Zprůhlednění státních
penězovodů

Digitální stát

str. 1

str. 2

Krajská příloha
komunální volby

str. 3-6

O personální práci
s Janou Rohovou

str. 7

Konec kumulace funkcí
politiků

str. 8

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

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

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

N

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

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

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

Chceme zprůhlednit největší penězovod

V

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

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

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

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

Místo, kde to
všechno začíná

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

Ing. Dana Balcarová

Hodně zdraví a sil vám přeje

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

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

Ing. Dana Balcarová

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

Předseda České pirátské strany,
Poslanec PSP

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

držíme kurz

Poslankyně PSP
Specializuje se na životní prostředí

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

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
Předseda poslaneckého klubu

2

PIRÁTSKÉ LISTY

léto 2018 | pirati.cz

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

3

PIRÁTSKÉ LISTY

tábor 2018

Tábor by se měl opírat o jasné koncepce rozvoje města
Mgr. Václav Klecanda, lídr táborské kandidátky, vystudoval
Matematicko-Fyzikální fakultu
Univerzity Karlovy, pracuje v IT
jako programátor a systémový architekt. Fandí moderním
technologiím a ví, jak je uvádět
do praxe. Záleží mu na ekologii,
jednoduchosti a udržitelnosti. Rád se projede na motorce,
na kole nebo v zimě na snowboardu. Občas vyzkouší nějaký
exotický kuchařský experiment.

Chcete dále trávit
hodiny na úřadech
a vyplňovat obtěžující
dokumenty? Nebo si
v pohodlí domova sami
od svého počítače
zařizovat vše potřebné?
Jak by mělo fungovat
moderní město, které

Schizofrenní
bytová politika

bere ohledy na potřeby
svých obyvatel a snaží

S

problémem sehnat kvalitní
a dostupné bydlení se dnes potýká řada seniorů, rodičů samoživitelů, mladých rodin, občanů
se zdravotním postiženým nebo
lidí žijících na ubytovnách. Jak je
tomu v Táboře?

se držet krok s dobou?
Nejen o tom jsme si
povídali s Mgr. Václavem
Klecandou, lídrem
táborských Pirátů
v podzimních
komunálních volbách.
Co tě přivedlo k politice?
Dlouho jsem sledoval, jak se tam
střídají různí vykukové, jak bezpáteřně dokážou obhajovat zjevné
zlodějny. Říkal jsem si, jak tohle
změnit. Pak jsem náhodou zašel
na demonstraci proti obchodní
smlouvě ACTA, organizovanou
nově vzniklou Pirátskou stranou,
a měl jsem jasno.
Co chceš, jako Pirát, změnit v
Táboře?
Tábor mám rád. Není ani malý
ani velký, má své kouzlo. Neříkám,
že všechno tu funguje špatně. Hodně věcí se mi líbí. Mám ale zato, že
to jde ještě řádově lépe. Až budou
naplno využité technologie, které
jsou nyní k dispozici, samospráva udělá kvalitativní skok. A také
bych rád viděl více koncepční fungování města.
Co myslíš koncepčním fungováním?
Město by mělo fungovat podle
uceleného souboru koncepcí. Ty
by měly sloužit jako popis stavu,
kam se chceme posunout a jaké
kroky je k tomu potřeba učinit.
Měli by je vypracovat odborníci
(a to i z řad veřejnosti) na základě
nejmodernějších poznatků a měly
by být přijaté s co nejširším souhlasem všech politiků.
Myslím tím například koncepce
nakládání s odpadem, dopravních
staveb, rozvoje použití chytrých
prvků v městské infrastruktuře,
ale i např. podpory sportu nebo
kultury. Koncepce dají jednotlivým
oblastem fungování města jasná

Mgr. Václav Klecanda, lídr táborské kandidátky (foto: archiv Piráti)

pravidla. Fungování města bude
předvídatelné a měřitelné.
Jak si představuješ ten kvalitativní
skok samosprávy?
Město vykonává desítky činností agend, které jsou s jeho fungováním
spojené. Dnes to ale dělá stejným
způsobem jako už dávno v minulosti. Vytváří dokumenty, ve většině
případů stále velmi podobné, stále
dokola. Jediný rozdíl je, že papír
nahradil textový nebo tabulkový
procesor (program) v počítači. Tento
způsob je v IT dávno překonaný.
Nahradil ho komplexní software,
informační systém. Ten umožňuje přístup po internetu 24h denně
k jednotlivým agendám nejen pro
úředníky, ale i pro řadové občany. Lidé pak nemusí stát fronty na
úřadě a doufat, že se na ně dostane
řada během úředních hodin. Jedná
se tedy o vysoce efektivní způsob
zpracování agend, protože odpadá
nutnost pořizovat data (občan sám
nakliká co potřebuje) a zveřejňování výsledků (děje se automaticky). Úředníkovi pak zbyde pouze
zpracovat data podle dané agendy.
Troufám si odhadnout, že při použití
informačního systému bude 80%
úřednictva možné zapojit v jiných,
užitečnějších činnostech.
To je dost odvážné tvrzení …
Ano, Piráti tu nejsou, aby udržovali
status quo. Jsou tu, aby realizovali
onen skok, který současná úroveň
technologií nabízí. Nechceme a ani
nemůžeme zůstat pozadu. Jak se
říká: kdo chvilku stál, již stojí opodál. Já rozhodně stát opodál nechci.

