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PŘEDSEDNICTVO



ve všech obcích a městech, v nichž budeme kandido-
vat, prosazovat. Naším hlavním cílem je podpora 
místní a regionální samosprávy. Výkon veřejných 
funkcí považujeme za službu občanům s důrazem na 
svobodu a zodpovědnost každého jednotlivce, ale 
také s vědomím nutné solidarity místní komunity 
vůči těm, kteří se, velmi často ne vlastní vinou, dostali 
do složité životní situace a pomoc obce potřebují. 
Naprostou informační otevřenost, průhlednost 
veřejného života a rozumné hospodaření obcí na 
všech úrovních pokládáme za nejúčinnější 
protikorupční nástroj a současně nejlepší způsob, 
jak odpovědně spravovat veřejné záležitosti týkající 
se opravdu nás všech.

Do veřejných funkcí budou Starostové a nezávislí 
navrhovat samostatné osobnosti s životními                          
i pracovními zkušenostmi, které dokáží převzít 
zodpovědnost nejen za sebe, svoji rodinu, ale i svou 
obec, kraj nebo stát. Lidi, kteří jsou připraveni praco-
vat podle svých možností pro to, aby města                          
a obce v Čechách, na Moravě a  ve Slezsku byly 
dobrým místem pro život nás, našich dětí
i budoucích generací.

Martin Půta                                                                                                                                                       
předseda politického hnutí                                                                                                                                                                                                                   
Starostové a nezávislí

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na podzim náš čekají volby do obecních zastupitel-
stev – pro občany klíčové hlasování, které rozhodne o 
tom, kdo bude spravovat obce a města v dalších 
letech. Podle mého názoru jsou to právě komunální 
volby, jež nejvíce ovlivňují každodenní život běžných 
lidí, nabídku a kvalitu fungování veřejných služeb, 
dostupnost pracovních příležitostí, vzdělávání, ale 
také třeba kulturní a spolkový život v jednotlivých 
obcích. Navíc jsou pro nás i hodnocením práce 
starostů, jakýmsi vysvědčením, které nám lidé za 
uplynulé období dávají. 

Po desetileté zkušenosti starosty města Hrádek nad 
Nisou jsem dospěl k přesvědčení, že právě na místní 
úrovni mají občané nejlepší možnost, jak rozho-
dování volených zástupců, zastupitelů, radních, 
místostarostů i starostů skutečně kontrolovat, nebo 
do něj, svou občanskou aktivitou, reálně zasahovat. 
Komunální volby jsou příležitostí pro ty, kteří nechtějí 
jenom pasivně přihlížet tomu, co se v jejich okolí 
děje. Pro lidi, jejichž svět nekončí prahem vlastního 
domu nebo plotem kolem jejich nemovitosti, jsou 
možností mluvit do toho, jak bude jejich nejbližší 
okolí v příštích čtyřech letech spravováno, jak bude 
místo, kde žijí, vypadat.  

Jako Starostové a nezávislí jsme pro tyto komunální 
volby přijali své hodnotové patero – máme tedy pět 
zásadních témat, která chceme na komunální úrovni 

 MARTIN PŮTA
HEJTMAN LIBERECKÉHO KRAJE
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STANISLAV POLČÁK
POSLANEC PARLAMENTU ČR ZA HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PŘEDSTEDNICTVO STAN

Vlastník domény:  Starostové a nezávislí

Účel domény:  Umožnit v podzimních komunálních volbách kandidovat s podporou hnutí STAN   
  každému, kdo souhlasí s Hodnotovým paterem (směřováním hnutí)

Určeno pro:  Pro nestraníky, příznivce a členy STAN, ale i členy ostatní demokratických stran

Neurčeno pro:  Členy a příznivce KSČM a extremistických uskupení, ti kandidovat s podporou STAN   
  nemohou (vyloučeno již stanovami STAN)

Hodnotové patero: Spočívá na zásadách: fungujícího právního státu, který ctí právo na místní samo-
  správu, politiku vnímáme jakožto službu občanům, prosazujeme transparentnost,   
  jasné NE extremismu, kvalitní vzdělávací systém, odpovědné hospodaření a šetrnost  
  (ke krajině, ke zdrojům)

Postup registrace: Jednoduchý postup přímo přes stránku www.chcikandidovat.cz.
  Po vyplnění webového formuláře bude zájemce do několika dnů kontaktovat tajem- 
  ník příslušného kraje a podrobně informuje zájemce o požadavcích zákona pro   
  kandidování v obecních volbách

Výhody:  Zájemce si může ponechat svou bezpartijnost, vždy však musí souhlasit
  s Hodnotovým paterem STAN
  Poskytnutí právního, organizačního poradenství, možná finanční podpora

Nevýhody:  Dosud neobjeveny

Možnosti systému:  Zobrazí po termínu podání kandidátek všechna sídla, v nichž STAN nominoval své   
  kandidáty, po volbách automaticky zobrazí propojením na www.volby.cz ta sídla,
  v nichž STAN získal mandát ( jmenovitě)

Slovo závěrem: Není zájmem hnutí umožnit kandidovat v podzimních komunálních volbách
  za každou cenu všem zájemcům, ale jen těm, kdo se chtějí zapojit do veřejného   
  života ve svém místě a souhlasí s ukotvením hnutí STAN (Hodnotové patero)

Cílem hnutí je zvýšit zastoupení v obecních a městských volbách a stejně tak i proniknout do Zastupitelstva 
Hl. m. Prahy s programem rozvoje městských částí a kompetentní správy. 

CHCIKANDIDOVAT.CZ

Webový portál chcikandidovat.cz v rámci představení lídrů kandidátky
do komunálních voleb 2014
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mnozí starostové a zastupitelé sympatizující s naším 
hnutím již dobrovolně uvádějí v život opatření, která 
mají rozkrádání veřejných prostředků zabránit, ať už 
je to dobrovolné zveřejňování smluv, objednávek
a faktur nebo přímé přenosy či videozáznamy
z jednání zastupitelstev a tak dále. Jedním z úkolů 
politiků ale bude najít rozumnou hranici mezi 
důslednou veřejnou kontrolou a kriminalizací 
politického rozhodování. Budeme se muset pokusit 
co nejlépe definovat politickou odpovědnost 
volených zástupců tak, aby byli při výkonu své práce 
pro obec a společnost sice snadno kontrolovatelní, 
ale nikoliv paralyzovaní obavou učinit jakékoliv 
politické rozhodnutí. 
Stav, kdy by se lidé z obavy před možnou kriminali-
zací své politické práce zdráhali více zapojovat
do správy veřejných věcí, vnímám jako velké riziko 
pro naši demokracii. Tendence přenechávat 
potenciálně riskantní rozhodnutí na jiných může vést 
k tomu, že potlačí iniciativu a angažovanost poten-
ciálních komunálních politiků – a tedy zničí pod-
houbí, z nějž se mají podle mého názoru rekrutovat 
pozdější moudří představitelé parlamentní politiky. 

Petr Gazdík
1. místopředseda hnutí Starostové a nezávislí

Hnutí Starostové a nezávislí vstoupilo do politiky 
mimo jiné proto, abychom se zasadili o narovnání 
nespravedlivého systému rozdělování sdílených daní 
mezi obce v ČR. To se nám díky spolupráci s parla-
mentní TOP 09 podařilo, v roce 2012 byla přijata 
zásadní novela zákona o rozpočtovém určení daní, 
která jen v prvním roce účinnosti (2013) posílila 
příjmy obcí a měst na úkor státu o více než 14 miliard 
korun, což představuje nárůst prostředků v roz- 
počtech obcí o více než 11 %; u obcí kategorie od 2 
do 5 tisíc obyvatel, které patřily k nej dis- 
kriminovanějším, došlo dokonce k nárůstu o více než 
30 %. Rozdíl v příjmech na jednoho obyvatele mezi 
Prahou a dosud nejpostiženějšími obcemi klesl
z 6,5násobku na 3,2násobek, což se mnohem více 
blíží nejen našim představám a oprávněným 
potřebám obcí, ale i poměrům v jiných evropských 
zemích.
 V každodenním životě obce je však také potřeba, aby 
komunální zastupitelé byli schopni o těchto pe- 
nězích rozhodovat bez toho, že by nad nimi neustále 
visela hrozba trestního stíhání, jak jsme toho
v poslední době stále častěji svědky. Naprosto sou- 
hlasíme s tím, že nakládání s veřejnými prostředky 
musí být pod drobnohledem – proto také usilujeme 
o co největší přesun peněz z centra tam, kde je na ně 
nejlépe vidět, tedy do rozpočtů obcí. A proto také 

PETR GAZDÍK
PŘEDSEDNICTVO STAN

K dobré samosprávě nestačí dobré příjmy



stev, která vzejdou z letošních komunálních voleb.
V některých obcích budou sté narozeniny naší repub-
liky připomenuty decentně, někde velmi výraznou 
formou – v každém případě bych se osobně moc 
přimlouvala za to, abychom v našich obcích
a městech toto výročí nepřecházeli mlčením.

Rok 1918 totiž pro náš politický život znamenal velmi 
mnoho a vůbec nepochybuji o tom, že nám i dnes 
má hodně co říci. A podle mého názoru v první řadě 
představitelům obcí. Jak znám paní starostky a pány 
starosty, jak jsem poznala řadu obecních zastupitelů 
a radních, nepochybuji o tom, že právě oni jsou 
podobnými entuziasty, jakými byli před sto lety 
zakladatelé československého státu. Podobně jako 
oni pracují ve prospěch obce bez ohledu na nesnáze, 
které to pro ně osobně znamená, a usilují o rozvoj 
svých samospráv bez ohledu na překážky, které se 
jim staví do cesty. Už proto bychom si i na obcích 
měli památku zakladatelů Československa, kteří také 
patřili k „srdcařům“, vhodným způsobem 
připomenout. 

