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Vážení čtenáři, 
poslední týdny a měsíce rozhodně nebyly 
snadné pro nikoho z nás a stále před se-
bou máme mnoho výzev a dlouhou cestu 
do „normálu“. Já bych však chtěl na tomto 
místě vyzdvihnout to dobré, co nám tyto 
nelehké časy ukázaly. A to je v první řadě 
neuvěřitelná solidarita, která se v lidech 
probudila a obdivuhodné odhodlání pomá-
hat všem kolem sebe. Kdo uměl šít, začal 
zcela nezištně vyrábět roušky pro sebe, své 
sousedy, ale i pro nemocnice či seniory, jiní 
se pustili do výroby ochranných pomůcek 
na 3D tiskárnách, obrovské množství dob-
rovolníků zásobovalo seniory potravinami 
a lékaře nebo hasiče obědy. České fi rmy 
začaly vyrábět ochranné pomůcky a vyvíjet 
nové technologie v boji proti COVID-19, 
špičkoví odborníci se podíleli na chytrých 
řešeních. Lékaři i přes nedostatek ochran-
ných pomůcek ukázali stoprocentní nasa-
zení. Nenechali nás v tom ani prodavači 
a prodavačky, řidiči kamionů nebo lidé za-

Jiří Kadeřávek, zakladatel Pirátské strany a Ivan Bartoš, předseda Pirátské strany

spolupráce místo SÓLOVÁNÍ, otevřenost místo zatajování, 
pomoc a osvěta namísto příkazů. budoucnost řešíme teď!

jišťující funkční infrastrukturu. Každému 
jednotlivému člověku, který odhodil své 
každodenní starosti stranou jen proto, aby 
pomohl někomu jinému, patří moje upřímné 
poděkování a obdiv. Věřím, že právě tyhle 

jednotlivé skutky naplňovaly nás všechny 
nadějí ve chvílích, kdy nám nebylo úplně 
do smíchu.

Článek pokračuje na straně 7

Ing. Jiří Kadeřávek, zakladatel České pirátské strany a 
kandidát do Senátu ve volebním obvodě 60 Brno-město

Vážení spoluobčané, máme už u Pirátů tako-
vou tradici, totiž že si každý senátorský kan-
didát vydává osobní verzi Pirátských listů 
určenou voličům svého volebního obvodu. Je 
to výraz naší snahy komunikovat s veřejností. 
Každý z nás se při sestavování obsahu naučí 
spoustu, pro politiku, vhodných dovedností. Já 
jsem si pro Vás připravil vydání, ve kterém Vás 
politikou nechci příliš zatěžovat, přestože se jí 
nelze v případě stranického plátku vyhnout. 
Vydání, které by stejně jako naše politické vize 
mělo působit pozitivně a svěže a informovat 
vás o tom, co se v našem městě dělo či děje v 
kultuře nebo jaká byla historie brněnských síd-
lišť.  Křížovkáři a lidé se smyslem pro humor 
si na své přijdou na poslední straně. Musím 
říci, že mne práce na vytváření novin bavila 
a dáte-li mi svou důvěru, budu vás touto for-
mou informovat o práci Senátu každý rok. 
Protože politik, a senátor v první řadě,  musí s 
veřejností  čile komunikovat. Do obsahu se mi 
nevešla spousta podstatných informací. Ty ale 
naleznete na mých webových stránkách http://
kaderavek.cz, na které Vás přivede také níže 
uvedený QR kód. Děkuji Vám za pozornost a 
za Vaši podporu a prosím, přijďte 2. a 3. října 
2020 k volebním urnám vhodit svůj hlas.

„SVOBODU NEKOUPÍTE, 
TU SI VOLÍTE“

senátní volby 2.–3. října 2020 přijďte k volbám

V Senátu budu kontrolovat politiky a 
hlídat vaše práva. Piráti to umí.

■ ■ ■ STRANA 4-5 ■ ■ ■ STRANA 6

Rozhovor s Jakubem Michálkem a 
kybernetické zabezpečení FN Brno

■ ■ ■ STRANA 2
Představení lídrů Pirátské kandidátky 
pro volby do zastupitelstva JmK

■ ■ ■ STRANA 3

fotoseriál – letní brno roztančil první brasil fest
Na přelomu července a srpna rozzářil a ohlušil centrum Brna ohňostroj barev, 
rytmů a exotických chutí během čtyřdenního festivalu Brasil Fest Brno 2020. Svá 
hudební a taneční vystoupení předvedli brazilští muzikanti a tanečníci z Prahy a 
okolnich zemí Polska, Slovenska, Německa a Rakouska a v rytmu samby prošel 
ulicemi karnevalový průvod, ke kterému se mohli přidat všichni příchozí. Za Pirát-
skou stranu se jako radní pro kulturu v Brně významně angažoval duchovní otec 
akce Marek Fišer (na obrázku s vyslancem Brazílie a jeho asistentkou). 

Fotografi e: Zdeněk Kolařík, kancelář primátora

Brněnská kultura žije. Už jste četli Fak-
tomluvu? Lesná a Žabovřesky.

■ ■ ■ STRANA 7

Rozhovor o podivných praktikách na Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže
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Rozhovor s Jakubem Michálkem v pražském Pirátském centru - červenec 2020

každá porážka posiluje

Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů. 
K Pirátům se přidal již v roce 2009. Stal se architektem 
stranických předpisů a podílel se na budování organizační 
struktury strany. Dlouhé roky vykonával funkci místopřed-
sedy strany a spolu s Ivanem Bartošem a Mikulášem Fer-
jenčíkem tvoří páteř stranického vedení a hlavní akční tým. 
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Jaká byla tvoje motivace ke vstupu 
do Pirátské strany, jak jsi se o tom 
dozvěděl a co jsi si od toho sliboval? 

To už je hrozně dlouho, bylo to v roce  
2009 v televizi, kdy o Pirátech vyšla 
nějaká skandální reportáž a říkal jsem 
si, konečně přišla tahle strana v době, 
kdy vládnul Topolánek. Topolánek s 
Paroubkem se všude hádali a bylo to 
buď anebo, falešné dilema. Tak jsem 
byl rád, že přišla taková čerstvá síla 
mimo tu běžnou, špinavou politiku a 
vzhledem k tomu, že jsem byl tehdy 
student, tak jsem si říkal, že bude fajn 
se podívat co se tam děje, případně s 
něčím pomoct a něčemu novému se 
naučit.

Když jsi k nám přišel, tak jsi se poměrně 
rychle etabloval jako odborník na 
stranické předpisy. Já zpětně musím 
říct, že jsem byl k předpisové byrokracii 
skeptický, ale nakonec mne výsledek 
příjemně překvapil a obdivuji zpětně i 
tvoji odvahu, protože jsi studoval práva 
a takhle jsi se do toho po hlavě vrhnul. 
Jak to hodnotíš?

Předpisy jsou podmínka nutná, nikoliv 
postačující. Předpisy nejsou nějaká 
modla, je to naše vnitřní dohoda, jak se k 

sobě chovat, aby to mělo nějaký smysl. 
Já jsem tehdy vstupoval do strany v 
době, kdy politické strany byly totálně 
prolhané a zkorumpované a nechtěl 
jsem, aby to dopadlo stejně s něčím, do 
čeho vkládám energii. Pořád si myslím, 
že aby jakákoliv organizace, která chce 
být skutečně velká po celé republice s 
tisíci členy, dobře fungovala, tak jedna 
z těch složek je mít pravidla, která jsou 
ctěna členy té organizace.

Takže vnímáš, že ty pravidla jsou 
jedním z možná nejdůležitějších znaků, 
nebo podmínek, které nás dostaly 
tam, kam nás dostalysi a co nás třeba 
odlišuje od ostatních Pirátských stran?

Tam je potřeba vyjít z toho, že my 
jsme liberální strana a liberální 
strany mají asi dvě základní slabiny 
pro svou existenci. A to, že svoboda 
přeroste v bezbřehost, kdy liberální 
stranu ovládnou v podstatě zlodějské 
struktury, tak jako se to stalo třeba 
v Unii svobody v České republice, 
anebo ta strana propadne anarchii, to 
znamená, že každý mluví do všeho, 
výsledek není žádný a není žádný 
důvod, proč by volič tu stranu měl volit. 
Myslím si, že nám se podařilo úspěšně 
se těmto dvěma extrémům vyhnout, na 

rozdíl od některých jiných liberálních 
stran jak v ČR, tak ve světě.

