
pirátské listy
PARDUBICKÝ KRAJ | PODZIM 2020 | PIRATSKELISTY.CZ | PIRATI.CZ | NEPRODEJNÉ

Pravda o pirátech Povolební strategie 
■ ■ ■ STRANA 6

Programové body Pirátů  
v Pardubickém kraji

■ ■ ■ STRANA 5 ■ ■ ■ STRANA 7

Rozhovory s předními kandidáty 
■ ■ ■ STRANA 2-3

Pirátští kandidáti do krajského 
zastupitelstva

■ ■ ■ STRANA 4

Co přesně bylo impulsem, který tě 
přivedl na pirátskou palubu?
Ten prvotní impuls, který to způsobil, 
si přesně nepamatuji. Asi za to mohla 
naplno rozjetá krize, při které všichni 
nadávali, že to pravicová vláda vede 
od desíti k pěti. Mně v té době ale při-
šlo, že dělá logické kroky k tomu, aby to 
tu nějak mohlo v době krize fungovat. 
Na druhou stranu mi chyběla strana, 
která by měla program zaměřený na 21. 
století, řešila digitalizaci, měla moderní 
mindset a myslela i trochu levicově. To 
Piráti měli (a stále mají), a tak jsem začal 
přemýšlet o tom, jak bych mohl pomoct.

Jak vnímáš Piráty v kraji?
V rámci Pardubického kraje jsme dobrá 
parta lidí, kteří umí efektivně fungovat 
a mají společný cíl. V tuto chvíli to je 
dostat se do zastupitelstva Pardubického 
kraje a začít dělat změny i v rámci kraje. 

Vím, že na kandidátce máme kvalitní 
lidi, kteří svým oborům rozumí a mají 
prokazatelné zkušenosti. Nicméně být 
Pirátem není jen o politice. Mám za to, 
že spousta z nás si díky Pirátům vytvořila 
nové přátele a neuvěřitelně si s pomocí 
ostatních rozšířila obzory (aspoň já to 
tak mám). A i když mě to stojí hrozně 
moc volného času, tak to za to stojí.

Už padlo, že jsi domácí sládek – co tě 
k tomu přivedlo?
Hrozně mě zajímá, jak věci fungují a jak 
se co vyrábí. Začal jsem hledat na inter-
netu, jak s tím vařením piva začít. Pak 
jsem nakoupil suroviny a zkusil první 
várku. No, tu jsem vyléval, protože pou-
hý lok stačil k trysku na onu místnost. 
Teď po dvou letech už mi pivo lidi chvá-
lí a nestíhám vařit další várky. Nyní si 
troufám i na speciály, rád experimentuji  

Daniel Lebduška – kandidát na 
hejtmana Pardubického kraje

ŠANCE ZMĚNIT BUDOUCNOST LEŽÍ V REGIONECH. 
PIRÁTI ZLEPŠÍ ŘÍZENÍ KRAJŮ
Krajské volby připomínají pohádkovou Popelku – ve srovnání 
s prezidentskými a sněmovními sestrami jsou přehlížené 
a hrají tak roli podceňovaného otloukánka. Ve skutečnosti ale 
skrývají potenciál, který je třeba pochopit a využít. V pohádce 
k tomu stačil střevíček, v realitě je třeba ukázat, o čem kraj 
rozhoduje a jak ovlivňuje každodenní život lidí. 
Piráti mají v plánu otevřít vedení kraje občanům, zveřejnit 
dosud utajované smlouvy a informace a udržet úzký kon-
takt s lidmi a jejich problémy. V tom spočívá význam hesla 
„ŠANCE ZMĚNIT BUDOUCNOST”. Potřebujeme vědět, 
jakou budoucnost naši obyvatelé chtějí a dáváme příležitost 
se na její podobě podílet.
Vysvětlovat význam krajské politiky je dnes důležitější, než 
kdy jindy. V regionech těžce pocítili dopady pandemie a cha-
otických opatření s tím spojených. Tyto problémy se musí 
řešit hned o to spíš, že řada lokalit byla dlouhá desetiletí 
zanedbávaná. Lidé se potýkají se složitou dostupností bydlení, 
zdravotní péče, kvalitního školství i dopravní infrastruktury. 
Nezapomeňme devastaci krajiny, problémy spojené s nedostat-
kem slušně zaplacené práce, a mohl bych ve výčtu pokračovat.

Poznejme silné stránky svého kraje
To přitom mohou a měla by řešit právě krajská zastupitelstva, 
pokud v nich budou lidé s opravdovým zájmem o region, 
kompetentní a ochotní naslouchat odborníkům. O to víc mě 
těší, že za Piráty nasazujeme do volebního klání inspirativní 
kandidáty, kteří se léta věnují rozvoji svých krajů, zlepšují tak 
životní podmínky pro sebe i druhé. Proto také dobře znají 
silná i bolavá místa. Volební programy Pirátů charakterizuje, 
že jsou konkrétnímu kraji ušité na míru.

Vystavte červenou nefungujícím úředníkům
Změna vyžaduje aktivní spoluúčast občanů, kteří jediní 
mohou vystavit červenou kartu nefungujícím zastupitelům. 
Všem těm, kteří by si slova jako „digitalizace, transparentnost 
nebo chytrá řešení“ museli najít ve slovníku.
Provázanost krajské, komunální a celostátní politiky logicky 
předpokládá úzkou spolupráci jednotlivých částí státní správy. 
Jako Piráti jsme na takové propojení jednotlivých pater zvyklí 
a orientujeme se v něm tak, že se nám daří prosazovat své 
programové body i z opozice. Nepochybuji, že i ve vedení 
krajů jsme schopni realizovat potřebné změny.
Ve stejném stylu máme v úmyslu přenést naše zkušenosti 
na úroveň vedení krajů. Lepší budoucnost se totiž sama nevy-
buduje, šanci na ni musíme takříkajíc popadnout za pačesy. 
Pojďme na to.

PhDr. Ivan Bartoš, PhD. 
předseda Pirátské strany, poslanec 

Než jsem se rozhodl kandidovat na hejtmana Pardubického kraje, tak jsem přemýš-
lel, co je skutečným smyslem krajského úřadu a co konkrétního občanům přináší. 
Ptal jsem se mnoha lidí v okolí a moje zjištění bylo smutné. Málokdo si totiž dokázal 
vybavit, čím se kraj zabývá a jak nám zlepšuje život. 
To chceme změnit. Máme zmapovány problémy ve zdravotnictví, dopravě, ochra-
ně životního prostředí a víme, jak je řešit. Argument, že něco nejde, neznám.
Prioritou pro nás bude řešení problémů jak lidí z té nejmenší vesnice, tak i toho nej-
většího města. Při správě kraje se zasadíme o to, aby krajský úřad opět občanům 
dával smysl, pomáhal jim a měl jasnou vizi pro 21. století, pro budoucnost.

PIRÁTI JSOU ŠANCE ZMĚNIT BUDOUCNOST.
Za  náš tým nabízím, že budeme aktivně komunikovat s  obcemi a  státem, kom-
plexně plánovat a řádně hospodařit. Do voleb navštívíme všech 451 obcí v kraji. 
Během těchto návštěv představujeme naše řešení systémových i lokálních pro-
blémů a přesvědčujeme naše krajany, že my Piráti představujeme šanci změnit 
budoucnost Pardubického kraje.
Chceme získat 22 % všech odevzdaných hlasů, žádáme tedy o nejméně každý pátý 
odevzdaný hlas. Takto budeme mít dostatek zastupitelů, abychom se stali silným 
hráčem v krajské politice.
K tomu ale v tuto chvíli potřebujeme vás, proto věřím, že šanci změnit budoucnost 
u krajských voleb 2. a 3. října využijete.

