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Pusťte nás na ně, porveme se za Vás!
Před osmi lety jsme během dvou měsíců nasbírali potřebné podpisy a založili Pirátskou stranu. Za tři týdny nám pak lidé
pomohli vybrat 210 000 Kč pro tehdy chystané předčasné volby. Postupně jsme prorazili do komunální, krajské ale i celostátní politiky. Kontrolujeme jak hospodaří obce a kraje, ve kterých jsme v zastupitelstvech, upozorňujeme na politické trafiky
a zveřejňujeme informace. Navíc se snažíme politiku posouvat svobodomyslnějším směrem a chránit lidi před šikanou.

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

Už samotné založení nové politické strany
s celostátní působností zespoda byl obrovský úspěch. Nestál za námi žádný miliardář,
který by zaplatil administrativní zázemí,
ani žádný bývalý předseda zavedené politické strany s touhou po odplatě. Prostě se
dali dohromady lidé, kteří si uvědomili, že
nesmírně rychlý rozvoj nových technologií
může naši zem posunout nevídaným způsobem dopředu, ale současně přináší rizika,
na která je potřeba upozorňovat. To jsme
ještě nevěděli, nakolik nás někteří politici
při naplňování svých potřeb zatáhnou dozadu. Že i v běžných věcech na nás dopadne
bující byrokracie a nebojím se říct i šikana.
Tušení, že se žádné výrazné zlepšení u nás
z pohledu lidí konat nebude, jsme měli už
dávno před tím.
Během těch osmi let jsme podnikli desítky
veřejných kampaní, často proti něčemu –
například proti cenzuře Internetu, proti
nebezpečné mezinárodní smlouvě ACTA,
proti plošnému sledování lidí. Ale řada jich
byla i bojem za něco, třeba za zveřejňování
smluv státu na Internetu nebo za svobodnou hudbu nezatíženou poplatky lobbistickému molochu zvanému OSA. Pracovali
jsme na oponenturách zákonů, pořádali
konference i setkání odborníků a navrhli
jsme i řadu změn přes naše senátory nebo
opoziční zastupitele ve městech. V Mariánských Lázních, kde máme starostu a vyhráváme volby, jsme zavedli spoustu věcí

z našeho programu. Otevřeným diářem
starosty počínaje a transparentními účty
obce konče. Kromě tematických kampaní
tu ale byly i volby. Postupně jsme se dostali
do několika desítek komunálních zastupitelstev, do zastupitelstev tří krajů a Prahy,
v Senátu usedlo pět osobností s podporou
Pirátů, kromě starosty Mariánských Lázní
máme i radního v Brně a zástupce v radě
Karlovarského kraje. Nyní se snažíme posunout o úroveň výše do Sněmovny.

PŘIJĎTE K VOLBÁM,
PORVEME SE ZA VÁS!
Slibujeme vám, že budeme i ve Sněmovně
dělat politiku stejně jako dosud. Budeme
pečlivě analyzovat návrhy zákonů, které
půjdou na stůl. Už se nestane, aby Sněmovnou bez povšimnutí prošly stamilionové
„malé domů“ podnikatelům spřízněným
s politickými stranami. Osm let naší práce
ukazuje, že to nejsou jen plané řeči. Budeme odhalovat a zveřejňovat podezřelé
obchody na ministerstvech i ve státních
podnicích, podobně jako hlídáme pražský magistrát. Budeme důsledně vymáhat
odpovědnost politiků a úředníků za jejich rozhodnutí, budeme tvrdě pracovat
na tom, abyste si nemuseli kvůli návštěvě
úřadu brát dovolenou a umožníme všem
vyřídit maximum věcí z pohodlí domova.
V neposlední řadě budeme ve Sněmovně
hájit Vaše občanská práva a svobody.

Letos do kampaně šlapeme opravdu naplno,
protože o tom, co osm let
děláme, musí lidé vědět.
Přes tisíc lidí přispělo
na naši kontaktní kampaň, stovky dobrovolníků rozdávají půl milionu
našich volebních novin
po celé republice, média
nás konečně berou vážně, takže máme prostor
představovat svůj program a nápady, které
do politiky přinášíme.
Buďte u toho, až Piráti
vstoupí do Sněmovny.
Náš stabilní růst nám
předpovídá úspěch, ten
ovšem leží v rukách
sympatizantů a lidí, kteří nám třeba jen fandí.
Máme totiž velkou podporu mezi občany, kteří
k volbám příliš nechodí. Pokud jste třeba i vy
mezi takovými, přetavte, prosím, svoje
sympatie v hlas, který se počítá. Jděte k volbám a umožněte nám nekompromisně
zasáhnout proti neblahému vývoji české
politiky. Naše práce ukazuje, že se nebojíme a že jsme kdykoliv ochotní se za vaši
věc porvat. Pusťte nás na ně!

Spousta lidí mi říká, jak nám fandí, jak
skvělé je, co děláme, ale že u těch voleb to pro
jistotu hodí někomu jinému. Víte, podpora je
skvělá věc, ale bez hlasů ve volbách se politika dělat nedá. Právě díky těm 24 000 lidem,
kteří nás volili do pražského zastupitelstva,
můžeme naplno odhalovat korupční vazby
pražské ČSSD, neschopnost pražského ANO,
šmelení s byty, machinace okolo územního
plánu města a dělat všechny ty věci, které
se vám na nás líbí.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek

předseda Pirátské strany,
volební lídr ve Středočeském kraji,
databázový architekt

Proč se
jmenujeme

Volit Piráty?

Teď nebo nikdy!

Takže pokud nám fandíte, pokud se vám
líbí, co děláme v Mariánských Lázních,
v Praze, v Brně i jinde po republice, tak nás
prosím volte i do Sněmovny. Letos máme
jedinečnou šanci prorazit do velké politiky
a dokázat vám, že politika se dá dělat bez
trafik, bez vazeb na lobbisty a s radostí.
Další taková šance už se nemusí opakovat!

Tak 20. a 21. října u voleb, má to smysl!
lídr pražské kandidátky pro sněmovní volby,
zastupitel hl. m. Prahy,
fyzik a právník, spoluautor pirátské daňové reformy

PIRÁTSKÁ STRANA?

„Moc se mi líbí, co děláte, ale ten název...“
To je častá reakce lidí na setkání s Pirátskou stranou. My jsme ale přesvědčení,
že jsme své jméno zvolili správně. Rád
bych vám vysvětlil proč.
Povšimněte si, že lidé často porovnávají Piráty se stranami, které založil
bývalý vysoce postavený politik nebo
miliardář. Panuje patrně obava, že pirátství ve jméně někoho odradí, na rozdíl od marketingových názvů jako třeba
hnutí ANO. Tahle představa ale vůbec
nebere v úvahu diametrálně odlišnou
startovní pozici strany založené zespoda

lidmi, které nadchla nějaká myšlenka,
oproti straně s desítkami nebo stovkami
milionů na reklamu.
Název Piráti, který navazuje na celosvětové pirátské hnutí, dokáže zaujmout
i bez milionů na marketing. Právě díky
našemu názvu jsme dokázali prorazit
do médií, a tedy i do širšího povědomí
bez větších nákladů. Právě díky tomu,
že jsme zaujali, vstoupily k nám stovky členů. A právě díky našemu jménu
ve volbách pravidelně porážíme strany
s daleko vyšším rozpočtem. Naposledy
třeba Zemanovce, kteří přitom billboardy
polepili celou republiku.

