
Zápis KS MSK Pirátské strany, OPiCe, Ostrava, 1.2.2017, 18:00 

přítomní členové: 

Ondřej Polanský 

Pavel Kořízek 

Jiří Demel (předsedající) 

Michal Gill (zápis) 

Rostislav Řeha 

Martin Rédr 

Radek Simkanič 

omluveni: 

Lukáš Černohorský 

hosté: 

Jakub Michálek (RP) 

Jakub Dedek 

Martin Vilášek 

Adam Hud 

Roman Štosek 

Jan Škraňka 

Body programu schůze: 

1) Představení nováčků 

2) Představení přítomných členů 

3) Ostravská debata - březen 

4) Informace z předsednictva strany – Jakub Michálek 

5) Martin Rédr – měsíční zpráva z RV 

6) Nový koordinátor dobrovolníků + složení funkce v PKS 

Průběh schůze: 

18:00 Zahájení schůze 

- návrh programu 

- schválení programu optickou většinou – jednohlasně 

 

1) Představení nováčků 

 Jakub Dedek (zájemce o členství, Ostrava, v procesu přijetí) 

 Martin Vilášek (Kravaře) 

 Adam Hud 

 Roman Štosek (Havířov) 

 Jan Škraňka (Čeladná) 

2) Představení přítomných členů 

3) Ostravská debata 

 Hovoří Ondřej Polanský 



 Snaha rozjet nějaké občanské iniciativy v rámci Ostravy jako předstupeň pro 

obnovení MS MOaP 

 První akcí by měla být 6.3. debata ve Staré Aréně o kontrole investiční výstavy 

z veřejných peněz (M. Pošvářová, MS stavby…) 

 Termín už je potvrzen, účastníci rovněž, finalizuje se program, měsíc před akcí 

začátek propagace vč. webu akce 

4) Informace z předsednictva strany – Jakub Michálek 

 Hovoří Jakub Michálek 

- volby do PS 2017 

- nejmenší strana, která se dostala do PS v roce 2013 byli Okamurovci, kteří 

investovali 17 milionů, zatímco náš aktuální rozpočet je 5 milionů 

- volby 2013 nám přinesly alespoň prostředky, které nás činí zčásti 

konkurenceschopnými 

- jsme nejefektivnější strana co do poměru cena/efekt kampaně 

- vytvořen volební štáb se zástupci všech krajů 

- pamětník celé řady parlamentních i dalších voleb 

- několik dílčích úspěchů na regionální a senátní úrovni 

- sbíráme podněty lidí, kteří nemají o naší straně žádné informace, abychom 

získali pohled zvenčí 

- letošní kampaň si klade za cíl poloprofesionální kampaň postavenou na 

největším počtu dobrovolníků v zemi 

- drtivá většina stran je placená miliardáři a degeneruje, zatímco my chceme 

být zvoleni pro ideje 

- úspěch ve volbách 2017 je možný, nemáme negativní historii jako prakticky 

všichni ostatní 

- v Ivanu Bartošovi máme skvělého lídra 

- spousta lidí volí podle vzhledu kampaně a neinformovaně – musíme 

zaujmout a přesvědčit 

- kampaň je ve většině kryta centrem (5 mil Kč), zčásti mohou financovat 

bohatší kraje 

- chybí nám profesionální marketing 

- musíme se dostat do hledáčku voličů a do jejich podvědomí coby volitelná 

strana 

- pracuje se na analytické části kampaně, na kterou bude navazovat sestavení 

strategie pro podzimní volby, kterou bude schvalovat CF 

- volby 2017 jsou naše velká a snad možná i poslední šance 

- měly by vzniknout krajské volební štáby 

- doporučení, aby někteří členové nekandidovali, ale věnovali se specificky 

organizaci kampaně 

- je tu snaha uvolnit ruce a čas lídrů kandidátky v krajích, kdy volební kampaň 

a její organizaci převezmou k tomu určení lidé (volební štáby, KoDo) 

- máme kraje, kde dostat se k 5% bude velmi těžké – vycházíme z čísel 

z krajských voleb 2016 

- volby jsou i klíčovou dobou ke zlepšování fungování strany a k náboru nových 

lidí; lidé začínají budoucnost vlastní země řešit povětšinou až pod tlakem 

volební kampaně 



 Hovoří Jiří Demel 

- řada členů i příznivců se ptá na zakomponování krajských programů do 

centrální kampaně 

 Hovoří Jakub Michálek 

- Toto je zcela zásadní bod – konkrétní podoba kampaně musí vycházet 

z krajů; ergo nutnost vzniku krajských volebních štábů 

- je třeba zlepšit práci s nováčky – např. máme statistiku, že starší členové 

používají fórum řádově častěji než novější členové (po 2013) 

 Hovoří Rosťa Řeha 

- nebyl před rokem 2013 lépe organizovaný nábor a začleňování nových 

členů? 

- strana se od roku 2013 ani nesnažila o začlenění nových členů 

 Hovoří Jakub Michálek 

- otázka je, co to znamená začlenění nových členů 

- k dobrému fungování musí vznikat překrývající se komunity, dostatečně malé 

na to, aby se v nich členové orientovali 

- je utopie, že člen bude znát členy z druhého konce republiky, ale musí znát 

lidi, kteří mu jsou geograficky a myšlenkově blízcí 

 Hovoří Radek Simkanič 

- máme informace o počtech na zasedání CF? 