Vraťme se k těm chytrým prvkům
města, co si pod tím mám představit?
To je právě využití moderních
technologií. Dnes máme k dispozici nepřeberné množství měřících
zařízení, která dodávají různá data.
Může to být například úroveň hluku,
naplněnost kontejnerů na tříděný
odpad, nebo informace o průjezdech
vozidel z jednotlivých křižovatek
ve městě. Tato data se dají následně zpracovávat a využít při lepším
plánování. Třeba při svozu odpadu, nebo automatickém nastavení
semaforů na křižovatkách. Mohou
být také zdrojem dat pro plánování
další výstavby, třeba přeložek silnic.
Je to trend, který řeší každé město.
Jak jsem ale již jinde dříve napsal:
všechny chytré prvky budou působit směšně, když si na radnici stále
budou posílat dokumenty ve wordu
nebo excelu e-mailem. Jinými slovy,
je potřeba začít u modernizace úřadu samotného.
Jak si tedy chytré město představuješ ty?
Pro mne to je především přechod
úřadu na informační systém, který
posune jeho fungování do kontextu
21. století, zapojí občany a nabídne přívětivý zdroj dat, které město
vytváří. Další moduly je možné přidávat za pochodu. Je však potřeba
opravdu odborný přístup. Rozčiluje
mne, že pojem chytré město (smart
city) se zneužívá jen jako zástěrka
k čerpání dotací. Je to tím, že politici
ani úředníci tomu nerozumí. Nezřídka si nechají prodat uzavřený,
předražený systém, který ve finále
nefunguje. A to chci změnit.

A jak?
Chtěl bych úzce spolupracovat
s ostatními městy. Nechápu, že už
nějaká společná platforma pro spolupráci na rozvoj technologií nefunguje. Vždyť všechna města mají
víceméně stejné zadání. V tomto případě konkurence přináší jen mrhání
prostředků. Podle mne je klíčem k
lepším výsledkům spolupráce.
Říká se, že Piráti jsou jen pro mladé. Co nabízí Piráti a ty jako jejich
lídr starší generaci?
Aplikace moderních technologií
pro starší generaci přináší ovoce
až druhotně. Umožňuje drasticky
zlepšit fungování úřadu a šetřit
velké prostředky, které tak mohou
být použité na záměry právě pro
starší generaci. Nechci tady lacině,
populisticky slibovat vzdušné zámky jako “koblihář, japonský strašák
nebo rozdavači růží”, ale vnímám
nedostatek míst v domovech pro
seniory a pečovatelských domech
a také nedostatek dostupného bydlení. Proto v programu máme tzv.
“senior cohousing”. Je to koncept
aktivního stárnutí v komunitě, která
se vzájemně inspiruje a pomáhá si.
Četl jsem o tom před časem a zaujalo mne, že to ve světě již dlouho
a dobře funguje. Je to místo, kde lidé
jsou protože chtějí, ne protože musí.
Vidím v tom zajímavou alternativu.

