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Léto 2018 ǀ piratskelisty.cz ǀ Česká republika ǀ pirati.cz ǀ Neprodejné
vat fungování veřejných služeb,
protože všechny úřady a služby,
pokud se lidé rozhodnou, mají být
kompletně dostupné online. Naším
cílem je skutečná ochrana občanů
před šikanou. Bráníme svobodu
tak, že vždy prosazujeme svobodný přístup občanů k informacím
i svobodu projevu a právo na soukromí. Podporujeme demokracii
a zapojení lidí do rozhodování.
Jedno z hesel naší kampaně bylo
„Více svobody, méně buzerace!“

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

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

N

ikdo nám nenasypal kapitál do začátku a ani později
jsme se neopírali o žádné vlivné
sponzory či nakoupenou pozornost médií. Krok za krokem jsme
rostli díky tisícovkám dobrovolně odpracovaných hodin a energii tisíců aktivních lidí. Volby
ukázaly, kterak jsme se z nuly
stali třetí nejsilnější politickou
partají, a po prvním půl roce
ve Sněmovně jsme dnes podle
některých měření dokonce druhou nejpreferovanější stranou.

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

Ve Sněmovně jsme předložili
řadu vlastních návrhů zákonů. Odmítáme kumulaci odměn za vykonávání více veřejných funkcí pro
stát. Pracujeme na zákoně o dostupném bydlení. V legislativním
procesu už máme návrh na zrušení výjimek ze zákona o svobodném
přístupu k informacím i registru
smluv pro ČEZ. Dále jsme předložili nominační zákon, který jde
do Sněmovny s podporou 5 dalších
poslaneckých klubů. Řešíme insolvence a exekutory a věnujeme
se autorskému zákonu. Iniciovali
jsme vyšetřovací komisi pro kauzu
OKD, máme návrh na legalizaci
konopí pro rekreační účely. Jinak je důležité si uvědomit i to,
jak dlouhý je legislativní cyklus
Sněmovny. Prosadit zákon trvá
minimálně půl roku a my na tom
usilovně pracujeme na mnoha
úrovních zároveň.
V předchozích komunálních volbách se nám podařilo do vedení
měst a obcí poslat okolo 30 politiků. Pirátští zastupitelé sedí na radnicích v Mariánských Lázních,
Brně, Písku, Přerově, ale i v několika městských částech Prahy
a na jejím magistrátu. O dva roky
později jsme pak získali dalších pět
mandátů ve dvou krajích a dvěma
našim zástupcům jsme pomohli
do Senátu. Průlomovým byl loňský
podzim, kdy s podporou více než
půl milionu voličů do dolní komory Parlamentu České republiky –

Chceme zprůhlednit největší penězovod

V

šechny odborné organizace,
které se zabývají bojem proti korupci, se shodnou na tom,
že významnou posilou pro ně
byl před časem přijatý zákon
o registru smluv, účinný od července 2016. Bohužel ti, proti kterým je tento zákon namířen, si
v něm vynutili výjimky. Některé
jsou i opodstatněné, například

udržení obchodního tajemství
v konkurenčním prostředí. To
se dá ale ošetřit i jinak, než aby
tyto společnosti dostaly paušální výjimku a nemusely smlouvy
zveřejňovat vůbec.
Piráti proto vytrvale pracují
na tom, aby tyto klauzule zrušili. Jako příklad za všechny mů-

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

do Poslanecké sněmovny – usedlo
22 poslankyň a poslanců. Věřím, že
úspěch zopakujeme i ve volbách
letos na podzim, až si lidé budou
volit své obecní zastupitele.
Není to ovšem pouze sněmovní
a senátní politika, kam Piráti směřují své úsilí a kde jsou dlouhodobě
aktivní. Dokazuje to naše každodenní práce, kde se, ať zvoleni či
nikoliv, snažíme prosazovat nové
svěží nápady, tvrdě bojujeme proti
korupci, plýtvání i klientelismu
a usilujeme o otevřené radnice. Jak
asi víte, i když se ve vedení obcí
napříč republikou vystřídalo po listopadu 1989 mnoho různých stran,
těchto nešvarů jsme se nezbavili.
Naše působení v místních sdruženích po celé republice spočívá
v práci odspodu. V krajských metropolích proto průběžně otevíráme síť pirátských center. Ta jsou
určena nejen pro potřeby Pirátů,
ale stanou se zároveň komunitními centry pro občany i místní
spolky a iniciativy. Naším cílem
je provozovat multifunkční živé
prostory pro nejrůznější aktivity
místních, nikoliv držet uzavřené
stranické sektetariáty bez života.

Místo, kde to
všechno začíná

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

Ing. Dana Balcarová

Hodně zdraví a sil vám přeje

Vytvořit takové místo mohou pouze lidé,
kteří jsou kompetentní, nebojí se změn
a nejsou to „provaření sígři“. Měli by to
být zodpovědní správci místa i obecní
kasy, s chutí a schopností debatovat
s místními o tom, co potřebují, do čeho
se má investovat, co kde stavět či opravit.
Musí to být aktivní a moderní politici,
kteří dokážou vždy vysvětlit a obhájit
svoje rozhodnutí.
Dlouhou dobu se věnuji životnímu
prostředí, jsem zastupitelkou na Praze 9 a loni mě pirátská vlna vynesla
do Sněmovny. Jako předsedkyně výboru
pro životní prostředí bojuji za silnější
legislativu, která se aktuálně týká třeba
lepší ochrany zdraví v zákonu o ovzduší.
Všechno ale začíná na místní úrovni,
kde se dějí reálné věci a kde radnice
ovlivňuje mikroklima, ve kterém žijeme.
Piráti chtějí místo, kde se dobře žije
ve všední den i o víkendu.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