TYVOLIT
KONТROLUJEŠ
ON TEBE.
PIRÁTY?STÁT.
LETOSNEURČITĚ.

Pokračování na str. 6
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JIHOMORAVSKÝ KRAJ NAŠI KANDIDÁTI
Mgr. Radek Holomčík

Tomáš Vymazal

(* 31. 7. 1985 v Hodoníně) pochází ze Strážnice.V Pirátské straně zastává funkce místopředsedy Krajského sdružení Jihomoravského kraje. Vystudoval SPŠ
v Uherském Hradišti, obor Elektrotechnika. Po střední škole začal pracovat
v oboru, přičemž chvilku studoval astrofyziku a politologii. Po dvou letech se
přeorientoval na oblast marketingu a PR, ve které pracuje dodnes. Při zaměstnání vystudoval Teorie médií a Management v kultuře, obé na FF MU v Brně.
Od roku 2010 se pohybuje ve strážnické komunální politice. V rámci spolupráce
s několika sdruženími pořádal celou řadu kulturních a společenských akcí. Je
předsedou strážnické kulturní komise a členem krajské komise pro cestovní
ruch. Osobní motivace ho přivedla ke dvěma velkým tématům - sucho a finanční
šmejdi. Více info na: www.radekdosnemovny.cz
(* 11. 5. 1990) je informatik, zahrádkář a nadšenec do 3D tisku a robotiky. Od roku
2010 je členem Pirátské strany. Je zaměstnán v softwarové společnosti zabývající
se telekomunikacemi a žije v Brně. Od září 2016 je členem Komise informatiky
a otevřenosti radnice Rady města Brna, kde se zaměřuje na odstraňování závislosti na jednom dodavateli a používání svobodného software.
Už od vstupu k Pirátům se Tomáš zajímal o legislativní úskalí nakládání s konopím a dlouho hledal vhodný způsob nápravy. Rok 2017 se rozhodl využít k práci
na věcném zámeru zákona o regulované legalizaci psychoaktivního konopí. Chce
totiž, aby tento záměr mohli Piráti po zvolení do poslanecké sněmovny skutečně
prosadit. A na to bude potřeba mít všechno perfektně připraveno.

(*14. ledna 1993) je testerka webových aplikací z Mostu, která se od svých studií
na Masarykově univerzitě (Mezinárodní vztahy a Evropská studia) vyskytuje
především v Brně. U Pirátů již podruhé vede zahraniční odbor a v Jihomoravském
kraji kandiduje do Poslanecké sněmovny ze třetího místa.
Jejím hlavním tématem a osobním bojem je reforma kopírovacího zákona
a zrušení kolektivních správců (OSA, Intergram). Tento zájem vyplývá i z jejích
vlastních hudebních počinů – ska kapely a ukulelování. Aktivně se zajímá o politiku již několik let, je závislá na svojí kočce Kočce a při volbách by jí největší
radost udělalo, kdyby lidé volili informovaně.

Bc. Markéta Gregorová

PaeDr. Ivo Vašíček

Róbert Čuma

pusťte nás na ně!
8. Bc. Patrik Doležal, 45 let, právní praktikant, Brno, člen Piráti
9. Mgr. Michal Marciniszyn, 38 let, manager, Brno, člen Piráti
10. Mgr. Aleš Kosina, 36 let, auditor kvality v leteckém
průmyslu, Březina, člen Piráti
11. Anna Loupová, 26 let, majitelka secondhandu, Kuřim, člen
Piráti
12. M
 gr. Viktor Piorecký, 38 let, sociolog a stratég, koordinátor
kulturní politiky města Brna, Kunčina ves, člen Piráti
13. M
 gr. Pavel Moravec, Ph.D., 37 let, technická podpora
open-source software, Brno, člen Piráti

(* 5. prosince 1961 Olomouc). Ivo vyrůstal a studoval v Brně (doktorát v roce 1986).
Má čtyři děti a žije v Čejkovicích.
Učil na ZŠ i VŠ. Na přelomu roku 1989/90 byl krátce politicky aktivní v OF. Do roku
1997 v různých manažerských pozicích řídil rozvoj telekomunikační firmy v rámci
Evropy. Od roku 1998 poskytuje se svojí firmou odborné manažerské služby českým
firmám i nadnárodním korporacím. Největší úspěchy má při formulacích strategií
a při krizovém řízení. Nyní řídí vývoj nového software v české IT společnosti.
Politickou angažovaností se chce podílet na realizaci strukturálních změn ve společnosti.Vždy se opírá o otevřenou a věcnou komunikaci. Právo na svobodné
šíření informací a na soukromí považuje za základ všech osobních svobod. Je
navrhovatelem ekonomických bodů pirátského programu.

14. Lukáš Dubec, 33 let, projektant, programátor CNC,
Vranovská Ves, člen Piráti

(* 19. ledna 1977) je předseda krajského sdružení Jihomoravského kraje a člen
dozorčí rady společnosti STAREZ-SPORT a.s.
Od roku 1989 žije v Brně. Je jednatelem společnosti AIR SHAPE production s.r.o,
která vyrábí venkovní reklamu. Byl jedním z iniciátorů pomoci nespravedlivě
stíhaným growshopům, v pilotní kauze Piráti uhradili část nákladů na soudní
řízení majitelům brněnské společnosti Mazar. Bojuje za legalizaci marihuany,
protože nechápe, jak může být konopí oficiálně uznaným léčivem a zároveň
látkou, za jejíž držení/pěstování/prodej můžete být trestně stíháni.
Hraje tenis, plave a jezdí na kole. Hodně čte. Zbytek volného času tráví ve společnosti svých blízkých a hraním počítačových her.

18. M
 gr. Petr Zámečník, 35 let, dopravní psycholog, Brno, člen
Piráti

Ondřej Kotas

(* 20. ledna 1992) vystudoval na gymnáziu program vedený dle francouzského
školství, kde je kladen důraz na práci s informacemi a kritické myšlení. Poté
studoval dva roky Aplikovanou informatiku na Masarykově univerzitě a nyní
se živí jako tester a 3D designér. Od listopadu 2011 je členem České pirátské
strany. Mezi červencem 2012 a květnem 2013 se jako předseda Jihomoravského
krajského sdružení podílel na založení místního sdružení Znojmo a na kampani
ke krajským volbám. V září 2013 kandidoval ve volbách do Poslanecké sněmovny. V Pirátské straně je aktuálně 2. místopředsedou jihomoravských Pirátů, je
členem zahraničního odboru a jihomoravského mediálního odboru. Ve volném
čase počešťuje komixy Mimi & Eunice, snaží se příspět s grafikou a šíří osvětu
o konopí, Bitcoinu a svobodných dílech.

Ing. Jaroslav Kupčík

(* 4. června 1986) je členem Pirátské strany od roku 2016. Pochází z Orlové
a od roku 2005 žije v Brně. Vystudoval osmileté všeobecné gymnázium a poté
obor Informační systémy na Fakultě informačních technologií Vysokého učení
technického v Brně. Pracoval jako učitel informačních technologií na ISŠA Brno,
poté jako web developer a produktový manažer v marketingovém oddělení společnosti Kentico software vyvíjející systémy pro správu webu. Aktuálně pracuje
jako web developer v brněnském herním studiu Madfinger Games.
Vadí mu plýtvání veřejnými prostředky, degradace veřejného prostoru a omezování osobních svobod. Chtěl by, aby moderní technologie život lidem usnadňovaly a nikoliv ztěžovaly. Bojuje za větší transparenci ve státní správě a aktivní
občanskou společnost podílející se na rozhodnutích, které se jí týkají.

