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Pět let mého mandátu člena Evropské-
ho parlamentu uběhlo opravdu rychle. 
Oslovil jsem s určitou bilancí členy kraj-
ských organizací STAN s žádostí o nomi-
naci pro období nadcházející. Rád bych 
našim členům nejen poděkoval za pod-
poru, které se mi dostalo ve stávajícím 
období či za opakované nominace, ale 
především nastínil výzvy, před nimiž 
Unie stojí. V současném období 2014 – 
2019 si Unie prošla velmi složitým ob-
dobím, s doznívající hospodářskou krizí 
bylo cílem evropských institucí a vlád 
členských států EU nastartovat ekono-
miku a hospodářský růst. Bohužel však 
evropský kontinent stíhala jedna neče-
kaná krize za druhou: Napadení Ukra-
jiny agresí Ruska, anexe Krymského 
poloostrova v rozporu s mezinárodním 
právem, na což Evropský parlament 
schválil smlouvy, jejichž cílem bylo hos-
podářsky pomoci napadené Ukrajině. 
Prakticky souběžně Unii zatížilo řešení 
finančního kolapsu Řecka, jehož vývoj 
bezprostředně ohrožoval evropskou 
měnovou stabilitu. V roce 2015 kvůli 
pasivitě mezinárodního společenství 

v Sýrii vypukla velmi zásadní uprchlic-
ká krize, jejíž průvodní jevy zásadním 
způsobem ovlivňují evropskou politiku 
do dnešních dnů. Uprchlická krize vy-
ústila v další nečekaný zlom evropského 
vývoje – BREXIT, s nímž se Unie a Velká 
Británie rovněž potýká bez přijatelného 
řešení až do dnešních dnů. 

Přesto se však ukazuje síla evropské 
myšlenky a životaschopnost tohoto spo-
lečenství. Unie toto zlomové období ne-
jen přečkala, ale vychází z něj posílena. 
Zažíváme až neuvěřitelně dlouhé obdo-
bí míru a hospodářského růstu, o němž 
se generacím našich předků ani nesnilo. 
Možná kdybychom mohli mluvit s na-
šimi pradědy, třeba bychom to od nich 
pěkně schytali s výtkou, nač si stěžuje-
me, když prakticky vše, oč oni museli 
tvrdě usilovat, máme. 

Naše hnutí je přímo dle čl. 2 písm. d) 
svých stanov proevropským uskupe-
ním, které ví, že rozbitím či zásadním 
oslabením EU ztrácí především Česká 
republika a její občané. Pociťuji jako 
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jen o vlastní ego.“
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Rok 2018 byl pro 
Starosty a nezávislé 
výrazným úspěchem

Pokud je naším dlouhodobým 
politickým cílem růst, získávat vliv 
a podílet se stále více na rozhodování, 
pak můžeme klidně rok 2018 označit 
za velmi úspěšný.
Pro nás naprosto stěžejní volby - ty 
komunální - dopadly nad očekávání: ze 
všech politických stran a hnutí získal 
STAN nejvíce mandátů v obecních 
zastupitelstvech. Potěšující je, že 
zároveň přestáváme být hnutím 
jen malých obcí, ale že postupně 
získáváme pozice i ve větších městech. 
Těžko jmenovat všechna, ale rád 
bych vypíchl Kolín, ve kterém při 
třetích vítězných volbách v řadě 
získal Vít Rakušan přes 62 % hlasů. 
A také Prahu, kde jsme opět součástí 
magistrátní koalice. Dík ovšem patří 
vám všem, kteří jste k letošnímu 
úspěchu přispěli.
Podobně úspěšné byly i volby senátní 
- ze 7 kandidátů přímo na listině 
STAN jich uspělo 5, k tomu musíme 
připočítat kandidáty koaliční nebo 
ty, které jsme „jen“ podporovali. 
To, že patříme mezi dva nejsilnější 
senátorské kluby, nás posouvá 
i  v celostátní politice.
Spolupráce předsednictva se 
senátorským klubem při výběru 
kandidátů i při vyjednávání o jejich 
podpoře se tak ukázala jako optimální.
Nejde ale jen o to získat co nejvíce 
mandátů. Jde o to přijmout 
odpovědnost za důvěru, kterou v nás 
voliči vložili, a nezklamat ji.
Proto věřím, že vy všichni, kteří jste 
ve volbách uspěli a získali podíl na 
rozhodování, ale i na odpovědnosti, 
uděláte vše pro to, aby STAN byl pro 
voliče dobrou značkou i nadále.