Ing. Dana Balcarová

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

Předseda České pirátské strany,
Poslanec PSP

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

držíme kurz

Poslankyně PSP
Specializuje se na životní prostředí

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

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

Jaké jsou výhody eNeschopenky?
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

sněmovna Otevřená
pro všechny

N

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

Dle jeho názoru by tento projekt mohl do budoucna zabránit kauzám, jako solární baroni,
biopaliva apod.
Již jsme ukončili část analýzy
návrhu. Máme po schůzkách se
sněmovními legislativci i lidmi
z oboru IT pro doladění procesních map a v současné chvíli
vybíráme ty správné programátory. Předpokládané spuštění
pirátské „Občanské sněmovny“
je během podzimu letošního
roku. Projekt bude po spuštění
zveřejněn jako <open source>
a bude po určité době praktického běhu dostupný i dalším
parlamentním stranám, pokud
o něj projeví zájem.

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

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

Projekt eNeschopenka přináší mnoho výhod. Umožňuje
zaměstnanci jít po návštěvě
doktora rovnou do domácí léčby, zaměstnavatel se obratem
dozví o pracovní neschopnosti
zaměstnance, lékařům i státním úřadům (zejména pak ČSSZ)
to usnadňuje administrativu
a pojišťovna získává informace
i možnost kontroly od prvního
dne nemoci.
Jak již bylo řečeno výše, práce
se zastavila na ministerstvu, kterému po vystřídání vedení stačilo „pouze“ sledovat naplánovaný
harmonogram práce. A co se stalo ve skutečnosti? Projekt ministerstvo odložilo o dva roky, a aby
toho nebylo málo, navrhlo do té
doby zbrzdit zavedení nemocenské od prvního dne nemoci.
Piráti pro vás toto téma budou
i nadále sledovat a interpelovat
příslušné osoby, aby situaci okamžitě napravily.

Lukáš Kolářík

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

Ilustrační příklad digitální neschopenky

Poslanec PSP
předseda podvýboru pro IT a dávkové
systémy

Digitální stát na obzoru aneb život bez front na úřadech

C

o se vám vybaví, když se
řekne digitalizace v Česku?
Pokud jsou to předražené zakázky, nefungující informační
systémy a častá neschopnost je
obsluhovat, nejste určitě sami.
Dosavadní pokusy o digitalizaci státní správy zatím většinou
končily fiaskem a okolní země
nás v tomto směru nechávají už
daleko za sebou. Naše rozbujelá byrokracie dnes nutí občany,
aby se svými požadavky a povinnostmi obcházeli různé instituce a ztráceli čas zbytečným
čekáním v nekonečných frontách. Piráti proto od začátku razí
jasnou myšlenku, že po úřadech
mají obíhat data a nikoliv lidé.
Vize pirátů:
zjednodušit život lidí
Piráti věří, že v dnešní době
musí být možné jednoduše
vyplnit daňové přiznání, založit firmu přes internet bez
zbytečných prodlev nebo před

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

Lidé by také neměli stále dokola předávat úřadům informace,
které již mají – to je zkrátka neefektivní. Je přeci zbytečné, aby
ženy, které jsou na mateřské dovolené při změně na rodičovskou musely jít znovu na úřad
a vyplňovat další formulář. A co
Piráti ještě chtějí? I to, aby bylo
možné přihlásit se ke službám

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

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

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

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

držíme kurz

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

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

Ondřej Profant

poslanec PSP
specializuje se na e-goverment
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Lepší 10 místních firem než jedna nadnárodní
zahradu, kde si každý může vypěstovat vlastní ovoce či zeleninu. Nebo se jen mohly starat
o včelstva. Ale jak říkám, to už
je opravdu hodně nadsazené,
i když ne nemožné.

Martin Brož se v roce
2014 stal historicky
prvním pirátským
zastupitelem města

Jakým tématům bys chtěl věnovat energii v dalším volebním
období, pokud Piráti opět uspějí
a dostanou se do zastupitelstva
města?
Osobně bych se chtěl věnovat
hlavně životnímu prostředí. Začínám se obávat toho, jak se naše
město začíná měnit v kamenitou
pláň s mnoha truhlíky s malými
stromky. Velkou výzvou, do které bych chtěl také proniknout,
je podpora místního podnikání.
Popravdě stále jsem toho názoru,
že je lepší mít deset malých místních firem, než jednu velkou, na
které je pak závislé vše v okolí
bez toho, aniž by měla nějaký
zpětný vztah k našemu městu.