Daniel je Chrudimák každým coulem. Nejen že se zde 
narodil a byl vychován, ve svém rodném městě se 
po absolvování Karlovy univerzity i usadil a s manželkou  
tu vychovávají tři děti. 
Během studia v Praze ho zaujal marketing a rozhodl 
se, že toto je směr, kterému se chce více věnovat. Nyní 
působí jako výkonný ředitel v ryze české společnosti, 
která proslula výrobou zastřešení bazénů a teras. Zabývá 
se především online marketingem a digitalizací výroby. 
Marketingu se věnuje i ve volném čase a jako konzultant 
pomáhá dalším firmám ovládnout online prezentaci. 
Kromě rodiny a práce má Daniel samozřejmě i své koníčky. 
Vcelku pravidelně chodí hrát badminton. Také každé 
ráno běhá. S nejmladší dcerou mají společný rituál, když 
ji odvádí do školky, ona jede na kole a on běží vedle ní. 
Jeho asi největší zálibou je vaření domácího piva. Rád 
ochutnává a má velmi dobře zmapované místní pivovary. 
Politické dění ve světě, naší republice, ale i to komunální 
mu nikdy nebylo cizí, i proto začal hledat možnosti, 
jak se do něj více zapojit. Již dříve jej oslovila politika 
Pirátů, od roku 2013 je sledoval a v roce 2016 se stal 
jejich členem. O rok později se aktivně připojil k pomoci 
s kampaní do poslanecké sněmovny. Následně v dalším 
roce byl již sám na kandidátce Pirátů v komunálních 
volbách, kde jinde než ve svém rodném městě. Piráti 
ve volbách uspěli a nyní je Daniel zastupitelem města 
Chrudim. 
Ve stejném roce, kdy se stal koaličním komunálním 
zastupitelem, se rozhodl postavit do čela předsednictva 
Pirátů Pardubického kraje a od konce října 2018 
dobrovolnicky tuto funkci zastává. 
Do blížících se krajských voleb vede Piráty nejen jako jejich 
předseda, ale také jako lídr kandidátky, kterým byl koncem 
roku 2019 zvolen.

pokračování na straně 2
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přijďte k volbám 2. a 3. října 2020 a dejte nám šanci změnit budoucnost

Filip pochází z Jablonného nad Orlicí. Po absolvování gymnázia v Žamberku získal doktorát v systémo-
vém inženýrství a informatice. Během studia se vrátil ke své oblíbené historii a obor historicko-literární 
studia zakončil bakalářskou zkouškou. Dnes pracuje jako datový analytik ve finančních institucích.
Ve dvaceti letech se přestěhoval do Sezemic, kde bydlí s rodinou dodnes. Zde se aktivně zapojuje do 
společenského a sportovního dění, průběžně vystřídal role hráče, sekretáře fotbalového oddílu i hos-
podáře celé tělovýchovné jednoty. Nyní trénuje mladé fotbalisty od tří do devíti let a řeší dotace pro TJ.
Zajímá se i o charitativní a dobrovolnickou činnost. Pravidelně daruje krev a letos byl oceněn Zlatým 
křížem 3. třídy Českého červeného kříže za osmdesát odběrů. Také svými aktivitami podporuje Debru 
(pomoc lidem postiženým nemocí motýlích křídel) a Nadaci pro transplantaci kostní dřeně. Sám je 
veden v registru dárců kostní dřeně. 
Pokud mu díky všem těmto činnostem zbyde čas, tráví jej nejradějii cestováním s rodinou. V cizině 
patří mezi jeho nejoblíbenější destinace Řecko se svými památkami a krásným mořem, v Čechách 
nedá dopustit na Třeboňsko nebo skály a přírodu v okolí rodného města.
Politikou se zabývá od roku 2014, kdy kandidoval do zastupitelstva Sezemic za sdružení Nezávislí 
Sezemic a obcí. Napoprvé to nevyšlo, ale v roce 2018 byl za stejné sdružení již zvolen – to už jako 
člen Pirátské strany. V současné době je dvojkou na kandidátce Pirátské strany do krajských voleb. 
Na starosti má sportovní gesci.

Andrej se narodil 18. 7. 1970 v běloruském městě Minsk, kde se také na konci 80. let zapojil do bojů 
proti nadvládě Sovětského svazu. A boj proti útlaku je mu vlastní dodnes. Zde poprvé přičichl 
k politice a začal se bít za své liberální (on sám někdy uvádí až libertariánské) názory.
Po pádu socialismu vystudoval informační technologie na Běloruské státní univerzitě. Souběžně 
s tím vstoupil do veřejného politického života. Byl členem Demokratického svazu, Transnacionální 
radikální strany a v roce 1993 se stal spoluzakladatelem běloruské Strany přátel piva, kterou vedl 
v prezidentských volbách 1994 a parlamentních 1995.
Roku 1994 se vlády ujal Alexandr Lukašenko a Andrej přešel do tvrdé opozice. Po prohraném boji 
byl nucen v roce 1996 opustit domov a příštího roku získal azyl v České republice. Zde si založil 
rodinu, nový domov a začal pracovat v IT firmě.
V  roce 2005 se odstěhoval na  venkov, kde si pořídil pozemky a  hospodářství a  dovolil 
si několik let se o politiku nezajímat. To se mu i dařilo. Staral se o rodinu, zvířátka, stal se 
myslivcem …  Jenže pro takového bojovníka za  svobodu nebylo lehké nečinně přihlí-
žet okolním událostem. Proto se Andrej v roce 2016 do politiky vrátil. Roku 2018 byl zvo-
len zastupitelem obce Radhošť za  SNK Změna pro Radhošť. Nyní kandiduje za  Piráty 
do krajského zastupitelstva. Jeho zaměřením je IT, digitalizace a kybernetická bezpečnost.  
Na kandidátce jej najdete na třetí pozici.

Proč jsi vlastně Bělorusko opustil?
Po krátkém období relativní svobody se vlády 
v Bělorusku zmocnil Alexandr Lukašenko, který 
ukázal, že moderní autoritářské režimy nemusí 
být nutně komunistické nebo nadnárodní. Od za-
čátku této nové totality jsem se zapojil do tvrdé 
opozice, ale prohráli jsme. Nátlak ze strany režimu 
sílil, plně ovládaná média a státním populismem 
zmanipulovaná společnost nedávaly moc prostoru 
k fungování politické opozice v mezích zákona. 
Přešel jsem tedy do ilegality a po jednom ze zatčení 
se rozhodl dočasně opustit zemi. Lukašenkův re-
žim však předvedl neuvěřitelnou životaschopnost 
a z dočasného vycestování se stal politický azyl 
v České republice.

Cítíš se teď svobodný?
Žijeme v relativně svobodné zemi. Nicméně v ob-
lasti svobody podnikání, tisku a otevřenosti infor-
mací zdaleka nejsme na prvních příčkách. Cítím 
to i v běžném životě. Na druhou stranu – umím si 
pro sebe zajistit tolik svobody, kolik potřebuji, a to 
i v méně svobodném státě. Jen je to práce navíc.

Proč ses rozhodl vstoupit opět do politického 
života a proč právě za Piráty?
Mnoho let mě lákala Pirátská strana, která jako 

jediná v této zemi byla postavena na skutečných 
demokratických principech a maximální trans-
parentnosti, takže v roce 2016 jsem se rozhodl se 
do politiky vrátit. S Piráty. Navíc, vzestup babišizmu 
mi hodně připomněl převzetí vlády Lukašenkem 
a přihlížet zpovzdálí budování dalšího soukromého 
státu založeného na nedemokratických principech 
jsem si nemohl a nechtěl dovolit. Takže návrat 
do aktivní politiky byl pro mě jedinou možností.

Jaké jsou tvé současné IT aktivity? Na čem se 
podílíš?
Aktuálně je mojí hlavní pracovní náplní v oblasti 
IT správa pirátských serverů a aplikací. Mám 
na starosti zajištění bezproblémového provozu 
naší infrastruktury, nasazování a správu různých 
aplikací, které používá Pirátská strana ke svému 
fungování, a také několik desítek našich webů. 
Spravuji identity, oprávnění a podporu uživatelů. 
Nepracuji jenom pro stranu - mám zaměstnání 
v menší soukromé firmě a zde pracuji na vývoji 
hardwaru a softwaru pro obecní rozhlasy, veřejné 
osvětlení. Také spravuji servery a aplikace. Rovněž 
ještě dělám vývoj softwaru pro digitální telefonní 
ústředny společnosti České Radiokomunikace.

Co bys chtěl v rámci svého zaměření na kraji 
dokázat? Jaký sis dal cíl?
V kraji bych se rád zaměřil na dotažení obrovského 
technologického dluhu v oblasti digitalizace. Chci, 
aby informační technologie efektivně a zároveň 
bezpečně propojily krajské instituce a kraj s ob-
cemi a občany. Chci, tak jak to je v dlouhodobém 
pirátském programu, aby úřady obíhala data - ne 
občané. Chci, aby se více používal otevřený soft-
ware a otevřené datové standardy a aby krajské IT 
zakázky nebyly zdrojem problémů a nadměrných 
finančních výdajů. Na to bych rád dohlédl. Nedělám 
si iluze, že se mi podaří splnit všechny plány, ale 
rád bych tyto procesy alespoň nastartoval.

