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Ahoj Jiří,
nikdo nic v neděli řešit nemusí, prostě odepisuj až v pondělí, což?
Na osobní invektivy nebudu reagovat, takže téměř nemám na co odepisovat :D 
Nic z textu není smyšlená replika. Jde ve většině případů o doslovný přepis, někde o zestručnění a odstranění slovní vaty. Připomínám, že jsi
tam většinu jednání nebyl. 
M.

---------- Původní e-mail ----------
Od: Jiří Hoskovec <jiri.hoskovec@pirati.cz>
Komu: Jaromír Beránek <jaromir.beranek@pirati.cz>
Datum: 8. 12. 2019 17:27:18
Předmět: Re: Dotazy na páteční setkání

Ahoj Míšo, 

Debata bohužel zajímá všechny, jak vidíš sama, hromada lidi musí v neděli řešit tvůj amatérismus.

Chceme, abys předložila zápis z jednání. To, co jsi předložila, je náhodná třetina výstupu účastníků nelogicky naházená bez ladu a skladu a
souvislosti s tématem v době, kdy jsi zrovna nepsala na Facebook, ale svoje zápisky. Jak říkám, podklad pro tvorbu zápisu to může posloužit
dobře, ale vydat tenhle text pod jiným označením než “pracovní zápisky Michaely Skokanové”, nota bene to vydávat za zápis, by bylo
zavádějící, manipulativní a především nepravdivé. 

Stranou teď ponechám, že tvé zkrácené či zcela nesouvisejici a smyšlené repliky, co nám vkládáš do úst, nás poškozují ve vztahu k entitam
které s pirátskou stranou nijak nesouvisí (třeba stran vyjednávání mezd s úřadem, jak psal Mirek, či mé předchozí pracovně právní poměry,
které tam obsedantně zmiňuješ).

Já chápu, že napsat zápis je obtížné, ale je to už jednou odvrácené tvar toho, že se můžeš pyšnit funkcí. Tak prosím do toho, ať se máme nad
čím bavit a nemusíme si dokola vysvětlovat, že není možné brát náhodné věty účastníků, házet je bez ladu a skladu za sebe a vydávat je za
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záznam setkání.

Jestli je to úkol nad tvé síly, tak zvaž, jestli chceš ve funkci setrvat. 

Hezkou neděli,

On Sun, 8 Dec 2019 at 17:07, Jaromír Beránek <jaromir.beranek@pirati.cz> wrote:
Pokud si stále nerozumíme, budu to muset skutečně probrat s mediální strategy skupinou. Pokud nemáte rozum vy, někdo mít musí.

Tak dejte vědět, zda to mám eskalovat.

Díky,

Mirek

--
Sent from my sweet little Something. Typos are meant to be punny!

Dne ne 8. 12. 2019 16:20 uživatel Matěj Kubíček <kubicek.haul@gmail.com> napsal:
Obecne bych takovyhle dokument urcite nezverejnoval, je to nic nerikaji, bez zaveru, neuplne. Jako clovek, ktery tam nebyl mi to vubec
nic nerika.
Pokud chceme zlepsit administrativu v Praze, pak tohle neni navod.
Pokid jsou nejake konkretni body, na kterych panuje shoda, nebo zavery komise, pak ma smysl zverejnit. 
Hezky vecer,
Matej

Dne ne 8. 12. 2019 16:14 uživatel Bc. Michaela Skokanová <cat.misa@seznam.cz> napsal:
Nemyslím, že bychom si rozuměli, v předchozím mailu odpovídám na Jiřího text, o zveřejnění tam není ani čárka. Vulgarity a věci, které
jsi zmínil, pochopitelne není problém vypustit. Tak nějak jsem si představovala tu zpětnou vazbu od vás, díky za ni. 

M.

