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

 
V současném složení Sněmov-

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

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

držíme kurz

Nikdo nám nenasypal kapi-
tál do začátku a ani později 

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

Držíme kurz

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

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

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

Místo, kde to 
všechno začíná

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

Všechny odborné organizace, 
které se zabývají bojem pro-

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

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

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

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

Chceme zprůhlednit největší penězovod

Ing. Dana Balcarová

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

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

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

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

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

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

 
K podzimním komunálním vol-

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

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

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
Předseda poslaneckého klubu

piratskelisty.cz
pirati.cz


2 léto 2018 | pirati.cz PIRÁTSKÉ LISTY

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

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

sněmovna otevřená 
pro všechny

Lukáš Kolářík
Poslanec PSP 
předseda podvýboru pro IT a dávkové 
systémyIlustrační příklad digitální neschopenky

pirati.cz
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držíme kurz

KOMUNÁLNÍ VOLBY DoMažliCe
Plzeňský kraj

Hlavním cílem mé kandidatury je vrátit senátu léty ztracenou důvěru. ne-
cHci, aby byl senát institucí pro vysloužilé politiky, předdůcHodová trafika 
nebo funkce za loajalitu. cHci, aby senát byla funkce Čestná a bezplatná. 
cHci, aby senátoři byli lidé z přesvědČení, ne pro peníze.

rádi bychom poděkovali 
všem příznivcům, kteří 
nás v parlamentních vol-
bách 2017 podpořili a dali 
nám hlas. Pirátská strana 
se tak díky nim dostala 
do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České repub-
liky a má za cíl prosadit 
co nejvíce ze svého voleb-

ního programu. 

na tento výsledek bychom 
rádi navázali i ve volbách 
komunálních na podzim 

2018.

Prosím, pomozte 
nám s tím! 

Děkujeme

1) Rozvoj města, bytová 
a pRůmyslová výstavba. 

Na  podzim roku 2016 vyšel 
v platnost nový územní plán 
města Domažlice. Jedná se o vý-
sledek několikaleté práce a oproti 
předchozímu plánu se radikálně 
liší. Bohužel, doba strávená jeho 
pořizováním se nijak neodrazila 
na kvalitě. V řadě případů ne-
reflektuje skutečný stav na po-
zemcích, znemožňuje jakoukoli 
výstavbu v lokalitách zahrádek 
včetně drobných stavebních 
úprav a v některých případech 
i udržovací práce. Pro výstavbu 
stanovuje podmínky, které ne-
jdou splnit, stavebník je nemůže 
sám ovlivnit. Typickou takovou 
podmínkou je nutnost napojení 
se na kanalizační systém města 
v lokalitách, kde město tuto in-
frastrukturu nemá a ani ji ne-
hodlá budovat. Dále pak stano-
vením zastavitelnosti pozemků 
u stávajících výrobních areálů 
naprosto nesmyslně reguluje 

něco, co léta funguje bez pro-
blému. Bod po bodu by se dalo 
pokračovat ve výčtu nedostatků. 
Piráti hodlají po komunálních 
volbách vyvolat změnu územního 
plánu a odstranit všechny tyto 
nesrovnalosti a chyby.  Konečně 
tím uvolnit v dnešní době tolik 
potřebnou bytovou výstavbu 
a novou průmyslovou výstavbu. 

2) DopRavní situace: 
Město Domažlice v současné 

době naprosto tvrdě a v rozporu 
s duchem ČSN norem požaduje 
u všech stavebních úprav a změn 
povinnost stanovit parkovací 
místa na vlastním pozemku in-
vestora. Tato podmínka nejde 
u stávajících staveb v okolí středu 
města dodržet a i v jiných loka-
litách je příliš tvrdá. 

Počet parkovacích míst nevyřeší 
otázku přetížení páteřní komu-
nikace města. Mělo by se spíše 
přemýšlet, jak odlehčit průtahu 
a zamezit tomu, aby místo toho 

město vytvořilo jen nelogickou 
síť jednosměrných ulic, která 
nejen že zamezila možnosti ob-
jízdných tras mimo centrum, ale 
svedla veškerou dopravu právě 
do přetížené hlavní silnice. 

V návaznosti na nový územní 
plán musíme konstatovat, že ob-
sahuje sice obchvat města, ale je 
naprosto nedořešený. Starosta se 
soustředil na prosazení své uto-
pické myšlenky megalo obchvatu 
města, až zapomněl na samotnou 
logiku obchvatů. Po celé délce 
obchvatu není vyčleněno jediné 
území na odstavné parkoviště, 
odpočívadlo, doplňkovou infra-
strukturu, servis, benzínovou 
stanici. 

