
Ahoj pirátky a piráti. 
 
Na zasedání KS Praha a Střední Čechy (ano doposud se nám nepodařilo samostatné sdružení 
pro SČ založit) jsem vyslyšel hlasy našich posádek, abych se ujmul  kormidla na velitelském 
škuneru. 
 
Vážím si práce Kamila Horkého, kterého jsem vždy podporoval, a proto nechápejte moji 
kandidaturu jako útok na něj. I když si myslím, že mohl některé věci udělat jinak, jako 
kandidátovi mu patří můj hlas.  
 
Mrzí mě fakt, že „otec zakladatel“, skrze kterého jsem se k pirátům dobral, nemůže, ale ani 
nechce zastávat žádnou funkci ve vedení strany. Doufám, že bude mít možnost svými radami 
navigovat naši flotilu ve větru pirátských idejí z pozice „ombudsmana  pro věci pirátské“, 
jejíž vznik podporuji a Jirku Kadeřávka na tento post navrhuji. 
 
Předpokládám, že mě i moje názory řada pirátů již zná, přesto bych chtěl zopakovat některé 
své postoje k současné situaci v ČPS, k rolím, které jednotliví bocmani a piráti zastávají, a k 
nejbližší budoucnosti, která z mého pohledu daleko přesahuje budoucnost ČPS v rámci  České 
republiky. Nejedná se pouze o mé vize, ale pokusím se zde shrnout a reflektovat hlasy, které v 
mém okolí zaznívají, a se kterými se ztotožňuji. 
 
Funkce předsedy - potažmo místopředsedů 
 
Předseda ČPS není a nesmí být za žádnou cenu úředník. I když se řada úkonů, a to i ze 
zákona, váže na tuto pozici, neméně velkou část může předseda delegovat. 
 
Funkce předsedy vyžaduje především nesmírný elán a zápal pro věc. Předseda musí být 
schopen vytvářet a řídit takový tým lidí, „funkcionářů“ i řadových členů, který je nejen 
ochoten, ale hlavně schopen řešit libovolné situace. Předseda musí znát jejich schopnosti a 
možnosti. Z toho vyplývá nutnost osobní komunikace s týmem, hostování na akcích 
pořádaných KS, podpora krajů. Předseda musí mít výborné komunikační schopnosti nejen v 
rámci strany, ale převážně vně směrem veřejnosti a médiím. 
 
Každý pirát musí vědět, kdo je jeho předseda a co dělá. Zasadím se o větší informovanost 
vlastním příkladem, a to tak, aby každý pirát věděl, co má jeho předseda v plánu a na čem 
pracuje. Totéž pak očekávám od svých nejbližších.  
 
Předsedovi nejbližší jsou samozřejmě místopředsedové. Požadavky na jejich způsob 
komunikace vně, ale hlavně uvnitř strany jsou obdobné. 
 
Z tohoto důvodu propaguji dva základní body: 
 

1) Striktní oddělení problematiky financování ČPS od pozice předsedy, tedy vznik 
funkce „strážce pokladu“,  který bude finanční záležitosti řešit. Tento musí mít plnou 
důvěru předsedy a RV.  Předseda není účetní. 

 
2) Místopředsedové by měli převzít zodpovědnost za fungování určených krajů, tedy 

rozdělit si podle místopisu kraje, ve kterých by suplovali osobu předsedy a řešili by 
otázky, jim náležející. 

  



 
Otázky současnosti, budoucnosti a směru ČPS 
 
Nenechte se teď v polovině čtení odradit objemem mých myšlenek a pevným postojem k 
otázkám naší strany.  Čtěte prosím pozorně i nadále. 
 

1) Nepodporuji další tříštění pirátského programu, ani po volbách 2010. Je nutné 
důkladně propracovat naše 4 artikuly, a to v rámci již dávno vzniklých skupin, jejichž 
personální obsazení je třeba zvážit, popřípadě změnit. Naším cílem by nemělo být 
„kafrání“ do údajně veřejností požadovaných témat, ale objevení jejich vzájemných 
souvislostí s našimi tématy, vypracování možného řešení a jeho propagace. Výborným 
příkladem bylo např. Spojení transparentní státní správy vs. řešení schodku rozpočtu. 
Hlavní myšlenkou musí zůstat svoboda, a to nejen na Internetu. Jde o to, že se 

nemůžeme tvářit, že nic kromě svobody neexistuje, ale bez ní veškeré ostatní věci 

nefungují a postrádají smysl. 
 

