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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

3

PIRÁTSKÉ LISTY

zlinsky.pirati.cz

Jdeme příkladem

František Elfmark rezignoval na post uvolněného
radního. Dál bude pobírat
jen poslanecký plat .

Poslanec za Českou pirátskou
stranu František Elfmark a současný člen Rady Města UH rezignoval na svůj placený městský
post a od 1. května již nebude
uvolněným radním. Nadále bude
vykonávat pouze funkci radního neuvolněného. Jeho rezignaci
z placené funkce na svém posledním dubnovém zasedání posvětilo také zastupitelstvo. V souladu
s pirátskými myšlenkami tedy
opustil pozici, za kterou od říjnových voleb pobíral standardní
finanční odměnu od města současně s poslaneckým platem.
„Jelikož jsem dostal důvěru voličů a poskočil z druhého místa, stal
jsem se poslancem a získal mandát.
Ihned po jeho získání jsem avizoval,
že po mých zkušenostech ve funkci
uvolněného člena rady nechci mít
dvě uvolněné – placené funkce. Proto
jsem na vedení města navrhl několik
variant, jak celou záležitost vyřešit.
S kolegy ve vedení města a panem
tajemníkem jsme se dohodli, že si
nastavím všechny procesy tak, abych

mohl svůj závazek u tří rezortů (IT,
životní prostředí, sociální oblast)
dokončit do konce volebního období.
Proto jsem se sešel se všemi vedoucími těchto resortů a probrali jsme
způsob nastavení procesů, aby mohly
dotčené odbory fungovat dále efektivně a bez problémů. Vše proběhlo
v souladu s pirátským poslaneckým
klubem a také po konzultaci s Ministerstvem vnitra,“ popisuje Elfmark
několikaměsíční proces, po kterém v jeho rukou nadále zůstane
řešení problematiky uvedených
resortů, nadále však bez odměny.
Část radničních odměn, které se
kryly také s poslaneckým platem,
navíc přesunul na transparentní
účet. Na podobné účty odkládají
peníze také další pirátští poslanci
a nashromážděné peníze by měly
společně sloužit na podporu dobročinných projektů.
Piráti v Uherském Hradišti tímto
krokem podporují obecnou pirátskou myšlenku, že by veřejní
činitelé neměli kumulovat odměny. „Nedělejme si iluze o politických
supermanech, kteří jsou schopní vést
například obec, město či kraj a současně naplno pracovat ve Sněmovně
či v Senátu. A k tomu dokonce sedět
v dozorčích radách nebo představen-

stvech. Ve dvou či více podobných
funkcích pochopitelně nemohou takoví lidé pracovat naplno, ať se snaží
sebevíc. Trpí tím kvalita odvedené
práce a takoví “supermani” mnohdy
zabírají místo schopnějším a motivovanějším kandidátům. Pokud přece
jen dostali důvěru voličů a funkce se
vzdát nehodlají, něměli by přitom
pobírat několik astronomických platů,“ podotýká předseda krajského
a místního pirátského sdružení
v UH Marek Houser. Ve Zlínském
kraji se dá takových politiků najít
hned několik. Vybrat lze například starostu Uherského Hradiště,
poslance a donedávna krajského
zastupitele (na tuto funkci údajně
nedávno rezignoval - jsme rádi,
že jsme pravděpodobně inspirací)
v jedné osobě Stanislava Blahu
(ODS), hejtmana Zlínského kraje
a senátora Jiřího Čunka (KDU-ČSL) či Petra Gazdíka (STAN),
který se vydal naprosto opačným směrem, když kromě svých
funkcí poslance a místostarosty
v Suché Lozi letos na jaře obsadil
také pozici uvolněného krajského
radního.
„To, že jsou mezi poslanci i starostové obcí nepovažuji za chybu.
Naopak, může nám to poskytnout

poslanecká kancelář

P

rvní kvartál či spíše první polovina roku bývá pro občany
ve znamení plateb. Přichází vyúčtování za služby a platí se poplatky obcím. A právě města a obce
by měla na své obyvatele myslet.
Pokud se město rozhodně zrušit
jednu z možností pro své obyvatele, měla by následně také přijít
alternativa, která ji nahradí. A to
především proto, že argumentuje zbytečnými výdaji a rozhodně
chce ušetřit.