15. M
 gr. Lukáš Mamula, 30 let, programátor, tvůrce umělé
inteligence, Bruntál, člen Piráti
16. Vít Jurásek, 30 let, programátor OSVČ, Brno, člen Piráti
17. M
 ária Vašíčková, 52 let, lektor dalšího vzdělávání, Čejkovice,
člen Piráti

19. Jiří Pertl, 36 let, manažer, Brno, člen Piráti
20. I ng. Jiří Kadeřávek, 47 let, manažer, programátor, trenér,
Sivice, člen Piráti
21. Jiří Kadeřávek, 70 let, důchodce, Tvarožná, člen Piráti
22. I ng. Marek Fišer, 34 let, specialista pro fotbalový stadion
Za Lužánkami, BPP
23. B
 c. Tomáš Koláčný, 25 let, radní města Brna, Brno,
člen Piráti
24. B
 Sc. Denisa Bernardová, 22 let, studentka – MSc. Education
(Leadership and Policy), Universita v Bristolu, Británie,
Božice, 5 % pro vzdělávání
25. Jan Wagner, 29 let, elektromechanik, Brno, Piráti
26. D
 aniel Pawlik, Dis., 37 let, hasič, Moravský Krumlov, člen
Piráti
27. P
 etr Baláž, 26 let, operátor - dispečer energetiky, Hodonín,
člen Piráti
28. Miroslav Bárta, 44 let, OSVČ, Brno, člen Piráti
29. Radek Lávička, 36 let, nákupčí, Brno, člen Piráti
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Z periferie změny
neprosadíme,
Ivana Bartoše už pěknou
řádku let vídáme
ve veřejném dění, v televizi
i v rádiu. Předseda Pirátů je
přitom neplacená funkce.
Proč to dělá a čeho by chtěl
v Parlamentu dosáhnout?
Co jsi dělal před Piráty?
Narodil jsem se v Jablonci nad Nisou
a absolvoval jsem před maturitou roční
výměnný studijní pobyt ve Spojených
státech. S americkou a českou maturitou
jsem pak složil přijímací zkoušky na dvě
fakulty Univerzity Karlovy. Husitskou
teologickou, obor Psychosociální vědy,
a Filozofickou, Ústav informačních studií
a knihovnictví. Pár let jsem zvládal obojí.
Žít v Praze ale není levná věc, musel jsem
zároveň řešit práci; nejprve brigádně,
třeba při vykládání kamionů a plnění regálů. Brzy jsem začal pracovat prakticky
na plný úvazek. Teologie jsem tedy v třetím ročníku zanechal. Zůstal jsem ale dál
aktivní a dělal spoustu činností nad rámec
„běžného života“. Hrál jsem na harmoniku, pořádal festivaly, rozjížděl jsem různé
komunitní projekty. Odborné pracovní
zkušenosti jsem získal nejdříve v Národní
knihovně při práci na systémech sdílené
katalogizace národních autorit – poměrně
náročný úkol – a následně v řadě světových firem. Už patnáct let se tak specializuju na databázové systémy a v tomto
oboru jsem získal i doktorát.
Proč ti dávalo smysl začít budovat v roce
2009 Piráty, když jsi mohl prostě dělat
kariéru a pro radost hrát na harmoniku?
Vždycky jsem si zakládal na tom, co mi
říkala maminka – že člověk má být samostatný. V rámci ekonomické autonomie
bychom státní aparát teoreticky mohli
ignorovat. Ale v Česku to nelze, vždycky
ti přijde nějaká obálka a úřady tě nějak
překvapí. Systém se přitom dá změnit
jedině politicky, nejsme v době revolucí.
A z periferie změny neprosadíme. Musíme
se zapojit aktivní osobní účastí – třeba
v liberální a demokraticky budované straně. A to mě strhlo. Ale dal jsem si jednu
zdravotní pauzu, dva roky jsem nebyl
předsedou.
Taky jsi v té době úplně přestal pít alkohol. Jak to?
Potřeboval jsem tehdy zvolnit tempo.
Zasedal jsem ovšem dál v Republikovém
výboru Pirátů a pak jsem téměř rok vedl
pirátský mediální odbor. Pokud jde o alkohol – od mládí jsem hrál na harmoniku
a myslel jsem si, že pití prostě k zábavě
a životu patří. Je to samozřejmě blbost.
Nepiju už čtvrtým rokem a manželka ještě
déle. Každý má svoji cestu, nechci nikoho

JE TŘEBA SE AKTIVNĚ ZAPOJIT!

soudit. Můj život je však od toho rozhodutí několikanásobně lepší a opravdovější.
Jedna neřest z „dětství“ mi zůstala, a to
kouření. S tím také co nevidět seknu. Jsem
zastánce svobodné volby. Ale„radost“ je
v souvislosti s cigaretou pouze iluzí.
A co tě po těch osmi letech dobrovolnické
práce v Pirátech pořád baví?
Že to je opravdový. Že jsme tak různí –
někdo je pedant, někdo je flink. Někdo
maluje, někdo programuje, odborníci řeší
problémy a legislativu, někdo píše. Že se
normálně hádáme, ale dokázali jsme se
potkat na jednotící myšlence a přetavit to
v něco tak komplexního, jako je politická
strana s plným programem. Lidi se lehko
spojují na opozici vůči něčemu. Ale sejít se
nad pozitivní myšlenkou je taková síla, že
na to jsem denně hrdý. V Pirátské straně
není motivací výplata, ale idea.
Co ta hlavní myšlenka podle tebe je?
Pocit svobody. A taky pocit sounáležitosti s naší zemí – když někde žiju, mám
za svůj domov zodpovědnost. Vážím si
lidí, kteří nespokojenost dokáží přetavit v pozitivní akci. Budování liberální
a demokratické organizace pokrývající
celou zemi je pro mě pořád obrovský zážitek. Piráti od Tanvaldu po Brno se díky
veřejnému angažmá posunují, vzdělávají ve fungování státní správy i v oblasti
programu, každý se učíme.
Vypadá to, že tě těší vidět, jak se lidi
mění. Není vedle svobody pro Piráty důležité i to, že se jako společnost musíme
snažit připravit na změny dřív, než přijdou?
Tvoje město, legislativa, internet – to
všechno ti dává nějaký rámec. A tento
rámec by ti neměl cestu přesně určovat, ale být pro lidi přívětivý a otevřený.
Tak, aby byl prostor pro nepodmíněný,
na penězích nezávislý individuální růst
i individuální štěstí. Je potřeba zbořit
zbytečná omezení, která monopolizují
moc a vědění do rukou samozvaných elit.
Vladaři musí mít konkurenci v nás všech.
A perspektiva musí přesahovat jednu dvě
generace.
Jak by měla vypadat naše země?
Hodně jsem cestoval, v USA i po Evropě,
a myslím si, že naším vzorem by mohlo
být Německo. To se s druhou světovou
válkou vyrovnalo a společnost se úplně
přenastavila. U nás to po válce kvůli komunismu bohužel nenastalo. Jde o řadu
otázek, které liberální svět už neřeší a lidi
se tam mají dobře. Není přitom žádný
relevantní důvod, proč by to u nás nemohlo být taky tak. Pořád vidíme, jak
nám roste HDP. Proč jsou tedy naše platy
u čtyř pětin lidí nižší než minimální mzda
v Německu? Není žádný důvod, proč být
chudí. Veřejné zakázky např. nezohledňují kvalitu, podmínky pro zaměstnance,
zodpovědnost firmy vůči svému okolí.
Ani stát tedy reálně strukturou objednávaných prací nepodporuje vyšší mzdy
v komerčním sektoru. A navíc vidíme
úniky, systémovou korupci na úrovni