Zbyněk Konvička

vedoucí mediálního odboru
Jihočeských Pirátů

Dvojka na táborské pirátské
kandidátce Mgr. Martin Mareda
říká: „Město disponuje nyní cca
3080 nájemními byty. Avšak od
roku 2001 došlo k prodeji cca 2000
městských bytů a to za „sympatické“ ceny pro kupujícího (většinou
stávajícího nájemce bytu), ale nevýhodné pro městský rozpočet. Je
nutné prodej zastavit, maximálně
doprodat jednotlivé městské byty
již v prodaném domě. Městské
byty jsou zárukou kvalitního bydlení s nízkými náklady. Hlavní
jistotou je pak udržitelnost ceny
v mezích nutnosti a nižší míra
strachu o to, že občan přijde o bydlení. I díky tomu má pak víc času
na osobní rozvoj, vzdělání, práci
a především pak možnost vytvořit
kvalitní zázemí na výchovu dětí.“
Pavel Moravec k tomu uvádí: “Na
základě informací, které jsem si
podle zákona 106 vyžádal a za jejichž shromáždění jsem musel zaplatit 15 000 Kč, vyplývá, že Město
v období let 2009 až 2016 prodávalo většinu obecních bytů za polovinu tržní ceny či méně.” A dodává: “Od 25. 11. 2009 do 14. 06. 2016
bylo za 477 milionů korun prodáno 1440 obecních bytů o celkové
výměře více než 90 tisíc metrů
čtverečných. Z toho cca 85% bylo
prodáno stávajícím nájemníkům,
kteří v průměru zaplatili 4.436 Kč/
m2. Kupující volných bytů ve výběrovém řízení ale za obdobné
byty ve stejném období platili v
průměru 10.084 Kč/m2, tzn. že
cena pro nájemníky byla v průměru o 56% nižší než cena dosažená
výběrovým řízením. Rozdíl mezi
celkovou realizovanou prodejní
cenou v daném období a cenou
tržní tak činí minimálně 400 miliónů korun.”
Piráti Tábor

Zjednodušíme fungování pomocí technologií
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Radnice má mít otevřené dveře i data
Město, které aktivně sdílí vše, co může, aby občané
viděli, co dělá a co plánuje v budoucnu. Město,
které je otevřené názorům svých občanů a odborné
veřejnosti. To je vize, kterou mají Piráti o Táboře.
Jedině tak lze získat důvěru v to, že je řízené správně,
že neplýtvá prostředky a že umožňuje občanům
účastnit se - participovat, na jeho fungování.

V

šude tam, kde si již uvědomili, jaké výhody otevřenost přináší, již mají na webových stránkách rozklikávací
rozpočet až na úroveň faktur
a veškerá data kterými město
operuje, přístupná a strojově
čitelná. Mají své vize zformulované do koncepcí, podle
kterých jednotlivé úřednické
složky postupují. Ne náhodou
na většině radnic takto progresivních měst figurují Piráti.
Takto nebývalý skok v otevřenosti se pojí právě s využitím
informačních technologií. A na
tomto poli Piráti excelují.

Víte, že ...
„Rozklikávací rozpočet je způsob, jak jednoduše a srozumitelně prezentovat hospodaření
radnice na internetu. Jedná se
o jedno z nejefektivnějších protikorupčních opatření.“
V Táboře se již podařilo některé kroky směrem k otevřenosti
udělat. V loňském roce sdruženi Jinak! tlačilo na procesní ukotvení postupu přípravy
a realizace stavebních investic.
Z pera člena kontrolního výboru Vítězslava Dohnala vzešel
dokument, který tento proces
popsal a navíc měl ambici do

něj aspoň trochu vtáhnout veřejnost. Proces přípravy velkých
investic byl do té doby obestřený
tajemstvím. Tento dokument zastupitelstvo přijalo usnesením,
které nařizovalo připravované
investice zveřejňovat na webu.
Některé akce na webu sice visí,
nejsou však všechny a zveřejňované informace zdaleka nedostačují k tomu, aby veřejnost mohla
přípravu staveb nějak sledovat.
Investice za desítky milionů tak
stále zůstávají bez veřejné kontroly.
Dalším, velice důležitým krokem k otevřenosti je zveřejňování jmenovitého hlasování
radních, zápisu z jejich jednání
a materiálů k jednání. Na radě
města vzniká většina důležitých rozhodnutí. Od února 2015
se tak veřejnost doví, kdo pro
co na radě zvedl ruku. Může
tedy zkontrolovat své politiky,
zda opravdu plní předvolební
sliby, nenechat se příště koupit
koblihou nebo párkem s pivem,
a opravdu jim to spočítat ve volbách.
Mnoho kroků k pirátskému
standardu otevřeného města ale
stále zbývá udělat. Proto táborští
Piráti mají v programu městský
transparentní účet, rozklikávací

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

a srozumitelný rozpočet až na
úroveň faktur, všechna data dostupná ve strojově čitelné formě
a otevřených formátech (open
data). Povedeme veřejný online
kalendář vedení města a evidenci lobbistických schůzek.

forma participativního rozpočtu,
který se na fóru Zdravého města,
díky přítomným pirátům, podařilo prosadit jako jednu z deseti
priorit, budeme chtít nápravu.

Otevřenost musí být také
směrem dovnitř. To znamená
možnost občana být vyslyšen,
nebo komunikovat, vyřizovat
po internetu. Proto od Pirátů
lze čekat především odstranění komunikačních bariér mezi
městem a občany. Budeme tlačit
na možnost vyřizovat veškerou
agendu s městem i přes internet,
ale také na vzájemnou provázanost dat, aby nebylo třeba s úřady komunikovat vícekrát. Navíc,
jestliže se nerozjede uspokojivá

„Participativní rozpočet je
procesem přímé demokracie.
Díky němu mohou obyvatelé
diskutovat a rozhodovat o využití části rozpočtu. Jde o nástroj
zapojení veřejnosti do procesu
rozhodování skrze formulování prioritních oblastí rozpočtu,
tvorbu konkrétních projektů,
jejich výběr a následně volbu.“

Víte, že ...

