
Výpovědi k událostem na sekretariátu Pirátů P3 ze dne 1.10.2019: 

Štěpán Štrébl: 

Situace začala tak, že Jana Belecová již poněkolikáté udělala rozhodnutí s dopadem na celý 

sekretariát bez konzultace se mnou (dříve to byly třeba změny časů schůzek sekretariátu, nyní 

přechod ze sdílené tabulky úkolů dostupné celému MSku na Trello). Tím jsem ztratil přehled nad tím, 

na čem kdo dělá, což jsem jako lídr (místostarosta a navíc předseda klubu) sledoval. Konflikt se 

vyhrotil poté, co se se mnou Jana odmítla o čemkoli bavit a neušetřila si další jedovaté poznámky. 

Její reakce na můj dotaz před lidmi byla uštěpačná a arogantní - je to její rozhodnutí, mám si už 

konečně zvyknout, že tam je apod. Zatímco předtím jsem ty situace ignoroval, tak tentokrát jsem 

vypěnil. Křičeli jsme na sebe vzájemně a při tom jsem k ní vstoupil blízko. Jana do mě strčila. 

Souhlasím s tím, že jsem byl v tu chvíli asi 30 cm od ní, což mě mrzí, byl jsem vytočený. Nicméně 

podotýkám, že vždy bylo kam ustupovat (v otevřeném prostoru sekretariátu), včetně vlastní 

kanceláře, kam mohla Jana odejít kdykoli a neučinila to. Ve finále jsem já odešel do své kanceláře a 

Jana se i nadále pohybovala ve zbytku sekretariátu, absolvovala se mnou později i schůzku u 

starosty. 

Janě jsem se později před klubem omluvil (jediná omluva, co kdy padla v naší spolupráci). Uznávám, 

že jsem řešil tuto situaci chybně. Třebaže věřím, že jsem ve sporu hájil princip (unilaterální 

rozhodnutí Jany), tak provedení bylo špatné. Měl jsem to vzít na klub a ne se vytočit. Jana se to nyní 

snaží podávat jako izolovaný konflikt jednostranné agrese. Nicméně nelze to chápat bez kontextu. 

Toto nebyla první situace a ve všech předchozích i pozdějších jsem udržel nervy na uzdě, včetně 

situací, kdy na mě křičela před lidmi. Za předchozí situace, kdy na mě řvala ona (rovněž před svědky) 

jsem omluvu nedostal. Ani nečekám, že přijde. Také jsem ty situace nikdy neeskaloval pro vlastní 

benefit. 

Pro ilustraci Janina přístupu: 

Jana nechala tajemníka předložit tisk, který mi ubíral pracovní místa z odboru školství pro její nový 

odbor. Pro představu po ubrání míst školství by např. odbor kultury měl větší počet pracovníků než 

odbor školství. Tisk se objevil na radě i přesto, že jsme se dohodli na klubu, že k této reorganizaci 

nejdříve proběhne separátní schůzka klubu, teprve poté podpoříme nějaké rozhodnutí. Na radě jsem 

tedy užil právo veta dle koaliční smlouvy. Jana však toto neuznala a začala užití veta zpochybňovat. 

Hádali jsme se před členy koalice, neboť Jana trvala na tom, aby se tisk hlasoval. Nepodpořila ani 

kompromisní řešení. Nakonec situaci vyřešili naši koaliční kolegové Zelení tím, že také požádali o 

stažení tisku. 

Abychom uvolnili pracovní místo na sekretariátu pro Karla Světlíka, Jana mě požádala, abych 

jednoho řádně vysoutěženého asistenta na sekretariátu vyhodil. To jsem odmítl udělat. Vůči mé 

asistence je Janou vyvíjen dlouhodobě nátlak, což řešila za MSko Nikol Marhounová, detaily jsou 

případně k dispozici u ní. Podobně druhý asistent si také užil své, neb je loajální klubu. 

  



Karel Světlík: 

Pravděpodobně máte k dispozici svědky podepsaný popis situace i shrnutí, které po šetření zveřejnil 

tajemník úřadu (pokud ne, poskytnu). Obojí je za mě vystihující. Dodat k tomu mohu pouze to, že se 

ono pronásledování Jany Belecové po kanceláři sekretariátu ze strany Štěpána Štrébla docela 

protahovalo. Snažil jsem se Štěpána uklidňovat, stavěl jsem se mu do cesty. Pak už to vypadalo, že 

končí, ale vše začalo opět znovu se stejnou intenzitou. Chodil stále znovu za Janou Belecovou s 

rukama zkříženýma na prsou a dostával se opakovaně do její bezprostřední blízkosti (osobní zóny), 

když už nemohla ustupovat. Termín fyzické ohrožování je zcela na místě, byť k samotnému napadení 

nedošlo.  