3) investiční výstavba 
ve městě: 

Přestavba plaveckého bazénu 
– tvrdě nastavené podmínky, 
rozestavěnost 6 let, dokončení 
v nedohlednu.

Přestavba pivovaru – přehnaně 
velká investice, rozestavěnost 
5 let, dokončení v nedohlednu.

Obchvat Domažlic – nereálná 
stavba jako celek, blokace po-
zemků v územním plánu, datum 
výstavby neznámý.

Toto je jen malý výčet toho, co 
jako Piráti považujeme za velký 
problém města a co chceme pri-
oritně změnit k lepšímu. 

DržíMe kurz!
Piráti Domažlice

A) Na rozdíl od poslance, který 
má řekněme na starosti celý kraj, 
senátor má pod sebou pouze dva 
necelé okresy. Chci pomoci lidem 
tak, že mi sdělí svoje problémy 
a připomínky a já bych následně 
oslovil naše poslance v PS a bude-
-li to v našich silách a v souladu 
s naším programem, připravil 
legislativní změnu. Měnit zákony 
z pozice senátora ze senátní lavi-
ce pokládám za nemožné.

B) V senátu chci vždy hlasovat 
tak, jak hlasovali naši poslanci 
a chci udělat vše proto, aby zá-
kony postoupené senátu nebyly 
nijak zdržovány. Duplicitní pro-
jednávání zákonů ve výborech 
Senátu pokládám za zdržování 
a pouze umělé vytváření důleži-
tosti Senátu jako takového.
C) Senát je pro mě pojistka demo-

kracie a jako od každé pojistky se 
neočekává, že bude denně v per-
manenci, tak stejně tak Senát 
by měl do legislativy zasahovat 
co možná nejméně a jen ve vý-
jimečných ústavních případech. 
Proto je důležité, aby senátor 
spíše loboval u poslanců

D) Nechci mít vlastní kancelář 
a čekat, až za mnou lidé přijdou 
v předem mnou stanovený den 
a hodinu. Chci hlavně cestovat 
po volebním okrsku za lidmi. 
Chci jim dát možnost si mě po-
zvat řekněme na zasedání výboru 
příznivců „Člověče, nezlob se“ 
v Sušici, do domova důchodců 
na odpolední posezení v Běha-
řově či na předání prestižní ceny 
mladý automechanik v Bělé nad 
Radbuzou. (pozn. příklad akcí je 
smyšlený) Na těchto dobrovol-

ných akcích chci lidem vysvět-
lit náš program a doplnit kusé 
a neúplné informace (mnohdy 
zavádějící), které mají z televize, 
novin a internetu o naší činnosti. 
Nechci lidem na ulici nutit letáky 
a obtěžovat je volebním bojem. 
Chci komunikovat s lidmi, kteří 
o to stojí.

E) Názory, potřeby, atmosféru 
a náladu mezi lidmi chci spo-
lečně s členy strany vyhodnotit 
a konfrontovat tyto požadavky 
s naším volebním programem 
a směřováním strany. Případně 
dát podnět na změnu našich po-
stojů (programu) blíže k obecné-
mu mínění. 

výběr hlavních problémů města Domažlice

ing. viktor krutina
Lídr pro Komunální volby 2018 
v domažlicích a kandidát  
do senátu

| Vystudoval Gymnázium Jindřicha Šimona Baara v Domažlicích | 
Následně absolvoval České vysoké učení technické v Praze,  stavební 
fakulta – obor pozemní stavby a konstrukce | čtyři  roky pracoval 
jako referent stavebního úřadu v  Domažlicích | Dále pak rok 
v soukromé firmě jako projektový manažer stavebOd | roku 2006 
až doposud pracuje ve vlastní projekční kanceláři v Domažlicích |  

kandidát na senátora 
volební okrsek č.11 Domažlice

Ing. Viktor Krutina

Dále pak
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KOMUNÁLNÍ VOLBY Plzeň

Pirátský vtiP

držíme kurz

Pavel bosák
Lídr pro Komunální volby 2018 

v plzni

Mgr. MagDaléna Daňková
Garant pro vzdělávání, sociální  

věci a zdraví

Pavel šráMek
předseda místního  

sdružení plzeň

1.   Osm let absolutní  
moci “socdéesky”: 

Někdejší ideologičtí oponen-
ti, ODS a ČSSD v Plzni takřka 
splynuli v jednu virtuální stranu 
s neomezenou mocí. Podezření 
na střety zájmů a na lobbistické 
vazby se množí. Systém ve stylu 
toho předlistopadového odmě-
ňuje své věrné a blokuje ostatní. 
Léčba: Piráti jsou transparent-
ní strana bez velkých sponzorů 

ŠKOLA, ZÁKLAD ... VŠEHO 
Pirátská strana prosazuje co 

nejdostupnější vzdělání, které 
podporuje svobodné myšlení 
a vychovává k demokracii. Vzdě-
laný člověk je obtížněji manipu-
lovatelný, má lepší předpoklady 
orientovat se v médiích, politice 

a bez vztahů se zákulisními hrá-
či. Naše takřka posedlost bojem 
s korupcí vylučuje vliv kmotrů 
a lobbistů.