Uvidíme, co do té doby nabídnou na poli otevřenosti ostatní
politické strany. Nyní (květen

2018) žádný ze subjektů nemá,
s výjimkou T2020 a Jinak!, program do komunálních voleb na
svých webových stránkách. Dozajista na něm všichni usilovně
pracují. Můžou se koneckonců
u Pirátů inspirovat, na jejich
webu je již od března. Nezbývá tedy věřit, že otevřenost
a transparentnost si do programu vetknou všichni a tak
se na těchto principech bude
shoda na konkrétních opatřeních hledat snadno.

Mgr. Václav Klecanda
lídr táborských Pirátů

Má se táborská zoo zlegalizovat?

Z

oologická zahrada v Táboře
se před několika lety dostala
do velikých problémů. Špatná
komunikace s úřady a spousty
dalších faktorů zapříčinily, že se
zoo dostala do obrovských dluhů a dokonce i do insolvenčního
řízení. Naštěstí se našel člověk,
který celou situaci vyřešil a tím
je dnešní majitel a ředitel v jedné
osobě RNDr. Evžen Korec, CSc.
Pojďme se tedy podívat, jak to
celé vzniklo a kde je „zakopaný
pes“.

Tygr. Autor: Jitka Erbenová (cheva) – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0

První táborská zoo s názvem
Zoologická zahrada Tábor-Větrovy vzniká v červenci roku 2011. Po
čtyřech letech provozu, možná
i zapříčiněním minulého majitele

zahrady, kontroverzního podnikatele Libora Hrubého, se dostává do obrovských dluhů. Zahradu
se 400 zvířaty kupuje v dubnu v
roce 2015 za částku 16,2 milionu
korun nový majitel pan Korec. V
úterý 30. června 2015 se zoo znovu otevírá veřejnosti a za první
měsíc ji navštíví 25 tisíc návštěvníků. Za celý rok 2017 to je 77 tisíc
návštěvníků a tím se stává jednou
z nejnavštěvovanějších destinací
na jihu Čech.
U většiny Táboráků přesto
vzbuzuje velké rozpaky, protože díky minulému majiteli dodnes nemá zoologická zahrada
patřičné stavební povolení a tím
pádem je v podstatě vybudova-

ná nelegálně. A to nám evokuje
otázku. Máme tuto stavbu povolit
a zlegalizovat ji? Anebo řekneme
jasné ne černé stavbě, tak jako
stavební úřad činí každé jiné černé stavbě?
Táborští Piráti nechtějí tolerovat černé stavby na území města.
Zoologická zahrada je ale i přes
své kontroverze velikým přínosem pro cestovní ruch v našem
městě a tím pádem by se podle
našeho názoru měla zachovat.

Jiří Roubíček
Piráti Tábor

zatraktivníme město pro všechny
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MARTIN MaREDA jan příbramský JIŘÍ ROUBÍČEK

Kdo jsi a co děláš?
Jmenuji se Martin Mareda, je
mi 42 let. Pocházím z Chrudimi,
ale v Táboře žiji už od roku 1982.
Po studiích na Jihočeské univerzitě (učitelství pro střední školy)
jsem zamířil do Centra Auritus,
kde pracuji již sedmnáctým rokem
se závislými osobami a jejich rodinami. Jsem zatím svobodný, ale
zadaný se třemi dětmi. Velkým
koníčkem je hudba, a to jak pasivně, tak aktivně v kapele Peshata.
Proč Piráti?
S Pirátskou stranou už spolupracuji přes dva roky a největším
motivem vstupu pro mě byl racionální pohled na autorský zákon a transparentnost ve všech
směrech. Hodně jsem si užíval
obě volební kampaně (krajské
a parlamentní volby), na kterých
bylo krásně vidět, že když se něco
dělá s velkým nasazením, entuziasmem a čistotou myšlenek, výsledek stojí za to.
Co tě v Táboře trápí, co bys udělal jinak?
V komunálu bych se chtěl věnovat sociálním otázkám, protože
jsem „z fochu“. Chci, aby financování sociálních služeb mělo
nějakou hlavu a patu a ne, aby se
sociální služby stávaly nástrojem
politických hrátek, jako tomu bylo
například na jarním zastupitelstvu města. Další velké téma je
dostupné bydlení. Přesto, že Tábor
disponuje velkým bytovým fondem, poptávka po nájemním bydlení vysoko přesahuje nabídku.
Komunální program bude i tuhle
oblast řešit. Velkým problémem
je i dostupnost zubařů, pediatrů
a dalších specialistů. Ačkoliv má
obec velmi omezené možnosti,
jak tento nedostatek řešit, věřím,
že nějakými pobídkami (výhodnější nájmy, bezúročné půjčky,
atd.) bychom doktory do Tábora
přilákat mohli. Dalším tématem
je určitě tepelné hospodářství.
Spory s Táborskou teplárnou nabývají na intenzitě a vše směřuje
k radikálnímu rozetnutí problému. Konkrétně to znamená,
že lidé nebudou v tomto sporu
rukojmími, vyúčtování tepla se
ztransparentní a tím může dojít
i ke zlevnění služeb. Piráti u toho
budou a pohlídáme, aby občané
Tábora z toho vzešli jako vítězové!