Petr Gazdík
předseda hnutí

zásadní výzvu společnou Evropu ucho-
vat, byť s nezbytným kritickým posuzo-
váním jednotlivých návrhů. Je to v na-
šem národním zájmu, neboť velké státy 
Evropy možná mohou uspět ve světové 
konkurenci samy o sobě, ale naše spíše 
menší země se může spolehnout jenom 
na těsnou evropskou spolupráci a spo-
lečné prosazování zájmů, v nichž budou 
obsaženy i naše hodnoty, vize a zájmy. 
V opačném případě destrukce tohoto 
společného evropského prostoru přímo 
ohrožuje naše vlastní budoucnost, a to si 
– pevně věřím, že my z hnutí STAN – sku-
tečně nepřejeme. 

Evropa stojí před zásadními výzvami 
– zajištění bezpečí pro občany Unie, kli-
matické změny a jejich hrozící dopady 
na každého člověka, sestěhovávání oby-
vatel do velkých aglomeračních center 
a ohromující problémy s dopadem na ži-
votní prostředí, nároky dopravních a in-
frastrukturních sítí anebo monetární 
a rozpočtová ukázněnost…

Chci vás proto požádat, abyste se zapo-
jili do kampaně. Nemusíte přesvědčovat 
vaše známé, přátele, aby podpořili v ev-
ropských volbách v květnu 2019 kandi-
dáty STAN, ale mluvte s nimi o Evropské 
unii jako o našem zájmu naší budoucnos-
ti. Naše hnutí se pokusí sestavit společ-
nou kandidátku s programově blízkými 

stranami a partnery, kteří stejně jako 
my pociťují, že v eurovolbách jde o víc 
než jen o vlastní ego, značku či „vlast-
ní“ kandidáty. Naše země měla v Evropě 
skvělý zvuk, který zásadním způsobem 
podlomil současný prezident zpochyb-
ňováním ruské agrese na Ukrajině. Tuto 
pošramocenou pověst dále prohloubil 
premiér Babiš, který v obrovském stře-
tu zájmů vyjednává podobu nových ev-
ropských dotací tak, aby z toho měl jeho 
holding stále více a více peněz. Když ev-
ropští daňoví poplatníci vidí, že jejich 
daně, které mají v kohezních fondech 
směřovat na podporu slabších regionů, 
začínajících a středních podnikatelů, 
obcí, měst či neziskových organizací, 
namísto toho končí u českého miliar-
dáře, tak skutečně nechtějí v takovém 
systému pokračovat. Bohužel taková je 
vizitka naší země v Evropě, prezident 
ČR v roli nepokrytého agenta ruských 
zájmů a premiér ČR, který dále bohatne 
na evropských nenárokových dotacích 
určených slabším. 

I proto je důležité, jakou sestavu do Ev-
ropy naše země za pár měsíců vyšle. 
I proto hnutí STAN bude hledat cesty, 
jak spojovat a nerozdělovat. Protože 
nám v Evropě jde rozhodně o víc než jen 
o vlastní ego. Jde nám o Evropu a legi-
timní zájmy naší země v ní. 

Stanislav Polčák
europoslanec



MÁME AMBICI 
VÝRAZNĚ POMOCI 
LIDEM V DLUHOVÉ 
PASTI

MUSÍME BÝT 
ZODPOVĚDNÍ KE 
SVÝM VOLIČŮM
Vždy jsem si představoval STAN jako pyramidu: se silnou základnou v obec-
ních a městských zastupitelstvech, se středem v regionech a na špičce pak 
zakotvení v obou parlamentních komorách. Myslím, že právě STAN může 
na celostátní úrovni nasvítit problémy obcí a měst lépe než jiné strany.
Různorodý senátorský klub, složený ze zástupců hned pěti stran a hnutí, se stává 
jedním z pilířů horní komory. Komory, ve které je řada starostů a která je i pojis-
tkou proti nepromyšleným nápadům na změny Ústavy nebo zavádění referend.
Poslanecký klub STAN má za sebou první rok volebního období. Jeho role je o po-
znání složitější, se 6 poslanci v opozici má manévrovací prostor omezený. Jsem 
ale přesvědčen, že jej v rámci možností využíváme – ať už cestou interpelací nebo 
vystoupeními reagujícími na přešlapy současné levicové vlády i jejího premiéra.
Důležité ale je, že STAN je nadále vidět v obou parlamentních komorách – a tato 
pomyslná špička pyramidy pak doplňuje náš mediální obraz jako celostátního, 
ne jen lokálního hnutí.
Do budoucna ovšem bude zásadní, zda si udržíme důvěru našich voličů. Potenci-
ál růstu měří STAN různé průzkumy mezi 10 a 15 procenty. Potenciál ale není vo-
lební výsledek. O něm nerozhodnou jen naši poslanci a senátoři, ale práce STAN 
na všech úrovních politiky.