2.  Plzeň ráj montoven,  
agentur a ubytoven: 

Krátkozraká politika rozvoje 
nahrává růstu agenturního za-
městnávání a devastaci krajiny. 
Žák prvního stupně si to spočí-
tá. V Plzni je omezený počet lidí 
v produktivním věku a téměř 
každý již někde pracuje. Kolik 
průmyslových hal Plzeň ještě 
potřebuje? ŽÁDNOU!!! Přesto 
se dál betonuje krajina a rostou 
výrobní kapacity. To logicky vy-
volá nutnost dovézt další stovky 
pracovníků odjinud. Agenturní 
zaměstnávání a ubytovny jsou 
velký byznys, na kterém jeho pro-
vozovatelé bohatnou, zatímco 
veřejný sektor řeší negativní do-
pady. Léčba: Piráti nemají vazby 
na majitele ubytoven nebo agen-
tur, proto se nebojí konfrontace 
s nimi, bude-li nutná. Město sice 

nemůže změnit zákony, ale má 
nástroje, jak vytvářet tlak na jed-
notlivé subjekty.

3. Rozhodování o nás,  
  bez nás: 

Vadí nám, že občané nepromlou-
vají do zásadních strategických 
rozhodnutí. Ať je to stavba kon-
troverzního depa za 1.9 miliar-
dy, odflinknuté divadlo za 880 
milionů či zamýšlená privatizace 
Plzeňské Teplárenské, veřejnost 
se rozhodování neúčastní, byť je 
dlouhodobá prospěšnost těchto 
projektů zpochybnitelná a důsled-
ky nevratné. Přístup města až ko-
micky ilustruje veřejné projednání 
územní studie Americká – Sirková 
(oblast bývalého kulturáku) dne 
10. 1. 2018. Občané sice mohli vy-
jádřit své názory. Smutné je, že 
v té době už byla studie schválená 
a v platnosti. Léčba: Piráti prosadí 
maximální otevřenost města k ob-
čanům a využívání prvků přímé 
demokracie v rozhodování o klí-
čových místních tématech.

4. Bez vize,  
  bez srdce: 

Většina projektů rozvoje města 
zatím probíhá formou “zaplácnu-
tí” potřeby rádoby levným a nená-
ročným řešením. Výsledkem bývá 
to, co se lidově nazývá “z nou-
ze ctnost.” Od kašen na náměstí 
po nové divadlo, naše novodobé 
výtvory budí spíše rozpaky. Dál 
se pyšníme vymazlenými skvosty 
minulosti, které vybudovali naši 
hrdí předkové, ač se jim zdaleka 
nevedlo tak dobře, jako nám dnes. 
Léčba: Piráti podpoří vznik funk-
ce městského architekta a zapojí 
veřejnost do rozhodování v archi-
tektonických soutěžích na veřejné 
projekty.

5. Údržba zeleně není  
  péče  o přírodu: 

Hlavní a nenahraditelnou hod-
notou Plzně je její pohádkové za-
sazení do krajiny “pěti řek”. Divo-
čina tu prostupuje až do centra 
a lemuje obytné čtvrti. Moudří 
předkové navíc vysázeli parky 

a aleje v ulicích. Proč likvidovat 
toto stoleté bohatství bezmyšlen-
kovitým kácením jen proto, že 
kořen místy nadzdvihne dlažbu? 
I lesy na území města zaslouží 
citlivější přístup než mýcení a ná-
slednou výsadbu stejnověkého 
“pole na dřevo.” Léčba: Piráti bu-
dou prosazovat citlivější přístup 
při rozhodování o městké zeleni 
a při tvorbě lesního hospodář-
ského plánu.