Kdo jsi a co děláš?
Dobrý den, jmenuji se Jan Příbramský, pocházím z Tábora, jsem
svobodný a je mi 34 let. Vystudoval
jsem obecné strojírenství na SPŠ
Tábor a informační systémy na
VOŠ v Písku. V současnosti se živím
jako vedoucí výroby a IT v česko-německé firmě, která vyrábí
zvukové izolace. Kromě toho jsem
zakladatel a spolumajitel serveru
Kulturne.com, který už více jak 10
let propaguje kulturu na jihu Čech.
Kultura obecně, především pak
hudba, je mým největším koníčkem. Kromě toho mám rád sport
a to jak pasivně, tak i aktivně.
Proč Piráti?
Jsem voličem Pirátů od jejich
vzniku a tak byli jasnou volbou.
O politiku se zajímám dlouho, ale
až s Piráty přišel někdo, kdo plní
to, co od politické strany očekávám
a s čím souhlasím. Jsou to především transparentnost dovnitř
i vně strany, koncepční přístup
a také názor na takové sdílení informací a dat, které nebrzdí rozvoj
společnosti. V neposlední řadě je
to něco, co Piráti umí. A to postupná tvorba moderního a online
fungujícího státu a samospráv. Čas
je drahý a je lepší ho trávit jinak,
než posedáváním na úřadech.
Co tě v Táboře trápí, co bys udělal jinak?
Trápí mě víc věcí, ale v rámci naší
buňky se zaměřím na oblasti bezpečnosti, kultury a sportu. U bezpečnosti, což je rozsáhlá oblast,
mi jde především o optimalizaci
fungování celého systému. Pokud
se i zkvalitní a zmodernizuje spolupráce mezi zúčastněnými složkami, bude pak jednodušší reagovat
na změny a město tak může být ve
všech oblastech bezpečnější. U kultury a sportu mě zajímají investice
a dotace. Tam chci přesnější zadávání a větší přehled při udělování.
Jednoznačné zpětné zhodnocení
toho, zdali se u dotace či investice
splnilo to, co se očekávalo, musí
být samozřejmostí. Například
jestli se náhodou to samé nedalo
pořídit levněji jinde. Důraz kladu
i na zlepšení komunikace města
s veřejností, která by se měla více
zapojit do veřejného dění a měla
mít lepší povědomí, co a jak se na
radnici děje. Práce je tam hodně
a je potřeba s tím hnout!

Kdo jsi a co děláš?
Mé jméno je Jiří Roubíček a
bydlím v Táboře. Vystudoval
jsem SPŠS v Táboře a poté jsem
absolvoval bakalářské studium
na Provozně ekonomické fakultě na ČZU v Praze. Je mi 31
let, jsem šťastně ženatý a v létě
očekávám svého prvního potomka. Pracoval jsem v centrále Vodafonu pro ČR a dnes
podnikám. Starám se o krásný
penzion v srdci Tábora. Zájímám se o politiku, finance,
ekonomiku, cestování, sport
a kulturu. Jsem jeden ze zakladatelů spolku Taboard, který se
již 15 let v Táboře stará o mladé
lidi, kteří se zabývají extrémními sporty, skateboardingem,
snowboardingem a dalšími volnočasovými aktivitami včetně
kulturních akcí.
Proč Piráti?
Politika mě zajímala už na
střední škole. Jak plynul čas,
narůstal ve mně pocit, že sledovat ji jen zpovzdálí nestačí.
Po studiích a svém nastěhování
zpět do rodného Tábora jsem
dospěl do bodu, kdy nedokážu již jen nečinně přihlížet, ale
považuji za nutné se aktivně zapojit. Z toho důvodu jsem začal
spolupracovat s Piráty v Táboře.
Piráti pro mne byli jasnou volbou, protože co slibují, to dodrží a líbí se mi jejich program,
především transparentnost ve
všech směrech a ambice zjednodušit stát pomocí technologií.
Co tě v Táboře trápí, co bys
udělal jinak?
V Táboře mne nejvíce trápí
neschopnost táborské politické špičky správně komunikovat
s občany o jejich problémech
a to, že jim nedokáží předat
informace o důležitých věcech
o kterých rozhodují. Chtěl bych
tyto, pro mne zásadní neduhy,
změnit a zjednodušit komunikaci mezi radnicí a všemi
občany a více naslouchat hlasu Táboráků. Chtěl bych se
také zaměřit na finance - na
správné přerozdělování peněz
z rozpočtu města, které musí
být transparentní a musí být
pečlivá zpětná kontrola, jak se
peníze utrácejí. Takže dost řečí
a pusťte nás na ně!

