Zprůhlednění státních
penězovodů

Digitální stát

str. 1

str. 2

Krajská příloha
komunální volby

str. 3-6

O personální práci
s Janou Rohovou

str. 7

Konec kumulace funkcí
politiků

str. 8

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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Piráti z Libereckého kraje otevírají
kontaktní centrum Pixel
P

oslední volby do Poslanecké
sněmovny vyšvihly Piráty
na koráb vrcholné české politiky. Piráti chtějí být lidem
stále blíž. A proto v Libereckém
kraji otevřou pirátské centrum
jménem Pixel.
Po Česku začaly po poslaneckých volbách postupně vznikat
pirátská informační centra. Jejich
smysl vychází z potřeby politicky
angažovaných lidí z jednotlivých
regionů představit lokální témata a umožnit se v nich zorientovat jak Pirátům, tak místním,
kterých se daná problematika
z nějakého důvodu týká a zajímá
je. Vzhledem k velmi rozrostlé
členské základně v Jablonci nad
Nisou vzniká Pirátské centrum
pro Liberecký kraj právě zde.
Piráti předpokládají, že k tomuto
centru se časem připojí i prostor
v sousedním Liberci, kam budou
směřovat navštěvovanější akce.
„Podstata Pirátů tkví v informovanosti a hledání konsenzu při
respektování rozmanitých pohledů
a přístupů k tématům, která ovlivňují naše životy. Většinou k cíli
neexistuje pouze jediná cesta a pro
shodu k volbě jedné z možných cest
je důležitá spolupráce. Program Pixelu odráží nejen samotný pirátský
program, ale bude nabízet prostor

pro diskusi nad tématy, která jsou
pro fungování města významná.
Často jsou však komplikovaná a dochází k jejich zjednodušování kvůli
rychlému a často také populistickému nabrání hlasů. Piráti nechtějí
v lidech vyvolat falešný dojem, že
mají, bez znalosti konkrétního kontextu, lék na vše. Politika vstupuje
do života každého z nás, silněji ji
vnímáme v situacích, které nefungují,“ říká architektka a Pirátka
Ida Chuchlíková, jež se aktivně
podílí na konceptu Pixelu.
Způsobem sobě vlastním, tedy
otevřeností, vřelostí a úzkým
kontaktem politiků s obyvateli,
chtějí Piráti v Libereckém kraji
nabídnout především informace
– jejich sdílení i přístav pro ty,
kteří chtějí změnit stav věcí veřejných a mají zájem o spolupráci
s Piráty. Kromě témat politických
zde můžete navštívit i spoustu
volnočasových a kreativních programů. Díky silnému potenciálu
uvnitř Pirátské strany, i ze strany
příznivců, se nabízí program více
než bohatý. Jistě stojí za zmínku
odpoledne s deskovými hrami,
filmový klub, či klub starších,
nebo naopak těch nejmenších.
„Toto kontaktní centrum bude víc
než jen místní stranická kancelář.
Naopak, s radostí se dívám, jak

vzniká prostor otevřený, snadno
přístupný a svým vzhledem i koncepcí skvěle odrážející liberálně-demokratické principy a filozofii
Pirátů, tedy otevřenost, transparenci a snahu o zapojení lidí
do veřejného dění. Pixel bude jistě
právě takovým místem, kam se lidé
nebudou bát chodit, ba dokonce
se k nám budou rádi vracet,“ říká

Ondřej Kolek, předseda Pirátů
v Libereckém kraji.
Záměr Pirátů vést transparentní politiku je na Pixelu vidět
hned na první pohled. Velké
okno a dění hned za ním, a další s citem promyšlená řešení
prostoru, jsou toho důkazem.
Pixel bude otevřen v průběhu

léta a najdete ho nedaleko jablonecké radnice, hned vedle La
Kavárny.
Ida Chuchlíková

Pirátka, garantka pro Pixel,
kandidátka v Jablonci n. N.
ida.chuchlikova@pirati.cz