Ty jsi loni na podzim zažil tu kauzu 
s vedoucí personálního odboru, 
která vyústila v hlasování na našem 
internetovém fóru o tvém setrvání 
v místopředsednické pozici v 
republikovém předsednictvu. Když to 
zpětně hodnotíš, co ti to vzalo a co ti 
to dalo?

Já myslím, že každý politik si prochází 
různými horkými chvilkami. Každá 
taková věc je v podstatě jizvou, která 
podobně jako u válečníků ukazuje na 
určitou zkušenost. A třeba i vzbuzuje 
respekt. Kdo si tím projde a využije to 
pozitivně, tak se z toho může hodně 
naučit. Byť to tedy do teď považuji 
za určitou křivdu, to křivé obvinění, 
a mediální masírka se mi nelíbí. Ale 
myslím, že už je to do značné míry 
vyhaslé, i přesto, že se to občas 
vrací, tak myslím, že jsme se přes to 
přenesli. Já jsem se na tom naučil, 
jak je důležité budovat dobré vztahy 
i se vzdálenějšími kolegy, zaměřit 
se na to, jak věci vnímají a trochu 
se vžít do toho, jak se dívají na svět. 
Byla to věc, kterou jsem se předtím 
neměl příležitost naučit třeba ve 
škole či práci, protože těmto měkčím 
dovednostem se tam nepřikládal 
takový význam. Ale já doufám, že 
některé ty věci, které jsem se v 
republikovém předsednictvu snažil 
razit, například aby strana dělala, aby 
nebyla výtah k moci, měla výsledky, 
aby se myslelo na voliče, tak ty že tam 
přetrvávají.

Kdy ti bylo u Pirátů nejlépe?

Mně je nejlépe, když něco tvoříme, 
když jsem v partě lidí, která je 
naladěná tak, že se tam cítím výborně 
a vidím, že to má nějaký smysl a 
někam se to posouvá.

Takže dá se říct, že to je ta cesta, 
ten proces, nikoliv nějaký konkrétní 
okamžik, ale že to je ten moment, že 
ta práce tě opravdu baví.

Samozřejmě bylo skvělé, když se nám 
povedlo prosadit něco v Parlamentu, 
na čem jsem se podílel. Jako 
například když jsme otevřeli ČEZ nebo 
se mi podařilo prosadit lepší ochranu 
práva na informace, nebo když jsme 
díky práci Ivana Bartoše a Ondřeje 
Profanta schválili zákon o právu na 
digitální službu, tak jsem z toho měl 
velkou radost. Ale nejvíc mě baví, 
když jsem ve stavu flow, to znamená, 

když vymýšlím. 

K tématu vlivu oligarchů na média. 
Přemýšlel jsem proč Senát, který 
tradičně kope v  trochu jiných 
barvách nemá větší kontrolní funkci 
třeba i v tom, že by volil, nebo se 
minimálně podílel na volbě správních 
rad veřejnoprávních médií, případně 
vysokých úředníků kontrolních úřadů. 
Jak ty se na to třeba díváš, zapojit 
horní komoru do téhle práce?

V našem ústavním systému je horní 
komora volená odlišně od Sněmovny. 
Je koncipována jako orgán, který 
je trvalý a nejde rozpustit, je vždy 
k dispozici a má dlouhodobější 
kontinuitu oproti Sněmovně, která 
reflektuje vždy okamžitou vůli voličů 
v době voleb. Roli Senátu vnímám 
zejména ve vztahu k institucím, kde 
je kontinuita potřebná. To znamená, 
zejména v soudnictví, kde Senát má 
velkou úlohu u jmenování ústavních 
soudců. V takových případech si 
dokážu představit, že by se daly jeho 
kompetence rozšířit. Myslím si, že to 
je velká příležitost pro někoho, kdo, 
když se k tomu postaví čelem a dá to 
toho větší část své energie, tak může 
některé věci posunout. 

Nicméně v době, kdy zástupci 
exekutivy a jejich poradci vlastní 
média a exekutiva jako taková 
reprezentuje většinovou vůli 
Sněmovny, tak já vnímám jako 
problematickou třeba volbu 
veřejnoprávních médií Sněmovnou, 
která hraje ve stejných barvách jako 
vláda. 

To je přesně ten příklad, kdy je 
nešťastné, že ten kdo vládne, tak 
nevládne jenom ve Sněmovně a 
ve vládě, ale současně kvůli tomu 
nastavení zákonů o České televizi 
a Českém rozhlase do značné míry 
vládne právě i v televizi a v rozhlase. 
Samozřejmě to může vést k politizaci 
těch institucí, nežádoucím tlakům 
atd. Objektivní informování není 
princip, který by se  měl měnit s tím, 
když přijde nová vláda, ale měl by 
naopak setrvat, takže větší roli Senátu 
se nebráním. Současně si myslím že 
těch institucí by tam mělo být ještě 
daleko více, protože přece i Senát je 
dominovaný jednou stranou.

Piráti jsou v mediálním prostoru 
často očerňováni různými 
nepravdivými nařčeními, že chceme 
odebírat seniorům řidičáky, dokonce 
i skandálními, až neuvěřitelnými. 

Je zvláštní, že někdo věří takovým 
nechutnostem, jako že seniory 
chceme pochovávat do společných 
hrobů apod. Jak ty to snášíš a jak 
s tím bojuješ? Jak v osobní, tak i v 
politické rovině?

My si uvědomujeme, že jde často 
o zneužívání slabších, zneužívání, 
že se třeba lidé hůře orientují nebo 
se jim nechce ověřovat pravdivost 
údajů apod. Je to nástroj, jak očernit 
soupeře a nahonit více hlasů, a to  je 
nástroj neférový. Takže je potřeba 
nevyvolávat paniku, my všechny tyhle 
nesmysly uvádíme na pravou míru a v 
případě, že identifi kujeme zdroje, což 
jsou často různí dezinformační šmejdi 
profesionálové, tak s nimi jednáme 
tak, aby přestali lidi mást. 

Jak vidíš svoji budoucnost u Pirátů a 
jakou vidíš budoucnost Pirátů, co je v 
tvých vizích?

My teď dotahujeme první volební 
období ve Sněmovně v opozici a 
mezitím se nám podařilo získat 
primátora Prahy, udržet zastoupení 
ve vedení Brna, nově jsme se dostali 
do vedení Ostravy, takže si myslím, že 
jsme celkem úspěšní. Teď ve volbách 
do Sněmovny se bude rozhodovat jestli 
zůstaneme nadále v opozici a nebo 
jestli vezmeme na sebe zodpovědnost 
a odstavíme od velení oligarchické 
struktury. A já jsem spíš příznivcem 
toho druhého řešení. Myslím si že 
by se strany měly spolu bavit, měly 
by spolupracovat a myslím si, že má 
smysl jednat s blízkými partnery. 
Současně, aby se eliminovalo oslabení 
kvůli roztříštěnosti, tak doufám, že 
stejným způsobem budou postupovat 
i další strany, aby nakonec současné 
opoziční síly nepohořely na volebním 
systému. Moje osobní budoucnost je 
dál vést poslanecký klub, což je práce, 
která mě baví a myslím si, že když 
jsme se dostali z preferencí 10 % na 
nějakých 15-17 % v průzkumech, což 
je největší nárůst ze všech, tak to snad 
neděláme špatně. A hodně se přitom 
učíme. Rád bych kandidoval opět do 
Sněmovny v Praze, obhájil mandát a 
pokračoval ve věcech, které se teď 
nepodařily dodělat. Máme tam mnoho 
ležících zákonů, které vláda blokuje. A 
pokud se jednou dostaneme do vlády, 
tak bych v ní nerad strávil víc než dvě 
volební období.

Děkuji ti Jakube za rozhovor. 

autor je zakladatelem Pirátské strany a 
kandidátem do Senátu

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST NENÍ JEN PRÁZDNÉ SLOVO
JAK SE MOHLA PŘESVEDČIT FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, KDE ŠKODY Z NESCHOPNOSTI OBNOVIT PROVOZ DOSAHUJÍ STAMILIÓNŮ KČ
Autor Jiří Kadeřávek, zakladatel Pirátské 
strany,  je dlouhouletým IT specialistou. 
Má zkušenosti s vedením rozsáhlých pro-
jektů informačních systémů ve fi nančnic-
tví, v otázkách kybernetické bezpečnosti, 
s budováním systémové architektury a 
podnikáním a managamentem v oblasti IT 
technologií. V současné době kandiduje 
na pozici senátora ve volebním obvodě 
Brno-město.