Poslanecká kancelář Františka Elfmarka v Uherském Hradišti

S

do třetího patra, kde na vás bude
čekat zvonek s pirátským znakem.
Pokud se chcete setkat přímo s poslancem, doporučujeme pro volný
termín nahlédnout do jeho veřejného kalendáře na webu poslanec.frantisekelfmark.cz a pokusit
se schůzku domluvit na e-mailu
elfmarkf@psp.cz, případně přes
asistenta na e-mailu marek.houser@pirati.cz. Pokud nepotřebujete mluvit přímo s Františkem
a máte zájem pouze předat nějaký
dotaz, dokument či podnět, můžete se na schůzce domluvit s jeho
asistentem a předsedou MS UH
Markem Houserem. Budeme se
těšit na návštěvu.
František Elfmark
poslanec

Marek Houser
asistent

patřičný vhled. Vadí nám ale kumulace odměn těchto politiků. Podle
našeho návrhu by měl politik při
souběhu funkcí obdržet odměnu
například pouze za pozici neuvolněného člena zastupitelstva obce, nikoliv odměnu za funkci uvolněného
zastupitele,“ říká šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.
Piráti také poukázali na případ
hejtmana Jiřího Běhounka, který
je zároveň hejtmanem Kraje Vysočina, poslancem za ČSSD, členem
správní rady VZP a zastupitelem
v Pelhřimově. V podobné situaci

je i Jan Čižinský, poslanec za KDU-ČSL, starosta Prahy 7 a zároveň
zastupitel na magistrátu. Dalším
z celostátních příkladů může být
poslanec sociálních demokratů
Petr Dolínek, který je náměstkem primátorky pro dopravu.
Do jeho agendy mimo jiné spadá
i kritický stav pražských mostů.
Zároveň je poslancem a předsedou sněmovního podvýboru pro
kosmonautiku.
Marek Houser
krajský předseda

Odpadky a kousek plastu

V Uherském Hradišti už funguje regionální

tavte se na schůzku v nové
poslanecké kanceláři pod
pirátskou vlajkou v Uherském
Hradišti! Přímo v centru města vznikla na konci roku 2017
poslanecká kancelář Františka
Elfmarka a nabízí tak možnost
osobního setkání s veřejností.
Najdete ji na adrese Stojanova 1334, v komplexu Triangl,
ve třetím patře budovy S (u kolejí). Od Masarykova náměstí
je vzdálena jen několik desítek
metrů a téměř sousedí s vlakovým nádražím. Pokud přijedete
autem, doporučuji jej ponechat
na parkovišti u nádraží a k Trianglu dojít. Ke vstupu použijte
nejlépe severní vchod ze dvora
v přízemí, kde vás dovnitř pustí
automatické dveře. Pak už stačí
po schodech či výtahem vystoupat

František Elfmark, poslanec PSP České republiky

Magistrát města Zlína (MMZ)
letos nerozesílal složenky nejen
na platbu komunálního odpadu.
Je to vůle města ušetřit zbytečné náklady, což je jistě pozitivní
krok. „Město Zlín ročně tisklo
a distribuovalo kolem pětatřiceti
tisíc složenek, což stálo více než
tři čtvrtě milionu korun. Dlouhodobě přitom klesá počet lidí,
kteří složenku k platbě používali.
Z tohoto důvodu je od letošního
roku už rozesílat nebudeme,“ vysvětlil Zdeněk Dvořák, tiskový
mluvčí magistrátu, na oficiálních
stránkách města Zlín. Počet lidí
v tomto dlouhodobě klesajícím
trendu už ovšem neuvádí.
Jistá negativa to s sebou však
nese. Odpadla tak informace
a připomenutí této povinnosti,
především pro seniory a star-

