
Zápis CF  Pardubice, 18. 1. 2014
Veden na http://pad.pirati.cz/p/cfzapis

Zapisovatelka: Zdeňka Rudolfová, Jiří Stuna, Otakar Petr
Ověřovatel: Barbora Hrůzová
 
Mikuláš Ferjenčík představil návrh pořadu jednání, který je dostupný na adrese http://pad.pirati.cz/p/cfporad
 
 Sčítáním  hlasů byli pověřeni: Michaela Krausová, Maria Vašíčková, Martin Hrdlička (nečlen), Michaela
Schwarzová
  volební komise: Zdeněk Štěpánek,...

Návrh pořadu:
http://pad.pirati.cz/p/CFporad1
1. Výroční zpráva předsedy (10:50) (předseda)

10minut zpráva, 20 minut maximálně dotazy a interpelace

Hlasování o vzetí na vědomí (na místě)

10:50 Senátní volby Otrokovice, Uherský Brod, Luděk Maděra 10 min

11:00
2. Volba předsednictva (11:00) (předsedající)

2.1.Volba předsedy (11:00) (kandidáti 5min představení každý + 15 min na otázky )

2.2.Volba 1. místopředsedy (11:30) (kandidáti 5min každý + 30min otázky = 5x5+30=55) (Hlasování o volbě
předsednictva začne 11:30)

3. Změna stanov (12:45) (Mikuláš Ferjenčík)

Hlasování o změně stanov začne 13:00

13:00

14:00

14:00 Pokračuje volba předsednictva

4. Představení nového JdŘ  30 minut (14:10  14:40)

14:45 Zdravice Jan Korytář (15 minut)

15:00
5. Participativní rozpočet (15:00  16:00)
30 min Tomáš Tožičk
30 min Jakub Michálek

16:00
6. EP volby (16:00) (RP)

Harmonogram (AO)

Primárky (AO)

http://pad.pirati.cz/p/cfzapis
http://pad.pirati.cz/p/cfporad
http://pad.pirati.cz/p/CFporad1


Program (RV?, ZO?)

Kampaň (RP, MO)

7. Představení Lídrů a Čelních kandidátů do EP (16:45  17:45)
17:00
8. Konzultace k evropské kopírovací směrnici (17:45)  20 minut
9. Volba Garantů programových bodů (18:10) (předsedající, RP)

představení kandidátů + otázky (3x12 každý = 0:40)

10. Představení workshopů (19:00) 20 minut

 Pořad jednání schválen konsenzuálně

Volby a změny stanov budou probíhat na interntovém fóru během 30 minut 
pozměňovací návrh (Marcel Kolaja)  hlasování tímo způsobem kromě  stanov
hlasování optickou většinou  o volbě předsednictva přes internet  schváleno
hlasování optickou většinou o změně stanov přes internet  schváleno

Ivan Bartoš předkládá zprávu předsedy
 počet členů, fanoušci na Facebooku, 
 čerpání rozpočtu 2013
 volby do předsednictva před volbami do PS  finanční efektivnost voleb, ztrojnásobení počtu voličů, chyby
kampaně  dílčí nepřipravenost koncepce
 podle předsedy IB položí předseda ANO vládu do roka a budou předčasné volby
 posledních 5 měsíců dobře pracuje zahraniční odbor, spolupráce se slovenskými Piráty, společný program pro 
volby do EP
 budeme hospodařit s 5 mil. korun v tomto roce  část na participativní rozpočtování, předsednictvo má k
dispozici mandát a 1 milion
 nový republikový výbor 
 odstoupil místopředseda Jakub Michálek
 neúspěch podpůrné kampaně pro Luďka Maděru

Otázka: Proč se utrácí 5 milionů?
Odpověď Ivan Bartoš:  probíhá v průběhu roku několik volebsupervolební rok
doplnění Mikuláš Ferjenčík: rok 2013 již uplynul a v něm se nečerpalo
doplnění Ivo Vašíček:  zvýší se pravděpodobnost dalších příjmů

Otázka Josef Úlehla: Mělo předsednictvo nějaký cíl do sněmovních voleb? Byl splněn?
Odpověď IB: Čekali jsme překročení 3 procent, měli jsme na víc, každý rok bychom dostali 4 mil, ale to není
podstatné; posunuli jsme se dál; u Pirátů se socializují úspěchy a personalizují chyby
Mikuláš F.: Cíl dostat se do průzkumů

Otázka:  Bude CF před komunálními volbami?
Odpověď  Ne
Jiří Kadeřávek: každé 3 měsíce se musí scházet RV, rádi tam uvidíme i další účastníky

