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Vážená paní, vážený pane,
dovolte mi, abych se představil a po-
žádal Vás o podporu v senátních vol-
bách. Jmenuji se Pavel Vacek a profesí 
jsem vysokoškolský učitel. Připravu-
ji na hradecké pedagogické fakultě 
budoucí učitele na jejich složité, ale 
krásné povolání. Kromě toho jsem byl 
jsem děkanem pedagogické fakulty 
i prorektorem celé univerzity.

Prakticky celý život bydlím a pracuji 
v Hradci Králové. Jako lokálnímu pa-
triotovi mi není jedno, kam směřuje 
náš region. Vstoupil jsem do politiky, 
dostal důvěru občanů a stal se zastupi-
telem za Piráty. Společně s kolegy jsem 
zabránil rozšíření herny s automaty, 
která ožebračuje stovky lidí, a pomo-
hl jsem zajistit pokračování provozu 
jídelny pro seniory. Aktuálně je jedním 

z mých největších témat ochrana zele-
ně před nevhodnou zástavbou. 

Moji kandidaturu podporují Piráti 
a hnutí STAN. Tato podpora je pro mě 
velmi důležitá. Umožňuje mi opřít se 
o zkušenosti úspěšných starostů a dal-
ších politiků a na celostátní úrovni 
hájit celý královéhradecký senátorský 
obvod. Na spolupráci s ostatními de-
mokratickými stranami chci navázat 

i v Senátu, kde stranické „dresy“ ne-
hrají takovou roli. Jen tak budu moci 
co nejlépe prosazovat jednotlivé body 
svého volebního programu.

Nejblíže mám logicky ke školské 
problematice. Budu se zasazovat 
o změnu vzdělávacího systému, aby 
školy naplno rozvíjely potenciál dětí. 
Mým druhým zásadním tématem je 
zvýšení kvality života seniorů. Jsem 

ročník 1947 a velmi citlivě vnímám, 
když se k nám, seniorům, nepřistu-
puje s respektem. Vždy taky budu ctít 
demokratické a prozápadní směřování 
České republiky.

V případě, že budu zvolen, budu 
jako senátor vidět a slyšet a budu pro 
Královéhradecko opravdu pracovat.

Váš Pavel Vacek

PAVEL VACEK 
DO SENÁTU

doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
psycholog, vysokoškolský pedagog,
kandidát na senátora ve volebním  
obvodě č. 45 – Hradec Králové

Předseda Pirátské strany PhDr. Ivan Bartoš, PhD.

planet (zemí) Lucasovy galaktické 
republiky. Funguje jako místo, kde 
se řeší bezpráví a konflikty. I jako 
pojistka proti tyranům či uzurpá-
torům z „temné strany síly”.

Kultovní sci-fi série jde ale v pouč-
nosti ještě dál – v jednom z pokra-
čování názorně ukáže, co se stane, 
když by taková pojistka míru a pro-
sperity zmizela, popřípadě selhala. 
Právě to se odehraje v nové trilogii, 
když senát předá v době ohrože-
ní veškeré pravomoce jedinému 
člověku. Ten sám sebe prohlásí za 
imperátora a republiku pak za svou 
novou intergalaktickou říši.

Komu se hodí omezovat 
pravomoci Senátu?

Vraťme se ale nyní zpátky z fikce 
do České republiky. Náš Senát, 
tedy horní komora Parlamentu, 
naštěstí neselhává a funguje jako 
skutečná pojistka demokracie. Zní 
to sice velice abstraktně, v praxi 
se to ale dotýká každého z nás – 
chrání nás před kýmkoliv, kdo by 
nám chtěl diktovat, kde a jak žít, 

co můžeme vlastnit nebo říkat. Proto 
je častým terčem posměchu a shazová-
ní z úst vládnoucí strany i samotného 
premiéra. Do Senátu totiž dlouhé prsty 
Andreje Babiše ani jeho spřízněných 
nedosáhnou. Podobně jako intrikánský 
kancléř Palpatine ve zmiňované hvězdné 
sáze by tak nejraději roli horní komory 

okleštil, nebo ji rovnou rozpustil. Piráti 
naopak chtějí posílit nezávislost, demo-
kracii a liberálně progresivní rozměr 
této instituce. Věřím, že toho i díky Vaší 
rostoucí podpoře v následujících volbách 
dosáhneme.

Když nás bude nás víc, nebudeme 
se bát vlka nic

Že sliby myslíme vážně, je vidět i na 
našem stávajícím – za Piráty zatím je-
diném zvoleném – senátorovi Lukáši 
Wagenknechtovi. Jde o špičkového au-
ditora, který dělal svou práci tak dobře, 
až se dostal do nemilosti původního 
zaměstnavatele na ministerstvu financí. 
Tím nebyl nikdo jiný než (tehdy ještě 
ministr) Andrej Babiš. Ostatně ten si 
dnes v roli premiéra neodpustí co ob 
týden do Lukáše „kopnout“. V senátním 
klubu SEN21 pak úspěšně pracují další 
tři senátoři zvolení s podporou Pirátů.

Naší ambicí je po podzimních volbách 
mít v horní komoře alespoň pět zástupců, 
abychom mohli sestavit vlastní senátní 
klub. I díky spolupráci jeho členů bude-
me moci dál pokračovat v cestě, kterou 
jsme započali před jedenácti lety, a na 
níž krůček po krůčku děláme naši zemi 
o něco lepším místem k životu. Bez im-
perátorů či jiných temných sil. Za tuto 
náročnou a mravenčí práci Vám všem 
upřímně děkuji.

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

U lidí se často setkávám s otázkou, k čemu nám 
je proboha vlastně Senát. Je to prý jen pořádně 
předražené odkladiště politiků. Na to mám 
pro každého jednoduché doporučení: Půjčte 
si DVD s Hvězdnými válkami a pochopíte. 
Když si odmyslíte vědecko-fantastický rozměr 
ságy, je to totiž právě intergalaktický senát, 
který dohlíží na vyváženost zájmů jednotlivých 

V Senátu se ještě v České republice odehrává demokracie. 
V Senátu stále ještě padají různé názory a lidé se tam 
vzájemně respektují. To je něco, co v české politice není 
teď úplně typické. A proto je důležité mít v Senátu kvalitní 
osobnosti. Proto jsme se v královéhradeckém regionu jako 
hnutí Starostové a nezávislí rozhodli podporovat kandidáta 
Pirátů docenta Pavla Vacka.

Člověka, který má za sebou bohatou profesní zkušenost. 
Emeritního děkana pedagogické fakulty, který rozumí vzdělá-
vání. Rozumí školství a chápe, že to je to, co musíme opravdu 
modernizovat, aby náš stát byl konkurenceschopný a aby 
obstál v nové době.

Budu moc rád, když i Vaše hlasy Pavlovi Vackovi pomohou, 
aby obohatil náš Senát. Komoru, které je plná zajímavých 
osobností, ke kterým Pavel Vacek bude určitě patřit.

Mgr. Vít Rakušan, předseda hnutí STAN, poslanec

Pavel Vacek  
rozumí vzdělávání,  

říká Vít Rakušan

K čemu je Senát a proč v něm musí Piráti bojovat nejen proti imperátorovi? 

Odpověď najdete ve Hvězdných válkách

Mladé učím, starším pomáhám

s podporou
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Senát je nedílnou součástí naší parlament-
ní demokracie. Jeho význam a roli jako 
protiváhy Sněmovny a pojistky demokracie 
jsem vnímal vždy. Senátorem jsem se stal 
v říjnu 2018 a v praxi si následně ověřil, že 
tomu tak skutečně je, a že význam Senátu 
v posledních letech, kdy nám vládou oli-
garchické strany s podporou komunistů 
a extremistů, stále narůstá. Bez vůle Senátu 
nelze měnit Ústavu. Může bránit návrhům, 
které by omezili naše členství v meziná-
rodních organizacích, jako je NATO nebo 
Evropská unie. Může také zabránit snahám 
politiků omezit veřejné instituce, jako na-
příklad veřejnoprávní média.

Senátor má dvojí roli. Za prvé je ombuds-
manem občanů obvodu, za který je zvolen, 
a pomáhá jim při řešení jejich problémů. 

