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

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

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

N

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

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

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

Chceme zprůhlednit největší penězovod

V

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

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

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

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

Místo, kde to
všechno začíná

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

Ing. Dana Balcarová

Hodně zdraví a sil vám přeje

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

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

Ing. Dana Balcarová

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

Předseda České pirátské strany,
Poslanec PSP

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

držíme kurz

Poslankyně PSP
Specializuje se na životní prostředí

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

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

Jaké jsou výhody eNeschopenky?
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

sněmovna Otevřená
pro všechny

N

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

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

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

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

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

Lukáš Kolářík

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

Ilustrační příklad digitální neschopenky

Poslanec PSP
předseda podvýboru pro IT a dávkové
systémy

Digitální stát na obzoru aneb život bez front na úřadech

C

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

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

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

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

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

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

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

držíme kurz

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

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

Ondřej Profant

poslanec PSP
specializuje se na e-goverment
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Místní sdružení Třebíčsko Svobodná hudba pomáhala v Třebíči
P

iráti v Třebíči uspořádali v
pátek 6. dubna 2018 první
Vyosení - festival svobodné hudby nezatížené poplatky. Cílem
akce bylo nabídnout lidem nekomerční hudbu, a také vybrat na
dobrovolném vstupném finanční
podporu pro rodinu s onkologicky nemocným dítětem.

Ustanovení místního sdružení Třebíčsko

D

ruhá nejsilnější strana na
Vysočině buduje svou regionální strukturu. Po Havlíčkově Brodě, Chotěboři a Telči
založila další místní sdružení,
tentokrát v Třebíči. Piráti se ve
své působnosti neomezují pouze
na město Třebíč, jejich ambicí
je zastřešit členy a příznivce po
celém okrese.

Piráti se v Třebíči scházejí
každých čtrnáct dní v klubovém restaurantu Trumpetka,
jednou měsíčně zasedá místní
fórum. Jak je u Pirátů zvykem,
setkání jsou otevřená pro veřejnost. Termíny setkání jsou vždy
předem avizovány v pirátském
kalendáři nebo na facebooko-

vém profilu Pirátská strana Třebíčsko.
Místní sdružení se aktivně
připravuje i na nadcházející
komunální volby do Zastupitelstva města Třebíče. Kromě
tvorby kandidátní listiny probíhají předvolební debaty s
dalšími subjekty a osobnostmi.
Program, vizi naší činnosti na
radnici i jména kandidátů brzy
zveřejníme na našich webových
stránkách. Více se budou moci
občané dozvědět v rámci kontaktní kampaně nebo na schůzkách místního sdružení.
Roman Pašek

Člen MS Třebíčsko

Vyosení je český festival svobodné hudby, který už od roku
2011 podporuje nezávislé hudební umělce a ukazuje, že
kultura se dá dělat i jinak, než
pouze komerčně a v zastoupení
OSA. Všechny kapely, které vystoupily v Třebíči, hrály vlastní, svobodnou hudbu. Nejdříve
vystoupila třebíčská hardcore
kapela Richard Ramirez, poté
budišovská crossover kapela
The Bush. Následovaly regionálně známější kapely Paradoxx a
Disconnexion a večer uzavřely punkové kapely Bermudskéj
Kvádr a Diesel Machine Attack.
„Piráti pořádají festival Vyosení
po celé České republice proto,
aby ukázali lidem, že kultura a
zábava si zaslouží podporu. Pokud hudbu zatížíme poplatky
zprostředkovateli autorských
práv, ztratí nejen svou podstatu, ale i možný mecenášský pří-

Účinkující kapela The Bush

nos. Baví nás podporovat lokální
umělce i neziskové projekty. Rádi
podpoříme i váš nápad, ozvěte
se“, vyzývá Michaela Vodová,
předsedkyně Pirátů Třebíčska.
Celý festival byl zdarma a návštěvníci mohli přispět na nákup kompenzačních pomůcek pro
onkologicky nemocnou holčičku
z Třebíče. Benefice byla zprostředkována Nadačním fondem
dětské onkologie Krtek, kterému Piráti předali zapečetěnou
kasu s penězi. Na festival se přišlo
podívat přibližně 200 návštěvníků a darovali neuvěřitelných
10 045 Kč! Kompenzační pomůcky nejsou hrazeny pojišťovnou,

a tak je potřeba na ně získávat
peníze jiným způsobem. Piráti i
nadále v Třebíči plánují pokračovat řadou Vyosení, které budou
mít podobnou koncepci a budou
podporovat přímo autory hudby.
Děkujeme dobrovolníkům za
pomoc s přípravou akce, kapelám
za jedinečný kulturní zážitek a v
neposlední řadě také všem těm,
kteří přispěli na nákup kompenzačních pomůcek pro onkologicky nemocnou holčičku z Třebíče.