Ing. Věra Kovářová

Komunální volby jsou už za rohem. To si uvědomuje 
snad téměř každý, kdo se o veřejné dění byť jen 
trochu zajímá, a určitě všichni ti, kteří se na podzim 
chystají kandidovat. A co čeká ty, kteří ve volebním 
klání uspějí a obsadí místa na radnicích českých
a moravských obcí  a měst? Kromě starostí, které 
prostě patří k věci, také nemálo radostí, které 
každému komunálnímu politikovi dovedou vlít ener-
gii do žil a tím mu pomoci, aby byl schopen svoji 
funkci vykonávat i v mnohdy nelehkých podmínkách. 
Mě osobně jako starostku ohromně nabíjelo 
pořádání kulturních a společenských akcí. Právě při 
nich jsem si vždy uvědomila, co to je obec, komunita, 
společenství občanů. Kulturní a společenské akce 
jsou pořádány z nejrůznějšch důvodů a při nej- 
různějších příležitostech. Oblíbenou příležitostí jsou 
například výročí. A jedno z velkých výročí a organi-
zace jeho důstojné oslavy čeká právě na 
představitele obcí, kteří budou zvoleni v nadcháze-
jících volbách.

Jak už mnozí z vás odtušili, jde o výročí vzniku samo-
statného československého státu, které si připo- 
meneme na sklonku volebního období zastupitel-

Středočeského kraje, je místopředsedkyně Sdružení 
místních samospráv ČR. Je též místopředsedkyní 
hnutí „Starostové a nezávislí“ (STAN).  

 Mezi její dosavadní úspěchy patří organizace 
Petice proti výstavbě logistického centra v Chýni, díky 
níž se podařilo výstavbě zabránit. Ve Středočeském 
kraji organizovala Petici proti zrušení Masarykova 
nádraží či Petici proti rušení autobusových spojů.

 Je vdaná, má jednu dceru. Ve volném čase 
hraje na flétnu, ráda plave či pracuje na zahradě. 

Osobní motto
Mít vždy vizi a plány do budoucna, nevzdat se jich za 
žádných okolností. Vlastní spokojenost pramení z 
práce pro druhé.

 Věra Kovářová se narodila 20. 1. 1964 v Praze, 
kde vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor 
zahraniční obchod. Pracovala jako překladatelka, 
stále je činná jako lektorka německého jazyka.   

 Zastávala funkci starostky obce Chýně. Za 
jejího starostování se podařilo získat peníze na inves-
tice na čistírnu odpadních vod, rozšíření školy, nové 
chodníky i přírodní park Višňovka. 

 Jako zastánkyni živého venkova se jí 
podařilo probudit k životu i kulturní a spolkový život 
obce. Je duší pěveckého spolku Chláchol a obecně 
prospěšné společnosti „Občané, přátelé, sousedé“, 
které organizuje výstavy zajímavých umělců, dětské 
dny, adventní koncerty a masopustní průvody.

 Vedle výkonu poslaneckého mandátu nyní 
působí jako zastupitelka obce Chýně, zastupitelka 

VĚRA KOVÁŘOVÁ
PŘEDSEDNICTVO STAN

1918-2018: Co znamenají sté narozeniny
naší republiky pro obce a města?



ve všech případech ke kýženému ovoci, mj. v oblasti 
kohezní politiky a snižování disparit, přichází pro 
budoucí programovací období EU s moderními 
inovativními nástroji. Ty mají podpořit nové trendy 
evropské politiky spočívající ve víceúrovňovém vlád-
nutí a veřejné správě či subsidiaritě, které vyžadují, 
aby k rozhodování v každé věci, vč. implementace 
prostředků EU, docházelo na té nejúčinnější a pokud 
možno i nejnižší úrovni za účasti všech relevantních 
aktérů na základě integrovaných strategií rozvoje 
území. Proto by i naše řídící orgány měly vyčlenit 
dostatečné množství prostředků, min. 250 mld., na 
tzv. „územní dimenzi“, která by prostřednictvím 
využití inovativních integrovaných nástrojů ITI 
(Integrované územní investice) a CLLD 
(Komunitně-vedený místní rozvoj) i individuálních 
projektů měla zajistit plnění těchto cílů.

Nemělo by jít o to, aby si každý odděleně sáhl na 
určitý balíček peněz. Jde o to, aby společný balík vedl 
na základě spolupráce a konsenzu všech aktérů, tj. 
velkých i malých, veřejných, soukromých i nezisko-
vých, k efektivnímu využití a synergickým efektům. 

Platit by měla dvě základní motta, vystihující evrop-
skou spolupráci již více než šest desetiletí: „Mysli 
globálně, jednej lokálně“ a „Když chceš jít rychle, jdi 
sám, chceš-li dojít daleko, pojďme spolu.“

Radim Sršeň 

Nastavení nového programovacího období 2014 - 20 
by mělo vycházet z dobrých i špatných zkušeností 
období uplynulých, a to ať již se jedná o úroveň 
evropskou či národní. V případě České republiky by 
se mělo jednoznačně jednat o výrazné zjednodušení 
systému čerpání evropských dotací v podobě radikál-
ního snížení počtu operačních programů a sladění 
postupů a podmínek pro získání dotace a samotnou 
realizaci projektů.

Kvalita operačních programů by neměla být hodno-
cena dle toho, který nejrychleji zimplementuje 
veškerou přidělenou alokaci, ale dle kvality
a smyslnosti realizovaných projektů. V neposlední 
řadě by operační programy, jejich cíle, oblasti pod-
pory i typy příjemců neměly být „salámovou“ meto-
dou rozsekány, ale naopak provázány, a měla by 
existovat tvrdší a objektivnější kontrola projektů
i řídících orgánů na národní úrovni ve snaze vyhnout 
se ostudě období uplynulého.

Bylo by dobré si uvědomit, že rozpočet Evropské unie 
je jedním centem z eura rozpočtů národních. Jako 
takový by neměl sloužit k suplování národních 
zdrojů, ale pouze jako doplňkový zdroj sloužící 
zejména  k propojování a posilování Evropy na poli 
ekonomiky, sociální úrovně, životního prostředí, 
infrastruktury, kultury, dále pak ke vzájemnému 
propojování regionů, měst a venkova. 
V souvislosti se zkušenostmi z minulých programo-
vacích období, kdy využívané nástroje nevedly

RADIM SRŠEŇ
PŘEDSEDNICTVO STAN

STAROSTA OBCE DOLNÍ STUDÉNKY

Jak by mělo vypadat nové programovací období
EU v České republice?

LÍDR KANDIDÁTKY V OBCI
DOLNÍ STUDÉNKY, OLOMOUCKÝ KRAJ



LÍDŘI KANDIDÁTEK



Zastupitelstva Zlínského kraje, kde jsou jeho priori-
tami zdravotnictví a společná témata Zlínského kraje 
a města Zlína.

Pro komunální volby na podzim 2014 bude ve Zlíně 
lídrem kandidátky hnutí STAN. Jeho cílem je dosá- 
hnout takového výsledku, který by umožnil hnutí 
STAN mít nadále významný vliv na další směřování 
města Zlína. V případě volebního úspěchu bude 
hnutím STAN nominován na post primátora.

MUDr. Miroslav Adámek je nestraník.

V roce 2010 kandidoval v komunálních volbách za 
koalici STAN/TOP 09 a byl zvolen členem Zastupitel-
stva města Zlína. Na jeho ustavujícím zasedání byl 
poté zvolen primátorem a tuto funkci vykonává i v 
současnosti. Do jeho kompetencí patří například 
školství, mezi priority řadí řešení problémů v dopravě 
a cyklodopravě a snaží se zasadit o zvýšení důvěry 
obyvatel města v magistrát. 

V roce 2012 byl zvolen za koalici STAN/TOP 09 do 

Narozen: 6. května 1963 ve Vsetíně
Vzdělání: Lékařská fakulta - Univerzita Palackého Olomouc
Povolání: v současnosti primátor města Zlína, před tím lékař – chirurg.
Vedle funkce primátora je také prezidentem hokejového klubu PSG Zlín.
Bydliště: Zlín 
Rodina: Ženatý. Manželka pracuje jako učitelka na základní škole. Dva synové.
Zájmy: Sport – hory, běhání, cyklistika, cestování, kultura, lidská práva
Motto: Politika, a někdy i život,  to je hlavně o improvizaci.

Proč chci kandidovat
Možná to zní jako klišé, ale mám na radnici hodně rozdělané práce. A tu bych rád dokončil.

MIROSLAV ADÁMEK
PRIMÁTOR MĚSTA ZLÍNA

ZASTUPITEL ZLÍNSKÉHO KRAJE

LÍDR KANDIDÁTKY VE MĚSTĚ
ZLÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ



PETR KULHÁNEK

Proč chci kandidovat za STAN

Z výše uvedeného tak plyne hlavní motivace proč 
pokračovat v rozpracovaných projektech a zapo-
čatých procesech:

 Úspěšně dokončit přístupový proces na   
 seznam UNESCO

 Dokončit evropské projekty z končícího   
 programovacího období

 Připravit a efektivně čerpat evropské   
 prostředky v novém období 2014-2020

 Pokračovat v městských infrastrukturních  
 projektech

 Stále intenzivněji zapojovat veřejnost do  
 zásadních rozhodovacích procesů
 a využívat její zpětné vazby, ctít zásady trans- 
 parentní a otevřené radnice

 Naplnit vizi - „Karlovy Vary jsou prosperu-
 jícím městem zdraví, pečujícím o světo-   
 známé kulturní a historické dědictví,   
 jsou vstřícné a komunikativní vůči svým   
 obyvatelům a vlídné a pohostinné vůči svým  
 návštěvníkům.“

Po téměř 4 letech působení na karlovarské radnici se 
město vyrovnalo s minulostí, zejména v řadě pro 
město ekonomicky nevýhodných majetkových 
případů. Transparentním přístupem k veřejným 
zakázkám došlo k výrazným finančním úsporám.

Byl městem zpracován a nařízením Vlády ČR pro 
Karlovy Vary vydán první novodobý Statut 
lázeňského místa. Společně s dalšími významnými 
evropskými lázněmi jsme zahájili přístupovou proce-
duru na Seznam světového dědictví UNESCO. 