---------- Původní e-mail ----------
Od: Jaromír Beránek <jaromir.beranek@pirati.cz>

mailto:jaromir.beranek@pirati.cz
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Komu: Bc. Michaela Skokanová <cat.misa@seznam.cz>
Datum: 8. 12. 2019 15:33:44
Předmět: Re: Dotazy na páteční setkání 

Děkuju, tak jsem rád, že si rozumíme, že tento dokument nikde nebude viset veřejně.

Mirek

--
Sent from my sweet little Something. Typos are meant to be punny!

Dne ne 8. 12. 2019 15:03 uživatel Bc. Michaela Skokanová <cat.misa@seznam.cz> napsal:
Ahoj Jiří,
předem tě prosím, pokud by ti ani toto vysvětlení nestačilo, dál už nedávej "odpovědět všem", obávám se, že tak polovinu adresátů
naše debata nezajímá. 

Co se týče toho, jak jsem dávala pozor, je od tebe odvážné tvrdit, že víš, jak jsem se u toho flákala, na základě toho, že jsem
odpověděla na tvůj komentář na FB týkající se předmětů schůze. Sám jsi se zdržel z celého jednání tak půl hodiny, ale hlavní je, že
máš o věci jasno.

Ad seznámení účastníků s tím, že bude pořizován zápis - ano, udělala jsem chybu, že jsem nepronesla explicitní větu "budeme
dělat zápis". V průběhu jednání jsem ale několikrát poznamenala, že nějaké ty urážky na jiné politiky zapisovat nebudu a
nezaznamenala jsem žádný nesouhlas s tím, že celou dobu píšu. (To je informace na vysvětlenou jak pro tebe, i pro Míru.)
 
K podobě zápisu - je to naprosto běžná forma zápisu, který pořizujeme roky na schůzích MS i KS. Nicneříkající shrnutí lichotivá pro
účastníky jsou celkem k ničemu, i kdybys je ty vyhodnotil jako dobře shrnutý zápis. 
Pokud máš nějaké poznámky k obsahu, protože jsem tě špatně interpretovala nebo něco vynechala, prosím o doplnění. To byl také
původní smysl toho, že jsem vám ten zápis poslala, ne rozpoutat další emailovou válku ;)

Hezkou neděli všem.
M.

---------- Původní e-mail ----------
Od: Jiří Hoskovec <jiri.hoskovec@pirati.cz>
Komu: Michal Zachar - PIRÁTI <michal.zachar@pirati.cz>

mailto:cat.misa@seznam.cz
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Datum: 8. 12. 2019 14:15:17
Předmět: Re: Dotazy na páteční setkání 

Ahoj, Míšo,

Já chápu že jde o tvoje pracovní poznámky ze schůze, až pošleš zápis, můžeme se bavit nad ním. Tohle zápis není (jak ti bylo
opakovaně vysvětleno).

Kdyby se měl z jednání pořizovat zvukový nebo stenozáznam, tak je potřeba to předem říct a informovat o tom účastníky. A pak z
toho třeba udělat zápis. Nicméně nemám pocit, že by sezení stranického orgánu mělo mít nebo dokonce bez domluvy mohlo mít
stejné pokryti jak schůze sněmovny či zastupitelstva.

No a do třetice: to cos pořídila ty, není ani ten stenozaznam  je to tak třetina něčího projevu, vložená jako přímá řeč. Čast chybí,
část je špatně poskládána, sama sis na místě psala půl času má Facebooku, tak přece nemůžeš ani s vaznou tváři tvrdit, ze jde o
přepis všeho co zaznělo. Nemůžeš mi vzít třetinu věty, vytrhnout ji z kontextu a navazujících vět a dat ji do přímé řeči, to proste
podsouvas lidem co neřekli a vydáváš to za přepis jednání, což je nepravda.

Děkuji za hezké zápisky z jednání, až z nich bude zápis, tak ho prosím pošli účastníkům. Tohle není možné vydat jako zápis, ale
pouze jako “co si jedna účastnice napsala do poznámek, když zrovna poslouchala”.

