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Léto 2018 ǀ piratskelisty.cz ǀ Česká republika ǀ pirati.cz ǀ Neprodejné
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 svobodný přístup občanů k informacím
i svobodu projevu a právo na soukromí. Podporujeme demokracii
a zapojení lidí do rozhodování.
Jedno z hesel naší kampaně bylo
„Více svobody, méně buzerace!“

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

Držíme kurz
Nedávno jsme si v Pirátech připomněli devět let od našeho vzniku a pomalého, 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.

N

ikdo nám nenasypal kapitál do začátku a ani později
jsme se neopírali o žádné vlivné
sponzory či nakoupenou pozornost médií. Krok za krokem jsme
rostli díky tisícovkám dobrovolně odpracovaných hodin a energii 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 druhou nejpreferovanější stranou.

Spojoval a stále nás spojuje zájem
o veřejný prostor, soustředíme se
na problémy skutečných lidí a jejich konkrétní řešení. Vždy jsme
hájili svobodu. Stále kritizujeme
nabývající restrikce státu vůči
občanům a jeho tendenci zasahovat 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 – snažíme se zjednodušit a digitalizo-

Ve Sněmovně jsme předložili
řadu vlastních návrhů zákonů. Odmítáme kumulaci odměn za vykonávání více veřejných funkcí pro
stát. Pracujeme na zákoně o dostupném bydlení. V legislativním
procesu už máme návrh na zrušení výjimek ze zákona o svobodném
přístupu k informacím i registru
smluv pro ČEZ. Dále jsme předložili nominační zákon, který jde
do Sněmovny s podporou 5 dalších
poslaneckých klubů. Řešíme insolvence a exekutory a věnujeme
se autorskému zákonu. Iniciovali
jsme vyšetřovací komisi pro kauzu
OKD, máme návrh na legalizaci
konopí pro rekreační účely. Jinak 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 volbách se nám podařilo do vedení
měst a obcí poslat okolo 30 politiků. Pirátští zastupitelé sedí na radnicích v Mariánských Lázních,
Brně, Písku, Přerově, ale i v několika 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 komory Parlamentu České republiky –

Chceme zprůhlednit největší penězovod

V

šechny odborné organizace,
které se zabývají bojem proti korupci, se shodnou na tom,
že významnou posilou pro ně
byl před časem přijatý zákon
o registru smluv, účinný od července 2016. Bohužel ti, proti kterým 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 paušální výjimku a nemusely smlouvy
zveřejňovat vůbec.
Piráti proto vytrvale pracují
na tom, aby tyto klauzule zrušili. 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 společnost zveřejňuje, ale kdo se
pozastaví nad tím, zdali vyká-

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 směřují své úsilí a kde jsou dlouhodobě
aktivní. Dokazuje to naše každodenní 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 listopadu 1989 mnoho různých stran,
těchto nešvarů jsme se nezbavili.
Naše působení v místních sdruženích po celé republice spočívá
v práci odspodu. V krajských metropolích proto průběžně otevíráme síť pirátských center. Ta jsou
určena nejen pro potřeby Pirátů,
ale stanou se zároveň komunitními 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.

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 papírování vyřídíte z domova či s pomocí
vstřícných úředníků – tedy město, odkud
se na víkend neutíká. Nebo vesnici, kde
máte blízko přírodě i sousedům, ale zároveň není náročné zařídit si běžné záležitosti, takže tu i mladí chtějí zůstat a staří nemusí své bydliště opouštět. Zkrátka místo,
kde je nám v každém věku a počasí fajn.

Ing. Dana Balcarová

Hodně zdraví a sil vám přeje

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 Praze 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.

Ing. Dana Balcarová

K podzimním komunálním volbám přistupujeme s naprostou otevřeností a stejným stylem, jako se
snažíme dělat politiku od našeho
vzniku v roce 2009. Máme za sebou zkušenosti z řady měst. Ani
po letech nás neopouští soudržnost
a nadšení, s jakými jsme přistupovali ke každé výzvě – vědomi
si toho, že politika je především
služba. Držíme kurz a věříme, že
naši kandidáti pro komunální volby si zaslouží důvěru voličů, podobně jako nás řada z nich podpořila
v loňských parlamentních volbách.

Předseda České pirátské strany,
Poslanec PSP

zaný zisk byl 19 miliard nebo 18
miliard? Tato čísla si běžný občan
snad nedokáže ani představit.
V současném složení Sněmovny však stále existuje šance, že
se nám podaří přesvědčit dostatek poslanců, aby výjimky
zrušili. Ostatně vládní hnutí to
mělo v programu, i když nyní se
k tomu příliš nehlásí. Zlí jazykové tvrdí, že penězovod je lepší
odklonit k sobě, než ho zrušit.

držíme kurz

Poslankyně PSP
Specializuje se na životní prostředí

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

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
Předseda poslaneckého klubu
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eNeschopenka může snížit riziko nákazy
Piráti prosazují elektronickou neschopenku. Její plošné zavedení by byl další krok k digitalizaci 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.

Jaké jsou výhody eNeschopenky?
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

sněmovna Otevřená
pro všechny

N

e každému z řad veřejnosti
je jasné, jak vznikají zákony,
které pak ovlivňují životy každého z nás. Piráti proto připravili
projekt s názvem Občanská sněmovna. Zde bude mít odborná
i široká veřejnost možnost kontrolovat a sledovat celý legislativní proces spolu s pirátskými
poslanci. Piráti to slíbili již před
volbami a nyní svůj slib začínají
plnit.
Bude to fungovat jako internetový portál, který zajistí přístup
k připomínkovému řízení a celou legislativu tak zprůhlední
a ztransparentní. Sníží se tím
riziko různých přílepků a kliček, které se do zákonů občas
někomu podaří bez povšimnutí
veřejnosti „propašovat“.
S Piráty na projektu spolupracuje zakladatel Hlídače státu
Michal Bláha, který má s touto činností bohaté zkušenosti.