Mediální odbor Pirátů 
Pardubický kraj

 
s různými druhy chmelu a kvasnic. Ale 
zpátky k otázce, co mě k tomu přivedlo. 
Asi jako každý chlap jsem měl ve dvaceti 
sen, že si buď otevřu hospodu, nebo 
budu vařit své pivo. U mě nakonec vy-
hrálo to druhé. Jsem rád, že se i díky 
pirátským poslancům podařilo uvolnit 
podmínky pro domácí sládky a není již 
tolik restrikcí. K naší zemi pivo prostě 
patří. Do budoucna bych rád malé pi-

vovary podporoval, protože právě tyto 
podniky začínají i u nás šířit evangelium, 
že pivo není jen ležák.

Proč bych měl jít volit, a proč právě 
Piráty?
Ono se to nezdá, ale krajské volby jsou 
důležité především ve vztahu k budouc-
nosti a vzhledem k tomu, jak se lidé 
v kraji budou mít. Moc lidí si totiž ne-
spojí, že krajské volby = zdravotní péče, 

že krajské volby = dopravní situace, že 
krajské volby = investice do rozvoje 
venkova. V tom jsou krajské volby tak 
nějak „skrytě důležité.“ A ony opravdu 
představují šanci změnit budoucnost.
A proč právě Piráty? Už jsem zmínil, 
že máme zmapované problémy kraje 
a známe jejich řešení. Ty problémy jsme 
si nevycucali z prstu, ale máme je pod-
ložené průzkumy mezi lidmi. Prioritou 
pro nás bude řešení dopravních kom-

plikací, například výstavba dálničních 
přivaděčů, udržení krajského zdravot-
nictví v důstojné kvalitě, ochrana život-
ního prostředí a návrat vody do krajiny, 
transparentní a efektivní hospodaření 
s krajskými penězi, v neposlední řadě 
i rozvoj venkova či nakopnutí cestov-
ního ruchu.
Tato témata budou řešit všichni, ale já si 
dovolím tvrdit, že je dokážeme vyřešit 
modernějším způsobem, který se více 

hodí k současnému 21. století. Navíc 
ten, kdo nás volí, tak dopředu ví, co 
budeme dělat po volbách, jak budeme 
jednat o případné koalici. Je to tím, že 
jako jediní dopředu schvalujeme a zve-
řejňujeme povolební strategii, které se 
poté bezpodmínečně držíme. Najdete 
ji na straně 7.

Mediální odbor Pirátů 
Pardubický kraj
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Daniel Lebduška – kandidát na hejtmana Pardubického kraje

Filipe, co tě vlastně přimělo stát se politicky 
aktivním?
Často jsem překračoval tu pomyslnou hranici 
mezi soukromým a veřejným prostorem. Původ-
ně jako funkcionář tělovýchovné jednoty, násled-
ně i v jiných rolích. Proto pro mě vstup do místní 
politiky neznamenal nic nového. Na vyšších 
úrovních mě pak fascinuje množství prázdných 
frází, kterými je česká politika zaplevelena. Proti 
tomu stojí minimum návrhů funkčních řešení. 
To bych chtěl změnit.

Proč sis vybral právě Piráty?
Na Pirátech se mi líbí, že jsou stranou vzniklou 
odspodu. Nejsou závislí na penězích od bohatých 
sponzorů. Díky tomu nemusí jejich zájmy brát 
při rozhodování v potaz. Chyby se samozřejmě 
stávají, ale Piráti mají mechanizmy, aby se ne-
opakovaly.

Během nouzového stavu jsi byl hodně aktivní. 
Můžeš nám svou činnost popsat?
Spolu s pardubickými Piráty jsme přemýšleli, jak 
pomoci. Každý z nás ale umí něco jiného, takže 

jsme nakonec usoudili, že se každý přidá k té 
iniciativě, ke které má nejblíže. Někteří tak tiskli 
na 3D tiskárně a následně kompletovali čelní štíty 
(těch jsme nakonec vyrobili a darovali přes 650 
kusů), další organizovali společně s pardubický-
mi skauty šití roušek atd. Já se zapojil do skupiny 
Covid19cz (původně označované jako „Data 
proti Covid19“) do projektu eRoušky. Zpočát-
ku jsem měl na starosti celé testování aplikace 
včetně organizace týmu a zaškolování nových 
lidí. To po nějaké době převzali větší odborníci 
a já se soustředil primárně na vyhodnocování 
zkušebních testů z výrobních i administrativních 
podniků. Využití eRoušky nakonec nebylo tak 
velké, ale rozhodně je to technologie, která může 
do budoucna pomoci. Aplikace se ještě vylep-
šuje a vyvíjí, já se bohužel dalšího vývoje díky 
nedostatku času již neúčastním. Přesto pro mě 
zůstává zapojení do tohoto týmu úžasnou zku-
šeností. K tomu jsem spolupracoval i s dalšími 
skupinami – například na projektu Covmask či 
společně s Česko.digital na dodávkách počítačů 
dětem, které k nim neměly přístup. Tam však již 
mé zapojení nepřesáhlo několik málo dní.

Tvou gescí je sport. Jaký je váš pohled na tuto 
problematiku?
Mým cílem není podpora vrcholového sportu, 
ale právě to, aby mohlo sportovat co nejvíce lidí 
– a hlavně dětí. Proto bychom chtěli prosazovat 
co největší dostupnost hřišť a sportovišť. Zároveň 
se snažíme přistupovat komplexně i k dalším 
projektům v rámci dopravy či diverzity krajiny, 
kde je možné připravit jako jednu část projektů 
i jejich sportovní využití. Chtěli bychom náš 
kraj představit jako místo pro trávení volného 
času, kde si přijdou na své jak příležitostní, tak 
každodenní sportovci.

Mediální odbor Pirátů 
Pardubický kraj

Filip Mezera 
– Analytik a trenér

Andrej Ramašeuski 
Svoboda není samozřejmostí 
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Liba se narodila ve Svitavách a strávila zde celý život. Již v útlém věku vnímala, že pokud má 
člověk na kterékoliv pozici v rukou autoritativní moc, měl by jednat správně, a ne ji zneužívat. 
V mládí i během dospívání byla označována za kverulanta. Její nesouhlas s výkonem státního 
systému tak mohl na mnohé pozorovatele v té době působit. Dovolit si pouze pochybovat bylo 
téměř neetické, natož nesouhlasit, to už muselo být kverulantstvím.
Když ukončovala studium na gymnáziu, usoudila, že potenciál pro pozitivní změnu do budoucna 
je v mladé generaci, proto se rozhodla stát se učitelkou. Vystudovala Univerzitu Jana Evangelisty 
Purkyně v Brně a svou profesní kariéru začala, jak se říká, „od píky“. Nejdříve působila jako vy-
chovatelka v radiměřské družině, poté učila na prvním stupni v Hradci nad Svitavou. Dospívající 
vzdělávala na druhém stupni základní školy ve Svitavách a nyní již pětadvacátým rokem předává 
své vědomosti třetímu stupni na gymnáziu tamtéž.
Do politického dění vstoupila již v roce 1989, nejprve jako zakládající členka stávkového výboru, 
později jako jedna ze zakladatelů Občanského fóra. V současnosti působí ve Svitavách nejen 
jako učitelka na gymnáziu, ale také jako opoziční zastupitelka za Piráty.
Kromě zaměstnání a politiky má i různé zájmy, které se podle ní se mění s věkem. Prioritu ale 
vždycky měla, má a mít bude její rodina. Velký zájem u ní vzbuzovaly novinky. Když se objevily 
počítače, pídila se po informacích o této technologii a snažila se jít s vývojem a dobou. Ráda si 
něco přečte, dříve to byla klasika, nyní k jejímu oblíbenému žánru patří literatura faktu, životo-
pisy vědců, vynálezců a politiků, dějiny politiky či dějiny demokracie. Byla doba, kdy se aktivně 
věnovala i sportu, hlavně basketbalu.
Po uzavření škol z důvodu Covidové epidemie rozjela se synovou pomocí online výuku matema-
tiky. Byla to forma, jak mohla něčím přispět a pomoci. Do jejích hodin se hlásili nejen studenti, 
které učí na gymnáziu, ale i mládež různého věku z rozdílných škol a míst kraje.
Liba, jež vnímá charitu jako životní postoj, je čtyřkou a současně první ženou na pirátské kan-
didátce do letošních krajských voleb.