Kybernetická bezpečnost je skloňovaný po-
jem. Většina veřejnosti si pod ním nedokáže 
představit konkrétní opatření. Přitom se 
často jedná o poctivé dodržování zásad bez-
pečnosti a ochrany dat. Co vlastně znamená 
pojem kybernetická bezpečnost? 

Představte si, že vaše fi rma či organizace je 
plně závislá na funkčnosti počítačové sítě. 
Představa je to jednoduchá, protože tak to 
v současnosti vypadá na většině pracovišť. 
Váš IT manažer si vypíše scénáře, které by 
způsobily přerušení provozu části či celé 
sítě, včetně úniku a ztráty dat. Není to nic 
magického, ty scénáře jsou poměrně zná-
mé. A pak musí přijmout opatření, která 
umožní se těmto scénářům vyhnout nebo 
eliminovat jejich dopad. Tím nejdůležitěj-
ším opatřením je ochrana dat. Musíte si být 
jisti, že ať se stane cokoliv, vaše data jsou 
v bezpečí a provoz vašeho systému půjde 
rychle a konzistentně obnovit.  

Říká se, že fi rmy se dělí na dvě skupiny. Na 
ty, které zálohují a na ty, které ještě nepřišly 
o data. Ale není zálohování jako záloho-
vání. V první řadě musíte zajistit, aby se 
vaše zálohy nacházely v bezpečí. Fyzickém 

i logickém. Tzn. měli byste je mít umístěny 
v oddělených prostorách ve dvou kopiích 
a měli byste umět zajistit, že k nim nebude 
možný automatizovaný přístup bez manuál-
ní intervence správce systému. Musíte také 
počítat s tím, že chyba či útok se neprojeví 
hned, že problém může být nějakou dobu 
skrytý a že vám nebude stačit jedna záloha. 
Musíte tedy držet více záloh i dle požadavků 
legislativy. Nakonec musíte mít připravený 
scénář rychlé obnovy dat a funkčnosti sys-
témů, protože k čemu vám je záloha, pokud 
z ní nedokážete data obnovit? 

V případě rozsáhlých počítačových sítí se 
může jednat o obtížný úkol vyžadující ne-
ustálý monitoring, testování a dohled. S 
rozvojem virtualizace operačních systémů 

a příchodem moderních souborových sys-
témů pracujících na principu CoW (ZFS, 
BTRFS) a podporujících rychlé snímkování 
je možné pořizovat zálohy celých serverů 
v intervalech minut. Z takových záloh jste 
schopni během velmi krátké doby provést 
obnovu systému. To znamená, že je-li váš 
systém napaden tzv. kryptovirem, který 
zašifrovává data napříč celou sítí, jste při 
nasazení těchto technologií schopni obnovit 
provoz systému s minimálním množstvím 
ztracených dat. 

Jak je tedy možné, že následky napadení 
kryptovirem jsou ve FN Brno tak drastické? 
Ač je věc stále v šetření NÚKIB, lze konsta-
tovat, že brněnská FN neměla připraveny 
a odzkoušeny funkční scénáře obnovení 

provozu v případě neočekávané ztráty dat. 
Na vrcholu vertikály odpovědnosti je mana-
žerské selhání zejména předchozího vedení 
FN Brno. Protože modernizace IT je úkol 
na dlouhé měsíce a roky. 

Celou situaci dokresluje fakt, že v dubnu 
2019, tedy rok před útokem, vypsala FN 
Brno zakázku v hodnotě 258 mil. Kč s ná-
zvem „Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve 
FN Brno“. Zakázka byla z důvodu přihlášení 
se pouze jednoho zájemce v červenci loň-
ského roku zrušena. Následky již známe. 
Několikatýdenní faktické přerušení provozu 
největší nemocnice na Moravě v době počí-
nající epidemie koronaviru a fi nanční ztráty 
dosahující stamiliónů Kč. Jedním jsem si jist. 
FN Brno bude nyní zálohovat jako o život.

KAUZA NAPADENÍ FN BRNO
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ŠANCE ZMĚNIT BUDOUCNOST – SLOVO LÍDRŮ KRAJSKÉ KANDIDÁTKY
My, jihomoravští Piráti přicházíme s moderním, proekologickým a proinovačním programem 
pro náš kraj. Přináším řešení toho, co Jižní Moravu tíží, zejména problém se suchem, které 
způsobuje škody naší krajině i zemědělcům. Budeme klást důraz na dokončení neúplné 
dopravní infrastruktury, budeme podporovat dostupné zdravotnictví i školství, ekologii a 
inovace. Náš program naleznete na https://jihomoravsky.pirati.cz/program/

sucho ohrožuje krajinu i kraj

Dlouholetý Pirát, dobrovolný hasič, larper, 
sportovec a fanda 3D tisku stojí v čele jiho-
moravské pirátské kandidátky. „Chci prolomit 
sucho v krajině i na krajském úřadě, kde vše 
plyne v zaběhnutých kolejích a současné i mi-
nulá vedení vůbec nevyužívají potenciál kraje,“ 
říká Dubec. 

To, co Jižní Moravu trápí nejvíce, je podle 
tebe sucho?

Určitě. Každý z nás pociťuje dopady změny 
klimatu, krajina vysychá, někde voda chybí 
a když pak prší a vody je dost, nemá kam 
odtéct, což způsobuje další problémy. My ale 
mluvíme i o suchu na krajském úřadě. Chceme 
mnohem více využívat potenciál kraje, dát 
příležitost lidem, kteří Jižní Moravu tvoří. A 
chceme, aby se kraj stal mentorem pro obce 
a pomocníkem pro své občany.

A co rostoucí nezaměstnanost a dopady 
koronakrize? Jak se s těmi chcete potýkat? 

Rostoucí nezaměstnanost vnímáme jako pro-
blém, ale není to podle nás neřešitelné. Ať už 
se bavíme o podpoře lokálních fi rem, metodic-
ká pomoc s rekvalifi kací lidí, kteří například 
přišli kvůli koronakrizi o práci. Jsou místa, 
kde pracovníci a pracovnice chybí. Zároveň 
doufám, že přicházející krize kraj donutí pře-
hodnotit svůj dosavadní způsob fungování a 
bude důležité hledat nové cesty, jak dosáhnout 
znovunastartování ekonomiky. Kraj musí také 
umět nabídnout pomoc s projektovým ří-
zením a zadáváním zakázek tak, aby v nich 
byly zohledněny i opatření na přizpůsobení 
se klimatické změně. Dále musí například 
nabídnout pomoc se získáváním evropských 
prostředků pro tyto projekty.

S tím souvisí i výpadek v rozpočtu krajů. 
Co s tím?

Na začátek je třeba říct, že současné zastupi-
telstvo připraví rozpočet na rok 2021, který 
bude zasažen koronakrizí, pracovat s ním ale 
bude už nové vedení. Zatím nevíme, jak se 
bude situace vyvíjet, ale kraj čekají velké vý-
zvy ohledně fi nancování, a proto bude muset 

být ve svých výdajích efektivnější, protože 
bude mít k dispozici méně peněz. To se nejvíc 
dotkne investic a děje se tak už dnes. Právě 
investice ale hrají klíčovou roli v rozvoji kraje 
a v podpoře jeho ekonomiky. Tzn. že kraj musí 
v investicích pokračovat a musí hledat veškeré 
dostupné možnosti, zároveň ale nesmí omezit 
sociální a zdravotnické služby pro občany. 
Šetřit se navíc dá, například díky ztranspa-
rentnění kraje. 

Chceš být hejtmanem?

Určitě. Tyhle volby ale nejsou jen o mně. Jsme 
silný tým plný zkušených a odvážných osob-
ností s vizí. Chceme pomáhat lidem, chceme, 
aby se kraj rozvíjel rovnoměrně. Věříme, že 
jedině s volbou nové generace se změní sucho 
v politice. Lidé mají v těchto volbách šanci 
změnit budoucnost. A já slibuji, že až na kraj 
přijdeme, více ho otevřeme.

