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zaný zisk byl 19 miliard nebo 18 
miliard? Tato čísla si běžný občan 
snad nedokáže ani představit.

 
V současném složení Sněmov-

ny však stále existuje šance, že 
se nám podaří přesvědčit do-
statek poslanců, aby výjimky 
zrušili. Ostatně vládní hnutí to 
mělo v programu, i když nyní se 
k tomu příliš nehlásí. Zlí jazyko-
vé tvrdí, že penězovod je lepší 
odklonit k sobě, než ho zrušit.

 Společně s dalšími pirátskými 
poslanci jsme už v lednu předlo-
žili návrh novely zákona,  která 
ruší výjimku pro společnost ČEZ 
a další společnosti patřící státu. 
Zatím nevíme, zdali se návrh po-
daří prosadit. Ale uděláme pro to 
vše, co je možné.

držíme kurz

Nikdo nám nenasypal kapi-
tál do začátku a ani později 

jsme se neopírali o žádné vlivné 
sponzory či nakoupenou pozor-
nost médií. Krok za krokem jsme 
rostli díky tisícovkám dobrovol-
ně odpracovaných hodin a ener-
gii tisíců aktivních lidí. Volby 
ukázaly, kterak jsme se z nuly 
stali třetí nejsilnější politickou 
partají, a  po  prvním půl roce 
ve Sněmovně jsme dnes podle 
některých měření dokonce dru-
hou nejpreferovanější stranou. 

Držíme kurz

Spojoval a stále nás spojuje zájem 
o veřejný prostor, soustředíme se 
na problémy skutečných lidí a je-
jich konkrétní řešení. Vždy jsme 
hájili svobodu. Stále kritizujeme 
nabývající restrikce státu vůči 
občanům a jeho tendenci zasa-
hovat lidem do života víc, než je 
nezbytné. Snažíme se kontrolovat 
moc a mocné, protože politikům 
prostě musí být vidět pod ruce. 
Přicházíme s nápady, které jinde 
ve světě třeba již fungují – sna-
žíme se zjednodušit a digitalizo-

Nedávno jsme si v Pirátech připomněli devět let od našeho vzniku a pomalé-
ho, leč věřím, že úspěšného působení v domácí politice. Piráti v celém světě 
vznikli jako autentický politický směr, který má za cíl svobodnou, vzdělanou 
a digitálně propojenou společnost. Začínali jsme odspodu s minimálními 
politickými zkušenostmi, přesto však jako vzdělaní lidé s civilní praxí. Já 
věřím, že právě tyto zkušenosti se nám podařilo na naší cestě v dobrém 
slova smyslu nasbírat a denně je nyní zúročujeme ve všech patrech politiky 
ve prospěch rozvoje státu. Nebyli jsme nikdy „recesistickým projektem“, 
jak se nás dlouhodobě snažili matadoři české politické scény nálepkovat. 
Nebyli jsme ani béčkem jakékoliv existující strany, ale ani podnikatelským 
projektem či konstruktem nějakého oligarchy. 

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. 
Předseda České pirátské strany, 
Poslanec PSP

Místo, kde to 
všechno začíná

Máme vizi: místo, kde se člověk může 
nadechnout. Město se stromy a kašnami, 
kde máte v pěším dosahu vše potřebné, 
ale kde se pohodlně můžete přesouvat 
i moderně řešenou MHD. Kde všechno pa-
pírování vyřídíte z domova či s pomocí 
vstřícných úředníků – tedy město, odkud 
se na víkend neutíká. Nebo vesnici, kde 
máte blízko přírodě i sousedům, ale záro-
veň není náročné zařídit si běžné záležitos-
ti, takže tu i mladí chtějí zůstat a staří ne-
musí své bydliště opouštět. Zkrátka místo, 
kde je nám v každém věku a počasí fajn.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vytvořit takové místo mohou pouze lidé, 
kteří jsou kompetentní, nebojí se změn 
a nejsou to „provaření sígři“. Měli by to 
být zodpovědní správci místa i obecní 
kasy, s  chutí a schopností debatovat 
s místními o tom, co potřebují, do čeho 
se má investovat, co kde stavět či opravit. 
Musí to být aktivní a moderní politici, 
kteří dokážou vždy vysvětlit a obhájit 
svoje rozhodnutí.

 Dlouhou dobu se věnuji životnímu 
prostředí, jsem zastupitelkou na Pra-
ze 9 a loni mě pirátská vlna vynesla 
do Sněmovny. Jako předsedkyně výboru 
pro životní prostředí bojuji za silnější 
legislativu, která se aktuálně týká třeba 
lepší ochrany zdraví v zákonu o ovzduší.

Všechno ale začíná na místní úrovni, 
kde se dějí reálné věci a kde radnice 
ovlivňuje mikroklima, ve kterém žijeme.

Piráti chtějí místo, kde se dobře žije 
ve všední den i o víkendu.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., předseda Pirátské strany

Všechny odborné organizace, 
které se zabývají bojem pro-

ti korupci, se shodnou na tom, 
že významnou posilou pro ně 
byl před časem přijatý zákon 
o registru smluv, účinný od čer-
vence 2016. Bohužel ti, proti kte-
rým je tento zákon namířen, si 
v něm vynutili výjimky. Některé 
jsou i opodstatněné, například 

udržení obchodního tajemství 
v konkurenčním prostředí. To 
se dá ale ošetřit i jinak, než aby 
tyto společnosti dostaly paušál-
ní výjimku a nemusely smlouvy 
zveřejňovat vůbec. 

Piráti proto vytrvale pracují 
na tom, aby tyto klauzule zruši-
li. Jako příklad za všechny mů-

žeme vzít společnost ČEZ, která 
dosahuje zisků v řádu desítek 
miliard. Různé sponzoringy 
a zakázky v řádech milionů se 
v jejím hospodaření prakticky 
ztratí a na ekonomických číslech 
se projeví jen malým zlomkem. 
Výsledky hospodaření sice spo-
lečnost zveřejňuje, ale kdo se 
pozastaví nad tím, zdali vyká-

Chceme zprůhlednit největší penězovod

Ing. Dana Balcarová

vat fungování veřejných služeb, 
protože všechny úřady a služby, 
pokud se lidé rozhodnou, mají být 
kompletně dostupné online. Naším 
cílem je skutečná ochrana občanů 
před šikanou. Bráníme svobodu 
tak, že vždy prosazujeme svobod-
ný přístup občanů k informacím 
i svobodu projevu a právo na sou-
kromí. Podporujeme demokracii 
a zapojení lidí do rozhodování. 
Jedno z hesel naší kampaně bylo 
„Více svobody, méně buzerace!“

Ve Sněmovně jsme předložili 
řadu vlastních návrhů zákonů. Od-
mítáme kumulaci odměn za vyko-
návání více veřejných funkcí pro 
stát. Pracujeme na zákoně o do-
stupném bydlení. V legislativním 
procesu už máme návrh na zruše-
ní výjimek ze zákona o svobodném 
přístupu k informacím i registru 
smluv pro ČEZ. Dále jsme před-
ložili nominační zákon, který jde 
do Sněmovny s podporou 5 dalších 
poslaneckých klubů. Řešíme in-
solvence a exekutory a věnujeme 
se autorskému zákonu. Iniciovali 
jsme vyšetřovací komisi pro kauzu 
OKD, máme návrh na legalizaci 
konopí pro rekreační účely. Ji-
nak je důležité si uvědomit i to, 
jak dlouhý je legislativní cyklus 
Sněmovny. Prosadit zákon trvá 
minimálně půl roku a my na tom 
usilovně pracujeme na mnoha 
úrovních zároveň.

V předchozích komunálních vol-
bách se nám podařilo do vedení 
měst a obcí poslat okolo 30 politi-
ků. Pirátští zastupitelé sedí na rad-
nicích v Mariánských Lázních, 
Brně, Písku, Přerově, ale i v ně-
kolika městských částech Prahy 
a na jejím magistrátu. O dva roky 
později jsme pak získali dalších pět 
mandátů ve dvou krajích a dvěma 
našim zástupcům jsme pomohli 
do Senátu. Průlomovým byl loňský 
podzim, kdy s podporou více než 
půl milionu voličů do dolní komo-
ry Parlamentu České republiky – 

do Poslanecké sněmovny  – usedlo 
22 poslankyň a poslanců. Věřím, že 
úspěch zopakujeme i ve volbách 
letos na podzim, až si lidé budou 
volit své obecní zastupitele. 

Není to ovšem pouze sněmovní 
a senátní politika, kam Piráti smě-
řují své úsilí a kde jsou dlouhodobě 
aktivní. Dokazuje to naše každo-
denní práce, kde se, ať zvoleni či 
nikoliv, snažíme prosazovat nové 
svěží nápady, tvrdě bojujeme proti 
korupci, plýtvání i klientelismu 
a usilujeme o otevřené radnice. Jak 
asi víte, i když se ve vedení obcí 
napříč republikou vystřídalo po lis-
topadu 1989 mnoho různých stran, 
těchto nešvarů jsme se nezbavili.