Písku. Stejně jako
před čtyřmi lety
povede kandidátku
i v letošních volbách.
Před samotnou ostrou
fází kampaně, kdy
písečtí Piráti připravují
řadu akcí pro veřejnost,
jsme se ohlíželi
za první zkušeností
v zastupitelstvu
a budoucími plány
Pirátů v Písku.
V Pirátské straně si všichni tykáme, tedy nebudeme
si hrát na něco, co nejsme,
a rovnou se zeptám. V Písku
jsi byl známý jako pořadatel
různých kulturních akcí a organizátor party dobrovolníků
při dalších událostech. Pak jsi
založil neziskovku Cech života a smrti s podobnou náplní.
Co tě přivedlo k rozhodnutí jít do komunální politiky?
A proč právě k Pirátům?
No jak jsem již říkal už mnohokráte, ono nejde tak ani o politiku, jako spíš o chuť něco změnit.
V mém případě to nebylo jinak,
vždy jsem byl tím, který se snažil
dělat věci jinak. Řekl bych to tak,
že když ostatní sedí a nadávají,
jak jsou věci na nic, tak prostě
než sedět a nadávat taky, tak raději se zvednu ze židle a zkusím
s tím něco udělat. Právě onen
neziskový sektor mě naučil, že
i jeden člověk, pokud je dosti
vytrvalý, může věci změnit
a následně motivovat ty ostatní.
A proč Piráti? Jsem ajťák, tudíž
k této straně mám silnější vazbu
než k jakékoli jiné straně, už jen
právě kvůli mé práci. Taky je to
jedna z mála stran, kde i jediný
člověk někde dole může ovlivnit
vrchol pyramidy.
Piráti, byť ve tvé osobě jako
jediném zástupci, před čtyřmi
lety uspěli a dostali se do zastupitelstva města Písku. Jaká
to byla pro tebe změna? Co tě
za ty necelé čtyři roky potěšilo,
překvapilo anebo naštvalo?

Martin Brož, lídr píseckých Pirátů (foto: Jan Vávra)

Popravdě? Asi největší změna je
pro mě nosit sako, které k smrti
nesnáším. Kdyby to jen trošku šlo,
tak raději chodím v montérkách,
protože pak si nepřipadám jako
někdo jiný. Nemám rád tu povýšenost, která přichází s tím, že se
někdo oblékne do saka a pak se
na něj kouká jako na bůhví koho.
Pokud bych ale měl mluvit o té
naší politice, tak hlavní změnou
bylo to, jak jsem dřív nahlížel
na úřad a vůbec na veškeré zákony. Po těch pár letech to už vidím
také jinak. Pochopil jsem, že cesta
změny není „hrr na ně“. Je to postupná práce, kdy ve většině případů se nejde prostě sebrat a něco
udělat, ale je potřeba velmi dlouho zvažovat všechna pro a proti, mluvit s občany o dané věci,
konzultovat s odborníky, aby pak
výsledek nebyl jako hladová zeď
na Portyči.
V čem bys viděl rozdíly v práci
pro občanskou společnost – neziskovku a činností v komunální
politice?
Pro mě osobně je jediným rozdílem celkový rozpočet. V neziskovém sektoru hospodaříš řádově
v tisících korunách. A za ty se snažíš udělat to, co ti rozum a srdce
napovídá, že je správné a účelné,
že by to tak mělo být. V politice je
to skoro stejné, jen s tím rozdílem,
že hospodaříš v řádu milionů. Tohle ale většina lidí v politice nechápe, nebo to nechce pochopit.
Bohužel se pak dostávají do stavu,
že si hrají spíše na zhýralé milionáře, kteří staví a dávají peníze

do věcí, které kdyby byly z „jejich
kapes“ tak nikdy nevzniknou.
Co ses za Piráty pokoušel, byť
jako opoziční zastupitel, prosazovat v Písku?
Těch věcí nebylo mnoho. Ono
v jednom člověku se opravdu
špatně prosazuje něco většího,
co by mělo smysl, na to by nás
tam muselo být o něco víc. Tudíž
za mě osobně jsem se pustil do
menších věcí, které mně dávají
smysl a mají větší možnost být
prosazeny. Ať už jde o transparentní účty města, depozitum pro
kočky, nebo jen oproštění od poplatků za psy z útulků. Také jsem
se snažil rozklíčovat například
peníze, které jdou do sportu či
kultury tak, aby byly opravdu
efektivně využívané. To je ale
zase běh na dlouhou trať.
Co se Pirátům dle tvého podařilo v Písku?
Je to hlavně učení se, jak vlastně
státní aparát funguje. Jak jsem již
říkal, před třemi roky jsem vůbec
netušil, co mě čeká, jak co funguje. Po těch pár letech se konečně
začínám trošku otrkávat. Konečně
mohu lidem, kteří za mnou často chodí, říct, co mají dělat v tom
či onom problému, který je pálí.
Mohu jim konečně pomoct, a to
si myslím, že je to nejdůležitější,
co se mohlo Pirátům podařit.
Zajímala tě vždy občanská společnost, veřejný prostor, toky
veřejných peněz a další témata
komunální politiky?

Mám-li říci pravdu, spíš než politika a toky veřejných peněz mě
zajímali lidé a jejich problémy.
Co by Piráti v Písku chtěli změnit? Jaké hlavní body programu
pro tyto komunální volby bys
jmenoval?
To záleží na tom, s kým od Pirátů budeš mluvit. Každý jsme
odborníkem na něco jiného a témat máme mnoho. Třeba Pepa
Soumar by řekl, že to bude udržitelný rozpočet, Michal Horák zase
průhlednější financování sportu
a kultury. Za sebe bych řekl více
zeleně do města a lepší dopravní
obslužnost. Je to opravdu složité,
těch témat je mnoho.
Své úsilí věnuješ především
městskému prostředí kolem nás.
Přírodě, toulavým kočkám, čistotě města, zkrátka péči o veřejný
prostor. Kde má Písek ještě rezervy a co by se dalo zlepšit?
Tohle je prosté. Dnešní doba
je jednoduše taková, že přírodu
postupně vytlačujeme. Trošku se
obávám, aby si naše děti vůbec
měly kde postavit třeba bunkr
na stromě tak jako jsem ho míval
já, nebo jen aby spoustu živočichů
neznali jen z učebnic. Myslím si,
že ve městě jako je to naše, i když
jsme uprostřed překrásné krajiny,
je stále dost prostoru třeba pro
vzrostlý strom, nebo jen záhon
z léčivkami. S velkou nadsázkou
si dokážu představit, že místo
toho, aby městské služby fušovaly do pohřebnictví, tak by třeba raději mohly vést komunitní