Prvním krokem bude odstranění turniketů u 
vchodu. Politici mají sloužit lidem, takže tahle 
památka po dřívějším vedení půjde pryč, aby 
se za námi občané mohli kdykoliv zastavit bez 
toho, aby je někdo u vchodu „lustroval“. Plá-
nujeme také občany daleko více zapojovat do 
diskusí o směřování kraje, nechceme hlasy jen 
u voleb, nás zajímají názory občanů kdykoliv. 
Ale chystáme toho mnohem víc. Těšíme se 
na to a já věřím, že získáme důvěru občanů a 
hlavně, že ji nezklameme.

PODPOŘÍME inovaČní sílu kraje

Jiří Hlavenka, podnikatel a investor do moder-
ních technologií, mentor a ekologicky smýšlející 
Pirát je dvojkou naší krajské kandidátky.

Jsme kraj vína i inovací. Brněnsko představuje 
technologický a inovační uzel se středoevrop-
skou úrovní, který nemá obdoby v ČR a těžko 
ji hledá i v okolních zemích. Jihomoravský 
technologický uzel vytváří a přitahuje špičko-
vou pracovní sílu, dává vysoké mzdy, zajíma-
vou práci a seberealizaci. Vytváří fi rmy, které 
zde vzniknou a které pak dosáhnou světového 
úspěchu - Ysoft , Kiwi.com, Flowmon, rodina 

PIRÁTI A STAROSTOVÉ A 
NEZÁVISLÍ SE PODPORUJÍ

MUDr. Karel Zitterbart, onkolog, dětský lékař 
působící na poliklinice na brněnské Lesné 
a kandidát Starostů a nezávislých do Senátu 
ve volebním obvodě Vyškovsko. Kandiduje s 
podporou Pirátské strany.
Dobrý den,
Jmenuji se Karel Zitterbart a jsem nezávislý 
kandidát do Senátu, kam jsem získal podporu 
od hnutí STAN a Pirátů v obvodě č. 57 na 
Vyškovsku.
Rané dětství jsem prožil v Řícmanicích, po stu-
diích na gymnáziu jsem absolvoval Lékařskou 
fakultu Masarykovy univerzity a následně začal 
pracovat na Klinice dětské onkologie ve Fakult-
ní nemocnici v Brně, kde jsem se roky staral o 
ty nejvíc nemocné děti – s nádory a vzácnými 
chorobami. Po celou dobu práce onkologa ve 
fakultní nemocnici jsem působil i jako učitel a 
výzkumník. Dnes bydlím v Mokré-Horákově a 
vedu vlastní ordinaci praktického lékaře, kde 
pečuji o přibližně tisíc dětí.
Mé zkušenosti zahrnují mnoho příběhů. Dobře 
znám, co je realitou běžného dne i těch nej-
ohroženějších rodin. Vždy proto budu hájit 
principy rovného přístupu ke zdravotní péči 
a zasadím se o takové kroky, které povedou 
ke stabilnímu a výkonnému zdravotnictví a 
férovým a fungujícím sociálním službám. 
Moje představa zdravotnictví je jasná: šikovný 
dětský a praktický lékař ve své či blízké obci, 
dobrý „oblastní špitál“ v dojezdové vzdále-
nosti a specializované centrum v krajském 
městě. Nezbytná je podpora a rozvoj domácí 
péče, včetně hospicové a následné péče, a to i 
v odlehlých regionech. 
Též jako pediatr vím, že jak důležitý je dobrý 
start dítěte do života a uzpůsobení okolností 
porodu přáním a potřebám maminek, sa-
mozřejmě při zachování i maximální možné 
bezpečnosti. Moji podporu má vznik center 
porodnické asistence. 
A bez zdravé krajiny není možný zdravý život. 
Z pozice senátora proto budu hájit veškeré 
kroky, které povedou k respektu k přírodě. Z 
pohledu zákonodárce jde především o trans-
parentní účast veřejnosti při ochraně krajiny, 
např. při projednávání studií o dopadech staveb 
na životní prostředí.
Plánů je hodně. Vím, co pro děti a jejich zdra-
vou budoucnost udělat. Zároveň bych chtěl 
i v případě zvolení senátorem stále částečně 
pracovat v mé ordinaci, neboť každodenní 
kontakt s běžnými problémy lidí a pomoc je 
to, co mne naplňuje. Dovolte mi i v Senátu 
se řídit krédem „správná diagnóza, moudré 
řešení, obecný prospěch“ a dejte mi váš hlas v 
obvodě č. 57 na Vyškovsku. Pro více informací 
nezapomeňte navštívit můj Facebook: https://
www.facebook.com/kareldosenatu/
Děkuji, Karel Zitterbart.

fi rem okolo elektronové mikroskopie… Tyto 
fi rmy vytváří hodnoty, kapitálové i lidské, 
které zůstávají doma.

Ani v době krize nenecháme inovační sílu 
kraje zvadnout. Hrozí totiž, že pokud nebu-
deme cílevědomě vytvářet podmínky pro její 
další růst, zakonzervuje se, nové fi rmy sem 
nepřijdou a talentovaní lidé budou odcházet 
tam, kde tyto podmínky jsou. 

Co je v tomto směru potřeba dělat a co bu-
deme prosazovat? Kouzelná formule má 
tři členy: lidé - programy - infrastruktura. 
Budeme podporovat vzdělávání a výcho-
vu talentů v kraji, výchovu k podnikavosti. 
Více osob s těmito dovednostmi dává větší 
atraktivitu pro zaměstnavatele a způsobí, 
že budou vznikat další domácí inovativní 
fi rmy. Budeme současně pokračovat v lákání 
talentů z jiných regionů či zemí -  musíme 
jim ale ukázat, že právě u nás mohou ideálně 
skloubit profesní rozvoj s vysokou kvalitou 
života. To jsou věci, které rozhodují.

Infrastruktura pak znamená, že jak zaměst-
nancům, tak novým podnikatelům, tak za-
městnavatelům - zavedeným fi rmám se u nás 
bude dobře žít i podnikat, bez větších překá-
žek. Jde jednak o infrastrukturu technickou, 
tedy kvalitní doprava a dopravní možnosti, 
z pohledu kraje „dovnitř a ven”, za prací a 
pak zase domů, jak veřejná, tak individu-
ální. Dále o možnosti bydlení i pracovního 
prostředí - klíčový je v tomto zejména rozvoj 
Technologického parku Brno, kde bohužel 
současné krajské zastupitelstvo nerozhodlo o 
pořízení volného podílu do majetku kraje. A 
nakonec infrastruktura znamená šíři nabídky 
služeb - od zdravotních a sociálních až po 
kulturní, sportovní, volnočasové, relaxač-
ní. To vše dohromady vytváří celkové skóre 
atraktivity regionu a ovlivňuje rozhodnutí, 
jestli špičkové fi rmy, špičkový výzkum a špič-
koví inovátoři a zaměstnanci zůstanou u nás, 
nebo se přesunou jinam. Nezapomeňme, tyto 
síly jsou mobilní a jdou snadno za lepším.

Třetí částí formule jsou programy. Na Ji-
homoravském kraji budeme pokračovat s 
aktivní, cílenou podporou inovativnosti a 
podnikání. Začneme už od škol - chceme, 
aby je opouštěli mladí lidé vybavení mo-
derními měkými kompetencemi. Budeme 
pokračovat v celé šíři podnikatelských “ško-
liček”, s využitím možností JICu nebo dalších 
organizací. Budeme intenzivněji pomáhat 
existujícím, zralým fi rmám v oblasti digitální 
i jiné transformace, v přechodu na Průmysl 
4.0, v přizpůsobení se na změněnou situaci 
po Covidu.