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., předseda Pirátské strany, lídr Středočeského kraje

100–150 milionů z každé miliardy veřejných peněz. Hlavní přitom je, aby
systém byl pro lidi čitelný. Musíme mít
možnost aktivně sledovat a měnit politiku i na úrovni obce. Když chceš něco
měnit, musíš tomu ale především rozumět. Předpoklad pro to je srozumitelná
veřejná správa. Z téhle perspektivy dvě
miliardy pro školství, které se podaří
nyní urvat, nejsou takový úspěch – celá
hra je o dva řády výš.
Na čem chtějí Piráti peníze získat?
Např. máme směšné zdanění těžby
nerostných surovin. Nemáme zde sektorovou daň, jako je to třeba v sousedním Rakousku pro vybrané regulované segmenty (bankovnictví, velcí
operátoři). Nejsme přátelé přehnané
regulace v běžných věcech, ale v těch
již regulovaných bují korupce, která
vše pokřivuje. Vedle sektorové daně
prosazujeme také společné evropské
řešení daňových rájů a řadu dalších
opatření. Naše opatření by navýšila
státní rozpočet až o polovinu. Naopak
pro zaměstnance, podnikatele i zaměstnavatele chceme vše zjednodušit
a cíleně snižovat byrokracii i zdanění
práce.
A co bys konkrétně ty chtěl v Parlamentu prosadit?
Čitelnou státní správu a průhledné
procesy. Konkrétní příklady: Komunikace s úřady – musí jít online. Daně
i všechna pojištění plaťme na jednom

místě, jednoduše. Chci tlačit na navýšení mezd v oblasti vzdělávání, sociální
práce a zdravotnictví. Jsou to nejdůležitější oblasti pro zdravý rozvoj země.
Mizerné ohodnocení těchto lidí mě
jako občana i jako aktivního politika
uráží. Svůj program při přípravě diskutujeme na veřejné platformě. Jen tak
lze systémově odhalit chyby předem.
Zkušenosti s otevřeností stranické
politiky chceme přenést i do Parlamentu. Využijeme možnosti aparátu
Poslanecké sněmovny i finance Pirátů
a budeme otevřeně diskutovat a připomínkovat vybranou legislativu a její
sporné otázky. Zapojíme zástupce odborné veřejnosti, akademického i komerčního sektoru, oborových sdružení, nevládních organizací a opozičních
či neparlamentních stran. Zajistíme
technologická řešení pro zapojení veřejnosti jako dalšího poradního hlasu.
Celkově budeme podporovat dobré zákony nehledě na to, kdo je navrhne.
Tak se podle mě má dělat otevřená
proobčanská politika.
Tak si držme palce, to by se mi taky
líbilo. A díky za rozhovor!

PhDr. Olga Richterová

zastupitelka za Piráty v koalici VLASTA na Praze 10,
korpusová lingvistka a překladatelka

TY KONТROLUJEŠ
NE ON
přijďte
k volbám aSTÁT.
pusťte
násTEBE.
na ně!
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Jak souvisí
sucho se

STŘETEM ZÁJMŮ U POLITIKŮ

rápí nás sucho. Na jihu Moravy to
v teplých měsících pociťujeme rok
od roku více. Ohrožené není jenom zemědělství, ale obyvatelnost regionu jako
taková. A zdánlivě paradoxně zároveň
přibývá bleskových povodní. Sucho
i bleskové povodně vychází zejména ze
tří nepříznivých a vzájemně souvisejících
důvodů. Jednak se otepluje klima, taky se
mění četnost dešťů – úhrny srážek nejsou
výrazně nižší než dřív, jen prší méně často, ale o to intenzivněji. A hlavně, krajina
ztrácí schopnost vodu zadržet (tzv. retenční schopnost).
Před časem řekl kolega Michálek v jedné
diskuzi, že tato vláda je pro něj vládou
stagnace. Byť s tím souhlasím, je pro mě
současná vláda zejména vládou brutálního střetu zájmů, jaký nemá v historii
naší země obdoby. Tento střet je patrný
v celé řadě oblastí, bohužel v otázkách
životního prostředí a zemědělství – a tedy
i v problematice sucha – sehrává zásadní
roli. Proč?
Na snížení retenční schopnosti krajiny
se negativně podepisuje naše chování
k ní. Velkým škůdcem je nešetrné zemědělství vedoucí k erozi půdy. Spojováním
malých políček do velkých půdních celků
se zlikvidovaly remízky, příkopy, mokřady atd. Používají se umělá hnojiva místo hnoje, kompostu a obecně organické
hmoty. Sázejí se ve velkém plodiny jako

řepka nebo kukuřice a nerespektuje se
doporučené střídání pěstovaných plodin. Zapomíná se také na nutnost nechat
občas půdu odpočinout a místo toho je
mechanizací nepatřičně utužována. Toto
chování potom vede k tomu, že i když
zaprší, voda se do půdy nevsakuje, ale
stéká po ní. Při tom s sebou bere ornici,
která bud nenávratně mizí na dně vodních ploch, nebo jako bláto pokrývá ulice
měst po bleskových povodních.

POLITIKA POSTAVENÁ NA HLAVU

Některé věci jsou u nás postavené úplně
na hlavu. Platí to pro celou řadu oblastí, pro zemědělskou politiku obzvláště.
Plošné dotace a s nimi spojená podpora
zemědělství (např. na ozeleňování) mají
sloužit jako podpora venkova a malých
zemědělců. Místo toho stát posílá velké
peníze agrokorporacím, které si za tyto
peníze kupují moc nad zemědělskou politikou. Stát pak nechce či nedokáže bránit
drancování krajiny a půdy. Evropská unie
již několik let tlačí na členské státy, aby
zastropovaly plošné dotace (tedy aby se
příspěvek za hektar obhospodařované
půdy platil jen do určité výměry a nad ni
se už podpora nezvyšovala). Tatáž, často proklínaná EU, již nějakou dobu tlačí
taky na rušení podpory biopaliv. Hádejte,
který stát si místo tohoto kroku požádal
o výjimku, aby mohl podporovat biopaliva
minimálně do roku 2020?

Zemědělec musí splnit řadu podmínek,
které se týkají zejména osevních postupů,
přístupu k půdě, protierozivních opatření
atd., aby mu nebyly dotace kráceny. Tipnete si, o kolik byli za posledních 5 let čeští
zemědělci kráceni, přestože řada z nich
(zejména těch největších) tyto podmínky
ignorují? O 43 milionů Kč. To je pouhá
čtvrtina promile z vyplacených cca 170
miliard Kč. Je veřejným tajemstvím, že
příslušné úřady mají prohřešky přecházet,
případně otevřít přestupková řízení a pak
je nechat vyhnít. Navíc, k tomu, aby zemědělec dotace dostal, musí vyplnit nesmyslné množství papírů. A přesně tento stav
nahrává těm největším – na papírování si
snadno někoho najmou, výrazně jednodušeji, než zemědělec, který hospodaří
sám, nebo v pár lidech. Peníze přistanou
na účtu a pak už nikdo nekontroluje, jestli
byly splněny všechny podmínky. Stát vůbec nevzal v úvahu možnost zavedení tzv.
Schématu pro malé farmáře – dotačního
programu, který by výrazně zjednodušil
administrativu a snížil byrokratickou zátěž pro nejmenší zemědělce. Proč? Agrokorporacím se to prostě nehodí.
“Stát posílá velké peníze agrokorporacím,
které si za tyto peníze kupují moc nad zemědělskou politikou. Stát pak nechce či nedokáže bránit drancování krajiny a půdy.“
Hodí se jim ale jiná věc. Třeba to, že předseda sněmovního výboru pro zemědělství
je na výplatní pásce největšího pobíra-