Michaela Vodová

Předsedkyně MS Třebíčsko

Senátorský kandidát - Michal Šalomoun Jak jsme v Třebíči uklízeli

K

andidovat do senátu nenapadlo ani tak mě jako předsedu
Pirátů Ivana Bartoše, který mě
jako spolupracovníka Pirátů na
základě různých společných projektech oslovil, zda bych nechtěl
kandidovat. Rozhodl jsem se tedy
tuto výzvu přijmout. Pokud se týká
mých motivací, proč chci kandidovat do Senátu, tak pro mne je to v
podstatě logické pokračování toho,
co jsem dělal a dělám.

Senát totiž působí jako druhá
parlamentní komora, která přezkoumává návrhy zákonů schválené Poslaneckou sněmovnou. Pokud tedy existuje nějaká vhodná
kvalifikace pro senátora, tak asi
není od věci, aby to byl právník.
Já jsem advokát a řeším problémy lidí a firem na úřadech a na
soudech všech stupňů, a opravdu
se těch jednání účastním osobně.
Soudních jednání jsem absolvoval
stovky, ne-li tisíce. Moc dobře vím,
jak vypadá rozdíl mezi textem
zákona a mezi tím, co z takového
textu dokáže dovodit soudce nebo
nějaký úředník.
Také moc dobře vím, jak je to s
kolizí mezi českým a mezinárodním právem, kdy v mnoha případech je česká právní úprava s
evropskou právní úpravou v rozporu. Rovněž vím, jak je to s neo-

Ukliďme Česko, ukliďme svět v Třebíči

Michal Šalomoun - kandidát do Senátu

chotou soudců podávat předběžné otázky Soudnímu dvoru EU,
protože je ani neumí nastylizovat
a raději úpěnlivě lpějí na české
právní úpravě, jen aby nemuseli
posílat podnět do Lucemburku.
Taktéž vím, jak je zrádné se při
výkladu zákona spoléhat na důvodovou zprávu vypracovanou
zpravidla vládou nebo ministerstvy, kdy důvodová zpráva
je mnohdy psaná tendenčně a
některé skutečnosti překrucuje
či zcela ignoruje.

Nemyslím si, že bych to mohl
napravit celé já, to by bylo příliš troufalé tvrzení, ale opravdu
můžu své zkušenosti, které mám
s justicí a veřejnou správou (z pozice toho, kdo tam poníženě o
něco žádá), promítnout do toho,
že budu trpělivě poukazovat na
to, že některá ustanovení zákonů
přijatých Poslaneckou sněmovnou jsou problematická.
Michal Šalomoun
Kandidát do Senátu

V sobotu 7. a 14. dubna se sešlo na 60 dobrovolníků
(z toho 15 dětí) v Havlíčkově Brodě, Telči, Třebíči
a Lhoticích, aby společně udělali dobrý skutek pro
přírodu v rámci akce Ukliďme Česko. Členové České
pirátské strany se do celorepublikového projektu
“Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018” zapojili na Vysočině již podruhé a přizvali i své příznivce a veřejnost,
aby jim pomohli uklidit černé skládky a nepořádek
ve svém okolí.

P

iráti a jejich příznivci se na
Třebíčsku do akce zapojili
hned ve dvou lokalitách – Luboš
Fuks organizoval úklid v malé
obci Lhotice u Jemnice a Ivan
Mužík pak přímo v Třebíči.
V Třebíči se dobrovolníci pustili do parku na svahu pod areálem nemocnice, kde po stavbě
chirurgického pavilonu zůstal

držíme kurz

poházený stavební „nepořádek“.
Nakonec z toho bylo 10 pytlů
odpadu a také připomenutí zajímavé lokality – dříve nádherného, dnes zpustlého lesopark
nad řekou s úžasnými výhledy
na město.
Hana Hajnová

Místopředsedkyně MS Telčsko
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1

JiPiCe (Jihlavské pirátské centrum)

1

Pirátské centrum v Jihlavě, známé také jako
JiPiCe, slouží jako kancelář poslance za Kraj
Vysočina a zázemí pro aktivní Piráty. Jelikož je
transparentně financováno z veřejných peněz,
nabízíme centrum ve volných chvílích bezplatně k užitku i vám. Může se hodit na veřejné
přednášky, workshopy nebo třeba jako prostor
k uskutečnění vašeho jedinečného nápadu.

Senátní obvod 44
Chrudimsko

senátní kandidát
Roman Šemík
Roman se zajímá o nejasnou hranici mezi právem na soukromí
a právem na informace, o vyvážení mezi zájmy soukromými a
veřejnými. Jako občanský lobbista se aktivně podílel na projektu Rekonstrukce státu. Část volebního období (2014-2015) byl
zastupitelem v městské části Praha Čakovice. V Pirátské straně
se podílel na práci rozhodčí komise.

