
 

NNEEZZÁÁVVIISSLLÉÉ  PPOOSSLLAANNEECCKKÉÉ    VVOOLLEEBBNNÍÍ    

NNOOVVIINNYY 
(pro Liberecký kraj)                         

 

    Chceme se dobře mít? 

    Pak ovšem musíme dobře volit! 

    Abychom mohli dobře volit, musíme mít  

    dobré informace o kandidujících stranách! 

Proč volit ? 
1) Nízká účast ve volbách mění volby v loterii. 

2) Lhostejnost je nebezpečná (pomohla diktátorům k moci). 

3) Nebudu-li volit já, rozhodnou za mne s radostí jiní, ale sotva   

k mému prospěchu. 

4) Nespokojenost se situací ve státě (v regionu) projevím volbou 

  jiných zástupců. (Nadáváním v hospodě a na ulici se nic nezmění). 

5) Neúčastí prokazuji nezájem o dění v obci a ve státě  

  a nechuť vyvolat změnu k lepšímu. 

6) Nepůjdu-li volit -  a volby dopadnou špatně - mohu pak 

   “cinkat klíči" od rána do večera, ale nebude to již nic platné.      

 
V Listině základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky ze dne 16. 12. 

1992,  je v článku 17 odst. (1) uvedeno: " Svoboda projevu a právo na informace jsou 

zaručeny". Správné rozhodování je bez úplných a pravdivých informací sotva možné. V 

praxi má občan volebních informací k dispozici poskrovnu, protože vláda i mnohá 

zastupitelstva a starostové, ačkoliv mají možnost i povinnost  informace občanům 

poskytovat, tuto službu - která vyplývá přímo z Ústavy ČR -  neplní, i když si ji občan 

daněmi řádně platí.  

Česká televize a Český rozhlas sice musí - v souladu s  § 6  zákona 121/2002 Sb. -  vyčlenit 

pro všechny kandidující strany  vždy přes deset hodin vysílacího času, ale každá další 

propagace je za nemalé peníze. Strany bez státního příspěvku jsou proto znevýhodněny a  

volič o jejich programu a osobnostech povědomost nemá.   

A právě proto vychází tyto “Poslanecké volební noviny”. 

 

                                         

 



Jak volit? 
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

Po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství 

platným  občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR. Po záznamu 

obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou 

kulatým razítkem. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží do 

obálky jeden hlasovací lístek. Předtím na něm mohl zakroužkovat pořadové 

číslo maximálně u čtyř kandidátů a tím je posunout na přední místa. Volič 

hlasuje tak, že po opuštění prostoru pro úpravu vloží obálku s lístkem do 

volební schránky. 
___________________________________________________________________________ 

 

Děkujeme, odejděte.... 
(JOSEF  FOUSEK – 20.11. 1999) 

 

Děkujeme odejděte nahrabáno máte dost 

komoušům jste postavili do návratů nový most 

vaše sliby velká slova dávno už tu neplatí 

čas je bankéř neúprosný každou kartu obrátí 

 

Děkujeme odejděte zavřete se do svých vil 

jak chutná moc známo je snad blázen kdo vám uvěřil 

strana jako strana věřte jenom jiné přísady 

ješitnost a arogance zdroje blbé nálady 

 

Děkujeme odejděte z parlamentních bufetů 

jako volič naletěl jsem příště už se nespletu 

sosáky jste namočili zapomněli na lidi 

teď jsem zvědav kdo ten bordel za vás u nás uklidí 

 

Děkujeme odejděte parto vládních komiků 

zavěste svá lesklá saka z druhé strany na kliku 

až zmizíte  z naší scény radostí se opiji 

snad konečně poznám u nás pravou demokracii 

 