Hájíme zájmy písečáků

Jak bys oznámkoval či ohodnotil práci současné radniční
koalice v Písku?
Na začátku jsem byl velice
skeptický a říkal jsem, že dávám koalici rok. No jak vidíme,
tak to přežila déle. Jediné, co mě
mrzelo, že i přes mnoho lidí, kterých si v koalici vážím, tak jen
jeden nebo dva se odvážili říkat
věci a hlasovat podle svého, a ty
ostatní hráli jen role loutek.
Jsi majitelem prosperující
firmy. Kde hledáš na politiku
čas a zbývá ti pak vůbec nějaký volný pro přátele, rodinu či
koníčky?
Prosperující bych zrovna neřekl. Ale na uživení to je, kdyby
nebylo, nedělal bych to. S časem
je to ale opravdu tak na čtyři mínus, přes den v práci občas i dvanáct hodin, plus soboty a neděle
když se něco pokazí. Na politiku
mám pak vyhrazených tak šest
hodin týdně, většinou když si
sednu v klidu do čajovny a mohu
se začíst do věcí, co přišly z města
nebo od občanů.
Co tě kromě zájmu o věci veřejné naplňuje a baví?
Tak určitě je to moje super
přítelkyně, na kterou nemám
díky práci a všemu tomu moc
času. Také mám rád cestování po
České republice a jistě asi nikoho nepřekvapí, že jednou z věcí,
která mě opravdu naplňuje, je
moje práce.

Zbyněk Konvička

vedoucí mediálního odboru
jihočeských Pirátů
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Piráti vzkazují radniční koalici:

Hospodařte zodpovědně

Započítejme všechny historické
projektové dokumentace, proběhlé opravy stávajícího bazénu v letech 2014–2017, následné
náklady na jeho zbourání, dále
nové úpravy prostor a budování infrastruktury, se kterými
se v částce 287 milionů korun
nepočítá. Původní částka limitu
plaveckého bazénu byla plánována na 200 milionů korun plus
zmíněná příslušenství.

Na březnovém zasedání
zastupitelstva města
byla schválena hned ve
druhém projednávaném
bodě rozpočtová
opatření, která
prohlubují plánovaný

Stále se objevují názory, že
pokud jsou dotace, je třeba je
maximálně využít. To absolutně
odmítám a krásný důkaz je například Pleskotova lávka a cyklostezka, kde přijatá dotace
nepokryje ani zmíněné navýšení ceny této stavby. Z Písku se
nesmí stát jen dotační kancelář,
která bez rozmyslu realizuje
stavby na základě vypsaných
dotačních titulů, koneckonců
se jedná o peníze nás všech,“
varuje člen finančního výboru.

schodek rozpočtu
města Písku v letošním
roce na plánovaných
365 milionů korun.

P

ro hlasovalo celkem 15 zastupitelů z celkového počtu
27. V závěrečné diskusi došlo
mezi členem finančního výboru
Josefem Soumarem a místostarostou města Josefem Knotem,
který zastupuje zároveň i post
1. náměstka hejtmanky Jihočeského kraje, k výměně názorů na
aktuální rozpočtování a ekonomickou stránku města. Rozepři
ukončila starostka Písku Eva
Vanžurová odebráním slova
oběma aktérům a mnoho otázek tak zůstalo nezodpovězeno.

„Ke stylu jednání místostarosty se nebudu vyjadřovat,
každý si může udělat obrázek
sám,“ komentuje diskusi místopředseda Pirátů Písecko a člen
finančního výboru města Josef
Soumar a doplňuje: „Tři roky se
intenzivně vyjadřujeme k hospodaření města Písku přes Finanční výbor i našeho zastupitele Martina Brože.
Strategická doporučení ale zastupitelstvo nevyslyšelo, proto
jsem si dovolil zastupitele interpelovat osobně. Nařčení, že
se jedná o volební rok a populismus odmítám. Situace došla
tak daleko, že rozpočet města
Písku bude muset být při pokračujícím tempu kryt úvěrem
a možná ne jedním. Osočení, že
jsem osobně navrhl úvěrování města, je nesmyslné. V roce
2014 jsem konstatoval, že pokud město bude chtít realizovat všechny své investiční akce
v čtyřletém funkčním období,
pak úvěr opravdu bude potřebovat, protože ani jeho finanč-