Díky -)

On Sun, 8 Dec 2019 at 00:19, Michal Zachar - PIRÁTI <michal.zachar@pirati.cz> wrote:
Četl jsem to sice zběžně, trávím teď už 14 hodinu v inboxu a e-mailu, a dostanu se ke všemu až v pondělí, ale opravdu nechápu
smysl publikování celého zápisu. 

Krom jiného nás nikdo neupozornil předem, že zápis bude mít tuto formu zveřejnění. A tím pádem, pokud chcete nechat
fonetický přepis toho, co se říkalo, pak skutečně vytvoříme naprosto zbytečný mediální fuck-up, který se nám vymstí. Veřejně i
vnitřně.

Za mě se ztotožňuji s Matějovým návrhem sepsat body, o kterých se jednalo. A nesouhlasím za sebe a ani za MO Praha se
zveřejněním zápisu v této podobě.

díky za pochopení

Michal Zdeněk Zachar

mailto:michal.zachar@pirati.cz
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Vedoucí týmu odpovídačů MO
+420 727 835 825
michal.zachar@pirati.cz
facebook - osobní

so 7. 12. 2019 v 23:11 odesílatel Jaromír Beránek <jaromir.beranek@pirati.cz> napsal:
Ahoj,

zásadně nesouhlasím s tím, aby v zápisu, který by se měl někde zveřejňovat, byla uvedena moje slova o tom, že jsme se
snažili z magistrátu dostat co nejvíce peněz, nebo že Veronika do května neměla živnosťák. Důvody snad vysvětlovat netřeba,
ale řekněme, že toto už by nebyla transparence, ale střílení se do vlastní nohy.

Stejně tak si nemyslím, že je vhodné v zápisu doslovně uvádět i vulgární výrazy, které mají v mluvené řeči zcela jiné vyznění
než v přepisu. Ale to je asi vaše věc, just saying.

Konečně pokud jde o bod kolem výběrka do OICT, vzhledem k obsahu dotýkajícího se v této společnosti stále působících lidí
je opět naprosto nevhodné zápis v této podobě veřejně publikovat. My s těmi lidmi potřebujeme být schopní fungovat i
nadále.

Nemám možnost to teď hned přečíst celé, a tak raději trvám na detailním sanity checku od MO před veřejným vyvěšením
libovolné části textu (za Prahu může posoudit Michal Zachar, jinak dávám do kopie i Mikiho Ferjenčíka). Nechci zase
poslouchat dva týdny posměšky od ODS, jak se navzájem mlátíme lopatičkou po hlavě jako tříleté děti. A fakt bych nerad, aby
veřejné vyvěšení textu komukoli ublížilo. Nejlogičtější by mi přišlo udělat souhrn v bodech, jak navrhoval Matěj Kubíček.
Pokud by měl sloužit zápis čistě pro interní potřeby a nikde nevisel veřejně, pak s tím samozřejmě problém nemám.

Jinak si vážím vašeho času a přeju fajn neděli!

Mirek

mailto:michal.zachar@pirati.cz
https://www.facebook.com/wizard.michal
mailto:jaromir.beranek@pirati.cz
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so 7. 12. 2019 v 20:22 odesílatel Jan Novák <honza.tecka.novak@gmail.com> napsal:
Je tam zapsano neco chybne, je tam neco vecne nespravne? Neco chybi, nebo v cem je problem?

H.

Dne so, 7. pro 2019 19:38 uživatel Bc. Michaela Skokanová <cat.misa@seznam.cz> napsal:
Viz to, co jsem psala Matějovi. Pokud máš pocit, že tam chybí něco podstatného, co jsi řekl, tak napiš, ať to doplním. Jiné
připomínky k podobě zápisu pro potřeby vyšetřování kontrolní komise opravdu vypořádávat nebudu :)
Hezký večer všem. 
M.