Vzhledem k omezenému počtu výtisků prosíme občany, aby tyto "Poslanecké volební noviny" 

po přečtení předali co nejdříve dále a to hlavně ještě nerozhodnutým voličům. 
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Strana OBČANÉ.CZ  č. 1 jde s heslem:  „Tyto volby musí vyhrát občané!“ 
Nabízíme:  

 realistický a pravdivý program 

 výrazné osobnosti, které stály mimo politiku 

 spoluúčast široké veřejnosti 

 slušný, efektivní a spravedlivý stát 

 osobní garanci za náš program 

 nezávislost na stávajících strukturách 

 podporu nemohoucím a potřebným 

 konec drancování veřejných zdrojů 
 

Strana OBČANÉ.CZ je pro:  

 mikroúvěry pro lidi, kterí ne vlastní vinou přišli o zaměstnání 

 asignace daní 

 oddělit zdravotní a sociální pojištění od státního rozpočtu  

 vytvoření rezervního důchodového fornu  

 podporu potťrebným a nemohoucím 

 výrazné snížení byrokracie  

 konec drancování veřejných zdrojů 

Životopis lídra – Vladislava Hrona  

Narodil jsem se v roce 1947 ve Vrchlabí. Jsem absolventem architektury na ČVUT v 
Praze. Žiji a působím v Liberci. Pracovní dráhu jsem zahájil jako projektant na 
Stavoprojektu Liberec, nejprve v ateliéru občanských staveb, později v urbanistickém 
středisku. Začátkem devadesátých let jsem se stal spoluzakladatelem firmy SAUL s.r.o. 
– sdružení architektů a urbanistů Liberec, ve které od začátku vedle projekční činnosti 
zastávám funkci jednatele. Jsem autorizovaný architekt v České Komoře architektů. 
Vedu tým zhotovitele rozpracovaných Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a 
jsem autorem řady územních plánů měst a obcí v regionu severních Čech. Ve volném 
čase kreslím a maluji, obdivuji přírodu a cestuji za poznáním. Učím se i od chytrých lidí 
kolem sebe. Potěšení mi přináší rekreační sportování – v zimě sjezdové lyžování, v létě 
cyklistika a dále hudba, jíž jsem se v mladých letech aktivně věnoval. Jsem ženatý, mám 
dvě děti a dvě vnoučata. Před dogmatickými postoji upřednostňuji zdravé myšlení, proto 
jsem nikdy nebyl členem žádné strany. 

Kandidáti za Liberecký kraj  

 Ing. arch. Vladislav Hron, 63, architekt, Liberec, bez politické příslušnosti 

 Tomáš Procházka, 35, mistr KSSLK, Česká Lípa, bez politické příslušnosti 

 Milan Litera,45, kontrola kvality – automob. průmysl, Liberec, bez politické příslušnosti 

OBČANÉ.CZ = odvaha – odpovědnost – otevřenost 

www.obcanecz.cz, e-mail: kancelar@obcanecz.cz 

http://www.obcanecz.cz/kraje/liberecky-kraj/predstavitele-kraje/vladislav-hron/
http://www.obcanecz.cz/
mailto:kancelar@obcanecz.cz


Česká strana sociálně demokratická č. 9  

Zavazujeme se:  
1. Zvýšit dostupnost a kvalitu zdravotní péče zrušením poplatků a obnovením 3 dnů 
nemocenské  
2. Zavést protikorupční balíček  
3. Podporou veřejných i soukromých investic a efektivním čerpáním evropských fondů obnovit 
hospodářský růst a vytvořit nová pracovní místa  
4. Ze zisků ČEZ vyplatit 2.400 Kč seniorům a zvýšit mateřskou  
5. Úsporami a spravedlivějšími daněmi snížit tempo zadlužování státu do roku 2013 na polovinu  
Nedopustíme experimenty ODS a TOP 09:  
1. Zavedení výpovědi bez udání důvodu  
2. Privatizaci nemocnic, zdravotních pojišťoven, důchodového systému a placení za 160 nemocí  
3. Zavedení školného na státních vysokých školách  
4. Snížení podpory rodinám s dětmi  
5. Zvýšení spodní sazby DPH a tím zdražení každodenních potřeb lidí  
LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI  
28. – 29. května přijďte k volbám!  
www.cssdliberecko.cz  
Pavel PLOC  
Lídr kandidátka ČSSD za Liberecký kraj  

