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Už samotné založení nové politické strany 
s celostátní působností zespoda byl obrov-
ský úspěch. Nestál za námi žádný miliardář, 
který by zaplatil administrativní zázemí, 
ani žádný bývalý předseda zavedené poli-
tické strany s touhou po odplatě. Prostě se 
dali dohromady lidé, kteří si uvědomili, že 
nesmírně rychlý rozvoj nových technologií 
může naši zem posunout nevídaným způ-
sobem dopředu, ale současně přináší rizika, 
na která je potřeba upozorňovat. To jsme 
ještě nevěděli, nakolik nás někteří politici 
při naplňování svých potřeb zatáhnou do-
zadu. 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 svobod-
nou hudbu nezatíženou poplatky lobbis-
tickému 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 Mari-
ánských lázních, kde máme starostu a vy-
hráváme volby, jsme zavedli spoustu věcí 

Pusťte nás na ně, sami se nepohlídají!

Volit Piráty? 
Teď nebo nikdy!
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 politi-
ka 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. 

 
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!

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 zastupi-
telstev, 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 po-
sunout 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 Sněmov-
nou bez povšimnutí prošly stamilionové 
malé domů podnikatelům spřízněným 
s politickými stranami. Osm let naší práce 
ukazuje, že to nejsou jen plané řeči. Bu-
deme odhalovat a zveřejňovat podezřelé 
obchody na ministerstvech i ve státních 
podnicích, podobně jako hlídáme praž-
ský magistrát. Budeme důsledně vymáhat 
odpovědnost politiků a úředníků za je-
jich 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. 

PIRÁTskÁ sTRana?Proč se 
jmenujeme 

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 celostát-
ní 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.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
lídr pražské kandidátky pro sněmovní volby,  
zastupitel hl. m. Prahy, 
fyzik a právník, spoluautor pirátské daňové reformy

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. 
předseda Pirátské strany, 
volební lídr ve Středočeském kraji,  
databázový architekt

Pokračování na str. 6

„Moc se mi líbí, co děláte, ale ten název...“ 
To je častá reakce lidí na setkání s Pirát-
skou stranou. My jsme ale přesvědčení, 
že jsme své jméno zvolili správně. Rád 
bych vám vysvětlil proč. 

Povšimněte si, že lidé často porovná-
vají Piráty se stranami, které založil 
bývalý vysoce postavený politik nebo 
miliardář. Panuje patrně obava, že pi-
rátství ve jméně někoho odradí, na roz-
díl 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 celo-
světové 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 stov-
ky členů. A právě díky našemu jménu 
ve volbách pravidelně porážíme strany 
s daleko vyšším rozpočtem. Naposledy 
třeba Zemanovce, kteří přitom billboardy 
polepili celou republiku. 

 Letos do kampaně šla-
peme opravdu naplno, 
protože o tom, co osm let 
děláme, musí lidé vědět. 
Přes tisíc lidí přispělo 
na naši kontaktní kam-
paň, stovky dobrovolní-
ků rozdávají půl milionu 
našich volebních novin 
po celé republice, média 
nás konečně berou váž-
ně, takže máme prostor 
představovat svůj pro-
gram 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, kte-
ří nám třeba jen fandí. 
Máme totiž velkou pod-
poru mezi občany, kteří 
k volbám příliš necho-
dí. Pokud jste třeba i vy 

mezi takovými, přetavte, prosím, svoje 
sympatie v hlas, který se počítá. Jděte k vol-
bám a umožněte nám nekompromisně 
zasáhnout proti neblahému vývoji české 
politiky. Naše práce ukazuje, že se nebo-
jíme a že jsme kdykoliv ochotní se za vaši 
věc porvat. Pusťte nás na ně!
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přijďte k volbám a pusťte nás na ně!

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 Filozofi ckou, 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 re-
gálů. Brzy jsem začal pracovat prakticky 
na plný úvazek. Teologie jsem tedy v tře-
tím ročníku zanechal. Zůstal jsem ale dál 
aktivní a dělal spoustu činností nad rámec 
„běžného života“. Hrál jsem na harmoni-
ku, 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 světo-
vých fi rem. Už patnáct let se tak specia-
lizuju 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 samo-
statný. 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 stra-
ně. A to mě strhlo. Ale dal jsem si jednu 
zdravotní pauzu, dva roky jsem nebyl 
předsedou.