Dle jeho názoru by tento projekt mohl do budoucna zabránit 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 procesních map a v současné chvíli
vybíráme ty správné programátory. Předpokládané spuštění
pirátské „Občanské sněmovny“
je během podzimu letošního
roku. Projekt bude po spuštění
zveřejněn jako <open source>
a bude po určité době praktického 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 praktického 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 neschopenku 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 neschopenky okamžitě. Stejně jí však dal
ultimátům, aby neschopenku doručila 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 přináší mnoho výhod. Umožňuje
zaměstnanci jít po návštěvě
doktora rovnou do domácí léčby, zaměstnavatel se obratem
dozví o pracovní neschopnosti
zaměstnance, lékařům i státním 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, kterému po vystřídání vedení stačilo „pouze“ sledovat naplánovaný
harmonogram práce. A co se stalo ve skutečnosti? Projekt ministerstvo odložilo o dva roky, a aby
toho nebylo málo, navrhlo do té
doby zbrzdit zavedení nemocenské od prvního dne nemoci.
Piráti pro vás toto téma budou
i nadále sledovat a interpelovat
příslušné osoby, aby situaci okamžitě napravily.

Lukáš Kolářík

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

Ilustrační příklad digitální neschopenky

Poslanec PSP
předseda podvýboru pro IT a dávkové
systémy

Digitální stát na obzoru aneb život bez front na úřadech

C

o se vám vybaví, když se
řekne digitalizace v Česku?
Pokud jsou to předražené zakázky, nefungující informační
systémy a častá neschopnost je
obsluhovat, nejste určitě sami.
Dosavadní pokusy o digitalizaci státní správy zatím většinou
končily fiaskem a okolní země
nás v tomto směru nechávají už
daleko za sebou. Naše rozbujelá byrokracie dnes nutí občany,
aby se svými požadavky a povinnostmi obcházeli různé instituce a ztráceli čas zbytečným
čekáním v nekonečných frontách. 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, založit firmu přes internet bez
zbytečných prodlev nebo před

vypršením platnosti dokladu
dostat upomínku. Dále by mělo
být možné na jednom místě jednoduše zjistit informace o jakékoliv veřejné zakázce a mít
přístup k datům institucí, aby
bylo možné s těmito informacemi pracovat.

Lidé by také neměli stále dokola předávat úřadům informace,
které již mají – to je zkrátka neefektivní. Je přeci zbytečné, aby
ženy, které jsou na mateřské dovolené při změně na rodičovskou 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).

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

Jeden příklad za všechny –
včasné notifikace
Znáte ten pocit, kdy se podíváte 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 rychle a pohodlně přes internet.
Po zběsilé investigativní akci
se pak dozvíte to, čeho jste se
obávali – na úřad skutečně musíte 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 týdnu. Když to všechno absolvujete, napadá vás řada otázek
jako: „Proč mi nemohl přijít
e-mail s varováním, že se blíží
konec platnosti dokladu? Proč
musím kvůli takové až banální záležitosti absolvovat cestu

Technologie nesmí být
nástrojem šikany
Nezapomínejme, že technologie mají občanům sloužit
a usnadňovat jim život. Zatím
je to často naopak. Stačí se podívat na daňové přiznání. Pokud máte datovou schránku,
tak máte povinnost ho odevzdat
elektronicky. Nicméně elektronický formulář vám vyplňování
příliš neulehčí. Přitom existuje
řada aplikací, které ukazují, jak
jednoduché to může být. Tak
proč to dělat zbytečně komplikovaně? Elektronické vyplnění
formuláře musí být přece jednodušší než u papírové verze.
Přesto jsou Piráti přesvědčeni,
že by stále měla existovat možnost vyplnit cokoliv tradičním
způsobem, aby nebyl nikdo znevýhodněn. V praxi by to mělo

držíme kurz

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

Pokud se do procesu digitalizace vrhneme naplno a správnou cestou, máme šanci dohnat
ujíždějící vlak a stát se digitálním tygrem. Nemáme ale času
nazbyt. Kostky byly vrženy už
dávno.

Ondřej Profant

poslanec PSP
specializuje se na e-goverment
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karlovarský kraj 2018

KARLOVARSKÝ
KRAJ

Bolševník Velkolepý – nechtěné dědictví knížete Metternicha

T

ohoto vetřelce zažil snad každý obyvatel Karlovarského
kraje. Přitom od setkání s ním není
daleko k újmě na zdraví, neboť
šťáva Bolševníku obsahuje fototoxické furankumariny. Dráždivé
jsou i výpary ze šťáv, například
během sekání. Sluneční, konkrétně ultrafialové, záření zesiluje
účinek obsaženého furankumarinu natolik, že dochází ke vzniku
chemických popálenin, poleptání,
a následnému zjizvení pokožky.
Popáleniny z bolševníku se hojí
špatně a dlouho.
Nebezpečný je zejména dětem,
neboť velké listy a dlouhé duté
stonky lákají ke hře, a první chvíle
kontaktu nejsou bolestivé, poškození pokožky vrcholí postupně během 24 hodin od expozice. Během
června a července žene Bolševník
na květ a v této fázi je obsahem
škodlivých látek nejnebezpečnější.
Současná legislativa se Bolševníku
týká pouze okrajově, avšak během
roku 2018 by měla vláda projednávat implementaci vyhlášky evropské komise, která již Bolševník
zmiňuje konkrétně.
Likvidace
Na konci článku najdete odkazy
na zdroje, kde je problematika bohatě popsána. Uvedu zde pouze
metody, s nimiž mám osobní zkušenosti a osvědčily se. Bolševník je
dvou a víceletá rostlina, metody
likvidace se liší v závislosti na fázi
růstu.
Pár rad úvodem:
Používejte osobní ochranné pro–
středky: vysoké boty, ideálně
gumovky, přes ně nepromokavé
kalhoty, brýle či obličejový štít,
gumové rukavice(kožené nasáknou šťávou a expozice kůže je delší
a nenápadná, horší než bez nich)

Pracujte ideálně když je pod mrakem, brzy ráno, nebo i pozdě k večeru, kdy je slunce nízko, či lokalita
zastíněná.
Postupy, pravidla, poznatky:
Bolševník nesmí vysemenit.Jednoleté rostlinky stačí vyplít, ve vlhké
půdě jdou za pomoci gumových
rukavic snadno vytrhat i s kořeny
a zkompostovat, popřípadě nechat
vysušit na pevném podkladu..