Naše působení v místních sdru-
ženích po celé republice spočívá 
v práci odspodu. V krajských met-
ropolích proto průběžně otevírá-
me síť pirátských center. Ta jsou 
určena nejen pro potřeby Pirátů, 
ale stanou se zároveň komunit-
ními centry pro občany i místní 
spolky a iniciativy. Naším cílem 
je provozovat multifunkční živé 
prostory pro nejrůznější aktivity 
místních, nikoliv držet uzavřené 
stranické sektetariáty bez života. 

 
K podzimním komunálním vol-

bám přistupujeme s naprostou ote-
vřeností a stejným stylem, jako se 
snažíme dělat politiku od našeho 
vzniku v roce 2009. Máme za se-
bou zkušenosti z řady měst. Ani 
po letech nás neopouští soudržnost 
a nadšení, s jakými jsme přistu-
povali ke každé výzvě – vědomi 
si toho, že politika je především 
služba. Držíme kurz a věříme, že 
naši kandidáti pro komunální vol-
by si zaslouží důvěru voličů, podob-
ně jako nás řada z nich podpořila 
v loňských parlamentních volbách.

Hodně zdraví a sil vám přeje
Ing. Dana Balcarová
Poslankyně PSP 
Specializuje se na životní prostředí

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
Předseda poslaneckého klubu

piratskelisty.cz
pirati.cz
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držíme kurz

Co se vám vybaví, když se 
řekne digitalizace v Česku? 

Pokud jsou to předražené za-
kázky, nefungující informační 
systémy a častá neschopnost je 
obsluhovat, nejste určitě sami. 
Dosavadní pokusy o digitaliza-
ci státní správy zatím většinou 
končily fiaskem a okolní země 
nás v tomto směru nechávají už 
daleko za sebou. Naše rozbuje-
lá byrokracie dnes nutí občany, 
aby se svými požadavky a po-
vinnostmi obcházeli různé in-
stituce a ztráceli čas zbytečným 
čekáním v nekonečných fron-
tách. Piráti proto od začátku razí 
jasnou myšlenku, že po úřadech 
mají obíhat data a nikoliv lidé.
 
ViZe piRátů: 
ZJeDnODušit žiVOt liDí

Piráti věří, že v dnešní době 
musí být možné jednoduše 
vyplnit daňové přiznání, za-
ložit firmu přes internet bez 
zbytečných prodlev nebo před 

vypršením platnosti dokladu 
dostat upomínku. Dále by mělo 
být možné na jednom místě jed-
noduše zjistit informace o ja-
kékoliv veřejné zakázce a mít 
přístup k datům institucí, aby 
bylo možné s těmito informa-
cemi pracovat.

Lidé by také neměli stále doko-
la předávat úřadům informace, 
které již mají – to je zkrátka ne-
efektivní. Je přeci zbytečné, aby 
ženy, které jsou na mateřské do-
volené při změně na rodičov-
skou musely jít znovu na úřad 
a vyplňovat další formulář. A co 
Piráti ještě chtějí? I to, aby bylo 
možné přihlásit se ke službám 

státu identitou, kterou uživatel 
již používá (například v bance).

JeDen příKlaD Za Všechny – 
Včasné nOtifiKace

Znáte ten pocit, kdy se podí-
váte na  svůj řidičský průkaz 
a zjistíte, že je už nějaký ten 
týden propadlý? Pátráte tedy, 
zda musíte jít na úřad osobně, 
nebo můžete vše vyřešit rych-
le a  pohodlně přes internet. 
Po zběsilé investigativní akci 
se pak dozvíte to, čeho jste se 
obávali – na úřad skutečně mu-
síte jít vy sami. Pro řadu lidí to 
znamená vzít si volno v práci 
a vyrazit na výlet na příslušný 
úřad, který má často úřední 
hodiny pouze dva dny v týd-
nu. Když to všechno absolvu-
jete, napadá vás řada otázek 
jako: „Proč mi nemohl přijít  
e-mail s varováním, že se blíží 
konec platnosti dokladu? Proč 
musím kvůli takové až banál-
ní záležitosti absolvovat cestu 

na úřad a nemohu vše vyřešit 
během několika minut online?“

technOlOgie nesmí být 
nástROJem šiKany

Nezapomínejme, že techno-
logie mají občanům sloužit 
a usnadňovat jim život. Zatím 
je to často naopak. Stačí se po-
dívat na daňové přiznání. Po-
kud máte datovou schránku, 
tak máte povinnost ho odevzdat 
elektronicky. Nicméně elektro-
nický formulář vám vyplňování 
příliš neulehčí. Přitom existuje 
řada aplikací, které ukazují, jak 
jednoduché to může být. Tak 
proč to dělat zbytečně kompli-
kovaně? Elektronické vyplnění 
formuláře musí být přece jed-
nodušší než u papírové verze.

Přesto jsou Piráti přesvědčeni, 
že by stále měla existovat mož-
nost vyplnit cokoliv tradičním 
způsobem, aby nebyl nikdo zne-
výhodněn. V praxi by to mělo 

vypadat tak, že například senior 
přijde na úřad a digitální for-
mulář za něho vyplní úředník.

Pokud se do procesu digitali-
zace vrhneme naplno a správ-
nou cestou, máme šanci dohnat 
ujíždějící vlak a stát se digitál-
ním tygrem. Nemáme ale času 
nazbyt. Kostky byly vrženy už 
dávno.

Digitální stát na obzoru aneb život bez front na úřaDeCH

Ondřej Profant
poslanec PSP  
specializuje se na e-goverment

Piráti prosazují elektronickou neschopenku. Její plošné zavedení by byl další krok k digita-
lizaci státní správy, krok do reality jednadvacátého století. Projekt spočívá v tom, že pokud 
lékař zjistí, že pacient není schopný pracovat, může tuto skutečnost zadat do centrálního 
systému, odkud se informace dostane ihned k dalším dotčeným institucím. eNeschopenka 
však stále naráží na různé technické problémy a její zavedení do běžné praxe se neustále 
oddaluje. Původně se počítalo s rokem 2019. Ministerstvo práce a sociálních věcí však 
projekt odložilo.

eneschopenka může snížit riziko nákazy

Jaké jsou výhody eneschopenky?

Ne každému z řad veřejnosti 
je jasné, jak vznikají zákony, 

které pak ovlivňují životy každé-
ho z nás. Piráti proto připravili 
projekt s názvem Občanská sně-
movna. Zde bude mít odborná 
i široká veřejnost možnost kon-
trolovat a sledovat celý legisla-
tivní proces spolu s pirátskými 
poslanci. Piráti to slíbili již před 
volbami a nyní svůj slib začínají 
plnit.

  
Bude to fungovat jako interne-

tový portál, který zajistí přístup 
k připomínkovému řízení a ce-
lou legislativu tak zprůhlední 
a ztransparentní. Sníží se tím 
riziko různých přílepků a kli-
ček, které se do zákonů občas 
někomu podaří bez povšimnutí 
veřejnosti „propašovat“.

 
S Piráty na projektu spolupra-

cuje zakladatel Hlídače státu 
Michal Bláha, který má s tou-
to činností bohaté zkušenosti. 

Dle jeho názoru by tento pro-
jekt mohl do budoucna zabrá-
nit kauzám, jako solární baroni, 
biopaliva apod.

Již jsme ukončili část analýzy 
návrhu. Máme po schůzkách se 
sněmovními legislativci i lidmi 
z oboru IT pro doladění pro-
cesních map a v současné chvíli 
vybíráme ty správné programá-
tory. Předpokládané spuštění 
pirátské „Občanské sněmovny“ 
je během podzimu letošního 
roku. Projekt bude po spuštění 
zveřejněn jako <open source> 
a bude po určité době praktic-
kého běhu dostupný i dalším 
parlamentním stranám, pokud 
o něj projeví zájem.

Zde je jeden příklad:
Paní Anna dostala v neděli 

chřipku. V pondělí jí už bylo tak 
špatně, že se s horečkou sotva 
dovlekla do ordinace praktic-
kého lékaře. Dostala recept 
a neschopenku s doporučením, 
ať jde rovnou domů do postele. 
Paní Anna se stavila v lékárně 
a pak pro ni nastalo dilema. Má 
ještě zajet do  práce odevzdat 
neschopenku zaměstnavateli? 
Nebo si zajít na poštu a nescho-
penku poslat v dopise? Na to už 
opravdu neměla sílu. Dovlekla 

se domů, a do práce jen zavolala 
telefonem, že je nemocná. Měla 
štěstí, že vstřícný zaměstnavatel 
netrval na doručení neschopen-
ky okamžitě. Stejně jí však dal 
ultimátům, aby neschopenku do-
ručila hned, jak to půjde. Kdyby 
zaměstnavatel trval na doručení 
ihned, musela by nemocná paní 
Anna buď do práce zajet, nebo 
s neschopenkou dojít na poštu. 
V obou případech by mohla svoji 
chřipku úspěšně šířit mezi další 
lidi. S eNeschopenkou by se to 
nedělo.