ší ročníky, kteří se v moderním
prostředí často nepohybují jako
ryby ve vodě. A mnohdy nejsou pohybliví ani po fyzické stránce. Částečně to kompenzuje snaha města
předat informace také jinak, než
jen na vývěsních tabulích. „Plátci,
kteří nahlásí do konce března svůj
e-mail, obdrží veškeré potřebné
údaje elektronickou poštou,“ uvedl Zdeněk Dvořák na webových
stránkách zlin.eu. Novinky o letošních platbách proběhly také na sociálních sítích. Město se opravdu
snaží předávat informace všemi
(jím dostupnými) informačními
možnostmi.

Platební karty napřijímáme.

Způsobů, jak zaplatit poplatky,
nabízelo město více. Kromě platby
hotovosti přímo na pokladnách
a v kancelářích místních částí, také
vkladem hotovosti v pokladně
České spořitelny. Bezhotovostně
pak bankovním převodem a přes
platební terminál služby Portál
občana. Možnost zaplatit platební
kartou žádná. A to ani přes platební bránu, kde se částka připíše

držíme kurz

téměř okamžitě. V současnosti
naprosto běžná věc. Většina z nás
platební kartu vlastní a využívá
dnes a denně. Zřejmě nejen my
jsme byli překvapeni informací
přímo před pokladnou zlínské
radnice, že platba kartou není
možná.

Platit kartou nelze.

Zájem byl pravděpodobně velký,
protože za necelé tři týdny jsme
v hale radnice objevili informaci,
že na pokladně MMZ nelze platit
kartou, a to z technických důvodů.
Vytváří to lehce úsměvný dojem,
že se MMZ snaží kamuflovat fakt,
že se tady podařilo trošku zaspat
dobu. Tato možnost měla být
k dispozici už několik let.
Město Zlín tedy zrušilo složenky. Ušetřilo za tisk a distribuci.
A ne málo. Proč tedy tyto peníze
nevynaložilo na rozšíření platby
kartou už v tomto roce? Tak třeba
příští rok. Uvidíme.
Irena Drofová, Pirátka ze Zlína
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Proč nemohou dobrovolníci venčit psy z útulků?
zlobí se Piráti z Rožnova a ValMezu

Ilustrační foto

Ve Valašském Meziříčí a Rožnově p. R. roky fungovala
krásná dobrovolnická aktivita. Byla to pomoc opuštěným psům v místních útulcích. Každý dospělý dobrovolník mohl do místních útulků přijít a po vyřízení
nezbytných formalit a poučení dostal opuštěného
psa, kterého mohl vzít na procházku. Zpočátku nahodilá pomoc jednotlivců rychle vyrostla v pravidelnou
aktivitu čítající několik desítek dobrovolníků. Nebylo
to jen venčení a zmírňování stresu psů. Dobrovolníci
brzy znali každého psa v útulcích, hlídali, jak je o ně
pečováno, a brzy začali vyhledávat nové majitele psů.
Dobře se jim dařilo v adopci neatraktivních, starých
nebo problémových psů, kteří byli v útulcích velmi
dlouho dobu. Máme za to, že mnohé z nich zachránili
od předčasného konce života smrtící injekcí.