 
Taky jsi v té době úplně přestal pít al-

kohol. 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 al-
kohol – 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 

soudit. Můj život je však od toho rozhodu-
tí 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 fl ink. 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 sounáleži-

tosti s naší zemí – když někde žiju, mám 
za svůj domov zodpovědnost. Vážím si 
lidí, kteří nespokojenost dokáží přeta-
vit v pozitivní akci. Budování liberální 
a demokratické organizace pokrývající 
celou zemi je pro mě pořád obrovský zá-
žitek. Piráti od Tanvaldu po Brno se díky 
veřejnému angažmá posunují, vzděláva-
jí 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 dů-
ležité i to, že se jako společnost musíme 
snažit připravit na změny dřív, než při-
jdou?

Tvoje město, legislativa, internet – to 
všechno ti dává nějaký rámec. A tento 
rámec by ti neměl cestu přesně určo-
vat, 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 ko-
munismu 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 ne-
mohlo 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. nezohled-
ňují kvalitu, podmínky pro zaměstnance, 
zodpovědnost fi rmy vůči svému okolí. 
Ani stát tedy reálně strukturou objed-
návaných prací nepodporuje vyšší mzdy 
v komerčním sektoru. A navíc vidíme 
úniky, systémovou korupci na úrovni 

je TřeBa se akTIVnĚ zaPOjIT!Z periferie změny 
neprosadíme,

PhDr. Olga Richterová
zastupitelka za Piráty v koalici VLASTA na Praze 10,
korpusová lingvistka a překladatelka

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?

100–150 milionů z každé miliardy ve-
řejných peněz. Hlavní přitom je, aby 
systém byl pro lidi čitelný. Musíme mít 
možnost aktivně sledovat a měnit poli-
tiku i na úrovni obce. Když chceš něco 
měnit, musíš tomu ale především rozu-
mět. 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 sek-
torovou daň, jako je to třeba v soused-
ním Rakousku pro vybrané regulo-
vané 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 za-
městnavatele chceme vše zjednodušit 
a cíleně snižovat byrokracii i zdanění 
práce.

 
 A co bys konkrétně ty chtěl v Parla-

mentu prosadit?
Čitelnou státní správu a průhledné 

procesy. Konkrétní příklady: Komu-
nikace s úřady – musí jít online. Daně 
i všechna pojištění plaťme na jednom 

místě, jednoduše. Chci tlačit na navý-
šení mezd v oblasti vzdělávání, sociální 
práce a zdravotnictví. Jsou to nejdůle-
žitější oblasti pro zdravý rozvoj země. 
Mizerné ohodnocení těchto lidí mě 
jako občana i jako aktivního politika 
uráží. Svůj program při přípravě dis-
kutujeme na veřejné platformě. Jen tak 
lze systémově odhalit chyby předem. 
Zkušenosti s  otevřeností stranické 
politiky chceme přenést i do Parla-
mentu. Využijeme možnosti aparátu 
Poslanecké sněmovny i fi nance Pirátů 
a budeme otevřeně diskutovat a při-
pomínkovat vybranou legislativu a její 
sporné otázky. Zapojíme zástupce od-
borné veřejnosti, akademického i ko-
merčního sektoru, oborových sdruže-
ní, nevládních organizací a opozičních 
či neparlamentních stran. Zajistíme 
technologická řešení pro zapojení ve-
řejnosti jako dalšího poradního hlasu. 
Celkově budeme podporovat dobré zá-
kony 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. Ivan Bartoš, Ph.D., předseda Pirátské strany, lídr Středočeského kraje

Ing. Ondřej kolek, Ph.D.
LÍDR 
chemik podílející se na 
vývoji protikorozní ochrany