Druhou rolí je samotná práce v Senátu, jeli-
kož senátor je volen pro celostátní politiku. 
Osobně si myslím, že Senát tu není proto, 
aby přicházel se stále novými zákony. Jeho 
podstatu vidím v možnosti zabránit přijetí 
špatné legislativy. Senát dává věcem smysl, 
zdokonaluje legislativní návrhy, hledá ne-
dostatky, a tak předchází přijetí chybných 
zákonů.

V současnosti jsem jediným pirátským 
senátorem. Větší zastoupení Pirátů v Senátu 
umožní prosazovat pirátský program i v 
horní komoře. Pirátští senátoři vždy bu-
dou bránit nežádoucím změnám Ústavy 
a podpoří zákony, které budou chránit slabé 
a hlídat mocné.

Práce v Senátu je různorodá a často ná-
ročná. Když se ale podaří prosadit správnou 

věc nebo pomoci konkrétnímu občanovi, 
který se na mě obrátil s žádostí o pomoc, 
je to neuvěřitelně nabíjející. Věřím a těším 
se, že po říjnových volbách rozšíříme řady 
pirátských senátorů, ale bez Vašeho hlasu 
to nepůjde.

Přijďte k volbám 2. a 3. října a podpořte 
našeho kandidáta Pavla Vacka do Senátu. 
Má to cenu a změna je možná! My se o ni 
díky Vašemu hlasu pokusíme!

Nezapomeňte přijít volit senátory i ve 
druhém kole 9. a 10. října. Všem, kteří se 
chystají k volbám, bych rád poděkoval a na-
šim kandidátům přeji hodně štěstí!

Ing. Lukáš Wagenknecht 
senátor 

Horké letní dny jsou za námi a střídá je horká fáze kampaně. Volby do krajů a do Senátu se blíží. 
Proč je vlastně Senát tak důležitý a proč volit pirátské kandidáty?

ZVOLIT PIRÁTY DO SENÁTU DÁVÁ SMYSL

MOJE PRIORITY
 ŠKOLSTVÍ PRO 21. STOLETÍ

České školství už dvacet let vykazuje znaky chronického pacienta hlavně kvůli 
podfinancování a nekompetentním a chaotickým zásahům politiků. Učitelé 
stárnou a některé předměty nemá kdo učit. Zvyšují se rozdíly mezi dobrými 
a „špatnými“ regiony, a dokonce i mezi jednotlivými školami. Chci, aby dětem 
ze všech sociálních vrstev bylo umožněno kvalitní vzdělání. Pomohu školství 
dohnat ztrátu, kterou kvůli nezájmu či neschopnosti politiků nabralo.

 SENIOŘI SI ZASLOUŽÍ RESPEKT

Piráti jsou stranou pro všechny, včetně seniorů. Sám jsem jedním z nich. 
Rozumím této věkové skupině i jako psycholog a mám v úmyslu kompetent-
ně podporovat všechny dobré náměty a následná opatření, která směřují ke 
zvýšení kvality života starších občanů. Jedná se například o rozšíření domácí 
péče, ale také ochranu před internetovými a jinými šmejdy.

 HRADECKO – NÁŠ SPOLEČNÝ DOMOV

Problémy krajské metropole Hradce Králové jsou samozřejmě jiné než v přípa-
dě početně menších obcí. Ke všem 66 městům a obcím v královéhradeckém 
senátorském obvodu budu přistupovat se stejnou pozorností. Jako senátor 
sice nemohu přímo manažersky rozhodovat, ale budu obcím otevírat dveře 
a budu „ombudsmanem“ občanů svého obvodu.

 OBRANA DEMOKRACIE 
 A OMEZENÍ VLIVU PAPALÁŠŮ

Třicet let od sametové revoluce nám jasně ukázalo, že demokracie není 
samozřejmost a že o ni musí pečovat každý z nás stejně jako o přátelství 
nebo manželství. Jsem přesvědčen, že je nutné bránit papalášům, kteří se 
usídlili v politice a na úřadech, aby zneužívali služební postavení k vlastnímu 
prospěchu. Pevně věřím, že i když to tak mnohdy nevypadá, dobro a férovost 
se nakonec vyplatí.

doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
kandidát na se nátora ve volebním  
obvodě 45 – Hradec Králové

v senátu
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Pavel Vacek: Emeritní děkan, který je 
připraven pomoci českému školství
korun. A tak drahá věc by se měla takzvaně 
“rentovat”. Z moji zkušenosti a také podle 
názoru mých kolegů bohužel rozhodně ne-
platí, že státní maturanti disponují lepšími 
studijními předpoklady oproti těm, kteří 
končili svá studia pouze „školní“ maturitou. 
Jak by se „ušetřené“ peníze daly podle 
využít lépe?
Je třeba investovat prostředky do snižování 
zmíněné nerovnosti v přístupu ke vzdělá-
vání.  Akutní nezbytností je vybavit školy 
„tabulkově“ – a nikoliv z projektů – škol-
ními psychology a speciálními pedagogy. 
Nejlépe okamžitě! Rovněž je nutné vytvá-
řet podmínky pro rozšiřování moderních 
výukových metod jako jsou tandemová 
výuka, koordinovat předávání zkušeností 
dobré praxe mezi školami, pedagogy dále 
smysluplně vzdělávat či zavádět pokročilé 
technologie do výuky.

V zastupitelstvu nejsme 
pouhými kritiky

V roce 2018 jste se stal opozičním zastu-
pitelem města Hradce Králové za Pirát-
skou stranu. Jak hodnotíte své působení 
v této roli? 
Každodenně dokazujeme, že nejsme pou-
hými kritiky. Díky našemu úsilí se postupně 
opravují zdevastované a mnoho let prázdné 
městské byty. Prosadili jsme, aby byla zpra-
cována koncepce, která má město připravit 
na změnu klimatu a to včetně harmono-
gramu dalších kroků. V poslední době se 
nám povedlo změnit způsob hodnocení 
kulturních dotací, aby byl proces spraved-
livější a transparentnější. Vyhrocený spor 

mezi městem a pořadateli z loňského roku 
by se už neměl opakovat.

Vaším tématem je i problematika života 
seniorů. Jak přispět k jejich důstojnému 
stárnutí?  
Předně senioři netvoří homogenní skupi-
nu. Mnozí jsou i ve vysokém věku naplno 
zapojení do pracovního procesu. Jiní po-
třebují více podpory, ochrany a někteří 
neustálou péči. Nicméně všichni jsou plno-
hodnotnými osobnostmi, které si zaslouží 
být respektovány. Společnost by měla umět 
zabránit jakékoliv věkové diskriminací, více 
podporovat domácí péči a terénní služby 
a ochránit seniory osvětou a přísnější legis-
lativou před šmejdy například na internetu.

Vaším oborem vědeckého bádání je psy-
chologie morálky. Čím se tato méně ob-
vyklá psychologická disciplína zabývá?
V psychologii morálky zkoumáme důvo-
dy a motivy jednotlivců i skupin, které je 
vedou k morálnímu, nebo naopak k ne-
morálnímu jednání. 

Jaká poučení nám psychologie morálky 
nabízí?
V každém z nás je určitý potenciál dobra 
a zla. Nástup Hitlera k moci, válka v bý-
valé Jugoslávii i známé psychologické ex-
perimenty prokázaly, že stačí málo, aby se 
v takzvaně slušném a normálním jedinci 
aktivizovalo zlo a začal jednat nebývale 
krutě. Studentům v rolích vězeňských do-
zorců při Stanfordském vězeňském expe-
rimentu k tomu stačily jeden či dva dny. 
Ještě větší průšvih nastává, když se takovýto 

posun ke krutosti týká skupiny lidí a nebo 
dokonce celého národa.

Co a nebo kdo může být hybatelem ta-
kového skupinového posunu?
Často jde o stále stejný scénář: zneužití 
původně ušlechtilých citů lidí ze strany 
politických vůdců s diktátorskými ambice-
mi. Láska k vlasti je proměněna v agresiv-
ní nacionalismus, víra v boha v agresivní 
fanatismus. V současnosti dochází i u nás 
k rozsévání nenávisti na sociálních sítích 
mnohdy s nečestnými a zištnými úmysly. 
Bohužel i tak se získávají voličské hlasy.   