PAVEL MORAVEC Co OD Pirátů
nečekejte

Kdo jsi a co děláš?
Jmenuji se Pavel Moravec a je
mi 38 let. Před osmi lety jsem se
z Prahy vrátil zpět do Tábora.
Vystudoval jsem aplikovanou
informatiku a ekonomii - jsou
pro mne nejen prací, ale také
koníčkem. V korporátní a akademické sféře (například Raiffeisenbank, VŠFS) jsem realizoval
několik projektů změřených na
využití dat a IT k co nejefektivnějšímu fungování organizací
a ke komunikaci a udržování
dlouhodobých vztahů s klienty těchto organizací. Jako hráč
a trenér se aktivně věnuji fotbalu a gymnastice. Fascinují mne
data a makroekonomie. Zajímá
mne společenské a politické
dění jak v ČR, tak ve světě.
Proč Piráti?
Pro Piráty jsou efektivnost
fungování veřejné správy, komunikace s občany, transparentnost a jednoduchý přístup
k informacím zásadní témata.
Stejně tak pro mne. „Tradiční“
české politické strany se tomuto trendu spíše brání a řešení
neustále odkládají. I přesto, že
postupy zaměřené na tyto oblasti, vyzkoušené a využívané v
soukromé sféře či akademickém
prostředí, se již mnoho let ve
světě úspěšně prosazují i ve veřejné správě. Ve prospěch občanů. Příkladem budiž „digitální“
Estonsko či britská „jednotka
Šťouch“.
Co tě v Táboře trápí, co bys
udělal jinak?
Tábor potřebuje efektivní
obousměrnou online komunikaci mezi občany a městem
a přesun těžiště práce od byrokracie k realizaci konkrétních
opatření. Chci se na ní podílet.
Město není atraktivní pro svobodné lidi ve věku mezi 20 a 35
lety. Nemáme žádnou vysokou
školu a máme velmi omezenou
nabídku kvalifikovaných, dobře placených pracovních míst
či částečných úvazků mimo
veřejnou správu. Rozporuplné
jsou napřílad projekty obnovy
Budějovické ulice či dopravní
spojky k průmyslové zóně na
Vožické ulici. Táborská sídliště
považuji za výrazně podfinancovaná. Pojďme to spolu změnit!

Nejdeme do politiky pro vlastní prospěch, nebo prospěch našich kamarádů podnikatelů. Na
lobbing máme mechanismy. Budeme prostě fungovat podobným
způsobem, jakým fungují například Piráti na pražském magistrátu. Piráty si nelze koupit, ale
mužete je volit ;)
Nebudeme předkládat ani
podporovat “vytahování králíků z klobouku” - návrhy, které
jsou nekoncepční a nebo jsou
předkládány na poslední chvíli
aby nebyl dostatečný prostor se
s nimi seznámit. Řeč je o návrzích typu: tu dva milióny na fotbal,
tu dorovnání ztráty na hokej, tu
na vybudováni kanalizace vedle
stávající průmyslové zóny. Vždy
se zamyslíme zda návrh zapadá
a rozvíjí existující dlouhodobou
koncepci. Pakliže ne, budeme ji
chtít vytvořit.
Každý z našich návrhů bude srozumitelně odůvodněn. Budeme
avizovat naše rozhodnutí dopředu
před jednáním příslušného orgánu. Budeme čitelní a předvídatelní.
Nebudeme vést složitá tajná vyjednávání o koalici. Do voleb půjdeme s povolební strategií, která
bude dopředu definovat priority,
přes které nepojede vlak a mantinely, pro případná vyjednávání.
Mgr. Václav Klecanda
lídr táborských Pirátů