Otázka: Co by znamenalo nepřijetí výroční zprávy?
Odpověď IB: bylo by to vyjádření nedůvěry RP  pouze symbolický význam

Návrh usnesení: 
Celostátní fórum bere na vědomí výroční zprávu předsedy
Pro vzetí na vědomí 64



Proti: 1
Zdržuje se: 6
Usnesení bylo přijato

 Luděk Maděra 
 mluví o výsledku sněmovních a senátních voleb. Sněmovna úspěch, senát fiasko, nespokojenost s aktivitou
voličů, nutno prorazit s informacemi, přinutit samosprávu zveřejňovat pravdivé údaje a tím voliče oslovit.
Možnosti řešení, nutno konzultovat s právníky: žaloby, náhrady o nemajetkovou újmu, seznamy o proplacení
odměn směrovat na úřady
 
 Dotaz: Helena Jarolímková: zda bylo vyhodnoceno,proč se to nepovedlo, poukazuje na nedostatek komunikace
s veřejností, volby do EP
 Odpověď IB: na kampaň jsme  se vykašlali, pouze omezený počet dobrovolníků
 do konce ledna  volba lídrů do EP, nesmíme zaspat, lídři si kampaň vezmou za svou
 Vojtěch Pikal: neřešme body mimo pořad
 
 Helena: K čemu je MO (mediální odbor)? Kde se mediálně zveřejňuje CF?
 Odpověď Lenka:  tiskovka vydána
 
 Mikuláš Ferjenčík.: díl neúspěchu lze přičíst  k tomu, že Luděk neměl bydliště ve Zlíně, též slabé krajské
sdružení... 
 
 2. volba předsednictva  strany 
 
Jiří Kadeřávek: členové spoléhají...
kritika činnosti vedení mediálního odboru

Volba předsednictva: 
 
kandidáti: 

Libor Špaček zpravodaj za Adama Šoukala

Ivan Bartoš  kandidátská řeč: následné zpochybňování a nekonstruktivní kritika návrhů od mnohých členů,
obhajoba mandátu. Nejsme strana IT, je nutné se profesionalizovat, obracet lidi na svou stranu, zjednodušení
agendy, odmítá teorii hejna

kandiduje do EP, do primárek. 
potlesk

Libor Špaček: zpravodaj za Adama Šoukala  doporučení   plzeňský kandidát

Petr Kopač  kandidátskou řečí je jeho profil na Pirátech, osobně nepřítomen

Dotaz: "Legolizace" = kauza Lego
Odpověď: 31.3. tr. je soud  záměrem je vytvořit z toho mediální kauzu

Dotaz Helena Jarolímková:  jak chce A.Šoukal vykonávat svoji fci, když  má dvojčata, a proto nepřijel
na Ivana: četla jsem, že měl problémy se Skořepou a zda se bude zabývat tím, co budou dělat  odbory?
Odpověď IB: je na to sám,  prosazování koncepce, kterou představil Adam, se neděje, co jiného by mělo
předsednictvo dělat, než na to upozornit, a nelze to omlouvat dobrovolnictvím na klíčové pozici

přihlášky do rozpravy: Marcel Kolaja, Josef, Radek, Viktor Mahrik

Marcel Kolaja: změna rozpočtových pravidel je limitující, jaký je názor na tato rozpočtová pravidla
odpověď IB:    barvení peněz  ano či ne...  pravidla (limitace) musí být nastavená nebo zrušená



Josef: Úlehla: dotaz na Ivana: mluvíme o prostředcích, nemluvíme o cílech  nedostal jsem odpověď k jakému
cíli je směrováno
IB: máme stanovy,  budeli vůle, bude realizace, a cílem je aby byla pohoda v dosahování těch cílů  krátkodobé
cíle  prosadit jednoho až dva lidi...

JÚ: rozlišovat mezi strategií a taktiku nechat na odbory a na všechny z nás... 

13:05  14:05 PŘESTÁVKA

13:30 
Dotaz: teď je přestávka? Pokud jo, tak byste mohli napsat do kdy ;)
... na fóru se objevila informace,  že tento pad nefunguje.
Aktuální stav jsem exportoval do souboru.

14:05 pokračování...

Otázka Radek Holodňák: zajímají mne body pirátského programu, který by se dal použít pro kandidáty do
komunálních voleb
Odpověď Ivan Bartoš: komunál mohu podpořit osobnostně,  a spíš podpořit  v krajských volbách než v
komunálu, kde nám ten člověk může udělat ostudu a mediálně být nebezpečný.
Otevřenost,  místní referenda

Libor Špaček: zakládat místní sdružení

Viktor Mahrik: připomínky k profesionalizaci... opět téma obarvené peníze 
IB: na co lze či nelze použít...    cca čtvrt milionu neobarvených peněz...

