
Zprůhlednění státních 
penězovodů

str. 1

Digitální stát

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

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

 
V současném složení Sněmov-

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

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

držíme kurz

Nikdo nám nenasypal kapi-
tál do začátku a ani později 

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

Držíme kurz

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

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

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

Místo, kde to 
všechno začíná

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

Všechny odborné organizace, 
které se zabývají bojem pro-

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

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

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

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

Chceme zprůhlednit největší penězovod

Ing. Dana Balcarová

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

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

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

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

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

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

 
K podzimním komunálním vol-

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

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

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
Předseda poslaneckého klubu

piratskelisty.cz
pirati.cz
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držíme kurz

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

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

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

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

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

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

JeDen příKlaD Za Všechny – 
Včasné nOtifiKace

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

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

technOlOgie nesmí být 
nástROJem šiKany

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

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

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

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

Digitální stát na obzoru aneb život bez front na úřaDeCH

Ondřej Profant
poslanec PSP  
specializuje se na e-goverment

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

eneschopenka může snížit riziko nákazy

Jaké jsou výhody eneschopenky?

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

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

  
Bude to fungovat jako interne-

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

 
S Piráty na projektu spolupra-

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

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

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

Zde je jeden příklad:
Paní Anna dostala v neděli 

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

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

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

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

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

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Ilustrační příklad digitální neschopenky

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

sněmovna otevřená 
pro všechny

Lukáš Kolářík
Poslanec PSP 
předseda podvýboru pro IT a dávkové 
systémy

pirati.cz
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držíme kurz

veganění: Piráti v Českém těšíně 
vařili pro lidi bez domova i kolemjdoucí

Je konec ledna, venku mrz-
ne, všichni spěchají do tepla 

domova. Ne každý ale má kam 
jít. Právě pro lidi bez domova 
Piráti v  Českém Těšíně vaři-
li veganský segedínský guláš.  
U stánku s teplým jídlem se ale 
často zastavovali i běžní kolem-
jdoucí a divili se, proč Piráti ta-
kovou akci pořádají... zvláště, 
když je po volbách.

„Piráti jsou stranou aktivních 
občanů, většinou máme společ-
nou právě snahu zapojit se, po-
máhat, měnit svět kolem sebe. 
Dělat charitativní akci před vol-
bami jsme nechtěli, vypadalo by 
to jako součást kampaně. Lidi bez 
domova navíc teplé zdravé jídlo 
nejvíce ocení právě uprostřed 
zimy,“ vysvětluje lídr těšínských 
Pirátů Ireneusz Pieniążek.

Pirátské veganění bylo jed-
ním z projektů financovaných  
z participativního rozpočtu Čes-
ké pirátské strany. Sójový gu-
láš příznivcům i kolemjdoucím 
chutnal, všechny připravené 
porce se rozdaly. Organizátoři 
rozdali zhruba 60 porcí sójové-
ho guláše a ochotně diskutovali. 
Dobrovolníci na místo přivezli 
také oblečení, potraviny a hygie- 
nické prostředky pro lidi bez do-
mova. Na venkovní rozdávání 
jídla po setmění plynule navázal 
doprovodný program v nedale-
kém klubu Bledý úsvit, kde se  

konala projekce dokumentár-
ního filmu s ekologickou téma-
tikou.

O měsíc později se v Těšíně celá 
akce opakovala, jen guláš  vystří-
dala veganská hrachovka. 