Karlovy Vary jsou i dnes lídrem tohoto procesu
s termínem zápisu v roce 2016. Byl zpracován 
koncept nového územního plánu, jeho schvalovací 
proces bude dokončen v roce 2015. Obnovili jsme 
činnost Balneologického institutu v Karlových Varech 
jako instituci podporující rozvoj lázeňství a prokazu-
jící příznivé účinky tradičního českého lázeňství
na zdraví člověka.
Krok po kroku je obnovována dlouhodobě podfi- 
nancovaná městská infrastruktura. Realizovali se
a stále realizují projekty podporované z evropských
a dalších dotačních fondů v hodnotě řádu stamilionů 
korun. Schodek městského rozpočtu 200 mil. Kč
v roce 2010 byl postupně snížen až do vyrovnaného 
rozpočtu v roce 2014.

Od roku 1991 spoluprovozuje filmový klub
v Karlových Varech, největším koníčkem jsou dálkové 
běhy.  Ženatý, dvě děti.

V roce 2005 byl jedním ze spoluzakladatelů Karlo-
varské občanské alternativy - KOA. V období 2006-
2010 městský zastupitel a člen finančního výboru.  
Komunální volby v roce 2010 vyhrála v Karlových 
Varech KOA a stal se primátorem města. V roce 2012 
jako člen KOA zvolen za STAN do krajského zastupi-
telstva na kandidátce TOP09/STAN.

V současnosti je také předsedou Sdružení lázeňských 
míst ČR

Narozen 14. 4. 1971 v Karlových Varech.
Po studiu na SPŠ elektrotechnické absolvoval VŠE 
Praha, fakulta podnikohospodářská.

Dva studijní pobyty –  rok 1992/1993 v San Franciscu, 
USA, rok 1995/1996 v Sydney, Austrálie. Již při studiu 
zapojen do rodinného vydavatelství Promenáda.

Po absolutoriu na VŠE pracoval v Praze ve 
společnosti HOPI, ředitel divize logistiky pro Makro 
Cash and Carry. V roce 2000 se vrátil zpět do vydava-
telství, jehož byl do roku 2010 ředitelem.

2005 - 2010 působil jako generální tajemník Světové 
federace novinářů a publicistů v cestovním ruchu 
FIJET.

KRAJSKÝ ZASTUPITEL V KARLOVARSKÉM KRAJI

LÍDR KANDIDÁTKY VE MĚSTĚ
KARLOVY VARY, KARLOVARSKÝ KRAJ



JURAJ THOMA
PRIMÁTOR MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

či Svobodní zednáři v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku (Jihočeské muzeum, 2002).

Publikoval řadu statí v odborném a populárně 
naučném tisku, je spoluautorem Encyklopedie 
českých klášterů (1997), Encyklopedie Českých 
Budějovic (1998; 2006) a kulturně historické mono-
grafie Pelhřimovsko na prahu třetího tisíciletí (2000).
V roce 1998 byl zvolen do zastupitelstva města České 
Budějovice (za ODS). V roce 2002 se stal prvním 
náměstkem primátora a v roce 2006 primátorem 
města. Funkci vykonával do 17. června 2010, kdy jej 
zastupitelé většinou jednoho hlasu odvolali. Po 
vítězství v komunálních volbách, ve kterých kandi-
doval jako lídr nově vzniknuvšího hnutí Občané pro 
Budějovice, se 23. listopadu 2010 znovu stal 
českobudějovickým primátorem.

Juraj Thoma je ženatý, manželka Zuzana pracuje 
jako archeolog v Jihočeském muzeu v Českých 
Budějovicích.

Do zastupitelstva města zvolen za hnutí Občané pro 
Budějovice

Po maturitě na gymnáziu studoval v letech 1987 až 
1992 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 
kde absolvoval obor archeologie se specializací na 
raný středověk.

V roce 1992 nastoupil jako odborný pracovník - 
archeolog do Památkového ústavu v Českých 
Budějovicích, od roku 1995 působil v Jihočeském 
muzeu v Českých Budějovicích. Realizoval řadu 
záchranných a zjišťovacích archeologických výzkumů 
(historické centrum Českých Budějovic, hrazený areál 
z období 12. a 13. století v Netolicích, raně středověké 
hradiště v Doudlebech, objev nejstarší románské fáze 
kostela sv. Jana Křtitele u někdejší dependance 
benediktinského ostrovského kláštera v Zátoni, areál 
premonstrátského opatství v Želivě u Pelhřimova).

Je autorem a spoluautorem několika výstav, např. 
Želivský poklad (Jihočeské muzeum, 2000)                          

LÍDR KANDIDÁTKY VE MĚSTĚ
ČESKÉ BUDĚJOVICE, JIHOČESKÝ KRAJ



JANA PLAMÍNKOVÁ

Proč chci kandidovat

i s rodinou ve Slivenci. Zde působila dvě volební 
období jako nezávislá zastupitelka zvolená na 
kandidátce ODS.

V průběhu času získala pocit, že komunální politika 
by se měla dělat jinak, založila proto nezávislé 
volební sdružení Změna pro Slivenec a Holyni, se 
kterým v roce 2006 vyhrála volby (7 mandátů z 11)
a byla zvolena starostkou MČ Praha – Slivenec. 
Během těch čtyř let  ji oslovily myšlenky hnutí Staros-
tové a nezávislí. V roce 2010 již kandidovala za STAN a 
svůj post obhájila, když STAN pod jejím vedením 
získal ve Slivenci 8 mandátů z 11.

Za jejího působení se podařilo prosadit mnoho 
projektů – od dostavby kanalizace přes rekonstrukci 
centra a mnoha komunikací až po výstavbu velké 
mateřské školy. 

V roce 2011 iniciovala založení pražské organizace 
STAN a stala se její první předsedkyní. V březnu 2014 
svůj post krajské předsedkyně obhájila (byla zvolena 
jednohlasně). Za jejího působení se pražská organi-
zace výrazně rozrostla a stala se důležitou součástí 
celostátního STANu. V posledních letech se hodně 
věnuje problematice financování městských částí 
Prahy.

Narodila se v roce 1959 v Praze. Vystudovala 
matematickou větev Gymnázia Sladkov- ského nám. 
v Praze 3 a Přírodovědeckou fakultu Univerzity 
Karlovy, obor geologie. Pracovala na katedře geolo-
gie PřF UK. V letech 1986-87 pobývala na studijním 
pobytu v Číně, kde se věnovala studiu čínštiny a 
geologie. Po návratu hojně publikovala články o Číně 
a Tibetu. V roce 1988 nastoupila jako redaktorka pro 
přírodní vědy do časopisu Věda
a technika mládeži (VTM). V roce 1992 se stala 
šéfredaktorkou časopisu Planeta, od roku 1994 byla 
volnou novinářkou. Od roku 2000 byla odpovědnou 
redaktorkou Zpravodaje MŽP a spolupracovnicí 
internetového portálu tzb-info. Absolvovala stáže
v USA a ve Francii. Napsala více než 600 článků do 
novin a časopisů, vše se zaměřením na  vědu, životní 
prostředí, ekologické bydlení, úspory energie, obno-
vitelné zdroje energie a cestování. Napsala knihu 
Slabikář ekologického bydlení -  první ucelenou pub-
likaci u nás, věnovanou tomuto tématu. Je spolu- 
autorkou několika CD vydávaných Ligou ekologic- 
kých alternativ v letech 1998-2006  (Ekodomy, Zelená 
energie, Tepelná čerpadla, Český svět bio, Ekodomy 2
a Solární liga ČR).

Jana Plamínková je pražskou rodačkou a celý život
v tomto městě žije a pracuje. Před 18 lety zakotvila

částí. Chci, aby si městské části mohly samy opravit 
ulice a chodníky, vystavět nové školy a školky, spor-
tovní plochy pro veřejnost, dětská hřiště, semafory, 
cyklostezky, chci, aby se řádně uklízely parky i ulice, 
aby na ulicích bylo bezpečno a čisto. A chci, aby při 
tom městské části nemusely stát jako prosebníci u 
aktuální politické reprezentace hlavního města. 
Odpolitizovat financování městských částí a zvýšit 
jejich pravomoci je přesně to, co Praha potřebuje.          
A že na to Praha nemá? Ale kdeže. Praha je bohaté 
město a bude-li řádně obracet každou korunu, tak 
jako to musíme dělat my na malých městských 
částech, tak dostatek financí mít rozhodně bude. 

Chci k tomu přispět svým dílem a nabízím své 
šestnáctileté zkušenosti komunálního politika a roz- 
sáhlé znalosti Prahy. 
 

Za mou kariéru komunální političky mi postupně  
začalo docházet, jak prapodivně jsou financovány 
pražské městské části a jak toto financování limituje 
rozvoj mnoha z nich. Hlavní město jim posílá velmi 
málo financí (pouhých 8 % z peněz, které dostává na 
každého Pražana od státu).

Některé to zvládají za pomoci prodeje bytů či
s pomocí příjmů z nájmů, jiným to ale absolutně 
nestačí. Úplně nejhůř jsou na tom menší městské 
části, které jsou financovány ze zvláštního balíčku a 
šizeny kde se dá.

Dospěla jsem k závěru, že se tento nespravedlivý 
systém, který se houževnatě setrvačností udržuje, 
musí změnit.