Daniela Weissová 
OSVČ, dramaturg 
Kulturního centra Turnov, 
zdravotní klaun

Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D.
LÍDR
konstruktér, vědecký pracovník 
a předseda krajského sdružení v Plzni

mgr. Bohumil koča
místostarosta města Stod, 
podnikatel

Ing. Tomáš martínek
univerzitní lektor, marketér, 

majitel WebCesky.cz, 
pirátský zastupitel České Lípy

Bc. Petr Vyhnal
IT specialista v oblasti 
bezpečnosti ITC, CISSP

Ing. Vladimír Opatrný
podnikatel - daňový 

a fi nanční poradce

mgr. Vendula machová
sociální pracovnice 

a lektorka

Ing. jiří Rezek, Ph.D. 
fyzik, vědecký pracovník 

Výzkumného centra NTIS v Plzni
Ing. Petr kopač

datový inženýr, 
programátor

plzeňský krajliberecký kraj

Ing. martin jiránek
LÍDR
krajský zastupitel, 
zastupitel Trutnova, 
mentor podnikatelů

Bc. Pavel Bulíček
softwarový konzultant, 
dobrovolný hasič

Bc. Vojtěch Pikal
LÍDR
programátor, tester, člen kontrolního 
výboru a IT komise města Olomouce 
a 1. místopředseda Pirátů

Ing. et Ing. martin Šmída
odborník v oblasti kompostování bio-odpadu, 
zastupitel obce Majetín, muzikant a ochotník

Ing. Roman kučera
servisní technik, 

copywriter
mgr. zdeňka Rudolfová

speciální pedagožka, psycholožka

PhDr. Vít Šimral, 
Ph.D. (eur) et Ph.D. 

vysokoškolský pedagog, skaut

Petr kapounek
manažer, projektant, programátor, 

zastupitel Prostějova, 
člen krajské komise informatiky

zdenka Wagnerová
analytička, administrátorka, 

aktivní důchodkyně

Ing. PetrLysek
projektant, zastupitel 

statutárního města Prostějova

královéhradecký kraj olomoucký kraj

mgr. Radek Holomčík
LÍDR 
marketingový stratég, 
copywriter

Tomáš Vymazal
softwarový analytik, 
zahrádkář

Ing. Lukáš Černohorský
LÍDR 
projektový manažer, 
analytik

Ing. Ondřej Polanský
informatik, analytik 
a nyní programátor

Bc. markéta Gregorová
tester webových aplikací, 

členka meziregionální 
krajské komise

PaeDr. Ivo Vašíček
manažer informačních 

technologií

Róbert Čuma
manager 

zahraničního obchodu

jiří Demel
podnikatel, IT manažer, 

fi nanční poradce
mgr. andrea 

Hoffmanová, Ph.D.
VŠ pedagožka 

na katedře anglistiky 
a amerikanistiky

Ing. Rostislav řeha
ekotechnik, informatik, analytik

jihomoravský kraj moravskoslezský kraj

Lukáš kolářík
LÍDR 
živnostník, freelancer, 
předseda Jihočeského 
sdružení Pirátů

Ing. Oldřich máca
daňový poradce, 
farmář

Bc. mikuláš Ferjenčík
LÍDR
pražský zastupitel 
a člen výboru pro územní 
rozvoj, l překladatel

Pavel Štěpánek
živnostník, barista, 
snowboardista

Bc. jana Rohová
koordinátorka dobrovolníků, 

pedagožka, redaktorka
mgr. Václav klecanda

IT specialista, 
programátor

zbyněk konvička
redaktor, publicista, 

pracovník neziskové organizace

mgr. Libuše Vévodová
středoškolská učitelka matematiky, 

zastupitelka města Svitavy

mgr. Filip sedlák
pedagog, trenér atletiky, 

zastupitel MO Pardubice I

zdeněk kubala
softwarový inženýr, 

IT konzultant na volné noze

jihočeský kraj pardubický kraj

mgr. mikuláš Peksa
LÍDR 
biofyzik, 
vývojář software

Bc. František navrkal
datový analytik, 
student ČVUT

Bc. jan Pošvář
LÍDR 
programátor, 
malíř, natěrač

juDr. mga. micha Šalomoun, Ph.D.
advokát se specializací 
na autorské právo

michaela schwarzová
sociální pracovnice, 

baristka v chráněné kavárně
Radek Holodňák

Student fi lozofi cké 
antropologie

Vladimír Charvát
strojní konstruktér, 

člen rady městského 
obvodu Ústí nad Labem

mgr. Ladislav stalmach
pedagog, 

starosta obce Vír
mgr. michaela Vodová

sociální pracovnice 
domácí hospicové péče

josef kořínek
hudebník, 

živnostník, broker

ústecký kraj vysočina

Ing. Petr Třešňák
LÍDR 
starosta Mariánských Lázní, 
jaderný inženýr

Bc. Barbora Hradečná
komunikační ninja

mgr. et mgr. jakub michálek
LÍDR
právník a fyzik, předseda 
klubu Pirátů v Zastupitelstvu 
hl. m. Prahy

