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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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Boj o sk8park v Havlíčkově BroDě

Jan Kerber
Člen MS Havlíčkův Brod

Naše město čítá zhruba 25000 
obyvatel. Ve většině měst 

podobné velikosti je standard-
ním vybavením park pro free-
-stylové sporty, jako je skate-
boarding, ježdění na kole či 
bruslích. U nás ovšem nikoliv, 
ač v Brodě tradice těchto spor-
tů sahá hluboko do minulosti, v 
podstatě na začátek 90. let. 

Přání ze strany veřejnosti v mi-
nulosti ukojili naši zastupitelé 
tzv. „provizorním sk8parkem“. 
Ten zhruba 15 let stojí beze změn 
v lokalitě u katastrálního úřadu, 
v chátrající podobě a dávno za 
hranicí životnosti. Již při stav-
bě byly použity nemoderní ma-
teriály (plech a asfalt) namísto 
kvalitního betonu, ze kterého se 
převážně tyto parky pod širou 
oblohou staví. Také jeho rozloha 
cca 250m čtverečních není pro 
okresní město žádnou chloubou, 
spíš ostudou... 

O vystavění kvalitního parku 
se dlouhodobě, avšak dosud bez 
výsledků, snaží místní komunita, 
která pravidelně upomíná město 
a několik jeho zastupitelstev v 
čase se měnících. Tyto sporty ve 
městě upadají, jezdci stárnou a 
ani jejich děti stále nemají v Bro-
dě kde jezdit. Současná repre-
zentace města se snažila budit 

dojem, že park je jednou z jejích 
priorit, a to i na základě veřej-
né ankety, ve které se park ocitl 
zcela suverénně na prvním mís-
tě. Nic se nestalo. Místo toho se 
vždy najde důvod, proč to zrovna 
nejde tam, kde bylo slíbeno. 

Situace vygradovala v posled-
ním půl roce. Zástupci místní 
skejťácké komunity i členové 
Pirátské strany pravidelně do-
cházeli na jednání výboru pro 
územní plánování i na schůze 
zastupitelstva. Zdálo se, že byla 
vybrána ideální lokalita, kte-
rá byla doporučena výborem a 
schválena zastupitelstvem. Na 
neveřejném jednání radních 
města však byla vznesena ná-
mitka od Technických služeb 
a to, co zhruba před měsícem 
vypadalo, jako definitivní řeše-
ní, se zase vrací zpět do výboru 
pro územní plánování, a hledá 
se nová lokalita.

Jednání města je v tomto ohle-
du tristní. Je dle našeho názoru 
takřka standardem, že město ve-
likosti našeho má kvalitní park 
pro tyto sporty. Jistě si ze svého 
rozpočtu může dovolit jak jeho 
stavbu, tak údržbu, a mělo by 
to být víceméně samozřejmostí. 
Ne. Tady je to obráceně. Skejťáci 
jednají s městem více než 10 let 

jak jsme v Havlíčkově

Piráti se i letos aktivně zapojili do akce Ukliďme svět, 
ukliďme Česko 2018 a vyrazili na jarní úklid do pří-
rody. Hlavním úklidovým dnem byla letos sobota 7. 
dubna, kdy vyrazili dobrovolníci z Havlíčkobrodska a 
Telčska udělat dobrý skutek pro přírodu. U Havlíčkova 
Brodu uklízeli dobrovolníci pod taktovkou organizá-
torky Katky Závrské v Michalovicích černou skládku 
a její okolí. Celkem se jim podařilo nasbírat cca 50 kg 
odpadů – převážně plast a několik pneumatik. 

V minulém roce 16. 9. uspořá-
dali Piráti z Vysočiny pod 

taktovkou místního sdružení z 
Havlíčkova Brodu Vyosení, pu-
tovní festival svobodné hudby 
nezatížené poplatky. Akce se 
konala v místním klubu Oko. 
Pirátská strana pořádá Vyosení 
pravidelně po celé ČR. Cílem akce 
bylo nejen nabídnout posloucha-
čům dobrou nekomerční hudbu, 
ale také vybrat peníze na pomoc 
Viktorce Fironové, která bojuje 
s nemocí SMA (spinální svalová 
atrofie I. stupně).