STAN ve Sněmovně

Náš poslanecký klub je úspěšný i navzdory menší velikosti a roli opo-
ziční strany. Jsme jedinou opoziční stranou, která dokázala prosadit 
dva návrhy zákonů a několik pozměňovacích návrhů. Největší podíl 
na tomto úspěchu má bezpochyby Věra Kovářová. 
Osobně jsem se zabýval novelou insolvenčního zákona, kde jsem 
prosadil pozměňovací návrh, na zrušení tisícinásobku životního 
minima pro vstup do oddlužení. Díky tomu tak i lidé s dluhy uměle 
vyhnanými nemravnými sankcemi a lichvářskými úroky, dostanou 
šanci na únik z dluhové pasti a budou mít zájem alespoň část dluhu 
splatit svým věřitelům. Další část úpravy se povedlo prosadit s pomo-
cí našeho senátorského klubu.
Kromě toho hodně energie věnuji vyhledávání protiprávních exeku-
cí. Celý problém tkví v tom, že je u nás vymáháno protiprávně 200 až 
300 tisíc exekucí. A i když Ústavní soud opakovaně rozhodl, že soudy 
musí tyto exekuce zastavovat, nedělají to. My se v současné době sna-
žíme protiprávní exekuce najít a poté je zrušit. 
Z toho důvodu budeme velmi rádi, pokud nám budete zasílat nejen 
další podněty ale případně také exekuce svých spoluobčanů. Vzoro-

vě jde o ty, které jsou z období 2003 až 2014, kde věřitelem jsou zejmé-
na společnosti Home Credit a.s., ESSOX, Cetelem, Komerční banka 
nebo AB 5 a jsou vedeny na základě rozhodnutí rozhodčího soudu. 
Takové exekuce jsou nejspíše protiprávní a můžeme je zastavit. Což 
znamená, že se dlužníkovi vrátí všechny vymožené prostředky, 
včetně nákladů řízení. Není možné to dopředu slíbit stoprocentně, 
ale za zkoušku to určitě stojí. V takovýchto případech je úspěšnost 
velmi vysoká a daří se úspěšně zastavit zhruba 7 z 10 exekucí.

Petr Gazdík
předseda hnutí

Jan Farský
předseda poslaneckého klubu
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STAN ve Sněmovně

NAŠE PRÁCE NENÍ 
VIDĚT, ALE JE DŮLEŽITÁ
Začátek nového roku je ideální čas na to, abych vám popřál vše nejlepší do nového roku a zhod-
notil rok uplynulý. Někdy mívám takový stísněný pocit, že ve sněmovně neřešíme už nic jiné-
ho než průšvihy českého premiéra. A že veřejnost o nás má docela šílený obraz: zajímá nás jen 
zvýšení našich platů a ve sněmovních klubech a bufetech si užíváme levné rakvičky. 
Rád bych tato stále používaná klišé vyvrátil. Nejlepším řešením, jak takovým fámám čelit, je 
plnit své sliby, a posouvat Česko dopředu. V nejmenším poslaneckém klubu to není úplně nej-
jednodušší úkol, ale kdo říká, že to nejde, nemá pravdu. Čelíme sice novému trendu: všechny 
dobré opoziční návrhy jsou nekompromisně zamítnuty a znovu předloženy vládou. Ale i to 
považuji za malý úspěch Starostů. Třeba můj boj za poctivé směnárny. Předložil jsem vlastní 
návrh, který by spotřebitele ochránil, vláda jej však odmítla, aby nakonec sama podala po-
dobný návrh, který prošel. Nebo stavební zákon, který neprošel, ale znovu se o něj pokoušíme 
s kolegy z ODS. A pak je tady ještě můj srdcový projekt Absurdity – lidé nám už poslali více než 
stovku podnětů a my je proměňujeme v novely zákonů. Díky tomuto projektu bude teď rychlej-
ší vydávání řidičských průkazů, a já můžu slíbit, že nezůstane jen u toho. Nepřestanu bojovat 
za důstojnější podmínky pro české učitele, nepřestanu tlačit na elektronizaci a moderní úřady. 
Mimochodem, musím se přiznat, že za ten rok stále do mnoha sněmovních klubů a restau-
rací zatím netrefím.