Sdílíte názor, že nejen u nás, ale i celosvě-
tově dochází k úpadku morálky? 
Masaryk tvrdil, že „problém dneška není 
hospodářský a politický, ale především 
mravní.“ Podle mého hlubokého přesvěd-
čení se tento známý výrok hodí i do dnešní 
doby. Společnost, která na etické a morální 
hodnoty rezignuje nebo je odkáže až na 
konec řady, krachuje dříve či později hos-
podářsky i politicky.  Nejen u nás vidíme, že 
polopravdy, demagogie a podvodné jednání 
nejsou překážkou k dosažení nejvyšších 
politických a společenských pozic. Pokud 
takové jednání přestává většině lidí vadit, 
jsme na skluzavce do pekel. 

Bude líp? 
Boj mezi dobrem a zlem provází celou exis-
tenci lidstva a bylo už daleko hůř. Nicméně 
já osobně jsem přesvědčen, že politika se 
dá dělat korektně a že se čestné jednání 
nakonec vyplatí.  

– redakce Pirátských listů –

„Moje dosavadní profese mě naučila jednu věc – 
naslouchat hlasům druhých, hledat společný zájem  
a ten pak důsledně prosazovat,“ říká emeritní 
děkan hradecké pedagogické fakulty a tamější 
zastupitel Pavel Vacek. V říjnových volbách bude 
za Piráty a hnutí STAN kandidovat do Senátu. 

Pane docente, první otázka se nabízí sama. Proč 
jste se rozhodl kandidovat do Senátu a proč 
právě za Piráty? 
Jsem přesvědčen, že Česko má být mozkovnou, 
nikoliv montovnou Evropy. Bez kvalitního vzdě-
lávání to nepůjde. Připravuji budoucí učitelé na 
jejich složitou, ale krásnou profesi. Znám proto 
neduhy českého školství a vím, jak mu z pozice 
senátora pomoci.

A ti Piráti?
Věkem mezi Piráty působím opravdu poněkud 
nepatřičně. Na druhé straně jsem s mladými 
lidmi jako vysokoškolský učitel v každodenním 
kontaktu. A proč Piráti? Jsou transparentní, mají 
propracovaný systém vnitřní demokracie, který 
opravdu dodržují. A především za nimi nestojí 
oligarchové, kteří si naši politickou scénu stále 
více podmaňují.

České školství jako chronický  
a neléčený pacient

Ví se o Vás, že české školství nazýváte chronic-
kým a neléčeným pacientem. Jak to myslíte?
Tento stav trvá už desítky let. Ostatně od roku 1998 
se na postu ministra školství vystřídalo 18 političek 
a politiků. Nově máme zpracovaný dokument se 
složitým názvem Hlavní směry vzdělávací politiky 
ČR do roku 2030+.  Materiál je to propracovaný 
a kvalitní, ale to byly i předchozí strategie a k ni-
čemu to nevedlo. 

A co tedy dělat?
Potřebujeme rychlá překlenovací opatření. Chybí 
nám učitelé. Skutečnost, že se věkový průměr 
pohybuje okolo 48 let, nevěští do budoucna nic 
dobrého. Na mnoha školách by se už nyní bez 
výpomoci pedagogů v důchodu neobešli.  Z dů-
vodů obavy z nákazy koronavirem mohou mnozí 
ze starších učitelů na další výuku rezignovat. To 
může být skutečný malér. Potřebujeme, aby co 
nejvíce absolventů učitelských studií nastupovalo 
do škol. Čili zajímavé nástupní platy a také dobře 
placenou péči o začínajícího učitele učitelem uvá-
dějícím. Rovněž je třeba zvýšit počty přijímaných 
studentů na pedagogické fakulty.

Co dalšího by se mělo změnit?
Je toho hodně. Tikající bombou v našem školství 
je zvyšující se nerovnost a až propast v kvalitě 
a dostupnosti vzdělání mezi regiony i jednotlivými 
školami.  Na Karlovarsku 17 procent žáků nemá 
dokončené střední vzdělání! Se základním vzdě-
láním jsou tito mladí lidé takřka nezaměstnatelní 
a pravděpodobnost, že se dostanou do konfliktu se 
zákonem, je vysoká.  Osud mnoha dětí je zpečetěn 
pouze tím, že se narodí a vyrůstají v sociálně zne-
výhodněném prostředí. Už dávno víme, že tento 
problém je řešitelný, když jej podchytíme v před-
školním věku. Bohužel stát absolutně selhává. Jde 
to na vrub ministerstva školství i sociálních věcí. 
Neumí konstruktivně spolupracovat. 

Opakovaně kritizujete i státní maturitu. Proč?
Skoro nikdo si neklade otázku, jestli státní ma-
turita přispěla ke zvýšení úrovně vzdělání mladé 
generace. Jde totiž mimo jiné o zkoušku velmi 
finančně náročnou. Každoročně zatíží rozpočet 
přibližně 250 miliony korun. Započteme-li fi-
nanční prostředky, které spolkla přípravná fáze, 
pak nás stála státní maturita více jak tři miliardy 

Docent Pavel 
Vacek je psycholog 

a vysokoškolský 
pedagog. V roce 2012 

se stal děkanem 
královéhradecké 

pedagogické fakulty. 
V roce 2018 byl díky 

preferenčním hlasům 
jako nezávislý na 

kandidátce Pirátů 
zvolen zastupitelem 

města Hradce Králové. 
S manželkou Věrou 

vychoval dceru a syna. 
Dcera pracuje jako 

učitelka a syn ve 
středisku výchovné 

péče. Má vnučku 
a vnuka.
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Jímka s neznámým obsahem v hradecké čističce

Ješitnost pohřbila naději na lepší 
přípravu dopravních staveb

Nebezpečná čistička  
v Březhradě nebude

Malou halu a tovární komín  
v Kuklenách je potřeba zachránit

Dobře to dopadlo. Město pozemek 
pro rozšíření herny neprodalo

Všechno je to důsledek zoufalého řízení. Kom-
petence v dopravě se ne zcela jasně dělí mezi dva 
náměstky ze dvou různých stran. Na úřednické 
úrovni je to ještě větší guláš. Pravomoce má 
pět různých odborů a tři městské organizace. 
Ještě se někdo diví, že největší „úspěch“ na poli 
dopravy je otevření provizorního parkoviště?

Přitom dopravní komise přišla s konkrétním 
návrhem, jak zefektivnit úřední postupy ma-
gistrátu. Plán po vzoru jiných velkých měst 
počítal s přesunem stávajících zaměstnanců do 
nového koncepčního pracoviště (odboru), kde 
by se soustřeďovala dopravní agenda. Zároveň 
by se musel přijmout autorizovaný dopravní 
inženýr, který dosud na magistrátu nepracuje. 
I jednoduché studie a projekty, které by měl 
úřad zpracovávat ve vlastní režii, se za stovky 
tisíc ročně zadávají se střídavými úspěchy ex-
terním projektantům.

Materiál se ale nedostal ani k projednání na 
radě či zastupitelstvu. Koalice ho rovnou za-
mítla s odůvodněním na finanční a organizač-
ní náročnost. Obojí se dá jednoduše vyvrátit 
zkušenostmi odjinud. Skutečným důvodem 
byla ješitnost. Změna organizační struktury by 
vedla k omezení pravomocí jednoho z náměst-
ků a části vedoucích úředníků. Někteří bohužel 
upřednostnili velikost rozpočtu a s ním spojený 
vliv před úspěšným rozvojem Hradce.

V areálu bývalého masokombinátu Salma měla 
přestavbou stávající biologické čistírny vzniknout 
čistička na chemikálie a těžké kovy. V nejbližším 
okolí se přitom nachází zdroje východočeské vo-
dárenské soustavy. Proti výstavbě se postupně 
postavili královéhradecký magistrát, VAK Par-
dubice, Česká inspekce životního prostředí, obec 
Opatovice nad Labem nebo Spolek pro zdravý 
a bezpečný Březhrad. 

