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Volby do krajských zastupitelstev a jedné 
třetiny Senátu dopadly pro hnutí STAN 
velmi dobře. Celkový počet získaných 
mandátů se vyšplhal na číslo 91, což je 
oproti minulým volbám téměř dvojná-
sobný počet. STAN vstupoval do voleb 
v jednotlivých krajích samostatně nebo 
ve společných koalicích s dalšími politic-
kými organizacemi. Spolu s partnery jsme 
tedy dohromady získali 115 mandátů, což 
je po hnutí ANO druhý nejvyšší zisk.  Ve 
třech krajích jsme se stali vítězem, v pří-
padě Libereckého kraje šlo o vítězství ab-
solutní. Už nyní je zřejmé, že budeme mít 
3 hejtmany a v nejméně sedmi krajích se 
budeme podílet na vedení. 

V celostátním měřítku jsme obdrželi od 
voličů 12,5 % hlasů. Druhý nejvyšší počet 
preferenčních hlasů (12 178) dostal před-

seda STAN Vít Rakušan ve Středočeském 
kraji, hejtmanského postu se zde ujme líd-
ryně kandidátky Petra Pecková.  

Úspěch slaví i naši kandidáti do Senátu. 
Jako jediný byl hned v prvním kole zvolen 
obhajující senátor Zbyněk Linhart, kandi-
dující v obvodu č. 33. Do druhého kola pak 
postoupilo dalších deset kandidátů, kde 
všichni porazili své soupeře. Do Senátu se 
z druhého kola dále dostali dva koaliční 
kandidáti. Senátorský klub hnutí STAN je 
nyní jeden z nejsilnějších. 

„Všem děkujeme za podporu. Rosteme, 
a já to cítím jako jakousi dávku optimis-
mu.  Je to naděje na změnu. Nyní musíme 
udělat vše pro to, abychom nezklamali 
a důvěru voličů si zasloužili,“ dodává 
předseda Rakušan.

Kontaktujte nás!
www.starostove.cz,
facebook.com/starostove

STANOVINY
Krajské i senátní 
volby úspěšně 
za námi
S výsledky letošních voleb jsem velmi 
spokojený. Ukazují, že hnutí STAN sílí a má 
hodnotu. To bude pro nás do budoucích 
vyjednávání důležité, přeci jen nám 
půjde o to, abychom nalezli shodu, ne se 
s někým přetlačovali. 

Naše hnutí se stalo hlavním vyzyvatelem 
hnutí ANO. Obrovský úspěch slavíme 
ve Středočeském kraji, kde bychom rádi 
ozkoušeli společné vládnutí opozičních 
parlamentních stran. Doufáme, že 
podobná spolupráce se pak urodí i po 
následujících parlamentních volbách. 
Samozřejmě nelze opomenout vítězství 
i v dalších krajích jako je Liberecký, kde 
znovu skvěle zabodoval Martin Půta, 
nebo Královéhradecký, kde jsme uspěli 
ve spojení s ODS. Za velmi vydařený test 
považuji i druhé místo v Olomouckém kraji, 
kde jsme složili společnou kandidátku 
s Piráty.

Po druhém kole senátních voleb už je 
také jasné, že budeme mít opět silné 
zastoupení i v Senátu, což je skvělá 
zpráva. Náš klub bude znovu jedním 
z nejsilnějších. 

Vít Rakušan, 
předseda STAN 

VOLIČI OCENILI 
NAŠI PRÁCI



KOALICE PO KRAJSKÝCH VOLBÁCH

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Koalice: STAN, ODS, Piráti a Spojenci pro 
Středočeský kraj (TOP 09+HLAS+Zelení))
Hejtmanka: Petra Pecková (STAN

JIHOČESKÝ KRAJ
Koalice: ODS, KDU-ČSL+TOP 09, ČSSD 
a Jihočeši 2012
Hejtman: Martin Kuba (ODS)

PLZEŇSKÝ KRAJ
Povolební vyjednávání stále probíhají

KARLOVARSKÝ KRAJ
Povolební vyjednávání stále probíhají

ÚSTECKÝ KRAJ
Koalice: ANO, ODS a Spojenci pro kraj
Hejtman: Jan Schiller (ANO)

LIBERECKÝ KRAJ
Koalice: SLK, Piráti a ODS 
Hejtman: Martin Půta (SLK)

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Koalice: ODS+STAN+Východočeši, Piráti, 
Koalice pro Královéhradecký kraj 
a Spojenci pro Královéhradecký kraj 
(TOP 09, HDK, LES)
Hejtman: Martin Červíček (ODS+STAN)

PARDUBICKÝ KRAJ
Koalice: 3PK, ODS+TOP 09, 
Koalice pro Pardubický kraj a STAN
Hejtman: Martin Netolický (3PK)

VYSOČINA
Koalice: Piráti, ODS, KDU-ČSL, ČSSD 
a STAN+SNK ED
Hejtman: Vítězslav Schrek (ODS)

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Koalice: KDU-ČSL, Piráti, ODS a STAN
Hejtman: Jan Grolich (KDU-ČSL)

OLOMOUCKÝ KRAJ
Koalice: PIRÁTI a STAROSTOVÉ, ODS, 
Spojenci – Koalice pro Olomoucký kraj
Hejtman: Josef Suchánek (PIRÁTI a STA-
ROSTOVÉ)

ZLÍNSKÝ KRAJ
Koalice: ANO, Piráti, ODS a ČSSD 
Hejtman: Radim Holiš (ANO)

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Koalice: ANO, ODS+TOP 09, 
KDU-ČSL a ČSSD
Hejtman: Ivo Vondrák (ANO)



VÍTĚZSTVÍ V SENÁTNÍCH VOLBÁCH UKAZUJE, 
ŽE ČESKÉ POLITICE NABÍZÍME VÝRAZNÉ OSOBNOSTI
Starostové a nezávislí stoprocentně uspěli ve druhém kole se-
nátních voleb a vyhráli v téměř polovině obvodů. V Senátu tak 
usedne jedenáct kandidátů navržených hnutím STAN a další 
dva koaliční. To je nejlepší výsledek ze všech politických stran 
a hnutí.