Letos v březnu jsme si všimli velkého pohoršení místních
dobrovolníků. Mikroregion
Rožnovsko postavil za pomocí dotace nový útulek a i když
původně bylo slíbeno představiteli města Rožnov zachování
dobrovolnických aktivit, tak je
nový provozovatel již nepovolil. Vzápětí ke stejnému kroku
přistoupilo i Valašské Meziříčí.
Argumentace obou měst je podobná: nový veterinární zákon
to již neumožňuje, útulek má
chránit lidi před nebezpečnými psy, střídání venčitelů psy
stresuje, provozovatel je odpovědný za veškerou škodu při
venčení psů a venčení již není
skoro nikde povoleno. Dobrovolnické aktivity přejmenovali
na služba venčení pro veřejnost
a svoje argumenty zdůraznili
názorem Krajské veterinární
správy a místních veterinářů.
Města pro šíření svých názorů
použila městské a krajské noviny, placené z daní občanů.
Nám, Pirátům z MS ValMez,
se takový přístup nelíbil a pro-

to jsme se rozhodli, že budeme
místní dobrovolníky podporovat v jejich snaze k obnovení
dobrovolnických aktivit v místních útulcích. Začali jsme se
o případ detailně zajímat, promlouvat s dobrovolníky a svá
zjištění jsme publikovali v sociálních médiích, kde toto téma
oslovilo mnoho lidí. Brzy si toho
všimla Česká televize a noviny,
kam jsme pomáhali dostat vyjádření dobrovolníků. Také jsme
napsali otevřený dopis vedení
města Rožnov a podařilo se nám
vyvolat schůzku dobrovolníků
a zástupců města. Schůzka se
setkala s velkým zájmem a dorazilo tam 25 dobrovolníků,
převážně žen, a taky zástupci
Pirátů. Bohužel jsme se opět
dozvěděli argumenty, proč to
nejde, ale závěrem nám bylo
slíbeno další jednání.
To nás ovšem neodradilo
a začali jsme oslovovat další
útulky a veterináře, kde nás
zajímaly jejich praktické zkušenosti s pomocí dobrovolníků, které byly velmi pozitivní

a taky prospěšné pro welfare
a adopci opuštěných psů. Také
jsme sepsali petici za obnovení
dobrovolnického venčení psů
v útulku ve Valašském Meziříčí pro veřejnost. Na náš dotaz
nám nedávno dorazilo vyjádření Státní veterinární správy:
”z novely zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči, konkrétně
z § 42 odst.6 vyplývá pro provozovatele útulku nově povinnost
registrace u Státní veterinární
správy, nic, co by přímo vylučovalo účast dobrovolníků na provozu útulku z platné legislativy
nevyplývá”. Zde je vidět rozpor
s tvrzením obou měst, které svůj
zákaz hlavně opíraly o novelu
veterinárního zákona.
Šťastný konec pro vás zatím
nemáme. Víme, že budeme
muset vytrvat ve svém úsilí
a nadále jednat s odpovědnými
osobami. Jsme si však jisti, že
vytrváme a naplníme své volební motto PORVEME SE ZA VÁS.
Libor Adámek
Pirát z Rožnova

Zlínští Piráti navštívili veřejné setkání města Zlín
Město Zlín uspořádalo
ve středu 21. března veřejné setkání pro své občany.
Týkalo se představení projektu SUMF (Sustainable Urban Mobility Framework/
Rámec udržitelné městské
mobility). V jednu hodinu
odpoledne v pracovní den.
Nejspíše proto, aby přišlo
co nejvíce občanů. Bohužel,
účast nebyla valná. Za Piráty dorazili naši 2 členové,
čímž zdvojnásobili počet
účastníků z řad občanů.
Studie se týká rozvoje udržitelné
městské dopravy a váže se na Generel dopravy, které si nechalo
zpracovat Statutární město Zlín
již v minulosti. Pomineme-li zpracování strategie, asi nejzajímavějším bodem byla analýza dnešního stavu veřejné i individuální
dopravy. Z ní plyne, že na území
města Zlína je zastoupena 24%
hromadná doprava, 25% pěší, 2%
cyklistická a 4% kombinovaná
doprava. Z toho plyne, že individuální automobilová doprava zabírá 45% z celku. Otázkou je, jaký
má podíl z této téměř poloviny
příměstská a tranzitní doprava.
Domníváme se, že tento podíl
nebude zanedbatelný.
Právě příměstská doprava je jed-

s představením projektu SUMF

ním z hlavních problémů Zlína.
Považujeme za důležité nabídnout plnohodnotné alternativy
cestujícím, kteří ji využívají. Potěšilo nás, že koncepce kladla důraz
na výstavbu záchytných parkovišť

zovice. Předbíhá totiž koncepci
revitalizace této trati. Podobné
paradoxy procházejí celou koncepcí. Předbíhá například také
plánování krajské integrované
dopravy v rámci Zlínského kraje.