Ondřej Kolek

předseda krajského sdružení Pirátů
ondrej.kolek@pirati.cz

Jablonečtí Piráti chtějí přinést svěží vítr do politiky

V

Jablonci nad Nisou, ve městě, odkud pochází předseda
Pirátů Ivan Bartoš, vzniklo díky
nárůstu aktivních členů místní sdružení. Mezi členy jabloneckých Pirátů najdete místní
podnikatele, architekty, aktivní
občany i jedince se zkušeností
s fungováním městské správy.
„Chceme do jablonecké politiky přivést odborně vzdělané

lidi, kteří vnímají nevyužitý
potenciál našeho města, mají
zkušenosti ze zahraničí a mohou do jeho fungování přinést
svěží vítr a popostrčit to, co již
delší dobu stagnuje,” zmiňuje
architektka a členka Pirátů Ida
Chuchlíková.
„Má osobní zkušenost z fungování poradních orgánů zastupi-

telstva, jejich netransparentnosti zakotvené v jednacích řádech,
absence jmenovitého hlasování,
a tím odmítání osobní odpovědnosti za rozhodnutí, která
ovlivňují fungování celého města, mě před lety přivedla právě
ke vstupu do Pirátů, u kterých
vnímám důraz na transparentnost, demokratické principy,
odbornost a respekt vůči obča-

nům,” dodává. Piráti zdůrazňují informovanost a koncepční,
dlouhodobé směřování, hledání
konsenzu i naslouchání potřeb
obyvatel. V podzimních volbách
představí kandidáty, kteří budou usilovat o důvěru voličů
i konkrétní pozice ve správě
města, a to vzhledem ke své
profesní a odborné zkušenosti.
Samozřejmostí bude zveřejnění zásad povolební spolupráce
před volbami, zápisů z výsledků povolebních vyjednávání
i případné koaliční smlouvy.
Osobnosti, které jablonečtí Piráti přivádí do aktivní lokální politiky, mají zájem o účast
v koalici a přijetí odpovědnosti
v radě města. Jejich cílem je soustředit se na kvalitu veřejného
prostoru, hospodárné územní
plánování s důrazem na řešení
potřeb obyvatel, ekonomických
zájmů v souladu s hodnotami
krajiny, prevence sociálně-patologických jevů, investiční plánování nevytvářející vnitřní dluh
města, a to například v často
nedostatečné infrastruktuře,

držíme kurz

bytovém fondu a samozřejmě
také v zapojení občanů do přípravných fází záměrů, které
ovlivňují jejich bezprostřední
okolí i každodenní život. Piráti zvou ty, kterým leží na srdci město Jablonec nad Nisou,
aby se přišli seznámit s hlavními programovými prioritami
do Pirátského informačního
centra Pixel, které se v průběhu léta otevře jen pár metrů
od jablonecké radnice.

MS Jablonec nad Nisou
fb/piratijablonec
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Poslanec Martínek: Piráty chápu jako
Ing. Tomáš Martínek je jedním z osmi poslanců zvolených
za Liberecký kraj. Před získáním
mandátu působil jako opoziční
zastupitel v České Lípě. Během
návštěvy regionální poslanecké
kanceláře v České Lípě jsem měl
příležitost položit mu několik
otázek.
Jakému zaměstnání jste se věnoval před nástupem do vrcholné politiky?
Působil jsem především jako
fakultní systémový integrátor
Provozně ekonomické fakulty
ČZU v Praze, toto povolání jsem
samozřejmě po zvolení do Sněmovny přerušil. Na ČZU také
zpracovávám doktorskou práci
a do minulého semestru jsem zde
i vyučoval. Kromě toho jsem se
zaměřoval na internetový marketing pod značkou WebCesky.cz.
Jsou pro vaši nynější práci vaše
kariérní zkušenosti výhodou?
Určitě. Během posledních let
jsem získal mnoho zkušeností
z mediální oblasti, z vysokoškolské problematiky, IT i ekonomie.
Všechny tyto poznatky a spoustu dalších nyní mohu uplatnit
v odborné činnosti v rámci výborů, podvýborů nebo přípravy
zákonů.
Z jakého důvodu jste se rozhodl
vstoupit do politiky?
O politickou situaci se zajímám
už od střední školy, kdy jsme o ní
často debatovali se spolužáky
nebo v rámci našeho skautského
oddílu. Dalo by se říct, že zájem
o politiku patří obecně k mým
koníčkům. S postupem času jsem
ve fungování státu pozoroval

Mandát poslance je pro mne
na prvním místě, proto chci mít
dostatek času na to, abych mohl
danou práci vykonávat plnohodnotně. Piráti se obecně snaží
vyhnout kumulaci funkcí, která
by mohla ohrozit kvalitu práce
v jedné z nich. Navíc zastupitelstvo v České Lípě zpravidla zasedá
ve středu, kdy se současně většinou koná i jednání Sněmovny.
Nechtěl jsem mít vysokou neúčast
na jednáních, jako to často mají
politici z jiných stran. Věřím, že
i Petr Jeník, který mne v zastupitelstvu nahradil, se též snaží vykonávat práci zastupitele tak, aby
to obyvatelé České Lípy ocenili.