Poslanec PS PČR, 45 let  
Bydliště: Harrachov  
Osobní heslo: „Fair play ve sportu i v politice“  
Osobní sdělení:  
Znovu kandiduji, abych mohl pokračovat v započaté činnosti poslance za sociální demokracii. 
Chci přispět v nastávajícím období k prosazení takových pravidel hry, která povedou ke 
zkvalitnění života naší společnosti, budou založena na solidaritě, sociální spravedlnosti, 
občanské svobodě, boji proti korupci a k zajištění důstojného života ve stáří.  
Cyril ZAPLETAL  
Poslanec PS PČR, 60 let  
Bydliště: Praha  
Osobní heslo: „Účinný boj proti krizi a nová pracovní místa“  
www.cyrilzapletal.cz  
Michal KRAUS  
Ekonom, 52 let  
Bydliště: Slaná u Semil  
Osobní heslo: „Umím být užitečný!“  
www.michalkraus.eu 

 

 

 



 

Strana práv občanů ZEMANOVCI  č. 13 vznikla na základě rostoucí nespokojenosti s 

politickou situací v ČR. Nespokojenost dosahující téměř devadesáti procent, mohou především 

sníţit sami občané, bude-li jim k tomu poskytnut dostatečný prostor změnou volebního systému. 

SPOZ jako jediná politická strana předkládá ve svém programu takové změny, které umoţní 

občanům vlastní výběr svých politických představitelů. Jsou to: 

 sníţení procenta preferenčních hlasů z pěti na tři tak, aby občané těmito preferenčními 

hlasy (tzv. krouţkováním) mohli výrazně upravit pořadí na jednotlivých kandidátkách, 

 zavedení moţnosti současného výběru z více kandidátek (tzv. panašování) tak, aby občan 

při výběru osobností nebyl vázán na jedinou politickou stranu, 

 zvýšení počtu volebních krajů z dnešních čtrnácti na třicet pět tak, aby občan při sníţení 

počtu kandidátů ve volebním kraji měl reálnou moţnost všechny kandidáty skutečně 

poznat, 

 přímou volbu starostů a primátorů, hejtmanů a prezidenta 

 přijetí zákona o obecném referendu včetně rozšíření moţností místních a krajských 

referend. 

Hodláme podporovat investice a tím sniţovat nezaměstnanost; jsme pro zrušení rovné daně a 

návrat k progresivnímu zdanění. Ve zdravotnictví odmítáme zavádění poplatků: všichni platíme 

zdravotní sluţby prostřednictvím zdravotního pojištění. Ve školství zavrhujeme zavádění 

poplatků typu školného, které znemoţní přístup ke vzdělání dětem ze sociálně slabších rodin. V 

boji proti korupci povaţujeme za klíčové přijetí zákona o prokázání původu příjmů a majetku. 

Omezení spotřebních výdajů se v první řadě týká vládní spotřeby, tedy výdajů na nadpočetný 

státní aparát. Nepodporujeme ale populistické zvyšování sociálních dávek, jímţ si politické 

strany kupují své voliče. Heslo strany SPOZ:,, Sliby se plní "  www.spoz-lbk.cz 

Lídr Libereckého kraje SPOZ : Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka ZŠ, 52 let, Frýdlant v 

|Čechách     vera.dunajcikova@spoz-lbk.cz Narodila jsem se v Liberci, jsem vdaná, mám dva 

dospívající syny. Vystudovala jsem Univerzitu Karlovu Praha v oboru speciální pedagogiky. 

V Liberci jsem ţila aţ do roku 1983, poté jsem se přestěhovala do Frýdlantu v Čechách, kde ţiji a 

pracuji dodnes. Školství se věnuji stále a to na nejrůznějších pozicích; od vychovatelky aţ po 

ředitelku dětského domova; v současné době jsem ředitelkou sloučených škol ve Frýdlantu. 