Kdo stojí na místě, ztrácí - a my se postará-
me o to, aby inovační síla a potenciál kraje 
nadále rostly.

příběh zakladatele – sametová revoluce
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Naše rodina: František David, Anežka, táta Jirka, Maruška, máma Linda, Kryštof a Vašek

Jiří Kadeřávek, zakladatel České pirátské strany a kandidát do Senátu za Brno-město

Pes Lauda, pojmenován po muži, který věděl, že slepě riskovat se nevyplácí
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Jako 12letý jsem běžel po Zá-
hřebské a starý komunista, 
který mne předtím viděl pře-
skakovat mladý stromek, mi 
zakázal vstup na ulici (!) a ptal 
se mě: „Co tu děláš mladej, 
mazej odsud!“ A já, krve by se 
ve mně nedořezal, jsem vyhrkl 
to jediné, co mne napadlo: „Já 
sem mohu, máme pionýra a 
já mám na sobě pionýrský šá-
tek!“ Komunista zmlkl a zalezl 
z balkonu do bytu. 
Absurdnost této situace se mi 
vrací doposud. A je v mnoha 
ohledech alegorií toho, jak 
fungovala a v mnoha ohle-
dech funguje naše společnost. 
Společnost zákonů, které se 
často netýkají privilegovaných. 
Proč? Protože privilegovaní 
nemají hlad a nemusí krást, 
mají kde bydlet a nemusí od 
rána do večera dřít na hypo-
téku, mají peníze a dětem mo-
hou dopřát ty nejlepší školy. A 
z nejlepších škol vede krátká 
cestička k prominentovi poli-
tické strany, která má ve jméně 
magické slovo demokratická, 
takže ve spojení s hladce oho-
lenou tváří nikoho nenapadne, 
že před ním stojí prvotřídní 

šíbr bez jakýchkoliv morálních 
zásad. 
Takhle jsem to nikdy nechtěl. 
Když jde o věci vážné, vím, že 
podvádět znamená ubližovat 
především  sám sobě. Protože 
tou pravou hodnotou je cesta a  
jejím zkracováním o tu hod-
notu přicházíte. 
V osmdesátých letech byla 
naše země zaostalým komu-

nistickým skanzenem, obětí 
40letého vměšování ze strany 
SSSR s Ruskem v první řadě. 
Byli jsme unavení a pokud by 
se nic nezměnilo, byl jsem při-
praven opustit zemi. Pak přišel 
17. listopad 1989. A když se 
20. listopadu na nádvoří filo-
sofické fakulty dlouho nikdo 
neměl ke svolání okupační 
stávky elektrotechnické fa-
kulty, svolal jsem ji sám. Od 
té chvíle jsme hráli vabank. 
Vzal jsem svůj počítač, který 
mi táta nechal propašovat ze 
západního Německa, tiskárnu 
a spacák a rozloučil se s má-
mou, protože nebylo jasné, jak 
se režim k naší okupaci akade-
mické půdy postaví. Abychom 
na fakultě nezemřeli hlady, 
vozil nám táta z brněnské 
Voroněže loudny s gulášem 
a říkal: „Kuchaři tam dávají 
to nejlepší maso. A všichni 
vám kluci moc fandí“. Stáv-
ka trvala 3 týdny, tiskli jsme 
materiály, roznášeli po městě 
a po skončení stávky rozváželi 
po venkově letáky s Václavem 
Havlem. A pak? Pak jsme se 
museli vrátit do škol. A otěže 
revoluce převzali disidenti. 

Důvěra, kterou jsme do nich 
vkládali byla veliká, zklamání 
pak taktéž. Dohoda o pokoj-
ném předání moci vyústila v 
divoká devadesátá léta, jejichž 
puch se přelil až do začáku no-
vého tisíciletí. Politické strany 
byly buď pohrobky Národní 
fronty, následníky zastaralých 
politických konceptů nebo 
prostě jen společenstvím zlo-

Chcete-li věci 
změnit, musíte 
vystoupit z davu. 
A budou si na Vás 
ukazovat, budou na 
Vás plivat, budou 
Vás pomlouvat a 
podsouvat Vám 
nízké úmysly. 
Protože nastavujete 
zrcadlo. Protože v 
koutku duše každý 
z nich pochybuje, 
jestli ta Vaše cesta 
není lepší. A v tom 
vězí Vaše šance. 
Setrvat a dokázat, 
že tohle má svůj 
smysl a význam. 
A postupně si 
budete získávat 
jejich duše. Kousek 
po kousku, až se 
na Vás usmějí 
a přidají se k 
Vám. A v tomhle 
je opravdová 
hodnota svobody, v 
možnosti jít si svou 
cestou, v odvaze 
setrvat na ní a stát 
si za svým. Stojí to 
mnoho sil, bolení 
břicha, probdělých 
nocí, pochybností 
o smyslu vlastního 
konání, ale 
především to stojí 
za to. Svobodu si 
volíte.

dějů a korupčníků. Pokud 
někde panovala osvěžující 
svoboda ducha, bylo to 
mezi rannými uživateli 
Internetu, vesměs členy 
komunity svobodného 
software. 
A právě tyto myšlenkové 
proudy stály na jaře 2009 
u založení České pirát-
ské strany. Nebyli jsme 
první pirátskou stranou 
na světě, nebyli jsme ani 
největší, ale jsme nyní tou 
nejúspěšnější. Česká pi-
rátská strana je světovým 
unikátem. Nikde jinde, 
mimo Islandu, se nepo-
dařilo zkrotit liberální po-
litickou sílu natolik, aby 
významně promlouvala 
do politiky země. A je to 

kus naší národní povahy, 
že když jde do tuhého, 
dokážeme se semknout 
a podřídit se společným 
cílům. Motivace, kterou 
tím navzájem získáváme a 
důvěra jeden v druhého a 
ve funkčnost principů, se 
kterými jsme do politiky 
vstoupili, z nás dělá těžko 
přemožitelného soupeře. 
Nevěřte tomu, co o nás 
lháři šíří. Jsme jedni z vás, 
často vaše děti a jsme na 
vaší straně, za to vám 
mohu dát ruku do ohně. 

Jiří Kadeřávek 
zakladatel Pirátů a 
kandidát do Senátu

příběh zakladatele – internet je naše moře
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ústava a lidská práva: Svobodu nekoupíte, tu si volíte
Jsem Pirát a nemám ve zvyku mlčet. K Pirátům jsem nevstou-
pil, založil jsem je - aby bojovali za demokracii, bránili lidská 
práva a hlídali stát. Bez svobody jsme jen loutky mocných. 
V Senátu budu ve své práci pokračovat, kontrolovat politiky 
a hlídat vaše práva.

Brno máme fakt jen jedno
Narodil jsem se zde a vím, jak se tu skvěle žije. Proto je tře-
ba stromy chránit, developery krotit a dopravu urychlovat a 
ekologizovat. Další Brno už nedostaneme - tak si chraňme 
to, které máme. Využiji své autority k efektivnímu řešení a 
medializaci problémů, které Vás tíží.

TECHNOLOGIE: Internet je naše moře
Jedničky a nuly nahrazují betonové dálnice, propojují nás 
s lékařem, otevírají vzdělání na druhém konci světa. Tech-
nologie řeší problémy, přináší svobodu a prosperitu. Budu 
proto legislativně podporovat čisté, obnovitelné a moderní 
technologie dostupné pro všechny.

Ekologie: Náš dluh sami sobě
Co škodí planetě, škodí nám všem. Země je naše matka a 
jen blázen by ji dál poškozoval. Živé musí dostat přednost 
před neživým - úcta k přírodě a životu má větší hodnotu než 
HDP. Budu se proto vždy hlasitě ozývat u projektů, které dále 
poškozují naše životní prostředí.

Ekonomika neJEN pro VIP
Jakou chceme mít ekonomiku? Aby vyhovovala monopolům 
a korporacím? Nebo aby byla také ekologická a živoucí - a 
přinášela blaho a užitek všem lidem? V Senátu podpořím  
zejména malé a střední podnikatele a střední třídu, která je 
pilířem naší prosperity.

nasvítím vám senát

Proč kandiduji do Senátu?
Rád bych zúročit své bohaté životní zkušenosti a kontakty napříč politikou 
ve prospěch občanů. V Pirátské straně jsem jako její zakladatel a autor pro-
gramových cílů respektovanou osobností a spolupracuji s mnoha poslanci, 
senátory i vedením strany. Jsem aktivní také v brněnské komunální politice. 
Během uplynulých let jsem si ověřil, že základy na kterých jsme stranu vy-
stavěli jsou pevné a občané jim dávají svou důvěru. To mne motivuje k další 
práci, tentokrát již mezi váženými senátory. Rád bych jim vyprávěl příběh o 
životaschopnosti a funkčnosti otevřené politiky, politiky, které dávají občané 
svou důvěru a slouží tak jako pevný pilíř našeho demokratického zřízení. Jako 
profesionál v IT oboru, technologický nadšenec, podnikatel a otec pěti dětí 
bych také rád připravil cestu pro přijetí moderní ekologické a protechnologické 
legislativy, která posune naši zemi z pozice montovny do pozice mozkovny. Rád 
bych posílil kontrolní roli Senátu při volbě rad veřejnoprávních médií, vysokých 
úředníků kontrolních úřadů a všude tam, kde je potřeba dohlížet nad mocí 
vlády. Chci, aby se mým dětem v mojí zemi dobře žilo a aby na ni mohli být 
hrdí. Úspěch naší Pirátské strany je mi motivací. Děkuji vám za vaši podporu.

příběh zakladatele – česká pirátská strana

VZDělání: Aby škola byla hrou
Vzdělávání musí být kreativní. Nesmí diskriminovat ani 
omezovat. Výuka musí být založena na vzájemném respek-
tu žáků, učitelů a rodičů. Budu proto požadovat metodiku 
pro distanční vzdělávání, intenzivnější digitalizaci škol a 
zavedení elektronického pasu žáka.