Pirátský poslanec za Karlovarský kraj

shnít v igelitovém pytli. Důležité
je, nenechat květům dlouhý stonek, jinak může část semen dozrát
i po usečení. Pokud již na květentsví semena jsou, přehodíme
přes něj igelitový pytel, zavážeme
a odřízneme. Posbírané okolíky
buď necháme v igelitu shnít, nebo
spálíme. Odkvetlý bolševník znovu
nevyroste. Bolševník nelze vymýtit za rok. Životnost semen Bolševníku v půdě je až 7 let. Minimálně

rostliny jsou nenápadné a snadno
zaměnitelné.
Bolševník neodpouští chyby
Kožené rukavice postupně nasáknou šťávu a drží ji v sobě, kontakt
s pokožkou bolí. To platí pro veškeré nasákavé oblečení, jež může se
šťávami přijít do kontaktu. Trubka
od posečeného bolševníku na trávníku není vidět a snadno potřísní
chodidla v sandálech. Jedna zapomenutá rostlina vytvoří desítky
tisíc semen, která během několika
let zamoří pozemek znovu. To platí
i u roslin za sousedovo plotem.
Závěrem
Nejlepší způsob likvidace je prevence a to pravidelné sečení pozemku. Na pěstěném trávníku se
Bolševník nedokáže dlouhodobě
udržet a tak jej lze postupně s výše
uvedenými metodami vymýtit. Vše
však vyžaduje důslednost, trpělivost a vzájemné pochopení. Pokud
se například sousedovi do likvidace nechce, lépe přiložit ruku
k dílu a nabídnout mu, že bolševník
zlikvidujete za něj, vyplatí se to.
Zdroje:

Velký bolševník, foto Karel Nykles

Bolševník velkolepý, mladá rostlina. foto Josef Tecl

Dvou a víceleté rostliny již není
radno brát do ruky.
Dokud jsou listy zhruba po kolena
je ideální použít rýč, či krumpáč
a rostlinu s celým kořenovým systémem vyrýpnout. Takto vyryté
rostliny pak vršit na silážní plachtu, a hromadu následně plachtou
přikrýt. Rostliny zkompostují.
Velké rostliny, s kořenovým systémem, který již nelze vyrýpnout, ale
ještě nekvetou, je v malé lokalitě
možné zakrýt černou silážní plachtou po čase rostliny zkompostují.
A až do fáze kvetení lze Bolševník

zprávy ze sněmovny

Ing. Petr Třešňák

likvidovat herbicidy – pokud možno selektivní aplikací. Herbicid
aplikujeme buď v gelové formě
na řez po useknutých listech, nebo
injekčně do stonku.
Při injekční aplikaci je lepší nejprve udělat díru na opačné straně
stonku a následně aplikovat několik mililitrů herbicidu do dutiny
ve stonku. Přebytečný tlak unikne
dírou na druhé straně, v opačném
případě by po vyjmutí jehly z natla-

kovaného stonku vystříkla směrem
k nám šťáva s herbicidem. Snahou
je omezit kontakt herbicidu s okolní přírodou. Plošné aplikace herbicidu je lépe konzultovat s místním odborem životního prostředí.
Po aplikaci herbicidu je třeba vždy
dosít trávu a obnovit porost.

http://ec.europa.eu/environment/nature/ invasivealien/index_en.htm
http://bolsevnik.eu
http://gis.kr-karlovarsky.cz/heracleum-public/
http://www.skudci.com/bolsevnik-velkolepy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bolševník_velkolepý
https://www.biolib.cz/cz/image/id59873/

Kvetoucí rostliny
Ani v případě květu není vše ztraceno, Dokud na květenství nejsou
semena, stačí rostlinu useknout
u země, květenství odříznout
s co nejkratším stonkem a nechat

po tuto dobu je třeba výskytem
stižený pozemek hlídat.
Aby semena bolševníku vyklíčila,
musí půda v zimě promrznout.
K tomu nemusí několik let vůbec dojít, pak se náhle Bolševník
objeví i na místech, kde měl být
vymýcen.
Semena Bolševníku se šíří větrem, a vodou, většinou vyrůstá
na zanedbaných a nehostinných
stanovištích. Šíří se úvaly, podél cest a vodních toků. Vytváří
neprostupnou hradbu listů, pod
kterou nic neroste. Malé roční

To znamená nejen potkávat se s občany

Nejprve jsem si vytyčil, že do konce období

ke kvalitnímu vedení města, jak je chápu

obě funkce zvládnu.

já osobně.

na kulturních, společenských a sportovních

Bc. Karel Nykles

Předseda krajského sdružení

akcích a pohybovat se v maximální míře

Proč to vše zmiňuji. Pokud bych omezil

Jsem proto rád, že jsem jako Piráti připravili

Když jsem vstupoval do politiky v roce 2014,

po svém městě, abych měl informace z první

výkon funkce starosty a s tím související

novelu zákona, která jasně říká, že za sou-

tak jsem do toho šel naplno. Nejprve jako

ruky a nedocházelo k vytvoření informační

náplň práce čistě na základní administrativu,

běh funkcí je možné brát jen jeden uvolněný

místostarosta a pak starosta. Protože to bylo

bariéry mezi mnou a městem. Vzhledem

nevidím příliš problematické sloučit funkci

plat. Pevně věřím, že to rozhoupe kumulátory

mé první období, samozřejmě jsem se sezna-

k tomu, že náš program směřoval k co nej-

starosty např. s funkcí poslance. Obzvláště,

v tom, aby si vybrali, kterým svoji aktivitu

moval s kompletní agendou trojkové obce.

otevřenější radnici tak se s občany pravi-

pokud si to takový starosta dokáže silně

a která funkce je pro ně vlastně zásadní.

Především tedy s činností a kompetencemi

delně setkávám i mimo standardní termíny

manažersky organizovat a delegovat.

samosprávy a řízením zastupitelstva a rady

otevřené radnice a mých hodin pro občany.