Tradici gulášů pro potřebné 
zahájili pražští Piráti po  vol-
bách v listopadu 2017. Setkávají 
se pravidelně dvakrát v měsíci  
u  Hlavního nádraží v  Praze, 
vaří guláš, nabízejí čaj a baví se 
živou muzikou. Jídlo rozdávají 
dobrovolníci díky finančnímu 
příspěvku pirátských poslanců. 
Ti tímto způsobem vrací odmě-
ny za výkon funkce zastupitelů 
na pražském magistrátu, úřad 
totiž vrácení odměn zamítl. Akce 
probíhají na základě spoluprá-
ce organizátorů s potravinovou 
bankou pro Prahu a Středočeský 
kraj, které zaplatili paušální roč-
ní poplatek opravňující využívat 
suroviny této konkrétní potra-
vinové banky.

oPavané Přímo rozhoDují, na co Dá město Peníze! 
jeDiná Pirátka Dokázala ProsaDit ParticiPativní rozPoČet

Cílem tohoto velmi účin-
ného nástroje přímé  

demokracie je zapojit občany 
do dění ve městě a dát najevo, 
že vedení města opravdu stojí  
o jejich nápady a názory.

V Pirátské straně participativní 
rozpočet velmi úspěšně použí-
váme už několik let. V partici-
pativním rozpočtu jsme podpo-
řili veřejně prospěšné projekty  
za skoro 2,3 milionu korun. 

„Nechceme být jako ostatní 
strany, které kážou vodu, a pijí 
víno. Všechno, co prosazuje-
me v programu, praktikujeme 
i u sebe, ať jde o participativní 
rozpočet, přímou demokracii 
nebo veřejná výběrová řízení,“ 
říká krajský předseda a dvojka 
na pirátské kandidátce v Opavě 
Pavel Kořízek. 

Jak to funguje? Je to velmi 
jednoduché a zároveň zábavné  
a účinné. Z rozpočtu se vyčlení 
částka a ta se pak rozdělí mezi 
přihlášené projekty podle vý-
sledků hlasování členů. 

„Na  konci roku 2016 jsem  
na  opavském zastupitelstvu 
přednesla návrh na  zavedení 
participativního rozpočtu pro 
rok 2017. Poslední kapkou pro 
mě tehdy bylo, že vedení měs-
ta přikleplo třičtvrtě milionu  
na dotování ztráty v hospodaře-
ní místního hokejového klubu. 
Chtěla jsem Opavanům koneč-
ně umožnit přímo rozhodovat 
o projektech, které bude město 
podporovat. Participativní roz-
počet je něco, co lidi opravdu 
motivuje k tomu se zapojit a mít 
také lepší vztah k městu, kde žijí, 

i k jeho vedení,“ vysvětluje Hana 
Brňáková.

Pro návrh nakonec hlasovala 
jak opozice, tak část vládnoucí 
koalice. „Pikantní na celé věci 
je, že Změna pro Opavu včetně 
současného náměstka primáto-
ra Dalibora Halátka, která měla 
zavedení participativního roz-
počtu také ve svém volebním 
programu, se tehdy při hlasování  
o návrhu zdržela a nepodpoři-
la ho. Dnes ale projekt přijali  
za svůj do té míry, že ho dokonce 
prezentují jako svůj úspěch. S tím 
je ale třeba v politice počítat. Já 
jsem hlavně ráda, že se nám to 
vůbec podařilo,“ doplňuje lídryně 
Pirátů v Opavě Hana Brňáková.

V roce 2017 bylo na participa-
tivní rozpočet vyčleněno pouze 

300 tisíc, letos už byl rozpočet 
navýšen na dvojnásobek. 

„Moje představa byla milion ko-
run. Naši občané mají skvělé ná-
pady a zasloužili by si větší důvěru  
a podporu vedení města. Lidé 
oceňují šanci opravdu rozho-
dovat o dalším rozvoji města, 
přemýšlejí o něm a to je téměř 
neocenitelné. Pokud bychom 
v komunálních volbách uspěli, 
navýšení by bylo určitě jednou 
z našich priorit,“ dodává Hana 
Brňáková.

Hana Brňáková je jedi-
nou Pirátkou v opavském  
zastupitelstvu. Přestože 
je navíc v opozici, podařil 
se jí téměř husarský kou-
sek. Získala podporu na-
příč politickým spektrem 
opavského zastupitelstva 
a prosadila zavedení par-
ticipativního rozpočtu.