ŽIVOT: Moci se UČIT, MÍT KDE BYDLET, DOSÁHNOUT UZNÁNÍ
Chceme prožít život důstojně, od dětství až po seniorský 
věk. Děti potřebují přístup ke vzdělání, mladé rodiny střechu 
nad hlavou a senioři uznání a respekt za to, co přinesli 
naší společnosti. Budu se vždy stavět na stranu slabších 
tak, aby mohli prožívat život důstojně a beze strachu z 
budoucnosti.
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brněnská kultuRA žije! DOPORUČUJI KNIHU

PIN KÓD PRO 21. STOLETÍPIN KÓD PRO 21. STOLETÍ

Máte pocit, že svět se neudržitelně řítí 
do záhuby? Že lidstvo již nemá na-

ději na lepší budoucnost? A zamysleli jste 
se někdy nad tím, jak si vlastně lidstvo 
stojí ve srovnání s minulostí? Zkuste to. 
Náš zkreslený pohled na současný svět 
je aktuální a diskutované téma. Ve svých 
knihách a úvahách se mu věnuje například 
izraelský filozof Yuval Noah Harari a velmi 
detailně ho zpracoval také švédský lékař 
a akademik Hans Rosling (1948-2017) v 
knize Faktomluva. 

Hans Rosling v samotném úvodu díla jasně 

definuje, proč bychom se měli o tuto pro-
blematiku zajímat: „Tato kniha vám chce 
ukázat reálnou podobu světa. Je to kniha 
o vás a o tom, proč máte (stejně jako téměř 
každý) o světě zkreslené představy. Ukazuje 
vám, co s tím můžete dělat...a budete se díky 
novému způsobu uvažování cítit pozitivně-
ji, méně ve stresu a budete pociťovat větší 
naději.“ (H. Rosling, Faktomluva - Deset 
důvodů, proč se mýlíme v pohledu na svět - a 
proč jsou věci lepší, než vypadají. Jan Melvil 
Publishing, 2018)

Jako výchozí materiál pro formováni své 
teorie využíval data publikovaná Organizací 
spojených národů, která k jejich lepšímu 
pochopení zpracovával do grafické podoby. 
Faktomluva je tedy napsána jako prostředek 
k chápání světa na základě fakt. Během 
nespočetných konferencí a přednášek měl  
autor možnost otestovat své publikum a 
pomocí několika základních otázek týkají-
cích se úrovně života současné společnosti 
s překvapením zjistil, jak liché jsou před-
stavy běžné i odborné veřejnosti o stavu 
dnešního světa. Uvědomil si, že lidé kteří se 
podílí na běhu světových událostí a svými 
rozhodnutími formují světové dění, toho o 
současném světě ví velmi málo. Upozorňuje 
na náš přehnaně dramatický světonázor, kdy 
vidíme dění kolem sebe v horším světle, 
než tomu ve skutečnosti je a zásadním způ-
sobem podhodnocujeme pokrok, kterého 
lidstvo dosud dosáhlo.

Chcete tedy i vy otestovat své znalosti o 
životní úrovni světové populace, o před-
pokládaném demografickém vývoji nebo 
palčivých ekonomických a ekologických 
otázkách? Chcete znát PIN kód světa? Po-
tom je Faktomluva určena právě vám. 

Brněnská sídliště, která se stavěla od roku 1960 
až do porevolučních let, nabízí hodně zajímavostí. 

Nejstarším panelovým sídlištěm je Juliánov, nej-
novějším pak Kamenný vrch. Kamenný vrch byl v 
podstatě budován stejnou metodou, jako sídliště 
Vinohrady. Vinohrady byly původně plánovány tak, 
aby dohromady z ptačí perspektivy vytvořily tvar 
dvojitého hroznu. 

V Bohunicích zase měly dávat ulice Arménská, 
Gruzínská a Moldavská z ptačí perspektivy tvar 
srpu a kladiva (Moldavská dodnes připomíná tva-
rem srp). 

Kvůli některým sídlištím byly vybourány části sta-
ré zástavby (zbourání celé osady Hamburk na 
místě dnešních Vinohrad; zasypané rameno Svi-
tavy v Komárově; zbourání 178 domů pro sídliště 
v Králově poli; zasypání rybníka na Mifkově v Líšni 
nebo bourání původní Slatiny, proti které se začát-
kem 80. let postavili místní), některá sídliště byla 
postavená na zelené louce.

To je přesně příklad sídliště Lesná, které už svým 
názvem napovídá neznalým. Protože výstavba 
sídliště Lesná následovala po výstavbách v Juli-
ánově a Černovicích, jejichž podoby nebyly přijaty 
dobře, velmi se to promítlo do její podoby. Hlavní 
snahou architekta Rudiše a kolektivu bylo co nej-

více sblížit sídliště s okolní přírodou. Tato myšlen-
ka byla inspirována sídlištěm Tapiola ve finském 
Espoo. Toto sídliště bylo prvním poválečným pro-
jektem „nového města“ v Evropě a bylo skupinami 
odborů a sdružení obyvatel města postavené ve 
stylu „zahradního města“. 

Podobná zahradní ambice se promítla i na Les-
nou. Stejně jako u architekta Krchňáka (například 
Bystrc nad Zoologickou zahradou) jednotlivé 
domy respektovaly vrstevnice. Typy domů se liší 
podle toho, jakým způsobem odpovídají profilu 
terénu. Celé sídliště je rozděleno do 4 celků se 4 
centrálními centry s obchodními středisky. 

Celkově se postavilo 5 920 bytů pro původně 20 
500 obyvatel. Sídliště je velmi oceňované jak pro 
pocit bydlení v přírodě, tak pro uměleckou výzdo-
bu užitných ploch (prostory pro kontejnery apod). 
I přes nápad zařadit toto sídliště do seznamu 
chráněných památek se tak nestalo. Proti byl 
mimo jiné i sám architekt Rudiš. Důvodem bylo 
především to, že v 90. letech prošlo sídliště mno-
ha necitlivými zásahy – přístavba pater, přidělání 
lodžií nebo výstavba garáží změnily původní po-
dobu sídliště. 

Sídliště Lesná je ukázkovým příkladem toho, že 
pokud architekt vytvoří celou koncepci a má vše 
promyšlené, měli by obyvatelé těchto domů jeho 
představy respektovat. Jinak se totiž z kvalitní 
architektury a veřejného prostoru stane podivné 
panoptikum. Hezky to jde vidět u prvorepubliko-
vých funkcionalistických domů, které venkovní 
vjem dělaly pomocí kontrastu bílé a černé barvy 
(především bílá fasáda a černé obložení oken či 
samotné rámy). Pokud se tyto ornamenty ignorují 
a fasády se natírají na pastelové barvy, domy ztrá-
cí svůj původní estetický záměr.

Druhým, neméně zajímavým sídlištěm jsou Ža-
bovřesky. Celé sídliště je velmi charakteristické 
svými čtyřpodlažními kostkovými domy, někdy 
přezdívanými „bonbónky“ či prostě „kostky“.

Sídliště se skládá z 3 826 bytů pro původně 8 376 
obyvatel. Dnes má 2 centrální oblasti – náměs-
tí Makovského a Svornosti. Někdo může namít-
nout, že jsou vedle sebe příliš blízko. Po postavení 
městského okruhu, který sídliště rozděluje na dvě 
částí, toto rozdělení dává smysl. Na toto sídliště 
začal jako na první v Brně zajíždět pravidelně tro-
lejbus, a to roku 1973. 