Jana Krutáková
poslankyně

Ve sněmovně se zabývám především 
problematikou spojenou se zemědělstvím 
a životním prostředím. Aktuálně se věnuji 
problematice sucha, která je vážnější, 
než se jeví. Snažím se ve sněmovně 
podporovat systémové nástroje 
napomáhající zadržování vody v krajině 
například v podobě pozměňovacího návrhu 
k rozpočtu, který navyšuje prostředky na 
pozemkové úpravy. 
Také se pravidelně účastním pracovních 
skupin týkajících se sucha a v neposlední 
řadě  jsem zorganizovala konferenci, 
týkající se vody, půdy a krajiny, na které 
zazněly příspěvky erudovaných odborníků 
na toto téma. Doufám, že výstupem pak 
budou vhodné změny legislativy, které nám 
pomohou naše největší bohatství ochránit.

Ve sněmovně se zabývám především 

Hledáme nástroje 
pro udržení vody 
v naší krajině

 Petr Pávek
poslanec

Ceny za dodávky  tepla podle očekávání 
v následujícím období porostou, a to 
v návaznosti na výrazný růst cen emisních 
povolenek. My jsme se spolu s kolegy napříč 
politickým spektrem rozhodli této krizové 
situaci alespoň částečně předejít a prosadili 
jsme snížení DPH na teplo ze současných 
15 % na 10 %, což by mohlo spotřebitelům 
kompenzovat nárůst cen. 
Na současný trh s emisními povolenkami 
by měli také fl exibilně reagovat starostové 
a primátoři měst a obcí, které mají 
vlastnický nebo spoluvlastnický podíl 
v teplárenském průmyslu a je pro ně 
důležité, aby se ceny tepla pro konečného 
spotřebitele udržely v rozumné míře. Rád 
bych proto apeloval na vás všechny, abyste 
nebrali situaci na lehkou váhu a  našli řešení 
co nejdříve, protože tím můžeme předejít 
velkým problémům.

Ceny za dodávky  tepla podle očekávání 

Ceny za teplo výrazně 
vzrostou, musíme 
být připraveni

Obědy do ZŠ 
+ 10 000 000 Kč

Podpora 
mateřských škol 

+ 150 000 000 Kč
až 263 000 000 Kč

Památník J. Palacha
+ 3 000 000 Kč

Místní komunikace
+ 310 000 000 Kč

Podpora hasičů
+ 300 000 000 Kč

Rekonstrukce 
Larischovy vily 

+  3 150 000 Kč
až 6 300 000 Kč

Podpora činnosti
mládeže

+ 20 000 000 Kč

Silnice 2. a 3. třídy
+ 4 000 000 000 Kč

Růst platů učitelů 
+ 5 350 000 000 Kč

Obnova památek 
+ 150 000 000 Kč

až 263 000 000 Kč

ROZPOČTU

NAŠE NÁVRHY 
NA ÚPRAVU

Vít Rakušan
poslanec
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 Úspěchy STAROSTŮ

Věra Kovářová
poslankyně

Stojí za námi měsíce náročné 
práce, která nese své ovoce
Poslanecká práce z opozice je prací mravenčí, 
mnohdy neviděnou, přesto tvrdou a poctivou, 
která čas od času přinese své ovoce. V Poslanec-
ké sněmovně se snažím pracovat především 
pro naše města, obce a jejich občany. V poslední 
době se nám povedlo ulehčit a pomoct obcím 1. 
a 2. typu, když se přijetím mého pozměňovací-
ho návrhu podařilo změnit likvidační pokuty u 
novely zákona GDPR. Změna se týká také jejich 
DSO a příspěvkových organizací. Zavedl se tak 
limit na pokuty pro tyto obce na max. 5 000, 
resp. 15 000 Kč, což byl nejlepší možný kompro-
mis, byť mým původním záměrem bylo ulehčit 
i obcím 3. typu. 
Dále se mně podařilo prosadit návrh zákona, 
který snižuje sazbu DPH na jízdné z 15 % na 
10 %. Jedná se o změnu, která pomůže ušetřit 
peníze krajům a obcím. Tyto prostředky se 
pak mohou využít na zvýšení kvality veřejné 
dopravy např. zvýšením počtu spojů či růstem 
mezd řidičů. Poslední období roku byla mou 