Kandidátem číslo pět na pirátské kandidátce je rodák z České Třebové Jiří Ducháček. Narodil se v roce 
1969 a není tedy žádné batole s plamenometem. Jako správný rodák z města železnice vystudoval SOU 
železniční a tématem dopravy se z různých úhlů zabývá dodnes. Pracuje jako IT manager ve strojírenství 
a je také auditorem systémů managementu kvality. Občas se také rád vrací k práci učitele autoškoly. 
Ve volném čase jezdí na kole, má rád sportovní střelbu a někdy se vypraví na tremp. Často cestuje 
a jeho oblíbenou destinací kromě celých Čech je Skotsko. V České Pirátské straně se podílel na tvorbě 
krajského pirátského programu pro podzimní volby a je garantem pro oblasti dopravy a bezpečnosti.

Jirko, jak vzpomínáš na své dětství a mládí? 
Jako asi většina lidí na své dětství a mládí vzpo-
mínám většinou s příjemnou nostalgií. Žil jsem 
ve městě, kde velkým tématem byly vlaky, a asi 
proto i mě odmala bavilo je pozorovat. Česká 
Třebová je městem, ke kterému železnice patří. 
Vlak projíždí městem každou chvíli a zatroubení 
člověk občas uslyší, ať už je kdekoliv. Možná tato 
atmosféra není úplně pro každého, já mám ale 
své město rád. Je to můj domov.

Zkus nám říci, čím se zabýváš. Co tě živí?
Jak jsem řekl, původně jsem vystudoval SOU 
železniční. Železnici se už přímo nevěnuji, zůstal 
mi ale zájem o techniku a dopravu. Těmito téma-
ty se nejvíce pracovně zabývám, a to z různých 
úhlů. Pracuji jako IT manager ve strojírenství 
a jsem také auditorem systémů  managementu 
kvality. Zároveň také občas působím jako uči-
tel autoškoly, což je někdy dost adrenalinová 
záležitost. Část života jsem pracoval také jako 
člen a velitel Městské policie v České Třebové.

To zní zajímavě. Jak se na své působení u Měst-
ské policie díváš zpětně?
Po roce 1989 se otevřely nové možnosti a mě 
nadchla možnost vybudovat něco nového. Naučil 
jsem se týmově spolupracovat, argumentovat 
a prosazovat racionální řešení. Nebylo pro mě 
argumentem, že „se to tak dělalo vždycky“. Mimo 
jiné jsem využil i schopnost nadhledu a koncen-
trace získanou při tréninku bojových umění. 
Působení MP se ale časem vzdálilo od původní 
vize a přibývalo spíše suplování práce dopravní 
policie a hodnocení podle výše vybraných pokut. 
I kvůli tomu jsem se vrátil do soukromého sek-
toru. Práci u městské policie však stále vnímám 
jako něco, co mělo svůj smysl.

Od práce se dostáváme i ke koníčkům. Co ty 
a volný čas? Bojová umění už jsi zmínil...
Ta jsou fajn, hlavně pro duševní rozvoj a vnitřní 
rovnováhu. Věnoval jsem se karate jako závodník 

a trenér. Také mě bavila sportovní střelba. Dnes 
jezdím na kole a občas si sbalím batoh a vyra-
zím si někam na trempský výlet. Když si chci 
opravdu vyčistit hlavu, postavím se ke kovadlině 
a vyrobím si nůž. Také se účastním pool billiard 
ligy. Jako člen Whisky klubu rád občas ochutnám 
nějaký vzorek, většinou mé oblíbené single malt 
whisky. Nuda mi tedy nehrozí.

Co tě vedlo ke vstupu k Pirátům a ke kandi-
datuře do krajských voleb?
Pro Piráty jsem se rozhodl hlavně kvůli pro-
gramu, se kterým souzním. Dělat věci veřejné 
veřejně, transparentně, tak aby byli veřejní 
činitelé dobře kontrolovatelní. Spravovat stát, 
kraje i obce co nejlepším možným způsobem 
bez ohledu na ideologické škatulky. To jsou 
věci, které mne oslovily. A navíc ještě fungo-
vání strany. Principy, které Piráti hlásají, každý 
den uplatňují při fungování strany. I když to 
není vždy jednoduché, myslím, že to stojí za to. 
Do krajských voleb kandiduji proto, že mohu na-
bídnout jak znalosti ve svých odbornostech, tak 
i zkušenosti z komunální politiky. V neposlední 
řadě chci pomoci změnit pohled na Piráty jako 
na ona zmiňovaná „batolata s plamenometem”. 
Být Pirátem není otázka věku, ale životního 
postoje. Nejde o to, kolik vám je, ale o to, co 
chcete prosazovat. 

Angažuješ se především v dopravě a bezpeč-
nosti. Co považuješ za nejdůležitější témata 
v těchto oblastech? 
I když se může zdát, že hlavním dopravním 
tématem Pardubického kraje je dostavba D35 
a jejích přivaděčů, vidím i další témata, napří-
klad kanál D-O-L, který blokuje rozvoj řady 
obcí v kraji. Opravy a údržbu silnic je třeba 
koordinovat tak, aby byly efektivní. K tomu se 
dá využívat řada moderních technologií, které 
umožňují koordinovat práce tak, aby se nemu-
sely rozbíjet čerstvě rekonstruované silnice a aby 
rekonstrukce komunikací probíhala i s ohledem 
na obyvatele obcí. Otázkou je i ochrana investic 
formou průjezdních vah tak, aby rekonstruované 
komunikace nebyly vzápětí ničeny přeloženými 
nákladními vozy. Chceme zajistit i lepší dopravní 
obslužnost v okrajových částech kraje, přičemž 
chceme spolupracovat i s okolními kraji. Témat 
je spousta, kdo chce vědět více, může nahléd-
nout do našeho krajského programu. Pro mne 
je důležitou myšlenkou ústřední heslo našeho 
krajského programu, tedy „Budoucnost řešíme 
teď“. Snažíme se nacházet dlouhodobá funkční 
řešení a ne hasit problémy na poslední chvíli. 
To je pro mě důležitá myšlenka.

Mediální odbor Pirátů 
Pardubický kraj

Libo, proč si myslíš, že jsi byla vnímána jako 
kverulant?
Nevím, zda jsem jím opravdu byla, ale vždy 
jsem měla za to, že by měly být dodržovány 
platné zákony. Když v roce 1975 byla přijata 
v Helsinkách dohoda, bylo její součástí i dodr-
žování závazků lidských práv. Mezi představiteli 
států, kteří dohodu podepsali, byli také zástupci 
Československa. Ti, kteří tuto dobu pamatují, 
vědí, že doba, v níž jsme žili, nebyla jednoduchá. 
Bylo pro mě velkým zklamáním, když přijatá 
dohoda nebyla v praxi dodržována. To byla má 
prvotní motivace, proč jsem se začala věnovat 
společenské situaci v Československu. 

Učitelka, také zakládající členka OF. Co tě 
vedlo se tak aktivně věnovat společnosti v teh-
dejším Československu?
Mohla jsem tak podpořit mladé v jejich samo-
statném rozvoji. Více jsem do roku 1989, kdy 
přišla revoluce, dělat nemohla. Listopadové 
události tohoto roku byly impulsem a nadějí 
na změnu. Informace, které do této doby měla 

pouze skupina iniciativních, mě utvrdily v tom, 
že „teď, nebo nikdy“. Byla jsem zakládajícím 
členem stávkového výboru ve Svitavách, poté 
i jedním ze zakladatelů OF tamtéž. Od té chvíle 
můj zájem o politické dění, a nejen u nás v re-
publice, přetrvává.

Proč Piráti?
Po několika letech od revoluce se vývoj neubí-
ral směrem, se kterým bych souhlasila. Tehdy 
jsem se rozhodla zapojit více do komunální 
politiky. Jako nezávislá jsem se stala na dvě vo-
lební období svitavskou zastupitelkou. Nyní 
působím v zastupitelstvu již třetím volebním 
obdobím, rozdíl je v tom, že je to současně mé 
první za Pirátskou stranu. Členkou Pirátů jsem 
od roku 2017 a je to první strana, do které jsem 
kdy vstoupila. Byla jsem již hotový a názorově 
vyhraněný člověk s tím, že jinou alternativu 
jsem na domácí politické scéně neviděla. Piráti 
podle mě shromažďují odborníky, z nichž vyrůs-
tají úspěšní politici, kteří pak mohou pomáhat 
v občanské sféře. Politiku chápu jako službu, 
která má vznikat z občanské potřeby.