„Záměr PURUMu měl celou řadu chyb. Například 
plánovali využívat sedmdesát let staré potrubí, které 
nevyhovělo v tlakových zkouškách v ani jednom 
zkoušeném úseku, tudíž je i v současné době ne-
funkční. Ohrožení životního prostředí a zejména 
zdrojů pitné vody pro 200 tisíc lidí bylo až extrém-
ní,“ vysvětlil hradecký zastupitel Pavel Bulíček 

(Piráti), který proti nebezpečné čističce vystupoval 
dlouhodobě.

Společnost Purum byla už v roce 2016 poku-
tována Ministerstvem životního prostředí za 
provoz současné biologické čističky. Ve sporu je 
i s Magistrátem města Hradce Králové a Českou 
inspekcí životního prostředí, která při kontrole 
zjistila závažné nedostatky a zahájila správní ří-
zení. „Nejnovější rozhodnutí krajského úřadu je 
skvělá zpráva pro Březhrad i Hradec Králové jako 
celek. Odvolání bylo zamítnuto hlavně z důvodu, 
že záměr čističky je v rozporu s územním plánem,“ 
uzavírá Bulíček.

redakce Pirátských listů

„Významný průmyslový areál má bohatou historii. 
Firma Josef Seyfried zde zpracovávala usně, krátkou 
dobu se tady vyráběla auta značky KAN a později po 
znárodnění některé objekty využívala např. Strojní 
traktorová stanice,“ představuje minulost objektu 
Rudolf Khol (nezávislý za Piráty), člen památkové 
komise a zároveň předseda Společnosti ochránců 
památek ve východních Čechách.

Pro dlouho chátrající areál vznikl po roce 2000 
záměr na jeho konverzi v administrativně-ubyto-
vací centrum. Z projektu ale sešlo a po složitých 
procesních záležitostech získalo areál zpět město 
Hradec Králové. V roce 2013 byla vypracována 
územní studie „Malý labský náhon v Hradci Králo-
vé“ počítající se vznikem centra sociálního bydlení 

a se zachováním a revitalizací takzvané malé haly 
a továrního komína, které jako jediné přežily de-
molici velké části areálu v roce 2016.

Před několika měsíci došlo v této záležitosti 
k průlomu. Bylo dokončeno zhodnocení stavu 
objektů bývalé koželužny a posudek jednoznačně 
hovoří o možnosti jejich rekonstrukce a o způsobu 
provedení stavebního zajištění. „Tovární komín 
může po sanačním zásahu sloužit jako symbol prů-
myslové prosperity této lokality či orientační bod. 
Vhodným architektonickým řešením může ale získat 
i zcela nové využití. Jsme toho názoru, že zachová-
ním a revitalizací «malé haly» a továrního komínu 
bývalé koželužny by si místo jednak uchovalo svoje 
Genius loci a navíc by získalo zapojením do nové 
zástavby další přidanou hodnotu. Prostor by se 
oživil, což jistě uvítají nejen všichni místní občané, 
ale také návštěvníci Hradce Králové, milovníci his-
torie a industriálního dědictví,“ představuje Khol 
důvody, proč má smysl areál zachovat. 

„Jako člen prosazuji usnesení, ve kterém doporu-
číme zachování objektů haly a továrního komínu, 
urychlené provedení základního stavebního zajištění 
obou objektů a začlení revitalizace tohoto místa do 
územní studie,“ doplňuje Khol.

redakce Pirátských listů

Co hrozilo? Prodej zmíněných pozemků by 
rozšířil prostor pro provoz herny. Například 
by došlo k zúžení průchozí pasáže před vcho-
dy domů na přibližně dva metry. Ještě větším 
zásahem do života obyvatel by byla plánována 
výstavba dvou pater nad stávající objekt herny. 
Znamenalo by to snížení kvality bydlení v pat-
rech, která by byla nástavbou zastíněna.  

Zdánlivě nevinný prodej pozemků by vedl 
k výraznému zhoršení podmínek života dotče-
ných obyvatel, kteří do poslední chvíle o tomto 
záměru neměli žádné informace a dozvěděli se 
o něm náhodně. I proto chápeme jejich roz-
hořčení, se kterým na jednání zastupitelstva 
dorazili. Navzdory stažení bodu z programu 
vystoupil jejich zástupce s jasným a kritickým 
stanoviskem proti záměru prodeje pozemků 
a další expanzi herny do „šířky i výšky“. 

Z této kauzy je třeba se poučit. Naše pirátské 
stanovisko je následující. Za prvé je trestuhod-
né s obyvateli, kterých se takováto transakce 
dotkne zásadním způsobem, o věci nekomuni-
kovat a nevyslyšet jejich názor. Za druhé nevi-
díme jediný důvod podporovat hazard (heren je 
v lokalitě Benešovy třídy několik), a tím méně 
na úkor v jejich blízkosti žijících obyvatel.

KOMENTÁŘ PIRÁTSKÉHO ZASTUPITELE ALEŠE DOHNALA

KOMENTÁŘ PIRÁTSKÉHO ZASTUPITELE PAVLA VACKA

Hradecká doprava je v krizi. Projekt severní tangenty se od 
voleb nepohnul ani o milimetr. Rostoucí problémy u nemoc-
nice, kde se má navíc stavět nový kampus a pravděpodobně 
Kaufland, koalice ignoruje. O tom, že by formulovala jasné 
vize, jak bude doprava vypadat za 10 či 15 let ani nemluvě.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje definitivně zamítl odvolání společ-
nosti PURUM, která plánovala v areálu bývalého masokombinátu Salma 
provozovat fyzikálně – chemické čištění odpadních průmyslových vod. 
Obyvateli Březhradu pečlivě sledovaná kauza se táhla už od roku 2014.

Chátrající areál bývalé koželužny v Hradci Králové – Kuklenách by se 
mohl dočkat revitalizace. V průmyslovém areálu, ze kterého zůstala 
už jen malá hala a tovární komín, by mohlo v budoucnu vzniknout kul-
turně-společenské centrum s kavárnou a přednáškovým sálem, které 
poslouží jako vhodné místo pro setkávání lidí. Návrh prodeje pozemků ve vlastnictví města Hradce Králové 

společnosti Krijcos, která provozuje hernu na rohu ulice Jana 
Masaryka a Benešovy třídy, vyvolal velkou pozornost. Rada 
města s tímto prodejem vyslovila souhlas a i díky iniciativě 
místních občanů, kterých by se realizace prodeje nepříjemně 
dotkla, byl bod nakoec stažen z programu jednání zastupi-
telstva. Takže to dobře dopadlo.

Aleš Dohnal
předseda 

zastupitelského 
klubu Pirátů 

v Hradci Králové, 
datový analytik
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Na Plachtě –  Rybník Jáma, foto Tomáš Merta

Řešením pro Plachtu je oprava 
křižovatky, ne nová silnice

Piráti pomohli získat klíčové 
souhlasy potřebné k rekonstrukci 

hradecké „Benešovky“

Změna klimatu je výzvou pro 
celou společnost

– Krátce z Hradce –

Havarijní stav královéhradecké „Benešovky“ stojí 
město na průběžných opravách mnoho milionů 
korun ročně. Ty jsou nezbytné k tomu, aby pro ti-
síce  zde žijících obyvatel byla zachována alespoň 
základní funkčnost celého bulváru. Piráti proto 
podporují co nejrychlejší celkovou rekonstrukci. 
Pro tu bylo potřeba jednat s jednotlivými vlastní-
ky bytů a zároveň SVJ. „Některá SVJ nesouhlasila 
se smlouvami o výpůjčce, které město připravilo, 
proto jsme zprostředkovali jednání a pomohli vy-
jednat klíčové změny. Ty se zástupci SVJ pokoušeli 
vyjednat už s minulým vedením města, ale ledy 
se začaly hýbat až loni na podzim,“ komentuje 
pirátský zastupitel Pavel Vacek.