Matky Boží 1182/9
568 01 Jihlava
Pirátské centrum
po: zavřeno
út: 9:00 - 17:00
st: 9:00 - 17:00
čt: 9:00 - 17:00
pá: 10:00 - 15:00
Poslanecká kancelář
po: 10:00 - 18:00

2

Dračí lodě, Telč

3

Trumpetka, Třebíč

28. 7. 2018 postaví Piráti na Štěpnickém
rybníku v Telči opět svoji posádku do boje
s ostatními námořníky v nelítostném závodě dračích lodí.

Místo setkávání třebíčských Pirátů. Jak je
u Pirátů zvykem, setkávání jsou otevřená
pro veřejnost. Setkávání probíhá každých
čtvrnáct dnů.
Leopolda Pokorného 18
674 01 Třebíč

1

Ladislav Stalmach
starosta obce Vír
Vír 178
592 66 Vír

2

Václav Honzl

starosta obce Staré Bříště
Staré Bříště 11
396 01 Staré Bříště

3

Jiří Pykal
Pavel Dvořák

zastupitelé města Telč
náměstí Zachariáše z Hradce 10
588 56 Telč

4

2

Senátní obvod 53
Třebíčsko

senátní kandidát
Michal Šalomoun
Od roku 2008 začal působit jako samostatný advokát s generální
praxí. Odborně zaměřen na autorské právo, ochranu osobnosti, ochranu osobních údajů a směnky. V rámci své odbornosti
osloven tehdejším předsedou Pirátské strany Ivanem Bartošem
ke spolupráci s Pirátskou stranou ohledně války s kolektivními
správci.

Milan Daďourek

zastupitel obce Počítky
Počítky 67
591 01 Počítky

Města, ve kterých budeme kandidovat
1

Havlíčkův Brod

2

Chotěboř

3

Jihlava

4

Telč

držíme kurz
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1

Nové Město na Moravě

2

Bermudský trojúhelník

Dobrá praxe transparentního a otevřeného města.
otevreno.nmnm.cz

Křižovatka Markvartice – Kasárna. I v letošním roce se v okolí
Telče chystá několik velkých oprav místních komunikací a silnic.
Asi největší ohlas vzbudila oprava nebezpečné křižovatky u
Markvartic. Díky přeškrtané dopravní značce se baví uživatelé
sociálních sítí po celém Česku.

3

Poklad v Ovesné Lhotě

4

Řeka Chrudimka

5

Úložiště Kraví Hora

Kdybyste chtěli poklad, jeden se našel třeba v Ovesné Lhotě. V
roce 1919 byla pod jednu ze čtyř lip, které byly vysazeny jako
stromy svobody, vložena zpráva v lahvi. Tam ležela téměř sto
let, než ji místní letos vykopali. Co na ní bylo? Zajeďte to zjistit
do Ovesné Lhoty!

Chrudimka je pirátská řeka. Může za to zlom pod zříceninou
Oheb, dnes pod hladinou Sečské přehrady. Pod Úhřetickou
Lhotou se do Chrudimky vlévá řeka Novohradka, podobně
jako Chrudimka v dolní části toku značně meandruje. Lokalita
je příkladem tzv. říčního pirátství vodních toků; původně řeka
Novohradka protékala oblastí jako silně erozivní vodní tok
dříve, než řeka přitékající od jihozápadu (dnes Chrudimka)
prorazila koryto v křídové tabuli. Novohradka následně tzv.
načepovala vodu Chrudimky a odvedla ji svým korytem do
řeky Labe. V současnosti je však Novohradka považována za
pravostranný přítok Chrudimky. Z hlediska administrativně
správního tvoří osa vodního toku, přibližně v úseku od říčního
km 61,3 pod lokalitou Paseky po chatovou osadu Rackovice nad
vodní nádrží Seč, rozhraní mezi Pardubickým krajem na pravém
břehu (sídelní lokality města Seč v okrese Chrudim) a Krajem
Vysočina na levém břehu (obce Rušinov, Klokočov a Jeřišno v
okrese Havlíčkův Brod).

Lokalita vybraná pro úložiště nazvaná Kraví hora leží na pomezí
Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, po rozšíření v roce 2018
mezi obcemi Bukov, Milasín, Dolní Rožínka, Rožná, Rodkov,
Věžná, Sejřek, Olší, Drahonín a Moravecké Pavlovice (v okresech Žďár nad Sázavou a Brno venkov).
místní spolky: Nechceme úložiště Kraví hora, Bystřice bez
radiace, Dejmalka