Po celou dobu vytrvale prosazuji myšlenku spra- 
vedlivého a celkově vyššího financování městských 

STAROSTKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - SLIVENEC

LÍDRYNĚ KANDIDÁTKY V MĚSTSKÉ
ČÁSTI PRAHA - SLIVENEC



Narození: 6. 7. 1969 v Praze
Rodinný stav: Ženatý, manželka Terezie, dcera Anna (10) a Eliška (4)

1983  ZŠ Uhelný trh v Praze 1
1986  Gymnázium Na Pražačce v Praze 3
1992  Vysoká škola ekonomická v Praze                                     
 Fakulta Mezinárodních vztahů, obor mezinárodní ekonomické 
          vztahy
          doktorské postgraduální studium - obor mezinárodní politické 
          vztahy na VŠE Praha, fakulta Mezinárodních vztahů (přerušeno)

2006 - 2009 Předseda představenstva společnosti Multiprojekt Group a.s. 
  Starosta Městské části Praha 1 (2006 – 2009)
2004 - 2011 Člen ODS od roku 2004 do 2011
Od 2014  Registrovaný příznivec hnutí STAN
2007 - 2009 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – 1. místopředseda Akademie  muzických  
  umění v Praze - předseda správní rady (dvě volební období 2009 - 2013),    
  nyní místopředseda

Nadační fond Lucie (VFN UK) - člen správní rady
Nadace Jana a Medy Mládkových – člen správní rady
Nadační fond Curie – předseda správní rady, zakladatel
KampaNula o.s. -  občanské sdružení za oživení Prahy 1 – předseda, zakladatel
Asociace pro rozvoj trhu Nemovitostí (ARTN) - člen
Hnutí Skaut – člen 48. klubu oldskautů
Obec baráčníků Hradčany - člen 

Jazyky: Německý, anglický, ruský
Zájmy: Hudba (hraji na klavír, kytara, housle), divadlo –  opera, balet, adrenalinové sporty

PETR HEJMA

Proč chci kandidovat
Tuto tvrdou politickou zkušenost však neberu jako 
prohru, spíše naopak. Chci dále usilovat o změnu 
politické kultury. Za nejdůležitější považuji slušnost, 
odbornost, poctivost a schopnost řádné péče
o svěřený majetek. Je nutné dále bránit rozkrádání 
veřejných prostředků a privatizaci politiky. Nejen jako 
starosta jsem se řídil, a budu řídit, krédem: Praha je 
poklad, nikoli kořist. 
Dlouho jsem se rozmýšlel, jakým směrem se vydám. 
Hnutí Starostů a nezávislých je mi díky svým hodno-
tám a cílům blízké. Cítím zde pozitivní energii a vůli 
opravdu věci měnit k lepšímu. Potkávám zde 
spoustu schopných lidí, kteří již něco v komunální 
politice dokázali. Proto věřím, že právě s těmito lidmi 
bych mohl své krédo naplnit.

Dění okolo mne jsem se snažil ovlivňovat již od 
počátku devadesátých let skrze občanské iniciativy, 
ke kterým mám blízko dodnes. Bylo mi však jasné, že 
účinně lze do komunálního dění zasáhnout 
prostřednictvím standardní politické strany. V roce 
2004 jsem vstoupil do ODS a po vyhraných volbách
 v roce 2006 jsem jako lídr kandidátky byl zvolen 
starostou Prahy 1 (2006 – 2009). V této pozici se mi 
dařilo realizovat řadu zajímavých projektů a myslím si 
i vracet politice lidskou tvář. Poté, co selhalo veškeré 
moje úsilí zabránit privatizaci politiky a veřejných 
zdrojů ze strany některých zájmových skupin, se 
postarala část mých spolustraníků ve spolupráci
s Věcmi Veřejnými utajeným pučem o můj odchod
z funkce starosty. Následně jsem z ODS odešel. 

LÍDR KANDIDÁTKY V MĚSTSKÉ
ČÁSTI PRAHA 1



JAN LACINA

Proč chci kandidovat

až 1999, kdy přechodně bydlel ve Sněmovní ulici na 
Malé Straně, žije v Praze 6 – Bubenči, respektive 
Dejvicích. V mládí intenzivně sportoval, byl členem 
Střediska vrcholového sportu Dukla Praha, 
ale nakonec vystudoval tři humanitní obory:

politologii a mezinárodní vztahy na FF ZČU
a mediální studia na katedře masové a mediální 
komunikace FSV UK. Od dvaceti let působil jako 
reportér v Reflexu, v Lidových novinách, v televizi 
Nova či Prima, ve dvaceti osmi letech založil svou 
první produkční společnost a od té doby trvale 
spolupracuje s Českou televizí.

Jako specialista na mediální komunikaci se podílel 
na festivalu Praha – Evropské město kultury roku 
2000, řídil také celodenní vysílání České televize k 20. 
výročí tzv. Sametové revoluce.

Byl dlouholetým scenáristou a režisérem respek-
tované talkshow Michala Prokopa Krásný ztráty. 

Vedle toho v Praze založil několik literárních kaváren 
(Krásný ztráty, Café Nová scéna, Literární kavárna 
Academia) a také jeden hudební klub (Carpe diem). 

Svým životem naplňuje slogan jednoho z textů 
Vladimíra Merty: „Všechny své chyby napravíš, 
další vzápětí uděláš dál. Jenom jednou se 
zastavíš a celý svět jako by s tebou stál.“ 

Je hrdým otcem dvou veselých dětí v raném školním 
věku. Intenzivně proto přemýšlí, v jakém světě ony 
prožijí svůj dospělý život.

Sám patří v tomto ohledu ke šťastné generaci:
Vůbec poprvé měl příležitost využít volební právo 
těsně po pádu totalitního režimu v prvních svobod-
ných parlamentních volbách 1990. Patří k typickým 
představitelům velkoměstských, liberálně smýšle- 
jících a kriticky uvažujících občanů. Je také hrdý
na českou účast v projektu Evropské unie i na fakt, že 
měl třináct let za prezidenta spisovatele, dramatika
a intelektuála světového střihu Václava Havla.

Je velmi pyšný na Prahu – město, ve kterém celý život 
spokojeně žije. Je velkým příznivcem veřejné 
dopravy – především vlaků. Rád tráví volný čas
v evropských metropolích: v Berlíně, Paříži, Vídni, 
Bratislavě či Budapešti, kde dlouhodobě sbírá 
inspiraci pro pražský veřejný prostor.

Je vytrvalým čtenářem denního tisku a graduovaným 
pozorovatelem tuzemské i mezinárodní politiky. 
Klíčové rozhodnutí angažovat se naplno v místní 
politice vzniklo - po dlouholetém váhání - během 
posledních prezidentských voleb, ve kterých se zapo-
jil jako aktivní podporovatel Karla Schwarzenberga 
(Jedeme v tom s Karlem). 
Narodil se v roce 1970 v dnes již neexistující 
bubenečské porodnici v Praze 6. Vyjma let 1987

generála, auditora NATO, politology, právníky, 
manažery v neziskové sféře, zástupce místních 
občanských sdružení, představitele základních
i středních škol i mimoškolních zájmů dětí. Máme 
rodiny, na kterých nám záleží, naše ambice 
nesměřují k vrcholové politice, záleží nám ovšem na 
dobrém klimatu tam, kde žijeme, na komunika-
tivním, kulturním, transparentním a hospodárném 
vedení své obce. Vadí nám, že se průrva mezi občany 
a politickou reprezentací neustále zvětšuje. Nejsme 
přece na světě "my a oni", jsme jenom "my". Bohužel 
jsme na to v posledním čtvrtstoletí postupně 
rezignovali nejen ve vrcholné politice, ale i v té místní. 
Starostové a nezávislí to chtějí změnit. 

Rád bych v podzimních komunálních volbách nabídl 
občanům Prahy 6 nejen neposkvrněnou pověst 
Starostů, ale především plejádu zajímavých lidí a 
lokálních autorit, tedy naše spoluobčany, kteří jsou 
skutečnými osobnostmi, což dokládají nejen tím, že 
významně uspěli ve svých dosavadních profesních 
kariérách, ale mají také - každý sám za sebe - 
významný veřejný rozměr. Až na úplné výjimky nebyl 
nikdo z nás dosud v žádné politické straně, ale máme 
všichni politiku pod kůží a rozsáhlé zkušenosti se 
službou veřejnosti. Jsme většinou reprezentanti 
střední generace. 

Máme ve svém středu významné vysokoškolské 
pedagogy, úspěšné lékaře, emeritního armádního 
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Třebovou proměnit v moderní kulturní a sportovní 
město. 
Za významné úspěchy svého města považuji 
výstavbu multifunkčního dopravního terminálu (2. 
místo v soutěži Stavba roku ČR, Stavba roku Pardu-
bického kraje, 1. místo v soutěži Cesty městy
a nejlepší investice ČR roku 2011), výstavbu dvou 
tělocvičen, polikliniky, Sjezdového areálu Peklák, 
Zimního stadionu, výstavba 140 bytů, nového 
domova důchodců, nového domu  s pečovatelskou 
službou, městského muzea a pod. 

Jsem také člen představenstva destinační 
společnosti Orlické Hory a Podorlicko, člen Komory 
měst ve Svazu měst a obcí ČR atd.
 

Narodil jsem se 27. března 1962.

Vystudoval jsem Střední školu textilní v Ústí nad Orlicí 
a žiji se svou rodinou v České Třebové.

Od roku 1995 jsem byl jednatelem společnosti Eko-Bi 
s.r.o Česká Třebová a od roku 2002 jsem již po třetí 
volební období starostou města Česká Třebová, která 
má 16 400 obyvatel. 

V roce 2004 jsem byl zvolen členem Zastupitelstva 
Pardubického kraje, kde pracuji po celou dobu také 
jako člen Finančního výboru, tudíž znám dobře 
starosti a radosti lidí v našem kraji.

Politiku vnímám jako službu lidem. Za třináct let
v pozici starosty města Česká Třebová jsem se naučil 
vnímat problémy dlouhodobě, nikoli jen v rámci 
volebního období. Proto se podařilo Českou 

JAROSLAV ZEDNÍK
STAROSTA MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ

LÍDR KANDIDÁTKY VE MĚSTĚ
ČESKÁ TŘEBOVÁ, PARDUBICKÝ KRAJ



osobních zájmů, kteří již dnes reálně pro naše 
spoluobčany pracují. Jenom a právě s takovými lidmi 
má smysl do komunální politiky vstupovat a o přízeň 
voličů se ucházet.

Chceme kandidovat pod hlavičkou uskupení STAN, 
neboť je pro nás díky své struktuře zárukou profe-
sionální a lidské kvality, což již dnes dobrá spolu-
práce s ostatními členy a sympatizanty STANu potvr-
zuje. Domnívám se, že ve STANu je i největší podíl lidí, 
kteří reálně pracují pro občany naší země.

V komunálních volbách jsme v roce 2010 kandidovali, 
protože jsme nebyli zcela spokojeni se správou naší 
obce a naopak jsme se chtěli na dění v obci aktivně 
podílet. 

Toto volební období bylo u nás velmi turbulentní, což 
je bohužel v dynamicky se rozvíjejících přípražských 
oblastech jevem poměrně častým. Rádi bychom 
přinesli potřebnou stabilitu, kontinuitu a uklidnění
a pokračovali v započaté práci.