Program strany SPOZ mě natolik oslovil, ţe jsem se rozhodla kandidovat do PS PČR a pokud 

budu úspěšná, budu jej prosazovat zejména v bodech, které kaţdému občanovi umoţní zvolit si 

svého politika, svého starostu, primátora, hejtmana či prezidenta bez ohledu na politickou 

příslušnost.Do politiky jdu se heslem „ Pojďme změnit politiku“ s ohledem na program, nebo 

„Chceme lidi vzdělané, ne se vzděláním“ s ohledem na moji profesi. 

Kandidát do PS PČR č. 2 :  Jaroslav Masopust,  podnikatel,  53 let,  Praha 

jaroslav.masopust@spoz-lbk.cz Heslo:,, Podnikatelům zakázky, zaměstnancům práci“ 

Kandidát do PS PČR č. 3:  Ing. Jan Struž, předseda Sdružení  CZECH TOP 100,  61 

let, Klecany  : jan.struz@spoz-lbk.cz Heslo:,, Zastavit hospodářský úpadek v naší zemi“ 

http://www.spoz-lbk.cz/
mailto:vera.dunajcikova@spoz-lbk.cz
mailto:jaroslav.masopust@spoz-lbk.cz
mailto:jan.struz@spoz-lbk.cz


Politický program TOP 09  č.15 

TOP 09 je mladou stranou, která svým realistickým a nepopulistickým programem nabízí voličům 

plnohodnotnou alternativu k dosavadním politickým uskupením v ČR. Kandidáti TOP 09 mají bohaté 

zkušenosti z komunitní politiky a znají místní problematiku. Díky kaţdodennímu styku s občany a práci 

pro region velmi dobře rozumí problémům, které trápí celý kraj.  

TOP 09 jasně říká, ţe chce prosazovat dlouhodobé stabilní ekonomické a sociální prostředí, které povede 

k prosperitě namísto slibování krátkodobých populistických efektů. Cenou za populismus by byla 

 .  

TOP 09 je připravena podílet se na řešení neutěšené ekonomické, sociální a morální situace v České 

republice. 

Mgr. Václav Horáček  

Lídrem kandidátky TOP 09 v Libereckém kraji je Václav Horáček, bývalý učitel a zástupce ředitele na 

základní škole, od roku 1994 starosta Ţelezného Brodu. Nikdy nebyl v ţádné politické straně, ale jiţ dva 

roky je členem hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Václav Horáček je ţenatý, má tři syny a jeho ţivotním 

krédem je rodina na prvním místě. Václav Horáček by chtěl jako poslanec přehodnotit nespravedlivý 

systém rozpočtového určení daní, který by přinesl více peněz pro menší obce a města. Další prioritou je 

zlepšení dopravní infrastruktury v Libereckém kraji. 

Kandidáti TOP 09 

Jméno, věk Mgr. Václav Horáček, 54 let 

Zaměstnání Starosta města Ţelezný Brod  (od roku 1994) 

Bydliště Jirkov u Ţelezného Brodu 

Heslo Vrátit slušnost do politiky 

Kontakt Email: starosta@zelbrod.cz          /         Facebook: facebook.com/TOP09Liberec 

 

Jméno, věk PhDr. Hana Maierová, 57 let 

Zaměstnání Starostka města Turnova (od 2006) 

Bydliště Turnov 

Kontakt h.maierova@mu.turnov.cz 

 

Jméno, věk Ing. Robert Korselt, 39 let 

Zaměstnání finanční ředitel a předseda představenstva obchodní společnosti 

Bydliště Liberec 

Kontakt robert.korselt@lib.top09.cz 

 