Josef Soumar je členem finančního výboru města Písku za Pirátskou stranu (foto: Jan Vávra)

ní polštář ve výši půl miliardy
nebude dostatečný.“
Josef Soumar pokračuje: „Spor
se týkal dvou konkrétních věcí.
Stylu rozpočtování a navyšování cen plánovaných investic.
V pondělí 5. března 2018 zasedl
Finanční výbor a jeho 8 členů.
Jednání se účastnila i starostka
města Eva Vanžurová, Václav
Filip, vedoucí odboru investic a rozvoje a Michal Jánský,
jednatel společnosti Píseckem
s.r.o. Finanční výbor si vyslechl důvody navýšení schodku
o dalších 153 milionů korun
a nutnost předfinancování některých nových projektů.
Výbor dospěl k názoru a doporučil zastupitelstvu města, aby
odložilo rozhodnutí o rozpočtových opatřeních a uložil radě
města přepracování schodku
rozpočtu tak, aby činil max. 160
milionů korun plus částku na
dotacích, kterou město očekává
z uvedených akcí v roce 2019“.
„Domnívám se, že pokud by na
městských účtech dnes nebyl
dostatek finančních prostředků, nutila by tato skutečnost
Radu města i Zastupitelstvo
přemýšlet o investicích strategicky, prioritně a některé
z nich odložit. Navíc zazněla
i informace o možném nečerpání některých záměrů, na které

jsou dnes finance alokovány. Na
místě je pak otázka, jak kvalitně
město rozpočtuje a připravuje
investiční akce.
Mohli bychom se dostat do situace, že se některé záměry budou odkládat, přestože jsou již
zaplacené projekty a v rozpočtu je s nimi počítáno. Ten, kdo
rozpočet dělal, pak může říct,
že ušetřil. Asi všichni ovšem
chápeme, že říci, že se zadlužím milionem, ale nakonec je to
„jen“ 500 tisíc, neznamená, že
jsem půl milionu korun vydělal,“ upozorňuje Josef Soumar.
„V roce 2014 dosahovaly jen
tři největší plánované akce
stejné úrovně jako naspořené
prostředky města. Dnes je situace výrazně jiná, k investičním
akcím jako je bazén, úpravna
vody a knihovna, se připojila Pleskotova lávka (původně
33 mil., nyní 48 mil.), navazující
cyklostezka, výstavba lyžařského svahu, demolice poštovního depa a plánovaná výstavba
parkovacího domu. Nechybí
ani nový návrh na výstavbu
sportovní haly, rekonstrukce
centra města včetně Velkého
náměstí s úbytkem parkovacích
míst a mnoho dalších investic,
na které jsou již zpracované
a zaplacené návrhy v zásobníku
projektů města,“ vypočítává in-

vestiční akce současné koalice
Josef Soumar.
„Odhaduji, že většina obyvatel by si přála, aby jejich město
překypovalo novými stavbami.
Aktuálně ušetřené prostředky pochází z prodeje bytového
fondu a jedná se o zůstatky minulých období. Současná koalice se snaží splnit všechny své
drahé sliby. Například celkové
náklady investiční akce bazénu
pod Lesnickou školou se mohou
vyšplhat na 350 milionů korun.

„Ano, investujme, ale ne za
každou cenu. Utrácení veřejných prostředků musí být ekonomicky rozumné a transparentní.“
„To předpokládá i zapojení
obyvatel do procesu, sbírání
zpětné vazby, pořádání veřejných a opravdu nestranných
diskusí o vývoji našeho krásného města,“ uzavírá Josef Soumar.
Piráti Písecko

piráti stále rostou
podpořte nás

Z

a 9 let od svého založení se Pirátská strana posunula neuvěřitelně dopředu. Z jedné internetové výzvy na založení kulturně-společenské platformy, která se změnila v moderní liberální
středovou stranu 21. století, se po sněmovních volbách v roce 2017
stala třetí nejsilnější sebevědomou politickou silou v zemi a její
preference stále rostou. Přinášíme výsledky voleb, kterých se
Piráti zúčastnili a z nichž je evidentní rostoucí podpora občanů.

Hlídáme toky veřejných financí

Zdroj dat: www.volby.cz
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Co ukázal registr smluv v Písku?
Až 351 tisíc korun za autorský dohled architekta
Josefa Pleskota, letenky na Taiwan za 250 tisíc.

K

am jdou vaše peníze a co
ukázal registr smluv v Písku? Jak hospodaří vaše obec, kraj
či stát? Nemizí finance tam, kam
nemají?
Registr smluv je platný od července 2016 a najdete v něm téměř 1,2 milionu smluv za několik miliard korun. V registru
musí být zveřejňovány smlouvy
obcí, krajů, státu a státních firem s jednotlivými subjekty, a to
již od 50 000 korun bez DPH.

I přes to, že zákon č.
340/2015 Sb. je srozumitelný
a jasný, existují zde velké rozdíly
v subjektech, které například
informace o částkách nezveřejňují a většinu schovávají za argument obchodního tajemství,
které je ale přesně definováno
v §504, zákona č. 89/2012 Sb.
V registru smluv si může každý občan dohledat konkrétní
smlouvu, avšak další rozšířené
hledání již není možné. I proto
vznikl Hlídač Státu, který dokáže propojit jednotlivé smlouvy
s politickými subjekty, sponzorskými dary, veřejnými zakázkami a smlouvami státu s firmami.
Na adrese www.hlidacstatu.cz
můžete vyhledávat podle názvu
subjektů, identifikačních čísel,
jmen politiků a jejich napojení
na firmy a sponzorské dary. Jedná se tedy o velmi kvalitní nad-