Avšak pokud vezmu v potaz i další aspekty

zde vznikne řada volných pozic i pro další

města. V roli starosty si k této ryze pracovní

Protože v loňském roce se mi podařilo

(výše uvedené), pak již jako poslanec nelze

kvalitní lidi na kandidátkách, kteří se o po-

agendě většina z nás na sebe nabere i mnoho

získat od občanů důvěru k mandátu do po-

vykonávat jinou funkci stoprocentně a po-

litiku zajímají a mají důvěru občanů, jen jim

dalších povinností, převážně těch reprezen-

slanecké sněmovny, přemýšlel jsem, zda se

stupně se začne vytvářet i ona informační

například jejich kolega ve straně blokuje

tativních. A i ty stojí starostu města mnoho

dá skloubit funkce starosty a poslance, tak

bariéra mezi vámi a občany města. To osob-

4 pozice na kterých by mohly městu/kraji/

času.

aby obě byly vykonávány s čistým svědomím.

ně považuji u starosty za zásadní překážku

státu prospět.

držíme kurz

Dodatečným efektem bude i to, že nám
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Senátní kandidát Balatka: Miliony za výzdobu kruháčů, Karlovy Vary
si zaslouží
když není kde bydlet? Ne, díky

Ing. Miroslav Balatka kandiduje do senátu s podporou Pirátské strany. Spolu s námi Piráty také jde do komunálních
voleb v Sokolově, kde tvoříme
kandidátku s podporou STAN.
Je sokolovský rodák a patriot,
zeměměřič, muzikant, bývalý
zastupitel Karlovarského kraje
a člověk, který se nebojí veřejně
projevit vlastní názor. Proč bude
usilovat o váš hlas a jak chce pomáhat? Přečtěte si rozhovor.
Mnoho lidí si vás pamatuje jako
organizátora obnoveného Festivalu politické písně Sokolov v roce
2009-2011, kde se vyhlašovaly výsledky ankety Český papaláš. Co
říkáte současné situaci v ČR?
Asi bych to přiblížil právě
na příkladu festivalu. V roce 2009
město finančně podpořilo festival, kde hráli jako hlavní hvězda
kdysi estébáky zakázaní a zavíraní Plastic People a jako vítěze internetové ankety Český papaláš
roku jsme vyhlašovali tehdejšího
premiéra Jiřího Paroubka. Že by
město podpořilo v současné době
podobnou akci, kde by mohl vyhrát tuto anticenu současný premiér v demisi, někdejší agent STB
obviněný z dotačního podvodu,
je zcela nemyslitelné. V loňském
roce bránili představitelé města
Sokolov i promítání dokumentu
ČT Selský rozum o praktikách v
podnikání pana Babiše v prostorech MDK, kdy týden před akcí
nečekaně vypověděli pořadateli
nájemní smlouvu. Promítání se
nakonec uskutečnilo v náhradním prostoru na faře. To myslím
docela vystihuje i celkovou atmosféru a situaci v ČR.
Proč jste se rozhodl kandidovat
do senátu?

Nelíbí se mi, kam se posunuje
současná česká politika. Demokratický stát není ani firma, ani
není v našem zájmu dostávat se
do sfér vlivu Ruska. Společnost
je rozdělená. Nelíbí se mi sílící
vliv stran KSČM a SPD. Věřím,
že hodně lidí tyto posuny vnímá
podobně jako já. Proto jsem se
rozhodl kandidovat a těší mne,

budu pouze městský zastupitel.
Vycházím ze své zkušenosti krajského zastupitele a člena výboru
pro regionální rozvoj, kdy jsem
pracoval současně jako živnostník. Je to jen o prioritách, jestli
té práci chcete dát maximum. A
to si myslím, že zvládám dobře.
V čem jste lepší než ti, co sedí
na sokolovské radnici?

Ing. Miroslav Balatka
Kandidát do senátu s podporou Pirátů

že se rýsuje poměrně široká podpora mojí kandidatury z dalších
politických stran a hnutí včetně
Pirátů. Chci věnovat maximum
času a energie kampani a v případě mého zvolení chci tyto věci
aktivně ovlivňovat z pozice senátora.
Kandidujete do zastupitelstva
Sokolova i Senátu. Dá se to fakt
zodpovědně stíhat?
Myslím, že dá. V případě, že bych
neuspěl ve volbách do senátu, tak

Nevím, jestli lepší, ale na spoustu věcí mám rozdílný pohled.
Vnímám některé světlé momenty stávající garnitury, například
v sociální oblasti a péči o seniory
nebo v oblasti bezpečnosti. Ale
vadí mi například to, že radnice
není dlouhodobě schopná zajistit
dostupné bydlení pro mladé rodiny a lidé ze Sokolova odchází.
Místo toho teď za miliony zdobí
kruhové objezdy. Spolu s Piráty chci otevřít město lidem, na-

příklad konečně začít pořizovat
audiovizuální záznamy z jednání
zastupitelstva, které jsou běžné
i v obcích daleko menších než je
Sokolov. Ani loňská petice na toto
téma, kterou jsme sestavovali
spolu s Terezou Flakovou, s tím
nic neudělala. Takových věcí je
víc a v tuhle chvíli je dáváme dohromady.
Jak můžete z pozice senátora
Sokolovsku pomoct?
Nejenom Sokolovsku, ale i Toužimsku, Tepelsku a Mariánskolázeňsku. Chci být v těsném
kontaktu s lidmi v regionu a se
starosty obcí bez ohledu na jejich
stranickou příslušnost a pomoci
řešit jejich problémy. Senátor
má kromě zákonodárné iniciativy také možnosti komunikace s vládou. Chci otevírat dveře
a pomáhat s kontakty na správné lidi, pomoct tak můžu hlavně
spolkům a sportovním klubům.
Chci, aby se na mě lidé mohli
vždy s důvěrou obrátit.
Není Senát spíš takový politický
důchoďák?
Na důchod se tedy ještě rozhodně necítím. Vždycky záleží
na tom, jak práci v senátu provádí
konkrétní senátor. Pokud uspěji,
chci, aby byl hlas občanů mého
obvodu „v Praze“ slyšet. Náš region, který je součástí bývalých
Sudet, má spoustu problémů, které se dlouhodobě neřeší a propad ve srovnání s ostatními kraji
nadále roste v mnoha oblastech.
Je to běh na dlouhou trať, ale zatím se podle mého stále vrtíme
na startu. Chci, aby se tyhle problémy začaly řešit a spolu s dalšími podobně postiženými kraji
na tuto trať konečně vyběhli.

léčbu Piráty

V

ydatnou porci Pirátské léčebné kúry si zaslouží i krajské město Karlovy Vary. Město
v současnosti zcela jasně zaostává
ve snaze zapojit do dění co nejvíce obyvatel. O věcech jako participativní rozpočet, komunitní
plánování, podpora spolkového
života nebo centrum alternativní
kultury si mohou občané nechat
jen zdát.
Co je ovšem krutou realitou
všedních dní je postavení městských firem, které se staly hračkami v rukách koaličních politiků. Do jejich čela byli dosazeni
lidé podle politického klíče a často se vkrádá otázka, jestli jejich
řízení je prospěšné pro celé město nebo jen pro pečlivě vybranou
skupinu.
Karlovy Vary jsou město s nezaměnitelnou historií, která se (bohužel) jednoduše zopakovat nedá.
Cílem Pirátů je ale posunout naše
město do 21.století – čerpat ze
slavné minulosti a připravit zajímavou budoucnost. A to zvládne
jen sebevědomé město plné sebevědomých občanů.