Libor Špaček: podpora Adama Šoukala

Mikuláš Fer: 
Hlasování celostátního fóra
pozdravení mezinárodní návštěvy z Německa:  Anne Helm a Olivier Hoffinghof

Změna stanov: ohledně českého a evropského občanství

Vojtěch Pikal přebírá předsedání
změna stanov získala 1/5 členů, proto ji můžeme projednat. Je to velmi stručná změna.

Mikuláš: stanovy vznikly zkopírováním stanov Svobodných. Nadbytečné ustanovení od eurofobní strany  člen
může být jen občan ČR.
Názor  právo být členem má každý občan EU s trvalým bydlištěm v ČR
Ve článku 3 členství odstranit "ČR"  tím se umožní cizincům s trvalým pobytem zde, aby se stávali našimi
členy...

dotaz Petr Tkadlec: 
Tomáš Vymazal: dotaz n
Vladimír Valinský  jižní Čechy: i v monarchii jsou občané
Milan Moravec: máli to jiný než praktický význam, anžto není možné aby volili...
O:  je pirátské  to zakazovat?
Martin Švadlenka: proč to zužovat jen na členy EU
O: Vojta Pikal  názory se různí, výklady též  občan  může být i občan EU i občan jiný  změna stanov toto
umožní
Marcel Kolaja:  z pohledu stanov  není třeba se dívat  jakou restrikci nastavuje zákon 
Jiří Kadeřávek: cizí občané se tedy budou podílet na tom, koho budou vysílat do českého parlamentu a české
vlády...  osobně na to v tuto chvíli nemám odpověď.



Uzavření přihlášek do rozpravy
Marie Vašíčková: připomínka, že člen strany má důvěru strany a proto může volit v primárních volbách, ale
pokud nemá české občanství, stejně nemůže hlasovat  ve skutečných volbách.
Ivan Mikoláš: zdůrazňuje podmínku trvalého pobytu
Petr Tkadlec: mít rád všechny lidi
IB:  blbců jsme nabrali už dost...

Marcel: varování o neplatnosti hlasování po internetu v případě hlasování o změně stanov

Členka volební komise Michaela Krausová vyhlašuje výsledky volby o předsedu:  
pro: 
proti
zdrželi se: 1O
dohromady 106

viz sčítací formulář: 

IB:  rovnou zvolený předsedou

Ivan: děkuje za zvolení, služebník CF i republikového výboru!

Hlaování o změně stanov:
    103 hlasujících 
    77 pro
    zdrž 14, 
    proti 12
    odhlasováno!

bod 2.2  volba místopředsedy
kandidáti: Michal Havránek, Adam Šoukal, Petra Michailidis, Roman Kučera, Petr Kopač, Michael Polák, Jana
Michailidu, 

 Lenka Wagnerová  obhajuje to, co dělali v předsednictvu a nabízí, že by pokračovala  pochvaluje dobrý
pracovní tým.  Priority  sociální oblast, vzdělávání, trochu zdravotnictví, dělat politiku pro lidi
 
 Michal Ketner   poděkování Ústeckému kraji za nominaci.  Kandiduji proto, abych jen nekritizoval ale pokusil se
o to, dělat věci jinak
 
Petr Holek  autor Hrajeme svobodnou hudbu a kandiduji proto, že jsem dříve kritizoval, nyní se chci podílet na
tvorbě. Spousta nápadů jak něco zlepšit. Chybí komunální politika,  zatím nedostatečné zázemí, tam, kde je
dostatečná členská základna dělat komunální politiku...
 
Josef Němec  Plzeňský kraj, uchází se o místo v předsednictvu z důvodů jako většina předešlých  kritika
předešlého předsednictva, více se věnovat politice komunální,  dál postupovat vážnějším způsobem, fungování
odborů, financování... nepřehrávat  zodpovědnost z jedné osoby na druhou... 
 
Petros Michailidis  jedna jediná motivace  třeba se soutředit na komunální politiku a komunální volby  jediný
motiv  chci tuto věc aktivovat a věnovat se jí...
 
Roman Kučera  Roj, alias Pavel Mykiska  zaměřuji se na  vidinu evropských voleb  pracovat na globální
úrovni... odpůrce  barvení  peněz  peníze by nám měly pomáhat pracovat... 