KDU-ČSL  č.17 – problematická témata kraje a řešení Romana Kumpošta  

Nutnost podpory projektů na udržení tradičních průmyslových odvětví – zejména sklářství 
a výroby bižuterie. Rozvoj nových průmyslových technologií financovaných z fondů 
Evropské unie. 
Liberecký kraj začíná doplácet na silnou orientaci na automobilový průmysl. Finanční krize 
přivodila také hospodářský úpadek tradičních průmyslových oborů v regionu – ty je však 
nutné cíleně podpořit. V této souvislosti je třeba především maximálně využít možnosti, 
které nabízejí projekty Evropské unie při rozvoji technologií v těchto odvětvích, a do řešení 
souvisejících otázek úzce zapojit i Technickou univerzitu Liberec. Smyslem by měla být 
podpora rozvoje takových průmyslových aktivit, které neznamenají jen levnou pracovní sílu, 
ale rozvíjejí i tradiční českou šikovnost a inteligenci. 
Je nutné činit rychlé a efektivní kroky na podporu našeho průmyslu s výhledem na dalších 
deset-dvacet let. Je potřeba se zaměřit na vzdělání, zvyšování kvalifikace a dovednosti 
českých lidí – i prostřednictvím příslušných fondů EU. 
2) Vybudování kvalitní dopravní infrastruktury - konkrétně komunikace R35 v 
nejsevernější navrhované variantě.  
S výjimkou rychlostní komunikace Liberec-Praha nedisponuje region kvalitní dopravní 
infrastrukturou a spojením s okolními kraji i zahraničím. Zejména železniční spojení je velice 
zastaralé a nedokonalé.  

3) Potřeba rozvoje turistického ruchu, jehož potenciál je v našem kraji zcela nevyužit. 
Podstatně silnější podpora propagace kraje v oblasti cestovního ruchu nejen v České 
republice, ale především v pohraničních oblastech Německa a Polska 

4) Pokračování ve snaze KDU-ČSL vybudovat hospic. 

Více na http://www.romankumpost.cz                    www.kdu.cz 

Kandidát č. 1  Liberec 
Ing. Roman Kumpošt 
Životopis: 

Vystudoval strojní fakultu Technické univerzity Liberec, na které pak působil jako odborný asistent Od roku 1992 je 
zaměstnancem společnosti Steinel Technik Liberec, nyní na pozici ředitele a jednatele. 
Je ženatý a má dvě děti. 
Zájmy a koníčky 

Hovoří plynně anglicky, německy a rusky. K jeho zálibám patří především kultura a sport. Je bývalým 
československým reprezentantem v severské kombinaci. Od roku 1987 pracuje jako funkcionář Svazu lyžařů ČR, v 
současnosti je předseda dozorčí rady. V období 2001-2004 byl prezidentem SLČR a v období 2004-2007 prezident 
organizačního výboru MS v klasickém lyžování 2009. Od roku 1989 působí jako člen Mezinárodní lyžařské federace 
(FIS), v současnosti např. člen výkonného výboru severské kombinace a technický delegát FIS. 
Nejlépe si odpočine sportem v přírodě a poslechem vážné hudby.Je bezpartijní a nikdy nebyl členem žádné strany. 
Proč jít k volbám? Lidé by měli jít k volbám, protože v téhle zemi žijí! 

Kandidát č. 2 Liberec 
Kamil Jan Svoboda, člen KDU-ČSL je mu 31 let je ženatý a má dvě dcery, je zastupitel města Liberec 
motto,,Volby je  jedna z důležitých možností, jak ovlivnit směřování naší republiky“ 
Kandidát. č. 3 Liberec 
Jaromír Dolanský, člen EDS, ředitel humanitární organizace Hand for Help. 

 

http://www.romankumpost.cz/
http://www.kdu.cz/


Strana zelených  č.20 

1. Chceme vymýtit korupci, chceme slušnost v politice  

a. Veřejné zakázky budou veřejnosti na očích, na internetu 

b. Zprůhledníme vztahy mezi veřejnou správou a uchazeči o veřejné zakázky 

c. Trváme na omezení imunity poslanců, plné zdanění poslaneckých náhrad a zavedení 
transparentních účtů politických stran na volební kampaně 