Část obyvatel nesouhlasí s některými drob-
nostmi v rámci připravované rekonstrukce. Jde 
například o umístění kontejnerů na odpadky, 
které by podle projektu měly být jen pár met-
rů od oken nejbližších bytů. „Město by mělo při 

rekonstrukci pamatovat především na občany, 
kteří zde žijí. Pokud existuje jednoduché řešení, 
jak umístit kontejnery dál od domů, aby nepří-
jemný zápach neznepříjemňoval lidem život, pak 
opravdu není o čem diskutovat,“ popisuje jeden 
z problémů, na který je třeba se v projektu ještě 
zaměřit, Pavel Vacek.

Stejně tomu bylo i u smluv o výpůjčkách po-
zemků od jednotlivých SVJ, které město ke stavbě 
potřebuje. „V rámci jednání jsme dokázali domlu-
vit kompromisy, se kterými pak SVJ souhlasilo. 
Jelikož bude ke stavebnímu řízení nezbytné ještě 
jednou zajistit oněch 75% podpisů majitelů bytů, 
bude rozumné, aby ze strany města probíhala se-
riózní a věcná komunikace, která zohlední potřeby 
obyvatel a zároveň celou rekonstrukci zbytečně 
neoddálí,“ uzavírá Vacek.

redakce Pirátských listů

JÍDELNA DŮCHODCŮ ZŮSTALA V PROVOZU
Koalice chtěla bez náhrady zrušit jídelnu důchodců. 
Pirátský protinávrh zajistil, že jídelna stále funguje. 
Při výběru nového nájemce byl upřednostněn sociální 
aspekt provozu.

OPRAVY PRÁZDNÝCH MĚSTSKÝCH BYTŮ
V Hradci jsou desítky prázdných městských bytů. 
Důvodem je nedostatek financí na jejich opravu. 
Prosadil jsme, aby byl zpracován konkrétní plán, jak 
byty rekonstruovat a zabydlet. První opravené byty 
jsou určené pro lidi v bytové nouzi, kteří přežívali na 
městské ubytovně. Další budou sloužit například jako 
startovací byty. 

TRANSPARENTNÍ PODKLADY 
ZASTUPITELSTVA

Díky iniciativě Pirátů jsou veřejnosti zpřístupněny 
materiály zastupitelstva a to ještě před samotným 
jednáním. Skončila tak netransparetní praxe, kdy ob-
čané často vůbec nevěděli, o čem se reálně zastupitelé 
jednají.

ŘEŠENÍ PRO LOKALITY ZATÍŽENÉ 
KAMIONOVOU DOPRAVOU

Dlouhodobě i ve spolupráci s pirátskými poslanci 
hledáme řešení pro Kukleny či Pouchov, které trpí 
nadměrnou kamionovou dopravou. Nově je například 
zpracovávána studie, která nastíní různé možnost, 
jak kamiony přesunout z Pouchova na silnice vyšší

ch tříd.

LIDSKÝ PŘÍSTUP K DĚTSKÝM ČERNÝM 
PASAŽÉRŮM

Kontrolní výbor v čele s pirátským předsedou Pavlem 
Bulíčkem se jednoznačně shodl, že se musí změnit 
praxe vymáhání pohledávek dětských černých pa-
sažérů v MHD. Koalice ale nepochopitelně odmítla 

jednoduchý návrh, aby dopravní podnik předtím než 
předá věc k vymáhání advokátní kanceláři sám nejprve 
dopisem informoval zákonné zástupce dítěte.

NE POCHYBNÝM KONZULTAČNÍM SLUŽBÁM
Zastupitelstvo neschválilo peníze na externí poraden-
skou činnost pro investičního náměstka Jiřího Bláhu 
(ODS). V podkladech nebylo specifikováno, jakým 
způsobem byl externista vybrán, jakou činnost by měl 
vykonávat a dokonce ani jeho kvalifikace.

VÍCE PENĚZ ŠKOLÁM
Finance, které dostávají od státu města na každé-
ho žáka na provoz škol, se mezi lety 2013 až 2019 
takřka zdvojnásobily. Nikoliv však peníze, které šly 
z hradeckého městského rozpočtu školám. Radnice 
je „rozpouštěla“ ad hoc i do jiných oblastí. Pirátská 
iniciativa tento chybný přístup napravila. Podpora 
vzdělávání by měla být skutečnou prioritou radnice.

MĚSTSKÝ PROGRAM ANTIVIRUS  
PRO VĚTŠÍ OKRUH ŽADATELŮ

Díky aktivitě Pirátů program Antivirus pomohl většímu 
počtu organizací a osob než bylo v plánu. “V původ-
ním návrhu koalice nám scházela pomoc například pro 
spolky, které sídlí v městských nemovitostech a musely 
omezit svou činnost. Kompromisní návrh, který jsme s 
koalicí dojednali, tyto problémy většinou řeší,” vysvětlil 
pirátský zastupitel Pavel Vacek.

OCHRANA ZELENĚ NA MORAVSKÉM 
PŘEDMĚSTÍ

V blízkosti Média na jedné z posledních zelených ploch 
v lokalitě má vyrůst polyfunkční dům. Z jednání, které 
spoluiniciovali Piráti, vzešla dohoda, že město bude 
společně s investorem hledat jiné řešení včetně mož-
nosti přesunu záměru do jiné lokality.

– redakce Pirátských listů –

Je čas podívat se na výsledek. Koncepce zatím 
představena nebyla, přesto věřím, že se na ní 
pracuje. Chápu, že uspěchat tak důležitý doku-
ment by bylo kontraproduktivní. Harmonogram 
dalších kroků byl ovšem už schválen. Většina 
z nich se týká výsadby a obnovy zeleně. To, co 
stojí za povšimnutí a pochvalu, jsou pokusy o zá-
drž vody na sídlištích. Když to shrnu, zatím se 
jedná o první nesmělý krok, na který musíme 
v budoucnu navázat. Nejdříve pohlídáme, aby 
se slibované změny dostaly do rozpočtu na příští 
rok jako se nám to podařilo u plánovaných parků 
v Kuklenách.

Další úkoly jsou jasné. Spolupracovat na zmiňo-
vané koncepci a doplnit ji o námi navržené body. 
Královehradečtí Piráti už několik měsíců pracují 
na vlastní koncepci pro město Hradec Králové 

i kraj jako celek. Spolupracujeme s ekologicky 
zaměřenými skupinami i jednotlivci, kteří vnímají 
problematiku změny klimatu jako jednu z nej-
větších globálních výzev současnosti. Společně 
připravujeme vlastní variantu postupu, která se 
stane stěžejním programovým bodem do dalších 
let. Zajímá nás i názor veřejnosti. Pokud s námi 
chcete spolupracovat, jste vítáni.

Už pouhé úvahy o nové komunikaci vyvolaly 
rozepře ve vládnoucí hradecké koalici, ale i ost-
rou hádku mezi primátorem a ochránci přírody. 
Ti proti stavbě silnice založili velmi úspěšnou 
petici s více jak šesti tisíci podpisy. Petentům 
teď dala naději dopravní studie, kterou na jaře 
zadala rada města. Průzkum konstatuje, že 
nová komunikace by v dopravních špičkách 
pomohla, ale zároveň zmiňuje, že současná 
křižovatka může s určitými úpravami obstát 
i v hustším provozu.

„Nabízí se kompromis mezi dvěma veřejnými 
zájmy a to ochranou významné přírodní památky 
a zlepšením dopravy směrem do nové čtvrti. Na 
rekonstrukci křižovatky Brněnská – Na Brně už 

dokonce existuje konkrétní projekt. Zahrnuje 
i kompletní rekonstrukci ulice Na Brně a to včet-
ně nových chodníků, cyklostezky nebo zastávek 
MHD“,  připomněl pirátský zastupitel Vacek 
jinou teprve necelý rok starou dopravní studii.