Mgr. Jindřich Čermák

Lídr pirátské kandidátky v Karlových Varech

V Karlovarském kraji mají Piráti DMISTNÍ SDRUŽENÍ VE VALČI
praktickou možnost ovlivňovat
budoucnost regionu

A

ť už si o našem kraji myslíme cokoli, tak několik věcí
nám upřít nelze. Jsme region léčivých pramenů, hlubokých lesů,
čisté vody a vzduchu, dřímající

Ing. Josef Janů

Pirátský radní Karlovarského kraje

prosperity a úspěšných Pirátů.
V našem kraji se podařilo dokázat, že Piráti mohou úspěšně
vést město, že se dokáží stát plnohodnotnou součástí fungující
krajské koalice, že mohou aktivně ovlivňovat náš život.
Každá z výše zmíněných věcí
není samozřejmostí a musíme
být připraveni na dny příští. Léčivé prameny bereme za samozřejmost a přestali jsme se často
starat o jejich budoucnost a to jak
fyzickou, tak léčebně využitelnou, prostě chybí výzkum a vize.
Lesy nám v některých místech
docela slušně ničí přírodní pohromy a občas plundrují stávající
správci. Pitnou vodou zásobuje-

me i části přilehlých krajů, ale
nenecháváme ji po přívalových
deštích odtéct příliš rychle? Čistý vzduch patří neoddělitelně
k lázeňským procedurám, ale
opravdu máme pod kontrolou
jeho stav? Využíváme strategické
polohy mezi Bavorskem a Saskem k ekonomické prosperitě?
Ví se na všech radnicích co nám
umožňuje podpůrný program
Restart? Jsem přesvědčen, že
Pirátská strana je v našem kraji
připravená na úspěch v nadcházejících komunálních volbách
a díky fungující informační ose
Poslanecká sněmovna – kraj –
obce, budeme prospěšní v každém místě našeho kraje.

obrý den, jmenuji se Jiří Metod Kassl a jsem předseda
místního sdružení Pirátské strany ve Valči, kde žiji již sedmým
rokem se svojí rodinou v bývalé
Modlitebně Českobratrské církve
evangelické. Zároveň jsem lídrem
kandidátky do komunálních voleb ve Valči, které nás čekají letos
na podzim. Mnozí mě znáte díky
letním kulturním aktivitám a našemu hospodářství nad Valečským
zámkem, kde chováme ovečky,kozy a koně. Před rokem jsem si
od Obecního úřadu a Tělovýchovné jednoty Valeč pronajal prostory šaten na fotbalovém hřišti,
kde provozuji volnočasový klub
ŠATNY. Jako dlouholetý vedoucí

v Domech dětí a mládeže mám
jisté předpoklady, abych tento
prostor naplnil různorodými činnostmi od keramického kroužku,
lukostřelby, občasného promítání
v rámci Knihovny, nebo jen aktivním odpolednem pro rodiče
s dětmi, kterým není lhostejné,
jak tráví svůj volný čas. Zatím jsme
stihli novou fasádu a vyměnili
stará okna. Letos na jaře přibylo
dětské pískoviště, venkovní posezení s otevřeným ohništěm a komunitní pec na chleba s udírnou.
Budu rád, když se zastavíte na kus
řeči a těm, co by chtěli přiložit
ruku k dílu, již předem děkuji.
Na shledanou v šatnách se těší
Váš Metod.

Jiří „Metod“ Kassl Lídr pirátské kandidátky ve Valči
Autor fotografie: Jan Hromadko

držíme kurz
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PŘEDSTAVENÍ SOKOLOVSKÝCH PIRÁTŮ Smart Cheb / Chytré město
ky, což mě těší. Věřím totiž, že
politiku města ovlivním jedině tehdy, když do ní budu mít
větší šanci zasáhnout. Díky své
práci v sociální oblasti mám
možnost setkávat se s různými
obyvateli města a vidím jejich
starosti. Zároveň věřím, že
dobrou komunální politikou
lze některým předejít.

Bc. Tereza Flaková
Předsedkyně místního sdružení Sokolov

D

obrý den, jmenuji se Tereza Flaková a jsem jedním ze 4 zakladatelů místního
sdružení v Sokolově. Vzhledem
k mému pracovnímu působení
v sociální oblasti jsem se setkávala s komunální politikou,
v níž jsem se snažila angažovat
i ve svém soukromém čase. Občanská angažovanost pro mě
byla vždy nejen možností, ale
jakousi povinností. Heslo „Po-

Prvním naším počinem bylo
sepsání a předání petice pro
zajištění audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva
města. Vnímáme jako průsečík
všeho, když je možné vidět
jednání zvolených zástupců
a případně se zpětně podívat,
jaké názory zastávali v minulosti. Je pro nás důležité, aby
město, jež se hájí transparentností, bylo schopno umožnit

Nakonec je mi milou povinností oznámit, že jsme se rozhodli v návaznosti na podporu STAN na kandidátce Pirátů
podpořit pana Miroslava Balatku v kandidatuře do Senátu. Vnímáme totiž intenzivněji
než kdy jindy, že je nutné podpořit na zákonodárné pozice
zástupce, jež naruší vládu jednoho muže. S panem Balatkou
jsme se setkávali nejen jako
zástupcem STAN, ale také jako
angažovaným občanem, který
má zájem o společenské hodnoty a jehož názory se ve vysoké míře shodují s našimi. Právě
proto jsme rádi, že můžeme
být posilou v jeho kandidatuře
především v rámci naší kontaktní kampaně.