6

Úložiště Horka
Další z lokalit v Kraji Vysočina, kde stát hledá hlubinné úložiště,
je Horka . Leží na území městyse Budišov, obcí Hodov, Nárameč,
Oslavice, Oslavička, Osové, Rohy, Rudíkov a Vlčatín na rozhraní
okresů Třebíč a Žďár nad Sázavou. Vzhledem k rychlému sledu
plánovaných prací by se již do roku 2025 mohla Horka stát finální lokalitou, na které se v roce 2030 začne hloubit podzemní
laboratoř a v roce 2050 i úložiště.
místní spolky: Zdravý domov Vysočina

7

Úložiště Na Skalním
Správa úložišť radioaktivních odpadů začala v roce 2016 ověřovat
možnost umístění hlubinného úložiště v okolí jaderných elektráren, protože zde očekávala vyšší porozumění pro vybudování
budoucího hlubinného úložiště. Zájmové území v blízkosti JE
Dukovany o velikosti 40 km2 leželo na území obcí Lipník, Dolní
Vilémovice, Zárubice, Ostašov a Klučov mezi Třebíčí a Jaroměřicemi nad Rokytnou.
místní spolky: SOS Na skalním

8

Úložiště Hrádek
Vybraná lokalita pro úložiště nazvaná Hrádek leží na území
obcí Dolní Cerekev, Cejle, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov a
Rohozná na rozhraní okresů Jihlava a Pelhřimov v Kraji Vysočina. Vzhledem k rychlému sledu plánovaných prací by se již do
roku 2025 mohl Hrádek stát finální lokalitou, na které se v roce
2030 začne hloubit podzemní laboratoř a v roce 2050 i úložiště.
místní spolky: Bezjaderná Vysočina, 2. Alternativa, Javořice,
Spolek KUŠ
nechcemeuloziste.cz

vysocina.pirati.cz
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Hlubinné úložiště radioaktivních odpadů

V

kraji Vysočina byly z celkových 9 lokalit z celé ČR vybrány celkem čtyři možná místa
pro trvalé uložení vyhořelého
jaderného paliva (VJP) z obou
našich jaderných elektráren do
trvalého hlubinného úložiště
(HÚ) bez možnosti v budoucnu
odpad vyjmout. Jde o lokality
Horka, Hrádek, Kraví Hora, EDU
západ (Na Skalním).
Výběr míst pro HÚ má na starost Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) pověřená vládou ČR. Po problémech s
odporem veřejnosti a žalobách
v původně 7 lokalitách došlo k
přidání dalších dvou záložních
lokalit pod názvem ETE jih a EDU
západ. Zde SÚRAO asi očekávala
výrazně menší odpor veřejnosti
a obcí vzhledem k blízkosti jaderné elektrárny Dukovany.

V současné době je VJP ukládáno v meziskladech jaderných
elektráren v kontejnerech Castor
s životností přibližně 60 let. Tento sklad je pod stálým dohledem
Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) ve Vídni.
A právě dohled je oproti plánovanému HÚ zásadním rozdílem

s ohledem na bezpečnost.

Na prezentaci závěrů výzkumu lokality Na skalním ve Valči dne 18. 4. 2018 z úst ředitele
SÚRAO RNDr. Jiřího Slováka
zazněla znepokojivá zpráva, že
radioaktivní odpad uložený v
hloubce 500 metrů pod zemí v
tzv. superkontejneru nebude pod
dohledem. Životnost zmíněného
superkontejneru se odhaduje na
10 000 let, rozpad radionuklidů ale bude trvat statisíce let.
Ochránit nás má bentonit, kterým se plánuje superkontejner
obalit a samotný horninový masiv.
HÚ má zaujímat plochu 300 ha
(tj. 450 fotbalových hřišť). Kvůli
tomu je třeba vytěžit zhruba tři
miliony tun horniny (tj. víc než
objem Cheopsovy pyramidy). Na
otázky co se stane s vytěženou
horninou nebyl schopen ředitel
SÚRAO odpovědět. Povrchový
areál úložiště má zabírat 30 ha.
K úložišti se bude muset kvůli
transportu jaderného odpadu
vybudovat železnice, nové silnice a pravděpodobně i přívod
vysokého napětí. Představitelé
SÚRAO na veřejných besedách

ovšem působí velmi nepřesvědčivě, na mnoho otázek nedokáží
odpovědět.