2) Na základě předchozího bodu, nepodporuji vznik dalších komisí. Jsem pro zachování 
mediální komise, která by měla plnit následující úkoly: 

 
 

• Určení členové komise se budou intenzivně zabývat monitoringem médií a 
následně předávat zajímavá témata k řešení příslušné odborné skupině (viz 1.). 
Tito lidé by měli být schopni zároveň podávat, krátké reporty vedení s důrazem 
na témata, která jsou hodna zájmu piráta. 

 
• Mediální skupina by měla být odpovědna za tvorbu dokumentů, kterými ČPS 

komunikuje s veřejností. 
 

 
• Pod mediální skupinu by měly, alespoň rámcově, spadat veškeré naše 

komunikační kanály, a to ve smyslu propagace ve všech typech medií 
(propagace myšlenek, akcí, kontroly co kde je, co kde není atp.) a to včetně 
vlastního vysílání. Myslím tím například pořádání živých pirátských debat přes 
Internet, jichž se budu pravidelně účastnit.  

 
Ačkoliv jsem si vědom faktu, že co pirát to vysílač, existence silného mediálního týmu 
je nezbytná pro šíření našeho programu, ideálu a vize o svobodném Internetu mezi 
lidi. 

 
3) Oblastí mimo hlavní pirátský program, je poměrně mnoho. Jedná se o klasická 

politická témata souhrnně nazvaná “řešení všeho od Aše k Tatrám“. Pracovní skupiny 
složené z kvalifikovaných pirátů by měli za úkol hledat v těchto tématech souvislosti s 
hlavními body programu. Nebudou mít ale za cíl vypracovat  konkrétní program, nebo 
stávající doplnit. Cílem je navázat program náš na okolní svět. Nikoli vstoupit do 
stávající politické stoky a utopit se v ní. 



 
4) V současnosti vnímám Českou pirátskou stranu spíše jako skupinu s úzkým 

regionálním vlivem. Tento stav však není dostatečný a hodlám ho změnit Je nutné 
navázat skutečnou intenzivní komunikaci s ostatními nejenom tím, že od nich budeme 
přejímat zprávy a nápady. Měli jsme a máme zajímavé plány. Ty často skončí na 
nedostatku financí nebo lidí. Neni cílem tyto věci delat sami, i když je sami udělat  
zvládnem. Vzájemná pomoc, informovanost a spolupráce je velmi duležitá. Propaguji 
systém vzájemné pirátské pomoci, sharingu a kolektivizace "Pirátská Internacionála" 
:-) ČPS si musí uvědomit, že přijetím LS již nebudeme řešit pouze výplody naší vlády, 
ale budeme se muset utkat s hydrou daleko větší, maje v paměti horlivost našich 
úředníku při přejímání zákonů a nařízení EU. Proto podporuji v plné míře navázání 
intenzivní komunikace a spolupráce s ostatními PS v celém světě, převážně pak 
Evropě. Zahraniční výbor, je tedy šestá a poslední skupina (komise), jejíž zachování-
vznik podporuji. 

 
5) ČPS musí důkladně rozpracovat (vedení, mediální tým atp.) taktiku naší prezentace na 

WWW. Každá stránka s naším banerem se počítá. Na druhou stranu je nutné vyjít ven. 
Podporuji pořádání akcí, prezentace na veřejnosti. V současnosti mi chybí komunikace 
s odbornou veřejností. Po důkladné formulaci našich postojů a řešení čtyř artikul, je 
nutné pořádat semináře (viz. snad ojedinělý Buzz Meeting v NoD v Praze). 

 
6) 6Podporuji vznik kontaktního (telefonního) seznamu a zavedení SMS gateway  pro 

komunikaci se členy (výzvy k účasti na e-hlasování, novinky a akce strany) 
 

7) Jsem pro změnu hlasování, za předpokladu přesného mechanismu ohlášení-způsobu-
trvání) , a to na počet přítomných. Současný stav neodpovídá našemu požadavku 
referenda nepodmíněného vysokou účastí. 

 
8) Podporuji změnu názvu z Tuzemáku z5 na RUM a pokles jeho ceny na 45Kč za 1 litr 

Budu bojovat za pivo Braník do 10Kč včetně zálohy a za cigarety Start do 20Kč. 
 

 
Vítr do plachet! 
 
PhDr Ivan Bartoš  
místopředseda ČPS  
kadnidát na předsedu ČPS 