Ing. Dana Balcarová
manažerka, expertka na životní 
prostředí a zastupitelka na Praze 9

mgr. jindřich Čermák 
politický analytik, koordinátor 

informačních aktivit o EU

Ing. arch. Vojtěch Franta 
     místostarosta Mariánských Lázní, 

zakladatel Švihák z.s.

Daniela Bílá
administrativní pracovnice, 

alchymistka

Ondřej Profant
IT specialista na zavádění svobodného 

softwaru a zastupitel hl. m. Prahy

PhDr. Olga Richterová
korpusová lingvistka, překladatelka 

a zastupitelka v Praze 10

BC. jan Lipavský
analytik a manažer 

IT projektů v bankovnictví

karlovarský kraj praha

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.
LÍDR
předseda Pirátské strany,
systémový architekt, hudebník

Lenka kozlová
pedagožka, členka 
Republikového výboru Pirátů

doc. Giuseppe maiello, Ph.D.
LÍDR
vysokoškolský pedagog, 
antropolog

Dis. František elfmark
grafi k, webmaster, předseda 
hudebního spolku, radní v Uh. Hradišti

František kopřiva
laboratorní specialista, 

copywriter

Petr Procházka
vlakvedoucí mezinárodních 

vlaků, promotér

Bc. jan Lukášek
místostarosta obce Kmetiněves, 

zemědělský podnikatel

Petr Tkadlec
samoživitel, stavební technik, 

předseda zlínských Pirátů
Ing. Radek strouhal

podnikatel, vývojář databázových 
informačních systémů

 marek Houser
Marketingový specialista, 

pořadatel festivalu Fair Play, 
místopředseda Pirátů ve Zlíně

středočeský kraj zlínský kraj



4 5 pirati.cz VOLBY 2017PIRÁTSKÉ LISTY PIRÁTSKÉ LISTY

Nebudete 20. a 21. října doma? Pořiďte si voličský průkaz!

ZVEŘEJŇUJEME INFORMACE O FUNGOVÁNÍ OBCÍ A KRAJŮ
CO DĚLají PIRÁTI V POLITICe uŽ Dnes?

Podpořte Piráty
Osm let bráníme svobodu slova a informací, bojujeme za otevřenost veřejné správy, upozorňu-
jeme na korupci a zapojujeme občany do veřejného dění. Chceme pro všechny možnost spo-
lurozhodovat. Šance na drobná i větší vítězství stoupají s množstvím lidí, kteří nás podporují. 
Pokud si přejete změnu systému, podpořit Piráty je jednou z možných cest. Přispějte prosím 
na pirátský transparentní účet. Děkujeme za každou částku. 
Více informací na www.pirati.cz/dary/

Zapojili jsme se do aktivit, jejichž cílem je prosadit a za-
chovat veřejný registr smluv státních institucí a fi rem. 
Demonstrace za zachování tohoto zákona, poté co se ho 
poslanecká sněmovna hlasy ČSSD, KSČM, ODS a KDU-
-ČSL pokusila vykostit, se zúčastnil i předseda Pirátů 
Ivan Bartoš. Díky obrovskému tlaku veřejnosti zákon 
zachránil Senát.

Dana Balcarová, zastupitelka na Praze 9, 
ekoložka a manažerka

Ivan Bartoš, předseda Pirátů, systémový architekt, hudebník

Lukáš Bartoň, konstruktér, vědecký pracovník

vymoci informace o odměnách vedoucích úředníků nebo 
informuje veřejnost o výsledcích hlasování v zastupitel-
stvu. Toto absurdní trestní oznámení policie odložila. 

Ostře jsme se postavili proti drakonicky přísné regu-
laci pouličního umění v Praze, zastupitelstvo ji bohužel 
těsnou většinou dvou hlasů přesto zavedlo. Pirátský za-
stupitel v České Lípě Tomáš Martínek přispěl k záchraně 
festivalu Všudybud, kterému koalice nechtěla povolit 
výjimku z obecní vyhlášky. 