stavbu registru. Je zde možnost
zasílání e-mailů s informacemi
o nově vzniklých smlouvách, které si lze nastavit na základě filtrů.
Můžete si tak například nastavit
dle názvu vaší obce nebo konkrétní firmy zasílání informací o nově
zveřejněných smlouvách.
Co můžeme letos najít v registru
smluv například u města Písku?
Zajímavosti typu, že město platí
100 000 korun ročně za odchyt
holubů. Cenu letošních soch z písku, která činní 342 430 korun
nebo rámcovou smlouvu města
s T-Mobile Czech Republic a.s.
za cenu více než 1,76 milionu korun.
Město Písek rovněž uzavřelo
smlouvu na zhotovení Pleskotovy
lávky s cyklostezkou u Sv. Václava za více než 48 milionů korun,
ke které si nyní navíc zaplatí autorský dohled architekta Josefa
Pleskota za téměř 351 000 korun.
Lze najít i aktuální téma posledních týdnů, a to stavbu protipovodňové zdi na sídlišti Portyč, kdy
poslední smlouvy pochází z února
a března tohoto roku. Je evidentní, že město Písek a Povodí Vltavy s. p. i proti odporu občanů
pokračuje v tomto projektu.
Město Písek zveřejnilo více než
860 smluv v celkové výši 1,8 miliardy Kč. Z toho 6,8 % smluv

Tomáš Posekaný, Stanislav Podojil a Josef Soumar (foto: Archiv Piráti Písecko)

neobsahuje cenu a ve srovnání
v rámci České republiky se jedná
o obec, která se řadí mezi transparentnější.
Zajímá vás hospodaření Jihočeského kraje?
I zde je hodně věcí, které mohou
občana zaujmout. Chcete vědět,
jak si kraj vede při nákupu potápěčských obleků pro policii?
Lze rovněž dohledat i služební
cesty krajských zastupitelů. Například koupi letenek na pracovní
cestu delegace Jihočeského kraje,
vedenou 1. náměstkem hejtmanky panem Josefem Knotem na
Taiwan ve dnech 24.11. - 2.12. 2017,
objednal kraj přes odběratele Čedok za cenu 254 911 korun.
Věděli jste, že Jihočeský kraj
zapůjčil Jihočeskému letišti České Budějovice a.s. stíhací letoun
MIG-23, a že toto letiště figuruje

celkem ve 115 smlouvách za celkem 117 milionů korun? Členem
dozorčí rady je od roku 2005
mimo jiné i současný poslanec
Jiří Zimola.
Chcete si dohledat v registru firmu, politika nebo jejich spojení?
Jedním z významných dodavatelů staveb na úrovni České republiky je společnost Metrostav,
která od července 2016 figuruje
ve více než 400 smlouvách, kde
je příjemcem financí za více než
100 miliard Kč.
Hlídač státu sjednocuje i propojení politiků s jednotlivými firmami a jejich historický vývoj.
Každý si tak z pohodlí domova
může otevřít stránku s předsedou
vlády v demisi Andrejem Babišem
a může si prohlédnout jednotlivé
firmy, které jsou největšími odběrateli dotací v zemi.

Uvedené údaje samy o sobě
nic neznamenají a podstatou
registru smluv a Hlídače státu
není upozorňovat na předražené stavby, či chybně označené smlouvy. Jedná se o veřejný
nástroj, jak hlídat naše veřejné
finance, zvýšit transparentnost
a hlídat mocné.
Hlídač státu také obsahuje přehled veřejných zakázek (včetně
neuzavřených) i návod, jak upozornit na neplatnost smlouvy,
případně kam se obrátit ve chvíli, kdy pro nezveřejnění částky
nemá subjekt žádný důvod.
Hlídání veřejných prostředků
je tak nyní výrazně jednodušší.

Josef Soumar, Tomáš Posekaný,
Stanislav Podojil
Piráti Písecko

Není cirkus jako cirkus, aneb neuvěřitelné příběhy z radnice
dále jen přezdívaného zkratkou
„cirkus“.

T

ak jsme zase měli 12. 4. radu
města. Na začátek bych váženého čtenáře chtěl upozornit, že
si jsem vědom toho, že na radě
jsou mnohem vážnější témata,
než to, o kterém bude dnešní příběh. Avšak musím také drahému
čtenáři zdůraznit, že ono občas
na malých věcech je nejlépe vidět,
jak fungují ty složitější, a tak tomu
není jinak ani u našeho zmíněného bodu číslo šestnáct – pronájem stožárů veřejného osvětlení,

Ale vše začněme pěkně popořádku. Jakožto Pirátská strana jsme
požádali městské služby o pronájem stožárů veřejného osvětlení.
Napadlo nás, že když tam může
být reklama na „akční nabídky“
nejrůznějších prodejen elektra
a koberců, tak nápis „volte Piráty“
jistě bude zpestřením před komunálními volbami. Přitom ušetříme
nějakou tu kačku, když už nemáme na kampaň statisíce a nelegální výlep opravdu dělat nechceme.
Po malém pátrání moje cesta
vedla za panem Hrádkem z Městských služeb Písek, který nám řekl,
že v termínu, který jsme požadovali, mají volno pouze na patnácti
kusech kandelábrů. I tak jsem byl
rád, že aspoň těch pár míst bu-

deme mít. Avšak následující věta
mě opět trošku zamrazila: „No,
víte, ještě to budu muset dát odsouhlasit do rady města, protože
zatím to nikdy nikoho nenapadlo
a já nevím, zda to můžu.“ Poděkoval jsem a s troškou předtuchy, co
bude, jsem tedy čekal až do průběhu rady.