jako mantinely pro budoucí přístup, můžeme se bavit i o rozvoji
kombinované dopravy a posílení
podílu dopravy cyklistické. Zde
je vidět pokrok. Síť cyklostezek
roste a je nyní nutné se zaměřit

vždy půjde o „menšinový“ způsob dopravy. Můžeme také zmínit plynulý přechod na aplikaci
principů SmartCity na hromadnou dopravu. Ať už jde o rozšíření plateb za jízdné nebo řešení
návaznosti spojů. Vracíme se tedy
zpět ke kombinované dopravě
a jejímu rozvoji.
Je předčasné dělat z tohoto setkání s občany závěry. Piráti se
v tuto chvíli setkávají s odborníky
i aktivními občany. V rámci dopravy nám jde primárně o rozvoj
stávající dopravní sítě a její větvení do dalších lokalit s prioritním
napojením zvláště přetížených či
rozvíjejících se lokalit. Za takové
vnímáme hlavně okrajové části
města, kde v posledních dekádách
narostl počet obyvatel. Právě tito
obyvatelé tvoří zmiňovanou a nezanedbatelnou část těch 45% individuální automobilové dopravy.

Studie vypadá dobře, ale podaří se ji přenést do reality?

v okrajových částech města s využitím P+R koncepce. Je důležité,
aby se počítalo i s přestupnými
body a budování uzlů hromadné
dopravy. V tuto chvíli je ovšem
bezpředmětné zabývat se koncepcí uzlů navazujících navazující
na vlakovou trať Otrokovice-Vi-

Ten ale v tuto chvíli nemá vybrané
autobusové dopravce. Na podobné problémy naráží i další body
analýzy.
Budeme-li se soustředit na věci,
které se týkají opravdu pouze
města Zlína a budeme-li je brát

na to, abychom na páteřní trasy
dostaly také cyklisty. S tím souvisí
budování odpočívadel, osvětlení
a bezpečného křížení s ostatními komunikacemi. Když ovšem
vidíme dnešní podíl cyklistické
dopravy ve Zlíně (a budeme hodně
optimističtí), uvědomujeme si, že

držíme kurz

Přítomní zastupitelé města celou
koncepci presentují jako určité
mantinely. Ale proč chtějí stanovovat mantinely hry, ve které
třeba po volbách již nebudou?

Jakub Stacke
Irena Drofová
Piráti ze Zlína
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OBRAZEM: Aktivity Pirátů, Pirátek a Pirátčat ve Zlínském kraji

Jak můžete vidět, činíme se na několika frontách a akcích. Ať už agitačních, tak i herních či ekologických. Například v Kroměříži skočili do veřejného dění po hlavě a už za sebou mají dvě velké zábavné
eko-akce pro celé rodiny, v únoru třeba zvládli v rámci „Ukliďme Česko“ nasbírat 350 kg odpadu v 32 pytlích! Ve stejný den se sbíralo také ve Stříteži, kam vyrazili Piráti z ValMezu a Rožnova.

Ve Zlíně bylo zatím největší
letošní událostí “Plný park
Pirátů”, setkání veřejnosti
se senátorským kandidátem
Alešem Fuksou, kterého
přijeli podpořit také
předseda Ivan Bartoš
a první místopředsedkyně
Olga Richterová.
O zábavu i věcnou
politickou debatu bylo
postaráno díky pomoci
i z ostatních měst.
Při sváteční příležitostí
proběhlo během akce
také položení květin
u památníku.