Ing. Tomáš Martínek, poslanec za Liberecký kraj

mnoho nedostatků, v jejichž řešení jsem chtěl pomoci.
Jak a proč jste se dostal k Pirátům?
Piráti mne zaujali právě díky
své otevřenosti. Veškeré diskuze
i hlasování se u Pirátů uskutečňují
veřejně na internetovém fóru,
kde jsou zaznamenávány i další
informace, které jiné strany neposkytují. Když jsem později osobně
poznal Piráty, rozhodl jsem se
s nimi spolupracovat a pomáhat
jim. I dnes chápu Pirátskou stranu
jako hlavní protikorupční stranu
s moderní vizí, co spolupracuje
s odborníky a má výborně fungující transparentní strukturu.
Nejdříve jsem vstoupil za Piráty
do komunální politiky, následně
jsem se stal členem strany a v roce
2017 poslancem.

Jak jste se cítil, když jste zjistil,
že jste byl zvolen?
Samozřejmě jsem byl rád, bylo
to pro mne velké překvapení.
Všem voličům bych rád poděkoval
za důvěru Pirátské straně a věřím,
že nebudou zklamáni. Na druhou stranu je škoda, že současný
volební systém není poměrný.
V Libereckém kraji získalo celou
polovinu mandátů hnutí ANO
2011 i přesto, že ve volbách získalo
pouze necelých 30 % hlasů. Byl
bych radši, kdyby se do Sněmovny
dostalo více Pirátů, protože každý
z kandidátní listiny by byl pro
fungování státu velkým přínosem. Věřím, že až lidé uvidí dobré
úmysly členů, bude voličů Pirátů
mnohem více.
V čem se liší práce zastupitele
a poslance?

Zastupitel se zaměřuje především na problémy daného města
či obce. Poslanec by měl hledat
řešení úpravy legislativy, která budou přínosná ideálně pro
všechny občany ČR. Pokud jste
neuvolněný zastupitel, jedná
se především o dobrovolnickou
práci. Za odměnu zhruba 900 Kč
měsíčně musíte zvládnout nejen mnohahodinová jednání, ale
i podrobně prostudovat veškeré
materiály na jednání, připravit si
vlastní poznámky či návrhy a komunikovat s občany. Věřím, že pro
letošní komunální volby sestaví
Piráti kvalitní kandidátní listiny
s osobnostmi, které budou tuto
nelehkou práci dělat odpovědně.
Proč jste po zvolení do PSP rezignoval na pozici zastupitele
České Lípy?

Co byl a je váš cíl? Čeho chcete
ve Sněmovně dosáhnout?
V rámci kolektivní práce s ostatními pirátskými poslanci i odborníky bych rád pomohl napravit
politickou kulturu, kvůli které
má mnoho lidí na politiky často oprávněně negativní náhled.
Chceme zlepšit transparentnost
a kontrolu moci a mocných. Politikům by mělo být vidět pod
ruce. Občan má právo vědět, jak
hospodaří jím volení zástupci
s veřejnými penězi vybranými
z daní nás všech. Dále modernizovat fungování státu i pomocí
informačních technologií a bránit svobodu. Osobně tomu chci
pomoci především v oblastech,
ve kterých k tomu mám odpovídající odbornost – tedy v ekonomii, technologiích a médiích.
Jak se vám obecně pracuje s poslanci z jiných stran?
Mnoho poslanců z jiných politických stran má osobní zájmy,
které nejsou ku prospěchu oby-