Právě Piráti jsou společně s koaliční Změnou 
pro Hradec ze všech stran zastoupených v hra-
deckém zastupitelstvu k nové silnici nejvíce 
skeptičtí. „Argumenty dopravních inženýrů, že 
prioritu musí mít rekonstrukce stávajícího kříže-
ní, jsou jasné už dlouho. Teď se pouze potvrdilo, 
že se jedná o řešení vyhovující minimálně do 
roku 2040,“ uzavřel Vacek.

redakce Pirátských listů

KOMENTÁŘ PIRÁTSKÉHO ZASTUPITELE PAVLA VRBICKÉHO

Hradec Králové už zná závěry dopravní studie, která posuzo-
vala smysl uvažované silnice na okraji přírodní památky Na 
Plachtě. Podle pirátského zastupitele Pavla Vacka by kontro-
verzní stavba sice dopravě ulevila, ale výrazně by pomohla 
i stavební úprava stávající křižovatky Brněnská – Na Brně.

Plán celkové rekonstrukce královéhradecké třídy Edvarda Beneše 
se posunul blíže k územnímu rozhodnutí a tedy nejdůležitějšímu 
úřednímu razítku. K tomu bylo nezbytné zajistit souhlas u minimál-
ně sedmdesáti pěti procent všech majitelů bytů a zároveň uzavřít 
smlouvy o výpůjčce pozemků s jednotlivými SVJ (společenství 
vlastníků jednotek). V několika případech se na komunikaci ve-
doucí k odblokování patu aktivně podíleli Piráti.

Jako občana i zastupitele mě trápí změna klimatu. Proto na za-
stupitelstvu navrhl a prosadil přelomové usnesení, které náměst-
kovi primátora Martinovi Hanouskovi uložilo zpracovat koncepci 
přípravy města na klimatickou změnu a to včetně harmonogramu.

Ing. Pavel Vrbický
zastupitel Hradce 

Králové, pracovník  
ve strojírenství 

Pavel Vacek bydlí na Benešově třídě. Proto je tak často slyšet v souvislosti s problémy Moravského Předměstí.
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Pavel Bulíček je lídr krajské kandidát-
ky Pirátů a městský zastupitel v Hrad-
ci Králové. Živí se jako softwarový 
analytik v energetickém průmyslu. 
Zároveň je velitelem družstva jed-
notky požární ochrany v Březhra-
dě. Přinášíme vám rozhovor, který 
přiblíží jeho postoje a ambice Pirátů 
v nadcházejících krajských volbách.

Proč by měli obyvatelé našeho kraje 
volit právě Piráty?
Protože nabízíme promyšlený program, 
který posune celý kraj dopředu. Naši 
kandidáti jsou kompetentní lidé nezatí-
žení korupční minulostí a jsou garancí 
toho, že budou po volbách skutečně 
plnit pirátský program. Jsem přesvěd-
čen, že nikdo jiný nenabízí všechna 
tato pozitiva dohromady. Buď nemají 
program, nebo nemají lidi bez proble-
matické minulosti a nebo jsou pověstní 
svou „flexibilitou“ a po volbách velmi 
rychle zapomenou na sliby občanům. 

Tým pirátských kandidátů vzešel z de-
mokratického hlasování v celokraj-
ském stranickém referendu. Následně 
jsi společně s kolegy představil „pět 
jasných cílů pro náš kraj“, jak jste 
k jednotlivým prioritám došli?
Vycházeli jsme ze skutečných pravo-
mocí kraje, proto v programu najdete 
jen to, co jsme reálně schopni splnit. 
Občanům se může krajský úřad zdát na 
rozdíl od radnic obcí a měst vzdálený, 
ale ve skutečnosti rozhodnutí kraje 
zásadně ovlivňují každého. Všichni 
chceme jezdit po udržovaných silnicích, 
dostat se vlakem do práce včas nebo mít 
v nemocnicích zajištěnou kvalitní péči. 
Za to vše do velké míry zodpovídá kraj. 
Piráti do krajské politiky přinesou dů-
slednou práci s ověřenými daty, důraz na 
transparentnost a zapojení moderních 
technologií, které významně ulehčují 
každodenní život.

To se samozřejmě hezky poslouchá, 
ale velká část občanů nikdy nepřijde 
do styku s krajskými úředníky, jak 
konkrétně jim Piráti můžou ulehčit 
život?
Sice do budovy krajského úřadu možná 
nikdy nebudou mít důvod přijít, ale 

v roce 2020 by mělo být samozřejmostí, 
že si jízdenku na autobus koupíte poho-
dlně přes mobil nebo že informace, jak 
pro nemocného blízkého sehnat kvalitní 
domácí ošetřovatelskou službu, dosta-
nete na pár kliknutí na počítači nebo 
jeden telefonát. Stejně tak by mělo být 
normální, že školy výukové materiály 
pořízené z veřejných peněz sdílejí dál, 
aby se kdokoliv mohl dále vzdělávat 
a zvyšovat svoji kvalifikaci. Nic z toho 
a spoustu dalšího v současnosti nefun-
guje a my přesně víme, jak to z vedení 
kraje napravit. 

Skoncujeme s netransparentními 
dotacemi. Veřejné peníze musí být pod 

kontrolou

Zmiňoval jsi, že do krajské politiky 
Piráti chtějí přinést transparentnost. 
Máš na mysli nějaký konkrétní pro-
blém, který byste na kraji rádi vyřešili?
Jistě si vzpomenete na nechvalně pro-
slulou praxi, kdy část státního rozpočtu 
byla rozdělována nestandardně přímo 
na jednání Sněmovny podle zákulis-
ních vyjednávání a lobbistických zájmů. 
Podobně fungují individuální dotace u 
nás v kraji. Bez jasných a předem da-
ných podmínek se značné prostředky 
přidělují jednotlivým projektům na 
základě politických handlů. Tuto ne-
transparentní postup změníme. Mělo 
by být jasné na základě čeho se dotace 
přidělují. Dobře fungující protikorupč-
ní principy přeneseme i do veřejných 
zakázek nebo do výběrových řízení na 
vysoké úřednické posty.

Určitě Ti občas někdo řekne, že jsi na 
politiku ještě mladý. Jak to vnímáš 
Ty sám?
Naopak si myslím, že v politice chybí 
pohled mladých lidí. Nejsou negativně 
zatížení minulostí a mají přehled o mo-
derních trendech. Příklady ze zahraničí 
ukazují, že mladí lidé dokážou úspěšně 
řídit celé státy. Mám na mysli rakous-
kého kancléře Sebastiana Kurze nebo 
finskou premiérku Sanu Marinovou. 
Ani jednomu z nich ještě není ani třicet 
pět let. Ideální ovšem je, když se tým 
namíchá a jsou v něm starší i mladší, 
muži i ženy a lidé různých profesí.

KRAJ POTŘEBUJE PIRÁTY PRAVDA O PIRÁTECH 
VS. HOAXY

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 strán-
ky 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 masovou výstavbu bytů pro mig-
ranty z Afriky na úkor mladých českých ro-
din. V řetězových emailech a na sociálních 
sítích hromadně šířená lež sice vzbuzuje 
pobouření a hněv, ale jde o naprostý blud.

  pravda
Olga Richterová nikdy nic takového neřek-
la. Naopak paradoxně dlouhodobě pracuje 
na dostupném bydlení pro české občany 
všech věkových kategorií a sociálního po-
stavení. 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. Nutí-
me prý seniory ke stěhování do domova 
důchodců a soužití s cizími lidmi. Zní to 
sice absurdně, ale i tomu řada lidí pro ne-
dostatek ověřených informací věří. Jak to 
tedy je doopravdy?

  pravda
Piráti se zasazují, aby žádní držitelé řidič-
ských průkazů nebyli diskriminováni. To se 
týká i volebního práva, kde bychom uvítali 
možnost, například v komunálních volbách, 
nechat volit i sedmnáctileté. Piráti nechtějí 
omezovat volební právo. To se týká i do-
stupnosti zdravotní péče, kterou chceme 
na nejvyšší možné úrovni pro všechny ob-
čany ČR bez rozdílu. Nediktujeme nikomu 
s kým a kde chce žít. Prosazujeme propra-
covanou 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 dostup-
nosti bydlení zejména ve velkých městech 
a podnikáme kroky na sněmovní i komu-
nální úrovni pro zlepšení situace, což se 
například díky Pirátům na Magistrátu hl.m. 
Prahy daří.