Co nás čeká v nejbližší době? Třeba tradiční pirátský festival svobodné hudby VyOsení! Ten bude 16. června ve Valašském Meziříčí u Přístavu. Postupně se nám ve městech rozjíždí také opakované
Deskohraní. Další akce pak určitě vyhlížejte v našem krajském kalendáři, který najdete na stránkách zlinsky.pirati.cz. To je náš krajský web, na kterém najdete i rozcestník na weby dalších sdružení.

držíme kurz
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Moře nepotřebujeme
O

Právě obsazujeme Moravu, Bečvu či Dřevnici

d chvíle, co jste možná drželi v ruce podzimní vydání
Pirátských listů před parlamentními volbami, se hodně změnilo. V parlamentu nyní PRACUJE
dvaadvacet pirátských poslanců,
lidé ze šuplíku argumentů postupně vyhazují “nepřijatelné
dredy”, “stahovače filmů” či “tupé
huliče” a pirátská poctivá politika nese své ovoce. Poznat to jde
nejen na celkových preferencích
i pochvalách, ale také na rostoucí
kvalitě pirátských členů ve Zlínském kraji a jejich počtu.

Zatímco zhruba před rokem
bylo palčivou otázkou hrstky
aktivních Pirátů a Pirátek naplnění kandidátky pro volby

sněmovní, nyní nás tyto vcelku
příjemné starosti čekají u kandidátek komunálních ve městech a obcích. A těch není
málo! Jako správní vládci vod
budeme kandidovat minimálně ve všech okresních městech
stojících na významných tocích - v Kroměříži a Uherském
Hradišti na Moravě, na Vsetíně
na Bečvě a ve Zlíně na Dřevnici.
K nim budou více či méně pravděpodobně patřit i další města
a vesnice jako například Rožnov
pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Otrokovice či Stupava, kde
se Piráti pevně usadili a bojují
za své dlouhodobé a pevné cíle.
Pokud je vám pirátství blízké
a bydlíte v některé z vyjmeno-

vaných obcí, neváhejte se stavit
třeba na jedné z námi pořádaných akcí a nezávazně pokecat.
Třeba z toho nakonec bude vaše
jméno na kandidátce.
Během necelého roku (a probíhalo tak i během loňské úspěšné
kampaně) se podařilo pirátství
probudit ve velké spoustě skvělých lidí, kteří se ve stranické
hierarchii postupně propracovali z nadšených dobrovolníků
přes angažované příznivce až
do rolí velmi platných a politicky zdatných členů, kteří budou
za pár měsíců atakovat posty
zastupitelů, radních a dokonce
starostů. Osobně mě velmi těší,
že mohu být svědkem a součástí

této pirátské expanze, ze které
je na míle cítit odhodlání měnit politiku k lepšímu a pracovat pro lidi kolem sebe, vlastní
spoluobčany a sousedy. Ne pro
vlastní dobro a prospěch.
Loajalitu a ochotu podat pomocnou ruku prokazují členové
Pirátů od podzimních voleb čím
dál častěji a intenzivněji. A to jak
směrem k lidem ve svém okolí
(však se podívejte na všechny ty
články a fotky z úžasných akcí
pro veřejnost!), tak i ke kolegům
z jiných měst navzájem. Vrcholem byla zejména kampaň před
doplňujícími senátními volbami
na Zlínsku, do které se zapojili
Piráti a Pirátky ze Zlína, Uher-

ského Hradiště, Vsetína i Kroměříže. Ve volném čase. Jako
dobrovolníci. Pouze z čistého
nadšení a s důvěrou v pirátské
cíle.
Pro krajského předsedu je pak
pochopitelně radostí takovou
“posádku” sledovat při práci. Ale
to pořád není všechno. Moc se
těším na to, až to naplno rozbalíme během léta a na podzim!
Zatím se stále potvrzuje, že pirátství není politika. To je prostě
životní styl. A dokazují to Piráti
stávající i noví. Díky!
Marek Houser
krajský předseda