hlavní aktivitou práce na návrhu státního roz-
počtu pro rok 2019.
My jako Starostové a nezávislí nemůžeme sou-
hlasit se schodkovým rozpočtem v době eko-
nomického růstu. Dalším problémem tohoto 
rozpočtu však je to, že byť je defi citní, tak v něm 
stále chybí peníze na důležité věci. Z opoziční 
lavice jsem se s tím rozhodla něco udělat a po-
dala jsem celkem 10 pozměňovacích návrhů. 
Přispívají například obcím a krajům na opra-
vy místních komunikací, silnic 2. a 3. tříd. Dále 
do školství na platy učitelů, mateřským školám 
na zvýšení kapacit a na obědy pro děti. V ne-
poslední řadě přidávají peníze na dlouhodobě 
podfi nancovanou obnovu kulturních památek 
či Hasičskému záchrannému sboru na potřeb-
né investice do jejich vybavení a zázemí. Tyto 
pozměňovací návrhy se nám nakonec přes od-
por vládní koalice nepovedlo prosadit, ačkoli 
měly ambici skutečně pomoci našim městům, 
obcím a občanům.

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Recept na úspěch vidím v týmové 
práci a pracovitosti našich starostů
Když jsem v roce 2008 s ostatními kolegy sta-
rosty spoluzakládal hnutí Starostové pro Li-
berecký kraj, vůbec by mě tehdy jako starostu 
Hrádku nad Nisou, malého města na česko-ně-
mecko-polských hranicích, nenapadlo, že se 
jednou stanu hejtmanem nebo že naše hnutí 
zvítězí v krajských volbách, získá post primá-
tora krajského města a bude mít senátory a po-
slance.  
Podle mého názoru by hnutí nebylo úspěšné 
nebýt kvalitní práce starostů a zastupitelů, kte-
ří s námi spolupracují, a to napříč Libereckým 
krajem od nejmenších vesniček až po velká 
města. Dlouhodobě naše hnutí podporují sta-
rostové a místostarostové z téměř sto čtyřiceti 
obcí Libereckého kraje (z celkového počtu 215 
obcí). Neděláme příliš rozdíl v tom, kdo je a kdo 
není členem SLK – vítáni jsou u nás všichni po-
ctiví a pracovití starostové, k členství nikdy ni-
koho nenutíme a respektujeme to, pokud někdo 
chce kandidovat jako „nezávislý s podporou 
SLK“. Pro starosty se pak snažíme být kdykoli 
k dispozici – především já jako hejtman, kolego-
vé radní Libereckého kraje i krajští zastupitelé. 

Kromě hejtmanských dnů, kdy pravidelně na-
vštěvuji malé i velké obce, pořádáme i schůzky 
se starosty v jednotlivých okresech, kde spolu 
s místními starosty a příslušnými místopřed-
sedy SLK hledáme řešení stávajících problémů 
v regionu. Čas od času také organizujeme pro 
starosty různá školení nebo setkání za účelem 
výměny zkušeností. 
Starostové pak mají možnost využít podpory 
SLK před komunálními volbami – ať už fi nanč-
ní nebo např. formou osobního dopisu ode mě či 
společné fotografi e na billboardech nebo letá-
cích. To, že většina „našich“ starostů, byla zvo-
lena v letošních volbách minimálně podruhé 
za sebou, je podle mého názoru, jediné skuteč-
né měřítko úspěšnosti vedení města nebo obce. 
Za nejdůležitější principy dobrého spravování 
kraje a obcí považuji co největší transparent-
nost, otevřenost a také to, že se snažíme co nej-
více zkvalitnit a zpříjemnit život obyvatelům, 
kteří se na nás v případě potřeby mohou kdy-
koli obrátit.
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Naše síla v Senátu s sebou 
přináší odpovědnost

STAROSTOVÉ v Senátu

Díky úspěšným volbám do Poslanecké sněmovny v  roce 2017 a  ještě 
úspěšnějším volbám v  loňském roce se defi nitivně potvrdilo, že STAN 
je nyní hnutím, které má celostátní působnost, vliv a význam. Nicméně 
někdy mají voliči problém s tím, jakou konkrétně politiku STAN předsta-
vuje. Neustále jim vysvětlujeme, že se jedná o politiku správných řešení, 
založenou na naší dobré zkušenosti, garantovanou našimi osobnostmi, 
jejich morálním kreditem. Jenže stále tu byla ta otázka: „Nedokážu si vás 
zařadit, jakou stranu spektra představujete? Jste liberální nebo konzer-
vativní? Představujete politiku pravicové části spektra nebo levicové? Co 
to znamená být stranou středu?“ 