  Hoax
Piráti podporují přijímání uprchlíků a v Ev-
ropském 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 sou-
ladu s mezinárodním právem. Stát i EU by 
měli bojovat proti nelegálnímu převaděč-
ství, řešení případného azylu by se mělo 
odehrávat ideálně mimo EU.

ŠANCE ZMĚNIT BUDOUCNOST 
LEŽÍ V KRAJÍCH

Softwarový analytik, 
zastupitel města 
Hradce Králové, 
dobrovolný hasič 
a lídr Pirátů 
v Královéhradeckém 
kraji. Jako městský 
zastupitel se 
věnuje mimo jiné 
problematice 
skladovacích hal 
Hoya v Březhradě. 
Požaduje, aby 
před stavbou hal 
byla vybudována 
potřebná 
infrastruktura. Na 
krajském úřadě 
působí v komisi pro 
otevřenost. Prosadil, 
aby kraj zveřejňoval 
a více pracoval 
s otevřenými 
daty (opendaty). 
Díky tomu bude 
mít veřejnost 
svobodnější 
přístup například 
k informacím ze 
školství, veřejné 
dopravy či 
fungování krajských 
příspěvkových 
organizací. 
Společně s úřadem 
a s IT firmami 
organizoval 
a moderoval první 
krajský hackathon, 
studentskou soutěž 
o nejlepší aplikaci 
využívající otevřená 
data. 

Vím, že první velké téma, který jsi 
řešil, byla kauza nebezpečné čističky 
odpadních vod v Březhradě. O co 
vlastně šlo?
Jednalo se o ohrožení zdrojů pitné 
vody pro velkou část východních Čech 
kousek od mého bydliště. Čistička 
neměla funkční kanalizaci a dokonce 
dostala několik pokut za úniky odpadů 
do přírody. A tato nechvalně proslulá 
firma chtěla získat povolení na roz-
šíření provozu o čištění dalších che-
mických látek. Naštěstí se tato hrozba 
společným usílím mnoha lidí podařila 
odvrátit a ukončit provoz celé čističky.

Vody se týká i jedna z priorit progra-
mu. Jak chcete udržet vodu v krajině?
Jako hasič jsem pomáhal ve vytope-
ných obcích na Chrudimsku a Olo-
moucku a viděl jsem, jakou spoušť do-
káže udělat blesková povodeň. Sucho 
a přívalové povodně jsou dvě strany 
jedné mince. Naše krajina není kvůli 
intenzivnímu zemědělství v dobré 
kondici a při vydatných deštích není 
schopna vodu zadržet. Kraj může 
v této oblasti vykonat mnoho užiteč-
ného. Zvýšíme příspěvky obcím na 
realizaci drobných projektů, jako je 
obnova mokřadů, tůní, malých nádrží 
nebo zasakovacích pásů a remízků. 
Zároveň by měl kraj nastartovat dlou-
hodobé a koncepční změny. Uplat-
ňováním zásad územního rozvoje 
a územních plánů jednotlivých měst 
a obcí můžeme zamezit nevhodné 
zástavbě na hodnotné zemědělské 
půdě nebo naopak podpořit vznik 
zelených pásů a dalších prvků ke zvý-
šení odolnosti krajiny a biodiverzity.

Zdůraznil bys ještě něco z vašeho 
programu?
Náš kraj má největší podíl seniorů ze 
všech krajů. I proto je naším cílem, 
aby senioři měli co nejlepší podmínky 
k životu u sebe doma nebo v kruhu 
rodiny s navázáním na další speciali-
zovanou a zdravotní péči. Plánujeme 
i zvýšení počtů lůžek v pobytových 
zařízeních, ale ta budou menší, ro-
dinnější než dosud. 

Úplně poslední otázka míří na povo-
lební strategii. Co mohou voliči oče-
kávat, když Pirátům dají svůj hlas?
Zakládáme si na otevřené komunikaci 
směrem k veřejnosti. Jako jediná stra-
na jsme zveřejnili povolební strategii, 
kterou se budeme řídit. Naše podpora 
jakékoliv koalice je podmíněna tím, 
že do rady kraje nebudou nominováni 
lidé napojení na korupční a kliente-
listické prostředí nebo ti, kteří proje-
vují rasistické a xenofobní smýšlení. 
Vstoupíme jen do takové koalice, kde 
budeme schopni naplno naplňovat 
náš program. Určili jsme si oblasti, 
které jsou pro nás klíčové a budeme 
je chtít zakotvit v koaliční smlouvě. 
Jedná se například o závazek, že nebu-
dou privatizovány krajské nemocnice. 
Definitivní znění koaliční smlouvy 
a programového prohlášení však 
bude muset schválit krajské fórum, 
tedy vlastně referendum všech Pirátů 
v Královéhradeckém kraji.

redakce Pirátských listů
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KLÁRA RYBENSKÁ  
VE SVÉM DOKTORANDSKÉM STUDIU ZKOUMALA VZTAH  

SENIORŮ K INFORMAČNÍM TECHNOLOGIÍM. 

Zvládají senioři práci s počítačem a inter-
netem?
Snadné je pro ně využívání internetu a s ním 
spojené určité služby, které jsou zaměřené 
hlavně na komunikaci. Senioři se také poměr-
ně rychle seznamují s vybranými sociálními 
sítěmi, například s YouTube. V neposlední 
řadě mnozí z nich běžně pořizují digitální fo-
tografie a jejich základní úpravy. Ke složitějším 
úkonům senioři často řadí práci s operačním 
systémem (hlavně jeho nastavení) a základní 
práci s adresářem a složkami v počítači. Stejně 
tak práci s pravým tlačítkem myši či s různými 
klávesovými zkratkami. 

Je něčím IT výuka seniorů specifická?
Senioři patří ke specifické skupině vzdělávání, 
na kterou může mít vliv nejen jejich blízké 
okolí, ale hlavně lektor. Ten by neměl zapomí-

nat seniory motivovat a ukazovat jim význam 
technologií. Lektor by též měl být trpělivým 
člověkem, který neopomíná probranou látku 
pravidelně, různými způsoby opakovat.

V čem může být užívání moderních techno-
logií pro seniory obohacující?
Díky znalostem spojeným s užíváním počítače, 
internetu, chytrých technologií či nositelné 
elektroniky (tzv. wearables, tedy například 
chytré hodinky, náramky, SOS tlačítka či různé 
monitorovací systémy) mohou senioři udržo-
vat takřka nepřetržitý kontakt s příbuznými 
a přáteli. V neposlední řadě i rodina seniora 
může mít díky vhodně zvolené technologii 
přehled o tom, kde se jejich rodič či prarodič 

nachází a zda je v bezpečí. Obohacení tak spa-
třujeme ve snadné přístupnosti informací, 
pohodlí i zábavě, kterou technologie přináší. 
Využívání moderních technologií tedy výrazně 
zvyšuje kvalitu života seniorské generace. 

Co prokázal v tomto smyslu Váš výzkum?
O vzdělávání v oblasti IT je zájem. Ve výuce 
seniorů bude nicméně nutné se postupem času 
orientovat na hodně specifická témata. Sou-
časná situace je na pomezí – stále se objevují 
senioři, kteří s počítači nepracují a pracovat 
nechtějí. Dále pak senioři, kteří s IT techno-
logiemi pracovat chtějí a teprve se to učí nebo 
učit budou. Ale postupně se začínají objevo-
vat i ti, kteří umí využívat počítač i internet 
způsobem plně dostačujícím pro současnou 
dobu. Právě tito jedinci se začínají poptávat 
po specifických kurzech. 

Jak jsme na tom v Česku oproti světu se vzdě-
láváním seniorů v oblasti IT?
Velice dobře. Pokud bychom se měli porovnat 
například se státy v Evropě, rozhodně s nimi 
držíme krok. V České republice fungují Uni-
verzity třetího věku, Akademie třetího věku, 
Univerzity volného času, Experimentální 
univerzity, Virtuální univerzity třetího věku 
a jiné instituce věnující se dalšímu vzdělávání 
seniorů. Ti samozřejmě mohou navštěvovat 
i kurzy, které nebyly koncipovány primárně 
pro tuto věkovou kategorii.

