
Žijeme ve státě s relativně
svobodným Internetem, kte
rý si bují svým životem.
Zatím. V poslední době ně
kolik lidí projevilo chuť
poslední svobodnou plat
formu utišit – ministr financí
Andrej Babiš přišel s ná
vrhem změny loterijního
zákona, který by umožnil
vytvořit seznam zakázaných
webů. Ministr vnitra Milan Chovanec zase reagoval na vniknutí
hackerů do emailu premiéra Bohuslava Sobotky touhou po diskusi
ohledně povinné identifikace každého uživatele sítě a pokračuje
kriminalizace odkazování, ostatně Piráti jsou stíháni za provozování
webu s odkazy www.sledujuserialy.cz.

To všechno vyburcovalo přibližně šest set lidí k účasti na de
monstraci za svobodný internet 20. 2. na pražském Klárově.
U mikrofonu se vystřídalo několik osobností z českého
kyberprostoru; panovala obecná shoda nepřipustit síť škrtící tendence
typické pro totalitní režimy. Josef Bouška ze Sdružení pro
internetový rozvoj dokonce označil Babišovu novelu za protiústavní.
Následoval průvod k Ministerstvu vnitra, kde došlo k předání
manifestu Tři kroky k obraně svobodného Internetu.

Přesto kontroverzní návrh loterijního zákona putuje do legislativního
procesu; v úterý 1. března v Poslanecké sněmovně k druhému čtení.
Babiš chce blokovat loterijní weby bez licence v ČR, přitom téměř
všechny internetové spolenčnosti sídlí za našimi hranicemi. Jakmile
se princip cenzury usadí v legislativě, omezení přibývají. Belgický a
dánský příklad Piráti taky neberou – ani tam totiž nemůže svévolně
řídit seznam zakázaných stránek skupina úředníků.

K 50. výročí od první zmínky o Járovi Cimrmanovi
oslovil Filip Smoljak, jako jeden z dědiců jeho odkazu,
Pirátskou stranu. Smoljak usiluje o zpřístupnění
přenosů Cimrmanových divadelních her. „Skutečným
autorem je Jára Cimrman. Vzhledem k tomu, že
neexistuje, neexistují ani (ta) autorská práva. Jak se
s tím morálně vypořádat? Vzdát se těch práv ve pro
spěch společnosti,“ komentoval s úsměvnou nadsázkou
iniciátor. On sám se totiž rád jemu náležící osminy
práv zřekl. Zbytek držitelů kopírovacího monopolu
hodlá Pirátská strana oslovit s otázkou, za jakou částku
by zákonné vypuštění díla do virtuálního světa povolili.
V tom by měl pomoci crowdfunding – o tom, zda by
se podařilo Cimrmana vybojovat pro lidi, by tak
příznačně rozhodla veřejnost svými příspěvky.

Piráti zároveň vyjádřili ochotu
udělat si pokusného králíka i
z jiného díla. „Nechceme ni
komu kazit hru ani výdělek, ale
umožnit alternativu nedělat to,“
řekl Filip Smoljak. Dále
na tiskové konferenci 24. února
představil i petici určenou
pro ministra kultury Daniela
Hermana. Žádá v ní celkové
zjednodušení a zpřesnění au
torského zákona, možnost vzdát

se autorských práv už za života autora či ze závěti, aniž
by to znamenalo udušení byrokracií a právní kličky.
Zrušení poplatku z prodeje nosiče a kopírovacího stroje
nevyjímaje.