Tomáš Vymazal  bývalý vedoucí Zahraničního odboru, dříve v kontrolní komisi,  u pirátů od roku 2010. Poslední
rok u Pirátů mě poučil a odklonil z naivity. Stěžuje si na špatnou paměť :) zájmy: Hrajeme svobodnou hudbu,
AntiOSA, dominance dodržování předpisů, prezentování strany kde je potřeba. citace: Život je hra, která se nedá



vyhrát, buduli zvolen za místopředsedu, pokusíme se vybojovat  aspoň lepší pravidla.

Michael Polák  nominace od Jihočeského kraje.  Orientace v tom, co se děje ve světě, k souč. předsednictvu
víceméně nemám výhrady, ptát se lidí a zkoumat, kteří a proč nás nevolili

Janka Michailidu  krajské sdružení Praha  nominována od Jihočeského kraje.. Předsednictvo by mělo být co
nejvíc různorodé, aby byla názorová pluralita....

Michal Havránek  předseda Ústeckého kraje. Cíle v republikovém předsednictvu: zlepšení komunikace,
rozšiřování pirátských myšlenek. Eurovolby  snaha podpořit kandidáty a zviditelnit se, komunální volby  
Ústecký kraj se zapojí...

Dotazy:
    
Marcel Kolaja: jaký je váš názor na rozpočtová pravidla, která  jsou limitující
evropské volby a co pro ně chcete dělat?

Petros: rozpočtová pravidla omezuje zákon a spíš bych řešil každý účel, dopředu určovat nechci v žádném
případě omezovat
Evropa  já ji nemusím

Janka: nutné rozhodnout všichni členové  lépe nebarvit vůbec, než později hledat kličky
Evropa: konzultovat MO, předsednictvo a kandidáti, nedokáži dopředu říci leda tak, že každé volby, kde se
můžeme zviditelnit, jsou dobré.
 (potlesk)

Adam Šoukal: v úvodní řeči, kandidát do EU  mluvčí...
    
    Petr Holek: proti barvení peněz!
    protlačit jednoho kandidáta do EU
    Ketner: hlasovat v celostátním fóru, evropské volby  možnost prosadit se
    Vymazal  neplatit agentury, ale sami pracovat, EU  důležitost
    Němec Josef  peníze je třeba využít dobře a sami sobě nastavit mantinely, EU  podporuji Libora Špačka za
Plzeňský kraj
    Roy  pro zrušení barvení a ednotná ppravidla pro hospodaření se všemi penězi, EU  je třeba udělat vše, aby
naši obhájili mandát
    Lenka  peníze tlačit  na činnost, kampaň permanentní, EU  věřím, že máme na 1  2 mandáty 
Havránek  peníze   činnost ano, mediální kampaň NE, EU  ano

přihlášky do rozpravy: 
    Radek, Míša, ...
    
    Otázka  Radek Simkanič: co chtějí konkrétně změnit a jak? 
    Michal: komunikace s kraji a orgány  a rozšiřovat informovanost nejen na centrále...
    Michal Polák: oslovujme voliče jinak, než tradičními kanály
    Lenka Wagnerová:  permanentní kampaň, komunitní  tedy kontaktní centra, živé kontakty
    Roman Kučera: víc jezdit do krajů, víc spolupravcovat i s kritiky Rekonstrukce státu
    Josef Němec: komunikace strany uvnitř, hledat projekty, kde je možné se zviditelnit... máme nepříjemnou
nálepku kopírovačů a stahovačů, je třeba změnit , aby nás občan vnímal jako že pomáháme
    Tomáš Vymazal  co by chtěl změnit neví, ale jako člen strany má pocit, že v předsednictvu se málo publikuje
činnost
    Michal Ketner  rozmělnit moc a decentralizovat systém... podpora malých projektů  svobodná hudba, léčivé
konopí, 
    Petr Holek  komunální politika, vyjíždět do krajů, vyvíjet akce na míru tomu kterému kraji, změnit fakt, že se
vše řeší na poslední chvíli. Tak NE! Věci musí být včas



    Adam Šoukal (Libor Špaček)  proti byrokracii , podpora místní práce, proti centralizaci...
    Jana Michailidu  větší důraz na individuální stránku věci, zatím přizdisráčství (omluvila se za použití
sprostého slova)
    Petros Michailidis  komunální politika  vynášet informace z politiky ven... pro lidi
    
     Dotaz od Ivana Bartoše: 
         1.dá se politická strana chovat jako hejno
         2.outsourcing
         3.kontaktní centrum v Praze 
         