Projekt eNeschopenka při-
náší mnoho výhod. Umožňuje 
zaměstnanci jít po  návštěvě 
doktora rovnou do domácí léč-
by, zaměstnavatel se obratem 
dozví o pracovní neschopnosti 
zaměstnance, lékařům i stát-
ním úřadům (zejména pak ČSSZ) 
to usnadňuje administrativu 
a pojišťovna získává informace 
i možnost kontroly od prvního 
dne nemoci.

Jak již bylo řečeno výše, práce 
se zastavila na ministerstvu, kte-
rému po vystřídání vedení stači-
lo „pouze“ sledovat naplánovaný 
harmonogram práce. A co se sta-
lo ve skutečnosti? Projekt minis-
terstvo odložilo o dva roky, a aby 
toho nebylo málo, navrhlo do té 
doby zbrzdit zavedení nemocen-
ské od prvního dne nemoci. 

Piráti pro vás toto téma budou 
i nadále sledovat a interpelovat 
příslušné osoby, aby situaci oka-
mžitě napravily. 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Ilustrační příklad digitální neschopenky

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

sněmovna otevřená 
pro všechny

Lukáš Kolářík
Poslanec PSP 
předseda podvýboru pro IT a dávkové 
systémy

pirati.cz
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Hájíme zájmy budějčáků

o rozpočtu ať rozhoDují liDé

Proč Piráti, v čem se liší od 
ostatních stran?

Pirátům věřím z jednoho pro-
stého důvodu. Kvůli vnitřní de-
mokracii - diskuzi a hlasování,  
která uvnitř strany funguje. 
Díky internetu a on-line ko-
munikaci byli Piráti schop-
ní za devět let své existence 
důsledně prodiskutovat svůj 
program a stanoviska. Diskuze 
je základ demokracie a inter-
net umožňuje, aby zazněl hlas 
i toho nejposlednějšího člena 
nebo příznivce strany. U Pi-
rátů nerozhodují ani zásluhy 
řečníka, ani vliv jeho kliky, ani 
počet nul na jeho kontě. U Pi-
rátů jsou rozhodující myšlenky 
a principy.

Které pirátské principy jsou 
vám nejbližší?

Člověk je pro nás individuali-
ta toužící po svobodě a bezpečí. 
Občana vnímáme jako inteli-
gentního a svéprávného člově-
ka, který sám nejlépe ví, co je 
pro něj nejlepší. A instituce mu 
nesmí klást překážky. Město je 
zde pro občana, ne občan pro 
město. A politiky vnímám pře-
devším jako koordinátory toho 
všeho. Politici nejsou chytřejší 
než ostatní občané. 

Lidé se často v hospodě u piva 
dohadují, kdo Pirátskou stranu 
platí.

Nemáme žádného guru, ne-
čerpáme žádné fondy. Peníze 
strana získávala vždy jen od 

Lukáš Mareš byl 

zvolen jako jednička 

českobudějovických 

Pirátů pro komunální 

volby 2018. S krátkou 

přestávkou strávenou 

na lékařské fakultě 

v Praze je jeho život 

spojený s Českými 

Budějovicemi. Vyrůstal 

na sídlišti Máj, 

absolvoval gymnázium 

Jírovcova a nyní pracuje 

v českobudějovické 

nemocnici jako lékař – 

radiolog. Je mu 29 let.  

členů formou členských příspěv-
ků, od dobrovolných dárců bez 
protislužeb a od státu za volební 
výsledky. Celé naše účetnictví je 
transparentní, dohledatelné do 
poslední položky. Naše schůz-
ky jsou zaznamenané v evidenci  
lobbistických kontaktů.

Jak bys tyto principy aplikoval 
na České Budějovice?

Naší snahou je moc co nejvíce 
decentralizovat. Není možné, 
aby o zakázkách za stovky mi-
lionů korun rozhodovala jede-
náctičlenná rada za zavřenými 
dveřmi. Všechno musí být trans-
parentní, vždyť jde o veřejné 
peníze. Chceme proto zavést 
několik změn.

Jmenuj ty nejpodstatnější.
Na nakládání s veřejnými pe-

nězi by se podle nás měli co 
nejvíce podílet občané přímo – 
bez meziúčasti politiků. K tomu 
slouží participativní rozpočet. 
Což je zásadní bod v  našem 
programu. Nebudeme vynalé-
zat kolo, to vynalezli už minu-
lé volební období v Brně. A my 
si ho odtamtud půjčíme.Další 
naší myšlenkou je, že chceme 
rozčlenit město na jednotlivé 
městské části a  umožnit tím 
lokálním aktivním občanům, 
aby mohli řešit své dennoden-
ní problémy sami a přímo. Tyto 

malé radnice budou bez stálého 
úřednického aparátu – tedy jaksi 
virtuální. Nebudou potřebovat 
nabírat nové úředníky. Podpo-
rujeme také místní referenda. 
Zkrátka - politika pro nás není 
sprosté slovo, chceme umožnit 
všem aktivním lidem, aby do-
stali prostor a ukázali, co umí.

Jak by se podle tebe měl změ-
nit přístup magistrátu k lidem?

Ve 21. století nemůžeme mít 
menší cíle než umožnit obča-
nům obsluhovat město ze svého 
obýváku. Informace mají obíhat 
na internetu a ne občan po úřa-
dech. Samozřejmě si uvědomu-
jeme, že ne každý je s interne-
tem a moderními technologiemi 
kamarád. Jeho používání bude 
dobrovolné a všechny záleži-
tosti bude možné i nadále vyři-
zovat analogově jako doteď. A 
pro občany, kteří se budou chtít 
s internetem naučit, zavedeme 
institut městské IT poradny.

Jaký máš názor na evropské 
granty?

Nemám nic proti čerpání pe-
něz z  EU. Hloupý kdo dává, 
hloupější kdo nebere. Vadí mi 
ale množství projektů, které se 
uskutečňují jenom kvůli samot-
nému čerpání. Provedení bývá 
často nepřipravené, humpolác-
ké, odfláknuté. A nejhorší je, že 

kvůli těmto dotacím stojí pro-
jekty, které smysl dávají. To je 
třeba změnit. Posílíme institut 
městského architekta. Smysl má 
koordinování a plánování in-
vestic v souladu s dlouhodobým 
urbanistickým plánem.

Jedna z největších potíží, se 
kterou se Budějovičtí potýkají 
denně, jsou dopravní zácpy. Při-
tom Budějovice jsou ideální pro 
přepravování se na kole. Jaké je 
pirátské dopravní řešení?

Zajímá nás, v jakém městě 
budeme žít. Uvědomujeme si 
zoufalost současné dopravní 
situace. Prioritní je dobudová-
ní systému městského okruhu 
a obchvatu. Chceme naplno vy-
užít rovinu, na které se město 
rozkládá. Je ostuda, že zde ještě 
nemáme vybudovanou páteřní 
síť cyklostezek. Kdo byl někdy 
v Holandsku, tak ví, jak příjem-
né je jezdit po širokých a bezpeč-
ných cyklostezkách. A to i jinam 
než na Hlubokou.

Dalším problémem je parková-
ní. S parkovacími zónami sou-
hlasíme – ale proboha, pokud 
chce politik řidiče odněkud vy-
hánět, tak jim musí nabídnout 
důstojnou alternativu. Zóny bez 
cenově dostupných odstavných 
parkovišť nebo parkovacích 
domů jsou nesmysl. Zajímá nás 

MUDr. Lukáš Mareš, lídr českobudějovických Pirátů.

veřejný prostor, uspořádání 
bulvárů, ulic, parků. Myslíme 
si, že i zde má město co dohá-
nět.

 Co si Piráti myslí o personál-
ním obsazení klíčových funkcí 
na úřadech a v městských fir-
mách?

Jsou to bašty současných poli-
tiků, prakticky již evidovaných 
v městském inventáři. Tito lidé 
jsou skutečnými žábami na pra-
menech. Nastavený systém jim 
plně vyhovuje, rostou jim bři-
cha, mlaskají. Smutné je, že jich 
je minimum, já odhaduji ani ne 
2 %. A zbytek si utahuje opasky 
a zvyšuje výkonnost, aby tato 
privilegovaná hrstka mlaska-
la hlasitěji. Piráti se zasazují 
o transparentní výběrová říze-
ní na obsazení vedení klíčových 
institucí, přičemž hlavním kri-
tériem nebude ani stejná gene-
tická výbava, ani kamarádšoft, 
ale odbornost. Politické trafiky 
si strčte za klobouk. Pokud se 
někdo neumí uživit jinak než 
plácáním vody, nemá v politice 
co dělat.