2. CHCEME ZELENOU EKONOMIKU, protože přináší ČISTÝ zisk 

a. Budeme šetřit chytře 

b. Chceme zvýšit investice do vzdělávání a vědy 

c. Chceme konec ekonomické diskriminace žen 

3. CHCEME ZDRAVOU PŘÍRODU, protože jde o ŽIVOT 

 a. Prosadíme přísnější zákon o ochraně ovzduší 

b. Budeme bránit zastavování kvalitní orné půdy dalšími velkosklady a hypermarkety 

c. Budeme striktně trvat na zachování ekologických limitů těžby 

d. Budeme bránit privatizaci a tunelování státních lesů 

4. CHCEME INVESTICE DO TRVALÝCH HODNOT, protože BUDOUCNOST začíná teď  

a. Budeme prosazovat navýšení prostředků na školství z 9 na 12% veřejných výdajů 

b. Chceme dostatečné a transparentní financování kultury 

Martina Pokorná pochází z Turnova a vystudovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze. Studia ukončila diplomovou prací na téma registrované partnerství. Počátkem roku 

2003 byla jmenována zástupkyní turnovské notářky JUDr. Milady Berndtové. Spoluzakládala 

Unii svobody na Turnovsku a v letech 1999 až 2000 byla předsedkyní jejího okresního výboru. 

V roce 2003 se spoluzakládala občanské sdružení „S drakem rval se Michael". Sdružení, jehož 

je předsedkyní, má za cíl pečovat a uchovávat krásu krajiny Českého ráje.  

V roce 2004 se stala zastupitelkou Libereckého kraje. Členkou Strany zelených je od ledna 

2006 a v prosinci 2009 byla zvolena 2. místopředsedkyní Strany zelených. 

1. Mgr. Martina Pokorná, 35 let, Turnov, SZ, právnička, o.s. S drakem rval se 
Michael, e-mail: martina.pokorna@zeleni.cz, heslo: Modernizace silnice I/35 
Českým rájem, ale ne dálnice 

„NEBOJÍME SE A NEKRADEME“   www.zeleni.cz   

 

mailto:martina.pokorna@zeleni.cz
http://www.zeleni.cz/
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stop korupci a rozkrádání České republiky, stop zadlužování země  
stop diskriminaci slušných a pracovitých lidí 

Politická representace, státní firmy, spekulativní kapitál  

 snížit platy všech politiků na polovinu, snížit počet členů vlády z 17 na 12 

 zrušit příspěvky politickým stranám, zrušit skandální odměny manažerům ve státních firmách 

 zastavit rozkrádání peněz při veřejných zakázkách, za korupci propadnutí majetku 

 zreformujeme soudnictví, přezkoumáme sporné restituce prolamující “Benešovy dekrety“ 

 zvýšit zdanění spekulativního kapitálu, hazardu a sázek 

 přímá volba prezidenta a starostů, odvolatelnost poslanců a soudců, referendum o euru 

Důchodová, sociální a zdravotní reforma, vyrovnané finance 

 zrušit nefunkční a ponižující poplatky ve zdravotnictví 

 vice peněz pro mladé rodiny, důchodce a matky s dětmi 

 ochrana zaměstnanců v předdůchodovém věku 

 spravedlivý výpočet důchodů a spravedlivý výpočet sociálních dávek skutečně potřebným 

Snížení nezaměstnanosti a tvorba nových pracovních míst  

 větším čerpáním peněz z evropských fondů do infrastruktury (opravy škol, muzeí, dopravní sítě)  

 ve státních zakázkách upřednostňovat české firmy 

 v příhodných lokalitách rozvíjet turistický ruch, podporovat lokálně specifickou řemeslnou výrobu 