V Ústí nad Labem rozkrývá podezřelé kauzy Pirát Lu-
káš Blažej.

HÁJÍME SVOBODU UMĚLCŮ

Jakub Michálek, právník a fyzik, 
předseda klubu Pirátů v Zastupitelstvu hl. m. Prahy 

Ladislav Stalmach, starosta obce Vír

Jakub Michálek, předseda Pirátů v pražském zastupitel-
stvu, zjistil, že soudci a státní zástupci bydlí v městských 
bytech za nájem na úrovni sociálního bydlení. Rada jim 
následně nájem zvýšila. Zveřejnili jsme návrh územního 
plánu a zastavili korupční změny – díky tomu mají lidé 
více času se vyjádřit k novým stavbám a pravomocně 
odsouzený podvodník Březina v Čakovicích sídliště místo 
pole nepostaví. Stejně tak jsme řešili další desítky kauz, 
například politické trafi ky zastupitelů, předražené SMS 
jízdenky či nevýhodný pronájem Škodova paláce. 

Ladislav Stalmach, starosta obce Vír, založil například 
iniciativu nazvanou Vírská univerzita třetího věku. 
Tu pravidelně, dvakrát za měsíc, navštěvuje šedesát 
„studentů“ nejen z Víru ale i ze sedmi okolních obcí. 
Na přednášky „univerzity“ zve zajímavé osobnosti ze 
všech oborů lidské činnosti.

Lídr Pirátů v Plzni Lukáš Bartoň upozornil na nesrov-
nalosti v dotacích na vývoz odpadních vod.  Lukáš Blažej, 
Pirát z Ústí nad Labem, dlouhodobě hlídá své město. Vy-
sloužil si za to i trestní oznámení přímo z radnice, které 
vadilo, že zkoumá městské smlouvy, snaží se z úřadu 

ODHALUJEME PRŮŠVIHY

Lukáš Blažej, hlídač ústecké radnice, student práv

Vojtěch Franta, krajský zastupitel v Karlovarském kraji, 
architekt

Martin Jiránek, krajský zastupitel, zastupitel města Trutnov, 
mentor podnikatelů

Martin Kákona, Soběslav, zastupitel v Soběslavi, výzkumník

Pirát v zastupitelstvu karlovarského kraje Vojtěch Fran-
ta se věnuje rozvoji lázeňství v regionu. Martin Jiránek, 
pirátský zastupitel v Trutnově a Královéhradeckém kraji 
se soustředí na rozvoj turismu a podnikání. 

Martin Kákona, Pirát v zastupitelstvu Soběslavi, ana-
lyzuje možné dopady chystaných protipovodňových 
opatření ve své obci. 

DĚLÁME, CO UMÍME

Mikuláš Peksa, biofyzik, vývojář softwaru

Zavedli jsme transparentní účty obce v Mariánských 
Lázních i v Majetíně, kde působí náš zastupitel Martin 
Šmída. Pirátský starosta Mariánských Lázní Petr Třešňák 
si vede veřejně dostupný diář, k čemuž jsme přiměli 
i pražskou primátorku. Prosadili jsme online přenosy 
ze zasedání zastupitelstva – například v Jihomoravském 
kraji a v Prostějově. V Brně jsme zavedli jmenovité hla-
sování Rady města, aby bylo vidět, kdo co prosazuje. 

Petr Třešňák, starosta Mariánských Lázní, jaderný inženýr

Tomáš Koláčný, brněnský radní pro otevřenost a participaci

V Brně jsme prosadili participativní rozpočtování, 
ve kterém občané přímo rozdělují dvacet milionů ko-
run na projekty, které se jim líbí. Celou tuto agendu má 
na starosti pirátský radní Tomáš Koláčný. 