Jsi kandidátkou do krajského zastupitelstva, 
co jiného bys tam chtěla přinést?
Do krajského zastupitelstva kandiduji s tím, že 
i zastupitelé z kraje by měli být více propojení 
s běžným občanem tak, aby se zastupitel stal 
partnerem pro občany ve svém okolí.

Co bys chtěla vzkázat závěrem, na co jsme se 
nezeptali?
Aby nikdo z nás nezapomněl, že svobodné volby 
nejsou samozřejmostí, ale výsadou demokracie.

Mediální odbor Pirátů 
Pardubický kraj

Liba Vévodová 
– Rebelka a Pirátka

Jiří Ducháček 
Obíhat by měla data, ne lidé 

Pirátské omalovánky pro malé i velké
Pirátská politika dokáže být hravá a tvůrčí, protože Piráti neztrácejí nadhled a smysl pro humor. I to je náš recept, jak si poradit  

s chobotnicemi, které krajskou politiku sužují a dusí. Jako přílohu vám přinášíme originální omalovánky z dílny ColorPix 

Production s pirátskými lídry na palubě. K dostání u všech dobrých Pirátů.
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10. Vladek Vácha, 40 let, Mistrovice 
 technolog, provozovatel soukromého muzea
 Piráti

11. Bc. David Marhold, 23 let, Svitavy
 student práv, historie a germanistiky, 
 koordinátor dobrovolníků, Piráti

12. Jiří Krátký, 65 let, Svitavy
 penzista, kapitán plachetnice, Piráti

13. JUDr. Lucie Procházková, Ph.D., 35let, Pardubice 
 právnička, VŠ pedagožka, asistentka poslance
 bez politické příslušnosti

14. Ing. Dominik Bečka, 29 let, Pardubice
 manažer řízení rizik, zastupitel MO Pardubice I, 
 Piráti

15. Martin Saifrt, 35 let, Česká Třebová
 pracovník v sociálních službách, 
 moderátor v rádiu, Piráti

16. Ing. Ondřej Karas, 36 let, Pardubice 
 vývojář v oblasti automatizace pro zemědělské 
 a lesnické stroje, zastupitel města Pardubice
 Piráti

17. Ing. Aleš Nunvář, 41 let, Chrudim 
 místostarosta města Chrudim, jogín, Piráti

18. Mgr. Jiří Jansa, 35 let, Chrudim
 pojistný matematik, Piráti

19. Bc. Ondřej Češík, 35 let, Slatiňany
 programátor automatizovaných výrobních linek
 Piráti

20. Mgr. Marcel Palatáš, 33 let, Pardubice
 vrchní ministerský rada na Ministerstvu vnitra
 Piráti

21. Sára Zavřelová, 28 let, Heřmanův Městec
 operátorka klientské linky, včelařka
 Piráti

22. Zdeněk Kubala, 34 let, Chrudim
 softwarový inženýr, Piráti

23. RNDr. Mgr. Emanuel Žďárský, CSc., 63 let, Hošťalovice
 genetik, VŠ pedagog, ředitel neziskového spolku
 bez politické příslušnosti

24. Mgr. Jiří Hruška, 57 let, Němčice
 OSVČ v pozici lektor, konzultant, mentor a facilitátor 
 v oblasti dalšího vzdělávání a podpory pedagogů
 bez politické příslušnosti

25. Jan Moravec, 37 let, Letohrad
 dělník, Piráti

26. Ing. Martin Sedlák, 42 let, Moravská Třebová
 OSVČ, radní města Moravská Třebová, 
 organizátor festivalů, Piráti

27. Martin Herman, 38 let, Česká Třebová
 seřizovač lisu, Piráti

28. Jan Bednář, 27 let, Pardubice
 grafický designér, Piráti

29. Oldřich Vodehnal, 33 let, Městečko Trnávka
 lesní adjunkt, ošetřovatel dravých ptáků
 bez politické příslušnosti

30. Zdeněk Brejša, 48 let, Lubník
 programátor, Piráti

31. Mgr. Martin Vít, 49 let, Vyžice
 učitel na ZUŠ, překladatel, hudebník, Piráti

32. Jiří Kohoutek, 30 let, Jedousov
 pracovník technické podpory
 bez politické příslušnosti

33. Zbyněk Ruda, 38 let, Česká Třebová
 obchodní zástupce, zastupitel města Česká Třebová
 bez politické příslušnosti

34. Jaroslav Klimeš, 59 let, Jedlová
 OSVČ v gastronomii a hotelnictví, Piráti

35. Richard Pavlík, 66 let, Hlinsko
 poradce v oblasti životního prostředí, penzista
 bez politické příslušnosti

36. Ing. Vít Hořeňovský, 26 let, Dašice
 producent hudebního klubu, OSVČ
 bez politické příslušnosti

37. Mgr. Tomáš Kolomý, 45 let, Rudoltice
 právník, zastupitel obce Rudoltice, Piráti

38. Bc. Ondřej Hapala, 26 let, Svitavy
 student, zastupitel města Svitavy
 bez politické příslušnosti

39. Roman Sahula, 45 let, Chrast
 administrativně technický pracovník, farmář
 Piráti

40. Anna Gudrun Vavrečková, 29 let, Pardubice
 knihkupkyně, programátorka, Piráti

41. Mgr. Tomáš Grosskopf, 38 let, Výprachtice
 učitel na ZŠ, moderátor v radiu, Piráti

42. Josef Horák, 34 let, Lány u Dašic
 systémový specialista, místostarosta obce 
 Lány u Dašic, dobrovolný hasič
 bez politické příslušnosti

43. Ing. Filip Vařecha, 34 let, Pardubice 
 vývojář, zastupitel MO Pardubice V, Piráti

44. Karsten Sachs, 39 let, Moravská Třebová
 prokurista v dopravní společnosti, Piráti

45. Karel Macek, 39 let, Svitavy
 kuchař, promotér, Piráti

46. Ing. Jan Hrubeš, DiS., 25 let, Pardubice
 doktorand, hudebník, zastupitel města 
 Pardubice, Piráti

47. Ing. arch. Jitka Bidlová, Ph.D., 42 let, Polička
 architektka, zastupitelka města Polička, Piráti

48. Bc. Ivana Böhmová, 33 let, Pardubice
 pedagožka, zastupitelka města Pardubice
 Piráti

49. Pavel Štěpánek, 35 let, Chrudim
 OSVČ, volební manažer, místostarosta města 
 Chrudim, Piráti

50. Bc. Stanislav Klát, 24 let, Nové Hrady
 student, environmentalista, Piráti

6Mgr. Lenka Španihelová
lenka.spanihelova@pirati.cz
36 let, Vápenný Podol

sociální pracovnice  
v chráněné dílněk

7Andrea Linhartová
andrea.linhartova@pirati.cz
44 let, Chrast

metodička zdravotní pojišťovny

9
e-mail?
31 let, Pardubice

projektový pracovník 
na Ministerstvu práce 

a sociálních věcí se zaměřením 
na sociálně-právní ochranu dětí

8Mgr. Jaroslav Lainz
jaroslav.lainz@pirati.cz 
43 let, Česká Třebová

speciální pedagog věnující 
se žákům s výchovnými 

problémy a intervenčním 
programům ve školách

5Jiří Ducháček
jiri.duchacek@pirati.cz 
51 let, Česká Třebová

IT manager, zastupitel 
města Česká Třebová

4Libuše Vévodová
libuse.vevodova@pirati.cz 
63 let, Svitavy

středoškolská učitelka 
matematiky, zastupitelka  

města Svitavy

1Bc. Daniel Lebduška
daniel.lebduska@pirati.cz 
31 let, Chrudim

výkonný ředitel společnosti,  
zastupitel města Chrudim,  

domácí sládek

2Ing. Filip Mezera, Ph.D.
filip.mezera@pirati.cz
38 let, Sezemice

datový analytik, 
zastupitel města 

Sezemice, trenér fotbalové 
přípravky

3Andrej Ramašeuski
andrej.ramaseuski@pirati.cz 
50 let, Radhošť

systémový administrátor,  
zastupitel obce Radhošť,  

drobný chovatel

Mgr. Matěj Karas

PIRÁTŠTÍ KANDIDÁTI 
DO KRAJSKÝCH VOLEB V PARDUBICKÉM KRAJI



ŠANCE ZMĚNIT BUDOUCNOSTpodzim 2020 5 

PIRÁTŠTÍ KANDIDÁTI 
DO KRAJSKÝCH VOLEB V PARDUBICKÉM KRAJI  Životní prostředí

1. Čerstvý vzduch v lese i ve městě
  Stavíme se proti výjimkám pro znečišťovatele 

ovzduší, byť chápeme, že za samotné zdroje zatím 
nemáme adekvátní náhradu.