Lidé se bouří a Čunek se diví
Z

aneb jak kroměřížští Piráti brání nemocnice a zatápí HATEmanovi

hruba od 19. prosince 2017,
kdy se v médiích hejtman
Zlínského kraje Jiří Čunek opětovně „otřel“ o kroměřížskou
porodnici s náznakem, že se o ní
(rozumějme o její budoucnosti
a existenci vůbec) bude jednat,
protože nesplňuje limit porodů
stanovený zdravotními pojišťovnami, začali odborníci a veřejnost
angažovaní ve zdravotnictví tušit,
že se něco chystá. A netýká se to
pouze kroměřížské nemocnice,
ale také nemocnice v Uherském
Hradišti a ve Vsetíně.
Popravdě, ono se mělo chystat už
dávno předtím. Hejtman měl krajskému zastupitelstvu už na konci října loňského roku předložit
koncepci krajského zdravotnictví
Zlínského kraje. To Čunek nesplnil
s argumentem, že čekal na výsledky voleb. Nicméně volby minuly
a do ledna letošního roku koncepce
předložena nebyla. Z toho důvodu krajské zastupitelstvo uložilo
„Radě Zlínského kraje předložit
na příštím zasedání Zastupitelstva
Zlínského kraje návrh koncepce
rozvoje nemocnic založených Zlínským krajem, včetně personálního,
finančního a organizačního zabezpečení“. A Čunkovi pravděpodobně
začalo být ouzko. V den únorového
zasedání krajským zastupitelům
v e-mailu přistál nenápadně se
tvářící 23stránkový dokument,
zjevně nehotový, nedostatečný,
protiřečící si a na mnoha místech
velmi problematický. Rozhodně
však nesplňující zadání krajského
zastupitelstva. Koza se nažrala a vlk
zůstal celý.

Předložená koncepce vzbudila
bouřlivou reakci zdravotnické
veřejnosti. Nejen, že naznačovala
rušení dobře prosperujících oddělení, která významnou měrou
přispívají chodu nemocnic. Hovoří se zde o společném lůžkovém
fondu, přesunu pracovníků mezi

jednotlivými nemocnicemi dle potřeby, přesunech oborů do krajské
nemocnice a dalších, pro „malé“
nemocnice nepřijatelných krocích
s více či méně likvidačními důsledky. Čunek tak byl pozván na mnohá
jednání k vysvětlení. Jakožto protřelý politik mlžil, nedával jasně
formulované odpovědi, oponenty
a zdravotnickou veřejnost urážel
a ponižoval, protestům se vysmíval, neváhaje střílet i do vlastních
lidoveckých řad. Vysloužil si tak
od Pirátů Kroměříž poměrně přesnou přezdívku HATEman Zlínského kraje. Vzhledem k tomu, že se
v médiích často zmiňovala (nejen)
kroměřížská porodnice a jakékoliv
omezení oddělení místní nemocnice by znamenalo výrazný zásah
do poskytované zdravotní péče,
požádali jsme otevřeným dopisem
starostu města o pozvání hejtmana
na veřejnou diskusi k záměrům

s naší nemocnicí. Mohl by tak
účastníkům, odborné i laické veřejnosti vysvětlit zamýšlené kroky
a odpovědět na řadu dotazů, které
se mezi znepokojenými obyvateli
šířily. Bohužel, naší myšlence nebyl
nakloněn starosta a pravděpodobně
ani sám hejtman. Pro obyvatele