Uzdravení Naším hlavním cílem 
je přeprogramovat myšlení města 
ve vztahu k občanům - “nevládne-
me”, pouze “spravujeme.” Navrá-
cení důvěry v poctivost a schop-
nosti vedení umožní občanům 
vzít toto město skutečně za své. 
Tak, aby místo čekání, že město 
něco vyřeší, sami navrhli řešení 
a podíleli se na něm.

a životě vůbec. Chceme zvýšit sa-
mostatnost ředitelů po finanční 
i provozní stránce. Vedení školy 
by mělo mít možnost plánovat 
v delším horizontu než je jeden 
rok nebo vytvářet finanční rezer-
vy, které budou použity v souladu 
s dlouhodobou koncepcí školy. 
Do přípravy a projednávání těchto 
dokumentů by měli být zapojeni 
i starší žáci a veřejnost. Více dia-
log, méně pyramida.

Chceme podpořit propojování 
škol a firem prostřednictvím stáží 
a stipendijních programů. Klást 
větší důraz na jazyky s navázá-
ním spolupráce se zahraničními 
ZŠ a SŠ (viz. výměnné pobyty). 
Chceme zavést předmět Etiketa. 
Znalost zdvořilého slušného cho-
vání by mělo být samozřejmostí 
pro kohokoliv, zvláště při studiu. 

Hlavní nástroj k rozetnutí blud-
ného kruhu častého “ mentálnímu 
vyhoření“ pedagogů je vize men-
tální hygieny (dostupný psycholog 
a výživový poradce v každé škole) 
a ve zlepšování předkariérního 
i celoživotního vzdělávání učitelů. 
A samozřejmě zvýšení platu.

Dobrý zdravý jídelníček tvoří 
dobrou náladu, dobrá nálada při-
náší dobrou pracovní atmosféru, 
dobrá atmosféra dává vzniknout 
dobré poctivé práci. Chceme, aby 
každý učitel měl možnost učební 
materiály aktualizovat, upravo-
vat, pokud uvede původní autory 
(princip wiki). Digitální technolo-
gie usnadní práci s informacemi, 
umožňují použití dříve nevída-
ných metod práce s textem, obra-
zem a zvukem. Jsme razantně proti 
narůstající byrokracii ve školství. 

V době moderních technologií by 
mělo administrativy ubývat.

Aktuální verze školské inkluze 
vede ke konkluzi (konci) českého 
školství Chceme úpravu vzdělá-
vaní asistentek pedagoga a nové 
školení pro pedagogy. Dále úpra-
vu, pro které děti s výchovnými 
opatřeními již není přínosné na-
vštěvovat klasickou ZŠ ale byla 
by přínosnější speciální škola 
a zároveň svobodu volby dané 
školy tyto děti odmítnout. Je tře-
ba si uvědomit, že učitel může 
být psychologem a mnohdy je, 
ale není to psychiatr. V současné 
době inkluze se učitelé dostávají 
do bezvýchodných situací, které 
vyhláška o inkluzi vytváří. Ve val-
né většině jde o děti s výchov-
nými opatřeními 3 nebo 4, kteří 
mají agresivní chování, často jsou 

medikované. Dítě natolik výuku 
ruší, že takřka není možné učit, 
záchvaty zlosti, napadáním spolu-
žáků či dokonce učitele. Speciální 
třídy s vyškoleným personálem by 
byly alespoň přechodně dobrým 
řešením. Co se týká dětí s fyzickým 
postižením, mentálně postižené, 
děti s výchovnými opatřeními 1 a 2 
pokládáme inkluzi za úspěšnou.

Škola by měla být inspirující přá-
telské příjemné místo pro všechny 
zúčastněné, neměla by být o kon-
trole, ale o podpoře, jak je tomu 
ve státech hodnocených nejlépe 
podle OECD v rámci vědomos-
tí či přírodovědné gramotnosti 
( Finsko, Estonsko, Japonsko, či 
Singapur).

Transparentnost je nejlepším 
lékem na všudypřítomnou ko-
rupci a plýtvání. Zvlášť Plzni by 
transparentnost hodně prospěla. 
Moderní technologie nám daly 
jedinečnou možnost městké hos-
podaření dokonale zprůhlednit. 
Piráti prosazují bezodkladné na-
sazení modelu transparentního 
hospodaření, který sami úspěšně 
používají a který vrací do veřejné-
ho života důvěru. Chci, aby Plzeň 
hospodařila výlučně přes trans-
parentní bankovní účet, který 
zveřejňuje banka okamžitě na In-
ternetu. Tímto bude mít každý 
občan možnost vidět, jak město 
investuje jeho peníze. Město má 
být pro své občany, ne naopak.