če zemědělských dotací v ČR. Nebo to,
že zástupci dalších výrazných pobíračů
jsou v čele celé řady silných lobistických
organizací s přímým vlivem na Ministerstvo zemědělství. Pak není žádným
překvapením, že stát přestal hájit zájmy
občanů a hájí zájmy úzkých, ale o to bohatších vlivových skupin. Jsem velice rád,
že mezi našimi 20 prioritami, kterými
podmiňujeme případnou podporu vládě,
je postupné snižování podpory biopaliv
a důsledná kontrola dodržování pravidel
pro zemědělské dotace, aby nedocházelo
k drancování krajiny.
To je ale začátek. Chceme změnit zemědělskou politiku tak, aby se podpora
malých zemědělců a boj proti suchu staly prioritami. Vláda opticky něco dělá.
Bohužel s tím začala až pár měsíců před
volbami, co dělali před tím, o tom raději
nemluví. Vzhledem k tomu, o kolik peněz
v kšeftaření se zemědělskými dotacemi
jde, je nám jasné, že to bude tvrdý boj.
Ale zájem obyvatel této země je na naší
straně – ani Piráti, ani většina veřejnosti
nechce, aby se z naší země stala poušť.
Pokud vás téma zajímá, mkrněte se na:
www.nechcemesucho.cz.

Mgr. Radek Holomčík

lídr Pirátů Jihomoravského kraje

PROPLOUT ÚŽINOU LEGALIZACE

K

dyž Piráti před osmi lety vznikali,
bylo zřejmé, že ilegalita konopí je jedním z problémů, které bude strana muset
řešit. Když jsem se rok na to k Pirátům
přidal i já, měl jsem za to, že povolit něco
dosud zakázaného znamená prostě zrušit
ty části zákonů, které danou věc zakazují.
Zkrátka návrat do původního stavu.
Dneska už je nám všem zřejmé, že takhle
jednoduše to nepůjde. Legalizace konopí
prostě předpokládá smíření našeho právního systému se situací, ve které si dospělí lidé v České republice mohou legálně
pěstovat nebo nakupovat psychoaktivní
konopí pro vlastní potřebu. Těch oblastí,
které je potřeba zodpovědně ošetřit je
celá řada. A protože Piráti jsou tvorové
otevření, chci vám teď ukázat, jaké to je
snažit se Pirátskou šalupu protáhnout
úžinou regulované legalizace konopí.
Vždycky jsme chtěli primárně legalizovat samopěstování pro vlastní potřebu
a pak teprve řešit ostatní varianty distribuce konopí k dospělým lidem. Proto
bylo už od začátku zásadní přijít s limitem
na množství pěstovaného konopí, který
bude pěstitelům umožňovat konopí v rozumné míře pěstovat a následně i sklízet,
sušit a skladovat (*V současnosti totiž
platí, že pěstování pěti rostlin konopí je
ještě přestupek, ale usušení jejich květenství už celou záležitost může přesouvat
do roviny trestného činu.).
Jenže není kytka jako kytka. Rostliny

konopí pěstované přes celé léto na prosluněné zahrádce (outdoor) dokážou dorůst i ke čtyřem metrům výšky a z každé
může být získáno třeba půl kilogramu
sušeného produktu. Vedle toho rostliny
konopí pěstované pod umělým osvět-

svitu, a při outdoorovém pěstování se
často potkají se škodlivým hmyzem nebo
třeba plísní, takže o část úrody příjdou.
Nemusíte být velcí počtáři, abyste si dokázali spočítat, že je pro Piráty přijatelné,
když si schopná babička na svojí zahrádce vypěstuje i několik kilogramů
sušeného konopí
ročně. Z pohledu
národní protidrogové centrály jde tedy o tisíce a tisíce dávek.
Tyhle přepočty
ovšem počítají
s psychotropní
látkou, která se
Legalizaci konopí věnujeme hodně úsilí a chceme ji zrealizovat správně.
dávkuje jako allením (indoor) jsou typicky limitovány kohol. Dám si dvě piva, je mi fajn. Dám si
velikostí pěstebního prostoru. Proto je pět piv, už mi moc fajn není. Dám si deset
jedna taková rostlina schopna poskyt- piv a dostanu otravu alkoholem. Jenže
nout jen desítky gramů sušeného kvě- u konopí tohle neplatí. Rozpětí mezi účintu. Když si ovšem pěstitel outdoorového nou dávkou a smrtící dávkou je u konopí
konopí nestihne během léta vypěstovat mnohonásobně širší. A konkrétně je tak
zásoby na celý rok, nemůže si narozdíl veliké, že neexistuje zdokumentovaný
od pěstitele indoorového konopí prostě případ úmrtí způsobeného předávkonakoupit nová semínka a začit okamžitě váním konopím. Je proto zcela normálpěstovat znovu. S ohledem na tyto faktory ní v rámci jedné skupiny přátel narazit
jsme dospěli k limitu 20 rostlin konopí na člověka, který užívá třeba stokrát víc
na dospělého člověka. Počítáme při tom konopí než ostatní, ale pořád normálně
také s tím, že pěstitelé jsou různě zkušení funguje. Zkuste si vedle toho představit
a zdravotně způsobilí, mají různě veliké člověka, co pije třeba 200 piv denně -zahrádky a různé množství slunečního taková představa je úplně absurdní. Je

asi zcela pochopitelné se ptát, proč někdo
potřebuje užívat stokrát víc konopí než
jeho přátelé. To se tím konopím léčí, nebo
je na něm prostě tak moc závislý? Tohle
nejsme vůbec schopni posoudit. Konopí
už je u nás uznáno jako vhodné léčivo
na mnoho neduhů, ale nikdy nebude
možné vyčerpávajícím způsobem sepsat
všechny fyzické i psychické zdravotní
problémy, na které pomáhá. Alkohol lze
také za určitých okolností užívat jako léčivo a jediným posuzovatelem vhodnosti
takové léčby je uživatel sám. A to alkohol
zabije kolem pětistovky Čechů každý rok.
Přijmeme-li tedy realitu, ve které
na českých zahrádkách rostou kilogramy
a kilogramy konopí, musíme zároveň deklarovat, že se toto konopí nesmí dostat
do rukou dětem.
Legalizaci konopí věnujeme hodně úsilí
a chceme ji zrealizovat správně. V těchto novinách už ale není víc místa, takže
zbytek článku najdete na radostnazprava.cz, kde nám také můžete zanechat
dotaz nebo připomínku. Společně jsme
schopni konopí zlegalizovat ke spokojenosti všech.