Bc. Hana Brňáková

Mgr. Zuzana Klusová
místopředsedkyně a PR koordinátorka 
krajského sdružení Pirátů v MSK

8 tisíc lidí za 5 let! Tolik ubylo 
obyvatel Ostravy. Z Karviné 

odchází skoro 900 lidí ročně, po-
dobně je na tom Havířov, Orlová 
nebo Bruntál. Města přitom už 
tolik netrápí nezaměstnanost, 
projevovat se naopak začíná ne-
dostatek kvalifikovaných lidí. 
Firmy nemohou sehnat dělníky, 
techniky ani schopné manažery, 
chybějí také lékaři. Proč se města 
vylidňují a co s tím?

„V našem průmyslovém regio-
nu se města stavěla více pro to-
várny než pro lidi, kteří v nich 
žili. Ocelové srdce republiky 
bilo jako o závod a hnalo dopře-
du ekonomiku celé země. Naši 
předci se nejprve nastěhovali  
do hornických domků a posléze 
na uniformní paneláková sídliště. 
Dnešní generace ale chce víc než 
těžkou dřinu v továrně, špina-
vý vzduch a šanci odreagovat se 
večer v hospodě, na nákupech či 
při fotbale. Ostravsko si zaslouží 
stát se konečně krajem, kde jsou 
na prvním místě jeho občané. 
Stát by teď měl směřovat svou 
pozornost na ty, kteří se pro stát 
nejen svým zdravím obětovali. 
To ale neznamená zapomenout 
na svou industriální historii, ba 
naopak,“ říká lídr ostravských Pi-
rátů David Witosz, který pochází 
z Karviné.

Piráti přinášejí celý komplex 
opatření pro zlepšení života  
v  regionu, díky nimž se mají 
slezská města změnit v moder-
ní, otevřená a příjemná místa. 
Piráti chtějí přinést chytrá řeše-
ní, která umožní vyřídit větši-
nu věcí z pohodlí domova nebo 
odkudkoliv díky pár dotykům  
na chytrém telefonu. Říkejme 
tomu „města v  mobilu”. Díky 
chytrým aplikacím si vyřídíte 
úřední záležitosti, najdete a za-
platíte parkování, nahlásíte díru 
na silnici nebo kouknete, kam 
zajít večer za zábavou.

Aplikace ale samozřejmě všech-
no nevyřeší, města se musí hod-
ně proměnit i navenek. Pomoci 
mají třeba vertikální a střešní 
zahrady, které pomáhají zachy-
távat polétavý prach, oživují 
hustě zastavěná území a zlepšují  

mikroklima ve městech. Ulice by 
mělo oživit také současné umění 
a design. „Prosazujeme zpraco-
vání urbanistických studií, které 
nám dají indicie, jak nejlépe pro-
měnit veřejná prostranství, aby 
byla krásná i účelná, a taky archi-
tektonické soutěže, kde si budou 
občané i vedení města vybírat 
z kvalitních návrhů a společně 
rozhodovat o podobě města,“ do-
plňuje Pirát David Witosz. „Aby-
chom dokázali, že tohle všechno 
nejsou jen předvolební sliby, 
přicházíme už teď s pirátským 
projektem Sepněme Moravskou, 
který se bude zamýšlet spolu 
s občany, jak elegantně propojit 
Moravskou Ostravu a Přívoz pro 
pěší, cyklisty i lidi na vozíčku.” 
(čtěte více na straně 6.)

Další částí mozaiky je maximál-
ní otevřenost radnic a zapojování 
občanů do dění ve městě. K tomu 
slouží participativní rozpočty 
a maximální míra otevřenosti 
účetnictví města, kde si rozklik-
nete rozpočet až k  fakturám, 
ne jen do sekce „ostatní“, kde se 
schovává cosi za několik miliónů. 
No a krom toho všeho musíme 
dokázat, že si tady lidé mohou 
plnit sny, že kvůli tomu nemusí 
do Prahy nebo Londýna. 

slezská města opouští 
ročně tisíce lidí!
piráti mají plán, jak odliv mladých zastavit