  Podporujeme veřejnou dopravu nezávislou 
na fosilních palivech.

2. Čistý, živý, obnovitelný kraj
  Podporujeme projekty vedoucí k minimalizaci 

odpadů v našem kraji.
   Vyčistíme řeky, lesy, či příkopy od odpadu. 
  Podporujeme obce i občany při budování mezí 

a sázení stromořadí a vrátíme do krajiny ovocné 
stromy.

   Podpoříme obnovu brownfieldů a omezení výstavby 
„na zelené louce“. 

 
3. Pardubický kraj – krajina vody
  Důrazně odmítáme projekt vodního koridoru  

Dunaj-Odra-Labe – především díky nedostatku vody 
obecně.

  Budeme prosazovat obnovu a revitalizací 
meandrů, rybníků, poldrů, či lužních lesů. Namísto 
umělých vodních nádrží podpoříme retenční 
schopnost krajině přirozenou cestou.

  Zasadíme se o efektivnější využití dešťové vody 
a ochranu vody pitné.

  Na základě zkušeností vytvoříme dostatek nových 
drobných vodních prvků, které nám do budoucna 
významně pomohou v boji se suchem.    

 
 Zdravotnictví
1. Podpora personálu a stratifikace nemocnic
  Zajistíme dostatek lékařů i sester v krajských 

nemocnicích. Pozitivní podporou dotačních 
programů a kvalitním technickým zařízením (např. 
u záchranných služeb) přispějeme k udržení 
stávajících lékařských pracovníků a zaměstnanců.

  Propojíme systémy krajských nemocnic, přestože 
základ pro předávání informací mezi zařízeními 
(částečně funguje) stále zprávy či žádostí předávají 
pacienti. 

  Podpoříme stratifikaci a tím i rozvoj nemocnic 
v různých oborech. Krajské nemocnice zajišťují 
víceméně stejnou péči, ale již nyní se úroveň této 
péče liší. Podporou nemocnice, která vyniká, 
zkvalitníme péči v kraji. 

2. Dostupná péče v regionu
  Vytvoříme krajský systém v dostupnosti péče, tyto 

informace jsou dostupné pouze u ZP. Je nutné, aby 
kraj byl schopen tyto informace zajistit.

  Zlepšíme spolupráci mezi poskytovateli zdravotní 
péče, pojišťovnami a krajem.  Budeme koordinovat 
uzavírání smluv s lékaři.

  Využijeme externích spolupracovníků na projektu 
„Doktor Taxi“, tedy služby, která vás doveze k lékaři.

 
3. Zvýšení propojení a informovanost občanů
  Zvýšíme propojení sociální a zdravotní péče 

v oblasti řízení kapacit v návaznosti na potřeby 
občanů. 

  Zajistíme transparentnost hospodaření nemocnic. 
Navázání investic na již vytvořené koncepce rozvoje 
nemocnic a díky sjednocení informačních systémů, 
jejich propojení a zabezpečení.

 Doprava
1. Zajistíme kvalitní regionální dopravu 
  Zlepšíme dopravní obslužnost v okrajových 

oblastech kraje. Podpoříme hromadnou dopravu 
a koordinací spojů napříč kraji i na česko-polském 
pomezí. Budeme také prosazovat a podporovat 
využití zemního plynu i elektromobilů ve veřejné 
i v individuální dopravě.

  Budeme prosazovat standardy kvality. Nelze 
soutěžit pouze na nejnižší cenu. Následně je taktéž 
nutné reagovat i na zpětnou vazbu od cestujících, 
či provádět i nezávislé namátkové audity kvality ze 
strany kraje. 

2. Prosadíme kvalitní a bezpečnou 
infrastrukturu komunikací 
  Zajistíme efektivnější plánování dopravních staveb, 

oprav a pasportizací. Součástí bude Sdílený 
pasport (otevřená platforma), jejímž cílem bude 
sdílení dat a společné využití při plánování oprav 
i větší spolupráce s obcemi, ŘSD, SŽDC a dalšími 
případnými aktéry. Zároveň bude použit i v rámci 
tvoření zásad územního rozvoje.

  Budeme aktivně spolupracovat s ministerstvy 
zejména při řešení dostavby a rozšíření páteřní 
sítě silnic, především dostavbu D 35, a řešení 
mimoúrovňových křížení silnic a obchvatů 
na komunikacích I. třídy a vybraných úsecích II. tříd.

  Podpoříme i výstavbu nových cyklostezek. Zároveň 
budeme klást důraz na to, aby cyklostezka 
nesloužila jen k rekreačním účelům, ale i například 
jako možnost k dojíždění do zaměstnání.

 

3. Myslíme na budoucnost – podpoříme 
elektromobilitu, snížíme uhlíkovou stopu
  Podpoříme alternativní možnosti dopravy, 

především v odlehlejších oblastech se ekonomicky 
i logistiky vyplatí do hromadné dopravy zahrnout 
i elektromobily s řidičem, které přiblíží cestujícího 
na páteřní vlakovou či autobusovou linku, případně 
spojí více cestujících na stejné trase.

  Kraj ve spolupráci s obcemi aktivně podpoří 
vybudování nízkonákladové AC dobíjecí 
infrastruktury pro rezidenty a návštěvníky 
v koordinaci s podporou turistického ruchu.  
To zahrnuje i podporu pro elektrokola.

 Informační technologie
 1. Modernizace a digitalizace 
  K řešení akutních problémů a dlouhodobého 

zaostávání v oblasti digitalizace zřídíme samostatný 
výbor pro digitalizaci a kybernetickou bezpečnost, 
jehož cílem bude revize a modernizace informační 
infrastruktury kraje.

  Vylepšíme komunikaci mezi krajskými subjekty 
na základě otevřených formátů a protokolů. 

2. Zabezpečení
  Zpřísníme požadavky na zabezpečeni informačních 

systémů zdravotních zařízení kraje a zajistíme 
pravidelné školení personálu a odpovídající 
kontrolní činnost.

3. Transparence
  Zpřístupníme data, jako jsou mapové a další 

podklady k dotačním titulům, pasportizaci silniční 
sítě a jiné technické infrastruktuře kraje, všem 
zájemcům.

4. Pomoc 
  Pomůžeme menším obcím s plněním informační 

povinností vyplývajících ze zákonem stanovených 
požadavků na přístupné webové stránky.

 Finance a transparentnost
1. Zasadíme se o hospodárné a otevřené 
využívání finančních prostředků krajským 
úřadem
  Prosazujeme vyrovnaný rozpočet kraje a jeho 

plánování s výhledem na velké krajské investice. 
Nebráníme se úvěrům, ale jejich využití musí být 
opodstatněné a důkladně zdůvodněné.

  Kraj bude hospodařit transparentně a efektivně. 
Všechny smlouvy bez výjimky bude možné dohledat, 
kontrolovat a porovnávat.

  Provedeme mezikrajský srovnávací audit týkající 
se zejména financí, majetku, smluv a personálního 
zajištění.

  Zasadíme se o důsledné posuzování efektivity, 
účelnosti a výhodnosti finančního zajištění investic. 
Zejména se zaměříme na metriku návratnosti 
investice.

 Školství 
1. Podporujeme svobodu volby
  Podpora středních škol, kde je možné během 

studia získat výuční list. Výuční list by neměl být 
podmiňován úspěšnou maturitní zkouškou. Podpora 
stř. škol, které nabídnou možnost získat výuční 
list formou „dálkového“ studia (odpolední výuka, 
sobotní výuka…).

  Nabídnout odborníkům z praxe (i bez plného 
pedagog. vzdělání) optimální podmínky pro 
praktické vzdělávání na zákl. školách.

  Budeme podporovat alternativní školy. K maturitě 
vede mnoho cest a nikde není psáno, že pouze jedna 
je ta pravá. 

2. Zasadíme se o dostupnost škol
  Žáci to nesmějí mít do školy daleko. Zasadíme 

se o dostupnost vzdělávání na celém území 
kraje a jeho dostupnost budeme řešit společně 
s dopravními experty.

  Připravíme školy na silné generační ročníky. 
Budeme sledovat vyváženost mezi dostupností 
středních škol a řádným hospodařením s veřejnými 
prostředky. Podpoříme racionální financování 
středních škol.   