Sokolovští piráti

kud se mi něco nelíbí, tak musím pro změnu něco udělat“ se
postupně změnilo v nové heslo
„Kdy, když ne teď, a kdo, když
ne já“. Politická situace posledních let mě znepokojovala natolik, že bylo pouze otázkou
času, kdy má občanská angažovanost přeroste v politickou.
Právě piráti pro mě znamenají symbol přerodu občanské
angažovanosti na politickou.
Vize, hodnoty a touha ke změně mi byla na straně sympatická již od samého počátku
jejího vzniku, proto nebylo
pochyb, kudy se mé další kroky
budou ubírat. Společně s dalšími stejně smýšlejícími přáteli jsme tedy založili v srpnu
2017 místní sdružení, abychom
mohli do komunální politiky
více zasahovat. Přestalo nám
jednoduše stačit vyjádřit svůj
názor bez jakékoliv změny.

široké veřejnosti záznamy
z jednání zastupitelů. U transparentnosti jsme ale nezůstali
a zaměřovali se i na další pro
nás důležitá témata v oblasti bydlení, sociálních služeb,
dopravy, životního prostředí,
školství, zdravotní péče a dalších.

Zároveň budeme rádi, když
každý, kdo k nám bude mít
dotaz, nebude si jistý našimi
názory a hodnotami, nás navštíví na našich schůzích nebo
kdekoliv ve městě, kde se určitě budeme pohybovat v rámci
kampaně.

Protože témat k jednáním
a změnám bylo dost, rozhodli
jsme se sestavit kandidátku
a ucházet se o možnost ovlivnit politiku našeho města v komunálních volbách na podzim
2018. Zároveň nás potěšilo,
když jsme našli společné body
zájmů se STAN a vzápětí jsme
domluvili spolupráci. Sokolov
se tedy může těšit na nové
tváře kampaně z řad Pirátů
s podporou STAN, kde jsem
nejen jako předseda sdružení,
ale zároveň jako lídr kandidát-

Bc. Tereza Flaková

„Dřív jsem nechápal, proč jsem
nedostal odpověď na svou otázku,
dnes nechápu, jak jsem mohl věřit,
že se mohu ptát.“ Franz Kafka
ři návštěvě úřadu jsme si zvykli
brát některé kroky, jako nezbytnou povinnost. Vyplňování nepochopitelných formulářů, pobíhání mezi
kancelářemi a budovami za nezbytnými razítky a opakované dokládání
údajů, které už úřad ve svých záznamech má. Stojí to hodně času a nervů!
Ale v dnešní době to jde i jinak!
Většina z nás dnes už zcela běžně používá internet, elektronický
podpis, QR kódy pro nákupy, platby,
komunikaci s přáteli nebo dodavateli. Proč nekomunikovat stejným
způsobem s úřadem? Po zavedení
těchto, dnes již snadno dostupných,
technologií do fungování úřadu se
může papírový formulář, stejně jako
telegram nebo fax, stát reliktem minulosti.
Místní politici by měli mít za cíl
usnadnit interakci občanů a podnikatelů s úřadem, zlepšit a zjednodušit
administrativní postupy, podporovat
a rozvíjet elektronické správní služby
tak, aby lidé mohli komunikovat a
vyřizovat svoje záležitosti rychle,
pružně a efektivně. Použití nových
technologií umožňuje dosáhnout
větší dostupnosti veřejných služeb
a informací.
První náznaky pokroku se už v Chebu objevily, např. možnost elektronického objednání návštěv, povedená
interaktivní encyklopedie, nedávno
i možnost úhrady poplatků platební
kartou. Za tuto službu dostalo město v květnu 2018 ocenění v soutěži
Přívětivý úřad, ale pamatujete, jak
je to dávno, kdy jste poprvé takto
platili v obchodě?
Informační a komunikační technologie, zkráceně ICT, se mohou najít
uplatnění jako:
- chytré semafory, díky kterým může
být doprava rychlejší, plynulejší a
bezpečnější

P

Lídr pirátské kandidátky v Sokolově
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držíme kurz

Ladislav Tkaczyszyn

Předseda místního sdružení Cheb

- chytrá aplikace pro občana, informace ze všech oblastí života v obci
- chytrý informační systém pro
snazší přístup občanů k informacím a službám
- chytrý parkovací systém, který
umožní lepší využití parkovacích
míst
- chytrá správa a monitorování budov, která ušetří za energie a umí
detekovat poruchy
- chytré lampy integrující adaptabilní osvětlení, Wi-Fi, kamerový systém
- chytré kontejnery na odpad, které
sníží náklady na svoz i zpracování
odpadu
Držet krok s dobou je naprosto přirozené chování ve všech oblastech
lidského života, tak proč by měla být
radnice výjimkou? Pro nasazení nových technologií lze využít program
podpory RE:START, konkrétně Pilíř
G. Infrastruktura a veřejná správa,
určených pro obce. Využití ICT má,
i přes počáteční investice, značný
ekonomický přínos, snížení byrokratické a administrativní zátěže,
efektivnější využití lidských zdrojů,
zrychlení rozhodovacích a schvalovacích procesů a v neposlední řadě
snížení ekologického a dopravního
zatížení. Využití nových technologií
může každému z nás nejen ušetřit
čas, ale i usnadnit a zpříjemnit život.
Ladislav Tkaczyszyn

Předseda místního sdružení Cheb
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piráti na radnici v mariánských lázních

V

še začínalo nenápadně...o politiku jsem se zajímal odjakživa, jako mnozí spoluobčané žehral na poměry a volal
po změně. Postupem času mi
docházelo, že u piva s kamarády
bude těžké jí dosáhnout. Když
jsem po mnoha rozhovorech
s bývalým předsedou místního
sdružení a mým kamarádem Ing.
Ondřejem Knotkem do politiky nakonec aktivně vstupoval,
vůbec mě nenapadlo, že za 6 let
skončím v křesle starosty města.
Ona ta cesta také nebyla nijak
přímočará. Bylo potřeba nejprve
lidi přesvědčit, že Piráti nejsou
jenom parta zfetovaných mladých lidí jak se Nás někdy snaží
vykreslovat politická konkurence a staromilci.
Obrovsky pomohlo, že se v Mariánských Lázní sešla parta úžasných, inteligentních lidí, oddaných věci a s velkou touhou po
změně a rozbití starých struktur. To společně s naštvaností
lidí na stávající poměry vedlo
k bezprecedentnímu úspěchu
pirátů ve volbách do komunálu
v roce 2014. S maximálním úsilím se snažíme pracovat tak, aby