Kateřina Hůlková
koordinátorka jihočeských Pirátů

lukáš mareš se narodil 
v roce 1989 v českém Krum-
lově. Vystudoval gymnázi-
um v českých budějovicích 
a lékařskou fakultu v praze. 
brzy poté se do budějovic 
vrátil a nastoupil na ra-
diologické oddělení míst-
ní nemocnice. na své práci 
má rád její pestrost a jistý 
detektivní nádech. Kromě 
ní ho baví sport, především 
ultimate frisbee, rád si za-
plave ve Vltavě a opaluje 
se v jarním slunci. miluje 
četbu poezie a zpěv u ohně 
s přáteli. Jeho oblíbeným 
hudebním žánrem je bop, 
ale ze všeho nejvíce po-
slouchá mluvené slovo. 
bydlí v panelovám bytě na 
sídlišti máj, ale čas nejradě-
ji tráví v centru města, a to 
buď procházkami útulnými 
uličkami, nebo posezením 
u  baru v  kavárně Datel. 
a kdy si odpočine nejlépe? 
přece s batohem na zádech. 
během horských přechodů 
zažívá osvobozující pocit 
souznění s přírodou.

p<016F>j<010D>�me.Dal<0161>�
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Hlídáme toky veřejných financí

praktiky feuDálního pašalíku  
v českých BuDějovicích nechceme 

Stal se jím Jaroslav Mach (naro-
zen 1995), který v současné době 

studuje na Právnické fakultě Uni-
verzity Karlovy v Praze a nahradil 
tak svého jmenovce Jaroslava Macha 
(narozen 1940), který na konci roku 
2017 zemřel. Zajímavostí je, že člen 
Rady města, který se při volbě zdr-
žel hlasování, se jmenuje stejně jako 
předchozí zmiňovaní, tedy Jaroslav 
Mach (narozen 1962).

Pirátská strana dlouhodobě kritizu-
je politické trafiky, systém, kdy jsou 
lidé do placených funkcí dosazováni 
primárně na základě politických, ob-
chodních nebo dokonce rodinných 
vazeb namísto skutečných kompe-
tencí. 

Důkazem, že nejde jen o prázdné 
sliby, je i návrh pražských Pirátů na 
tamním magistrátu nebo současný 
tlak na prosazení účinného nominač-
ního zákona v Parlamentu. Zároveň 
tyto principy uplatňujeme sami na 
sobě, když placené posty uvnitř strany 
(s výjimkou těch volených členskou 
základnou) i nominace do dozorčích 
orgánů státních firem obsazujeme na 
základě výběrových řízení (viz VZP 
nebo ŘSD).

Důvodně se domníváme, že jedna 
taková do očí bijící trafika byla v Čes-
kých Budějovicích přidělena na konci 
ledna tohoto roku. Chcete-li, pašalík 
feudálního střihu, kde paša předává 

moc svému nástupci z rodiny. Rada 
města totiž jako nového člena dozorčí 
rady Teplárny České Budějovice, na-
místo zemřelého Jaroslava Macha, jak 
je výše uvedeno, zvolila jeho jmenovce 
Jaroslava Macha, ročník 1995. 

Na schůzi rady bylo přítomno deset 
radních: Miroslav Joch (ČSSD), Mi-
chal Kohn (ANO), František Konečný 
(ANO), Roman Kubíček ANO), Jaroslav 
Mach (ČSSD), Petr Podhola (ČSSD), 
Josef Průcha (ČSSD), Jiří Svoboda 
(ANO), Michal Šebek (ODS), Jaromír 
Talíř (KDU-ČSL). Výsledek hlasování: 
sedm hlasů pro, nikdo proti, jeden se 
zdržel (dle zápisu Jaroslav Mach (roč-
ník 1962). Dva radní chybí. 

Dle výroční zprávy Teplárny České 
Budějovice byly za rok 2016 vyplaceny 
odměny členům dozorčí rady ve výši 
1 649 000 korun. Počet členů v dozorčí 
radě je devět. Odměna jednoho člena 
byla tedy průměrně 183 000 korun 
pro jednoho. 

Jedním z radních města České Budě-
jovice je v současnosti Jaroslav Mach 
(narozen 1962), nominovaný za ČSSD. 
Výše uvedený nový člen dozorčí rady 
Teplárny České Budějovice – Jaroslav 
Mach (narozen 1995) v současné době 
studuje Právnickou fakultu UK, trvalé 
bydliště má nahlášené v Neplachově 

č.p. 64, pošta Dolní Bukovsko. Tento 
objekt je dle katastru nemovitostí ma-
jetkem Jaroslava Macha (narozeného 
1962). Existuje důvodné podezření, že 
všichni tři pánové Jaroslavové Ma-
chové sdílí kromě jmen i příbuzenský 
vztah. 

Piráti odmítají obsazování veřejných 
funkcí rodinnými příslušníky politi-
ků. Nepotismus v takto čisté formě, 
tedy forma protekce, kdy jsou prefe-
rováni příbuzní na úkor kvalifikace, 
je běžný ve feudálních systémech, ne 
však v evropské demokratické společ-
nosti 21. století. 

Lidé, kteří tohle nechápou, nemají 
v Radě města co dělat. Strana, která 
umožňuje těmto lidem zastávat jejím 
jménem veřejné funkce, je zcela nedů-
věryhodná. Zdravá strana má nástro-
je, jak takovémuto počínání zabránit. 
Nedůvěryhodné jsou rovněž ostatní 
politické subjekty zastoupené v Radě 
města (ANO, ODS, KDU-ČSL), které 
svými hlasy volbu takového kandidáta 
umožnily.

Na zasedání zastupitelstva města 
dne 14.5.2018 jsme radu města kon-
frontovali s našimi dotazy ohledně ro-
dinných vazeb zmíněných pánů Ma-
chů, dále jsme chtěli znát jejich názor 
na kompetentnost třiadvacetiletého 

Piráti ostře kritizují praktiky „rodinných trafik“. Nežijeme mezi kozáky. (autor: Ilja Repin)

studenta práv pro vykonávání funkce 
člena dozorčí rady Teplárny a chtěli 
jsme znát průběh výběrového řízení. 
Pozoruhodných odpovědí přišlo od 
pánů radních hned několik. V první 
řadě je důležité, že radní pokrevní 
vztah nepopírají, zajímavé ovšem je, 
že jim na dědění veřejných funkcí 
nepřipadá nic zvláštního. Trafiky se 
prý ve městě rozdávaly vždycky, tak 
proč to měnit?

Další pozoruhodnost je odpověď 
na kompetence pana Macha. Ten, ač 
doposud jen student práv, již na prv-
ní schůzi dozorčí rady upozornil na 
nesrovnalosti ve stanovách teplárny, 
jedné z největších městských společ-
ností. Bohužel již nevysvětlil, kdo je za 
tyto nesrovnalosti zodpovědný a co 
dělají právníci, které si společnosti 
draze platí a kteří jsou již dostudova-
ní. Na náš dotaz ohledně obsazování 
veřejných funkcí pomocí výběrových 
řízení pak zazněl jenom smích. Ano, to 
je současná praxe našich radních a za-
stupitelů, kteří je ve funkcích tolerují. 

Piráti kritizují 

rozhodnutí Rady města, 

která 29. ledna 2018 na 

svém zasedání zvolila 

nového člena dozorčí 

rady Teplárny České 

Budějovice. 

JUDr. Svatomír Mlčoch
vysokoškolský pedagog, ekolog a právník

Česká pirátská strana na naší 
scéně nepůsobí jen od vstu-

pu do poslanecké sněmovny na 
podzim 2017. Působí již devět let. 
v roce 2014 jsme vytvořili kandi-
dátku „společně pro České bu-
dějovice“, na které se sešli Piráti 
i Změna, Zelení a klíčové hnutí 
a v jejímž čele jsem stál. ke vstu-
pu do zastupitelstva nám chyběl 
jeden procentní bod. vytrvalost 
přinesla své ovoce. Piráti nejen 
vydrželi pracovat minulé čtyři 
roky, ale dosáhli úspěchů, které 
nelze označit za náhodu. Nejsou 
stranou na jedno použití. Navíc 
se rozhodli přizvat na kandidátku 
aktivní občany i členy jiných usku-
pení a stran (např. Zelených). tím 
potvrzují svoji otevřenost širšímu 
spektru veřejnosti. kandidátka 
bude  složena jak z mladých lidí, 
tak zástupců střední i starší ge-
nerace. Nejsou tedy stranou jen 
pro mladé. Aktivita Pirátů je vidi-
telná jak v nově založeném centru 
„ČePice“ v Hradební 13, ale také 
v peticích i v setkávání s občany. 
Akce proti bourání všesportovní 
haly ve stromovce získaly jejich 
podporu. Politické pirátství se 
může definovat i jako konstruk-
tivní rebelie proti establishmentu, 
který potřebuje změnu, kritiku a 
kontrolu. Zvu vás k podpoře ta-
kovéto rebelie. Nebojte se Pirátů!

nedat se 
a nerezignovat
aneb proč s Piráty 
do budějovického 
zastupitelstva

MUDr. Lukáš Mareš
lídr českobudějovických Pirátů

Do flotily pirátských center 
se 7. dubna přidala i ČePiCe. 