3. Vzdělávání pro 21. století 
  Budeme prosazovat spolupráci škol se 

zaměstnavateli tak, aby učni uměli to, co budou 
potřebovat k práci.

  Dáme ředitelům škol větší prostor k práci. Dobrou 
školu dělá dobrý ředitel – dáme ředitelům větší 
pravomoci při práci s pedagogickým procesem 
a odměňováním učitelů a zároveň budeme jejich 
práci pravidelně hodnotit.

  Podpoříme speciální školy. Zajistíme funkční 
a systematickou pomoc žákům se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Včetně funkční pomoci 
na dosah.

PIRÁTi KRAJSKÝ program
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PRAVDA O PIRÁTECH VS. HOAXY
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Politická konkurence i jednotlivci se snaží pomocí lží a výmyslů manipulovat lidmi v náš neprospěch. Čistá politika, kterou Piráti přinášejí, 
vadí některým tradičním politikům a oligarchům. To nás vlastně může těšit, jenže dezinformace se lehce šíří, ale o to hůře vyvracejí. Dalším 
zdrojem nepravd, co rozumně uvažujícího člověka zaručeně zvednou ze židle, jsou falešné profily na sociálních sítích a webové stránky 
tvářící se jako oficiální pirátské. Ale rozhodně nejsou. Pokud v tom i vy máte guláš, přinášíme upřesnění k několika z nejčastějších hoaxů.

HOAX
Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová  prosazuje ma-
sovou výstavbu bytů pro migranty z Afriky na úkor mladých 
českých rodin. V řetězových emailech a na sociálních sítích 
hromadně šířená lež sice vzbuzuje pobouření a hněv, ale jedná 
se o naprostý blud.

PRAVDA
Olga Richterová nikdy nic takového neřekla. Naopak paradoxně dlouhodobě pracuje na dostupném 
bydlení pro české občany všech věkových kategorií a sociálního postavení. Za šíření smyšlených 
zpráv už byla dokonce podaná žaloba.

HOAX
Lidem starším 70 let chtějí Piráti odebrat řidičské průkazy, 
stejně tak volební právo a omezit dostupnost lékařské péče. 
Nutíme prý seniory ke stěhování do domova důchodců a soužití 
s cizími lidmi. Zní to sice absurdně, ale i tomu řada lidí pro 
nedostatek ověřených informací věří. Jak to tedy je doopravdy?

PRAVDA
Piráti se zasazují, aby žádní držitelé řidičských průkazů nebyli diskriminováni. To se týká i volebního 
práva, kde bychom uvítali možnost, například v komunálních volbách, volit i sedmnáctiletým. Piráti 
nechtějí omezovat volební právo. To se týká i dostupnosti zdravotní péče, kterou chceme na nejvyšší 
možné úrovni pro všechny občany ČR bez rozdílu. Nediktujeme nikomu s kým, a kde chce žít. Prosa-
zujeme propracovanou sociální politiku, která má za cíl zajistit sociální bydlení i starším občanům.

HOAX
Předseda Pirátů Ivan Bartoš prosazuje, aby dva lidé žijící 
velkém bytě k sobě přibrali další dva nebo platili zvláštní 
daň. Cože?

PRAVDA
Nic takového od pirátského předsedy nikdy nezaznělo. Uvědomujeme si krizi dostupnosti bydlení 
zejména ve velkých městech a podnikáme kroky na sněmovní i komunální úrovni pro zlepšení situ-
ace, což se například díky Pirátům na Magistrátu hl.m. Prahy daří.

HOAX
Piráti podporují přijímání uprchlíků a v Evropském parlamentu, 
jejich europoslanci hlasovali pro legalizaci pašování migrantů, 
zavedení kvót, a také pro otevření přístavů lodím s uprchlíky.

PRAVDA
Piráti se snaží řešit migrační politiku v souladu s mezinárodním právem. Stát i EU by měli bojovat 
proti nelegálnímu převaděčství, řešení případného azylu by se mělo odehrávat ideálně mimo EU.

NALOĎTE SE NA PALUBU 
K PIRÁTŮM!  

Zajímáte se o dění na české politické 
scéně? Chcete přispět ke svobodě, 
transparenci a demokracii? Využijte 
pirátskou aplikaci Nalodění!
Aplikace je intuitivní a jednoduchá, 
představí vám možnosti zapojení 
a výhody, které z Nalodění plynou. 
Můžete jen odebírat novinky, být re-
gistrovaným příznivce nebo i členem 
České pirátské strany. Na základě pre-
ferencí zapojení se vám ozve místní 
koordinátor, pomůže s prvními kroky  
a informuje vás o aktuálním dění u Pi-
rátů ve vašem okolí. Důležitý je pro 
nás individuální přístup.
Registrujte se a vyberte si druh in-
formací, které chcete v newslette-
rech dostávat. Ke každému se tak 
dostane pouze to, co ho zajímá 
a z konkrétních regionů. Odebírejte 
novinky pirátských resortních týmů 
pro sociální nebo zahraniční politiku, 
životní prostředí, zkrátka podle vaše-
ho zaměření. Své preference můžete 
kdykoliv libovolně měnit.
Není to jen appka – je to cesta k Pi-
rátům. Neboj se neznámého a zapoj 
se. A pak už jen: „Vítej na palubě!“.   

  NALODENI.PIRATI.CZ

HOAX PRAVDA
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MIKULÁŠ FERJENČÍK: 
„Snažíme se pomáhat těm, 
na které vláda zapomněla.“
Blíží se krajské volby, jak po dvaceti letech vnímáš kraje? 
Ke krajskému zřízení mám výhrady, ale protože takto rozdělené regiony 
existují již 20 let, tak je v tuhle chvíli nemá cenu předělávat. Spíš je potřeba se 
zaměřit na jejich lepší fungování. Myslím si, že lidé v Pardubickém kraji jsou 
spokojeni, že máme svůj vlastní a nemusíme jezdit na úřad třeba do Hradce. 
Navíc - jsou tu oblasti, které má kraj na starosti, jako je zdravotnictví, střední 
školství a doprava, a na ty musí směřovat naše energie. 

Jak vnímáš naši kandidátní listinu?
Poskládali jsme velmi silnou kandidátku, na které jsou lidi s různými od-
bornosti - od vedení firem či zdravotnictví přes dopravu až po informatiku 
nebo třeba sport. Současně za Piráty kandiduje nová generace politiků, které 
nezajímá jen to, jakou dotaci dostane jejich obec, ale také aby se krajské peníze 
rozdělovaly spravedlivě a na smysluplné projekty. 

Čemu se v posledních týdnech věnuješ?
 Ve sněmovně působím v rozpočtovém výboru, tak jsem se hodně věnoval 
řešení koronavirové krize a jejích ekonomických dopadů. Vláda na začátku 
krize zapomněla na některé skupiny, jako jsou lidi pracující na dohody nebo 
OSVČ se souběhem s těmito dohodami. Vyjednal jsem, aby tito lidé za spl-
nění určitých podmínek také dosáhli na kompenzační bonus. Podařilo se 
mi zajistit i to, aby o bonus nepřicházeli ti, kteří na začátku krize přerušili 
podnikání nebo kteří pečují o děti jako pěstouni. Snažil jsem se domluvit, 
aby mohli podporu dostat i živnostníci s malým zaměstnaneckým úvazkem. 
V této věci jsem ale bohužel u ministerstva financí narazil. 

Co můžeme očekávat v nadcházejícím zbytku roku?
Nemám rád věštění z křišťálové koule, snažím se řídit fakty a daty. Je jasné, že 
bychom se měli připravovat na zhoršení situace, stát by měl reagovat rychleji 
a efektivněji než v první vlně. A hlavně bychom se měli zabývat zdokonale-
ním chytré karantény, která není stále plně funkční, a rozšířením možností 
testování na koronavirus. Co se týče ekonomiky, tak je potřeba zjistit, kde 
podpora státu nefunguje, a napravit to. Typickým příkladem jsou restaurace. 
Sice mají nárok na úvěry se státní zárukou, ale banky jim je neposkytují.

Něco pěkného nakonec?
Lýdii a Ivanovi Bartošovým se začátkem srpna narodilo miminko, mám 
hroznou radost!