Naše město vzkvétalo a dařilo
se Nám všem – nejen Pirátům
nebo vyvoleným kamarádům
lidí z radnice! Konečný účet bu-

vat voliči, já mohu ale poznamenat, že se určitě nemáme za
co stydět. Určitá nezkušenost
a neznalost náročnosti postupů

programového prohlášení Rady
města, nicméně na jeho plnění
pracujeme intenzivně i v této
době a co se týče bodů prohlášení, kde byl garantem některý
z členů Pirátské strany, máme
splněno nebo aktuálně pracujeme na většině z nich.
Doplácíme také na hříchy minulosti – a tím nemyslím Naše.
Dlouhodobě se neinvestovalo do
oprav budovy radnice a tak Nás
teď čeká celková rekonstrukce
za stovky milionů korun. Vraceli
jsme více než 12 milionů korun z
dotace na revitalizaci Brownfieldu Hamrníky. Dostatek peněz
na zpětný odkup nemocnice už
město mít asi nikdy nebude a tak
alespoň horentními sumami dotujeme pohotovosti a snažíme
se přesvědčit Kraj, aby jakožto
bohatý partner vzal nemocnici
pod svá křídla.

Ing. Martin Kalina

Pirátský starosta města Mariánské Lázně

dou v blížících se komunálních
volbách samozřejmě vystavo-

a byrokracie zapříčinili sestavení snad příliš ambiciózního

Je toho dost s čím se potýkáme,
ale během toho stíháme dělat
pro lidi i pozitivní věci….jen do
zimního stadionu se během Našeho období investovalo nebo
investuje přes 30 milionů korun. V jedné ze základních škol

pořizujeme moderní dílny za 15
milionů, chystá se stavba nového skate parku, v současnosti
se pokoušíme o dotační titul,
díky kterému by byl téměř celý
veřejný prostor města pokryt
bezplatným wi-fi signálem, rozjíždíme projekt senior taxi pro
seniory a držitele ZTP, budeme
budovat rychlo-nabíjecí stanice
pro elektromobily a budujeme
parcely, které chceme nabídnout
k prodeji mladým začínajícím
rodinám za nákladové ceny...
atd.
To jsou všechno věci, které
snad lidé vnímají a vidí, že se
snažíme město ozdravit a zatraktivnit pro mladé lidi stejně jako pro turisty a současné
obyvatele. Mohl bych psát ještě
dál, ale bylo mi řečeno, že článek musí být přibližně na půl
stránky. Proto poslední přání...
PŘIJĎTE K VOLBÁM! Kdo se
o své okolí nezajímá, nemá podle
mě právo na něj potom nadávat.
Ing. Martin Kalina

Pirátský starosta města Mariánské Lázně

Čemu se na jaře věnovali loketští Piráti?

V

dubnu jsme společně s místními dobrovolníky uskutečnili tradiční akci Ukliďme Loket,
které se zúčastnilo přibližně 15
lidí a naplnili jsme společnými
silami celý kontejner. Byla to
velmi příjemná a naplňující akce,
kterou možná letos uskutečníme
znovu, protože odpadů je v místních lesích bohužel stále mnoho. Dále připravujeme program
a kandidátku do komunálních
voleb, které se konají na začátku
října. V případě, že máte zájem

se zapojit do našich aktivit, neváhejte a kontaktujte nás, budeme rádi za každého aktivního
občana.
Během měsíce května jsme se
zaměřili na zmapování výdajů
města, a do kterých firem nejčastěji putují. Podle zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím jsme zažádali o zveřejnění seznamu faktur od roku 2010 do současnosti,
tedy za poslední dvě volební ob-

dobí. Tyto informace jsou sice
od roku 2015 zveřejňovány na
stránkách města, avšak bez uvedení zásadních údajů o tom, kdo
vlastně fakturuje. To se nám povedlo a město opravdu podrobný
seznam předložilo. Zajímalo nás
tedy, kdo jsou největší dodavatelé stavebních prací, služeb a dodávek pro město, a jak se na těchto dodávkách podílejí zastupitelé
či radní města a další firmy, které
na území města Lokte sídlí. Cílem bylo také zjistit, zda by mělo

smysl navrhnout takové úpravy
zadávání městských zakázek tak,
aby na ně mohlo dosáhnout co
nejvíce firem a tím snížit náklady na tyto zakázky.
Uvědomujeme si, že cena není
jediným kritériem, za neméně
důležitou považujeme i kvalitu
služeb, přesto nás zaráží, na jak
velkém rozsahu se podílí relativně málo subjektů. Problematický
se nám také zdá objem výdajů
za právní služby, a to zejména

vzhledem k důvodnému podezření, že advokát města jedná nikoliv v zájmu města, ale v zájmu
soukromých zájmů zastupitele
Patrika Stangara. Jedná se o naše
peníze, proto bychom měli být
informováni o tom, kde nakonec
skončí.

Mgr. Vítězslav Adamec, DiS
Bc. Tadeáš Král
Štěpán Jelínek
Členové místního sdružení Loket

Deset nejvýznamnějších subjektů a jejich fakturace městu Loket v průběhu let 2010 – 1/4 2018

Fakturace právních služeb a firem zastupitelů městu Loket 2010 – 2017 (nad 1 mil. Kč)

Krajská příloha – sazba: Tomáš Trčka

držíme kurz
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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 nezapomeneme, kdo jsme a kdo jsme
byli, ještě když Piráti nebyli pro
mainstream dost cool.

Celá strana teď prochází procesem transformace, někdo to
přirovnával k tomu, když se z garážové kapely stane hvězda, co
vyprodá celou halu. Já si myslím,
že jsme pořád garážová kapela,
jen se postupně a s pokorou učíme lépe hrát.