– Rozhovor s Klárou Rybenskou  
vedl její školitel docent Pavel Vacek –

IT vzdělání seniorů

Pavel Vacek: 
Jsem trochu jiný Pirát

Nepochybně „kazím“ Pirátům věkový průměr. 
Nicméně s mladými lidmi přicházím jako vyso-
koškolský učitel  dokonce častěji do styku než se 
svými vrstevníky. Nemám žádný problém přes 
vzdálenost několika generací s mladými komuni-
kovat, debatovat, souhlasit i nesouhlasit. Ostatně 
občasné přibrždění někým zkušenějším nemůže 
být na škodu. 

Ve svém profesním životě, působil jsem jako stře-
doškolský učitel, prorektor nebo děkan, jsem potkal 
stovky lidí s různou mírou pracovitosti.  Mám tedy 
s čím srovnávat a hradecká pirátská komunita – 
nahlíženo zevnitř – se mi jeví velmi zodpovědná 
a pracovitá. Důkazem je, že se nám za dva roky 
v hradeckém zastupitelstvu podařilo mnohé ve 
prospěch občanů ovlivnit i z opozičních lavic. 

A senátorská nominace? Ta přirozeně vyplynula 
z mého zapojení do komunální politiky. Rád bych 
využil svých zkušeností k prosazení pozitivních 
změn v českém stagnujícím školství, přispěl k dů-
stojnému stárnutí často „přehlížených“ seniorů 
a také mnohé udělal pro obyvatele královéhra-
deckého senátorského obvodu. Hradecko bude 
skutečně slyšet.

Proč tedy Piráti? Jsou demokratičtí, transparent-
ní, pracovití, týmoví a autentičtí.  A především 
za nimi nestojí finanční oligarchové, kteří si naši 
politickou scénu otevřeněji i skrytěji stále více 
podmaňují. Jsou prostě dobrá volba.

doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.

Když jsem se roce 2018 rozhodl za Piráty kandidovat v královéhra-
deckých komunálních volbách, vyvolalo to v řadách mých přátel 
a známých údiv a překvapení. Není se čemu divit. Najednou se u 
Pirátů, kteří jsou v obecném povědomí bráni jako strana mladých, 
objevila osoba seniorského věku. Trochu pěst na oko. Výjimečně 
mi bylo naznačováno, že příslušnost k partě „zdivočelých ajťáků“ 
je vzhledem k mé životní a akademické dráze nepatřičná, ale 
v drtivé většině bylo mé rozhodnutí vnímáno pozitivně.

DOPORUČUJEME KNIHU

SLEPÉ 
SKVRNY 
Daniel Prokop
vydalo nakladatelství HOST

V šem vám doporučuji si přečíst 
knihu známého sociologa Da-

niela Prokopa Slepé skvrny. Pokud 
by si ji pořídili všichni zákonodárci, 
soudci, rodiče školáků a další po-
tencionální ideální čtenáři, jimž by 
znalost fakt a souvislostí prospěla 
především, hned by nám bylo líp. 
Jako emeritní děkan hradeckého 
“peďáku”oceňuji zajímavě a podnět-
ně zpracovanou kapitolu věnovanou 
školské problematice.  Ještě jednou 
doporučuji k přečtení! 

doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.

Namiř chytrý telefon 

nebo zamiř na web  

hub.pirati.cz  

a projeď se pirátským 

městem budoucnosti
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PODPORUJÍ MNE

Tajenku křížovky pošlete na krizovka@pirati.cz. Tři vylosovaní dostanou pirátské tričko.

P I R Á T S K Á  K Ř Í Ž O V K A  O   C E N Y

Tajenku křížovky pošlete na krizovka@pirati.cz. Tři vylosovaní dostanou cenu.

Pavla Vacka znám z Nové Paky. Učil na zdejší Střední pedagogické 
škole. „Peďák“ byl v jedné budově se základkou, kde učila moje 
maminka matematiku, proto si na něj pamatuji. Od nás z Nové 
Paky se Pavel Vacek vypracoval až na docenta pedagogiky a psy-
chologie. Je emeritním děkanem pedagogické fakulty v Hradci 
Králové a je předním odborníkem na psychologii morálky. Je to 
vzdělaný a velezkušený člověk a expert na vzdělávání. Vzdělávání 
dětí i dospělých musíme brát jako investici do lidského kapitálu, 
proto jsem jsem rád, že v Hradci kandiduje právě docent Vacek. 
Plně podporuji jeho cestu do Senátu.

JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D.
krajský radní pro ekonomiku, bývalý starosta Nové Paky

Pana docenta Pavla Vacka znám už 38 let. Je to člověk pevných morálních 
zásad a názorů. Školství je jeho celoživotním posláním a je odborníkem 
„na svém místě“. Pedagogická fakulta v Hradci Králové je jeho „druhým 
domovem“. Byla jsem na této fakultě jednou z jeho prvních studentek. Ani 
po ukončení studia jsem s panem docentem neztratila kontakt. Ať se jednalo 
o studium pro výchovné poradce nebo např. o přednášky na kongresových 
dnech, které pořádala Asociace výchovných poradců pro své členy. Ohlasy 
na jeho příspěvky byly vždy velmi příznivé. Myslím si, že pan docent Vacek 
je dlouholetým odborníkem v oblasti školství a zdaleka „nevyčerpal“ všechny 
svoje vize a podněty k jeho podpoře a pozitivním změnám.

Mgr. Ladislava Hazdrová
ředitelka ZŠ a MŠ Libáň, místopředsedkyně Asociace výchovných poradců ČR

Pracovitost. Zodpovědnost. Spolehlivost. Tato tři slova mi vždy vyta-
nou na mysli ve spojitosti s docentem Pavlem Vackem. Emeritního 
děkana Pedagogické fakulty UHK znám již řadu let jako vynikajícího 
odborníka, laskavého pedagoga, schopného manažera, ale i moud-
rého mentora vždy ochotného poradit a pomoci. Vážím si toho, že 
nikdy mu nebyly lhostejné osudy druhých lidí a že se vždy dokázal 
postavit za to, co pokládal za rozumné a spravedlivé. Co ale na 
Pavlovi oceňuji nejvíce, je jeho lidskost, smysl pro laskavý a moudrý 
humor, nadhled a schopnost té správné míry ironie a nadsázky.

prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.
děkan Pedagogcké fakulty UJEP

Pavla Vacka znám desítky let. Byli jsme spolužáci na základní škole. Už od 
mládí projevoval porozumění pro potřeby druhých lidí. Byl pro ně vrbou. 
Ostatně stal se psychologem. Pro mě byl a je empatickým člověkem s ši-
rokým rozhledem a pevným charakterem. Takovéto osobnosti v Senátu 
a v politice vůbec v současnosti akutně potřebujeme! Mimo jiného je velkým 
hradeckým patriotem!

Ing. Josef Dostál
předseda představenstva FOMEI a. s.

NALOĎTE SE 
NA PALUBU K PIRÁTŮM!  
Zajímáte se o dění na české politic-
ké scéně? Chcete přispět ke svobodě, 
transparenci a demokracii? Využijte 
pirátskou aplikaci Nalodění!
Aplikace je intuitivní a  jednoduchá, 
představí vám možnosti zapojení a vý-
hody, které z Nalodění plynou. Můžete 
jen odebírat novinky, být registrovaným 
příznivce nebo i členem České pirátské 
strany. Na základě preferencí zapojení 
se vám ozve místní koordinátor, pomů-
že s prvními kroky  a informuje vás o ak-
tuálním dění u Pirátů ve vašem okolí. 
Důležitý je pro nás individuální přístup.
Registrujte se a vyberte si druh infor-
mací, které chcete v  newsletterech 
dostávat. Ke každému se tak dostane 
pouze to, co ho zajímá a z konkrétních 
regionů. Odebírejte novinky pirátských 
resortních týmů pro sociální nebo za-
hraniční politiku, životní prostředí, 
zkrátka podle vašeho zaměření. Své 
preference můžete kdykoliv libovolně 
měnit.
Není to jen appka – je to cesta k Pirá-
tům. Neboj se neznámého a zapoj se. 
A pak už jen: „Vítej na palubě!“.   

NALODENI.PIRATI.CZ
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