        Petros:    1.hejno není chaos! Jsem pro hejno, 2. ANO, 3. ANO
         Jana Michailidu: 1. ANo, 2. ANO, ale musíme lépe hledat ve vlastnich zdrojích 3. ANO 
        Adam Šoukal (Libor Špaček) 1. Ano
        Petr Holek 1. ANO 2. ano, 3. ano, ale vyřešit financování, nejprve schválit, poté hledat
        Michal Ketner: 1. ano, 2. ano se souhlasem PF, 3. ano
        Tomáš Vymazal  1. ano, 2. kombinovaná varianta, 3. ano
        Josef Němec  1. cože? 2. pokud nejsme pořídit u sebe, málo se obracíme dovnitř 3.v každém krajském
městě za výhodných podmínek 
        Roman Kučera 2. vnitřní out  opatrně s ním, 3. ANO, 1. ANO
        Lenka Wagnerová 1. povrchní znalost, ano jen do krajské úrovně, celá strana ne 2. Ano 3. ano, pracuji na
tom
        Michael Polák3. koupit loď, která se může plavit po Labi 1. hejno kultivovat než ho odmítat, 2. některé věci
 kontrola kvality, sepsat smlouvu, stanovovat kriteria
        Michal Havránek 1. ano, ale u nás nefunguje a dlouho nebude 3. ano 2. nic jiného nezbývá než nechat dělat
věci, které neumíme od někoho jiného
        
           
    dotaz  Michaela Krausová: na Petra Holka  osobnější rovina  budeš se bavit s členy a členkami s
respektem, nebo budeš pokračovat v dosavadním chování?
    Odpověď: S respektem jednám s lidmi, kteří si respekt zaslouží. Nemyslím si, že dělám něco špatného a
nezměním se.
    
    
    dotaz Jaroslav Pešek. Komunální volby  co jste už udělali a co plánujete udělat?
    Petros Michailidis: už jsem udělal

Jana Michailidu  budu pomáhat, kandiduji v místě bydliště a pomáhám v Praze

     Adam Šoukal (Libor Špaček)  věci se dějí, Adam se zapojil
     Petr Holek  objíždět krajská sdružení, dosud jsem nedělal v pravdě nic
     Michal Ketner  nedrží se otázky, chtěl by, zatím neudělal nic
     Tomáš Vymazal  můžeme maximálně prosazovat transparentnost, komunál není priorita
     Josef Němec   osobně řeším v Plzni na Magistrátu bytovou politiku
     Roman Kučera  Pha 7  dobrá spolupráce se Zelenýni, ale i s TOP, na Hradecku Změna, na Vysočině též
jednám,  ale to může dělat kdokoliv a ne jen člen předsednictva
     Lenka Wagnerová osobní hledisko  Praha 9 má kontakty, jednání se známými, občanskými iniciativami, v
RP zprostředkování programově odborného zázemí, důležitý je Magistrát v Praze  něco vyštrachat
     Michael Polák  na Praze 6 zatím moc ne, kandidoval jsem za Zelené, ale díval jsem se,  jak tu kampaň
dělali
     Michal Havránek snažím se řešit námitkování územního plánu Krupky, v rámci kraje řešíme kde stavět
kandidátky, celopirátská kandidátka v Žatci, s Vladimírem Charvátem společně se Zelenými kandidátka v Ústí,
spolupráce s PRO kraj, sen  kandidátka v Děčíně; z hlediska RP  komunikace při řešení stejného problému na
různých místech
     
     Dotaz Helena Jarolínková:  jste pro spolupráci se stranami v komunálních i jiných volbách? Proč neznáte
teorii hejna?
     Petros. Koalice nepřijatelná. Jsem Pirát. 



     Janka: Teorii hejna znám a nechci o tom mluvit, když znám. Jiné strany ne, téma k diskusi v konkrétním
případě
     Holek: 
     zelení liška, "super"
     svobodní beran ve znaku
     úsvit Okamura ne
     změna nevím
     rád si to přečtu
    
    Michal Ketner  spolupracovat, ale ne se zavazovat, na teorii hejna nemůžu odpovídat
     Tomáš Vymazal
     
     Josef Němec:  pirát jsem a budu
     Roy  zelení, svobodní, a piráti mají program, změna ano, hejno, ano co jsem četl... ne vše lze snadno
aplikovat na naše potřeby jako ve Švédsku
     
     Lenka: koalice nebrat, ale kdokoliv bude mít program, který bude s naším  souznít, proč ne, a to platí i v
případě lidí
     Polák: koalice ano na místní úrovni... pozor na Změnu  některé body v přímém rozporu s našimi, ale na
komunální úrovni to může být jinak...  
     Havránek  Hejno  znám, ale nezabýval jsme se o tom do hloubky, komunální volby ano...
     