Byl to můj první den v pozici asistenta na radnici. Zažil jsem už mezi Piráty mnohé a věděl jsem, že 

jdu na "horkou" půdu. Na tohle jsem ovšem skutečně připraven nebyl. Bylo to hodně "přes čáru". Byl 

jsem v šoku, co se může dít na radnici v pracovní době. Do té doby jsem si nic podobného představit 

nedokázal.  

Musím dodat, že druhý šok mi přivodil způsob, jakým se s tímto incidentem vypořádávalo 

předsednictvo MS P3, když celou věc odkládalo. Připadalo mi to krajně nešťastné a opakovaně jsem 

to kritizoval a nabádal k jednoznačnému odsouzení tohoto chování. PMS dlouho své vyjádření 

oddalovalo (poněkud trapné bylo, že členové MS se o incidentu dozvídali poněkud pokoutně od 

členů jiných stran). Nakonec vydali na foru prohlášení, o kterém dopředu věděli, že k němu má Jana 

Belecová věcné výhrady. Osobovali si právo celou věc popisovat a interpretovat, což jim nepříslušelo. 

Výsledkem tedy byla bagatelizace a rozmělnění celé věci. 

  



Michal Gill: 

Níže připojuji svůj popis situace, nakolik si ji pamatuji, včetně důvodů jejího vzniku, na pirátském 
sekretariátu na radnici Prahy 3 dne 1.10.2019: 
  
K situaci došlo ve střední ze tří místností pirátského sekretariátu (které jsou uspořádány v řadě ze 
sebou, přičemž krajní náleží Janě Belecové (JB) a Štěpánu Štréblovi (ŠŠ), středová je pracovištěm nás 
asistentů a přes ni i vede jediný východ). 
  
K situaci došlo krátce po návratu ŠŠ z delší dovolené, během které JB unilaterálně zavedla program 
Trello jako SW pro zadávání a monitorování úkolů asistentů Karla Světlíka, Michaely Vlkové a mě. 
Denisa Pevná byly vyjmuta, zřejmě proto, že už v té době pracovala výslovně pro ŠŠ a Jana s ní 
nemluvila. 
  
1.10. jsme se ŠŠ něco řešili u mého stolu v prostřední kanceláři, když na mém monitoru zahlédl Trello. 
Zeptal se, k čemu ho používám, tak jsem mu vysvětlil, že jeho používání (zjevně bez jeho vědomí coby 
předsedy zastupitelského klubu) zavedla JB pro interní úkoly sekretariátu namísto do té doby 
používané sdílené excelové tabulky (k níž, na rozdíl od Trella, měli přístup minimálně všichni členové 
zastupitelského klubu, jiní členové MF, někteří nečlenové, všichni asistenti a dokonce i členové PKS a 
rady HMP). V reakci na tuto informaci ŠŠ poněkud vybuchl a na JB, která v té době buďto byla 
v místnosti, nebo přišla v reakci na hluk (už nevím), začal křičet něco v tom smyslu, jak si dovoluje 
měnit zaběhlý systém bez informování klubu. JB na něj začala křičet zpět a takto se několik minut 
pohybovali po středové kanceláři. Přítomni byli Karel Světlík, který se snažil stavět mezi ně, Michaela 
Vlková v průběhu hádky (řekl bych v první polovině, ale s jistotou to nevím) odešla z místnosti (z 
doslechu šla na sekretariát starosty o patro výš) a já. Jediný fyzický kontakt, ke kterému mezi JB a ŠŠ 
během celé roztržky došlo, bylo odstrčení ŠŠ ze strany JB nataženou paží. 
  
Popravdě si už nejsem jist, co následovalo, ale zřejmě se rozešli do svých kanceláří. 
  
Jak se během situace kdo cítil ohrožen nebo si připadal nekomfortně opravdu netuším a nehodlám 
spekulovat, ale dovoluji si kategoricky odmítnout popis události s použitím slov jako „fyzické 
ohrožení“, „otevřená agrese“, „napadání kolegyně“ nebo označování kohokoli za „agresora“ + 
nařčení zastupitelského klubu ze „sekundární viktimizace“ a „snah o eliminaci oběti“, což jsou 
všechno doslovné citace z popisu dění JB v e-mailu adresovanému pražskému PKS a členům MF 
Praha 3 dne 13.2.2020 v 11:08 hodin. 
 