Tomáš Vymazal

kandidát č. 2 jihomoravské kandidátky

Více svobody, méně buzerace. legalizace!
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Brněnský dopravní podnik je lídrem v oblasti

ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH SYSTÉMŮ

N

a konci roku 2014, když jsem zahájil
svoji práci v DPMB jsme diskutovali
možnosti rozvoje systému předplatného
a jízdného. Můj návrh na vytvoření zcela
universálního a otevřeného elektronického
platebního systému se setkal u kolegů s pochopením. Okamžitě jsme zahájili kroky
vedoucí k ověření existujících možností
a následnému vytvoření nového EOS (elektronický odbavovací systém.
Myšlenku podpořili i někteří představitelé města Brna. Náš radní Jiří Ulip přenesl
některá témata na jarní hackathon CityHack, který v Brně po dva dny probíhal.
Velice zajímavý byl projekt placení jízdného v Bitcoinech. S autory jsme navázali
úzkou spolupráci a v červenci 2015 jsme
otestovali pilotní projekt, který umožňoval
platit v městské hromadné dopravě v Brně
pomocí Bitcoinů. Celková koncepce řešení
nás značně inspirovala při vytváření návrhu nového EOS.
Rozhodli jsme se vytvořit zcela univerzální modulově stavebnicové řešení. Základem je možnost použít pro identifikaci
platícího cestujícího jakoukoliv čipovou
kartu. Dále pak technická možnost integrace s jinými platebními systémy.
Vývoj systému řídilo tarifní oddělení dopravního podniku. Podařilo se získat progresivní dodavatele jednotlivých částí tak,
že náklady na potřebný SW nepřekročily
milion Kč. Po dohodě s vedením města,
které požadovalo další funkcionality související s placením i jiných služeb městských
firem, jsme do e-shopu integrovali i slevy
poskytované městem Brnem.
Celý systém jsme uvedli do plného provozu na začátku roku 2017. Systém je připraven k tomu, aby se z účtů s ověřenými
osobními údaji postupně stala jednotná
městská elektronická identita, kterou bude
možné využívat i pro účely e-govermentu.
Identifikačním nosičem se může stát jakákoliv bezkontaktní bankovní karta, kterou
uživatel vlastní a určí si ji pro tento účel.
Neplánuje se nikomu vnucovat další „kartičku“ vydávanou za veřejné peníze (jen

těm, kteří by neměli či nechtěli žádnou
svou kartu použít, je nabízena anonymní
karta bez účtu). Veškerá data o pořízených
službách jsou vázaná přímo k uživatelskému účtu, takže při ztrátě karty ji stačí nahradit jinou identifikační kartou.
Nového systému dnes využívá téměř
padesát tisíc uživatelů. Prostřednictvím
e-shopu získal DPMB na tržbách přes 150
milionů Kč.
Hlavní přínosy nového elektronického
odbavovacího systému pro dopravce, regiony a objednatelé veřejné dopravy
 Poskytnou občanům moderní
a pohodlnou službu
 Nemusí vydávat a provozovat vlastní
karty či registrovat cestující
 Nemusí instalovat a provozovat
síť nabíjecích a vybíjecích míst pro
dopravní peněženky
 Mohou rychle zavádět nové sazby
a slevy
 Ušetří čas při odbavení a tím
i provozní náklady
 Přenesou správu osobních údajů
na banky
 Vyhnou se privátním uzavřeným
řešením a zjednoduší provádění
veřejných zakázek
 Umožní rozvoj osobních
integrovaných systémů
 Ponechají organizátorům odpovědnost
za tarif.
Obdobný systém bude vytvořen i na úrovni
Jihomoravského kraje. Zahájil jsem již jednání s Ministerstvem dopravy o celorepublikové integraci elektronických odbavovacích
systémů. Ministerstvo vnímá tuto aktivitu
pozitivně a já očekávám, že se podaří námi
otestovaný systém rozšířit do celé ČR.

Paedr. Ivo Vašíček

kandidát č. 4 jihomoravské kandidátky

BRNO UKAZUJE,
JAK NASLOUCHAT OBČANŮM

P

articipace a zapojování nepolitické
veřejnosti do veřejné správy jsou minimálně v posledních pěti letech velmi
často skloňovaným tématem po celém
světě. Za úspěchem tohoto fenoménu
stojí zejména skutečnost, že politické
reprezentace v minulých dvou dekádách byly ve snaze o budování robustní
infrastruktury řízeny především zájmy
velkých obchodních korporací a na potřeby obyčejných lidí často zapomínaly.
S masivním rozšířením internetu, díky
kterému dnes může každý jednotlivec
velmi snadno pojmenovat problémy
a potřeby místní komunity, najít pro
ně vhodné řešení a sbírat podporu veřejnosti, vznikla ovšem možnost, jak
politickou reprezentaci účinně nasměrovat a zajistit tak, aby veřejná správa
na nikoho nezapomínala.
Brno je po osmi letech politické hluchoty exprimátora Onderky učebnicovým
příkladem toho, jak může naslouchání
občanům změnit vnímání politické kultury a zvýšit kvalitu života v lokalitě.
Už bezmála třičtvrtě roku mají Brňáci
možnost v rámci celoměstského participativního rozpočtu přímo rozhodovat
o projektech, do kterých by mělo město investovat celkem 20 milionů korun.
Během úvodních pěti měsíců, ve kterých probíhal sběr návrhů, přihlásili lidé
z široké brněnské veřejnosti celkem 217
projektů v celkové hodnotě 164 milionů
korun, spadajících na území 21 městských
částí. Sběr veřejné podpory, ve kterém
Brňáci udělili přes 48 tisíc „líbí se mi“,
následně ukázal, které typy projektů
jsou v Brně nejžádanější a co ve které
lokalitě obyvatelům nejvíce chybí. Veřejností nejvíce podporovaným se stal
projekt vybudování rekreačního zázemí,
občerstvení, sociálního zařízení a dětského hřiště v rámci parkourového areálu Bzzzukot. Mezi vysoce podporované
návrhy dále patří projekty na zvyšování

komfortu v městské hromadné dopravě,
vybudování příjemných vycházkových
stezek, rozšíření psích sportovišť, nebo
třeba rozdělení prostoru v podchodě pod
hlavním nádražím na rychlé a pomalé
pruhy pro chodce. O tom, které projekty
město v příštím roce zrealizuje rozhodnou Brňáci přímo v hlasování, které bude
probíhat od 1. do 21. listopadu.
Participaci a naslouchání občanům
ovšem město nevyužívá jen v oblasti
přípravy rozpočtu, jako velmi vhodné
se tyto techniky ukazují také v oblasti
územního plánování, ve které je hojně
využívá nový městský architekt. V neposlední řadě je participativně připravována také dlouhodobá strategie rozvoje
města do roku 2050, ve které já osobně oblast participace garantuji a která
po prvním půlroce sběru dat ukazuje,
na které oblasti rozvoje města by se mělo
vedení Brna intenzivně zaměřit. V oblasti kvality života lidem v Brně nejvíce
chybí zeleň a příroda ve městě a zdravé
prostředí bez smogu a prachu. V oblasti
veřejné správy je to zejména elektronizace úředních úkonů, jejich srozumitelnost
a dostupnost. V oblasti zdrojů veřejnost
nejvíce akcentuje rozvoj Brna směrem
ke globálně dopravně dostupnému městu
s udržitelnou a efektivní mobilitou.
Participace ovšem nemá být jen jednosměrný sběr podnětů, je to forma dialogu mezi veřejnou správou a občanem,
je to dialog, který přispívá k informovanosti a porozumění a nastavuje směřování veřejné správy pro budoucnost
nás všech.