Pavel Bosák

Mgr. Magdaléna Daňková

Pavel Šrámek
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Plzeňské 
Pirátské centrum
U Zvonu 4/9, Plzeň

Otevírací doba pro veřejnost
pondělí - pátek 14 - 17

Kancelář 
poslance Lukáše Bartoně

U Zvonu 4/9, Plzeň
Otevírací doba pro veřejnost

pondělí 14 - 17

KOMUNÁLNÍ VOLBY Plzeň

Od ledna 2018 funguje v Plzni 
U Zvonu Pirátské centrum. Je kon-
cipováno jako veřejný prostor, kde 
kromě stranické činnosti probíha-
jí i volnočasové aktivity. Máte-li 
zájem využít přednášku, besedu 
apod., sledujte náš Facebook Česká 
pirátská strana -  Piráti Plzeňský 
kraj. Mimo to jsme pro Vás v centru 
každý všední den od 14 do 17 hodin 
a jsme připraveni s Vámi disku-
tovat, odpovědět na Vaše otázky, 
či Vás informovat o blížících se 
akcích. Můžete se také obrátit 
na koordinátora Miroslava Maška 

na telefoním čísle 778 111 465, či 
na e-mailu miroslav.masek@pirati.
cz. Součástí plzeňského Pirátského 
centra je také kancelář poslance 
Lukáše Bartoně. V případě dotazů 
či žádosti o schůzku s panem po-
slancem se můžete obrátit na asi-
stenta poslance Matěje Hlaváčka, 
která je k dispozici na telefoním 
čísle 778 111 461. Poslanec Lukáš 
Bartoň je přítomen ve své regionál-
ní kanceláři vždy v pondělí od 14 
do 17 hodin. Doporučujeme Vám 
však si předem sjednat schůzku 
skrze jeho asistenta.Plzeňské Pirátské centrum

držíme kurz

ing. jiří rezek, PH.D
Garant pro kulturu, cestovní ruch 

a evropské záležitosti

Mgr. Daniel kůs
Garant pro finanční, ekonomické 

a majetkové záležitosti

Mgr. toMáš PastirČák
Garant pro rozvoj města, životní 

prostředí a dopravu

Petr vileta
Garant pro právo  

a bezpečnost

„Plzeň není univerzitní měs-
to, ale město s univerzitou“ 
slýchám občas od svých kole-
gů na Západočeské univerzitě. 
Není to žádné slovíčkaření, 
skutečně je v tom rozdíl.

Stačí například pohled na ofici-
ální stránky města Plzně (www.
plzen.eu). Sport, kultura, občan 
turista – to jsou hlavní kategorie, 
kam může návštěvník stránek 
zabrousit. O tom, že město má 
na svém území jakousi univerzitu, 
se čtenář dozví až po usilovném 
hledání (hádáte správně, malým 
písmem úplně dole). Ačkoliv se 
tato kategorie jmenuje „Univer-
zitní město“, nedozvíte se zde nic 
více, než jak se univerzita jmenu-
je a jaké má DIČ. Žádná zmínka 
o spolupráci, vizi…

Zaměstnanci například neli-
bě nesou tradiční prázdninové 
osekání jízdních řádů autobusů, 
spojujících Bory a Borská pole 
– k vedení PMDP (tedy akciové 
společnosti zřízené a spravova-
né městem) se zřejmě stále ne-
doneslo, že vědečtí a akademičtí 
pracovníci nemají dva měsíce 

prázdnin, a že v kampusu na Ze-
leném trojúhelníku se pracuje 
i o prázdninách. Toto se snad vy-
řeší po několik dekád odkládaným 
prodloužením tramvajové linky 
až na Borská pole. Ke své smůle 
současné vedení města nestihne 
na této stavbě přestřihnout pásku, 
což by se obzvlášť ve volebním 
roce velice hodilo. Ostatně, je to 
spravedlivé, neboť vedení města 
(tedy již od nepaměti jeden z tan-
demu ODS-ČSSD) za uplynulých 
20 let dávalo jasně najevo, že toto 
není priorita. Troufám si tvrdit, 
že kdyby nedošlo k přidělení ev-
ropského projektu ITI (Integrated 
Territorial Investments), z něhož 
bude více než 80% hrazeno, k této 
stavbě by nedošlo nikdy.

Co a jak je tedy potřeba zlepšit? 
Je třeba především, aby vedení 
města změnilo pohled na univer-
zitu a její roli. Univerzita nemá 

být jen generátorem inženýrů 
pro montovny na Borských polí. 
Ačkoliv jsou univerzity ze své pod-
staty instituce přesahující hranice 
regionů i států, je třeba si uvědo-
mit, že zhruba čtvrtina studentů 
a absolventů (u zaměstnanců je 
toto číslo ještě mnohem vyšší) jsou 
občany města Plzně. Všichni tito 
mohou výrazně přispět k rozvoji 
města, a to i během studia.