Kroměříže a okolí tak situaci nadále
bedlivě sledujeme a informujeme je
v sérii článků k nemocnici (sledujte
na kromeriz.pirati.cz).
A tak se začalo protestovat, sepisovaly se petice, pohřbívala se
nemocnice, psaly se články. A Čunek, který je znám svou oblibou
mediálního zájmu, byl jako ryba
ve vodě. Poskytoval rozhovory stylem „kam vítr, tam plášť“. Tu říkal
to, tu zase ono. Co na tom, že jeho
výroky často byly v nesouladu s jím
předloženou koncepcí, co na tom,
že si často protiřečil sám. Co včera
rušil, to dnes slibuje posílit. Laskavý
čtenář promine, jiný si třeba ani
nevšimne.
Ale nejvíc ze všeho se Čunek diví.
Proti čemu protestujete? Proti čemu
sepisujete petice? Vždyť předložený
dokument je nehotový, teprve 16.

dubna (na přísně střeženém uzavřeném semináři) bude koncepce
zveřejněna! Chcete se na seminář
dostat, zajímá Vás koncepce, měli
byste snad nějakou připomínku,
nedej bože byste chtěli vyjádřit
nesouhlas? Bohužel! Můžete se
ale dívat na online přenos. Že tím
sám Čunek uznal, že krajskému
zastupitelstvu předložil nehotový dokument? Že si tím podřezal
sám pod sebou větev? Co na tom,
že krajské zastupitele „úmyslně
uvedl v omyl“? Ale kdeže, vždyť už
několik dní po zveřejnění koncepce
ji vlastně sám Čunek kompletně
popírá.
Následuje jedna tisková zpráva
za druhou. Čunkovo okénko vášnivého pisálka na Parlamentních
listech se plní články, Okno do kraje
zase arogantními zkazkami, v médiích skáče jeden rozhovor za druhým.
Všichni nedočkavě čekají na onoho
16. dubna, kdy tedy bude předložena
ta koncepce. Kýženého hepyendu
se však nedočkali. Po téměř deseti
úmorných hodinách nesourodých
a nenavazujících powerpointových
prezentacích a vystoupeních zjevně důkladně vybraných a vyškolených primářů dotčených oborů,
které zcela jistě nelze považovat
za „předložení koncepce krajského
zdravotnictví“, ze semináře odjíždíme s ještě větší náloží frustrace.
Jedinou povzbuzující informací dne
je, že koncepce nebude krajským
zastupitelstvem projednávána už
za 7 dní, jak bylo původně v plánu.
I v tomto „čunkovském“ načasování
spatřujeme, možná už trochu paranoidně, záměr. Uspořádat ubíjející

držíme kurz

seminář místo předložení jasné
a srozumitelné koncepce na papíru,
takříkajíc „černé na bílém“ (tento
přístup pravděpodobně lidovcům
až tak úplně vlastní nebude) a týden
nato o něčem, co vlastně neexistuje,
nechat hlasovat zastupitelstvo.
Na další krajské zastupitelstvo
proto vysíláme jednoho z našich
členů, aby se hejtmana zeptal, KDY?
Kdy tedy bude předložena ta finální,
hotová, doplněná, přepracovaná,
ale hlavně konečná verze koncepce? Má se schvalovat v červnu, tak
kdy ji uvidíme? Kdy si ji budeme
moci přečíst? A odpověď – po patnáctiminutovém monologu (který
už můžeme považovat za takový
Čunkův sympatický kolorit), který se vlastně téměř netýkal jasně
formulované otázky, se dozvídáme
pouze to, že koncepce bude předložena. „Materiál už existuje, my ho
zastupitelům předložíme … v tuto
chvíli považujeme dokument v zásadě za hotový, my ho zapracujeme
do té koncepce, která je.“ Znovu
žádáme sdělení konkrétního termínu. Čunkovi je tato otázka evidentně nepohodlná, obrací se proto
na autora první verze koncepce
MUDr. Radomíra Maráčka. Ten jako
by prošel čunkovsky vyhýbavým
výcvikem. Ale po dalším, už třetím
zopakování dotazu, KDY bude koncepce předložena, se dozvídáme,
že „do konce května“. Tak nezbývá
než doufat, že tím byl myšlen květen 2018 a při čtení těchto řádků
je možná již na světě.
Linda Matušková
Pirátka z Kroměříže
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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

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
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