Na festivalu tradičně vystoupi-
ly skupiny z celé Vysočiny i ČR, 
které odmítají platit vyděračské 

poplatky Ochrannému svazu au-
torskému (OSA). V rámci večera 
probíhal rozsáhlý doprovodný 
program pro děti i dospělé. Za-
tímco děti si mohly užít loutkové 
divadlo nebo malování na obli-
čej, pro dospělé byla připravena 
výstava obrazů od Markhéty.

I přesto, že vstupné na festi-
val bylo dobrovolné, podařilo 
se vybrat 7506 Kč, které dostala 
maminka Viktorky Tereza Firo-
nová. O předání peněz se posta-
ralo rodinné centrum Motýlek 
Žižkovo pole, se kterým Piráti 
spolupracovali. Dražba obra-
zu, který věnovala Markhéta  
Meggy Rádarum z Jihlavy, vynes-

la dalších 600 Kč. Piráti děkují 
Markhétě za darovaný obraz, 
kadeřnictví Táňa Nováková za 
poukaz v hodnotě 400 Kč a sa-
mozřejmě všem lidem, kteří se 
tuto akci rozhodli podpořit, ne-
jen formou vstupného, ale také 
svou přítomností.

Politika by se neměla vzdalovat 
lidem, ale naopak se jim přibli-
žovat. Je důležité pomáhat tam, 
kde je to skutečně třeba. Věříme, 
že v tomto případě se to povedlo, 
a již teď se zamýšlíme nad tím, 
kde vypomůžeme příště.

svoBoDná HuDBa pro viktorku: pomáHáme muzikou

Arja Karimbasharyarová 
Členka MS Havlíčkův Brod

Svobodná hudba v Havlíčkově Brodě

a navrhují možnosti řešení. Je 
vidět, že o tuto stavbu je v našem 
městě velký zájem, ale to oči-
vidně pro současnou politickou 
reprezentaci moc neznamená...  
A to je potřeba změnit.

Havlíčskobrodský sk8park

Ukliďme Česko, ukliďme svět 2018

BroDě uklízeli svět

Zapojili se i dobrovolníci
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města, ve kterýcH BuDeme kanDiDovat

JiPiCe (Jihlavské pirátské centrum)
Pirátské centrum v Jihlavě, známé také jako 
JiPiCe, slouží jako kancelář poslance za Kraj 
Vysočina a zázemí pro aktivní Piráty. Jelikož je 
transparentně financováno z veřejných peněz, 
nabízíme centrum ve volných chvílích bezplat-
ně k užitku i vám. Může se hodit na veřejné 
přednášky, workshopy nebo třeba jako prostor 
k uskutečnění vašeho jedinečného nápadu.

Matky Boží 1182/9
568 01 Jihlava 
 
Pirátské centrum 
po: zavřeno 
út: 9:00 - 17:00 
st: 9:00 - 17:00 
čt: 9:00 - 17:00 
pá: 10:00 - 15:00 
 
Poslanecká kancelář 
po: 10:00 - 18:00

1

Dračí lodě, telč
28. 7. 2018 postaví Piráti na Štěpnickém 
rybníku v Telči opět svoji posádku do boje 
s ostatními námořníky v nelítostném zá-
vodě dračích lodí.

2

Havlíčkův brod
1

trumpetka, třebíč
Místo setkávání třebíčských Pirátů. Jak je 
u Pirátů zvykem, setkávání jsou otevřená 
pro veřejnost. Setkávání probíhá každých 
čtvrnáct dnů.

