
Zápis KS MSK Pirátské strany, OPiCe, Ostrava, 3.5.2017, 18:00 

přítomní členové: 

Michal Gill (zápis) 

Jiří Demel (předsedající) 

Radek Simkanič 

Jakub Dedek 

Jan Nezhyba 

Ladislav Stanovský 

Ondřej Polanský 

David Witosz 

Martin Kučera 

Rostislav Řeha (od 19:45) 

 

omluveni: 

--- 

hosté: 

Jaroslav Hořejší 

Martin Vilášek 

Body programu schůze: 

1) O vodě, o trávě, o lese 
2) Představení nováčků/zájemců o členství + budoucí setkání s potenciálními zájemci 

z Frýdku 
3) Focení kandidátů (prozatímní výsledky Doodlu) 
4) Pokračování tvorby kandidátky 
5) Reklama v MHD v Ostravě (i do dalších měst?) 
6) Volební manažer (neplacená pozice), Volební zmocněnec, volební štáb 
7) Programový bod Doprava aneb info ze schůzky v Olomouci 
8) Zhodnocení akce Konopex 
9) Návrh na spolupráci při realizaci Konopná tour Ostrava/havíř-off 
10) Semínka pro Piráty do kampaně - Piratský e-shop 
11) Hospoda s Piráty (brainstorming) 
12) Zapůjčení raznice pro Pionýry ze Svitav 

 

Průběh schůze: 

18:10 Zahájení schůze 

- návrh programu + seřazení bodů 

- schválení programu optickou většinou – jednohlasně 

 

1) O vodě, o trávě o lese 

▪ Polanský – akce proběhne 11.5. od 17:00, je potřeba naplnit dům, zkontaktujeme 

zainteresované organizace, prosba, abychom sami dorazili + přesvědčili lidi, aby 



dorazili; záznam z minulé akce (dopravní stavby) už je hotov, momentálně půjde 

do cenzury pí. Pošvářové 

▪ Witosz – druhá akce s pí. Pošvářovou není problém, stačí zorganizovat; Ivan 

Bartoš v září taky nebude problém – Gill a Polanský zařídí 

▪ Nezhyba – potřebujeme HDMI kabel, resp. nějak vyřešit posouvání prezentace 

▪ Polanský – dva dny dopředu by se zase měl udělat sraz na místě 

2) Představení nováčků/zájemců o členství + budoucí setkání s potenciálními zájemci z Frýdku 

▪ Jaroslav Hořejší – informatik na home office, student PHD na VŠB v oblasti 

příslušenství pro tělesně postižené, žije v Ostravě Mariánských Horách, kontaktován 

Martinem Šmídou, obecný souhlas s programem, výhrady k některým 

nedomyšleným bodům, absence zmínky o tělesně postižených – je ochoten na tom 

spolupracovat; ocenění nepodmíněného základního příjmu, opatrnost u 

psychotropních látek; zatím by chtěl být 

▪ Frýdek-Místek 

3) Focení kandidátů 

▪ direktivně stanovíme tři termíny (Demel) a kdo přijde přijde 

4) Pokračování tvorby kandidátky 

▪ tajné 

5) Reklama v MHD 

▪ Demel – DPO a Arriva 

▪ Simkanič – Potřebujeme si stanovit limit 

▪ Gill/Demel – maximálně ½ rozpočtu 

6) Volební manažer, zmocněnec a volební štáb 

▪ zmocněnec – David Witosz (pořešit OVK) 

▪ manažer – Michal Gill 

▪ krajský štáb – PKS + manažer (+lídr?) 

7) Programový bod Doprava aneb info ze schůzky v Olomouci 

▪ Witosz – minulý týden v Olomouci proběhla programová schůzka k progr. bodu 

doprava – sešli se 4 – projektant, strojvedoucí, garant Zmeškal + David Witosz 

Probírán limit 1800 znaků, rozhodnuto o vytvoření tří hlavních bodů 

Byl vytvořen nástřel pr. bodu 

Nezbytnost vytvoření nové páteřní sítě namísto často nesmyslných tratí rakousko-

uherských 

Bod bude zpracováván průběžně, zaměřen spíše na odbornou veřejnost než na 

řadového voliče 

Aktuálně se připravuje zákon o liniových stavbách 

Ve čtvrtek 4.5. proběhne další schůzku 

▪ Demel – na štábu je třeba prosadit, aby struktura programového bodu byla 

zveřejněna až v okamžiku zveřejnění – pracovat se na něm musí v utajení 

8) Zhodnocení akce Konopex 

▪ účastníci zhodnocují (Demel, Gill, Simkanič, Dedek, Nezhyba, Stanovský) 

9) Návrh na spolupráci při realizaci Konopná tour Ostrava/havíř-off 

▪ Nezhyba – možnost navázat spolupráci s organizací, která v regionu propaguje 

samoléčbu 

▪ Witosz – už teď stojí mimo regulérní právní systém čínská medicína, která není 

nezbytně postavena na faktech – zajímavá paralela s konopím, která by se dala využít 



▪ Nezhyba – státem aktuálně regulované pěstování konopí je nastavené pro velké 

hráče, nikoli pro samoléčbu a individuální pěstování 

▪ Witosz – půjde nejspíš o dvě akce (Havířov a Ostrava), je třeba zjistit, jestli bude 

třeba bezbariérový prostor 

10) Semínka pro Piráty do kampaně - Pirátský e-shop 
▪ Nezhyba – máme dodavatele pro reklamní sáčky s konopnými semínky 
▪ Vilášek – obava, nejde-li o špatné PR 
▪ Witosz – jde o součást dlouhodobého programu, kterou dlouhodobě podporujeme 
▪ Gill – když to někdo použije proti nám, dostaneme alespoň platformu se vyjádřit 
▪ Nezhyba – člověk z Mariánských Lázní se na Konopexu nabídl, že by do našeho e-

shopu rád dodával všemožné výrobky z konopí (od ponožek po semínka) 
▪ Gill – na štábu je potřeba nahodit, že se musí zprovoznit e-shop 

11) Hospoda s Piráty (brainstorming) 

▪ na zápis příliš živá diskuse 

▪ Dedek – udělejme to formou teambuildingu, kde hlavní náplní bude náš sraz a 

veřejnost je zvána taky (bowling, výšlap, cokoli) 

12) Zapůjčení raznice pro Pionýry ze Svitav 
▪ Simkanič – akce na jeden den 
▪ Demel – raznice teoreticky patří Lukášovi Č – je třeba obrátit se na něj 

20:30 – ukončení schůze 

Volná diskuse do cca. 20:50 
 

 