Vznik pirátské posádky
v Turnově v roce 2014,
krátce před komunálními
volbami, byla reakce
na tehdejší politickou
situaci v zemi, ztrátu ideálů
a vzestup extremistických
a populistických stran. Start
z nuly na 2,8 procenta nebyl
vůbec špatný. Od té doby
Piráti zasedají ve čtyřech
komisích rady města, aktivně
se zapojují do městského dění,
pořádají různé akce a vystupují
na demonstracích na podporu
Turnovští Piráti před akcí „Ukliďme Česko“ s podporou poslance Tomáše Martínka

držíme kurz

demokracie.
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hlavní protikorupční stranu s moderní vizí
vatel země. Je proto důležité umět
rozpoznat zájmy konkrétního poslance. Obecně lze říci, že se snažíme konstruktivně spolupracovat
se všemi, kteří konkrétní návrh
myslí dobře.
Aktuálně pracujete na nominačním zákoně, o čem je?
Na poslaneckém klubu Pirátské
strany mám na starosti mimo jiné
nominační tým, který řeší nominace Pirátské strany do pozic
volených Sněmovnou. Na všechny
dané pozice vypisujeme otevřená
výběrová řízení s předem stanovenými kritérii. Snažíme se
do daných pozic najít skutečné
odborníky. Touto praxí ukazujeme, že to možné je. Nominační
zákon by měl zavést jasná pravidla této transparentní praxe
i do pozic, které obsazují členové
vlády. Měl by tak omezit politické
trafiky a zároveň zlepšit kvalitu
státem ovládaných společností
pomocí větší odbornosti.
Na podobě zákona jste spolupracovali i s odborníky a organizacemi jako Rekonstrukce státu. Co
tato spolupráce přinesla?
Každý zákon je většinou připomínkován ministerstvy, odbornými organizacemi nebo i jednotlivci. V tomto případě jsme podobu
zákona konzultovali i s odborníky
projektu Rekonstrukce státu, kteří se též snaží prosadit zákony
zaměřující se na omezení zneužívání moci a plýtvání veřejnými
penězi. Veškerá proběhlá jednání
jsou evidována v našem registru,
aby každý mohl sledovat vývoj
návrhu zákona. Obecně vítáme
všechny připomínky od kohokoliv – vždy je odborně zvážíme.

I proto nyní připravujeme projekt Občanská sněmovna, který
umožní všem občanům snadno
připomínkovat připravovanou
legislativu.
Pracujete i na jiných návrzích
zákonů? O čem jsou?
Osobně se nyní podílím na přípravě zákona rozšiřujícího kontrolní možnosti NKÚ nebo volebního zákona. Opoziční poslanci
mají k prosazení svého návrhu
zákona samozřejmě těžší cestu
než koaliční, proto se snažíme
naše návrhy předem konzultovat
i s jinými politickými stranami.
Další možností pro prosazení
určitých legislativních změn je
podávání pozměňovacích návrhů
k projednávaným návrhům zákonů. Opoziční poslanci mohou také
účinně uplatnit své připomínky
prostřednictvím ústních nebo
písemných interpelací. I když již
prošlo mnoho našich připomínek,
občan se to často ani nedozví, protože jsme na ně upozornili přímo
ministerstvo – například v rámci
jednání výboru nebo podvýboru.
Co děláte, když Sněmovna nezasedá?
Jednání Sněmovny není jediná
práce poslance. Každý poslanec
se podílí na odborné činnosti
v rámci výborů, komisí, delegací a podvýborů. Mnoho času
trávím též přípravou materiálů,
zákonů nebo setkáváním s občany a s různými experty. Když
nejsem na jednání Sněmovny,
výboru, komise nebo podvýboru, tak pracuji nejčastěji ve své
kanceláři v Poslanecké sněmovně nebo v regionální kanceláři
v České Lípě.

Jaký je rozdíl mezi zasedáním
Sněmovny a zasedáním výborů?
Sněmovna zasedá v určité týdny
nejčastěji od úterý do pátku, začíná v 9 hodin ráno a končí standardně v 19 hodin. Jednání Sněmovny je veřejné a lze ho sledovat
v přímém přenosu. Ve dnech, kdy
Sněmovna nezasedá, probíhají
schůze různých výborů, podvýborů nebo komisí. Jednání výborů,
až na výjimky, bývá též veřejné.
Ve výborech se scházejí poslanci,
kteří jsou považováni za odborníky na problematiku daného
výboru. Každý výbor může zřídit
podvýbory, které slouží jako expertní skupiny pro určitou oblast
daného výboru. Poslanecká sněmovna také zřizuje své komise
a delegace. Jednání podvýborů
a komisí jsou zpravidla neveřejné.