---------- Původní e-mail ----------
Od: Jiří Hoskovec <jiri.hoskovec@pirati.cz>
Komu: Bc. Michaela Skokanová <cat.misa@seznam.cz>
Datum: 7. 12. 2019 19:30:07
Předmět: Re: Dotazy na páteční setkání 

Ahoj, co je prosím tohle za text?

Zápis to není (postrádá to jakoukoliv souhrnnost, přehlednost či srozumitelnost), přepis rozhovoru to taky není
(polovina vět chybí, ne vždy na sebe navazují), a vypadá to spíš jako volné pokračování Joyceova Odyssea.

Dejte tomu prosím nějakou štábní kulturu a můžeme to projet, ale nevidím moc smysl se bavit nad každou třetí větou
přímé řeči.

S pozdravem,

On Sat, 7 Dec 2019 at 16:26, Bc. Michaela Skokanová <cat.misa@seznam.cz> wrote:
Ahoj, 
ano, je to velmi zestručněný přepis diskuse, takhle zápisy děláme. RP to třeba nedělá, ale já jsem zvyklá dělat ze
schůzí podrobné zápisy a myslím, že pro účely vyšetřování je to nanejvýš vhodné. Svou výzvu jsem myslela tak, aby
se někdo ozval, pokud by se mu zdálo, že jsem něco neparafrázovala přesně nebo si myslí, že nějaká konkrétní
infromace nemá být nyní zveřejněna. Jinak nic na podobě zápisu měnit nebudu. 
Za tvé vyjádření díky, užij si dovolenou.
M.

mailto:honza.tecka.novak@gmail.com
mailto:cat.misa@seznam.cz
mailto:jiri.hoskovec@pirati.cz
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---------- Původní e-mail ----------
Od: Matěj Kubíček <kubicek.haul@gmail.com>
Komu: Bc. Michaela Skokanová <cat.misa@seznam.cz>
Datum: 7. 12. 2019 14:25:22

Předmět: Re: Dotazy na páteční setkání 
Ahoj, 

Diky za zapis, prijde mi to jako prepis diskuze, coz mi neprijde vhodne, nebylo by snazsi z toho udelat bodove
zavery? 

Takhle to je naprosto nejasne.

Moje vyjadreni k bodum:
1, mohli jste zavolat, komisi jmenovala Misa.
Ve vsech jsem byl ja jako nezavisly garant.
Bude jeste vyberko na Tsk DR, PCT predstavenstvo a reditel magistratu - magistratni. O jinych zatim nevim.

3, Nechapu proc Vam to nevysvetlil Honza Novak, sedel jsem s nim nad timhle tematem pres hodinu. Ve vyberku
byl nejlepsi Kraus shodou nezavisle komise 6:1. Ano problem je ve Fischerovi.

5, Poradci, je problem, ze jsou nezaplaceni dle odbornosti. Maji slouzit primatorovi, ale ten plat odpovida beznym
urednikum na 8 hodin denne. Mel jsem zpracovat porovnani trhu a platu na tehle pozici, aleMartona Vackova to
nenonec asi vzdala..

Omlouvam se, ze jsem mebyl.osobne, jsme s rodinou na dovolene...

Matej

Dne so 7. 12. 2019 13:03 uživatel Bc. Michaela Skokanová <cat.misa@seznam.cz> napsal:

mailto:kubicek.haul@gmail.com
mailto:cat.misa@seznam.cz
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Ahoj, 
v příloze najdete zápis ze včerejšího setkání. Prosím o vyjádření, zda souhlasíte se jeho zveřejněním v redmine v
této podobě.
Díky a mějte se,
M.