Životopis – MUDr. Zuzana Chytrá   Narodila jsem se v roce 1955 v Turnově. Pocházím z rodiny, kde oba 

rodiče byli lékaři. Dětství jsem prožila v Turnově. Když mi bylo šestnáct let, odstěhovali jsme se s rodiči a 

bratrem do Písku, kde jsem v roce 1974 maturovala na gymnasiu. Po maturitě jsem studovala na Fakultě 

dětského lékařství Karlovy university v Praze. Zde jsem promovala v roce 1980. Po promoci jsem tři roky 

pracovala jako sekundární lékařka na dětském oddělení nemocnice v Písku a po atestaci jako lékařka na 

dětském obvodním středisku. V roce 1990 jsem vrátila zpět do Turnova, kde dosud pracuji jako dětská 

lékařka. Protože se zajímám o poznatky nejen západní, ale i východní medicíny, rozšířila jsem si své 

vzdělání o homeopatii a čínskou medicínu. Též jsem absolvovala čtyřletý výcvik na Institutu 

psychosomatické medicíny v Liberci v oboru rodinná terapie. Mám dvě dospělé děti. Mezi moje záliby 

patří alternativní terapie, cestování, lyžování, příroda, zvířata (psi, želvy, koně). 

Prezentace kandidátů „Suverenity“ Libereckého kraje 

1.MUDr Zuzana Chytrá, dětská lékařka, 55let, Turnov, z.chytra@seznam.cz 

motto  Zdraví – vzdělání – morálka 

2. Lubomír Langhammer, informatik, 44 let, Jesenný u Semil, langhammer.l@seznam.cz 

3. Jiří Janeček, státní zaměstnanec, 61 let, Liberec, j janecek@seznam.cz  

Heslo strany Suverenita blok Jany Bobošíkové: PRÁVO  PRÁCE  POŘÁDEK       www.suverenita.cz 

mailto:z.chytra@seznam.cz
mailto:langhammer.l@seznam.cz
mailto:J.Janecek444@seznam.cz
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http://www.ceskapiratskastrana.cz/  info@ceskapiratskastrana.cz  

http://liberecko.ceskapiratskastrana.cz/ http://www.facebook.com/cpslbc  

Hesla: Internet je naše moře!  Svoboda a odpovědnost!  Místo monopolu, tvořit spolu! 

Česká pirátská strana podporuje rodící se informační společnost, její rozmanitost a otevřenost. Stavíme 

na svobodě a zároveň odpovědnosti občana. Usilujeme o revizi autorského práva a patentů stejně jako o 

omezení moci anonymního a nezodpovědného byrokratického aparátu. 

1. Demokracie nemůže fungovat bez úcty k lidem, jejich právům a soukromí. Jak na Internetu, tak 
na ulici. Internet je naše moře a cenzuře Internetu budeme bránit.  

2. Nehospodárné a neprůhledné nakládání spolu s korupcí způsobuje ztrátu 20–25 % objemu 
veřejných rozpočtů. Lékem je maximální rozumná veřejná kontrola. Nabízíme sadu prostředků 
k řešení, usilujeme o vstřícnější přístup státu k občanovi a zvýšení efektivity úřadů státní správy 
za pomoci efektivního využití moderních prostředků.  

3. Politici opakovaně dokazují, že musí být kontrolováni. Chceme větší podíl přímé demokracie, ve 
které mají lidé možnost ovlivnit rozhodování svých volených zástupců a v případě selhání odvolat 
ty politiky, které přímo zvolili.  

4. Patenty a copyright nesmí bránit rozvoji kulturnímu bohatství a přístupu k němu. Potřebujeme 
rovnováhu mezi veřejným zájmem na dostupnost, a požadavkem tvůrce, aby byl uznán a 
odměněn. Současný systém zákazů a trestání je zastaralý, není účinný a novou tvorbu 
nepodporuje. Autorské a patentové zákony se musí změnit nebo zrušit.  