Po Plzni, Jihlavě a Olomouci se 
otevřela další krajská základna 
Pirátů v Hradební ulici číslo 13 
v Českých Budějovicích. Rumem 
Republika ji v podobě pirátské-
ho klobouku s dredy symbolicky 
pokřtili předseda Pirátské strany 
Ivan Bartoš a jihočeský poslanec 
Lukáš Kolářík. Do útulných pro-
stor středověkého domu s členi-
tým dvorkem a jedinečným vý-
hledem na Černou věž si cestu 
našlo zhruba 150 návštěvníků.

otevřeli jsme pro vás čepice
„Otevřeli jsme právě naše pi-

rátské centrum ČePiCe, to je náš 
hardware, a nyní potřebujeme do 
něho software, a třeba ten váš, aby 
to tady žilo a něco se tu dělo,“ sdělil 
v úvodu jihočeský poslanec Lukáš 
Kolářík, který tak přítomné vyzval 
k tomu, aby si program centra vy-
tvářeli do jisté míry také oni, tedy 
i lidé mimo Pirátskou stranu. 

Podle něj by ČePiCe měla fungo-
vat jako multifunkční prostor pro 
různé organizace a aktivity, niko-
liv jako uzavřené kanceláře bez 

života. Fungovat by v ČePiCi měla 
i kavárna a uvažuje se i o cowor-
kingovém prostoru, sdílené kan-
celáři pro lidi tzv. na volné noze, 
kteří si nechtějí platit drahé kan-
celáře a zároveň nechtějí nebo 
nemohou pracovat z domova.

Zbyněk Konvička
vedoucí mediálního odboru  
jihočeských Pirátů Pirátské centrum v Hradební ulici (foto: Zdeněk Štěrbák)
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otevřeme pro vás budějovickou radnici

exekuce naBírají vítr. piráti spouštějí kotvu
V Česku je 863 tisíc zadlužených lidí. Exekuce si nevybírají. Podlehlo jim i takřka 

50 tisíc občanů s trvalým bydlištěm v jižních Čechách. To Jihočeský kraj staví na 

sedmou příčku v tragickém žebříčku nejzadluženějších území České republiky. 

Pesimista řekne, že už to bude jenom horší. Optimista namítne, že na tom 

nejsme zase tak špatně. A Pirát? Pirát se tomu postaví čelem.

Socha Spravedlnosti (foto: Ben Skála - Wikimedia commons)

Vážení spoluobčané. Nachází-
me ve složité situaci, kdy za-

dlužení nelikviduje jen dlužníky 
samotné, ale i jejich blízké okolí. 
Celé rodiny jsou pod náporem 
stresu v nejisté životní situaci, 
kdy se ze dne na den mohou ocit-
nout na ulici. 

Opravdu žalostným faktem pak 
je, že spousta dlužníků pochází 
z řad seniorů bez jakékoliv per-
spektivy vymotat se z neustále 
narůstajících poplatků. Tito lidé 
pak dožívají poslední léta svého 
života v nedůstojných podmín-
kách s takzvaným „nezabavitel-
ným minimem“, které nepokrývá 
ani nárok na domácí příslušen-
ství, jako je například obyčejná 
lednice. Dalším smutným přípa-
dem jsou zadlužené děti a mla-
diství, kteří zpravidla nejsou ani 
viníky exekucí vypsaných na své 
jméno.

V loňských parlamentních vol-
bách jste mě na pirátské vlně vy-
nesli až do Poslanecké sněmovny. 

Tam jsem se začal aktivně zabý-
vat fenoménem dlužnictví, abych 
mohl neuspokojivou situaci, která 
panuje i v našem kraji, co nejrych-
leji řešit. Právě pracuji na novele 
insolvenčního zákona, která by 
měla otevřít možnost oddluže-
ní většímu počtu lidí a zároveň 
uspokojit věřitele. Dále se zabý-
vám teritorialitou exekutorů, 
aby již dlužníci nadále netrpěli 
vymáháním peněz od úředníka 
vzdáleného přes půl republiky. 
Také chci bojovat za zastropování 
výše vymáhaných poplatků, aby 
již finanční instituce nemohly 
vytvářet nekonečný splátkový 
kalendář, který u mnoha dlužní-
ků končí až se dnem jejich úmrtí.

Od toho, aby se změnila legisla-
tiva, jsme tady my politici, které 
si sami vybíráte v demokratic-
kých volbách. Za sebe a za své 
pirátské kolegy se vám zavazuji, 
že uděláme vše proto, aby se si-
tuace v Česku zlepšila. Dovolím 
si ale poslední řádky využít k let-
mému apelu, neboť jak říkával 

John F. Kennedy: „Neptejte se, 
co může vlast udělat pro vás, ale 
co vy můžete udělat pro vlast.“ 
V tomto kontextu bych vás, čtená-
ře, chtěl co nejupřímněji poprosit, 
abyste všechny dlužníky neházeli 
do jednoho pytle a měli s nimi sli-
tování. Jejich velká množina ne-
jsou gauneři ani vandalové, kteří 
do dluhů spadli vlastním provině-
ním. Naopak častým důvodem pro 
upadnutí v dluh jsou faktory jako 
nepozornost, krizová finanční vý-
pomoc členům rodiny, vydírání ze 
strany podvodníků, úmrtí nebo 
rozvod a podobně. Samozřejmě 
stále platí, že nejlepší obranou 
proti exekucím je vzdělání v ob-
lasti finanční gramotnosti. I tu 
bychom my, jako Piráti, chtěli do 
budoucna prosadit. Držte nám 
palce i nadále. My držíme kurz!

Lukáš Kolářík
Poslanec PSP 
předseda krajského sdružení Pirátů

co se vám v BuDějovicích líBí a co Byste si přál změnit? 

Líbí se mi, že se po městě a v jeho 
okolí dá pohybovat na kole, to bych 
chtěl zachovat a vylepšovat. Moc 
rád bych více zapojil občany Bu-
dějovic do aktivního rozhodování 
o jejich městě. Protože kdo jiný než 
lidé, kteří zde žijí, by měl vědět, co 
město nejvíce trápí a potřebuje? 
Nezpochybňuji zastupitelskou de-
mokracii, ale rád bych viděl, aby 
měli budějčáci možnost sami pří-
mo rozhodovat o části městského 
rozpočtu. Aby více kontrolovali 
činnost radnice a jejích úředníků. 
To nejsou žádné nereálné plány, 
běžně to tak již funguje nebo se o 
to snaží i v jiných městech (Praha, 
Brno, Plzeň...), ale v Budějovicích 
se v tomto směru už dlouho nic 
pozitivního nestalo. Proč asi? Pro-
tože stávající radní nechtějí, aby 

jim kdokoliv mluvil do jejich inves-
tic, přerozdělování peněz, nechtě-
jí lépe naslouchat hlasu obyvatel 
a jejich přáním a problémům. Co 
bychom s tím my, budějovičtí Piráti, 
chtěli udělat? Naším velkým cílem 
je svěřit část městského rozpočtu 
přímo do rukou lidí. Pomocí parti-
cipativního rozpočtu. Zde by obča-
né Budějovic mohli sami navrhovat 
projekty a investice, o které mají 
zájem. A zároveň by i pomocí inter-
netového hlasování vybrali z těchto 
navržených projektů ty, které jsou 
pro ně nejdůležitější. Tento prvek 
přímé demokracie navíc zvyšuje 
aktivitu občanů, buduje sousedské 
vztahy, buduje větší sounáležitost 
občanů s jejich městem. Rádi by-
chom, aby radní města pomocí in-
ternetového fóra občanů získávali 
rychlou přímou odezvu a názory 
občanů na jednotlivé akce a plány 
radnice. Pomocí anket a dotazní-
ků. Občané by zde mohli hlasovat 
o plánovaných změnách ve městě, 
investicích, hodnotit práci jednot-
livých úředníků, ale také podávat 
online žádosti na jednotlivé služby 
města. Plánujeme také rozdělit měs-
to na několik městských částí, kde 
by byli zvolení zástupci, kteří lépe 
znají lokální problémy.