Alternativou schování VJP pod
zem je jeho přepracování, může
být cenným zdrojem surovin a
palivem pro jiný typ elektrárny. VJP ve světě přepracovávají
v La Hague a Marcoule ve Francii, Sellafieldu ve Velké Británii,
Rusku a Japonsku. Palivo vyňaté
z reaktoru obsahuje stále ještě
95 % nespotřebovaného uranu.
V budoucnu není vyloučené
zpracování současného vyhořelého paliva pomocí transmutace v transmutačních jaderných
reaktorech.
Předpokládaná cena HÚ je
111 miliard korun. Financovat se
má z jaderného účtu vedeného u
ČNB, na který přispívá energetická společnost ČEZ 55 Kč z každé MWh vyrobené v jaderných
elektrárnách. Na jaderném účtu
je v současné chvíli přibližně
27 miliard. Z těchto peněz již
ubylo 1,7 miliardy na vybudování podzemní laboratoře
Bukov v bývalém uranovém
dole Rožná. Tato stavba je dle
vyjádření předsedkyně Dany

Drábové ze Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost ukvapená,
neekonomická a proběhla bez
potřebných posouzení. Vybudování nové podzemní laboratoře
je nedílnou součástí stavby HÚ.
Už jen zařazení lokality pro
možné úložiště HÚ má vliv na
ceny pozemků a nemovitostí.
Vlastní výstavbu HÚ přirovnával RNDr. Jiří Slovák ke kamenolomu, který je poblíž každé
lokality. Stavba tohoto rozsahu
nepochybně zpúsobí příliv levné
pracovní síly se všemi negativními dopady. Dojde ke zvýšení
dopravy, hluku a prašnosti. Významné je v dnešní době i riziko
ztráty nebo kontaminace spodních vod v důsledku vrtů a ražby
podzemních prostor. Z pohledu
krajinného rázu je zamýšlená
lokalita naprosto nevhodná. V
jejím okolí se nenachází jen samotné město Třebíč s unikátními
památkami zařazenými na seznam UNESCO (8 km), ale i vesnická památková zóna Boňov,
Ostrý – pamětní místo partyzánského odboje výsadku Spelter,
Jaroměřice nad Rokytnou, přezdívané moravské Versailles, a
další krajinné prvky.

Do konce letošního roku má
dojít ke snížení počtu lokalit na
čtyři. Snaha dohnat náskok na
přidaných lokalitách u elektráren je překotná, a navzdory
původnímu očekávání zejména
v lokalitě EDU západ (později
dle místního názvu označované
Na skalním) vyvolala výraznou
nevoli občanů. Zastupitelstva
obcí, v jejichž katastru se úložiště
plánuje, již mají mnohdy platná
usnesení, ve kterých nesouhlasí
s vybudováním HÚ a s tím souvisejícími průzkumnými pracemi. Jaroměřice nad Rokytnou již
mají termín historicky prvního
referenda, které se uskuteční
16. 6. 2018. Nově vzniklý spolek
SOS Na skalním sdružuje občany
nejen z bezprostředního okolí
lokality a jeho první větší akcí
bylo uspořádání pochodu 21. 4.
2018 při příležitosti Dne proti
úložišti, kterého se hned na poprvé zúčastnilo přes 500 občanů
dotčených obcí.

Jaroslav Vysoký

Spolek SOS Na skalním, z. s.

Obchvat: není jiné cesty ... Opravdu?

N

ěkdy před rokem 1277 dostal
lokátor Heřman objednávku
na vytyčení dispozic města Třebíče. Odvedl profesionální práci,
položil základy pro budoucí rozvoj malebného města šplhajícího
po úbočích pahorků z údolí řeky.
Přiměřeně tehdejším potřebám
vyřešil i kapitolu dopravní obslužnosti a po dlouhá století jím
vytyčené cesty plnily uspokojivě svůj účel. Pak ale vozy kupců
nahradily automobily a když k
nim měly ještě přibýt početné
náklaďáky navážející na stavbu jaderky v Dukovanech, bylo
rozhodnuto Heřmanův koncept
modernizovat. Byla však zvolena
ta nejméně vhodná varianta průtah městem. Zpupně vedenou
dopravní tepnou byly přerušeny
přirozené komunikační vazby
mezi severem a jihem města, zaslepily se ulice, zmizela náměstí,
z centra města se stala soustava
kapacitně přetížených křižovatek. Z této situace čím dál naléhavěji vystupoval požadavek vést
dopravní zátěž mimo centrum,
vybudovat obchvat.
V roce 2003 bylo navrženo
sedm variant řešení jihozápadního obchvatu města. Z hlediska
budoucího vývoje stojí za pozornost první a sedmá. Ostatní jsou
jen modifikací sedmé, která byla

předobrazem dnešní ‚finální‘ varianty.
První varianta byla preferována ekologicky smýšlejícími
aktivisty; kvůli záchraně Libušina a Terovského údolí dokonce
vzniklo dnes v této věci neaktivní sdružení Břehy. Jednička
je však jiná nejen v tom, že šetří
Libušino a Terovské údolí, ale
její velkou předností je i to, že
Borovinu nerozděluje na dvě části a neznehodnocuje přirozené
potenciální centrum Boroviny
před vrátnicí revitalizované fabriky. Na webu obchvat.trebic.cz
je jí vyčítáno, že „by vyžadovala
výstavbu nebývale vysokého a
dlouhého mostu a navíc by znamenala demolici obytných budov“. Ani jedno z těchto tvrzení
není tak úplně ‚košer‘. Dovolím
si tvrdit, že most, i s parametry
odpovídajícími přepravě nadrozměrných komponent, by byl
výrazně levnější než tři sta metrů dlouhý tunel o atypické světlé
výšce 9,2 m, budovaný navíc v
komplikovaných podmínkách.
A bourání by bylo možné se vyvarovat vhodně modifikovaným
tvarem mostního tělesa, které by
se obloukem vyhnulo stávající
zástavbě v ulici Hájenky – to už
se dnes umí. Další neoddiskutovatelnou předností jedničky
je pak možnost plně funkčního