Přivádíme tým slušných, poctivých občanů, bez 

Narození 26.8.1976   
Školní studium: středoškolské -obor sdělovací a zabezpečovací technika 

1994   maturitní zkouška  
1994 - 1995  denní studium německého jazyka na státní jazykové škole v Praze 8
1995 - 1996  základní vojenská služba-radiotechnická brigáda
1996 - 1997  České vysoké učení technické v Praze
1997 - 2007  obchodně technický prodejce (UPS, DA, DC, invertory)
2007 - 01/2008  manažer zakázky ELTODO EG a.s.
02/2008 – 11/2009 ALTRON a.s. – Projektový manažer
12/2009   AUTOCONT CZ a.s. – Projektový manažer výstavby datových center (11/2010 uvolněn  
   ze zaměstnání pro výkon veřejné funkce).

Profil samospráva:
2006 - 2007  neuvolněný místostarosta obce Psáry
Od 2010  uvolněný starosta

Ocenění:   Projekt Otevřeno 2013, 1. Místo v kategorii OPENDATA 
   Nominace Bílá lilie 2013

Současná aktivita: Meziobecní spolupráce Praha – západ (motivující starosta)
   MAS Dolnobřežansko (Výběrová komise, koordinátor oblasti Infrastruktura obcí
   a životní prostředí)
   SMO ČR – školská komise
   SMO ČR – pracovní skupina – nový zákon „Veřejné zakázky“

Proč chci kandidovat za STAN

MILAN VÁCHA
STAROSTA OBCE PSÁRY

LÍDR KANDIDÁTKY V OBCI
PSÁRY, STŘEDOČESKÝ KRAJ



MILAN ŠŤOVÍČEK

oznámil ukončení členství. 

Z veřejného života jsem však neodešel a v roce 2010 
jsem byl nejprve zvolen poslancem Parlamentu za 
Věci veřejné a po komunálních volbách také staros-
tou města Litvínova jako lídr občanského sdružení 
Litvínov občanům pod hlavičkou Věcí veřejných.

V poslanecké sněmovně jsem prosazoval zachování 
těžebních limitů a odstranění  vyvlastňovacích 
paragrafů z horního zákona. Po rozštěpení strany Věci 
veřejné a jejím odchodu z koalice jsem spojil své síly 
s hnutím Starostové a nezávislí a stal se jeho registro-
vaným příznivcem.

Jsem jeden ze zakládajících členů Rotary klubu Most, 
kde mám na starost službu mládeži.

Volné chvíle trávím prací na našem malém 
hospodářství, pokud čas dovolí, věnuji se ornitologii. 
V Litvínově jsem vyrostl a chci tu žít i nadále, proto 
mně není lhostejný osud tohoto regionu a rád budu 
hájit zájmy zdejších lidí, rozvoj našeho města i jeho 
okolí.

Narodil jsem se 27.1. 1958.
52 let žiji v Litvínově. Jsem ženatý, mám tři děti.
Po studiu na gymnáziu jsem pracoval v Okresním 
muzeu jako zoolog a následně vystudoval Peda- 
gogickou fakultu v Hradci Králové obor biologie – 
pedagogika.

Začal jsem učit na ZŠ v Meziboří u Litvínova a na 
stejné škole jsem se stal v roce 1990 ředitelem. Poté 
jsem zastával funkci ředitele na Střední odborné 
škole pro ochranu a obnovu životního prostředí, 
Schole Humanitas. V roce 2003 jsem byl zvolen 
místostarostou a po dalších komunálních volbách 
starostou města. 

Ve veřejném životě se pohybuji nepřetržitě od roku 
1994, kdy jsem kandidoval do zastupitelstva města 
nejdříve jako nezávislý kandidát potom jako člen 
ODS. Pravidelně jsem získával velký počet hlasů
a pracoval jako zastupitel, později i na uvolněných 
funkcích. Po událostech v ODS v Litvínově, ale
i centru, jsem se rozhodl v říjnu 2009 rezignovat na 
všechny své funkce v ODS. Nebyl jsem spokojen ani 
se situací, ani s vývojem této strany, proto jsem 

STAROSTA MĚSTA LITVÍNOV

LÍDR KANDIDÁTKY VE MĚSTĚ
LITVÍNOV, ÚSTECKÝ KRAJ

Proč chci kandidovat za STAN
V Litvínově jsem se narodil a vyrostl zde. Chci, aby byl Litvínov městem, kde se bude dobře žít všem mladým
i starým. Potřebujeme vzdělané a zdravé lidi, potřebujeme prostor pro rozvoj města, potřebujeme zdravé 
finance a průhledné zakázky. Všichni musí vědět, že zákony platí pro všechny stejně. 
Nepotřebujeme  a  nechceme žít na okraji šachty. Hnutí STAN prosazuje v obcích i Parlamentu stejné hodnoty, 
které i já zastávám.



částí. Chci, aby si městské části mohly samy opravit 
ulice a chodníky, vystavět nové školy a školky, spor-
tovní plochy pro veřejnost, dětská hřiště, semafory, 
cyklostezky, chci, aby se řádně uklízely parky i ulice, 
aby na ulicích bylo bezpečno a čisto. A chci, aby při 
tom městské části nemusely stát jako prosebníci u 
aktuální politické reprezentace hlavního města. 
Odpolitizovat financování městských částí a zvýšit 
jejich pravomoci je přesně to, co Praha potřebuje.          
A že na to Praha nemá? Ale kdeže. Praha je bohaté 
město a bude-li řádně obracet každou korunu, tak 
jako to musíme dělat my na malých městských 
částech, tak dostatek financí mít rozhodně bude. 

Chci k tomu přispět svým dílem a nabízím své 
šestnáctileté zkušenosti komunálního politika a roz- 
sáhlé znalosti Prahy. 
 

Za mou kariéru komunální političky mi postupně  
začalo docházet, jak prapodivně jsou financovány 
pražské městské části a jak toto financování limituje 
rozvoj mnoha z nich. Hlavní město jim posílá velmi 
málo financí (pouhých 8 % z peněz, které dostává na 
každého Pražana od státu).

Některé to zvládají za pomoci prodeje bytů či
s pomocí příjmů z nájmů, jiným to ale absolutně 
nestačí. Úplně nejhůř jsou na tom menší městské 
části, které jsou financovány ze zvláštního balíčku a 
šizeny kde se dá.

Dospěla jsem k závěru, že se tento nespravedlivý 
systém, který se houževnatě setrvačností udržuje, 
musí změnit.

Po celou dobu vytrvale prosazuji myšlenku spra- 
vedlivého a celkově vyššího financování městských 

MGR. ING. DRAGO SUKALOVSKÝ

Proč chci kandidovat

ke kandidatuře do kuřimského zastupitelstva, kde 
jsem v roce 2002 uspěl hned napoprvé. Podruhé 
jsem byl zvolen v roce 2006, kdy jsem se navíc stal 
radním a po dalších volbách v roce 2010 starostou. 
Mezi oblasti, které jsou mi v komunální politice 
blízké, patří investiční rozvoj města, bezpečnost, 
doprava, kultura a transparentnost státní správy a 
samosprávy. V posledně jmenované oblasti se nám 
podařilo zvýšit otevřenost kuřimské radnice a infor-
movanost občanů, za což jsme v roce 2011 získali 
třetí místo v soutěži OTEVŘENO X ZAVŘENO - hned za 
Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem ČR. 
Cenu jsme, podle poroty soutěže, získali mj. za „zcela 
nadstandardní úroveň informování“ a „prolomení 
mnoha zdánlivých tabu“.  V roce 2012 jsem kandi-
doval na společné kandidátce TOP09 a hnutí Staros-
tové a nezávislí do Zastupitelstva Jihomoravského 
kraje, kde se mi podařilo uspět. 

V životě vyznávám hodnoty, které bych označil za 
liberálně – konzervativní. Jsem přesvědčen, že za 
svůj život je každý odpovědný především sám – jak za 
sebe, tak i za svou rodinu. Stát má prostřednictvím 
jednoduchých, pochopitelných a v neposlední řadě 
vymahatelných a vymáhaných zákonů vytvářet 
prostředí, které odpovědnost a samostatnost jedince 
podporuje a pouze v krajních případech, ve složitých 
životních situacích, přímo pomáhat. Stát nemá a 
nemůže být garantem štěstí svých občanů.

Mým životním mottem je „Nebýt sám svou pátou 
kolonou“.

Narodil jsem se 7. června 1962 v Brně. Odtud jsem byl 
záhy převezen rodiči do Kuřimi, kde pobývám,
s přestávkami, během nichž jsem působil v Praze, 
dodnes. 

Po absolvování kuřimské základní školy jsem vystu-
doval elektrotechnickou průmyslovku v Brně. Po té 
jsem byl přijat na Vysoké učení technické v Brně, 
fakultu elektrotechnickou, obor číslicové počítače, 
kterou jsem ukončil v roce 1986. Svoji první pracovní 
zkušenost jsem učinil v n. p. TOS Kuřim a posléze
v dalších firmách jako programátor a později jako 
systémový analytik. Od roku 1993 jsem se začal 
věnovat public relations a později marketingu, jako 
osoba samostatně výdělečná činná, zaměstnanec na 
různých pozicích včetně vedoucích a jako podnikatel. 
Při zaměstnání jsem studoval Univerzitu Tomáše Bati 
ve Zlíně, fakultu multimediálních studií, obor marke-
tingová studia, úspěšně zakončená v roce 2012. 

K mým největším koníčkům patří sport – aktivně,
i divácky. Hrál jsem fotbal, později futsal (hraji do 
dneška). Podílel jsem se na vzniku korfbalu v ČR 
(tehdy ještě ČSSR), byl jsem několik let 
místopředsedou Českého korfbalového svazu a také 
mezinárodní rozhodčí. Do letošního roku jsem byl 
členem výkonného výboru Českého svazu 
rekreačního sportu (po fotbalu druhý nejpočetnější 
sportovní svaz v ČR). K mým dalším zálibám patří 
cestování, literatura a hudba, především etno, jazz a 
klasická. Koníčkem z donucení je zahrádkaření. 