V Budějovicích se mi líbí přede-
vším klid, který člověk nalezne, aniž 
by musel nějak intenzivně hledat. 
Příroda nám zde nadělovala plnými 
hrstmi: krásné louky, lesy, rybníky 
a soutok dvou řek. Příroda podmi-
ňuje přirozenost lidí, kteří zde žijí. 
Jsme přemýšliví, pracovití a rozváž-
ní a to jsou vlastnosti, které máme 
ve své povaze více než v kterémkoli 
jiném místě Česka. 

Bohužel, každá karta má dvě stra-
ny. Nezřídka jsme klidní a spokojení 
i ve chvílích, kdy by se občané jin-
de již dávno postavili na zadní. My 
raději sklopíme hlavy, svěsíme uši 
a táhneme dál, často ke škodě sobě 
a k užitku pánům. Jestli bych mohl 
změnit jedinou věc, tak právě tuh-
le. Lidé si musí uvědomit, že žijeme 

v demokracii a demokracie zname-
ná vláda lidu. A děje-li se někomu 
nějaká nepravost, jsou to občané, 
kteří se musí ozvat jako první. Páni 
však dělají všechno proto, aby li-
dem sebrali jakoukoli možnost dát 
svůj nesouhlas najevo. Tohle je tře-
ba změnit. Je třeba otevřít komuni-
kační linky mezi politiky, radními, 
úředníky a občany. 

Pánům se líbí šero, když už nemůže 
být úplně zhasnuto. Pánům vyhovu-
je držet nás ve svém smrádečku, na 
který jsme zvyklí. Piráti chtějí pra-
vý opak. Svítit budeme reflektory 
a okna otevřeme do kořán. Pustíme 
do politiky čerstvý vzduch a sluneč-
ní paprsky. Navrhujeme: Otevřeme 
jednání rady města, všech jeho ko-
misí a výborů, politická rozhodnutí 
nesmí vznikat za zavřenými dveř-
mi. Výběrová řízení budou probíhat 
podle zákona a otevřeně, kritéria 
nesmí být ušitá na míru jednoho 
dodavatele, jak tomu bývá dnes. Zre-
vidujeme dlouhodobé smlouvy uza-
vřené mezi městem a jeho dodavate-
li a ty nevýhodné ukončíme. Územní 
plán má být vypracován s ohledem 
na potřeby občanů a urbanistický 
rozvoj města. Odborné funkce musí 
být obsazovány odborníky a ne po-

litickými trafikanty nebo dokonce 
rodinnými příslušníky radních. 
Snížíme výše odměn v dozorčí radě 
Teplárny, městské společnosti ne-
jsou dojné krávy. 

Jakmile dostanou občané mož-
nost ovlivňovat věci přímo a kon-
trolovat své politiky osobně a jak-
mile politici pochopí, že je třeba 
s občany komunikovat otevřeně, 
začne město fungovat tak, jak má, 
a rozkvetou nejen louky a zahrady, 
ale i duše jeho občanů. 

Souhlasíte s námi?
Dobře. 
Nesouhlasíte s námi?
Ještě lépe.

Piráti jsou otevřenou stranou. 
Demokracie je o diskuzi. 
Napište nám, zavolejte. 
Přijďe se podívat, přijďte nás 
poučit, přijďte nám vynadat.

 

lukas.mares@pirati.cz
cb.pirati.cz

737 905 368 

MUDr. Lukáš MarešJan Hošek

mailto:lukas.mares@pirati.cz
cb.pirati.cz
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MUDr. Lukáš Mareš
lídr českobudějovických Pirátů

proč se jmenujete piráti a kDo vás platí? 
a stovek. Neexistuje jednotlivec, 
který by z  pozadí všechno řídil 
a ovlivňoval. Nepřichází nám ani 
žádné skryté peníze. Naší živnou 
půdou není nic jiného než nadšení 
a zarputilost lidí, kteří chtějí změ-
nit Česko k lepšímu. Ti lidé měli 
a mají pouze sílu svých myšlenek 
a dovedností, pomocí kterých se 
jim podařilo postupem času vyrůst 
až do dnešní podoby 3. nejsilnější 
parlamentní strany. 

Velký dík pak patří internetu, 
bez kterého bychom nevznikli. Má 
schopnost usnadňovat komunika-
ci mezi lidmi a díky otevřenému 
přístupu ke všem informacím pak 
mohou i kvalifikovaně rozhodovat. 
Tomu se pak říká fungující demo-
kracie a díky internetu je možné 
zavést ji do praxe i u nás, budeme-
-li chtít. Všichni ve straně jsme si 

rovní. I ten nejposlednější člen má 
stejná práva a sílu hlasu jako třeba 
předseda. Předsednictvo strany si 
může říkat, co chce, ale nebude-li 
se chovat tak, jak chtějí její členo-
vé, velmi brzo skončí. To je přímá 
demokracie v praxi. Funguje to, jen 
chtít. 

Milujeme referenda, o všem hla-
sujeme. A proč také ne, když máme 
díky internetu všichni přístup ke 
stejným informacím a když může-
me díky internetu všichni pohodlně 
diskutovat a hlasovat z tepla našich 
obýváků? Myslíme si, že politika má 
sloužit především občanům. Bohu-
žel, vedení současných „tradičních“ 
stran se často usurpuje hrstka „nad-
lidí“, řečeno s profesorem Koukolí-
kem deprivantů. Na příkladu sou-
časného složení rady města České 
Budějovice je to krásně vidět. Mezi 

jejich postupy patří vaření mlhy, 
šíření polopravd a lží, zametání pod 
koberec. Občan je ten, který jednou 
za 4 roky odevzdá hlas a tím jeho 
role v demokracii končí. Bohužel, 
jim to přijde normální. Po úmrtí 
člena dozorčí rady Teplárny města 
České Budějovice obsadí uvolněné 
místo jeho vnukem, zároveň synem 
radního města, 23 letým studentem 
právnické fakulty. A když na tuhle 
praxi Piráti upozorní, tak se ještě 
diví, co nám na tom vadí. Naším 
cílem je změnit současnou praxi  
(ne)fungování demokratického 
systému změnit. A proto jsme si 
vybrali jméno, které nás k tomu 
předurčuje. Piráti vznikli, aby při-
vezli změnu. Kdo jiný než Piráti to 
také může udělat? 

Milá maminko, 
vyřiď prosím své kamarádce, 

že Piráti se jmenujeme proto, že 
žádná ze stran, která má v názvu 

„demokratická“ se o  skutečnou 
demokracii vůbec nezajímá. Piráti 
tohle slovo v názvu nemají a o to víc 
se demokratickými principy řídí. 
A až se Tě Tvá kamarádka zeptá, 
kdo nás platí, tak jí prosím pověz, 
že máme otevřené účetnictví na 
internetu a pokud jí to vážně za-
jímá, ať se podívá na naše stránky 
wiki.pirati.cz/fo/start. A pokud se 
dívat nechce, může věřit společ-
nosti Transparency International, 
která financování politických stran 
dlouhodobě sleduje. Za volby do 
parlamentu v roce 2017 obdrželi 
Piráti nejlepší hodnocení ze všech. 
Zdroj: www.transparentnivolby.cz 

S pozdravem a láskou, Lukáš.

Nedávno se mi svěřila moje 
maminka: „Kamarádka mi 

říkala, že vás příliš nezná, nelíbí 
se jí vaše jméno a neví, kdo vás 
vlastně platí.“ 

Jméno je základní předpoklad exi-
stence čehokoli. Bez jména nejste 
nic. Jméno ovlivňuje vnímání lidí 
i jejich reakce a určuje i budoucnost 
svého nositele. Jméno nás prostě 
definuje. Tohle všechno Piráti ví 
a věděli to i v roce 2009, kdy jako 
strana vznikli. K tomu, abychom 
pochopili, proč si zvolili právě tako-
vé jméno, se musíme přenést zpět 
v čase a vžít se do jejich tehdejší 
situace. Důležité je si uvědomit, 
že za Piráty nikdy nestál žádný 
mecenáš a nestojí za nimi ani teď. 
Od samého začátku vznikla strana 
z popudu nespokojených občanů, 
nejprve jednotek, posléze desítek 

piráti se opět pustili Do úkliDu jihočeských měst
Jihočeští Piráti se 7. dubna tra-

dičně zapojili do celonárodní 
akce Ukliďme Česko. V Jihočes-
kém kraji se pustili do nepo-
řádku v Českých Budějovicích, 
Táboře, Písku, Strakonicích, So-
běslavi, Prachaticích a Týně nad 
Vltavou. V Jindřichově Hradci 
osazovali Piráti nové odpadkové 
koše.