Bc. Tomáš Koláčný

radní města Brna
kandidát č. 23 jihomoravské kandidátky

AUTORSKÝ ZÁKON JE MRTEV, AŤ ŽIJE KOPÍROVACÍ ZÁKON!
PIRÁTI PŘINÁŠEJÍ ŘEŠENÍ V BOJI S OSA

M

ožná se vám to už někdy stalo.
Přistál vám ve schránce oficiálně
vypadající dopis, plný právnických obratů o umožnění kolektivnímu správci
vykonávat řádně kolektivní správu (ano,
toto je citace). Anebo vás rovnou poctil
návštěvou neodbytný člověk mávající
průkazem a pohrůžkou vysoké pokuty.
Pokud patříte mezi drobné podnikatele
s vlastní provozovnou – a je jedno, jestli
máte kadeřnictví, hospodu, večerku či
masážní salon – jistě víte, o kom je řeč.
Ochranný svaz autorský, spíše známý
jako OSA.
Tento kolektivní správce patří mezi několik málo institucí v České republice, které
na základě tzv. autorského zákona zajišťují
zhodnocování autorských práv. Není tudíž
třeba se strefovat (pouze) do OSA a cho-

dit kolem horké kaše při hledání viníka:
současná podoba autorského zákona je
prostě napsána špatně. Jak pociťují stovky živnostníků, ale i knihovny či umělci
a v méně nápadné míře úplně každý, kdo
vlastní nějaké médium, autorský zákon
nejen že autorům nepomáhá, ale šikanuje
i všechny ostatní.
Proč? Pokud si ještě chvíli budeme chtít
kazit náladu kolektivními správci: ti například dle tohoto zákona smí vybírat poplatky a udělovat licence i jménem autorů,
které nezastupují. Ještě lepší je část, která
zajišťuje, že pro každou zastupovanou skupinu může existovat jen jeden správce.
Tedy uzákoňuje monopol. Člověk nemusí
být právník na to, aby mu tyto pravomoci
nepřišly úplně v pořádku.
Osobně mě pak nejvíce rozčilují poplatky

za prázdná média. To je v podstatě předpoklad OSA a dalších správců, že pokud vlastníte přístroj, který technicky umožňuje
stahování souborů či přehrávání hudby, tak
tyto činnosti budete určitě i provozovat a je
třeba vám předem naúčtovat (ne)adekvátní částku (čtěte: pokutu předem). Slyšeli
jste někdy o presumpci neviny, jednoho
z principů právního státu? Tak přesně to
tu neplatí.
Rozčílení ale nestačí. Proto je třeba to
od základu změnit. Na internetu je mnoho
návodů a způsobů, jak se placení výpalného vyhnout – ten pirátský hledejte pod
http://wiki.pirati.cz/hudba. Sebevíc je však
obcházení špatně nastaveného systému
rebelsky příjemné, je na čase systém změnit. Nebo méně dramaticky, změnit zákon.
A teď ta očekávaná politická agitka. Pi-

ráti chtějí autorský zákon komplet zrušit
a nahradit ho příznačněji nazvaným kopírovacím zákonem, který reaguje na moderní technologie, ruší kolektivní správce
a, ve stručnosti, nebuzeruje. Ačkoli spousta
politických stran slibuje omezení byrokracie a dalších brzd podnikání, většina už
v minulosti selhala. My si uvědomujeme
buzeraci ze strany EET, různých zákazů
i kolektivních správců a chceme ji řešit;
nás lobby OSA nepřesvědčí. Proto nám
dejte v podzimních volbách hlas – protože
život nemá být za trest.

Bc. Markéta Gregorová,

kandidátka č. 3 jihomoravské kandidátky

STÁT.
NE mít
ON TEBE.
chceš TY
býtKONТROLUJEŠ
kontrolován,
nebo
kontrolu?
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH

20 BODŮ

PIRÁTSKÉHO PROGRAMU

Představujeme vám programové priority Pirátů pro sněmovní volby, schválené členy Pirátů ve vnitrostranickém referendu. Podrobně rozepsané je najdete na pirati.cz/program.

Zjednodušení státu pomocí technologií

1) Daně, které každý pochopí – místo 6 různých forem zdanění práce jen jedna
nižší daň
2) Na úřad z domova – možnost vyřídit si 90 % papírování přes internet bez
obíhání úřadů
3) Podpora malých podnikatelů – založení firmy za 1 den a další zjednodušení
byrokracie
4) Zrychlení soudů – zavedení elektronického spisu a standardů rozhodování
5) Možnost vyřídit si běžné věci na Czech Pointu a jednotné inkasní místo pro
podnikatele

Kontrola moci a mocných

1) Vymáhání hmotné osobní odpovědnosti politiků a úředníků
2) Konec praxe politických trafik – důsledně otevřená výběrová řízení na všechny
pozice
3) Zabráníme únikům zisků z ČR do daňových rájů
4) Postupné zrušení podpory biopaliv a důsledná kontrola poskytovaných
zemědělských dotací
5) Donutíme ČEZ a další státní firmy zveřejňovat smlouvy

Obrana svobody

1) Nekompromisní rozkrývání korupčních vazeb
2) Z rušení plošného sledování telefonů, stejně jako šmírování a cenzury Internetu
3) Svobodný výběr školy a okamžité zvýšení platů učitelů o 20 %, protože vzdělanou společnost považujeme za nejlepší záruku svobody
4) Možnost darovat ze svých daní až 2 000 Kč nezávislým médiím a projektům
5) A
 ktivní účast na rozhodování v EU

Ochrana občanů před šikanou

1) Zrušení EET pro e-shopy, platby kartou, řemeslníky a drobné podnikatele
2) Umožnit pojištěncům volit si své zástupce do správní a dozorčí rady zdravotní
pojišťovny, aby mohli spolurozhodovat o úhradách
3) Skutečná dostupnost konopí pro léčbu vážně nemocných a regulovaná legalizace léčebného i rekreačního pěstování pro osobní potřebu
4) S
 top hromadění exekucí – zásada 1 dlužník = 1 exekutor v místě bydliště
5) Konec šikany ze strany OSA, zrušení poplatků za prázdná média a celková
aktualizace autorského práva

Proč se jmenujeme
Dokončení ze str. 1

Mylná je i domněnka že náš název je
příčinou nedůvěry lidí k Pirátům. Pokud
říkají, že Pirátům nedůvěřují, není to
kvůli jménu, ale kvůli tomu, že je neznají. Stejnou nedůvěru budí i jiné strany,
které nejsou dnes a denně na televizních obrazovkách. A to prostě proto, že
lidé nevědí, co od nich čekat. Když se
podíváme na volební výsledky Pirátů
v Mariánských Lázních, kde jsme v komunálních volbách dostali 20 % hlasů
a v krajských volbách dokonce 30 %
hlasů, je zcela zjevné, že ani v menším
městě v Karlovarském kraji náš název

PIRÁTSKÁ STRANA?

nevytváří bariéru, která by lidem bránila
volit Piráty.

Obrovská výhoda našeho názvu potom
je, že v sobě propojuje globální program
Pirátské strany – tedy strany zaměřené na práci s novými technologiemi.
Chceme například zpřístupnit úřady
přes internet, ale do politiky přinášíme
také trochu rebelství. Piráti se nebojí jít
proti proudu a posouvat hranice toho, co
v politice je a není běžné. Zveřejňujeme
zápisy ze setkání s podnikateli a politiky
na internetu, nebo se nebojíme zůstat

v opozici ve chvíli, kdy bychom museli kvůli vstupu do koalice zahodit své
ideály.

Pirátské listy

píšou a rozdávájí
dobrovolníci

Hlavně ale nezapomeňte, že každý chce
být trochu jako Johnny Depp.