A proto byla ve vedení hnutí vnímána potřeba vytvořit nějakou nezávislou 
platformu, v rámci které bude možné sdružovat experty na různé pro-
blematiky, a která pomůže defi novat dlouhodobou vizi politiky, již STAN 
reprezentuje. Proto se nyní zakládá Institut moderní politiky iSTAR. 

Cílem tohoto think-tanku bude propojovat politiky a odborníky a vytvá-
řet odborné podklady a analýzy směřující k defi nování středové liberální 
politiky. Bude se věnovat zejména oblastí vzdělávání, veřejné správy, hos-
podářství, životního prostředí a sociální politiky. V těchto oblastech bude 
defi nována vize a konkrétní kroky, které by měly vést k naplňování této 
koncepce. 

Institut moderní politiky iSTAR bude formulovat myšlenky a vize liberální 
středové politiky. Představitel politiky středu musí o věcech přemýšlet 

Díky úspěšným volbám do Poslanecké sněmovny v  roce 2017 a  ještě 

STAN zakládá vlastní think-tank!

Po říjnových komunálních a senátních volbách 
zaznamenal senátní klub Starostů a nezávislých 
výrazné změny. V několika okrscích zvítězili 
kandidáti, kteří již před volbami kandidovali 
za STAN či s hnutím blíže sympatizují. Do klubu 
tak vstoupili starostové Hana Žáková a Herbert 
Pavera, právník a komunální politik Zdeněk 
Hraba, geodet Miroslav Balatka ale i nezávislé 
osobnosti – lékařka Alena Dernerová, rektor Ma-
sarykovy univerzity Mikuláš Bek či prezidentští 
kandidáti Marek Hilšer a Jiří Drahoš. 
Náš klub se tak stal, spolu s klubem ODS, nej-
početnějším senátním klubem. V následujících 
volbách do vedení Senátu sice nezískal post 
nejvyšší – tedy předsednické křeslo – ale vý-
znamně posílil v jiných důležitých senátních 
funkcích. Prvním místopředsedou se stal Jiří 
Růžička a dalším senátním místopředsedou byl 
zvolen Jan Horník. Předsedou Výboru pro vzdě-

lání se stal Jiří Drahoš, předsedou Výboru pro 
územní rozvoj Zbyněk Linhart. Ihned po usta-
vující schůzi se senátorky a senátoři ujmuli své 
práce ve výborech a v komisích, kde se projed-
návaly evropské tisky a několik dalších záko-
nů, které projednala Poslanecká sněmovna. Už 
nyní jsme významně přispěli k výraznému 
zlepšení insolvenčního zákona, který byl schvá-
len v nedostačující formě. Doufám, že v novém 
roce Sněmovna přijme novelu insolvenčního 
zákona i s našimi změnami.
Senátorský klub ve volebním období 2016 - 2018 
měl nejvyšší docházku na pléna a na to zatím 
navazují i senátoři nově zvolení. Zároveň se 
jejich aktivita projevuje i ve volebních okrs-
cích, ve kterých byli zvoleni a kde patří mezi 
výrazné regionální postavy.

Petr Holeček
předseda senátorského klubu

a hledat správnou cestu. Věcem rozumět, umět říkat i nepopulární názo-
ry, vnímat svět ve složitosti a komplexnosti, a nepodléhat extrémům či 
populismu. Moderní středová politika musí být dynamická, stojící si pevně 
za tím, co považuje za správné. Jsme přesvědčeni, že právě taková řeše-
ní do naší politiky přinesou zpět slušnost a morálku. Problémy dnešního 
světa nevnímáme polarizovaně, protože někdy pomohou spíše řešení 
typická pro levici, někdy spíše pravicová. A právě takovou politiku chce-
me defi novat: politiku liberálního středu, založenou na svobodě, lidských 
právech, rozumných moderních řešeních, vizi a snaze dosáhnout vysoké 
kvality života s důrazem na vzdělanou a solidární společnost, moderní 
a šetrnou k našim přírodním zdrojům.
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