Práce s přírodou je v Žabovřeskách opačná než na 
Lesné. Zatímco Lesná byla postavena již v exis-
tující „džungli“, v Žabovřeskách se prvně stavělo 
sídliště a poté se začala budovat místní džungle v 
okolí domů – dost často v rámci takzvaných Akcí 
Z. Čtyřpatrová výška domů tak dnes ladně splývá 
s výškou okolních stromů a celé sídliště je zano-
řeno do okolního „lesa“.

Autor: Mgr. Vladan Klement, urbanista, MUNI

I přesto, že nařízená vládní opatření 
proti šíření koronaviru znamenala pro 
oblast kultury zásadní omezení nesou-
cí s sebou útlum, který některé institu-
ce, jednotlivce a uskupení dohnal až na 
pokraj existenční propasti, v Brně v ne-
dávné době došlo k několika význam-
ným počinům hodným zaznamenání.
Moravská galerie v červenci spustila 
Open Call: Design pro Moravskou ga-
lerii. Jedná se o výzvu mladým i etablo-

vaným designérům na akvizici ze všech 
oblastí českého designu. Galerie tak chce 
umělce ve složitém období podpořit. K 
rozšíření svých sbírek vyčlenila 2,5 mi-
lionu korun. Přihlášená díla budou pre-
zentována na podzimním Designbloku v 
říjnu 2020. 

K dalšímu rozšíření mobiliáře dochá-
zí na půdě Moravské zemské knihovny, 
která v červenci ohlásila dlouho pláno-
vané darování soukromé knihovny a 
archivu manželů Věry a Milana Kunde-
rových právě MZK. Jedná se o komplet-
ní vydání Kunderových prací v českém 
jazyce, v jejich překladech do více než 
čtyřiceti světových jazyků, o archiv člán-
ků psaných Milanem Kunderou, o Mi-
lanu Kunderovi, o kritiky Kunderových 

knih, o výstřižky z novin, autorizované 
fotografie i autorovy kresby. Knihovna s 
archivem budou do Brna z Francie pře-
vezeny na podzim, MZK po jejich kata-
logizaci sbírku zpřístupní veřejnosti ve 
vyhrazené studovně nazvané „Knihovna 
Milana Kundery“.

BRNĚNSKÁ SÍDLIŠTĚ – lesná a žabovřesky
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rozhovor O problematickém fungování úřadu pro ochranu hospodářské souTěže

Zbyšku, vím, že pracuješ na ÚOHS. Co 
přesně tam děláš a jak dlouho už tam 
působíš?
Už je to víc než 11 let. Pracuji jako od-
borný rada na oddělení hlavního eko-
noma sekce hospodářské soutěže. Toto 
oddělení spolupracuje s výkonnými 
odděleními na šetření nejnáročnějších 
případů, v rámci nichž jsou prováděny 
ekonomické a ekonometrické analýzy. 
Takže matematická statistika, ekonomet-
rie, zpracování velkých objemů dat, to je 
náplní mojí práce. V posledních letech 
se také častěji objevují podněty v oblasti 
soft warových platforem, vyhledávačů a 
podobně a tam mohu využít své vzdělání 
(informatika) a dlouhou praxi k tomu, 
abych objasnil svým kolegům jak tyto 
věci fungují.
O Úřad pro ochranu hospodářské sou-
těže se v posledních týdnech média a 
politici velice zajímají, a to hlavně ve 
spojitosti s jeho vedením. Je ÚOHS pro 
občana tak důležitý nebo je to jen jeden 
z mnoha úřadů, které musíme z daní 
platit?
Důležitá, a to velmi, je hospodářská sou-
těž. Pokud probíhá intenzivní hospodář-
ská soutěž, tak z toho profi tuje celá spo-
lečnost. Soutěž vytváří tlak na inovace, 
tlak na snižování cen a zvyšování kvality. 
Prvních zhruba 15 let svého života, jsem 
prožil v plánovaném hospodářství, tj. ve 
světě bez jakékoliv hospodářské soutěže 
a výsledky si pamatuji dodnes. Nedosta-
tek zboží, nízká kvalita a vysoké ceny 
vzhledem k výši mezd.
V tom se shodneme, hospodářská sou-
těž je základem trhu, nicméně nakolik 
je potřebný orgán na její ochranu, tedy 
ÚOHS?
Všechny vyspělé státy si dávno uvědomi-
ly potřebu ochrany hospodářské soutěže 
a vytvořily si své národní soutěžní auto-
rity. U nás to na počátku devadesátých 

let bylo ministerstvo a pak vznikl ÚOHS. 
Jsem přesvědčen, že kvalitní soutěžní 
autoritu potřebuje každá rozvinutá země.
Má Česká republika kvalitní soutěžní 
úřad?
Obavám se, že nemá a je mi to líto. Dů-
sledky totiž pak pociťujeme všichni. 
Mnoho zboží a služeb je u nás méně 
kvalitních a nebo dražších než v jiných 
zemích. Například cena mobilních dat 
je typickým příkladem. Dále bych mohl 
mluvit o ceně a kvalitě liniových staveb 
a tak dále.
Velmi pravděpodobně stojíme na prahu 
ekonomické krize. Právě v takovém ob-
dobí je férové podnikatelské prostředí s 
kvalitním a rychlým soutěžním arbitrem 
extrémně důležité.
A co je podle tebe příčinou? Jsou naši 
úředníci méně schopní než v zahraničí, 
nebo je to dáno vedením ÚOHS, či jeho 
strukturou?
Od každého něco. Nemyslím, že by čeští 
úředníci byli nějak neschopní. Popravdě, 
když jsem tam přišel, tak jsem si dost 
opravil názor na státní zaměstnance. 
Jsou to většinou velice inteligentní, 
vzdělaní a pracovití lidé. Problém je, že 
pokud při šetření případu třeba dojdou 
k nějakému předběžnému závěru, tak 
se vůbec nesnaží o něm přesvědčit své 
nadřízené, prostě rezignovali a čekají 
na své zadání.
Znamená to, že čekají, až jim někdo 
řekne, jak mají případ vyšetřovat?
Zažil jsem často situace, kdy se na po-
radách probíralo, jak daný případ vidí 
pan předseda. Za ty roky jsem poznal, že 
první a druhý stupeň Úřadu není vůbec 
oddělen a podle pamětníků nebyl ani v 
minulosti. Správně by to mělo být tak, 
že první stupeň, zcela samostatně, vydá 
prvoinstanční rozhodnutí, ke kterému 
účastník řízení podá rozklad ke druhé-

mu stupni, kterým je předseda Úřadu. 
Myslím tedy, že než si formálně „hrát“ 
na dvoustupňový orgán, bylo by čistější 
mít rovnou jen jeden stupeň. Tím by se 
zkrátila doba, po kterou se případem 
ÚOHS zabývá, a to dost výrazně. To mís-
to, kudy Stoka prosákla do ÚOHS, jsou 
právě rozkladové komise. Takže zrušení 
druhého stupně jako „opravné“ instance 
by pomohlo i v tomto. Jako opravná in-
stance zůstane soud, kde stejně nakonec 
mnoho případů končívá.
Zmínil jsi Stoku. Lze nějak zabránit 
prorůstání korupce a organizovaného 
zločinu do institucí jako je ÚOHS?
To, co se tu stalo je obrovský problém. 
ÚOHS je jedním z ústředních orgánů 
státní správy a tento orgán byl kom-
promitován. Zabránit tomu zcela nelze 
nikdy, ale lze to výrazně omezit. Stoka 
je o veřejných zakázkách. Myslím, že by 
opravdu hodně pomohlo, kdyby dohled 
nad veřejnými zakázkami a ochranu hos-
podářské soutěže nedělal jeden orgán. 
Zkrátka, veřejné zakázky by měl hlídat 

samostatný orgán, jednostupňový, v je-
hož čele by byla rada a ne jeden člověk. 
Radní takového úřadu pro dohled nad 
veřejnými zakázkami by byli voleni Po-
slaneckou sněmovnou, či Senátem. Jejich 
mandát by byl časově omezen. Bylo by 
dobré, pokud by část z nich mohla nomi-
novat akademická obec. Samostatný an-
timonopolní úřad, bez agendy veřejných 
zakázek, by měl být také řízen obdobnou 
radou. Ozve se jistě argument, že by to 
bylo drahé, ale opak je pravdou. Mzdy 
těch radních by byly bezpečně o řády 
nižší, než škoda, kterou může způsobit 
jeden zkorumpovaný a mafi í ovládaný 
úřad. Jinými slovy, myslím, že by se to 
vyplatilo. Pokud je taková instituce ob-
sazována na základě politického, nikoliv 
odborného klíče, tak je to špatně. ÚOHS 
vyšetřuje a trestá, je to tedy něco jako 
policie a soud, a tudíž není přijatelné jej 
obsazovat nekvalifi kovanými politiky a 
jejich kamarády.