ZAPOJUJEME OBČANY DO ŽIVOTA OBCE

Martin Šmída, místopředseda Pirátů a zastupitel v Majetíně

 Piráti nezůstávají jen v českém rybníčku. Mikuláš 
Peksa, lídr Pirátů v Ústeckém kraji, dlouhodobě vedl 
zahraniční odbor Pirátů a dnes je místopředseda Pi-
rátské strany. Napříč Evropou si Piráti pomáhají s vo-
lební kampaní – byli jsme například v Německu nebo 
v Rakousku – koordinují se s Pirátskou europoslankyní 
Julií Redou a společně pracují na reformě copyrightu. 
Vyměňujeme si zkušenosti, opakovaně nás navštěvují 
například Piráti z Islandu, kteří v posledních volbách 
získali 15  % hlasů.

SPOLUPRACUJEME NAPŘÍČ EVROPOU

Libuše Vévodová, zastupitelka města Svitavy, pedagožka

Zuzana Klusová, Pirátka z Karviné, která bojuje proti 
poddolování města

František Elfmark, grafi k, webmaster, 
předseda hudebního spolku, radní v Uh. Hradišti

Pirátská zastupitelka z Prahy 9 Dana Balcarová pod-
poruje iniciativu obyvatel proti zastavění náměstí OSN 
– parku u metra Vysočanská. Proti zastavování parků 
vystupuje i Pirátka v zastupitelstvu Svitav Libuše Vé-
vodová.  

Pirátka z Karviné Zuzana Klusová už řadu let bojuje 
proti poddolování Karviné a zničení jejího Starého města 
kvůli snaze společnosti OKD rozšířit tam těžbu.

V Brně i v Mariánských Lázních se nám podařilo mo-
dernizovat systém dopravního odbavení bez vynakládání 
nesmyslných částek. Prahu jsme pomohli zbavit závislosti 
na dodavateli Opencard. 

Radní města Uherské Hradiště a dvojka na kandidátce 
Pirátů ve Zlínském kraji František Elfmark se věnuje pře-
devším odpadovému hospodářství. Uherské Hradiště je 
nejúspěšnějším větším městem kraje ve třídění odpadů.

BRÁNÍME PRÁVA LIDÍ

VYUŽÍVÁME NOVÉ TECHNOLOGIE 
VE PROSPĚCH LIDÍ

Tomáš Martínek, zastupitel v České Lípě, podnikatelem 
v oboru internetového marketingu

Sdílení je aktem lásky

Pošlete
Pirátské listy

dál
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celý Harmonogram akcí na pirati.cz/plavba

Pokud chcete Piráty podpořit více, 
než jen svým hlasem, máte celou 

řadu možností. 

Nejjednodušší cesta je přispět na naši 
kampaň fi nančně – 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 voleb-
ního lídra Pirátů ve svém kraji, nebo 
na příslušného krajského koordiná-
tora:
 www.pirati.cz/koordinatori

  Sdílejte Pirátské příspěvky na sociál-
ních sítích a braňte nás v diskusích

Pirátská plavba do Sněmovny je název 
projektu, který jsme spustili na serveru 
Hithit. Díky veřejnému fi nancování se 
nám podařilo nashromáždit dostatek pro-
středků pro to, abychom mohli vypravit 
ekologickou solární loď. Zavítá do růz-
ných měst podél Labe a Vltavy. 

„Celý fundraisingový projekt Pirátské 
plavby do Sněmovny byl mimořádně úspěš-
ný. Dárci, kteří nám přispěli prostřednic-
tvím 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 na-
fukovací 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 sever-
ních Čechách. Naši pirátskou loď budete 
moci spatřit, navštívit anebo se dokon-
ce i svézt, a to až do konce září. Všichni 
jste srdečně zváni na palubu – společně 
na jedné lodi až do Parlamentu!

V půli srpna jsme odstartovali velkou 
jízdu autobusem. A nejedná se o žádný 
obyčejný autobus – je totiž vězeňský.

Chceme navštěvovat okresní města a zá-
roveň připomenout občanům, že v poli-
tice 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 ko-
rupčních 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 vě-
zeňský autobus většině politiků sluší.

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, uměl-
ce 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 nalezne-
te na Facebookových stránkách Pirátská 
Free Ride tour 2017. Přijďte se pobavit.

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. Hlav-
ně ale 20. nebo 21. října přijďte k volbám a vezměte 
i přátele, kteří ještě váhají. 