PhDr. Ivan Bartoš (*1980), předseda strany,lídr liberecké kandidátky ivan.bartos@ceskapiratskastrana.cz  

Pochází z Jablonce nad Nisou, od roku 1999 žije v Praze. Vystudoval Ústav informačních studií a 

knihovnictví na Filosofické fakultě Kalovy univerzity. V roce 2005 získal titul PhDr. v oboru informační 

věda a pokračoval jako interní doktorand se specializací na databázové systémy a informační služby 

internetu. Od roku 2007 studuje externě.V průběhu studia aktivně spolupracoval s knihovnami, zejména 

s NKP a Státní technickou knihovnou v Praze, na projektech standardizace a implementace protokolu pro 

vyhledávání a získávání dat. jeden semestr působil na Computer Science Faculty na University of New 

Orleans, LA, USA. V současnosti pracuje jako databázový architekt a analytik.Angažuje se v aktivitách 

souvisejících s DIY kulturou. Jako DJ mixuje psy-trance, hraje na akordeon a zpívá v kapele. Nehraje 

počítačové hry. Má tři křečky.Byl členem přípravného výboru ČPS, jejím místopředsedou a od října 2009 

předsedou strany. 

„Pirátská myšlenka je myšlenka svobodného a hlavně informovaného občana, který zná svá práva a 

nebojí se ozvat, když se kolem něho dějí nepravosti. Občana, který nestrká hlavu do písku, ale aktivně 

bojuje za demokracii a svobodu ve státě ovládaném korupcí. Takového občana, který se nebojí ukázat 

prstem a možná naivně říci, že král je nahý.“ 

http://www.ceskapiratskastrana.cz/
mailto:info@ceskapiratskastrana.cz
http://liberecko.ceskapiratskastrana.cz/
http://www.facebook.com/cpslbc
mailto:ivan.bartos@ceskapiratskastrana.cz


 

Věci veřejné  č.4 

Desatero VV: 

1. Státem garantovaná standardní zdravotní péče, konkurence pojišťoven v 

nadstandardu 

2. Stop zadlužování, snížení výdajů ve veřejných zakázkách o 20 %, zakázky na 

internetu a pod dohledem veřejnosti 

3. Štíhlý stát: plošné snížení počtu úředníků o 10 % 

4. Důchodová reforma: v mládí odpovědnost, ve stáří jistota 

5. Snížení nezaměstnanosti díky snazšímu čerpání peněz z EU a podpoře malých a 

středních podnikatelů 

6. Podpora rodin s dětmi: slevy na sociálním pojištění, startovací byty, více školek a 

jeslí 

7. Zastavit korupci v armádních zakázkách, peníze do školství a podpory vzdělávání 

8. Jednodušší zákony, vyšší vymahatelnost práva 

9. Sociální dávky: potřebným ano, příživníkům ne 

10. Přímá volba prezidenta, hejtmanů a starostů 

EKONOMIKA  

PŘÍJMY DO STÁTNÍHO ROZPOČTU – SPRAVEDLIVÉ DANĚ, DODATEČNÉ PŘÍJMY 40 MLD. KORUN 
VÝDAJE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU – KONEC PLÝTVÁNÍ, ÚSPORA 80 MLD. KORUN HOSPODÁŘSKÝ RŮST 
– PODPORA PODNIKÁNÍ  
PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ  

STOP PRORŮSTÁNÍ KORUPCE DO STÁTNÍ SPRÁVY  
TRANSPARENTNÍ A EFEKTIVNÍ ROZDĚLOVÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANCÍ  
DŮSLEDNÁ KONTROLA VEŘEJNÉ SPRÁVY  
INFORMACE SNADNO PŘÍSTUPNÉ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI  
VYŠŠÍ ODPOVĚDNOST VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ  
REGULACE LOBBINGU 

1. Petr Skokan, 46 let, předseda Euroregionu Nisa, Česká Lípa, VV 

   2. Mgr. Pavel Žur, 43 let, sbormistr, ředitel Městského divadla v Jablonci nad Nisou, Jablonec n.N., VV 

   3. Bc. Petr Černý, 36 let, předseda bytového družstva, Liberec, VV 

  www.veciverejne.cz 

http://www.veciverejne.cz/lide/krajsti-lidri/petr-skokan.html
http://www.veciverejne.cz/lide/dalsi-kandidati/pavel-zur.html
http://www.veciverejne.cz/lide/dalsi-kandidati/petr-cerny.html


 

 
 

 

 