Varianty třebíčského obchvatu; červená (první), zelená (sedmá)

napojení východní i západní
části Boroviny na obchvat; z
východu z ulice Revoluční, ze
západní části a od Starče rozšířenou ulicí Fibichovou s paralelní
protihlukovou ochranou stávající zástavby.
Vedle již zmíněných alternativ byla v minulosti ve hře ještě
tzv. exogenní varianta, neboli
velký obchvat. Ten by kvalitně obsloužil potřeby tranzitní
dopravy včetně zavážení technologických dílů na dostavbu
elektrárny, avšak k odvedení
vnitroměstské dopravy mezi
Borovinou a jižní částí města by
byl využitelný jen v omezené
míře. Proč vlastně má ‚finální‘

varianta tolik odpůrců? Odlehčit
dopravě v centru města nutně
potřebujeme a nevyužít příznivé
konstelace, kdy je v souvislosti se
záměrem dostavby JEDu ‘státní
pokladna otevřená‘ by bylo fatální chybou. Jenže... Ona ‚finální‘ varianta bohužel není variantou optimální. I když bychom
dopravnímu odlehčení centra
obětovali lesopark v Libušině
a Terovského údolí, zůstává gigantický dopravní uzel v samém
centru Boroviny a monstrózní
až dvanáct metrů vysoké protihlukové stěny, které Borovinu
brutálně rozetnou ve dví.

tí a nemělo by být polovičaté,
obdobně nešťastné jako bylo to
o průtahu roztínajícím město.
Dnes řešíme stavbu, která zásadně ovlivní město a jeho další
rozvoj na mnoho budoucích let.
Neopakujme proto chyby z minulosti a prověřme zodpovědně a v aktuálních souvislostech
alternativní možnosti vedení
obchvatu. Vyberme za daných
podmínek tu objektivně nejlepší
a teprve na ní pak v podmínkách
co nejširšího konsensu intenzivně pracujme.

Volba trasy obchvatu je pro
Třebíč strategické rozhodnu-

Ivan Mužík

Člen MS Třebíčsko

Krajská příloha – sazba: Roman Pašek

držíme kurz

7

PIRÁTSKÉ LISTY

léto 2018 | pirati.cz

Když se Z garážové kapely stane hvězda,
co vyprodá celou halu
S dobrovolníky také spolupracují.
Na nic si nehrajeme. Rozdávat
Pirátské listy může jít stejně tak
poslanec jako jakýkoli jiný člen či
dobrovolník. Počáteční nadšení
nezmizí, dokud my sami nezapomeneme, kdo jsme a kdo jsme
byli, ještě když Piráti nebyli pro
mainstream dost cool.

Celá strana teď prochází procesem transformace, někdo to
přirovnával k tomu, když se z garážové kapely stane hvězda, co
vyprodá celou halu. Já si myslím,
že jsme pořád garážová kapela,
jen se postupně a s pokorou učíme lépe hrát.

Bc. Jana Rohová, vedoucí Personálního odboru České pirátské strany

Jana Rohová je vedoucí Personálního odboru Pirátů. Z titulu své funkce je spoluzodpovědná
za to, aby u Pirátů v otázce mezilidských vztahů vše klapalo, jak má. Protože se dlouho známe,
navzájem si mezi Piráty tykáme, a tak tuto tradici neporušíme ani „v novinách“.
Když se podívám po naší rozhádané politické konkurenci, zdá se
mi, že udržet stranu v názorové
shodě je olbřímí úkol. Máš na to
nějaký jednoduchý recept?
Nevím, jestli je přímo jednoduchý, ale hlavním receptem je komunikace. Každý Pirát je vysílač,
ale také přijímač. Je tedy velice
důležité naslouchat ostatním
a snažit se dojít ke konsenzu a co
možná nejlepšímu řešení. Současně se snažíme respektovat odlišné názory, které nám mnohdy
poskytnou další zajímavý pohled
na věc. Piráti společně utvářejí svou podstatu a určují směr.
Za Personální odbor se snažím
jít příkladem – komunikovat, trpělivě odpovídat na dotazy, být
tu pro všechny členy, příznivce
i veřejnost.
Kde na to bereš čas?
Sama bych to určitě nezvládla,
v Personálním odboru v současné
době pracuje také 20 koordinátorů, kteří se snaží podporovat