Ing. David Witosz

Mgr. Zuzana Klusová
místopředsedkyně a PR koordinátorka 
krajského sdružení Pirátů v MSK
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vyPlouváme Do komunálních voleb 2018 

Krmelín 
kandidátka v jednání

ostrava – Mariánské Hory 
kandidátka v jednání

bohumín
bc. Daniel galuszka
Žurnalista, publicista, spisovatel, 
povoláním asistent mediálního 
týmu a pirátského poslance. Jeho 
témata jsou bezpečnost a sociální 
politika. Fanoušek Hvezdných 
válek, Arsenalu a botaniky.1

bruntál
Zdeněk Rozprým
Občanským povoláním mistr  
výroby. Po večerech úspěšně 
moderuje společenské a klubové 
akce a ve volném čase rád  
objevuje novou hudbu a tančí 
streetdance a breakdance.2

Český těšín 
ing. ireneusz pieniažek
IT specialista, pracovník 
s mládeží a překladatel 
odborných textů.
Výrazná osobnost českotěšínské
alternativní kultury, organizá-
tor občanských aktivit a hlavní
pohon pirátského Veganění.3

frýdek-Místek 
Jakub tichý
Pátým rokem ředitel městského 
kulturního zařízení ve Frýdku-
-Místku, v minulosti pracoval 
také jako reportér či marketér.  
Ve volném čase se amatérsky 
věnuje hudbě a prknům,  
která znamenají svět.4

Havířov 
martin Rédr
Momentálně zaměstnán jako 
sociální pracovník, v minulosti 
přičichl také k hotelnictví  
a gastronomii. Ač se nyní hodně 
věnuje rodině a Pirátům,  
při troše štěstí jej můžete  
zastihnout na HC/Punk koncertě.5

Hlučín 
ing. Rostislav matuška
Nezávislý kandidát s podporou 
Pirátů. Jinak také personalista, 
manažer a grafik. Jeden  
ze správců Hlučínského fóra  
pro občany, milovník  
adrenalinu a hráč na několik 
hudebních nástrojů.6

Karviná
mgr. Zuzana Klusová
Vzděláním žurnalistka,  
nyní pracuje jako asistentka 
dvou krajských pirátských  
poslanců a specialistka  
na mediální výstupy. Pirátka  
a matka na plný úvazek,  
bojovnice za lepší životní  
úroveň v Karviné a regionu.

7

Moravská ostrava a Přívoz 
ing. Rostislav řeha
Informatik a programátor,  
v současnosti databázový  
specialista u mezinárodní  
IT firmy. Milovník deskových 
a karetních her, ač se nyní více 
věnuje spíše rodině a cyklistice.16

držíme kurz

15

17

8
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Český 
Těšín

Havířov

Karviná

Stonava 3
5

7

13

ostrava-Jih 
pavlína nováčková
Vystudovaná historička,  
pracuje na odboru rozvoje  
obvodu v Porubě. Jejím  
srdcovým obvodem je nicméně  
Ostrava–Jih, kde se chce  
zasadit o kultivaci veřejného 
prostoru a komunální politiky.

Magistrát města ostravy 
Ing. David Witosz
Geodet, pirátský specialista 
na dopravu a odborný asistent 
poslance, člen Rady Českého 
svazu geodetů a kartografů. 
Amatérský astronom a nadšený 
fotograf s Polaroidem vždy  
po ruce.

Kopřivnice
ing. ladislav stehlík
Vývojový konstruktér  
automobilové světelné techniky.  
Člen představenstva Oblastního  
stavebního bytového družstva 
Kopřivnice, v současnosti člen 
Zastupitelstva města Kopřivnice.