Ve správě věcí veřejných jsem se začal angažovat 
nejprve jako zakladatel, vydavatel a redaktor prvních 
novin v Kuřimi po roce 1989. Odtud byl jenom kousek 

důležité jsou pro mě i další věci – rekonstrukce ulic, 
sportovišť či veřejné zeleně, kvalitní úklid města či 
podpora kulturního, sportovního a společenského 
života v obci. Chci také dále pokračovat ve snaze 
udělat z kuřimské radnice vstřícný, profesionální, 
komunikující městský úřad, což se nám za uplynulé 
skoro čtyři roky poměrně dařilo. 
 

V komunálních volbách chci kandidovat především 
proto, abych mohl pokračovat ve své snaze naplnit 
motto „Kuřim - dobré místo pro život“. V praxi to 
znamená dokončit několik větších investičních akcí, 
které se nám podařilo v tomto volebním období 
připravit, např. rekonstrukci kulturního domu, stavbu 
sportovní haly nebo rekonstrukce průtahu městem, 
po kterém jezdí denně na dvacet tisíc aut. Stejně tak 

STAROSTA MĚSTA KUŘIM
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netoužím bydlet ve velkoměstě, nevyhledávám 
hektický ruch a mumraj. V Bruntále to mám kamkoliv 
blízko, všechny služby jsou zde snadno dostupné a 
po usednutí na kolo můžu být za pět minut třeba v 
lese, zajet si k vodě – Slezské Hartě nebo na hory, na 
Praděd. 

Za uplynulých sedm let ve vedení jsme spolu s 
týmem lidí, zahrnující radu a zastupitelstvo města, 
radnici a mnoho aktivních občanů, spoustu projektů 
dokončili a mnohé rozpracovali. Ale je tady stále 
spousta záměrů, které stojí za to realizovat a které 
mohou pozitivně ovlivnit kvalitu života ve městě.

Už jen proto, že to není politická strana, ale hnutí. 
Není organizací svázanou stranickou disciplínou. 
Pochopitelně jsou mi také blízké názory a fakt, že se v 
hnutí neprojevuje vzájemná nevraživost jako uvnitř 
velkých stran. A konečně také, či spíše především 
kvůli lidem, které jsem poznal, a to jak na krajské, tak 
celorepublikové úrovni. Zkrátka mají mé sympatie. 
Za Starosty jsem už kandidoval v krajských volbách, 
ale v komunálních prozatím ne, nicméně letos jsem 
tak rozhodnutý učinit. 

Za STAN budu společně s mnoha dalšími nezávislými 
lidmi kandidovat v Bruntále, v městě, k němuž mám 
silný vztah. Vyhovuje mi už jeho velikost, protože 

Dat. narození: 2. července 1973
 
Vzdělání:
2009 MBA John Moores University, Liverpool, VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta
2008 Ing. VŠP, Ostrava, Obor ekonomika a management
1991  Gymnázium Bruntál

Praxe:
od 2010 Starosta města Bruntálu
2007-2010 Místostarosta města Bruntálu 
od 1994 OSVČ – obchodní činnost, pronájem bytových a nebytových prostor

Ostatní aktivity
od 2013 tajemník STAN MSK
od 2013  člen dozorčí rady SmVaK, a.s.
od 2010 místopředseda Euroregionu Praděd
2010-2012 místopředseda Sdružení obcí Praděd
od 2010 člen prezidia Asociace poskytovatelů a uživatelů elektronických nástrojů
2007 - 2008 předseda dozorčí rady TS Bruntál, s.r.o.
od 2006 člen Zastupitelstva města Bruntálu
od 2005 předseda Školské rady ZŠ Okružní 38, Bruntál
2002 - 2011 člen výkonného výboru TK Bruntál, o. s.

Jsem starostou města Bruntál a tajemníkem krajského výboru STAN v Moravskoslezském kraji. Každý den 
sbírám zkušenosti z řízení města, které to nikdy ve své více než osmisetleté historii nemělo lehké – a nemá ani 
v současnosti. 
O to více mě těší, když se daří posunovat věci kupředu. A o to více si vážím mnohdy těžce nabytých zkušeností. 
Rád se o ně podělím s ostatními starosty a odpovědně je uplatím v práci pro město Bruntál i naše hnutí.

PETR RYS
STAROSTA MĚSTA BRUNTÁL

Proč chci kandidovat za STAN

LÍDR KANDIDÁTKY VE MĚSTĚ
BRUNTÁL, MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ



VÍT RAKUŠAN

Proč chci kandidovat

mateřských škol a modernizaci základních škol. 
Město Kolín se rovněž hlásí k sociálně zodpo- 
vědnému zadávání veřejných zakázek, kde je 
zohledňováno zaměstnávání potřebných v rámci 
zakázek přidělovaných městem Kolínem. Vít Rakušan 
je také autorem myšlenky úzké místní spolupráce 
Kolína, Kutné Hory a Poděbrad.

V roce 2012 byl Vít Rakušan zvolen do krajského 
zastupitelstva Středočeského kraje. Stal se tak „sko-
kanem“ středočeských krajských voleb – z 11. místa 
kandidátky byl preferenčními hlasy posunut na 
druhou příčku. Město Kolín se stalo jediným 
okresním městem v České republice, kde společná 
kandidátka TOP 09 a STAN byla vítězným politickým 
subjektem. Rakušan je členem krajského kontrolního 
výboru a spolu se svými kolegy z hnutí STAN se snaží 
uplatňovat přístup důsledné, konstruktivní opozice. 

Vít Rakušan má tříletou dceru Agátu, dlouhá léta hrál 
aktivně basketbal, v současné době se věnuje 
především vytrvalostnímu běhu. Mezi jeho další 
zájmy patří cestování literatura a historie. Rád tráví 
čas se svými dobrými přáteli.

Vít Rakušan se narodil 16. 6. 1978 v Kolíně. Jeho 
rodina žije v tomto městě již v páté generaci. Po 
absolvování základní školy a gymnázia vystudoval 
obor germanistika a historie na Jihočeské univerzitě 
v Českých Budějovicích. V roce 2001 nastoupil jako 
učitel na Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře. I při 
výkonu funkce starosty Kolína si stále udržuje 
dvouhodinový učitelský úvazek. Při zaměstnání 
vystudoval obor školský management na Karlově 
univerzitě v Praze. V roce 2010 se stal jako lídr 
vítězného nezávislého sdružení Změna pro Kolín 
starostou města Kolína. Toto město bylo v době jeho 
nástupu do funkce nejzadluženější municipalitou
v České republice, v současné době již o svůj nech-
valný primát přišlo.

Vít Rakušan se zasadil o stabilizaci a racionalizaci 
dluhové služby Kolína, celkový dluh města během 
jeho funkčního období poklesl z 918 na 695 milionů, 
a to při zachování objemu investic. Vybudoval trans-
parentní úřad, spočívající ve zveřejnění přehledů 
všech uzavřených smluv, výběrových řízení a pros-
toru pro podněty či připomínky na webu obce. Dále 
se zasloužil o vytvoření nové koncepce pro 
průmyslovou zónu Kolín-Ovčáry, rozšiřování kapacity 

Kolína nezaslouží! Nabídnul jsem před čtyřmi lety 
Kolíňákům alternativu, jinou cestu, a domnívám se, 
že je pro Kolín užitečné jít po této cestě i další čtyři 
roky. A v neposlední řadě si myslím, že jsem i přes 
dílčí pochybení ve funkci starosty uspěl, práce mě 
baví, naplňuje. A to je také velmi důležitou pod-
mínkou k tomu, abych ji mohl vykonávat dobře a ku 
prospěchu mého Kolína. 
 

Kandiduji z několika důvodů. Zaprvé si myslím, že 
není dobré odcházet od rozdělané práce. Každý 
politik by si měl nechat vystavit účet, zažít si napřímo 
úžasný moment demokracie, kterým jsou volby. 
Zadruhé prostě nechci nechat můj rodný Kolín lidem, 
kteří zde vládli dlouhá léta přede mnou, město 
nezodpovědně zadlužili a někteří z nich dokonce byli 
souzeni a odsouzeni za korupci. To už si občané 

STAROSTA MĚSTA KOLÍN
KRAJSKÝ ZASTUPITEL STŘEDOČESKÉHO KRAJE

LÍDR KANDIDÁTKY VE MĚSTĚ
KOLÍN, STŘEDOČESKÝ KRAJ



47 let
Vysokoškolské vzdělání technického směru
Profesně se zabývá oblastí stavebnictví
Starostou Města Domažlice již druhé volební období, poprvé zvolen na kandidátce za nepolitické uskupení.

V předchozích dvou volebních obdobích se v Domažlicích podařilo zajistit investice do rozvoje města za více 
než 1 miliardu Kč, více jak trojnásobek toho, co se do rozvoje města dávalo dříve. Ing. Mach chce se svým 
týmem pokračovat v práci, má řadu nápadů, jak město Domažlice dále rozvíjet.

MIROSLAV MACH
STAROSTA MĚSTA DOMAŽLICE

Proč chci kandidovat

LÍDR KANDIDÁTKY VE MĚSTĚ
DOMAŽLICE, PLZEŇSKÝ KRAJ



JIŘÍ KACETL

Proč chci kandidovat za STAN

tleskám fantastickému úspěchu při prosazení 
spravedlivějšího přerozdělování daní ze státní 
pokladny mezi obce a města. Vítám také volnější
a průhlednější formát politického hnutí, který 
zajišťuje pro své členy či příznivce potřebný 
informační servis a nezbytné odborné zázemí.

Starostové a nezávislí usilují o naplnění čistých cílů 
čistými cestami. Pevně věříme, že i nám ve Znojmě se 
podaří vyvést naše město z atmosféry nespoko-
jenosti, klientelismu a nekvalitní práce na radnici
a celkového ekonomického a kulturního úpadku. 
Víme, že cesty k nápravě existují. A máme vůli
je využít a trpělivě kráčet dílčími body až k našemu 
vysněnému cíli: Znojmu jako ozdobě jihozápadní 
Moravy, kde se na staré císařské silnici z Vídně do 
Prahy potkávají dobré tradice českých i rakouských 
zemí.

Po opuštění ODS roku 2012 jsem se stal sympati-
zantem politického hnutí STAN a spolu s několika 
starými i novými přáteli založil nové, regionálně 
ukotvené politické uskupení “Pro Znojmo”.