     Hlasování 
     v prvním kole tolik hlasů, kolik je kandidátů,  volí se 4 místopředsedové
          
     Jan Korytář  předseda hnutí Změna, 
     Jan korytář  k Ivanovi  počkej, vytíráš stůl mým projevem (smích, potlesk)
představení  účast v komunální politice, Změna s Piráty již spolupracuje. Nemyslím si, že Piráti jsou stranou
jednoho tématu. Není to pravda, je hodně společných věcí a nejen  v komunálních, ale i v parlamentních a
evropských. Nekonkurujeme si u voličů, máme společné hodnoty, které vyznáváme, ale  jsou i ty, které nás dělí.
Máme zkušenosti s komunální politikou, hodně aktivit v občanských aktivitách... 
Vyjadřuji obdiv za ty roky, co se za 4 roky podařilo bez finančního zázemí, dobrovolnicky a pod. Změna má
samozřejmě svůj program
Na závěr pozdrav od Davida Camerona

Otázky: 
Jirka Kadeřávek: Jak je Změna velká? 
Odpověď: 8 členů  hnutí  působí v Liberci a lidi máme  zhruba v 10 krajích, členem se může stát musí mít
doporučení od 2 členů a na dva měsíce předem příspěvek...

Martin Shánil: Základní příjem,  na kolik myslíte, že je to u vás průchozí
O: zatím jsme nepokročili, programová konference je na květen, nejprve musíme rozpracovat stanovy a nabrat
členy

Ivan: chcete se překlopit časem do skutečně demokratických voleb
O: za vrchol demokracie nepovažujeme primární volby v běžném  smyslu, bez znalostí  my preferujeme model v
primárkách lídra či dvojici lídrů, která dostane mandát a postupně budou doplňovat kandidátku a výbor ji potom
buďto odsouhlasí  anebo ne

Roman Kučera: jaká je ústřední myšlenka hnutí Změna
O: papír snese cokoliv, ale důležité je, jací ti lidé jsou, a proto klademe velký důraz na osobnosti, které
podporujeme, více  se zaměřujeme na hledání konsensu. A srovnává své působené u Zelených a ve Změně

Volební komise výsledky zde: https://forum.pirati.cz/post275760.html#p275760

dotaz: Helena Jarolímková: Změna pro Plzeň ?

https://forum.pirati.cz/post275760.html#p275760


odpověď ano, jsou naši:  Martin Marek a paní Brabcová

Petr Kopečný: jak chcete technicky zablokovat na internetu porno?
Odpověď: pro mne je to kontroverzní téma a to se mi podařilo. 

Jan Korytář: Na všech kandidátkách 50% žen a Změna toto podporuje.  
     
     Tomáš Nožička  participativní rozpočty 
     nejlépe spravované projekty jsou ty, které si lidé spravují sami. 
     Smyslem je ovlivnovat rozpočet města,státu...  komunitní práce... organizace komuny...
     
     pad spadnul... :( 
zápis do notepadu a následná kopie

dotazy: Josef Úlehla  v obci se scházíme, tak jak o tom mluvíte,  a je to dobrý příklad,  a chtěl bych navázat
spolupráci...
 
Dotaz: Radek Holodňák: zda je to systémová změna nebo jen dílčí změna, kterou je nutné  dělat na celostátní
úrovni nebo na místní...
odpověď: zatím se víc bavíme o místní úrovni, na celostátní úrovni zatím nejsme

Výsledky voleb
https://forum.pirati.cz/celostatniforumf477/cf322013dovolbapredsednictvat2031480.html#p266493

Jako první si Pirátských voleb všimly Novinky.cz: http://www.novinky.cz/domaci/324937piratynadalepovede
bartos.html

1. místopředsedkyně 
Lenka  
     https://forum.pirati.cz/hlasovanicelostatnihoforaf475/cf3201422volna1mistopredsedy2kolo
t20959.html
     
   2. místopředseda  
   Vysledky prvního kola: Michal Havránek (62 hlasů)
   Havránek: "nečekal jsem to, doufam, že vás nezklamu" 
   
   3. mistopředseda: 
       Odstoupil Adam Šoukal (nehlasovat pro Adama Šoukala)
   Z volby nevzešel nový místopředseda (není jasný favorit)
   
     Zapsala Zdena Rudolfová za vydatné pomoci královéhradecké sekce a odborné nápovědy v osobě Standy
Štipla.  
     Následné pokračování v zápise s laskavou pomocí Otakara Petra <3
         