V krajské metropoli se budě-
jovičtí piráti pustili do úklidu 
kolem vodních toků. V devíti 
dobrovolnících sesbírali cca 150 
kg různého odpadu. „V Táboře 
jsme vyrazili v patnácti lidech 
uklidit stezku a břeh Lužnice od 
restaurace Na Brusírně k Sídliš-
ti nad Lužnicí. Cestou jsme na-
sbírali 15 pytlů, ve kterých bylo 
odhadem 150 kg odpadu. Ten 
jsme pečlivě vytřídili a poprav-
dě nad některými „nálezy“ nám 
zůstával rozum stát – za všechno 
mluví kolečková brusle,“ sdělil 

po úklidu za táborské Piráty Vác-
lav Klecanda. V Písku se Piráti 
v čele se zastupitelem Martinem 
Brožem vydali stejně jako loni do 
okrajové části města Purkratic, 
kde se našla řada kuriozit, včetně 
kočárku. Jako obvykle pořádali 
úklid města společně s Městskou 
elektrárnou Písek. Celkem se se-
šlo kolem 60 účastníků. Hlavní 
úklid pak probíhal kolem toku 
řeky Otavy. 

V Jindřichově Hradci se Pirá-
ti zaměřili tentokrát na osaze-
ní nových odpadkových košů 
a chystají se na výsadbu květin. 
V Prachaticích se s Piráty o orga-
nizaci postaral především spolek 
Živé Prachatice. Sešlo se na 20 
dobrovolníků, kteří posbírali 20 
pytlů odpadu. Strakoničtí Piráti 
uklízeli okolí loni vybudovaného 
„bosého chodníku“ na Podskalí. 
Soběslavští Piráti nasbírali cel-
kem 1600 kg často nečekaných 

nálezů. Objevili kočárek, šest 
lednic, zachovalou koloběžku, 
jízdní kolo, dvě televize, dva vy-
savače a postel. „Nejzajímavější 
byl nález vzkazu v lahvi, který 
sice neobsahoval mapu k pokla-
du, ale vzkazy dětí ze Základní 
školy E. Beneše,“ sdělil soběslav-
ský Pirát Martin Kákona. Úklid 
se konal i v Týně nad Vltavou v 
parku u řeky a okolí.

Všem Pirátům a dalším dobro-
volníkům počasí přálo, panovala 
skvělá nálada ze smysluplné prá-
ce a dobrého pocitu z akce, která 
je užitečná pro všechny obyvatele 
uvedených měst.

Zbyněk Konvička
vedoucí mediálního odboru  
jihočeských Pirátů

V devíti dobrovolnících sesbírali Piráti  v krajské metropoli 150 kg odpadu. (foto: Pavel Šramhauser)Pirátka Zuzana Kudláčková v plném nasazení. (foto: Pavel Šramhauser )

Budějovičtí piráti uklízeli především kolem vodních toků. 

nejsme lhostejní k životnímu prostředí
Krajská příloha – sazba: Vladimír Malínský; korektury: Kateřina Hůlková; editor: Zbyněk Konvička

wiki.pirati.cz/fo/start
www.transparentnivolby.cz
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tY KonТroluJeŠ stát. ne on tebe.držíme kurz

KDYž se z garážové KapelY stane HvězDa, 
co vyproDá celou halu

S dobrovolníky také spolupracují. 
Na nic si nehrajeme. Rozdávat 
Pirátské listy může jít stejně tak 
poslanec jako jakýkoli jiný člen či 
dobrovolník. Počáteční nadšení 
nezmizí, dokud my sami neza-
pomeneme, kdo jsme a kdo jsme 
byli, ještě když Piráti nebyli pro 
mainstream dost cool.

Celá strana teď prochází pro-
cesem transformace, někdo to 
přirovnával k tomu, když se z ga-
rážové kapely stane hvězda, co 
vyprodá celou halu. Já si myslím, 
že jsme pořád garážová kapela, 
jen se postupně a s pokorou učí-
me lépe hrát.

Jak dlouho ten proces potrvá? 
Myslíš, že už jsme aspoň v polo-
vině cesty?

Myslím, že to nejde takhle říct. 
Jedná se určitě o dlouhodobý pro-
ces. Piráti mezi sebe stále přijí-
mají nové a nadšené členy, strana 
roste. Pořád ale drží kurz, který 
slibovala držet. Proces transfor-
mace vnímám spíše jako reakci 
na změny, které se udály. Vyrostli 
jsme, a to rychle. Učíme se v tom 
chodit a nemáme na to moc času. 
Ale máme nadšení a chuť, což je 
polovina úspěchu.

Až to bude hotové, oddychneš 
si a budeš mít víc času, nebo už 
máš v plánu další nápady v Per-
sonálním odboru?

I když jsem optimista, vím, že 
tohle nikdy nebude hotové. Piráti 
jsou dynamická strana a je potře-
ba neustále reagovat na potřeby 
jednotlivých Pirátů. Paralelně 
s procesem transformace běží 
také zaškolování lidí na různé 
pozice, se kterými pomáhá i Ad-
ministrativní odbor. Brzy začne-
me nabízet další vzdělávací akce, 
které budou otevřeny členské zá-
kladně. Rozjeli jsme meziodboro-
vou spolupráci, pořádáme školení 
s Mediálním a Zahraničním od-
borem, s Technickým odborem 
spolupracujeme na aplikaci „na-

Když se podívám po naší rozhá-
dané politické konkurenci, zdá se 
mi, že udržet stranu v názorové 
shodě je olbřímí úkol. Máš na to 
nějaký jednoduchý recept?

Nevím, jestli je přímo jednodu-
chý, ale hlavním receptem je ko-
munikace. Každý Pirát je vysílač, 
ale také přijímač. Je tedy velice 
důležité naslouchat ostatním 
a snažit se dojít ke konsenzu a co 
možná nejlepšímu řešení. Sou-
časně se snažíme respektovat od-
lišné názory, které nám mnohdy 
poskytnou další zajímavý pohled 
na věc. Piráti společně utváře-
jí svou podstatu a určují směr. 
Za Personální odbor se snažím 
jít příkladem – komunikovat, tr-
pělivě odpovídat na dotazy, být 
tu pro všechny členy, příznivce 
i veřejnost. 

Kde na to bereš čas?
Sama bych to určitě nezvládla, 

v Personálním odboru v současné 
době pracuje také 20 koordiná-
torů, kteří se snaží podporovat 

krajská předsednictva a členskou 
základnu v kraji, pomáhat s akce-
mi i administrativou v kraji a pře-
dávat informace všem členům. 
Co se týče mě, je důležité umět si 
zorganizovat čas. I tak moje prá-
ce zabere více než plný úvazek. 
Souvisí to však s tím, že práce pro 
Piráty není jen prací. Když máte 
pocit, že děláte něco potřebného, 
chcete to dělat dobře a zároveň 
vás to naplňuje, úplně neřešíte, 
kolik vám to zabere času. Čas je 
pořád jen relativní věc.

Ve funkci jsi od loňského lis-
topadu, tedy půl roku. Vím ale, 
žes předtím pro stranu pracovala 
jako koordinátorka dobrovolní-
ků. Myslíš si, že se ta práce ně-
jak změnila po našem úspěchu? 
A v čem?

Určitě se rozmnožila. Po vol-
bách, které pro nás byly velmi 
úspěšné, vznikla najednou všude 
potřeba obsadit spoustu nových 
pozic, aby mohla strana i posla-
necký klub fungovat. Dělali jsme 

otevřená výběrová řízení na po-
zice asistentů, analytiků, na mís-
ta v dozorčích radách, na pozice 
krajských koordinátorů, odborní-
ků do Mediálního či Technického 
odboru atd.

S  rostoucí členskou základ-
nou bylo také třeba zaměřit se 
na  zkvalitnění a zefektivnění 
informačních toků. V neposled-
ní řadě bylo a je nutné neustálé 
(sebe)vzdělávání. To jsou věci, 
které se měnily a mění. Některé 
věci se však nezmění – například 
nadšení pro dobrovolnickou práci 
nebo přátelské vztahy ve straně. 
I proto stojí za to být Pirátkou.

Takže nabíráme do strany pro-
fesionály a odborníky. Nebojíš 
se, že zmizí takové to počáteční 
nadšení?

Ne! Jsem založením optimista 
a myslím tedy, že to půjde. I pro-
fesionálové, které jsme nabrali, 
dělají část své práce dobrovol-
nicky a  z  nadšení pro Piráty. 

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

lodění“. Je toho hodně a pořád 
to přibývá. Musím však říct, že 
někdy si „práci“ přidělávám sama, 
když mě zrovna něco napadne 
a mám pocit, že to je potřeba zre-
alizovat. 

Musíš kvůli své práci hodně 
cestovat. Jak často jezdíš z Písku 
do Prahy?