Na radě bylo jako vždy veselo,
pan Hořánek měl dobrou náladu a vlastně ostatní také. Jakožto
jeden z opozičních zastupitelů,
který na rady města pravidelně
chodím, jsem seděl a poslouchal,
cože se to chystá za novoty v našem městě. Konečně došlo na bod,
na který jsem čekal. Slova se zhostil opět pan Hořánek a svým vybroušeným humorem hned dal
na vědomí, že takhle tedy NE! Nu,
názorů padlo hodně, od toho, že
by všechny tyhle poutače měly

z města zmizet, až po názor, že
jestli je tam jedna upoutávka na
cirkus, tak tam klidně může být
i upoutávka na cirkus z radnice.
Jediní, kdo se nám snažili pomoci,
byli pan Anděl a paní Trambová.
Bohužel cirkus z radnice byl jak
jinak než v jednoznačné většině.
Nikoho tedy asi nepřekvapí, že na
kandelábrech Piráti mít upoutávku nebudou.

Když jsem šel z jednání rady,
tak jsem tak přemýšlel. Pokud
nemůže politik normálně zaplatit městské organizaci za služby,
nebo si je u ní objednat, a to i za
předpokladu že se jedná o s.r.o.
společnost, tak si tak říkám, jak to
asi ty ostatní strany budou řešit,
až budou chtít pronajmout prostor v parku nebo altán ke svým
kampaním? Také jim pan Hrádek
nebo pan Kašpar z Centra kultury

oznámí: „Promiňte pánové, jste
politická strana, a ta s městem
nemůže obchodovat!“ Nebo, nedej bože, co až jednoho dne umřu,
vždyť pohřební služba patří také
pod městské služby, to mě pak
jako politika odmítnou zakopat,
nebo mě uloží za hřbitovní zdí?
Popravdě, tato rada byla cirkus.
Škoda snad, že normální občan to
občas nemůže vidět – jednání není
veřejné. Jo, a kdyby náhodou přeci
jen jste nám chtěli pomoct a třeba
si do okna dát před volbami plakátek, že volíte Piráty, ozvěte se,
budu Vám moc vděčný.

Martin Brož

lídr píseckých Pirátů

Otevřeme pro vás budějovickou radnici
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Smart City - zaklínadlo dnešní doby část 1.
Aneb co je to Chytré město, a co přinese svým občanům?

a vybudování chytrého města
obohatit, se najde až moc. A pak
je tu zbytek. Lidé mající snahu
bez odborných znalostí nebo
snažící se zviditelnit v politice.
Svým nedostatkem technického porozumění a výběrem
špatných firem škodí svému
městu a připravují ho o peníze
v rozpočtu.

Snad každé město
chce být sídlem
kultury, vědy, výzkumu
a inovací. V poslední
době se s těmito věcmi
spojuje anglické slovní
spojení Smart City –
česky chytré město.

T

akové město by mělo efektivně zpracovávat odpady, šetřit energie a sbírat data
pomocí čidel po celém městě.
Jako příklad si můžeme uvést
semafory, které jsou osazeny
kamerami.Tyto kamery spolu
s chytrým softwarem rozpoznají, kde se tvoří dopravní zácpa,
nebo zda jede sanitka nebo vozidlo MHD. Na základě těchto
informací dostane sanitka po
cestě do nemocnice všude zelenou, vůz MHD má přednost
před vozy s jedním pasažérem
a dopravní zácpa je co nejúčinnějším způsobem eliminována,
než dojde ke kritickému stavu
a ochromení dopravy.

Dalším příkladem mohou být
chytré lampy veřejného osvětlení, které mají vlastní čidla pro
rozpoznání množství denního
světla a podle toho se zapínají
a vypínají. V kombinaci s moderním LED osvětlením a třeba
i solárním napájením se jedná
o velmi efektivní a úsporné řešení dnešních měst.
Stejná čidla mohou být i ve
veřejných budovách, jako jsou
úřady a školy. To znamená, že
se nesvítí v prázdné místnosti. A když můžeme takto řídit

Open data, otevřená data, umožňují transparenci a rozvoj aplikací, které tato data využívají. (archiv Piráti)

světlo, můžeme to udělat i s topením. Jen díky těmto krokům
může i malý úřad ušetřit desítky
tisíc korun, a ten velký statisíce
dokonce.
A můžeme jít stále dál. Co kdyby
se kontejnery na tříděný odpad
samy ohlásily, když budou potřebovat vyvézt? Městské služby
by ušetřily naftu a nebudily by
hlukem občany brzo ráno, kvůli
vyvezení poloprázdného kontejneru.
Mohli bychom jmenovat další způsoby, jak efektivně řídit
město. Hlavním cílem konceptu chytrého města ale je přispět
k lepšímu životu jeho obyvatel.
Chytré město má lavičku, která
Vám nabije mobilní telefon (ale
nespálí Vám pozadí). Odpadkový
koš může poskytnout bezplatné
internetové připojení. Kamery
městské policie mohou odhalit zloděje a upozornit policisty
nebo přivolat sanitku člověku,
který zkolaboval na ulici. Senzory
v půdě poznají sucho a spustí au-

tomatické zavlažování. Další čidla
mohou měřit hluk nebo smog na
ulici a upozornit příslušné úřady
na situaci.
Již jenom díky těmto několika
málo příkladům se uspoří peníze,
zrychlí a zkvalitní služby a nejen
to!
Uvedená čidla sbírají data, která
jsou v dnešním světě hodnocena
stejně jako zlato. Lze vytvořit informační databáze a poskytnout
je firmám a lidem bezplatně ve
formě otevřených dat. Ptáte se,
proč by mělo chytré město toto
udělat?
Z těchto databází může vzniknout například aplikace na mobilní telefon, která předpoví
možnou dopravní zácpu a navrhne Vám efektivnější cestu
do práce. Následně nalezne parkovací místo pro váš automobil
a můžete přes ni zaplatit rovnou
i parkování.
Důležité pak je, aby tato aplikace byla ideálně jen jedna, komplexní.