NA KONCERT S IVANEM BARTOŠEM

SPOLU NA JEDNÉ LODI

VĚZEŇSKÝ AUTOBUS SE BLÍŽÍ DO SNĚMOVNY

PIRÁTSKÁ KAMPAŇ STOJÍ 
NA DOBROVOLNÍCH, PŘIDEJTE SE

Ivan Bartoš na kladenské FREE RIDE

Pirátský autobus bude až do voleb brázdit republiku

Pirátskou rikšu potkáte na Starém městě v Praze

Pirátská solární loď pluje z Děčína přes Kolín až do Prahy

Kontrola moci a mocných
1)  Vymáhání hmotné osobní odpovědnosti politiků a úředníků
2)  Konec praxe politických trafi k – 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 fi rmy zveřejňovat smlouvy

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 le-

galizace léčebného i rekreačního pěstování pro osobní potřebu
4)  Stop 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

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 fi rmy 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

Obrana svobody
1)  Nekompromisní rozkrývání korupčních vazeb
2)  Zrušení plošného sledování telefonů, stejně jako šmírování a cenzury Internetu
3)  Svobodný výběr školy a okamžité zvýšení platů učitelů o 20 %, protože vzdě-

lanou společnost považujeme za nejlepší záruku svobody
4)  Možnost darovat ze svých daní až 2 000 Kč nezávislým médiím a projektům
5)  Aktivní účast na rozhodování v EU

PIRÁTskÁ sTRana?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 nezna-
jí. Stejnou nedůvěru budí i jiné strany, 
které nejsou dnes a denně na televiz-
ních 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 ko-
munálních volbách dostali 20  % hlasů 
a v krajských volbách dokonce 30  % 
hlasů, je zcela zjevné, že ani v menším 
městě v Karlovarském kraji náš název 

nevytváří bariéru, která by lidem bránila 
volit Piráty. 

Obrovská výhoda našeho názvu potom 
je, že v sobě propojuje globální program 
Pirátské strany – tedy strany zaměře-
né 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 muse-
li kvůli vstupu do koalice zahodit své 
ideály. 

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

NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH 

20 BODů PIRÁTSKÉHO  PROGRAMU
Představujeme vám programové priority Pirátů pro sněmovní volby, schválené členy Pirátů ve vnitro-
stranickém referendu. Podrobně rozepsané je najdete na pirati.cz/program.

Pirátské listy 
píšou a rozdávájí 

dobrovolníci

na ÚŘAD Z DOMOVA A BEZ FRONTY

Ivan a Lydie Bartošovi v rozhovoru 
s podporovatelkou Pirátů
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sdílejte, prosím, Pirátské listy s přáteli!

Pirátské listy vydává Česká pirátská strana, politická strana se sídlem Řehořova 19, 130 00 Praha 3, IČ: 71339698. Pirátské listy jsou dostupné online na adrese www.piratskelisty.cz pod licencí CC-BY-SA 3.0. Publikování 
a další šíření obsahu Pirátských listů je umožněno i bez písemného souhlasu. Noviny pro vás připravili členové, příznivci a zastupitelé Pirátské strany. Číslo 2/2017, náklad 500 000 ks. Periodicita 2x - 4x ročně, datum 
vydání 1. září 2017, registrační číslo MK ČR E 22648. Sazba Jarmila Palatá. Zadavatel Piráti, zpracovatel Piráti a Jarmila Palatá. Tisk: Vltava Labe media, U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, vedoucí projektu: Mikuláš 
Ferjenčík, kontakt: listy@pirati.cz, tisk financují Piráti ze státního příspěvku za volby 2013 a z darů našich podporovatelů. Distribuci zajišťují dobrovolníci, ojediněle i Česká pošta.

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

Jednoduchá odpověď je, že výzkumné 
agentury nevěří, že voliči Pirátů skuteč-
ně dorazí k volbám. Piráti mají výrazně 
nadprůměrné výsledky mezi lidmi, kte-
ří 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?

 
Samozřejmě. Volební úspěch Pirátů zá-

leží především na tom, jestli dokážou pře-
svědčit 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 garnitu-
ra 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!

Podporovatů  
Pirátů je dost, musejí aLe PřIjíT VOLITPRůzkumY:

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. Naposle-
dy 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?
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Výzkum pro Českou televizi o tom, jak by hlasovali lidé, kteří ke krajským volbám 2016 nepřišli, Median

Jak by volili neúčastníci voleb

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