ostrava-Poruba 
mgr. andrea hoffmanová, ph.D.
Vysokoškolská pedagožka – 
vzdělává budoucí učitele  
anglického jazyka v Ostravě  
a Olomouci. Mimo politiku  
se věnuje také občanským  
aktivitám a pořádání diskuzí.14

stonava
bc. marcel žebrok
Zástupce ředitele základní  
školy v Českém Těšíně a správce 
sítě. Ve Stonavě kandiduje  
za Piráty v komunálních  
volbách již potřetí. Ve volném 
čase nejraději brázdí kraj  
na motorce.13

rychvald
tomáš Kula
Vystudovaný strojař, od roku 
2017 zajišťuje jako řidič  
chod senior taxi v Rychvaldě. 
Od politiky odpočívá  
při cestování a sportovních 
aktivitách – miluje tenis  
a cyklistiku.12

Příbor
Jiří Demel
IT specialista, spolupracoval  
s bývalým Telecomem a ERI  
na zavádění internetu v ČR.  
Ve volných chvílích kromě  
činnosti u Pirátů rád objevuje 
nová místa a chutě.11

opava
bc. hana brňáková
Ředitelka NNO v oblasti  
sociálních služeb. Členka  
opavského zastupitelstva,  
kde se jí z opozice podařilo  
prosadit participativní  
rozpočet. Kreslí, ráda  
si zazpívá, čte, tancuje,  
mezi řečí veršuje.

10

nový Jičín 
ing. emil adámek
Nezávislý kandidát  
s podporou Pirátů, v Novém 
Jičíně v koalici se Svobodnými. 
Odborný asistent na katedře 
národohospodářské  
při Ekonomické fakultě  
VŠB-TU Ostrava.9

naši kanDiDáti  
na senátory

RnDr. petr pavlíček (65 let)  
ředitel Mendelova  
gymnázia v Opavě

Studoval na Přírodovědecké 
fakultě Univerzity Palacké-
ho, obor matematika – fyzika. 
Za dobu jeho působení ve funkci 
ředitele se gymnázium zařadilo 
mezi nejlépe hodnocené střed-
ní školy v  Moravskoslezském 
kraji i v republice. Mimo jiné 
zde Petr Pavlíček zavedl tradi-
ci školních vědeckých konfe-
rencí, pod jeho pedagogickým 
vedením se pak žáci Mendelo-
va gymnázia celkem desetkrát 
probojovali do světového finá-
le prestižní fyzikální soutěže 

Turnaj mladých fyziků (IYPT), 
největším úspěchem pak byla  
v r. 2017 stříbrná medaile z finále 
této soutěže v Singapuru. Letos 
mu byla udělena cena pro peda-
gogy Učené společnosti České 
republiky a Nadačního fondu 
NEURON za podporování zájmu 
o vědu a výzkum na středních 
školách, vytváření podmínek pro 
individuální činnost studentů  
a za vynikající působení studen-
tů Mendelova gymnázia v Opavě 
v soutěžích.

Ve spolupráci se Statutárním 
městem Opava byl součástí 
týmu, který se podílel na tvor-
bě modelu Sluneční soustavy, 
který se stal významnou turi-
stickou atrakcí Opavska. Pro 
Svět techniky Ostrava vytvořil 
několik populárně naučných 
výstav: Svět za zrcadlem aneb 
následuj bílého králíka, Svět iluzí  
a klamů, Něžný svět matematiky 
a Dřevěný svět her a hlavolamů.

Jako nezávislý kandidát byl 
zvolen do  Zastupitelstva sta-
tutárního města Opavy. Jeho 
celoživotním krédem je hledat 
přijatelné cesty, aby organiza-
ce, věci… fungovaly s minimální 
spotřebou energie. Je příznivcem 
dohody a akceptovatelných ře-
šení, nemá rád žabomyší spory.

volební obvod č. 68 opava

Narodil se ve Frýdlantě v se-
verních Čechách, dospíval ve 
východních, v Rychnově.  Za stu-
diem literatury poněkud nepo-
chopitelně vyrazil do hanác-
ké metropole. Olomouc sice 
rodí kvalitní ječmen a chmel, 
na kulturním poli tam ale zesnul 
psík. Krom cenných zkušeností 
z celonočních kolejních debat 
a z listopadové revoluce, která 
dokázala město i univerzitu 
probudit z letargie, si z ní nako-
nec odnesl diplom nezbytný pro 
výuku mateřštiny a filozofie.