Bc. Mikuláš Ferjenčík

zastupitel hl. m. Prahy za Piráty,
lektor kroužků zábavné logiky,
specializuje se na územní plánování

na ÚŘAD Z DOMOVA A BEZ FRONTY
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PIRÁTSKÁ KAMPAŇ STOJÍ
NA DOBROVOLNÍCH,

PŘIDEJTE SE

V kampani se opíráme o dobrovolníky, fanoušky,
nápady a nadšení. Proto jsme vidět, přestože máme
oproti největším stranám zhruba desetinový rozpočet.
Přidat se můžete i vy, je to letos docela jízda. Hlavně ale 20. nebo 21. října přijďte k volbám a vezměte
i přátele, kteří ještě váhají.

P

okud chcete Piráty podpořit více,
než jen svým hlasem, máte celou
řadu možností.
Nejjednodušší cesta je přispět na naši
kampaň finančně – návod najdete
na www.pirati.cz/dary.

Můžete si koupit pirátskou výbavu
na našem e-shopu – shop.pirati.cz

Připojte se ke své pirátské buňce
a zapojte se přímo do kontaktní
kampaně. Obraťte se buď
na volebního lídra Pirátů ve svém
kraji, nebo na příslušného krajského
koordinátora:
www.pirati.cz/koordinatori
 Podpořte a šiřte naše názory v
diskusích a na sociálních sítích.

Ivan a Lydie Bartošovi v rozhovoru
s podporovatelkou Pirátů

Ivan Bartoš na kladenské FREE RIDE

NA KONCERT S IVANEM BARTOŠEM
PIRÁTSKÁ FREE RIDE TOUR

Tak se jmenuje série putovních koncertů
předsedy Pirátů Ivana Bartoše. Zahrnuje
osm měst ve středních Čechách, dvakrát
navštíví Prahu.
„Rozhodl jsem se oslovit své známé, umělce a lidi, kterých si vážím, aby podpořili
mou středočeskou kampaň. Výsledkem je
myslím hodně zajímavý mix účinkujících,“

prozradil Ivan Bartoš. Doprovod tak budou
tvořit legendy hip-hopu a elektrohudby
jako James Cole, Messenjah, Jan Vrobel
(GnostaG), Selector Boldrik, Vůdůkrů
a Rastafari DJ’s.
Vstupné na veškeré akce je samozřejmě
zdarma. Aktuální program akce naleznete na facebookových stránkách Pirátská
Free Ride Tour 2017. Přijďte se pobavit.

Pirátskou rikšu potkáte na Starém městě v Praze

SPOLU NA JEDNÉ LODI
Pirátská plavba do Sněmovny je název
projektu, který jsme spustili na serveru
Hithit. Díky veřejnému financování se
nám podařilo nashromáždit dostatek prostředků pro to, abychom mohli vypravit
ekologickou solární loď. Zavítá do různých měst podél Labe a Vltavy.
„Celý fundraisingový projekt Pirátské
plavby do Sněmovny byl mimořádně úspěšný. Dárci, kteří nám přispěli prostřednictvím serveru Hithit byli natolik štědří, že
jsme vybrali více než dvojnásobek původně
plánované částky. Díky tomu může náš

druhý tým navštívit města na Moravě. Kam
nedopluje solární loď, tam zavítá loď nafukovací a skákací,“ řekl předseda Pirátů
Ivan Bartoš.
Ten sice pořádá vlastní Free Ride Tour
po Středních Čechách, ale je i občasným
členem posádky lodi. Již první víkend se
zúčastnil návštěvy Ústí a Děčína v severních Čechách. Naši pirátskou loď budete
moci spatřit, navštívit anebo se dokonce i svézt, a to až do konce září. Všichni
jste srdečně zváni na palubu – společně
na jedné lodi až do Parlamentu!

Pirátský autobus bude až do voleb brázdit republiku

VĚZEŇSKÝ AUTOBUS SE BLÍŽÍ DO SNĚMOVNY
V půli srpna jsme odstartovali velkou
jízdu autobusem. A nejedná se o žádný
obyčejný autobus – je totiž vězeňský.
Chceme navštěvovat okresní města a zároveň připomenout občanům, že v politice stále působí lidé se špínou za nehty.
Někteří z nich jsou stíhaní, další jsou
účastníky soudního řízení, a ti nejméně
opatrní už si odpykávají svůj trest.
Na boku Karosy, jakou používá vězeňská
služba, proto můžete spatřit Andreje Babi-

še, Miroslava Kalouska, Petra Nečase, Janu
Nečasovou (Nagyovou), Bohuslava Sobotku
a Davida Ratha. Tedy aktéry velkých korupčních kauz a skandálů. Někteří z nich
dosud působí ve vrcholné politice. „Tito
politici by v civilizované zemi v politice už
nebyli. My jsme si tyto kauzy nevymysleli
a je pro nás důležité je připomínat,“ říká
Mikuláš Ferjenčík, pražský zastupitel.
Přijďte se podívat a přesvědčit, že vězeňský autobus většině politiků sluší.

Pirátská solární loď pluje z Děčína přes Kolín až do Prahy

TY KONТROLUJEŠ
STÁT.
ON TEBE.
celý Harmonogram
akcí
Na NE
pirati.cz/plavba
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PRŮZKUMY:

Podporovatelů
Pirátů je dost,

MUSEJÍ ALE PŘIJÍT VOLIT

Pirátská strana pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny překračuje – například v červencovém modelu agentury Focus,
předtím v březnovém výzkumu agentury STEM a v několika výzkumech agentury Médea Research pro časopis Týden. Naposledy získali Piráti 6 % v průzkumu vydaném v srpnu. Ve zbytku volebních modelů ovšem Piráti oscilují okolo 4 %, přestože mají
zpravidla podobné preference jako TOP 09, které agentury předvídají zhruba 6 – 7 % podpory. Jak je to možné?
Jednoduchá odpověď je, že výzkumné
agentury nevěří, že voliči Pirátů skutečně dorazí k volbám. Piráti mají výrazně
nadprůměrné výsledky mezi lidmi, kteří deklarují, že k volbám spíše nedorazí.
Dále mají Piráti velmi dobré výsledky mezi
mladými lidmi, kteří v Čechách k volbám
chodí zhruba o polovinu méně často než
starší generace. Mají tedy Piráti šanci?

JAK BY VOLILI NEÚČASTNÍCI VOLEB
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Výzkum pro Českou televizi o tom, jak by hlasovali lidé, kteří ke krajským volbám 2016 nepřišli, Median

Samozřejmě. Volební úspěch Pirátů záleží především na tom, jestli dokážou přesvědčit voliče, že přijít k volbám má smysl.
Třeba v Británii naposledy přišlo k volbám
70 % mladých, takže to rozhodně jde. Ten
nejjednodušší argument je, že nakrknout
ty páprdy, kteří dnes v Parlamentu sedí,
stojí za to samo o sobě. S tím se ale nespo-

kojíme. Daleko důležitější je vrátit stát pod
kontrolu občanů a pořádně posvítit na to,
co stávající politicko-trafikantská garnitura s Českou republikou provádí. Příkladem
jsou třeba investice ČEZu v Albánii, které
financujeme z vlastní výplaty.
Nebojte se proto průzkumů a ve volební
dny, tj. 20. a 21. října, s sebou vezměte
bráchu, ségru, mámu, tátu, babičku, dědu
a psa. A pusťte nás na ně!

Bc. Mikuláš Ferjenčík

zastupitel hl. m. Prahy za Piráty,
lektor kroužků zábavné logiky,
specializuje se na územní plánování
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