Baví Tě programovat? Připravovat akce? Rád píšeš? Nebo by Tě bavilo získávat informace, které pomohou zatočit s darebáky? Tady jsou
aktivity, do kterých se můžeš zapojit klidně hned teď:

Focení neudržovaných domů v centru Prahy
Správa webových stránek
Rešerše použití Open Source ve veřejných institucích
Psaní článků na Pirátské listy
Analýza sportovních grantů za posledních 10 let
Shromáždění informací o Dopravním podniku
Sledování městských částí
a mnoho dalších…

Napiš nebo zavolej Míše, která Ti řekne víc a pomůže Ti vybrat tu nejlepší činnost.
Pro každého se něco najde :)

Mobil: +420 732 858 172

Email: misa.krausova@pirati.cz

Klárov za svobodný Internet
Cimrman do kažedé domácnosti

Praha uzná jednotnou Čínu
Libeňský most bude zachráněn
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Zastupitelstvo schválilo dohodu o partnerství Prahy s Pekingem, která zahrnuje i uznání jednotné Číny – včetně Tchajwanu jako její
nedílné součásti. Takovou pasáž dohody evropských metropolí s Pekingem neobsahují. Politikům z ČSSD, ANO, KSČM a ODS
se podařilo přehlasovat zbytek Zastupitelstva včetně Pirátů.

Pirát Mikuláš Ferjenčík navrhl hned na začátku jednání zkrácení rozpravy, ta stejně zabrala více než hodinu a Zastupitelstvo nakonec
skončilo o půlnoci. „Dovolím si shrnout, co zazní: ODS odsoudí komunistický režim, TOP 09 zmíní odkaz Václava Havla, Trojkoalice
bude mluvit o Tibetu, KSČM o zločinech kapitalismu, ANO zmíní ekonomický přínos, ČSSD podporu zahraniční politiky vlády, Tomáš
Hudeček řekne, že je proti, a proto bude hlasovat pro, a Piráti řeknou, že tu nechtějí čínský Internet,“ zdůvodnil Mikuláš Ferjenčík svůj
návrh.

Jak vidíme z výsledku hlasování, ODS vyměnila svou ideologii za dobré vztahy s ANO, proč to udělala se můžeme jenom domýšlet.

Vyhraný boj za transparentnější zastupitelstvo

Transparentnost – v mnoha slova smyslech a na mnoha úrovních – před
stavuje jeden z hlavních bodů pirátského programu a v rámci jejího uvádění
do praxe se teď Pirátům podařilo prosadit svůj návrh na elektronizaci
oznámení podle Etického kodexu zastupitelů. Impulsem k tomuto opatření
se stala ztráta oznámení podaných Pavlem Bémem nebo Petrem Hulinským,
což už by se díky nově zavedenému skenování a ukládání na CD či DVD
nemělo dít. Za předpokladu souhlasu konkrétního zastupitele dokonce
poputuje majetkové přiznání i na web. Návrh se zrodil v pirátských
mozcích, doplnilo ho ještě hnutí ANO a odsouhlasení se dočkal napříč
všemi stranami.

Ano architektuře, ne dálnici

Kubistická architektura z první
poloviny 20. století činí z Česka
světový unikát. Jejím příkladem
je i Libeňský most od architekta
Pavla Janáka. Ten se však měl
stát obětí megalomanského plá
nu Pavla Béma. Měl být zbou
rán a nahrazen mostem šířky
dálnice. Tento návrh Piráti
od začátku kritizovali. „Bourat
Libeňský most je nesmysl. Neřešme megalomanské projekty a podpořme
rekonstrukci,“ vyjádřil se pirátský zastupitel Ondřej Profant. Nakonec
zastupitelstvo dalo za pravdu zastáncům zachování mostu. Ministerstvo
kultury zahájilo řízení, na jehož konci se most může stát kulturní památkou.

Zastupitelstvo dále vyjádřilo znepokojení nad průběhem přípravy
Metropolitního plánu. Ten sice jeho autoři nezveřejnili, ale panuje obava, že
neodpovídá stavebnímu zákonu.

Konec nefunkční informatice na Magistrátu

Piráti podpořili návrh, aby se do pražské
informatiky, která je dlouhodobě
ve špatném stavu, výrazněji zapojila
městská společnost Operátor ICT. Tato
firma se projevila jako relativně
kompetentní v projektu Lítačka. Ondřeji
Profantovi se podařilo do stanov
Operátora ICT za souhlasu zbytku

zastupitelstva prosadit přísnější pravidla transparence.

Přijďte se v březnu podívat

na následující setkání s Piráty
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