V jakých výborech zasedáte?
Čeho se týká práce v nich?
Jsem místopředsedou volebního
výboru, který primárně řeší veřejnoprávní média. Zasedám také
v kontrolním výboru, jehož hlavní
agendou je NKÚ. Jsem členem stálé komise pro kontrolu poskytnutí
údajů z centrální evidence účtů.
Na odborné činnosti se také podílím v šesti podvýborech. Jedná se o podvýbor pro podnikatelské prostředí, podvýbor pro
ICT, telekomunikace a digitální
ekonomiku, podvýbor pro vědu
a vysoké školy, podvýbor pro svobodu slova a média, podvýbor
pro e-government a podvýbor
pro bankovnictví, pojišťovnictví
a finanční trhy. Jako zajímavost
je vhodné uvést, že za členství
ve výborech, podvýborech, ko-

misích či delegacích nenáleží
poslanci žádná finanční odměna
– odměnou je pouze pocit z dobře
vykonané práce. Každý poslanec
má placenou pouze jednu funkci.
Co se vám na práci poslance líbí?
Možnost měnit věci k lepšímu.
Co se vám naopak nelíbí?
Přetvářka a osobní zájmy některých poslanců z jiných politických
stran. Byl bych raději, kdyby v poslaneckých lavicích usedlo více
lidí, kteří chtějí nezištně pracovat
pro celou společnost.
David Drobný

Pirát, kandidát v České Lípě

Tomáš Martínek

Pirát, poslanec PS ČR
tomas.martinek@pirati.cz

Ing. Tomáš Martínek na jednání výboru PSP ČR

Piráti ve městě granátu
V krajských volbách v roce 2016
Piráti žádný mandát nezískali,
nicméně v loňských volbách
do Poslanecké sněmovny se
v Turnově slavil zisk 12,8 procent
hlasů, přičemž v celém kraji měli
zisk 11,42 procent, což jim zajistilo jeden poslanecký mandát.
I v letošních volbách, tentokrát
komunálních a senátních, budou
Piráti bojovat o hlasy voličů.
V komunálních volbách se v kraji
staví pět čistě pirátských kandidátek a někde budou kandidátky
společné se spolky, případně
jinými uskupeními.
V senátních volbách se města
proslaveného leštěním granátů
týká anomálie, kdy spadá do volebního okrsku č. 38 společně
s Mladou Boleslaví. Pirátské pri-

márky vyhrála Daniela Weissová
a je tedy šance, že Turnov bude
mít svého zástupce v Senátu.
V čele kandidátky turnovských
Pirátů stojí Ing. Zbyněk Miklík,
poradce a školitel pro zadávání veřejných zakázek. Dvojkou
je Daniela Weissová, dramaturgyně KC Turnov, 2. místopředsedkyně PKS Libereckého
kraje a členka republikového
výboru. Dále kandidují David
Schindler, garant pro životní
prostředí a dopravu, Daniela
Lakatošová, Mgr. Magdalena
Mejzrová a Lucie Křelinová,
DiS. Další kandidáty budeme
představovat průběžně.
Turnovští Piráti si kladou za cíl
vytvořit dlouhodobou vizi rozvoje města a především vytvo-

řit prostor k trvalému životu
ve městě pro mladé lidi a rodiny.
Nechceme zbytečné zastavování pozemků. Chtěli bychom
více využít brownfieldy (již
nevyužívaný pozemek, vhodný k nové výstavbě – například
Koňský trh), které máme přímo
ve městě. Chtěli bychom, aby
radnice byla více otevřená, lépe
komunikovala s občany a byla
méně byrokratická. Stát, potažmo státní správa, má občanům
sloužit, ne je zatěžovat, a má být
snadno kontrolovatelný občany.
Turnov jak za minulého režimu,
tak v současné době vždy vynikal
liberálnějším smýšlením. Rovněž jsme na předních příčkách
ve třídění odpadu. Chceme, aby
Turnov byl v čele krajských žeb-

říčků v udržitelném rozvoji a byl
pro ostatní města příkladem.
S tím souvisí mimo jiné i aktivní příprava na budoucí omezení
plynoucí z regulí odpadového
hospodářství, které nás čekají
v blízké době. K nim patří například zákaz skládkování od roku
2024. Turnov se také musí stát
městem otevřeným a bezpečným
pro cyklisty.
Hesla výše nejsou pouze prázdné sliby! Piráti již brzy představí
kompletní kandidátku a program
včetně konkrétních řešení, jak je
jejich zvykem. O programu můžete přijít diskutovat na pravidelná
pirátská setkání. To nejbližší je
5. června nebo potom 26. června.
Všichni jsou vítáni. Pro nejčerstvější informace sledujte facebookovou stránku Piráti Turnov.

držíme kurz

Držíme kurz!