Leopolda Pokorného 18 
674 01 Třebíč

3

Chotěboř
2

Jihlava
3

telč
4

třebíč
5

ladislav stalmach
starosta obce Vír

Vír 178
592 66 Vír 

1

václav Honzl
starosta obce Staré Bříště

Staré Bříště 11
396 01 Staré Bříště

2

Jiří Pykal 
Pavel Dvořák
zastupitelé města Telč

náměstí Zachariáše z Hradce 10
588 56 Telč

3

Milan Daďourek
zastupitel obce Počítky

Počítky 67
591 01 Počítky

4

senátní obvod 44
Chrudimsko

senátní kandidát
Roman Šemík
Roman se zajímá o nejasnou hranici mezi právem na soukromí 
a právem na informace, o vyvážení mezi zájmy soukromými a 
veřejnými. Jako občanský lobbista se aktivně podílel na projek-
tu Rekonstrukce státu. Část volebního období (2014-2015) byl 
zastupitelem v městské části Praha Čakovice. V Pirátské straně 
se podílel na práci rozhodčí komise.

1

senátní obvod 53
Třebíčsko

senátní kandidát
Michal Šalomoun
Od roku 2008 začal působit jako samostatný advokát s generální 
praxí. Odborně zaměřen na autorské právo, ochranu osobnos-
ti, ochranu osobních údajů a směnky. V rámci své odbornosti 
osloven tehdejším předsedou Pirátské strany Ivanem Bartošem 
ke spolupráci s Pirátskou stranou ohledně války s kolektivními 
správci.

2

držíme kurz
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nové Město na Moravě 

Dobrá praxe transparentního a otevřeného města. 
otevreno.nmnm.cz

1

bermudský trojúhelník

Křižovatka Markvartice – Kasárna. I v letošním roce se v okolí 
Telče chystá několik velkých oprav místních komunikací a silnic. 
Asi největší ohlas vzbudila oprava nebezpečné křižovatky u 
Markvartic. Díky přeškrtané dopravní značce se baví uživatelé 
sociálních sítí po celém Česku.

2

Poklad v ovesné lhotě

Kdybyste chtěli poklad, jeden se našel třeba v Ovesné Lhotě. V 
roce 1919 byla pod jednu ze čtyř lip, které byly vysazeny jako 
stromy svobody, vložena zpráva v lahvi. Tam ležela téměř sto 
let, než ji místní letos vykopali. Co na ní bylo? Zajeďte to zjistit 
do Ovesné Lhoty!

3

řeka Chrudimka

Chrudimka je pirátská řeka. Může za to zlom pod zříceninou 
Oheb, dnes pod hladinou Sečské přehrady. Pod Úhřetickou 
Lhotou se do Chrudimky vlévá řeka Novohradka, podobně 
jako Chrudimka v dolní části toku značně meandruje. Lokalita 
je příkladem tzv. říčního pirátství vodních toků; původně řeka 
Novohradka protékala oblastí jako silně erozivní vodní tok 
dříve, než řeka přitékající od jihozápadu (dnes Chrudimka) 
prorazila koryto v křídové tabuli. Novohradka následně tzv. 
načepovala vodu Chrudimky a odvedla ji svým korytem do 
řeky Labe. V současnosti je však Novohradka považována za 
pravostranný přítok Chrudimky. Z hlediska administrativně 
správního tvoří osa vodního toku, přibližně v úseku od říčního 
km 61,3 pod lokalitou Paseky po chatovou osadu Rackovice nad 
vodní nádrží Seč, rozhraní mezi Pardubickým krajem na pravém 
břehu (sídelní lokality města Seč v okrese Chrudim) a Krajem 
Vysočina na levém břehu (obce Rušinov, Klokočov a Jeřišno v 
okrese Havlíčkův Brod).