Písečtí Piráti ve volbách samostatně

M

ístní sdružení Piráti Písecko se v minulých volbách
o hlasy voličů ucházelo samostatně a nejinak tomu bude i letos.
Cítíme, že máme dost kvalitních
lidí, které můžeme píseckému
voliči na kandidátce nabídnout.
Tudíž nemáme potřebu se s nikým spojovat.
Pirátská strana už ze své podstaty moderní liberální strany
chce bořit zavedená klišé a zavedené tradice v politických kategoriích. Mám tím na mysli, že
podle filosofie Pirátské strany je
dělení na levicové a pravicové

strany dávno mrtvé a nefunkční,
protože dnes už stejně nikdo ani
pořádně neví, co je vlastně levicové a co pravicové. My Piráti
tvrdíme, že jsou jen návrhy špatné nebo dobré, jestli jsou pravicové nebo levicové nás celkem
nezajímá.

Naprosto identickým způsobem celkem neřešíme problém
koalice versus opozice. Kdo jste
někdy navštívil naše „Sdílené
neděle“, tak jste zjistil, že u každého bodu programu zastupitelstva posuzujeme, jestli návrh
je dobrý nebo špatný a ne jestli

pochází s dílny koalice či opozice. Pravdou je, že tento nadhled
nad konzervativním pojímáním
politiky dělá stále většině potencionálních partnerů i oponentů
z řad politiků dost velké problémy. Mnohdy ho nechápou, což se
projevilo mimochodem i řadou
nedorozumění a nepochopení
kroků poslaneckého klubu Pirátské strany v parlamentu po
volbách.
V Pirátské straně i na komunální úrovni probíhají vždy na kandidátku regulérní primárky. Asi
nebude žádným překvapením,

V Chytrém městě lidé nechodí
zbytečně na úřady. Přes mobilní telefon, tablet nebo počítač si
rezervují termín a nemusejí hodinu čekat ve frontě na vydání
občanského průkazu. V ostatních
případech vše řeší z pohodlí domova a jen odešlou dokumenty
v elektronické podobě.
Zní to skvěle, mluví se o tom
roky… Tak kde to je?
Chytré město nelze postavit
přes noc, a to je důležité zdůraznit. Jedná se o nové technologie,
které je potřeba doladit. Často je
také vytváří nové začínající firmy
tzv. startupy a v tomto prostředí
se najdou i špatné firmy, kterým
jde jen o dotace.
Stejně jako o firmách, platí i o lidech, že jsou dobří, špatní nebo
co je nejhorší, dané problematice
nerozumí, přes to, že ji mají na
starosti. V případě chytrých měst
se jedná o politiky a úředníky.
Dobrých a seznámených s problematikou je málo. Špatných,
kteří se snaží na modernizaci
že pozici lídra s přehledem obhájil Martin Brož, který jako zastupitel naší strany za uplynulé
volební období odvedl velký kus
práce na vynikající úrovni, alespoň z našeho pohledu. Kampaň
se chystáme mít pestrou a pokud
možno nekonfrontační, i když
je nám jasné, že u některých
kontroverzních témat, které
rezonují píseckou veřejností, se
konfliktu nevyhneme, ale přesto
je naším cílem konstruktivní politika ve prospěch našeho města. Rozhodně ne žádná „pavlač“.
Pro přehled o konkrétních akcích doporučuji všem zájemcům
sledovat náš facebookový profil
nebo webové stránky, kde budou
všechny naše aktivity v rámci

Odstrašujícím příkladem může
být v tomto bodu pražská Opencard. Projekt měl stát 89 miliónů
korun a umožnit mimo plateb za
MHD do budoucna využít kartu
i na parkování, jako čtenářský
průkaz do knihovny nebo na
další služby.
Bohužel, dopadlo to trochu
jinak. Náklady na Opencard
se odhadují na 800 milionů až
1 miliardu korun. Peníze za kartu šly soukromé firmě a po čase
došlo i na soudy, trestní oznámení a ukončení projektu.
V poslední době je také potřeba si dávat pozor na situace,
kdy za Smart jsou označována
řešení, která s Chytrými městy
vůbec nesouvisí. Impulzem pro
realizaci takových řešení bývají
již zmíněné dotační tituly.
Příkladem může být písecký
eCulture, který svým způsobem
dubluje levnější cloudová řešení
a který Piráti od počátku tvrdě
kritizují.
Chytrá města jsou budoucnost,
a to úžasná, nesmíme ale zapomínat na ostražitost a ptát se po
smyslu, efektivitě a ceně daného
řešení.

Stanislav Podojil
Piráti Písecko

kampaně včas avizovány. Jsme
přesvědčeni, že stopa Místního
sdružení Piráti Písecko, kterou
v nynějším zastupitelstvu zanechal náš reprezentant Martin
Brož, stejně jako naši zástupci
v městských výborech a komisích, byla veskrze pozitivní a je
jen na voličích, aby rozhodli,
jestli bude pokračovat i v početnějším zastoupení našeho sdružení v samotném zastupitelstvu
Písku.

Ing. Michal Horák

předseda MS Piráti Písecko

Krajská příloha – sazba: Vladimír Malínský; korektury: Kateřina Hůlková; editor: Zbyněk Konvička
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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
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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?
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