Dvakrát až třikrát týdně. Opět 
jde o dobrou organizaci času 
a plánování. Většinou to tedy 
dělám tak, že když tam jedu, 
snažím se do toho dne nacpat co 
nejvíc činností a udělat co nej-
víc práce. Mám doma rodinu a tři 
děti, takže dobrá organizace času 
je u mne opravdovou nutností. 
Vždycky vyřizuji e-maily v auto-
buse a volám za chůze. (Ano, jsem 
jedna z těch, co chodí skoro všude 
pěšky. Je to má oblíbená činnost.)

Nenabíráš tím chozením pěšky 
zpoždění?

Ne, ani v nejmenším. Za chůze 
totiž vymýšlím další nápady, kte-
ré bych chtěla realizovat, je to 
dobře investovaný čas. 

Baví tě tato práce? Co považuješ 
za nejlepší, co naopak za nejmé-
ně příjemné?

Řekla bych, že baví, i když někdy 
mám pocit, že mám tolik práce, 
že to prostě nejde stihnout. Je to 
ten typ práce, která přibývá, za-
tímco ji děláte. Je fajn, že každý 
den dělám něco jiného, že ta prá-
ce je různorodá. Líbí se mi, že se 
potkávám s velkým množstvím 
zajímavých lidí a že mám skvě-
lý tým, bez kterého by to nešlo. 
Nejvíc mě na tom baví, že začínají 
být vidět výsledky. Snad to není 
jen můj pocit, ale za půl roku se 
mě ještě nikdo nepokusil odvolat, 
takže to snad nebude tak hrozné.

Jana Rohová je vedoucí Personálního odboru Pirátů. Z titulu své funkce je spoluzodpovědná 
za to, aby u Pirátů v otázce mezilidských vztahů vše klapalo, jak má. Protože se dlouho známe, 
navzájem si mezi Piráty tykáme, a tak tuto tradici neporušíme ani „v novinách“.

Piráti se v mnohém odlišují 
od stran tzv. „tradičních“. 

Jednou z těchto odlišností 
je schopnost Pirátů v krátké 
době sehnat na  různé akce 
desítky dobrovolníků, kteří 
pomáhají šířit pirátské my-
šlenky bez nároku na odmě-
nu. Prostě jen proto, že věří 
v dobrou věc.

Volební kampaň „tradičních“ 
stran (a jednoho hnutí) je zalo-
žená na penězích. Funguje asi 

takto: Potřebujeme pomocníky 
v kampani? Potřebujeme rozdá-
vat letáky? Zaplatíme si studenty 
a lidi, kteří potřebují krátkodo-
bou brigádu a jedem! 

Tito placení lidé si natáhnou 
tričko té které strany (pokud jej 
dostanou), postaví se na nějaké 
určené rušné místo a natahují 
ruce s letákem k procházejícím 
lidem. Někdo si leták vezme, ně-
kdo ne, ale nejhorší chvíle na-
stane, když se procházející chce 

na něco konkrétního zeptat. Pak 
je průběh přibližně takový: 

„Tady čtu, že chcete zlepšit pod-
mínky důchodců. Jak konkrétně to 
chcete udělat?“ 

Placený člověk pokrčí rameny: 
„Já to tady jen rozdávám. To se 

musíte zeptat těch politiků.“ 
„A vy nejste členem té strany?“ 
„To teda nejsem a ani je volit ne-

budu.“ 
„Tak proč to tady rozdáváte?“ 

„Protože potřebuju peníze…“

A jak to chodí u Pirátů? Letá-
ky a Pirátské listy rozdávají buď 
členové strany, nebo dobrovol-
níci – sympatizanti. Ti všichni 
vědí, jaké informace mezi ob-
čany šíří a mohou zasvěceně 
odpovídat i na záludné otázky. 
Pokud se někdy stane, že od-
pověď zrovna neznají, protože 
se věnují jiné pirátské proble-
matice, zaručeně alespoň vědí, 
na koho konkrétně se má občan 
obrátit, aby odpověď na svůj do-
taz dostal.

A má to i další efekt. Tím, že 
informace průběžně proudí od  
lidí na ulici až k pirátským funk-
cionářům a naopak, strana ne-
ztrácí kontakt s realitou běžné-
ho života. A budete-li mít štěstí, 
může se vám na ulici stát, že si 
převezmete noviny z rukou pří-
mo od svého poslance.

nejDůležitější pilíř voleBní kampaně: DobrovolníCi

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

Bc. Jana Rohová, vedoucí Personálního odboru České pirátské strany
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sleDuJte nás na vŠeCH 
naŠiCH KanáleCH!

Rozmohl se nám tady takový 
nešvar… a to takovým způso-

bem, že se skoro považuje za nor-
mální stav. Někteří politici jsou 
natolik „pracovně výkonní“, že 
zvládnou vedle sebe několik pra-
cí na plný úvazek. Jejich motiva-
cí však není workoholismus, ale 
odměny za funkce a moc z nich 
vyplývající.

Piráti dnes z vlastní zkušenosti 
mohou dosvědčit, že práce po-
slance je časově velmi náročná, 
když se má dělat poctivě. V práci 
jsou doslova od rána do večera 
a nikdo si nedovede představit, 
že by k tomuto pracovnímu po-

měru zvládli nějaký „vedlejšák“, 
jako je třeba funkce starosty, 
hejtmana, ředitele státní insti-
tuce nebo uvolněného radního.

 
Proto se všichni pirátští poslanci 

svých ostatních veřejných funkcí 
na plný úvazek vzdali k nejbliž-
šímu možnému termínu, poté, 
co  zapracovali své nástupce. Své 
o tom ví i teď již bývalý starosta 
Mariánských lázní Petr Třešňák: 
„Naštěstí máme interní pirátská 
pravidla, která jsou vysloveně 
proti souběhu veřejných uvol-
něných funkcí, takže jsem věděl, 
že dlouho obě funkce společně 
vykonávat nebudu. Svému ná-

stupci jsem ale chtěl předat ma-
ximální množství dokončených 
projektů, stejně jako on musel 
dokončit projekty ve svém stá-
vajícím zaměstnání,“ říká. 

 
Bývalí zastupitelé na pražském 

Magistrátě dokonce po dobu, kdy 
jim dobíhal zastupitelský plat, 
všechny své zastupitelské odmě-
ny věnovali ve prospěch charity. 
Byl jimi financován pravidelný 
nedělní „Pirátský guláš“ pro chu-
dé lidi, zdržující se poblíž Hlav-
ního nádraží v Praze.

Jít příkladem ovšem v české 
politice nestačí. Z toho důvodu 

přišli Piráti s návrhem zákona, 
který věc řeší. Nechceme niko-
mu bránit v práci, ale chceme to 
trochu ztížit zlatokopům. Nová 
pirátská úprava požaduje, aby si 
veřejný funkcionář vybral jednu 
hlavní práci, a té se věnoval na-
plno. Za tuto funkci bude pobírat 
jeden plný plat. Za další funkce, 
do kterých byl zvolen, bude do-
stávat pouze 40 procent odměny 
oproti tomu, kdyby tuto funkci 
vykonával jako jedinou. Kdo tedy 
chce, může mít víc funkcí, ale je 
jasné, že každá další práce ne-
může být vykonávána v plném 
rozsahu, proto za ni nemůže být 
plná odměna.

Nadějné je, že pro tento návrh 
máme podporu poslanců skoro 
ze všech poslaneckých klubů. 
Podaří-li se náš návrh prosadit, 
mají naši občané šanci, že jimi 
zvolení politici budou své funkce 
vykonávat kvalitněji, protože je 
nebudou tolik kumulovat. Dou-
fáme, že poslanci jiných stran 
tentokrát neotočí.

Co se uroDilo u pirátů 
na twitteru?

@ceska.piratska.strana

@Piratska.strana

@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Pošlete
Pirátské listy

dál

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

držíme kurz

zKrouHneMe KuMulování platů politiCKýCH superManů

pirati.cz
www.piratskelisty.cz
mailto:listy@pirati.cz
mailto:krizovka@pirati.cz
ceska.piratska.strana
Piratska.strana
pirati.cz

	Držíme kurz
	Místo, kde to všechno začíná
	Chceme zprůhlednit největší penězovod
	sněmovna Otevřená pro všechny 
	eNeschopenka může snížit riziko nákazy
	Digitální stát na obzoru aneb život bez front na úřadech 
	O rozpočtu ať rozhodují lidé
	Praktiky feudálního pašalíku  v Českých Budějovicích nechceme  
	otevřeli jsme pro vás čepice
	Exekuce nabírají vítr. Piráti spouštějí kotvu
	Co se vám v Budějovicích líbí a co byste si přál změnit? 
	Piráti se opět pustili do úklidu jihočeských měst
	Proč se jmenujete Piráti a kdo vás platí? 
	Když se Z garážové kapely stane hvězda,  co vyprodá celou halu
	Nejdůležitější pilíř volební kampaně: dobrovolníci
	Zkrouhneme kumulování platů politických supermanů