4

úložiště Kraví Hora

Lokalita vybraná pro úložiště nazvaná Kraví hora leží na pomezí 
Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, po rozšíření v roce 2018 
mezi obcemi Bukov, Milasín, Dolní Rožínka, Rožná, Rodkov, 
Věžná, Sejřek, Olší, Drahonín a Moravecké Pavlovice (v okre-
sech  Žďár nad Sázavou a Brno venkov). 

místní spolky:  Nechceme úložiště Kraví hora, Bystřice bez 
radiace, Dejmalka

5

úložiště Horka

Další z lokalit v Kraji Vysočina, kde stát hledá hlubinné úložiště, 
je Horka . Leží na území městyse Budišov, obcí Hodov, Nárameč, 
Oslavice, Oslavička, Osové, Rohy, Rudíkov a Vlčatín na rozhraní 
okresů Třebíč a Žďár nad Sázavou. Vzhledem k rychlému sledu 
plánovaných prací by se již do roku 2025 mohla Horka stát fi-
nální lokalitou, na které se v roce 2030 začne hloubit podzemní 
laboratoř a v roce 2050 i úložiště.

místní spolky:  Zdravý domov Vysočina

6

úložiště na skalním

Správa úložišť radioaktivních odpadů začala v roce 2016 ověřovat 
možnost umístění hlubinného úložiště v okolí jaderných elekt-
ráren, protože zde očekávala vyšší porozumění pro vybudování 
budoucího hlubinného úložiště. Zájmové území v blízkosti JE 
Dukovany o velikosti 40 km2 leželo na území obcí Lipník, Dolní 
Vilémovice, Zárubice, Ostašov a Klučov mezi Třebíčí a Jaromě-
řicemi nad Rokytnou. 

místní spolky:  SOS Na skalním

7

úložiště Hrádek

Vybraná lokalita pro úložiště nazvaná Hrádek leží na území 
obcí Dolní Cerekev, Cejle, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov a 
Rohozná na rozhraní okresů Jihlava a Pelhřimov v Kraji Vyso-
čina. Vzhledem k rychlému sledu plánovaných prací by se již do 
roku 2025 mohl Hrádek stát finální lokalitou, na které se v roce 
2030 začne hloubit podzemní laboratoř a v roce 2050 i úložiště.

místní spolky:  Bezjaderná Vysočina, 2. Alternativa, Javořice, 
Spolek KUŠ

8

nechcemeuloziste.cz

vysocina.pirati.cz

držíme kurz

otevreno.nmnm.cz
nechcemeuloziste.cz
vysocina.pirati.cz
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Krajská příloha – sazba: Roman Pašek

skočte se Šemíkem Do senátu
 
 
Ahoj Romane, protože se známe 
dovolím si ti tykat a hned na 
úvod mi to nedá a musím se ze-
ptat, jak tě napadlo ucházet se o 
senátorské křeslo?

Jak mě to napadlo? Asi to začalo 
někdy těsně před prezidentskými 
volbami. Když jsem viděl, jakým 
způsobem se skládá koalice v 
Poslanecké sněmovně, kdy bylo 
evidentní, že převažují Babišovy 
autoritativní sklony. Řekl jsem 
si, že volby do Senátu by mohly 
být jakousi protiváhou. Aby Senát 
plnil úlohu pojistky demokracie. 
Složení Senátu by mělo být pest-
řejší, neměla by tam být převaha 
ani jedné strany, ani jedné profe-
se. Prostě mělo by to být pestřejší 
a myslím si, že Piráti by tam mohli 
ustanovit politický klub, který by 
uplatňoval pirátské principy, jako 
je tomu dnes ve sněmovně.

Ty jsi nakousl otázku profese - 
mohl bys nám říct, co považuješ 
za svou profesi nebo kolik jsi jich 
vystřídal?

Já jsem „ajťák“, a to už od ab-
solvování školy koncem 80. let. 
Zprvu jsem byl administrátorem. 
V pozdější době jsem se speciali-
zoval na kybernetickou bezpeč-
nost. A to je specializace, kterou 
dělám dodnes.

Kybernetická bezpečnost… my-
slíš, že z toho bys něco uplatnil 
v Senátu? Nebo jdeš do Senátu 
spíš z hlediska nějakého širšího 
přesahu těchto profesí?