Věznice na Všechově:
U Pirátů platí stále NE
Je to již nějaký ten pátek, kdy se
v Táboře poměrně emotivně řešila
problematika výstavby věznice na
bývalém vojenském letišti v místní
části Tábor-Všechov. Vznikla dokonce i občanská petice a nejen na
sociálních sítích se rozhořely poměrně ohnivé diskuze, často plné
extrémních názorů. Po posledním
hlasování zastupitelstva, které se
vyjádřilo nesouhlasně pro změnu
územního plánu sice tohle téma
usnulo, ale rozhodně je důležité
na něj nezapomenout.
Piráti k tomuto tématu už před
hlasováním zastupitelstva zaujali
věcné stanovisko, na kterém se
nic nezměnilo. Výstavba takového zařízení v územním plánu není
a pokud by naši budoucí zastupitelé měli v příštím období hlasovat
pro jeho změnu, tak se opět vyjádří
nesouhlasně. Za předpokladu, že
by došlo na včlenění takového návrhu do Zásad územního rozvoje,
které jsou územnímu plánu města
nadřazené, tak Piráti vyvinou snahu, aby takové rozhodnutí bylo
věcně podložené a proti takovému
rozhodnutí podají námitku.
Jan Příbramský
Piráti Tábor

pohlídáme toky městských financí
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SMART CITY tábor: chytré je

spolupracovat

Chytré město (anglicky

sledujte náš web

tabor.pirati.cz
chcete se s námi spojit?
www.facebook.com/piratitabor

Centrálním prvkem chytrého města je informační systém, postavený přesně na míru jednotlivým procesům, umožňující mimo jiné:

“smart city”) je
koncept, který využívá

• vstup veřejnosti přes jednoduché formuláře (např. žádost o pro-

moderní informační

• automatické zpřístupnění dat ve strojově čitelné formě - open

nájem, aj.)
data, řádně oštítkovaná pro snadné hledání. Jedná se nejen na-

a komunikační

příklad o strukturované materiály pro jednání orgánů, správně

technologie pro

provázané na jednotlivá jmenovitá hlasování, ale i o otevřená
data z geografických (GIS) systémů o tom, kde stojí jaký kontejner,

zvýšení kvality života ve

nebo kde se chystá nějaká stavba/rekonstrukce. A nebo výčet

městech. Zaměřuje se

aktuálně realizovaných projektů navázaných na přidružená data

na efektivní využívání

• automatická upozornění na změny v systému podle zadaného filtru

jako jsou seznamy faktur, přejímacích dokumentů, rozhodnutí atd.

zdrojů, snižování

• efektivně řídit a monitorovat díky datům, která jsou vzájemně

spotřeby energií,

• udělat minimum lidských chyb díky automatické kontrole vstup-

propojená a na jednom místě
ních dat

optimalizaci dopravy

• data/dokumenty digitálně podepisovat a jednoduše archivovat

a sdílení dat pro

• neustále se zlepšovat a části procesů dokonce automatizovat
• sdílet, protože jednotlivé procesy nejsou o mnoho jiné než v ji-

veřejné účely.

ných městech

Chytré město

M

y, Piráti, máme jasnou představu o tom, jak by „Smart
Tábor“ měl vypadat. Představa je
však aplikovatelná pro všechna
města. Zkušenosti i náklady na
vývoj jednotlivých prvků koncepce se dají sdílet. Spolupráce
je klíčovým principem naší myšlenky.

ale především strojově čitelné.
Právě tato vlastnost umožňuje
na jejich základě budovat nepřeberné množství dalších aplikací.
Příkladem mohou být displeje informující za kolik minut přijede
autobus na konkrétní zastávku,
využívající otevřená data o polohách autobusů.

se snaží zapojit do dění a rozhodování veřejnost nebo, jak ji
motivuje k modernímu přístupu k zacházení s odpadem. Piráti
tyto trendy sledují a tam, kde na
radnicích už fungují, se snaží zapojovat participativní rozpočet,
nebo systém odměn za správně
vytříděný odpad.

Za vyzdvihnutí stojí právě zpřístupnění dat - open data (otevřená data, OD). Je to vlastně veřejné
kukátko do databáze, kterou systém používá. Jsou neustále aktuální, správně strukturované,

Rozhodování o rozpočtu
Chytrost města posuzujeme
ale také podle toho, jak přebírá
a nechává se inspirovat vývojem a trendy v ostatních městech a ve světě. Například zda

