
Zápis KS MSK Pirátské strany, OPiCe, Ostrava, 1.3.2017, 18:00 

přítomní členové: 

Jakub Dedek 

Michal Gill (zápis) 

Radek Simkanič (předsedající) 

Martin Rédr 

Ondřej Polanský 

Jan Nezhyba 

Pavel Kořízek 

Martin Kučera 

Marta Oškerová 

Lukáš Černohorský 

Rostislav Řeha 

omluveni: 

Jiří Demel 

Zuzana Klusová 

Michal Klus 

hosté: 

David Witosz 

Lenka Petrželová 

Veronika Oškerová 

Body programu schůze: 

1) Informace k debatě s Dr. Pošvářovou 

2) Navržení alternativy k současnému celostátnímu bodu programu ŽP a předložit jej CF včetně 

personální oblasti. 

3) Chceme pro OPICi hledat nové prostory v centru, nebo nechceme? 

4) Znovu probrat možnost a oslovení vhodných kandidátů za MSK 

5) Domluvit termín pro focení kandidátů 

6) Ustanovení manipulace s klíči od OPICE a pořádání akcí 

7) Dovybavení OPICE - white board 

8) Ukliďme Česko 8.4. 

9) Školení zmocněnců pro volby (PICE, 2.4.) 

10) Shromáždění veškerých účetních dokladů, přihlášek a papírových zápisů ze schůzí do jednoho 

archivu 

 

 

Průběh schůze: 

18:10 Zahájení schůze 

- návrh programu 

- schválení programu optickou většinou – jednohlasně  

https://forum.pirati.cz/celostatni-forum-f477/


1) Informace k debatě s Pošvářovou 

 hovoří O. Polanský – představuje Davida Witosze, spolupořadatel debaty a snad 

budoucí spoluzakladatel MS MOaP 

 

 debata v pondělí 6.3. ve Staré aréně v 17:00, zrušena afterparty 

 hovoří D. Witosz – Pošvářová musí po debatě odjet na do Ústí a afterparty je 

nereálná 

 hovoří O. Polanský – máme rezervovaný salónek U Rady – zrušit/nezrušit? 

Kdo může, ať na akci přijde 

Natáčíme, zítra je technická zkouška 

 hovoří D. Witosz – byla snaha o rozšíření povědomí o akci v širokém okruhu lidí (VŠB, 

Aréna, design atp.) 

kapacita je max. 70 osob 

 hovoří M. Gill – událost nasdílena na všechny sítě 

 hovoří O. Polanský – další debata v plánu v dubnu a v červnu 

2) Navržení alternativy k současnému celostátnímu bodu programu ŽP a předložit jej CF včetně 

personální oblasti. 
 hovoří J. Nezhyba – na základě včerejší debaty v Praze zůstává původní návrh 

z centrály, na aktuálním programu byla poměrně shoda, ale MS vyžaduje změny – JN 

cítí, že nemáme tušení, pro koho tvoříme program 

Při propagaci je třeba prezentovat jen celý široký programový bod, nezjednodušovat 

jej tak, aby to vyznělo, že nějakých vybraných deset bodů je kompletní program 

Program se málo věnuje ovzduší. 
 hovoří L. Černohorský – ŽP není jediný problematický programový bod 
 hovoří J. Nezhyba – o Daně Balcarové, aktuální garantce bodu ŽP; problém je, že 

aktuální tvůrci programu tématu ŽP nerozumí 

 hovoří R. Řeha – platí stále, že chceme bod ŽP zahodit a nahradit ho alternativní 

MSK variantou (Nezhyba: ano) 

Chceme navrhnout výměnu garantky? 
 hovoří O. Polanský –  Pozvěme garantku na schůzi a nechme si její programový bod 

objasnit – nechme na fóru hlasovat a pozvěme ji na nejbližší schůzi 
 hovoří J. Nezhyba – garant bude mít v případě volebního úspěchu vliv a šanci se 

ozvat 

 hovoří R. Řeha – žádejme po RP aby vyměnilo garanta za J. Nezhybu pomocí 

hlasování na fóru 

 hovoří J. Nezhyba – formulujme to tak, že MSK by si chtělo vzít ŽP dlouhodobě za 

svůj bod, jako fungující KS s největšími ekologickými problémy 

 M. Gill – založím pad pro formulaci vzkazu směrem k RP k hlasování 
 P. Kořízek – v Opavě probíhá debata o spalovně 

 J. Nezhyba – hasit co nejdříve; dělá studii o složení sídlištního odpadu v Havířově – 

dobrý zdroj pro rozhodování o tématu 

3) Chceme pro OPICi hledat nové prostory v centru, nebo nechceme? 

 D. Witosz – navrhuje prostor naproti Atlantiku 

Doporučuje vyhnout se nájmu prostor od MOaPu 

 obecná nezapsaná debata na téma stěhování 
 R. Simkanič – návrh akcí do OPICE – rukodělné práce, propagace na VŠB 

 M. Gill – obecně se budeme ohlížet a uvidíme 

4) Znovu probrat možnost a oslovení vhodných kandidátů za MSK 

 R. Simkanič – máme osobnosti, ale nikdo nechce na čelní místa 

https://forum.pirati.cz/celostatni-forum-f477/


 P. Kořízek – bylo by dobré, kdyby na čele byli lidé z různých okresů, kvůli voličům, 

kteří chtějí podle; Hanu Brňákovou do čela (souhlasí); omrknout Krnovsko 

 M. Gill – omrknout Frýdek, zjistit lidi z Těšína, jestli by někoho měli 

5) Domluvit termín pro focení kandidátů 

 alespoň zjevné kandidáty co nejrychleji 

 nechat Jiřího Demla, ať focení domluví, každý zaplatí za sebe, strana za nestranické 

osobnosti 

6) Ustanovení manipulace s klíči od OPICE a pořádání akcí 
 zatím s dozorem příchodu a odchodu, zamčení skladu 

7) Dovybavení OPICE - white board 
 Nezhyba  - návrh provedení latexového nátěru – domluví Gill s Nezhybou; udělá se 

stěrka, natře se matným latexem a dá se na to psát fixem 

8) Ukliďme Česko 8.4. 
 Gill – Karviná 
 Nezhyba – Havířov, ale bude lepší „Ukliďme to fest“ – nebude teď, UČ řeší Zelení 

 Dedek – zvažuje Ostravu 
 

9) Školení zmocněnců pro volby (PICE, 2.4.) 

 někoho seženem, případně pojede KoDo a později doškolí 

10) Shromáždění veškerých účetních dokladů, přihlášek a papírových zápisů ze schůzí do 

jednoho archivu 

 probráno průběžně, všichni informováni 

20:10 – ukončení schůze, volná diskuse 