Do blížících se komunálních voleb nás spojuje 
společná vize pro rozvoj Znojma, společné vnímání 
hodnot, jako jsou poctivost, čest a morálka, které se 
dnešní politické praxe v České republice vesměs 
vytrácejí. Spojuje nás také kritika současného 
krajského zřízení v České republice, jež dusí samo- 
správný rozvoj starých okresů, potírá zdravé 
regionální sebevědomí a naopak negativně konzer-
vuje a posiluje dosavadní unitární a centralistickou 
povahu státu zděděnou z dob totalitních. 

Myšlenky, na kterých stojí hnutí STAN, jsou mi velmi 
blízké. Oceňuji zásadovost a dobrý morální kredit 
poslanců a senátorů tohoto hnutí v parlamentu, 

veřejným kolem sebe. Od roku 2003 jsem aktivním 
členem Okrašlovacího spolku ve Znojmě, spolku
s téměř 140letou tradicí. V letech 2006-2010 jsem 
sbíral politické zkušenosti coby neuvolněný člen rady 
města Znojma v barvách ODS, od roku 2010 již jen 
coby řadový zastupitel v opozici. V roce 2011 jsme
s přáteli založili Spolek pro veřejnou dopravu
na jihozápadní Moravě, neboť dostupnost tohoto 
regionu na pomezí tří krajů směrem do vnitrozemí
i směrem do sousedního Rakouska jsme shledávali
a stále shledáváme jako tristní. 

Narodil jsem se roku 1976 v Moravském Krumlově. 
Znojmo však bylo od dětství mým druhým 
domovem, neboť zde žili tři generace mých předků. 
Trvale zde bydlím od roku 1991. Vystudoval jsem 
historii s anglistikou a amerikanistikou na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem taktéž 
získal doktorát filozofie. Po několika pracovních 
pobytech v zahraničí jsem se vrátil zpět domů, založil 
zde rodinu a pět let pracoval jako učitel na gymnáziu 
a pedagogické škole. Od roku 2008 působím
na pozici historika v Jihomoravském muzeu
ve Znojmě. S manželkou Zuzanou, tlumočnicí 
španělštiny, máme dva syny.  

Vždy jsem cítil potřebu se vyjadřovat k věcem 

ZASTUPITEL MĚSTA ZNOJMA
ČLEN KRAJSKÉHO VÝBORU STAN ZA JIHOMORAVSKÝ KRAJ

LÍDR KANDIDÁTKY VE MĚSTĚ
ZNOJMO, JIHOMORAVSKÝ KRAJ



LENKA JÁKLOVÁ

Proč chci kandidovat za STAN

Jejich hodnotové patero vychází z hlubokého 
respektu k občanům této země.

Poznala jsem mezi nimi pracovité, vnímavé a laskavé 
lidi, s nimiž bych se ráda podílela na kultivaci 
politického prostředí České republiky. 

Je mi ctí kandidovat v jejich barvách.

Starostové jsou jediní představitelé veřejné moci, 
kteří se opírají o pevnou a dlouhodobou  podporu 
veřejnosti. 

Jejich autorita vyrůstá ze znalosti prostředí a z konk-
rétní práce pro svou obec. Vědí, co je pro ni přínosné. 
Bez jejich vlivu nelze uskutečnit žádnou rozumnou 
změnu. 

Františka Kupky z pařížského hřbitova na Národní 
hřbitov na Vyšehradě. V roce 2008 v Hradci Králové
o něm uspořádala česko-francouzské sympozium 
„Fr. Kupka – Čech, Francouz, Evropan“.   

V roce 2013 založila o. s. Fórum nezávislých žen,
s cílem prosadit v komunální politice témata
z pohledu žen a současně motivovat ženy k většímu 
zájmu o politiku.  

Od roku 2010 zastupitelka a radní města Hradce 
Králové (TOP 09), od roku 2013 členka krajského 
výboru STAN. Věnuje se zejména oblasti kultury
v cestovním ruchu, usiluje o zhodnocení prestižní 
značky města Hradce Králové; spolupracuje na 
přípravě nominace meziválečné moderní architek- 
tury Hradce Králové na indikativní seznam UNESCO
a v současnosti koordinuje nominaci českého 
loutkářství pro UNESCO.

Je držitelkou řady významných ocenění v oblasti 
rozhlasové dokumentaristiky a publicistiky včetně 
Kulturní ceny města Hradce Králové (1994).

V Hradci Králové žije přes 30 let a vychovala tu své 
děti: Barboru a Jana. 

Narodila se 22. 1. 1959. Nezávislá publicistka, doku-
mentaristka, editorka, dramaturgyně, moderátorka,
v letech 2000 – 2003 externistka Rádia Svobodná 
Evropa, autorka několika knih s osobnostmi českého 
kulturního života (např. monografie o Ivě Bittové, Iva 
Bittová, Akademia 2000).

Hradecké veřejnosti je známa mimo jiné cyklem 
komorních dialogů Povídání v Podkroví, který
v Klicperově divadle v Hradci Králové moderuje už od 
roku 1996.

Iniciovala vznik několika občanských sdružení:
společně s akad. sochařem Vladimírem Preclíkem
o. s. Křížová cesta (2005–2009, realizace křížové cesty 
u Kuksu). V roce 2011 Sdružení pro podporu tradic 
východočeského loutkářství, které v prosinci 2012 
docílilo zápisu východočeského loutkářství na 
Národní seznam nemateriálního kulturního dědictví 
ČR. V současnosti spolupracuje na projektu české 
loutkářství na seznam UNESCO.

V roce 2006 založila projektový tým Královéhra-
deckého kraje na obnovu barokního areálu KUKS 
prostřednictvím evropských fondů. 

Iniciovala myšlenku převozu „ztracené“ urny malíře 

LÍDR KANDIDÁTKY VE MĚSTĚ
HRADEC KRÁLOVÉ,

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ



MICHAL HRON

Proč chci kandidovat
vedli město dříve, rozhazovali více, než kolik měli, a 
město nepřiměřeně předlužili. Město Liberec 
nezbankrotuje. Má velkou potenci, aby své dnešní 
problémy překonalo.

To je důvodem, proč jsem se rozhodl nabídnout své 
zkušenosti a schopnosti na poli správy našeho 
města. Společně s dalšími kandidáty Starostů pro 
Liberecký nabídneme věcná řešení nejpalčivějších 
problémů Liberce. Samozřejmostí bude otevřenost 
vůči občanům, podnikům i neziskovým organizacím. 
Samozřejmostí bude i průhlednost hospodaření.

Liberec je svými občany vnímán jako předlužené a 
zkorumpované město. Chtěl bych Liberečany 
přesvědčit, že žijeme v dobrém městě, protože v něm 
žije hodně schopných, činorodých a pracovitých lidí. 
To je grunt. A připočtěme k tomu z obou stran krásné 
hory, řadu významných podniků, Technickou univer-
zitu, sportovní příležitosti aktivní i pasivní kam oko 
dohlédne, dvě divadla i s operou a baletem, skvělou 
knihovnu, Zoologickou a botanickou zahradu.

Jsem přesvědčen, že stojí za to neklesat na mysli
a nemluvit o bankrotu města jen proto, že ti, kteří 

obcí i privátních osob v dotačních kauzách. Mnoha 
klientům, u nichž kontrolní orgány zjistili pouze 
formální nebo nevýznamné pochybení při čerpání 
dotace, pomohl od vysokých sankcí za porušení 
rozpočtové kázně.

Spoluzakládal Stranu pro otevřenou společnost
a nyní je členem hnutí Starostové pro Liberecký kraj, 
za něž byl nominován do finančního výboru 
krajského zastupitelstva a protikorupční komise rady 
kraje. 

Je s téměř 60 odběry krve držitelem zlaté Jánského 
plakety. Je předsedou liberecké židovské obce
a členem prezídia Federace židovských obcí.

Narodil se 18. 6. 1949 v Praze. Je ženatý, syn David - 
tlumočník a překladatel , dcera Zuzana   lékařka 
anestezioložka praktikující čínskou medicínu, syn 
Jan - archivář knihovny Václava Havla.

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity 
Karlovy.

V letech 1972 až 1990 byl programátorem v Textilaně. 
Angažoval se v předlistopadových podpisových 
akcích a zakládal textilanské Občanské fórum. Za ně 
a později za Občanské hnutí byl od roku 1990 osm let 
členem libereckého zastupitelstva, z toho první čtyři 
roky v pozici náměstka primátora pro ekonomiku
a bydlení. 

Od roku 1997 vykonává profesi daňového poradce ve 
společnosti KODAP. Specializuje se na zastupování 

LÍDR KANDIDÁTKY VE MĚSTĚ
LIBEREC, LIBERECKÝ KRAJ



PETR HOLEČEK

Proč chci kandidovat

Petr Holeček učil mnoho let na základní škole. Ve 
volném čase se věnuje skautingu a stále aktivně 
sportuje. Mezi jeho oblíbené sporty patří lyžování, 
cyklistika či horolezectví. Podnikl cyklistickou cestu 
kolem světa a navštívil mnohé země a hory na všech 
kontinentech. Zajímá se také o umění, historii
a literaturu.

Narodil se 21. 5. 1957 v Kladně. Studoval na 
Dvořákově gymnáziu v Kralupech nad Vltavou a na 
Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. V komunální 
politice působil od roku 1990 jako zastupitel, či 
místostarosta města. V současné době pokračuje ve 
svém druhém funkčním období jako starosta města 
Kralupy nad Vltavou, a také druhé volební období v 
zastupitelstvu Středočeského kraje. Krátce pracoval v 
Parlamentě České republiky jako poslanec.

Po osmi letech jsem získal zcela určitě dobrý přehled 
nejen ve všech agendách a odborech města, v jeho 
institucích a organizacích, ale i ve státní správě
a ve výkonných, regionálních i zákonodárných 
orgánech. A to je zkušenost, kterou bych také ještě 
rád zúročil ve prospěch našeho města, které mám 
rád a pro které tedy chci ještě pracovat.