Určitě je nutný přesah, protože 
úzká specializace člověka neo-
pravňuje k tomu, aby se mohl 
potom vyjadřovat k různým zá-
konům, které zasahují do různých 
oblastí života. Ten přesah vidím 
v tom, že jednak bych měl ku po-
moci odborníky a pak tam vidím i 
prvek spolupráce se sněmovnou. 
Pokud přijde nějaký návrh zá-
kona do sněmovny, tak senátoři 
mají šanci díky té spolupráci s pi-
rátskými poslanci si v předstihu 
utvořit názor na konkrétní návrh 
ještě před tím, než se tím Senát 
začne zabývat.

Teď společností hodně hýbe 
GDPR, co bys řekl svým poten-
ciálním voličům na toto téma?

GDPR je taková hrůzostrašná 
zkratka, která je dnes poměrně 
„populární“, ale ve zkrácené verzi 
je to vlastně nařízení, které se 
týká ochrany osobních údajů. A 
osobní údaje, to je vlastně sou-
kromí a principem celého toho 
nařízení, které bude společné pro 
celé území Evropské unie, je v 
tom, že osobní údaje nepatří žád-

né firmě. Osobní údaje nepatří 
správcům nebo zpracovatelům, 
což jsou odborné termíny z to-
hoto nařízení, ale osobní údaje 
patří nám. Nám občanům, lidem, 
kteří je pouze propůjčují firmám, 
aby s nimi nakládaly.

A ty máš nějaké vyšší kompe-
tence k tomu, že takhle dokážeš 
zasvěceně hovořit o GDPR?

Je to asi dva roky, kdy jsem 
pracoval na Úřadu pro ochra-
nu osobních údajů. Když jsem 
tam nastupoval, v sekci kontro-
ly jsem byl jediný „ajťák“ mezi 
mnoha úředníky a právníky. Byla 
to zajímavá zkušenost, protože 
komunita právníků a komunita 
techniků si někdy k sobě hledají 
cestu poměrně obtížně. Ale mys-
lím, že i pro práci v Senátu je uži-
tečné, aby člověk s technickým 
změřením uměl komunikovat s 
lidmi z jiných oborů.

Myslíš si, že je v současné době 
oprávněná obava z GDPR na 
straně obcí a úřadů? Jaká je naše 
implementace toho předpisu? 
Dá se v tom něco zlepšit?

Já myslím, že ten strach je pře-
hnaný. Ona to ve skutečnosti 25. 
května, kdy má tato norma vejít 

v účinnost, nebude žádná revolu-
ce. Bude to spíš evoluce, protože 
už tady mnoho let máme zákon 
„101“, který ochranu osobních 
údajů ošetřuje. Určitě je to uži-
tečné opatření, zvláště v dnešní 
době, když si vezmeme aféru 
kolem Facebooku a Cambridge 
Analytica. Pomocí nařízení jako 
je GDPR můžeme určitým způ-
sobem velké korporace přimět 
k tomu, aby se skutečně začaly 
chovat trošku vstřícněji k lidem. 

Nebylo by dobré to tedy těm li-
dem nějak vysvětlit?

Určitě ano. Já se třeba v součas-
né době snažím v rámci kandida-
tury do Senátu objíždět některé 
obce, městečka a města v obvodu 
Chrudimska a Havlíčkobrodska. 
Se starosty mluvím právě i o 
problematice ochrany osobních 
údajů, protože ten strach byl 
opravdu přemrštěný a mnohé 
firmy si to doposud vykládají 
tak, že své zákazníky „vystraší 
a vyfakturují“. Co vidím jako ne-
příjemnost, to jsou ty nejmenší 
obce. Protože i ta nejmenší obec, 
kde je starosta, má za povinnost 
si najmout člověka, kterému se 
říká pověřenec pro oblast ochra-
ny osobních údajů.

Tak mě napadlo, je třeba možné, 
že ten starosta si udělá nějaký 
kurz a pak to dělá sám?