krajská předsednictva a členskou
základnu v kraji, pomáhat s akcemi i administrativou v kraji a předávat informace všem členům.
Co se týče mě, je důležité umět si
zorganizovat čas. I tak moje práce zabere více než plný úvazek.
Souvisí to však s tím, že práce pro
Piráty není jen prací. Když máte
pocit, že děláte něco potřebného,
chcete to dělat dobře a zároveň
vás to naplňuje, úplně neřešíte,
kolik vám to zabere času. Čas je
pořád jen relativní věc.
Ve funkci jsi od loňského listopadu, tedy půl roku. Vím ale,
žes předtím pro stranu pracovala
jako koordinátorka dobrovolníků. Myslíš si, že se ta práce nějak změnila po našem úspěchu?
A v čem?
Určitě se rozmnožila. Po volbách, které pro nás byly velmi
úspěšné, vznikla najednou všude
potřeba obsadit spoustu nových
pozic, aby mohla strana i poslanecký klub fungovat. Dělali jsme

otevřená výběrová řízení na pozice asistentů, analytiků, na místa v dozorčích radách, na pozice
krajských koordinátorů, odborníků do Mediálního či Technického
odboru atd.
S rostoucí členskou základnou bylo také třeba zaměřit se
na zkvalitnění a zefektivnění
informačních toků. V neposlední řadě bylo a je nutné neustálé
(sebe)vzdělávání. To jsou věci,
které se měnily a mění. Některé
věci se však nezmění – například
nadšení pro dobrovolnickou práci
nebo přátelské vztahy ve straně.
I proto stojí za to být Pirátkou.
Takže nabíráme do strany profesionály a odborníky. Nebojíš
se, že zmizí takové to počáteční
nadšení?
Ne! Jsem založením optimista
a myslím tedy, že to půjde. I profesionálové, které jsme nabrali,
dělají část své práce dobrovolnicky a z nadšení pro Piráty.

Jak dlouho ten proces potrvá?
Myslíš, že už jsme aspoň v polovině cesty?
Myslím, že to nejde takhle říct.
Jedná se určitě o dlouhodobý proces. Piráti mezi sebe stále přijímají nové a nadšené členy, strana
roste. Pořád ale drží kurz, který
slibovala držet. Proces transformace vnímám spíše jako reakci
na změny, které se udály. Vyrostli
jsme, a to rychle. Učíme se v tom
chodit a nemáme na to moc času.
Ale máme nadšení a chuť, což je
polovina úspěchu.
Až to bude hotové, oddychneš
si a budeš mít víc času, nebo už
máš v plánu další nápady v Personálním odboru?
I když jsem optimista, vím, že
tohle nikdy nebude hotové. Piráti
jsou dynamická strana a je potřeba neustále reagovat na potřeby
jednotlivých Pirátů. Paralelně
s procesem transformace běží
také zaškolování lidí na různé
pozice, se kterými pomáhá i Administrativní odbor. Brzy začneme nabízet další vzdělávací akce,
které budou otevřeny členské základně. Rozjeli jsme meziodborovou spolupráci, pořádáme školení
s Mediálním a Zahraničním odborem, s Technickým odborem
spolupracujeme na aplikaci „na-

lodění“. Je toho hodně a pořád
to přibývá. Musím však říct, že
někdy si „práci“ přidělávám sama,
když mě zrovna něco napadne
a mám pocit, že to je potřeba zrealizovat.
Musíš kvůli své práci hodně
cestovat. Jak často jezdíš z Písku
do Prahy?
Dvakrát až třikrát týdně. Opět
jde o dobrou organizaci času
a plánování. Většinou to tedy
dělám tak, že když tam jedu,
snažím se do toho dne nacpat co
nejvíc činností a udělat co nejvíc práce. Mám doma rodinu a tři
děti, takže dobrá organizace času
je u mne opravdovou nutností.
Vždycky vyřizuji e-maily v autobuse a volám za chůze. (Ano, jsem
jedna z těch, co chodí skoro všude
pěšky. Je to má oblíbená činnost.)
Nenabíráš tím chozením pěšky
zpoždění?
Ne, ani v nejmenším. Za chůze
totiž vymýšlím další nápady, které bych chtěla realizovat, je to
dobře investovaný čas.
Baví tě tato práce? Co považuješ
za nejlepší, co naopak za nejméně příjemné?
Řekla bych, že baví, i když někdy
mám pocit, že mám tolik práce,
že to prostě nejde stihnout. Je to
ten typ práce, která přibývá, zatímco ji děláte. Je fajn, že každý
den dělám něco jiného, že ta práce je různorodá. Líbí se mi, že se
potkávám s velkým množstvím
zajímavých lidí a že mám skvělý tým, bez kterého by to nešlo.
Nejvíc mě na tom baví, že začínají
být vidět výsledky. Snad to není
jen můj pocit, ale za půl roku se
mě ještě nikdo nepokusil odvolat,
takže to snad nebude tak hrozné.