Překvapivě to není o penězích. 
Není primárně nutné, aby město 
nalévalo do univerzity desítky 
milionů (jako třeba do profesio-
nálních sportovních klubů). I když 
se už objevují první vlaštovky, jak 
by to asi mělo vypadat (například 
portál http://smartedu.plzen.eu/, 
který se zaměřuje na technické 
vzdělávání v Plzni), největším 
problémem je, že běžný občan 
o tom neví a nemá příliš šancí se 
dozvědět. Žalostný stav propaga-

ce ukazuje i fakt, že zatímco čas 
od času se i v mainstreamových, 
celorepublikových médiích objeví 
zpráva o významném vědeckém 
počinu na ZČU, městské infor-
mační kanály o tom mlčí.

Pojďme z  Plzně udělat uni-
verzitní město, kde si jsou jeho 
představitelé vědomi důležitosti 
univerzity pro jeho rozvoj. Vy-
tvořme stálou pracovní skupinu 
ze zástupců města i univerzity 
namísto občasného podepisování 
memorand. Chlubme se úspěšný-
mi vědeckými týmy i nadanými 
studenty. To je totiž to pravé ro-
dinné stříbro, nikoliv pivovar či 
Viktorka (i když existenci obojího 
vítám). Piráti, v případě své účasti 
v Radě města Plzně, ale i z pozic 
zastupitelů pro tohle budou dělat 
maximum.

Rozhodnutí podnikat je sice 
motivované soukromým ziskem, 
nicméně jeho případný úspěch 
prospívá i občanům města nebo 
země. Téměř vždy je nutná od-
vaha, pracovitost a obrovské 
nasazení. To platí dvojnásob 
u tzv. startupů.

Startup je podnikání na zelené 
louce, často jen ve fázi podnika-
telského záměru a s vysokým 
rizikem neúspěchu. V rukou 
je drží většinou mladí lidé bez 
prostředků. Jsou pak závislí 
na  finanční podpoře. Pokud 

do projektu kapitálově vstou-
pí investor, šance na úspěch se 
značně zvýší.

Piráti by rádi zapojili město 
do podpory těchto odvážných 
mladých lidí a jejich startupů. 
Vytvořme pro ně dostatečné 
možnosti k rozvoji, třeba formou 
pronájmu kanceláří za symbo-
lickou cenu, formou bezplat-
ných právních nebo daňových 
konzultací. Formou propagace 
na investorských platformách. 
Toto jsou často velké překážky, 
které zabrání startupu, aby se 

rozjel a stal firmou a realitou.
Zanechme v těchto odvážných 

podnikavých lidech dojem, že to 
bylo právě jejich město, které je 
podpořilo a tím přispělo k jejich 
úspěchu. Jejich úspěch bude pak 
i naším. Přinesou nám všem více 
peněz na daních, přitáhnou nové 
byznysmeny do Plzně.

Každý z nás zná nejúspěšnější 
zahraniční startupy, které pou-
žíváme, jako Facebook, Google 
nebo Instagram, ale jsou i nějaké 
české? Ano, nejúspěšnějším je 
kiwi.com nebo Socialbakers,  ale 

i další jako epojisteni.cz nebo 
menší usetreno.cz nebo spendee.

Proč neudělat rozumně vynalo-
ženou podporou těchto mladých 
odvážných startuperů z Plzně 
takové malé Silicon Valley. Může 
se to zdát přemrštěné, ale pojď-
me to pojmout jako náš společný 
startup, který věří v nadšení, 
schopnosti a nápady mladé ge-
nerace a v naše město.

Dejme prostor lidem i automo-
bilům. Není nutné stavět vyso-
ké parkovací domy ani rozpí-
nat parkoviště do šířky na úkor 
zeleně - na mnoha místech je 
možné postavit druhé parkovací 
patro, se zachováním volných 

parkovacích míst v horním pa-
tře a s garážovými místy v patře 
spodním. Na své si tak přijdou 
i ti, pro něž je auto více než jen 
spotřební zboží.

Na městském úřadě  
mají obíhat data,  
ne občané.