Bc. Jana Rohová, vedoucí Personálního odboru České pirátské strany

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“.
Když se podívám po naší rozhádané politické konkurenci, zdá se
mi, že udržet stranu v názorové
shodě je olbřímí úkol. Máš na to
nějaký jednoduchý recept?
Nevím, jestli je přímo jednoduchý, ale hlavním receptem je komunikace. Každý Pirát je vysílač,
ale také přijímač. Je tedy velice
důležité naslouchat ostatním
a snažit se dojít ke konsenzu a co
možná nejlepšímu řešení. Současně se snažíme respektovat odlišné názory, které nám mnohdy
poskytnou další zajímavý pohled
na věc. Piráti společně utvářejí svou podstatu a určují směr.
Za Personální odbor se snažím
jít příkladem – komunikovat, trpělivě 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 koordinátorů, kteří se snaží podporovat

krajská předsednictva a členskou
základnu v kraji, pomáhat s akcemi i administrativou v kraji a předávat informace všem členům.
Co se týče mě, je důležité umět si
zorganizovat čas. I tak moje práce 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 listopadu, tedy půl roku. Vím ale,
žes předtím pro stranu pracovala
jako koordinátorka dobrovolníků. Myslíš si, že se ta práce nějak změnila po našem úspěchu?
A v čem?
Určitě se rozmnožila. Po volbách, které pro nás byly velmi
úspěšné, vznikla najednou všude
potřeba obsadit spoustu nových
pozic, aby mohla strana i poslanecký klub fungovat. Dělali jsme

otevřená výběrová řízení na pozice asistentů, analytiků, na místa v dozorčích radách, na pozice
krajských koordinátorů, odborníků do Mediálního či Technického
odboru atd.
S rostoucí členskou základnou bylo také třeba zaměřit se
na zkvalitnění a zefektivnění
informačních toků. V neposlední 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 profesionály a odborníky. Nebojíš
se, že zmizí takové to počáteční
nadšení?
Ne! Jsem založením optimista
a myslím tedy, že to půjde. I profesionálové, které jsme nabrali,
dělají část své práce dobrovolnicky a z nadšení pro Piráty.

Jak dlouho ten proces potrvá?
Myslíš, že už jsme aspoň v polovině cesty?
Myslím, že to nejde takhle říct.
Jedná se určitě o dlouhodobý proces. Piráti mezi sebe stále přijímají nové a nadšené členy, strana
roste. Pořád ale drží kurz, který
slibovala držet. Proces transformace 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 Personálním odboru?
I když jsem optimista, vím, že
tohle nikdy nebude hotové. Piráti
jsou dynamická strana a je potřeba neustále reagovat na potřeby
jednotlivých Pirátů. Paralelně
s procesem transformace běží
také zaškolování lidí na různé
pozice, se kterými pomáhá i Administrativní odbor. Brzy začneme nabízet další vzdělávací akce,
které budou otevřeny členské základně. Rozjeli jsme meziodborovou spolupráci, pořádáme školení
s Mediálním a Zahraničním odborem, s Technickým odborem
spolupracujeme na aplikaci „na-

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 zrealizovat.
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 nejvíc práce. Mám doma rodinu a tři
děti, takže dobrá organizace času
je u mne opravdovou nutností.
Vždycky vyřizuji e-maily v autobuse 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, které bych chtěla realizovat, je to
dobře investovaný čas.
Baví tě tato práce? Co považuješ
za nejlepší, co naopak za nejméně 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, zatímco ji děláte. Je fajn, že každý
den dělám něco jiného, že ta práce je různorodá. Líbí se mi, že se
potkávám s velkým množstvím
zajímavých lidí a že mám skvělý 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.

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

Nejdůležitější pilíř volební kampaně: dobrovolníci

P

iráti 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 myšlenky bez nároku na odměnu. Prostě jen proto, že věří
v dobrou věc.
Volební kampaň „tradičních“
stran (a jednoho hnutí) je založená na penězích. Funguje asi

takto: Potřebujeme pomocníky
v kampani? Potřebujeme rozdávat letáky? Zaplatíme si studenty
a lidi, kteří potřebují krátkodobou 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, někdo ne, ale nejhorší chvíle nastane, když se procházející chce

na něco konkrétního zeptat. Pak
je průběh přibližně takový:
„Tady čtu, že chcete zlepšit podmínky 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 nebudu.“
„Tak proč to tady rozdáváte?“
„Protože potřebuju peníze…“

A jak to chodí u Pirátů? Letáky a Pirátské listy rozdávají buď
členové strany, nebo dobrovolníci – sympatizanti. Ti všichni
vědí, jaké informace mezi občany šíří a mohou zasvěceně
odpovídat i na záludné otázky.
Pokud se někdy stane, že odpověď zrovna neznají, protože
se věnují jiné pirátské problematice, zaručeně alespoň vědí,
na koho konkrétně se má občan
obrátit, aby odpověď na svůj dotaz dostal.

A má to i další efekt. Tím, že
informace průběžně proudí od
lidí na ulici až k pirátským funkcionářům a naopak, strana neztrácí kontakt s realitou běžného života. A budete-li mít štěstí,
může se vám na ulici stát, že si
převezmete noviny z rukou přímo od svého poslance.

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

TY KONТROLUJEŠ
držímeSTÁT.
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Zkrouhneme kumulování platů politických supermanů

R

ozmohl se nám tady takový
nešvar… a to takovým způsobem, že se skoro považuje za normální stav. Někteří politici jsou
natolik „pracovně výkonní“, že
zvládnou vedle sebe několik prací na plný úvazek. Jejich motivací však není workoholismus, ale
odměny za funkce a moc z nich
vyplývající.
Piráti dnes z vlastní zkušenosti
mohou dosvědčit, že práce poslance 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 instituce nebo uvolněného radního.
Proto se všichni pirátští poslanci
svých ostatních veřejných funkcí
na plný úvazek vzdali k nejbližšímu 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 uvolněných funkcí, takže jsem věděl,
že dlouho obě funkce společně
vykonávat nebudu. Svému ná-

stupci jsem ale chtěl předat maximální množství dokončených
projektů, stejně jako on musel
dokončit projekty ve svém stávajícím zaměstnání,“ říká.
Bývalí zastupitelé na pražském
Magistrátě dokonce po dobu, kdy
jim dobíhal zastupitelský plat,
všechny své zastupitelské odměny věnovali ve prospěch charity.
Byl jimi financován pravidelný
nedělní „Pirátský guláš“ pro chudé lidi, zdržující se poblíž Hlavního nádraží v Praze.
Jít příkladem ovšem v české
politice nestačí. Z toho důvodu

přišli Piráti s návrhem zákona,
který věc řeší. Nechceme nikomu 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 naplno. Za tuto funkci bude pobírat
jeden plný plat. Za další funkce,
do kterých byl zvolen, bude dostávat 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 nemůže být vykonávána v plném
rozsahu, proto za ni nemůže být
plná odměna.

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

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. Doufáme, že poslanci jiných stran
tentokrát neotočí.

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

Co se urodilo u Pirátů
na Twitteru?

Sledujte nás na všech
našich kanálech!
@ceska.piratska.strana
@Piratska.strana
@pirati.cz
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