Bohužel nemůže, protože to 
musí být nezávislá osoba. Je 
pravda, že to nemusí být člověk 
přímo z té obce nebo ze zastu-
pitelstva. Mohou si najmout ex-
ternistu. Dokonce ten externista 
může zastupovat v této funkci 
více obcí najednou. Takže když 
se obce mezi sebou dokážou do-
hodnout, může si tuto službu na-
jmout od jednoho člověka třeba 
deset obcí najednou.

Máš v Česku velmi známé jméno 
Šemík, protože lidi znají Šemíka 
ze Starých pověstí českých. Mohl 
bys nám k tomu něco říct?

Ono to má souvislost s tím kra-
jem, ve kterém teď budou senát-
ní volby. Můj táta i děda a pra-
děda a vlastně co jsem zjistil, tak 
deset generací Šemíků dozadu 
se narodilo a žilo na Havlíčkob-
rodsku, takže tam rod Šemíků 
má svoje kořeny. Dokonce by se 
dalo říct, že všichni Šemíci, kteří 
dnes žijí v České republice, mají 
kořeny právě na Vysočině.

A vy Šemíci se nějakým způso-
bem sdružujete? Víte o sobě?

Ano. Zhruba před sedmi lety  
jsem se dal do takové akce, že 
jsem oslovil všechny Šemíky,  
kteří žijí jak v naší republice, tak i 
na Slovensku a ve Spojených stá-
tech. A dal jsem se do pátrání, v 
jehož rámci pořádám každý rok 
sraz Šemíků. Sjíždíme na různá 
místa po republice a tím způso-
bem udržujeme takovou mezi-
generační pospolitost. Nejenom 
úzký rodinný kruh, ale i vzdálení 
příbuzní, taková ta velká rodina 
Šemíků se každý rok schází.

Kolik vás asi je?
Podle statistik Ministerstva 

vnitra nás je s příjmením Šemík, 
Šemíková v České republice něco 
přes 150.

S pověstí o Horymírovi a Šemí-
kovi to ale moc společného asi 
nemá…

Původ našeho příjmení je tak 
trošku zahalen záhadou. Sice pa-
tří mezi staré pověsti české, ale 
speciálně pověst o Křesomyslovi 
a Horymírovi vznikla až mnohem 
později. Někdy v 16. století, když 
Václav Hájek z Libočan psal svou 
Kroniku českou, poskládal různé 
zdroje a tuto pověst si vymyslel.

Kdy ses dozvěděl, že existuje 
Pirátská strana a proč jsi do ní 
vstoupil?

Pirátská strana… já jí znám tak 
někdy od roku 2010. Tehdy mi ta 
strana připadala příliš anarchis-
tická, ale v roce 2012 jsem se stal 
registrovaným příznivcem. Spo-
lupracoval jsem třeba při práci v 
Rozhodčí komisi a postupem času 
jsem si dělal obrázek o tom, že Pi-
ráti pro mě představují ve spektru 
politických stran tu stranu, která 
má největší budoucnost. Jinak já 
osobně nejsem členem, jsem pou-
ze registrovaným příznivcem, ale 
to mi nebrání, abych se mohl za-
pojovat do různých aktivit, které 
Pirátská strana pořádá.

Často se nás Pirátů lidi ptají, jestli 
jsme vlastně levice, nebo pravice. 
Co bys na toto téma řekl ty?

Já si myslím, že daleko podstat-
nější je být co nejdál od různých 
extrémů. A je jedno, jestli se jedná 
o extrémy v levopravém vidění 
světa, to znamená v pohledu na 
úlohu státu, jestli má být stát vel-
ký, nebo stát malý, ale i třeba v 
lince mezi autoritativním řízením 
státu a mezi anarchií. Já myslím, 
že oblast kolem středu je ta, která 
mi nejvíc sedí.

Roman Šemík - kandidát do Senátu Parlamentu České republiky
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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

pirati.cz
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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
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