David Schindler

Pirát, kandidát v Turnově
david.schindler@pirati.cz

Daniela Weissová

Pirátka, kandidátka v Turnově
a do Senátu ČR
daniela.weissova@pirati.cz
fb/pirati.turnov
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Slovo lídra Železného Brodu: Chceme oživit zašlou slávu města
Naše město potřebuje impuls
pro budoucnost. A komu záleží
více na budoucnosti než těm, kteří v ní budou žít? Proto jsme se
rozhodli pod pirátskou vlajkou
spojit mladé aktivní lidi. Chceme
oživit zašlou slávu města, podpořit začínající podnikatele, využít
potenciál Železného Brodu a jeho
okolí k cestovnímu ruchu, otevřít
radnici občanům a ztransparentnit jednání města.

Jan tempel
Lídr kandidátky
v Železném Brodě

Nehodláme přistoupit na klasickou politickou hru čtyřletých
projektů. Nevadí nám, že námi
navržené věci bude otevírat někdo jiný (a tím nám sebere body),
ani když návrh přijde odjinud. Jde
nám o splnění našich představ.

V rámci přiučení se politické
realitě už půl roku chodíme pravidelně na zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo a radu města
interpelujeme s připomínkami
k jejich zasedání i s našimi náměty.
Na každé zasedání se pečlivě připravujeme, čteme studie a sháníme informace. Interpelovali jsme
představitele města například
s případem neznačených parkovišť a rozdávaných pokut. Postavili
jsme se za nespravedlivě pokutované spoluobčany a snažili se navrhnout konstruktivní řešení, což
se nám, doufáme, povedlo a brzy
se toho na našich komunikacích
a parkovištích dočkáme. Připomínkovali jsme i areál Exathermu,
kde vedení města neudávalo fakta

taková, jaká doopravdy jsou (vše
se dalo zjistit přečtením studií),
a na základě toho se samo rozhodlo, jak s areálem naloží. Piráti by
si pro toto využití představovali
alespoň nezávaznou soutěž studentů architektury a urbanismu
Technické univerzity v Liberci.
Zveme vás také na námi pořádané veřejné akce. Nejprve proběhne série úklidů podobných akci
Ukliďme Česko. Rádi bychom tak
sesbírali odpad z veřejných prostorů, o které se léta nikdo nezajímal.
Poté budeme na hasičském hřišti
hostit pirátský festival s hudbou
a pohoštěním (vstup bude zdarma). Rádi vás tam všechny 22. září
uvidíme!

Držíme kurz!

Jan Tempel
Pirát, lídr kandidátky v Železném Brodě
jan.tempel@pirati.cz
fb/PiratiZB

Kotvíme i v Semilech

Kateřina Jínová
Lídryně kandidátky v Semilech

Bohužel často slýcháme, že
„Semily jsou město nemilý“.
Je to pozůstatek z doby minulé, kdy komunistický režim
zasadil městu a jeho obyvatelům spoustu bolestivých ran
a na dlouhou dobu dopředu

zpitvořil vnímání města zvenčí. Ale každý, kdo se sem přijede
podívat, vidí, že Semily pomalu
dostávají tvář moderního města. Víme, že všechno nemůže
být hned, a že mnohá řešení
potřebují důkladnou přípravu.
Ruku na srdce, některá řešení
zde se zdají Pirátům nešťastná,
v lepším případě nedotažená
do konce. A přitom by stačilo
opravdu málo. Například užší
spolupráce městských organizací se spolky, dialog radnice
s veřejností nebo zjednodušení
komunikace úřadů s obyvateli
– například právě pomocí informačních technologií.
Proto jsme se rozhodli, že v Semilech postavíme kandidátku
pro podzimní komunální volby.
Jejím lídrem, nebo spíše lídryní,
byla zvolena Bc. Kateřina Jínová.
Dlouholetá aktivistka v místní