Láska a práce ho po studiích 
přivedly do Ostravy. 

Na porubském gymnáziu pro-
žil svobodná porevoluční léta, 
hledal se ve své profesi. Ostrav-

ská univerzita, na niž později 
nastoupil, ho přivedla k otáz-
ce „jak tlumočit staré texty?“  
a brzy se přidala další – „jak se 
dělá učitel?“. Vedle výuky české 
literatury 19. století se totiž řadu 
let podílí na přípravě budoucích 
češtinářů. 

Nejen papírovým Ostravanem 
se stal hlavně díky aktivitám 
Fiducie, jejího okrašlovacího 
spolku a také nedávno vznik-
lého Centra PANT, na  jehož 
programu se podílí. „Neříkám,  
že Ostravu dokonale znám, ani 
že jsem do všech jejích tváří ne-
kriticky zamilován. Co vím jistě, 
je to, že už si ji od sebe nedokážu 
odmyslet.“

volební obvod č. 71 ostrava-město

mgr. martin tomášek, ph. D. (48 let)  
vysokoškolský pedagog na Ostravské univerzitě

držíme kurz
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sePněme moravskou
Piráti chtějí propojit moravskou ostravu a Přívoz

„Území obvodu Moravská Ost-
rava a Přívoz (MOaP) je od severu 
k jihu zhruba v polovině rozdě-
leno neprostupnou bariérou  
v podobě železniční trati a ulice 
Místecké. 

Zatímco pro automobily je pro-
pojení přes osu Hlavní nádraží 
a nádraží Ostrava-Střed velmi 
dobré, chodec prakticky nemá 
možnost důstojně se dostat z jed-
né části obvodu do druhé. 

Po  celé délce mezi Hlavním 
nádražím a  nádražím Ostra-
va-Střed neexistuje ani jeden  
pořádný přechod,“ vysvětluje au-
tor myšlenky, pirátský garant pro 
dopravu a lídr ostravských Pirátů 
David Witosz.

Územní plán města ani nedáv-
no zveřejněný strategický plán 
přitom s žádnou formou čistě 
pěšího bezbariérového propo-
jení obou částí obvodu nepočítají. 
Situace je o to horší, že nedávné 
rozšíření Místecké ulice způsobilo 
odříznutí jediné funkční lávky 
přes železniční trať. V obvodu 
MOaP dnes žije přes 15 000 oby-
vatel na  každé straně bariéry  
a Piráti se domnívají, že právě 
volný pohyb chodců v centrální 
části je základním předpokla-
dem jeho oživení. „Je to problém 
tak velký a tak chronický, že si 
paradoxně nikdo ani neuvě-
domuje jeho závažnost. Lidé se  
s  touto bariérou sžili a  berou 
ji jako každodenní fakt. Vede-
ní města tento problém nejen  

neřeší, ale nechává bez povšim-
nutí i jeho neustálé zhoršování,“ 
dodává Pirát David Witosz.

Naším záměrem je, aby se díky 
nově navrženému stavebnímu 
řešení dalo přejít přes železni-
ci, Místeckou a Porážkovou ulici  
a pokračovat oběma směry pěší 
magistrálou křížem na  sever  
i na jih. Obyvatel sídliště Fifejdy 
se tak dostane pěšky do centra 
Ostravy na Masarykovo náměstí 
za 15 minut, a to důstojně, pohodl-
ně a bezpečně. Konkrétní podobu 
řešení budou Piráti prosazovat 
formou otevřené architektonic-
ko-urbanistické soutěže/hry se 
zapojením veřejnosti.

Piráti jsou přesvědčeni, že na na-
vrhovaném propojení obvodu zís-
kají všichni, tedy jak obyvatelé 
jeho obvodu, tak návštěvníci:

   pěší pohyb po  městě bude  
pohodlnější 

   dojde k faktickému oživení 
centra města bez složitých 
zásahů

   zlepší se situace s parkováním 
   dojde k oživení a zhodnoce-
ní pozemků kolem železnič-
ní trati, které nyní můžeme 
považovat za brownfield.  