Mediální odbor Pirátů 
Pardubický kraj

Česká pirátská strana si kromě jiných cílů vytkla i větší transparentnost v politice. Cílem je, aby 
volič jednoznačně věděl, koho a co volí, nikoliv aby se orientoval pouze dle plakátových výkřiků 
z předvolební kampaně. Součástí je vypracování detailní povolební strategie. V ní je nejen po-
psán postup Pirátů po volbách, ale též priority a personální strategie. Mezi nejdůležitější části 
povolební strategie Pirátů pro krajské volby 2020 v Pardubickém kraji patří následující odstavce.

Povolební strategie 
– proč, co a jak

Odmítáme koalice s extremistickými stranami.  Nevstou-
píme do koalice se stranami či hnutími, které svými pro-
jevy popírají nebo ohrožují principy demokratického 
právního státu, Listinu základních práv a svobod, nesou 
historické dědictví likvidace demokracie v této zemi, šíří 
nesnášenlivost, odpor či diskriminaci vůči skupinám lidí 
- tj. zejména s KSČM, SPD nebo Trikolórou.

Nedovolíme hromadění veřejných funkcí na plný úvazek. 
V případě zvolení se zavazujeme vykonávat současně jen 
jednu uvolněnou volenou veřejnou funkci (poslanec, 
senátor, člen vlády, prezident, uvolněný zastupitel apod.) 
a vyhradit si potřebný čas na výkon dalších neuvolněných 
funkcí. Souběh funkce uvolněného zastupitele a členství 
v jedné dozorčí radě organizace s účastí kraje je přípustný 
za předpokladu, že nominace bude výsledkem otevřeného 
a transparentního výběrového řízení s důrazem na kva-
lifikaci uchazeče a jeho schopnost věnovat se důsledně 
oběma funkcím. Pokud dojde v některém z uvedených 
principů tohoto bodu k rozporu, je pirátský zastupitel 
povinen uspořádat své funkce do šesti měsíců tak, aby byly 
s tímto ustanovením v souladu. Stejný přístup budeme 
vyžadovat po koaličních partnerech a jeho dodržení je 
podmínkou účasti v koalici.
Součástí povolební strategie jsou i naše priority, které 
budeme chtít realizovat a které by měly být součástí pří-
padné koaliční smlouvy. Jde o zcela zásadní body, které 
mají pomoci udržet náš kraj zdravý pro lidi i přírodu 
a zároveň moderní. Tyto priority jsou:
  Aktivní přístup k dostavbě D35 a jejím přivaděčům, 

aktivní komunikace s dotčenými obcemi.
  Zrušení stavebních uzávěr pro vodní koridor Dunaj 

– Odra – Labe.
  Systémové řešení podpůrných programů pro zajištění 

zdravotnického personálu.

  Řešit problémy velkých znečišťovatelů ovzduší v kraji 
ve prospěch jeho obyvatel.

  Obnova přirozených vodních ploch, říčních meandrů 
a dalších projektů pro udržení vody v krajině. Podpo-
ra projektů pro nakládání s dešťovou vodou a čištění 
odpadních vod.

  Podpora malých zemědělců a zájmových spolků při 
prosazování konceptu udržitelného hospodářství a dále 
podpora obcí při obnovování mezí, výsadbě stromů, 
dělení velkých lánů polí.

  Podpora centrálních nákupů pro krajské instituce.
  Transparentní hospodaření kraje a jím zřizovaných 

organizací.
   Vyšší finanční podpora místních akčních skupin (MAS) 

a spolků obcí, místo dotačních projektů.
  Revize stávající pasportizace majetku a sjednocení dat.
  P rovedení finančního, majetkového a následně perso-

nálního auditu.
  Ustavení výboru kraje pro digitalizaci.
  Podpora obcím v oblasti IT a získávání dotací a pomoc 

s administrativou a účetnictvím.
  Modernizace a vytvoření odpovídajících informačních 

kanálů směrem k obcím.
  Podpora obcí při výstavbě dostupného a sociálního 

bydlení.
  Podpora prevence sociálně patologických jevů na ško-

lách a v obcích.
  Podpora a důraz na terénní a ambulantní služby oproti 

pobytovým.
  Implementace nových přístupů podpory cestovního 

ruchu a regionálního rozvoje.

Mediální odbor Pirátů 
Pardubický kraj
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Tajenku křížovky pošlete na krizovka@pirati.cz. Tři vylosovaní dostanou pirátské tričko.

UDĚLALI TO NA PIRÁTA
V historii lidstva bychom našli pes-
trou řadu inspirativních osobností, 
které lze s určitou nadsázkou klidně 
zařadit mezi Piráty. Tedy alespoň 
vzhledem k hodnotám, které vyzná-
vali a ve své době reprezentovali. Tře-
baže jsou dnešním Pirátům s velkým 
“P”, přinejmenším datem narození, 
poněkud vzdálenější, můžeme najít 
mnoho společného.  Právě takové pa-
ralely ukazují, že svoboda slova, boj 
proti právní i sociální nespravedlnos-
ti, osobní angažovanost a statečnost 
jsou hodnoty posunující náš svět stále 
kupředu.

Karel Čapek
Jeden z největších českých spisovate-
lů. Se svým starším bratrem Josefem 

inicioval setkávání intelektuálních elit 
své doby a inicioval rozvoj demokra-
tického prostředí. Jako novinář se za-
sazoval o zvyšování informovanosti 
a politické gramotnosti obyvatelstva. 
Coby literární vizionář ve svých dílech 
upozorňoval na nebezpečí ohrožující 
křehké principy demokracie. To se mu 
stalo osudným, když pro své postoje 
čelil nejen útokům nacistů, ale bohužel 
i nenávistné kampani vlastních lidí. 

Tomáš Garrigue Masaryk
První československý prezident byl 
podporovatelem ženské rovnopráv-
nosti ve společnosti a práva žen pova-
žoval za součást práv lidských. Sám se 
běžně účastnil každodenního chodu 
domácnosti a péče o děti. Neúnavně  

prosazoval volební právo žen, což se 
mu konečně podařilo po založení ČSR 
v roce 1918. Podporoval také účast žen 
v politice. Bohužel do dnešního dne 
nebylo úplné rovnoprávnosti dosaženo, 
rozdílné platové ohodnocení muže a ženy 
za stejnou práci toho budiž důkazem.

Milena Jesenská
Světově uznávaná novinářka, překla-
datelka a důvěrná přítelkyně Fran-
ze Kafky. Především však žena, jejíž 
pevné morální zásady, obětavost 
a solidarita s bližními jsou inspirací 
přetrvávající do dneška. Po březnu 
1939 se zapojila do protinacistické-
ho odboje, podílela se na vydávání 
ilegálního časopisu V boj, ale hlavně 
riskovala život a napomáhala němec-
kým a rakouským židovským rodi-
nám v útěku za hranice, stejně jako 
českým vojákům. Tato osobní stateč-
nost zakrátko vedla k jejímu zatčení 
a deportaci do koncentračního tábo-
ra Ravensbrück. Ani tam nepolevila 
a na ošetřovně dále pomáhala a byla 
morální oporou ostatním až do své 
smrti tamtéž v roce 1944.

George Orwell
Britský novinář a spisovatel ve svém 
díle poukazoval na zrůdnost totalit-
ních režimů. Popsal mechanismus 
zneužívání moci i degradace lidského 
ducha v prostředí politické nesvobody. 
Jedna ze stále aktuálních myšlenek je 
takzvaný „newspeak“, umělý jazyk, 
kterým se mluvilo v románu 1984 
v  prostředí tvrdé diktatury Strany 
vedené Velkým bratrem. Původní vý-
znam slov byl stále potlačován, až se 
stal absurdní parodií sama sebe. Válka 
je mír, svoboda otroctví a nevědomost 
síla. Co by asi řekl Orwell slovníku 
některých současných politiků?

Michal Chalupa 
šífredaktor Pirátských listů

SLEDUJTE NÁS NA:
@pirati.pardubicko
@piratskelisty

@pirati.pardubickykraj

pardubicky.pirati.cz

@pirati
@Piratske_listyZapojte se do pirátských aktivit v Pardubickém kraji

Máte chuť se zapojit do kampaně v krajských volbách? Chtěli byste pomoci našim členům a  členkám nebo začít budovat 
pirátskou posádku ve vašem městě či obci?
Kontaktujte naše koordinátory, kteří Vás seznámí jak naše strana funguje, vysvětlí Vám jak postupovat pokud byste se chtěli 
stát registrovaní příznivci a nebo členové.
David Marhold – 778 439 560   |  david.marhold@pirati.cz | Ivana Mrkvičková – 778 111 450  |  ivana.mrkvickova@pirati.cz