Participativní rozpočet je nástroj, skrz který mohou obyvatelé
diskutovat a rozhodovat o využití
části rozpočtu. Nejlepší formu
mají zatím v Brně, kde samotní
lidé přichází s projekty, které

soutěží o podporu mezi ostatními lidmi. Podpořené projekty pak
město realizuje.
Předražené projekty
Smart city je bohužel ve většině českých měst, zejména kvůli
dotacím, především o předražených projektech. Ať už jsou to
lavičky se zásuvkou za statisíce,
nebo wi-fi do lanovky na Petřín
za miliony. Ve většině případů
se jedná o zbytné věci. Zatímco
instalace nabíjecích stanic pro
elektromobily, fotovoltaických
panelů na střechy krytých par-

kovišť, LED veřejného osvětlení
a nebo různých čidel napojených
na internet (internet of things)
se přehlíží. Ale jsou to právě tyto
elementy, které umožňují sbírat
data, na jejichž základě se dá lépe
rozhodovat a plánovat.
Teprve až město bude dělat
informovaná rozhodnutí podle
dat z komplexního informačního
systému a na vývoji bude spolupracovat s ostatními městy, bude
možné o něm říct, že je chytré.
Piráti Tábor

Nechme růst slušné bydlení. Chytře a udržitelně

P

řestože Piráti vynikají v informatice a digitalizaci,
mnozí čekají, že budou mít názor na další témata a disciplíny.
Jakkoli při plánování investic
bychom přizvali odborníky
a veřejnost, vize, jak by se Tábor
mohl rozvíjet, máme.
Jaké investice bychom tedy
rádi na obzoru viděli?
Jednou z nich je parkovací
dům místo parkoviště u hotelu
Dvořák. Není to novinka. Hnutí
T2020 jej má v programu, ale je
otázkou, proč již neprobíhají kroky k jeho postavení. Nebo možná probíhají, ale nikde nejsou
prezentované. Kdo ví. Již dnes
známe data, která by měla být
zadáním architektonické soutěže. Soutěžit by mohli i žáci a stu-

denti z různých škol a univerzit.

Další výzvou pro Tábor je čtvrť
Dvorce. Poté, co kus přední části
areálu koupil soukromý investor
a tím rozvířil téma co s areálem
bude, se z radničních novin (NTR)
dozvídáme: „Dominantní část patří městu od roku 2006“. Za těch 12
let město nepřišlo s žádnou koncepcí využití celého areálu a navíc
umožnilo soukromému investorovi postavit v areálu bytový dům,
který tam stojí jako solitér a komplikuje tak budoucí rozvoj území.
Slušné bydlení
Ve světových médiích se dá najít
bezpočet inspirativních projektů. Umíme si představit, že místo
Dvorců vznikne čtvrť podobná
berlínskému projektu SolWo - So-

lides Wohnen, tedy „slušné“ bydlení. Jedná se o design celé čtvrti na
principech obnovitelné energie,
udržitelnosti a sousedství napříč
generacemi. Je to zároveň aplikace
„chytrých“ prvků, protože veškeré
technické vybavení včetně výroby
a hospodaření s energiemi, řídí
počítačový systém.
Dokážeme si představit vznik
takové čtvrti i místo současného stadionu Míru. Proč? Protože
jeho plánovaná rekonstrukce je
de-facto jeho zbourání a znovuvybudování na stejném místě. Pozemek, na kterém stojí, je uprostřed
města v krásném prostředí na břehu Jordánu. Tím pádem je velice
lukrativní pro výstavbu takové
moderní čtvrti jako v projektu
SolWo. Navíc nyní čtvrť kolem

něho není schopna pojmout záplavu parkujících aut a případně
hluk spojený s pořádáním sportovních akcí jak na stadionu samotném, tak i v nově rekonstruovaném a rozšiřovaném bazénu.
Nemovitosti, které by vznikly, by
nepochybně přinesly do rozpočtu nemalé prostředky. Stadion
se může přesunout na periferní
části města, kde nebude problém
s parkovaním ani hlukem. Město
má dostatek pozemků vhodných
na takovou výstavbu.
Čistička z budoucnosti
Rozvíjet lze ale i stávající infrastrukturu. Například to může být
vylepšení čističky odpadních vod
podle vzoru ze švédského Stockholmu, ve které používají nejmodernější postupy, které šetří nejen

přírodu, ale i peníze. Součástí
čističky jsou supermoderní bioreaktory s vlnícími se membránami imitujícími mořské řasy.
Tyto membrány pokryté umělou
pryskyřicí dokážou z vody efektivně odfiltrovat cokoli od benzínu po bělidla a lidský odpad.
Internet je nepřeberná studnice dobrých nápadů a osvědčené
praxe. Zatím zůstává svobodným
médiem, nikoli dalším reklamním kanálem. Je tedy možné se
nechat inspirovat a nebo inspirovat ostatní, zkrátka nehrát si na
vlastním písečku a sdílet dobrou
i špatnou praxi.

Piráti Tábor

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?

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

Pošlete
Pirátské listy
dál
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