Pro výstavbu propojení je na-
víc mimořádně příznivá doba.  
V oblasti se totiž chystá několik 
důležitých dopravních projektů, 
třeba rekonstrukce ostravské-
ho nádraží nebo rozšíření ulice 
Místecké. „Všechny tyto projekty 
jsou ve stavu záměru, takže se 
ještě nezačala zpracovávat do-
kumentace. Chceme dosáhnout 
toho, aby řešení pěšího propojení 
bylo její nedílnou součástí. Cena 
stavebního řešení i navazující 
pěší magistrály bude zlomková 
oproti investicím do automobi-

lové a železniční infrastruktu-
ry,“ doplňuje pirátský poslanec  
za MSK Ondřej Polanský.

Na této iniciativě Piráti navíc 
chtějí také prezentovat otevřený 
způsob komunikace s obyvateli 
obvodu. „Chceme s lidmi tvořit 
Ostravu společně, ptát se na je-
jich názory a postoje a pak je 
promítnout do skutečné podo-
by města,“ dodává David Witosz.

Ing. Ondřej Polanský
poslanec PS PČR za Moravskoslezský kraj 
ondrej.polansky@pirati.cz

„Sepněme Moravskou“ je název unikátního projektu, který představilo místní sdružení Pirátů 
pro Moravskou Ostravu a Přívoz. Smyslem iniciativy je propojit dvě dosud oddělené čtvrti tak, 
aby se z jednoho konce na druhý dostali chodci, lidé na invalidním vozíku, cyklisté i bruslaři.

„mládí nemá být v politice bráno jako handicap“ 
říká nejmladší lídr pirátů v moravskoslezském kraji

Narodil jsem se do světa, kde 
bylo všechno dané. Kde jsem vě-
děl, že budu chodit následující 
dlouhá léta do školy, že se vždy 
vrátím domů, že budu mít na sto-
le vždy talíř s jídlem a že za mě 
všechny problémy vždy vyřeší 
rodiče. Když jsem vyrůstal, po-
stupně všechny tyto jistoty odpa-
dávaly, až jsem se stal dospělým 
člověkem, který je ve všech svých 
krocích zodpovědný sám za sebe.

Podobně je to s okolím, ve kte-
rém žijeme. Zjišťujeme, že se 
nemůžeme spoléhat na stát, kraj  
či město v tom, že něco zařídí či 
udělají sami od sebe za nás. Není 
to ale vina zmíněných územních 
celků. Máslo na hlavě máme my 

sami, protože se více nezapojuje-
me do společného rozhodování, 
které je v demokracii přímo vyža-
dováno. A proto jsme se rozhodli 
udělat krok, který plně definuje 
roli angažovaných občanů. Kan-
didujeme do  bohumínského  
zastupitelstva.

Kdo jsme a co chceme? 
Jsme Piráti. 
Skupina lidí, kteří se dlouho-

době zajímají o  dění ve  svém 
osobním prostoru, vytvářejí si  
k němu postoje a samozřejmě de-
finují řešení problémů. Myslíme 
si, že nová generace potřebuje 
vlastní politickou reprezentaci, 
která skutečně chápe problémy 
mladých a prezentuje jejich po-
stoje. Jsme tady však i  pro rodiče 
a prarodiče, protože chceme vy-
budovat takové prostředí, které 
udrží jejich potomky na blízku. 
A jak to děláme? Nabízíme lide-
mm podíl na samosprávě tím, že 
jim uživatelsky přívětivou cestou 
poskytujeme potřebné informace 
a zapojujeme je do rozhodování. 
Stojíme si za tím, že občan nemá 
informace o otázkách ve svém 
městě vyhledávat, ale otázky vy-

žadující pozornost mají vyhledá-
vat občany. 