Ing. Jiří rezek, Ph.d

Mgr. Daniel Kůs

Mgr.TOMÁŠ PASTIRČÁK Petr Vileta

Parkování  „level uP“

mailto:miroslav.masek@pirati.cz
mailto:miroslav.masek@pirati.cz
www.plzen.eu
www.plzen.eu
http://smartedu.plzen.eu
kiwi.com
epojisteni.cz
usetreno.cz
Mgr.TOM�<0160>
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držíme kurz

KOMUNÁLNÍ VOLBY klatovy

josef kubát

Město Klatovy se snaží s ob-
čany komunikovat pomocí 

moderních technologií, ale stá-
le je zde co zlepšovat. Klatovy 
musí informace občanům sdě-
lovat přehledněji a zároveň se 
naučit pružně získávat zpětnou 
vazbu a to s využitím (nejen) 
elektronických moderních tech-
nologií.

I v letošním (volebním) roce se 
v Klatovech opravuje a renovu-
je, což má zásadní vliv na kaž-
dodenní život občanů ve městě. 
Pokud se však chceme dozvědět 
o změnách, uzavírkách nebo 
plánovaných rekonstrukcích, 
čeká nás obvykle zdlouhavé 
hledání na webu města. 

Webová stránka města obsa-
huje veškeré potřebné infor-
mace, jejím problém ale je, že 
poskytuje všechny najednou. 
Bedlivý čtenář si sice dohle-
dá pečlivě vyplněnou tiskovou 
zprávu o jednotlivých úpravách 
a změnách v provozu, ale dá to 
práci. Pokud chcete tuto zá-
kladní informaci zjistit, musíte 
se proklikat přes dohledávání 
udělených dotací počínaje, přes 
jednotlivé zápisy ze zasedání 
městské rady konče…ufff, nešlo 
by to snadněji?

Snaha ze strany města zlepšo-
vat komunikaci skrze moder-

ní technologie existuje, je však 
zde mnoho prostoru ke zlepšení. 
Facebookový profil města byl za-
ložen před necelými dvěma lety. 
Letos na jaře jsme se z něj sice 
dozvěděli program Rallye Šuma-
va (formou odkazu na video), ale 
uzavírky jednotlivých ulic již ni-
koli. Chybí reakce města na do-
tazy. Stejně jako na webu chybí 
i na sociální síti jasné oddělení 
informací o kultuře a o městské 
agendě, o důležitých informa-
cích pro turisty nemluvě.

A tato neobratnost v komunika-
ci se projevuje i na druhé straně 
v předávání podnětů od občanů 
směrem k městu. V minulých le-
tech sice proběhl výzkum vedený 
uznávanou agenturou, ten byl ale 
zaměřený pouze na dlouhodobou 
koncepci. Městu chybí efektivní 
nástroj na získání rychlé a rele-
vantní zpětné vazby od občanů. 

Počet lajků na sociálních sítích, 
nebo internetová diskuse toto 
neřeší.

Klatovští Piráti chtějí prosa-
dit výběr a zavedení vhodného 
nástroje, který umožní městu 
ptát se svých občanů pružně, ale 
zároveň jim poskytne relevantní 
výstupy. Ale pozor, řešení není 
sofistikovanější internetový do-
tazník. Je třeba vybrat řešení, 
které poskytuje více souběžných 
forem (a to elek-
tronických i  pa-
pírových). Hledat 
řešení, které za-
jistí, že se může 
vyjádřit online 
teenager i člověk, 
který internet ne-
využívá. Je proto 
potřeba pečlivě 
vybrat systém 
vhodný pro zlep-
šení podmínek 
v Klatovech (ten 

který zohlední velikost města, 
demografii i například cenu). 

Nutné je hledat inspiraci v měs-
tech, kde takové systémy již něja-
kou dobu úspěšně fungují. Příkla-
dem mohou  být Ostrava, Říčany 
či Chomutov. Bude skvělé, když se 
mezi taková města zařadí i Kla-
tovy. Díky informacím budou 
moci občané méně nadávat a za-
stupitelé naopak budou vědět, co 
občané skutečně potřebují.

21 let, student archeologie 
pravěku a raného středověku 
Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy, terénní dokumentá-
tor archeologického oddělení 
Muzea hl. m. Prahy. „Křtěný“ 
Drnovým potokem strávil celý 
svůj dosavadní život v Klatovech. 
Je členem České pirátské strany. 
Mezi jeho zájmy patří: historie, 
filosofie, běh, ale nejvíce času 
tráví s přáteli a rodinou.