Autor: Jiří Kadeřávek

ZBYŠEK MARTOCH JE PIRÁTSKÝM ZASTUPITELEM V MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO – ŽABOVŘESKY. PRACUJE JAKO ODBORNÝ RADA NA ÚŘADU PRO 
OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. POSKYTL ROZHOVOR O PROBLEMATICKÉM FUNGOVÁNÍ BRNĚNSKÉHO ÚŘADU, KTERÝ JE V POSLEDNÍ DOBĚ 
ZMIŇOVÁN ZEJMÉNA V SOUVISLOSTI S PODEZŘENÍM Z MANIPULACE S VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI ZE STRANY JEHO VEDENÍ.

Jsem hrdý, že pomocnou ruku přiložili 
i lidé z řad Pirátů po celé zemi. Protože i ti 
v krajích šili a distribuovali roušky a tiskli 
ochranné štíty pro zdravotnická i sociální 
zařízení včetně domovů pro seniory. Jiní 
organizovali dobrovolníky nebo se podíleli 
na zásobování těch nejohroženějších. Napří-
klad v Plzni Piráti na vlastní náklady pořídili 
3D tiskárnu a v prostorách Pirátského centra 
začala fungovat malovýroba ochranných 
štítů, která měla denní kapacitu 20 štítů. Dále 
třeba Praha pod vedením Zdeňka Hřiba byla 
příkladem v oblasti hygienických opatření, 
efektivní pomoci seniorům či ekonomických 
úlevách malým podnikatelům. Naši lidé se 
podíleli i na chytrých celostátních řešeních.

Jsem přesvědčen, že kus práce jsme odvedli 
i s Piráty ve Sněmovně, kde jsme kontrolovali 
kroky vlády a z pozice konstruktivní opozice 
přicházeli s vlastními návrhy a řešeními tam, 
kde vláda na někoho zapomněla nebo nabídla 
nedostatečná řešení. Nikoho jsme nevyne-
chali. Postavili jsme se především za ty nej-
ohroženější skupiny – seniory, ekonomicky 
ohrožené jedince a ty, kterým stát podporu 
v těžké situaci odmítl poskytnout. Bojovali 
jsme za záchrannou síť pro dohodáře, ke kte-
rým se vláda zcela otočila zády, jde přitom 
třeba o maminky na mateřské či invalidní 
důchodce, kteří jsou zaměstnání na DPP či 
DPČ. Po našem nátlaku dostali dohodáři, 
kteří si platili pojistné, ošetřovné. Tlačili jsme 
na digitalizaci běžných úkonů, aby lidé, kteří 

potřebovali pomoc, nemuseli běhat s papíry 
po úřadech. Naše místopředsedkyně Olga 
Richterová kromě jiného intenzivně řešila 
některá čistě lidská témata, jako byly zákazy 
doprovodu u porodů či doprovázení umíra-
jícíh osob. Jsem přesvědčen, že ani v takto 
komplikované době nemůžeme rezignovat 
na soucit a přistupovat k lidem pouze jako 
k číslům ve statistikách. 

Vyhráno na mnoha frontách zatím nemáme. 
Aby další kroky byly efektivní, musíme se 
vydat cestou chytrých řešení založených 
na jasných datech. Budoucnost musíme řešit 
teď! S Piráty jsme připravili dlouhodobý plán 
revitalizace naší země založený na faktech 
a číslech a propracovaných návrzích tak, 
aby se naše země co možná nejdříve vrátila 
zpět do formy. Naše varování, že se nelze 
spoléhat na kroky vlády, byla a stále jsou, 
obávám se, zcela na místě. Neschopnost 
zajistit ochranné pomůcky zdravotníkům 
a pracovníkům v sociálních službách, chaos 
a mnohdy důraz na dojmy vlády namísto 
názoru odborníků při přijímání a uvolňování 
opatření, nedostatečná podpora ohroženým 
skupinám obyvatel – to vše máme stále v živé 
paměti.

V čem náš plán BUDOUCNOST ŘEŠÍME 
TEĎ spočívá? V první řadě musíme podpořit 
zdravotnictví a nastartovat naši ekonomiku. 
Koronavirová epidemie ukázala, jak křehké 
české zdravotnictví je a že reforma, kterou 

vláda odkládala, nepočká. Je zcela nezbytné 
poučit se a posílit současný systém. Nyní je 
zapotřebí zabezpečit fi nancování českého 
zdravotnictví, ulevit zdravotnímu personálu 
a elektronizovat zdravotnictví. Neméně dů-
ležité je nakopnutí ekonomiky, jejíž páteří 
jsou malí podnikatelé a živnostníci. Po-
třebujeme zabránit krachům a zjednodušit 
rozjezdy. Chceme pomoci českým fi rmám, 
které již na trhu jsou, ale i těm, kteří se roz-
hodnou v téhle nelehké době začít podnikat. 
Neobejdeme se ale ani bez posunu vpřed 
v oblasti vzdělávání, modernizace země, 
otázkách soudržnosti společnosti či jasných 
vizí do budoucna. Stejně tak asi téměř každý 
pocítil, jak je důležitá digitalizace. Vyřídit si 
potřebné věci se státem přes email, nemuset 
nikam posílat papírová potvrzení či někam 
stále chodit. Na to vše s Piráty v našem plánu 
myslíme. Krizi chceme uchopit jako pří-
ležitost posunout se vpřed. Rozhodnutí, 
kterým směrem se vydat, vyžaduje znalosti, 
zodpovědnost, rozvahu i odvahu. To vše, 
věřím, máme.

Jsem si jistý, že chuť zlepšovat věci nám 
nechybí, stejně jako schopní lidé, kteří jsou 
ochotni nás ke změně dovést. Pokud stejně 
jako my Piráti věříte, že stát není nutné řídit 
jako svou fi rmu, ale spíše jako propojenou 
společnost postavenou na občanské angažo-
vanosti a spolupráci namísto soutěže, budu 
rád, když nás podpoříte. Společně jsme 
silnější! 

S vděčností, úctou a nadějí Ivan Bartoš. 
Piráti, poslanec.

Budoucnost řešíme teď!

slovo ivana bartoše, předsedy pirátské strany – pokračování článku z titulní strany

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., předseda České pirátské strany

Zleva Ivan Bartoš, Silvie Mrkvanová, Jiří Kadeřávek a Zbyšek Martoch, poskytující rozhovor o ÚOHS (KD Rubín 2019)
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Gaius Caesar Augustus Germani-
cus, římský císař známý spíš pod 
jménem Caligula, pohrozil svého 
času, že jmenuje svého oblíbeného 
koně Incitata senátorem. Kůň se 
nakonec senátorem nestal, zůstalo 
jen u výhrůžek. Jak skončil nevíme, 
ale Caligula byl 24. ledna 41 n. l. 
zavražděn. A co má Senát České 
republiky společného s Caligulou 
nebo koňmi? Když si vévoda Al-
brecht z Valdštejna budoval své 
pražské sídlo, nechal v něm roku 
1624 vybudovat i výpravnou ko-
nírnu pro 37 koní. V současnosti 
slouží prostor bývalé konírny, zre-
konstruovaný do dnešní podoby 
v roce 1998, jako jednací sál Se-
nátu, kde se konají schůze pléna. 
A protože senátoři jsou mnohem 
skromnější a skladnější než Vald-
štejnovi koně, vejde se jich sem 
hned 81.

Václav Turko

zpupní vládcové 
mívají trpké konce

10 neuvěřitelných 
faktů o lidském těle

1. Bez použití zrcátka si 
neuvidíte na uši.

2. Nedokážete spočítat 
svoje vlasy.

3. Nemůžete dýchat no-
sem, když vypláznete 
jazyk.

4. Právě jste vyzkoušeli 
bod 3.

6. Zjistili jste, že je to 
možné, ale že u toho 
vypadáte jako pes.

7. Právě se smějete, pro-
tože jsme Vás napálili :)

8. Přeskočili jste bod 5.

9. Právě jste zkontrolova-
li, zda existuje bod 5.

10. Dejte přečíst naše listy 
přátelům a zasmějte se 
spolu s námi :)