---------- Původní e-mail ----------
Od: alice.hamalova@pirati.cz
Komu: viktor.mahrik@pirati.cz
Datum: 5. 12. 2019 10:00:53
Předmět: Re: Dotazy na páteční setkání 

Ahoj, 

žádost KK se páteční setkání uskuteční v PiCe, Na Moráni 3 (Palackého náměstí) od 18 hod. PiCe máme celé
rezervované pro sebe.
Prosím Viktora o informování lidí za ZK MHMP.

Děkuji a přeji krásný den
A.

---------- Původní e-mail ----------
Od: alice.hamalova@pirati.cz
Komu: Bc. Michaela Skokanová <cat.misa@seznam.cz>
Datum: 4. 12. 2019 10:32:22
Předmět: Re: Dotazy na páteční setkání 

Ahoj Míšo,

děkuji za poslání.
Pátěční setkání se bude konat 6.12. od 18 hod na magistrátu Mariánské náměstí 2, 3. patro dvěře č. 343.
Kdyby to nemohl někdo najít či bylo zamčeno tak tady je pro jistotu můj telefón 777 699 091.

Krásný den

mailto:alice.hamalova@pirati.cz
mailto:viktor.mahrik@pirati.cz
https://www.google.com/maps/search/Na+Mor%C3%A1ni+3+(Palack%C3%A9ho+n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD?entry=gmail&source=g
mailto:alice.hamalova@pirati.cz
mailto:cat.misa@seznam.cz
https://www.google.com/maps/search/Mari%C3%A1nsk%C3%A9+n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD+2,+3?entry=gmail&source=g
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A.

---------- Původní e-mail ----------
Od: Bc. Michaela Skokanová <cat.misa@seznam.cz>
Komu: michaela.krausova@pirati.cz, viktor.mahrik@pirati.cz, jaromir.beranek@pirati.cz,
alice.hamalova@pirati.cz, magdalena.valdman@gmail.com, michal.zachar@pirati.cz, honza.hora@pirati.cz,
kk@pirati.cz
Datum: 3. 12. 2019 23:50:22
Předmět: Dotazy na páteční setkání 

Ahoj,
abyste předem tušili, do čeho (ne)jdete, tady jsou dotazy, které jsme si pro Vás pro začátek nachystali. 
Mějte se,
M.

-- 
Jiří HOSKOVEC
zastupitel MČ Praha 6

management mediálního odboru Pirátů

jiri.hoskovec@pirati.cz

+420 735 701 515

-- 
Jaromír BERÁNEK
předseda KS Praha,

předseda Výboru pro IT a Smart City ZHMP

jaromir.beranek@pirati.cz
+420 720 761 616

mailto:cat.misa@seznam.cz
mailto:michaela.krausova@pirati.cz
mailto:viktor.mahrik@pirati.cz
mailto:jaromir.beranek@pirati.cz
mailto:alice.hamalova@pirati.cz
mailto:magdalena.valdman@gmail.com
mailto:michal.zachar@pirati.cz
mailto:honza.hora@pirati.cz
mailto:kk@pirati.cz
mailto:jiri.hoskovec@pirati.cz
http://www.pirati.cz/
mailto:jaromir.beranek@pirati.cz
https://www.facebook.com/jaromir.beranek
https://www.linkedin.com/in/jaromirberanek/
http://www.pirati.cz/
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Upozornění: Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její adresát na vědomí, že v České pirátské straně podléhá uzavírání smluv vnitřním předpisům a
důvodné očekávání uzavření smlouvy je tak možné až po souhlasu pověřeného orgánu. Vylučujeme přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

-- 
Jiří HOSKOVEC
zastupitel MČ Praha 6

management mediálního odboru Pirátů

jiri.hoskovec@pirati.cz

+420 735 701 515

-- 
Jiří HOSKOVEC
zastupitel MČ Praha 6

management mediálního odboru Pirátů

jiri.hoskovec@pirati.cz

+420 735 701 515

mailto:jiri.hoskovec@pirati.cz
http://www.pirati.cz/
mailto:jiri.hoskovec@pirati.cz
http://www.pirati.cz/