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

Nejdůležitější pilíř volební kampaně: dobrovolníci

P

iráti se v mnohém odlišují
od stran tzv. „tradičních“.
Jednou z těchto odlišností
je schopnost Pirátů v krátké
době sehnat na různé akce
desítky dobrovolníků, kteří
pomáhají šířit pirátské myšlenky bez nároku na odměnu. Prostě jen proto, že věří
v dobrou věc.
Volební kampaň „tradičních“
stran (a jednoho hnutí) je založená na penězích. Funguje asi

takto: Potřebujeme pomocníky
v kampani? Potřebujeme rozdávat letáky? Zaplatíme si studenty
a lidi, kteří potřebují krátkodobou brigádu a jedem!
Tito placení lidé si natáhnou
tričko té které strany (pokud jej
dostanou), postaví se na nějaké
určené rušné místo a natahují
ruce s letákem k procházejícím
lidem. Někdo si leták vezme, někdo ne, ale nejhorší chvíle nastane, když se procházející chce

na něco konkrétního zeptat. Pak
je průběh přibližně takový:
„Tady čtu, že chcete zlepšit podmínky důchodců. Jak konkrétně to
chcete udělat?“
Placený člověk pokrčí rameny:
„Já to tady jen rozdávám. To se
musíte zeptat těch politiků.“
„A vy nejste členem té strany?“
„To teda nejsem a ani je volit nebudu.“
„Tak proč to tady rozdáváte?“
„Protože potřebuju peníze…“

A jak to chodí u Pirátů? Letáky a Pirátské listy rozdávají buď
členové strany, nebo dobrovolníci – sympatizanti. Ti všichni
vědí, jaké informace mezi občany šíří a mohou zasvěceně
odpovídat i na záludné otázky.
Pokud se někdy stane, že odpověď zrovna neznají, protože
se věnují jiné pirátské problematice, zaručeně alespoň vědí,
na koho konkrétně se má občan
obrátit, aby odpověď na svůj dotaz dostal.

A má to i další efekt. Tím, že
informace průběžně proudí od
lidí na ulici až k pirátským funkcionářům a naopak, strana neztrácí kontakt s realitou běžného života. A budete-li mít štěstí,
může se vám na ulici stát, že si
převezmete noviny z rukou přímo od svého poslance.

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

TY KONТROLUJEŠ
držímeSTÁT.
kurzNE ON TEBE.
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Zkrouhneme kumulování platů politických supermanů

R

ozmohl se nám tady takový
nešvar… a to takovým způsobem, že se skoro považuje za normální stav. Někteří politici jsou
natolik „pracovně výkonní“, že
zvládnou vedle sebe několik prací na plný úvazek. Jejich motivací však není workoholismus, ale
odměny za funkce a moc z nich
vyplývající.
Piráti dnes z vlastní zkušenosti
mohou dosvědčit, že práce poslance je časově velmi náročná,
když se má dělat poctivě. V práci
jsou doslova od rána do večera
a nikdo si nedovede představit,
že by k tomuto pracovnímu po-

měru zvládli nějaký „vedlejšák“,
jako je třeba funkce starosty,
hejtmana, ředitele státní instituce nebo uvolněného radního.
Proto se všichni pirátští poslanci
svých ostatních veřejných funkcí
na plný úvazek vzdali k nejbližšímu možnému termínu, poté,
co zapracovali své nástupce. Své
o tom ví i teď již bývalý starosta
Mariánských lázní Petr Třešňák:
„Naštěstí máme interní pirátská
pravidla, která jsou vysloveně
proti souběhu veřejných uvolněných funkcí, takže jsem věděl,
že dlouho obě funkce společně
vykonávat nebudu. Svému ná-

stupci jsem ale chtěl předat maximální množství dokončených
projektů, stejně jako on musel
dokončit projekty ve svém stávajícím zaměstnání,“ říká.
Bývalí zastupitelé na pražském
Magistrátě dokonce po dobu, kdy
jim dobíhal zastupitelský plat,
všechny své zastupitelské odměny věnovali ve prospěch charity.
Byl jimi financován pravidelný
nedělní „Pirátský guláš“ pro chudé lidi, zdržující se poblíž Hlavního nádraží v Praze.
Jít příkladem ovšem v české
politice nestačí. Z toho důvodu

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

Tajenku křížovky pošlete na krizovka@pirati.cz. Tři vylosovaní dostanou pirátské tričko.

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

Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů

Co se urodilo u Pirátů
na Twitteru?

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

Pošlete
Pirátské listy
dál
Sdílení je aktem lásky
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