
Zápis KS MSK Pirátské strany, OPiCe, Ostrava, 5.4.2017, 18:00 

přítomní členové: 

Michal Gill (zápis) 

Jiří Demel (předsedající) 

Radek Simkanič 

Martin Rédr 

Ondřej Polanský 

Jan Nezhyba 

Marta Oškerová 

Lukáš Černohorský 

Pavel Kořízek 

Rostislav Řeha (vzdáleně) 

omluveni: 

--- 

hosté: 

David Witosz (Ostrava) 

Ladislav Stanovský (Klimkovice) 

Roman Štosek 

Barbora Vojkovská (Ostrava) 

Body programu schůze: 

1) představení nových členů 

2) Ukliďme Česko 

3) Doplnění kandidátky od 7. místa dál; kampaň 

4) Příští debata ve Staré Aréně s Honzou Nezhybou 

5) ŽP (Honza) 

 

Průběh schůze: 

18:00 Zahájení schůze 

- návrh programu 

- schválení programu optickou většinou – jednohlasně 

 

1) Představení nováčků 

▪ David Witosz (zájemce o členství) 

- Původem z Karviné, žije v Ostravě, dlouhodobá spolupráce s námi 

- geodet, odborník přes dopravní stavby 

▪ Ladislav Stanovský (dobrovolník) 

- z Klimkovic, naše myšlenky jsou mu blízké 

- aktuálně na ÚP, má čas dobrovolně vypomoci 

  



▪ Barbora Vojkovská (zájemce o členství) 

- dlouhodobá spolupracovnice 

- Ostrava 

2) Ukliďme Česko 

▪ Gill: popis akce 

- Účastníme se v Karviné, Ostravě a Č. Těšíně 

- materiál jsme koupili sami 

- organizováno celorepublikově na cca. 40 místech 

▪ Kořízek: má materiál z loňska 

3) Sestavování kandidátky 

▪ neveřejné informace 

▪ tvořit do stávajícího vlákna 

4) Příští debata ve Staré Aréně 

▪ Nezhyba: Vladan Jíl stříhá video z minula 

▪ Polanksý: 11.5. bude druhá debata na téma ŽP, název bude „O vodě, o trávě, o lese“, 

mohla by přijet Dana Balcarová, propagovat budeme po delší dobu 

▪ Nezhyba: Zatím je otevřena otázka hostů, bylo by fajn mít jednoho dva hosty 

▪ Vojkovská: Bylo by obecně do budoucna dobré držet jednotnou linku pojmenovávání 

akcí v nastoleném stylu 

▪ Nezhyba: Příklady dobré praxe z obdobných regionů Evropy 

▪ Polanský: Ještě jedna někde v září, třeba s Ivanem Bartošem 

▪ Stanovský: Svobodní a Zelení se jako my zaměřují na legalizaci konopí – uděláme 

petiční stánek na Konopexu u Gongu 21-23 duben 

▪ Polanský: reklamní papírky 

▪ Stánek na Konopexu: dobrovolníci: Gill, Nezhyba, Oškerová, Stavovský, Rédr 

5) ŽP 

▪ Černohorský 

19:15 – ukončení schůze, volná diskuse 

 Focení k volbám 

- termíny – Gill: Založím vlákno a doodle, termíny ideálně ještě před Konopexem 