Mnoho našich kritiků nám  
vyčítá věk a nedostatek zkušenos-
tí. My si stojíme za tím, že neexis-
tuje věková hranice, od kdy má 
člověk nárok na názor či pravdivý 
výrok. Jsme sice mladí, zato však 
nabízíme zkušenosti nabyté v Po-
slanecké sněmovně, advokátních 
kancelářích, stavebních firmách, 
nemocnicích, laboratořích, škol-
ním prostředí, ale také z reálného 
byznysu. 

Zodpovědnost nás volá k zapo-
jení se do veřejného dění. Stesk 
po domově zase k výměně met-
ropolitního pohodlí za budování 
něčeho, co máme rádi a co známe. 

Bez vás to nedáme a pro vás to 
děláme. Pomůžete nám v tom? 
Společně uděláme z Bohumína 
perlu Moravskoslezského kraje. 

slezská města opouští ročně 
tisíce lidí – pokračování

Podpoříme startupy, podnikání 
online i vznik podnikatelských 
inkubátorů. Místo investičních 
pobídek zahraničním firmám  
z oblasti automobilového prů-
myslu zkusme podporu směřo-
vat do českých firem a podnika-
telů. To ale není všechno.

V Karviné teď přicházejí s vi-
deosoutěží na téma „Žij svůj sen 
v Karviné“. O co jde? „Když jsem 
přemýšlela o tom, co většinu 
mých přátel vedlo k rozhodnutí 
opustit region, kde mají koře-
ny, rodiče a přátele, došlo mi, 
že chtějí jít za svým snem a mají 
pocit, že tady si sny plnit prostě 
nemohou. Že vrátit se po vyso-
ké zpět do Karviné, jako jsem 
se rozhodla já, se bere jako ži-
votní prohra. To chceme změnit 
a ukázat, kolik skvělých lidí tady 
žije a dělá, co je baví,“ vysvětluje 
Zuzana Klusová, lídryně karvin-
ských Pirátů, která se do rodné-
ho města vrátila hned po absol-
vování Masarykovy univerzity 
v Brně. „V rámci kampaně jsme 
natočili propagační video, kde 
ukazujeme Karviňáky, kteří jsou 

úspěšní a dělají to, co je baví. 
V samotné soutěži nabízíme  

10 000 korun nejlepšímu videu 
na téma „Žij svůj sen v Karviné“, 
to pak použijeme v naší komu-
nální kampani. Nechceme na-
táčet strojené spoty, dáme šanci 
lidem ukázat, že hned nemusí 
změnit svět, stačí přece, když za-
čnou měnit své město,” dodává 
Pirátka Zuzana Klusová.

Mgr. Zuzana Klusová
místopředsedkyně a PR koordinátorka 
krajského sdružení Pirátů v MSK

Bc. Daniel Galuszka
lídr kandidátky Pirátů v Bohumíně

Plánované propojení dvou oddělených částí jednoho městského obvodu 

Bariéra rozděluje městský obvod 
na dvě části

Tým kampaně „Žij svůj sen  
v Karviné“Bc. Daniel Galuszka

Krajská příloha – sazba: Marta Oškerová

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 neza-
pomeneme, kdo jsme a kdo jsme 
byli, ještě když Piráti nebyli pro 
mainstream dost cool.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

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

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

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

Nenabíráš tím chozením pěšky 
zpoždění?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

na něco konkrétního zeptat. Pak 
je průběh přibližně takový: 

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

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

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

budu.“ 
„Tak proč to tady rozdáváte?“ 

„Protože potřebuju peníze…“

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

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

nejDůležitější Pilíř volební kamPaně: DobrovolníCi

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

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

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

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

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

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

 
Proto se všichni pirátští poslanci 

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

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

 
Bývalí zastupitelé na pražském 

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

Jít příkladem ovšem v české 
politice nestačí. Z toho důvodu 

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

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

Co se uroDilo u Pirátů 
na twitteru?

@ceska.piratska.strana

@Piratska.strana

@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Pošlete
Pirátské listy

dál

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů
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