 Hovoří Jakub Michálek 

- v letech 2012 a 2013 maximum na cca. 100 členech, od té doby spíše 

stagnace 

- je to zčásti dáno absenčním hlasováním, které může zčásti odčerpávat počty 

fyzických účastníků 

 Hovoří Martin Kučera 

- maximální hlasování členstva v CF (internetovém) byla volba lídra s cca. 180 

hlasujícími 

 Hovoří Jan Škraňka 

- malé buňky umožňují komunikaci 

 Hovoří Jakub Michálek 

- úkolem řadového člena tzv. velkých stran (na příkladu ODS) je dostat do 

strany rodinu a stát se delegátem za svou rodinu s volební silou např. šesti 

hlasů atd.; tyto systémy často vedou ke zkostnatění strany 

 Hovoří Jan Škraňka 

- fórum a jeho počet uživatelů nemusí být směrodatný 

- potřebujeme být zjevně konstruktivní stranou 

- je třeba vést kampaň dlouhodobě; dříve, než až před volbami 

 Hovoří Rosťa Řeha 

- i jeden člen bez konexí se relativně snadno může prosadit 

- volič musí prozřít sám – náš dosavadní přístup 

- pomocí kontinuální kampaně se musíme dostat do podvědomí 

 Hovoří Adam Hud 

- je třeba zaměřit se na cíle, ne překážky 

 Hovoří Jakub Michálek 



- dlouhodobým cílem je v zastupitelských orgánech z volených pozic 

prosazovat naše ideje 

- zájem pouze o informované voliče byla spíše naše dosavadní marketingová 

neschopnost  

- všechno je o image 

- musíme se zaměřit (s využitím volební kampaně) k vylepšení systémů v rámci 

strany 

 Hovoří Martin Vilášek 

- pohled zvnějšku: kampaň má být zaměřena na získání voličů 

- volič si nesmí říkat, že hlas pro nás zahazuje – musíme se jevit jako strana, 

která kontinuálně roste 

- když má být kampaň efektivní, musí být cílena na konkrétní cílovou skupinu – 

tu si Piráti musí vybrat 

- zájemce o členství musí mít k dispozici větší množství kanálů (fórum, Fb, 

fyzické schůze), aby si mohl k zapojení zvolit ten, který mu nejvíce vyhovuje 

 Hovoří Jakub Michálek 

- voleb se musí využít i k růstu strany, nesmí se po této stránce promarnit 

- co se týče celorepublikové marketingové kampaně, tu řeší republikový 

volební štáb 

 Hovoří Jakub Dedek 

- je třeba dostat na veřejnost skutečné informace o fungování strany, ne 

obecnou nálepku, že politika je špinavé svinstvo, jaké získává z veřejného 

prostoru o politice obecně 

 Hovoří Jakub Michálek 

- je tu možnost udělat „katalog“ s infem, co by nováček mohl ve straně dělat, 

aby byl snadno a rychle v obraze 

 Hovoří Jan Šraňka 

- „výzva“ – v zahraničí se schopný člověk sám chytne příležitosti; v českém 

prostředí je ale takové lidi třeba popostrčit 

- v každém místě je třeba chytit se jedné takové výzvy a zaměřit se na ni; 

voliče z Čeladné nezajímá lokální téma v Opavě 

- myšlenka katalogu, jak může nový člen pomoci, je důležitá 

- lidi jako Babiš lze pouze satiricky trollit - čapí hnízdo na každý komín atp. 

 Hovoří Jakub Dedek 

- je třeba dát dohromady sumář fungování strany 

 Hovoří Michal Gill 

- je třeba dát dohromady krajskou Wiki 

 Hovoří Jan Šraňka 

- „adoptujte si svého Piráta“ či „každý má svého Piráta“ – když vím, že 

problém politická reprezentace neřeší, musím znát svého Piráta, který můj 

problém vyřeší 

- je třeba jasně sdělit, kdo jsme, a využít efektivní kampaň ke zviditelnění 

- kampaň formou jednoho tématu, např. sáček s popílkem se slovy „toto 

dýcháte“ 

 Hovoří Jakub Michálek 

- jsou nějaké dotazy členů na mě? 



- vznikl právní tým 

- snaha zprovoznit nový finanční systém 

 Hovoří Martin Kučera 

- jednání RP je aktuálně nedohledatelné kvůli užívání Redminu 

- jednání RP ohledně KoDo proběhlo na okraji zájmu, což následně vyústilo ve 

flame war na fóru 

5) Martin Rédr – měsíční zpráva z RV 

 info o schvalování rozpočtu 

 info o PaRo 

 info o Organizačním řádu 

- pokladny 

- vzorový jednací řád 

- lehké změny názvosloví 

- KoDo 

- etický kodex kandidáta/člena 

 hovoří Jakub Michálek – tím se myslí spíš kodex zvoleného kandidáta při výkonu jeho 

funkce 

6) Nový koordinátor dobrovolníků + složení funkce v PKS 

 hovoří Michal Gill – skládá funkci místopředsedy KS, po hlasování o rozpočtu složí i 

funkci v RV 

 Radek Simkanič – budeme dovolovat PKS? 

 Martin Kučera: bude záležet na KS, ale není to nezbytné 

20:30 – ukončení schůze, volná diskuse 