     Vystoupení Amelia Andersdotter (členka Evropského parlamentu za švédské piráty  první Piratská strana na
světě )     
     (http://piratenpad.de/TNJTY2q5b7)
     
     Zdůraznila možnost vyjadření do 5. února k návrhu projednávání Copyrightového zákonu (všichni mohou
připomínkovat u evropské komise):
         https://www.pirati.cz/konzultacecopyright
     
     Nové téma: Participativni rozpočet u Pirátů
     

https://forum.pirati.cz/celostatni-forum-f477/cf-32-2013-dovolba-predsednictva-t20314-80.html#p266493
http://www.novinky.cz/domaci/324937-piraty-nadale-povede-bartos.html
https://forum.pirati.cz/hlasovani-celostatniho-fora-f475/cf-3-2014-2-2-volna-1-mistopredsedy-2-kolo-t20959.html
http://piratenpad.de/TNJTY2q5b7)
https://www.pirati.cz/konzultacecopyright


     Jak se budou rozdělovat prachy, slovo má Jakub Michálek:
    
     V prvním kole by se mělo rozdělovat 250tis. (původní záměr), vše lze dohledat na finančním odboru:
     http://www.pirati.cz/fo/rozpocty/participativni/start
     Náležitosti: Nutno podat přihlášku, seznam přihlášek je možné dohledat na
http://www.pirati.cz/fo/rozpocty/participativni/prihlasky/start
  
  
Český překlad projevu Amelie Andersdotter zde:  http://piratenpad.de/TNJTY2q5b7
 
 
 Jakub Michálek prezentuje pojetí "hejna" ( chápu Hejno jako označení pro spontánní organizační procesy), dále
funkce Celostátního fóra, jednací řád.., novinka:  referendum, jak by mělo probíhat
 hlasování
 
 Hlasuje se o dovolbě 3. a 4. místopředsedy.  Pro pokračování x pro odročení
 Celostatní fórům zařazuje dovolbu 3. místopředsedy na pořad jednání  PRO: 51, PROTI: 18, Zdrželi se 3, Návrh
byl přijat.
 
 Michal Ketner, Tomáš Vymazal a Michal Polák vystoupili z volby.
 
 PROBÍHÁ VOLBA 3. Místopředseda
 
 Představí se kandidáti na lídry do eurovoleb:
 
Marcel Kolaja: "Konzistetne se zabyvam E. problematikou, uspech v r. 2005  odmitnuti e. patentu, dlouhodobý
pohyb v zahraničí, každoročně navstěvuji Brusel, kde rozmlouvám se členy E. Parlamentu, spoluprace s
Amelií..."

Ivan Bartoš: "Jsem neprovařenější ksift Pirátů, chápu volby do EP jako klíčové  vytyčil Otevřenost a právo na
veřejné informace, cíle: "Ohnout piratskej program a prodat Piraty lidem" V případě zvolení do E. Parlamentu
bych složil předsednický mandát, "placený člen EP bude moci udělat mnohem víc než dobrovolnický předseda"

Libor Špaček: Procestoval a dorozumí se teměř se všemi národy, 30 let přednášel na britské univerzitě. Priority: 
1. Přímá demokracie , zmenšit kontrolu Evropské komise nad Evropským parlamentem,
2. posílení osobní svobody (vůči korporacím a státu, vymahatelnost práva např.)  3. Svoboda internetu a
informací 

Adam Skořepa:"Grilujte mě na fóru"

Otázky na kandidáty:
   dotaz Jiří kadeřávek:      čím svůj aparát zaúkolujete a jaké mu stanovíte priority
 
 Marcel: Mám jasnou představu, v týmu by měl být někdo kdo má zkušenosti z PR a uměl komunikovat,
europoslanec by se měl snažit protlačovat evropská témata do českých medií, lokální zástupce v česku,
sympatická myšlenka stážistů, 

 Adam: v té své řeči jsem uváděl, že se vzdám 2/3 platu a   dobrovolně se vzdá 2/3 poslaneckého platu, dá to
do rozvoje svého týmu
 
 Libor Špaček:   povinnost  europoslance reprezentovat voliče,  
 model "otevřených dveří" , kde by měl pracovat empatický člověk v ČR (kancelář europoslance), v Bruselu
společná kancelář se stážisty
 
 IB: krátce  chtěl bych lidem v ČR přiblížit Evropskou unii, i program,  který máme společný s ostatními
pirátskými stranami  posléze preferovat společnou kancelář 

http://www.pirati.cz/fo/rozpocty/participativni/start
http://www.pirati.cz/fo/rozpocty/participativni/prihlasky/start
http://piratenpad.de/TNJTY2q5b7