„Historie, to nejsou jen data, 
místa a války. Historii tvoří pře-
devším lidé, kteří zaplňují volný 
prostor mezi nimi.“ – Jodi Picoult. 
Citát, kterým se při studiu ar-

cheologie řídím, pochází z pera 
uznávané americké spisovatelky. 
Já si z něj beru to, že nezáleží 
na politicích, vědcích ani po-
pulárních hvězdách, ale předně 
záleží na každém z nás, co máme 
chuť změnit v prostoru, kde žije-
me. Proto si kladu za cíl být při 
kampani v ulicích mezi lidmi, 
ptát se jich, co je trápí a pořádat 
pirátské akce, kde každý dostane 
možnost přispět vlastním názo-
rem. Chci ale přímo chodit i tam, 
kam se jiní chodit neodváží. 

Jako jeden z administrátorů 
naší facebookové stránky Piráti 
Klatovy mám zájem šířit liberální 

myšlenky naší strany i do Klatov. 
Na této stránce budeme prů-
běžně zveřejňovat naše názo-
ry, postoje a úspěchy, kterých 
jsme docílili. Budeme Vás zde 
samozřejmě zvát i na naše akce, 
kde již nyní naleznete pozván-
ku na setkání s námi i dalšími 
členy Pirátů. Je tam zván každý, 
kdo má chuť diskutovat a hledat 
společná řešení. Jsme otevřeni 
každému návrhu, který z našeho 
milovaného města udělá město 
dostupnější a přívětivější pro 
mladé i staré bez rozdílu.“

Josef Kubát

rnDr. stanislav 
Haviar, PH.D.

onDřej škába

32 let, výzkumník a  učitel 
na  Západočeské univerzitě 
v Plzni. Předtím vystudoval 
Matfyz na Univerzitě Karlově. 
V Klatovech vyrůstal od malič-
ka, nyní zde bydlí  s manželkou 
a třemi dětmi. S Piráty spolupra-

34 let, servisní technik, vyučil se 
v oboru prodavač, dále studoval 
obor mechanik-elektronik. Nyní 
pracuje jako externí pracovník 
pro mezinárodní společnost se 
zaměřením na správu a údržbu 
budov. Žije v Klatovech a je členem 
Pirátské strany. Mezi jeho zájmy 
patří kybernetika, tvorba elektro-
nické hudby a výlety do přírody.

cuje tři roky, členem je od roku 
2018. Volný čas tráví nejraději 
s rodinou, v dílně, na zahradě, 
s kapelou nebo na kole. 

„Není mi lhostejné, jak moje 
město vypadá a  prosperuje. 
Hledám proto cesty jak při-
spět k tomu, aby byly Klatovy 
příjemným místem pro život. 
S přáteli jsme založili spolek, 
který se snaží v našem městě 
podněcovat diskuzi o vzdělá-
vání a výchově dětí. Pořádání 
setkání a přednášek s mnohými 
odborníky ukazují přesně to, 
o čem jsem pevně přesvědčen, 
a to sice, že budování demo-
kratické, zdravé a dlouhodobě 
prosperující společnosti není 
možné bez demokratické vý-
chovy a bez obezřetného po-

suzování zaběhlých stereotypů 
v systému vzdělávání.

 
Stejný postoj je třeba zastávat 

i v místní samosprávě. Je nutné 
umožnit všem možnost dozvě-
dět se o chodu města a věcně se 
vyjadřovat k plánovaným kro-
kům. Chci, aby občané dostali 
příležitost pečlivě a rozumně 
posuzovat, která opatření města 
fungují dobře a která jsou pouze 
zaběhlým nefunkčním zvykem.

Nejvíce se mi na Pirátech líbí 
to, že zdůrazňují nutnost čer-
pání inspirace a příkladů dobré 
praxe z jiných měst. Přál bych si, 
aby Piráti měli možnost tímto 
způsobem pomáhat i v Klato-
vech.“

„Od mých osobních zájmů se 
jasně odvíjejí i vize, které bych 
chtěl na radnici realizovat. Mým 
cílem je skrze moderní techno-
logie veřejnosti více zpřístupnit 
zasedání rady a celkový chod 
radnice, v čemž vidím potenci-
ál toho, jak předcházet možné 
korupci. 

Jako další důležitý krok pova-
žuji kontrolu moci a mocných 
po vzoru pirátské petice z minu-
lého léta, která by se dle mého 
názoru neměla vztahovat pouze 
na vlivné podnikatele, politi-
ky, soudce a státní zástupce, ale 
i na zbylé činitele moci výkonné, 
kteří často neznají svoje práva, 
natož pak povinnosti.

RNDr. Stanislav Haviar, Ph.D. Ondřej škába

DržíMe kurz!
Piráti klatovy

Přehlednější informace pro 
občany a užitečná zpětná vazba

Chybí přehledná forma, která by občanům opravdu 
pomohla se rychle zorientovat

Klatovy Klatovy
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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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