Znovu kandidovat  jsem se rozhodl z několika 
důvodů. Tím asi nejpodstatnějším je fakt, že mne má 
současná práce na radnici  stále baví a mám z ní  - 
většinou – dobrý pocit. Mnoho věcí se nám ve městě 
podařilo, ale také je teprve připraveno k realizaci.
A to je důvod další, neboť bych u dokončení projektů 
a plánů chtěl být,  u některých to cítím i za  jakousi 
svou  povinnost dotáhnout volební sliby dokonce. 

STAROSTA MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU

LÍDR KANDIDÁTKY VE MĚSTĚ
KRALUPY NAD VLTAVOU

STŘEDOČESKÝ KRAJ



26. 8. 1973 narozen v Hořicích
1986 – 1991 studium Gymnázia v Nové Pace
1992 – 1999 studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, titul Mgr.
1996 -  člen výboru Karavany otužilců
1999 – 2002 advokátní koncipient v AK JUDr. Zuzana Kudynová
2002 – 2010 starosta města Nové Paky
2006 -  místopředseda rady MAS Brána do Českého ráje
2007 -  člen správní rady obecně prospěšné společnosti Geopark Český ráj
2008   absolvoval  advokátní zkoušky
2010 -2013 poslanec Parlamentu ČR
2010 -  zastupitel města Nová Paka a předseda Výboru pro rozvoj
2014  advokát, Nová Paka

JOSEF COGAN
ZASTUPITEL MĚSTA NOVÁ PAKA

Jako občanovi města Nové Paky mi není lhostejné, jaká bude jeho budoucnost.  Síla hnutí Starostové
a nezávislí spočívá v lidech, kteří se dokážou k odpovědnosti postavit čelem. Aby naplnili své poslání, museli
v první linii veřejné správy prokázat svou akceschopnost, ale i toleranci k názorům druhých tak, aby nacházeli 
věcná řešení. Jsou ošleháni větrem ze všech částí země, a proto vědí, co je skutečná nezávislost, váží si jí a nene-
chají se o ni připravit. 

Proč chci kandidovat

LÍDR KANDIDÁTKY VE MĚSTĚ
NOVÁ PAKA, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ



Z výše uvedeného je snad jasně patrné, proč chci kandidovat za Starosty a nezávislé v letošních komunálních 
volbách v naší obci. K prioritám naší kandidátky v obci bude zcela jistě patřit podpora místní základní
a mateřské školy, dále plnění záměrů a projektů zapracovaných do místního Programu obnovy obce
a samozřejmě pokračování v realizaci protipovodňových opatření.

revizní komise, dále jsem členem ekonomické rady 
farnosti a rovněž jako člen výboru pomáhám v 
činnosti místnímu fotbalovému klubu, který je 
aktuálně účastníkem krajského přeboru Olomouc- 
kého kraje. Fotbalu se věnuji i aktivně jako hráč staré 
gardy klubu malé kopané. 

Od podzimu 2012 jsem členem zastupitelstva 
Olomouckého kraje, kde se jako člen výboru pro 
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zabývám svou 
prioritní oblastí, tj. školstvím.

Jsem členem předsednictva Sdružení místních 
samospráv ČR, které od svého vzniku aktivně bojo-
valo za změnu zákona o rozpočtovém určení daní a 
dnes se věnuje také problematice nastavení nového 
programovacího období evropské unie a dostupno-
stí služeb na venkově, včetně zachování dostupné 
sítě základních škol fungujících mnohde jako 
přirozená komunitní centra obcí.

Byl jsem rovněž jedním ze zakladatelů Místní akční 
skupiny Střední Haná prostřednictvím, které jsou 
rozdělovány metodou Leader finanční prostředky na 
podporu jednotlivých projektů z území Střední Hané, 
která má své přirozené centrum v městě Kojetíně. V 
MAS Střední Haná dnes působím jako její ředitel.

Jsem ženatý a spolu s manželkou vychováváme 
celkem 4 děti – tři syny a jednu dceru. 
V hnutí Starostové a nezávislí jsem od jeho 
vzniku a v současnosti jsem předsedou krajské 
organizace STANu v Olomouckém kraji. 

Narodil jsem se 23. 4. 1972 v Přerově. Od svého naro-
zení bydlím ve své rodné obci - Troubkách. Vystu-
doval jsem filozofickou fakultu Ostravské university, 
obor Dějepis – Občanská výchova. Po skončení studií 
v roce 1996 jsem působil krátce jako učitel na 
základní škole, ale již od srpna jsem 1996 nastoupil 
do Státního okresního archivu
v Přerově, kde jsem pracoval jako archivář. V listo-
padu 1998 jsem byl zvolen do funkce uvolněného 
místostarosty obce Troubky a na místní radnici 
pracuji dosud (od června 2005 jako starosta obce).

Za doby působení na radnici v Troubkách jsem se 
podílel na pokračování obnovy obce po povodni
v roce 1997 a společně s ostatními kolegy ze zastupi-
telstva se nám postupně podařilo vybudovat 
například vlastní čistírnu odpadních vod, zrekon-
struovat většinu místních komunikací a vybudovat 
nové chodníky, postavit s finanční spoluúčastí
z evropských zdrojů dětské hřiště a také obnovit
a modernizovat areál celé místní základní školy, která 
dlouhodobě patří k našim prioritám.

Jedním z nejvýznamnějších center obce Troubky je 
kulturní dům, který v posledních letech prošel 
nákladnou obnovou, jejímž cílem bylo snížení ener-
getické náročnosti. V objektu působí několik spolků, 
které obohacují kulturně společenské dění. Jedním
z nich je ochotnický divadelní soubor. Jako dlouho-
letý vedoucí ochotnického divadelního souboru 
zajišťuji organizačně nejen jednotlivá divadelní 
vystoupení před místním publikem, ale jako režisér
a příležitostný herec menších rolí se na těchto 
představeních aktivně podílím.

Mimo působení v divadelním souboru jsem také 
členem místní TJ Sokol, kde působím jako předseda 

RADEK BRÁZDA
PŘEDSEDA KRAJSKÉ ORGANIZACE

V OLOMOUCKÉM KRAJI

Proč chci kandidovat

LÍDR KANDIDÁTKY V OBCI
TROUBKY, OLOMOUCKÝ KRAJ



V případě úspěchu v podzimních komunálních 
volbách chci přispět k tomu, aby hospodaření města 
začalo být konečně transparentní. „Rozklikávací“ 
rozpočet, otevřená a průhledná výběrová řízení, 
zveřejňování smluv patří k základním krokům. Třebíč 
musí investovat do míst, kde žijí lidé, ne do souk-
romých brownfieldů. Především je třeba revitalizovat 
střed města, centrální náměstí nemůže být jedním 
velkým parkovištěm.

Patřím k dlouhodobým kritikům vedení třebíčské 
radnice. I když se po minulých komunálních volbách 
vyměnil starosta i rada města, praktiky zůstaly stejné, 
nebo se ještě zhoršily. Neprůhledné hospodaření
s městskými penězi, přidělování veřejných zakázek 
firmám radních, podpora hazardu nebo městské 
investice do soukromých podnikatelských projektů 
patří k největším nešvarům. K nejabsurdnějším 
příkladům nepochybně patří nyní probíhající 
přestavba bývalé mazutové kotelny a čistírny odpad-
ních vod v areálu nevyužívané továrny na Dům dětí
a mládeže.

V současné době je druhé volební období členem 
městského zastupitelstva v Třebíči, kde patří
k nejvýraznějším kritikům klientelismu vedení 
radnice.

Převážnou část svého volného času věnuje dobrovol-
nictví v jedné z největších světových dobročinných 
organizací, kde organizuje výměnné studijní pobyty 
středoškolských studentů do zahraničí.

Jaromír Barák je ženatý, s manželkou Jaroslavou 
vychovali dceru a syna.

Narodil se 9. 12. 1957, žije v Třebíči. Absolvoval 
Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Brně, 
ekonomii a management studoval na Masarykově 
univerzitě v Brně a  Vysoké škole ekonomické v Praze. 
Do roku 1990 pracoval jako počítačový specialista, 
poté působil  ve státní správě, kde se věnoval 
ekonomické transformaci státních podniků. Od roku 
2001 se zabývá poradenstvím
v oblasti restrukturalizace, organizace a ekono-
mického řízení malých a středních firem, na vedení 
některých z nich se podílí.

V roce 2000 se stal členem zastupitelstva kraje 
Vysočina a předsedou jeho kontrolního výboru.

JAROMÍR BARÁK

Proč chci kandidovat

LÍDR KANDIDÁTKY VE 
TŘEBÍČ, JIHOMORAVSKÝ KRAJ



HODNOTOVÉ PATERO KANDIDÁTŮ PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY
V ŘÍJNU 2014 - HNUTÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

1) Cílem hnutí Starostové a nezávislí je vytvářet podmínek pro život občanů v právním a fungujícím státě, který se opírá 
o rozvinutou místní a regionální samosprávu. Stát nemá zasahovat nadbytečně a neoprávněně do činností samospráv.

2) Hnutí chápe výkon veřejných funkcí jako službu občanům s důrazem na svobodu a odpovědnost jednotlivce
a solidaritu společenství občanů. Důležitou roli v řešení sociálních problémů mají mít obce a města a získávat k tomu 
odpovídají prostředky od státu. Sociální problémy je třeba řešit tam, kde vznikají.

3) Hnutí prosazuje průhlednost veřejného života, potírání korupce a je proti zneužívání získané moci. Usilujeme
o obnovení důvěry v právní řád, zkvalitnění zákonů a vymahatelnost práva. Odmítáme veškeré projevy národnostní, 
náboženské a rasové nesnášenlivosti. Nespolupracujeme s nedemokratickými a extremistickými silami.

4) Do veřejných funkcí prosazujeme osobnosti – schopné, zodpovědné a sebevědomé občany, kteří dokážou převzít 
odpovědnost sami za sebe, rodinu, obec, kraj, stát a život budoucích generací a výsledky jejich práce a činnosti svědčí 
o takto nabytých zkušenostech.

5) K základním prioritám hnutí patří odpovědné hospodaření, kvalitní vzdělávací systém, péče o životní prostředí
a zachování kulturního dědictví. Investice do vzdělání je zárukou budoucí prosperity, jež však musí být založena na 
zásadě šetrnosti (v nakládání s financemi, energetickými zdroji, ale i obezřetnými krajinnými zásahy). 