 
 
 otázka: Petr Kopečný:  zda umí všichni eurohymnu a jakými jazyky hovoří
 
 IB: hymnu neumím, jazyky  ano
 
 Adam: zpívá hymnu, učil jsem se německy a fr, nyní pasivně angl
 
 Marcel: neumím a nepovažuji za důležité, jazyky  česky obstojně, i anglicky C1, učil jsem se latinsky
 
 Libor: hymnu zná; plynně anglicky, pasivně italsky, pochytí šp,fr,de,ru.
  
 otázka: Mikuláš Pexa:  (otázku  pokládá anglicky a požaduje od kandidátů anglickou odpověď)   
    ¨
    
 Jaké jsou nejdůležitější vlastnosti kandidáta: 
IB: být otevřený, být týmový hráč a aktivině se participovat

Libor: Mluvit srozumitelně, schopen rezprezentovat i lidi, kteří ho nevolili, být si vědom svobodného přístupu na
internet

Adam: Neměl by mít strach, existence nepřátel, a nebezpečí, která by si měl kandidát uvědomovat,

Marcel: Integrita osobnosti, schopnost reprezentovat názory ostatních, zaujmout kvalitami, které si budou lidé
pamatovat 

3. Mistopredsedkyni se stava Jana Michailidu
https://forum.pirati.cz/hlasovanicelostatnihoforaf475/cf320146dovolba3mistopredsedy1kolot20965.html

Ve 4. kole Michal Ketner nekandiduje

 dotaz Mikuláš Ferjenčík: Jakým způsobem se budete podílet na kampani strany  a jakým způsobem by měla
kampaň vypadat
    odpověď 2 minuty:
         Marcel: kampaňovat jsem začal již dávno, nyní hodně konzultace  copywright, je to i důvod, proč jsme
nekandidoval na jiné fce abych se  evropské kampani mohl věnovat
         Adam: na kampani míním využít hodně času, byl bych rád, aby piráti vysvětlili lidem, že budoucnost už se
stala, je to i otázka financí, konceptuálně 
         Libor: stejně jako Marcel jsme se vzdal fce garanta a kandidatury do RP, abych se mohl věnovat 
kampani. Potřebujem hodně aktivistů a maximální využití všech mediálních příležitostí.
         IB: evropskou kandidátku  podle mého nyní hrajeme  o vše. Za pomocí německých evropských plakátů.
Financování kampaně bude divočina, všichni mě budou kontrolovat,ale formou darů věřím, že najdu lidi, kteří nás
podpořej...
         
         
Dotaz od Mikuláš Ferjenčíka: Jak se postavíte k tomu ve chvíli, kdy nebudete zvolený za lídra ?

IB: EV je Jedinečná příležitost jak dostat kandidáty do podvědomí veřejnosti, jako např. Špačka, Gertrudu..
A: Já prostě kandiduju za Piráty..
Marcel: Když nebudu zvolen na lídra a nebudu zvolen do EP, budu zvažovat jestli se nestanu asistentem
zvolených poslanců do EP 
Libor: Budu pokračovat dál ve své činnosti..

Vojtěch: Proč si nezvolíme jednoho kandidáta ?
odpověď  Ivan: zvolíme

https://forum.pirati.cz/hlasovani-celostatniho-fora-f475/cf-3-2014-6-dovolba-3-mistopredsedy-1-kolo-t20965.html


Libor plánuje před volbama rozjet full time kampaň.

Patrik Doležal si upirátil díl času. Oznamuje, že nemá přístup na net a nepotká se s ostatními na fóru tak často. 
 nabízí se na různá místa kandidátky,  hlásá,  že má velké zkušenosti s kampaní... 
 Jednací jazyky e.p jsou tři, doporučuje nepreferovat jen angl. a nepovažovat za výrazný handicap neznalost
konkrétního cizího jazyka. Důraz na sociální kontakty...

Návrh od předsedajícího:
Hlasování o programu k volbám do EP
Představení workshopů na zítra
směrnice copyright, zakladní příjem, eurovolby apod.
 Workshopy začnou od neděle rána (od 9h U Josefa)
 
 4. Místopředsedou se stává Tomáš Vymazal 
 přehled hlasů zde https://forum.pirati.cz/hlasovanicelostatnihoforaf475/cf3201425t20966.html
 
 Tisková zpráva České pirátské strany k výsledkům zasedání Celostátního fóra v Pardubicích 
 
  http://pad.pirati.cz/p/TZCF2014
  
  Konec oficiální části.
  
   21:30
   
  20.1.2014  ověřena správnost
   Barbora Hrůzová
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