kultuře a sklářská výtvarnice.
VVedle ná se na kandidátce objeví i Lukáš Dlouhý, Michal Strnádek a další, kteří jsou rovněž
agnažováni ve veřejném dění.
Společnými silami chceme prosadit co nejefektivnější nakládání s veřejnými prostředky, ať
už jde o peníze, správu majetku
či lidské zdroje. Máme spoustu nápadů jak ušetřit nebo jak
lépe využívat majetek města
ve prospěch obyvatel. S našimi
nápady budeme voliče postupně
seznamovat. Zároveň jsme otevření každému novému podnětu.
Abychom mohli lidem vycházet
vstříc, musíme se s nimi potkávat, naslouchat jim, vysvětlovat,
jak se věci mají. Nikdo se nemusí
bát se ozvat.
Semily se můžou chlubit velmi pestrou spolkovou činností ve všech odvětvích. Mnohá

města mohou závidět možnost
alternativního
vzdělávání
na předškolním, základním
i středním stupni. Nejen díky
waldorfskému školství, ale také
díky výše zmiňovanému spolkovému životu, je ve městě vysoká
koncentrace svobodomyslných
lidí. Piráti chtějí hájit individualitu, autentičnost a možnost
volby, tedy alternativy. Současná
politická kultura v zemi je pro
mnohé nepřijatelná. Ohrožuje
svobodu nás všech.
Pojďte nám tedy pomoci zapracovat na tom, aby politika
nebyla jen sprosté slovo, ale aby
se za jejím významem skrývala
především občanská angažovanost ve prospěch společnosti.
Transparentnost veřejných věcí
je nutným krokem k výraznému
zlepšení politické kultury. Pojďte
do toho s námi!

Držíme kurz!

Kateřina Jínová

Pirátka, lídryně kandidátky v Semilech
katerina.jinova@pirati.cz
fb/PiratiSem

Slovo lídra z České Lípy: Nejsme výtahem do politiky

petr jeník
Lídr kandidátky v České Lípě

Blíží se komunální volby a v České Lípě máme velké ambice.
Po čtyřech letech sbírání zkušeností v opozici bychom rádi
začali prosazovat pirátské zásady a program přímo ve vedení města. K tomu je ale potřeba
silný tým. Získal jsem důvěru
ve vnitrostranickém hlasování
k tomu být lídrem na českolipské
kandidátce a mým úkolem číslo jedna je sestavení kompletní
kandidátky, která si získá důvěru lidí. Sestavení kandidátky
by byl snadný úkol, kdybychom
chtěli být výtahem do politiky
pro kohokoli. To ale nejsme. Až
příliš často se mě lidé ptají, co

z toho budou mít oni sami. Dá se
tím uživit? Budou si moci přihrát
zakázku? Narovinu jim říkám, že
si asi spletli stranu.
Podobné je to pak v případě
jakýchsi předvolebních koaličních námluv. Chcete s námi jednat o případné koalici? OK, ale
pojďme se nejprve bavit o tom,
co budeme dělat a jak to budeme
dělat, a teprve potom o rozdělení funkcí. Chcete se bavit o tom,
kdo z vašich kolegů bude dělat
šéfa některé městské organizaci?
Ten, který prokáže odbornost
a férově vyhraje výběrové řízení. Bavím se se všemi a většina

lidí pochopila, že i se mnou se
bavit dá. Mám jen zásady, které
je nutno dodržovat. Lžeš mi? Pak
jsi u mě skončil. Politikaříš? Pak
ve mně spojence nehledej.
Zpátky ale k pirátské kandidátce. Držím se rčení, že pokud jsem
nejchytřejší v místnosti, pak
jsem ve špatné místnosti. Proto
se obklopuji lidmi chytřejšími
a zkušenějšími, než jsem sám.
Nemám strach, že mě zastíní.
Doufám v to. A doufám proto,
že se nám společně podaří dát
do kupy skvělý tým lidí, který
se bude následující léta podílet
na chodu našeho města.

držíme kurz

Držíme kurz!

Petr Jeník

Pirát, lídr kandidátky v České Lípě
petr.jenik@pirati.cz
fb/piraticl
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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.
kurzNE ON TEBE.
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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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