Hnutí STAN navrhlo do senátních voleb v sedmadvaceti obvo-
dech celkem 16 vlastních kandidátů a tři koaliční. Z nich uspělo 
celkem třináct kandidátů, což je úspěšnost 68,4 %.
 
„Vážíme si důvěry, kterou do našich kandidátů vložili jejich obča-
né. Každý z nových senátorů je zárukou zkušenosti, pracovitosti 
a boje za obranu demokratických principů. V době posilování po-
litiky populismu a zneužívání moci jsou právě tito lidé v horní 
komoře potřební. Po výsledcích voleb věřím tomu, že Senát bude 
nadále plnit svou roli demokratické pojistky,” komentuje výsled-
ky senátních voleb předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
 
Hnutí STAN úspěšnými výsledky v senátních volbách ukazuje, že 
umí nabídnout zkušené regionální osobnosti.
 
„Uspět ve většinovém volebním systému není jednoduché, ale 
všichni úspěšní kandidáti prokázali, že jsou silné regionální 
osobnosti, za kterými občané vidí výsledky jejich práce. Těším 
se na nové senátory a věřím, že i při práci v Senátu budou odvá-

VOLBY DO SENÁTU

Obrovsky gratuluji kandidátům STAN k vítězství v letošních senátních volbách.  
Ukázalo se, že naše hnutí nabízí silné osobnosti s regionální stopou, silným příběhem a vysokým 
kreditem. Takoví lidé jsou základem pro změnu české politiky. 
Náš senátorský klub se pokusí dosáhnout důstojného postavení v Senátu, voliči nám dali velkou 
důvěru. Máme mnoho osobností, které budou důstojně reprezentovat Senát a naši zemi doma 
i v zahraničí. 
Jsme ve zvláštní době, kdy je třeba s velkorysostí zapomenout i na letitá pravidla, že nejsilnější 
klub obsazuje křeslo předsedy Senátu (byť bychom se k tomuto principu gentlemanské politiky, 
která právě Senátu sluší, měli v budoucnu vrátit). Jsme uprostřed krize, kdy vláda nezvládá svou 
roli v domácí ani v zahraniční politice. V době, kdy Poslaneckou sněmovnu ovládá populistická 
většina. V době, kdy prezident neplní svou roli a rozděluje společnost. Tím vším roste důležitost 
Senátu. Proto není na místě, v podivné a napjaté době, vést personální přetlačování o pozici před-
sedy. Podpoříme toho, kdo se osvědčil, podpoříme Miloše Vystrčila na funkci předsedy Senátu 
Parlamentu České republiky. 
Z našeho klubu odcházejí senátoři zvolení za TOP 09. Děkujeme jim za spolupráci, rádi jsme 
kolegům z TOP 09 pomohli, když neměli dostatečný počet senátorů na vytvoření vlastního 
klubu. Celostátní politika a nové spolupráce je dovedly do klubu ODS. Přejeme kolegům mnoho 
úspěchů a těšíme se na další spolupráci. Jiří Růžička, který byl společným nominantem TOP 09 
a STAN, se rozhodl zůstat v klubu Starostové a nezávislí.“

Mám radost, že nám lidé důvěřují

dět velký kus práce a prodají své zkušenosti ve prospěch celé 
země. Zdravý rozum je v Senátu třeba, o to více v době vládní-
ho chaosu,” dodává předseda senátorského klubu STAN Petr 
Holeček.

Vít Rakušan, předseda hnutí STAN



NÁŠ SENÁTORSKÝ KLUB POSÍLÍ!
Lepší výsledky ve druhém kole senátních voleb jsme si nemohli přát! Byli jsme 
stoprocentní, a tak se k devatenácti senátorům do klubu Starostů a nezávislých nyní 
přidají i další úspěšní kandidáti, noví či znovuzvolení. Všem přejeme mnoho štěstí 
a úspěšné funkční období. 

VOLBY DO SENÁTU

Miroslav Plevný 
Cheb

Ivo Trešl
Louny

Petr Štěpánek
Příbram

David Smoljak
Praha 9

Zbyněk Linhart
Děčín

Jiří Vosecký
Česká Lípa

Pavel Kárník
Kolín

Karel Zitterbart
Vyškov

Helena Pešatová
Frýdek-Místek

Marek Ošťádal
Olomouc

Jan Sobotka
Trutnov

„Lidé pochopili, že opravdu pracuji - jak v dřívějších letech na radnici, tak i v posledních šesti letech 
v Senátu. Slíbil jsem, že se budu práci senátora naplno věnovat, což jsem se snažil v maximální 
možné míře dělat v regionu i v Praze, lidé si toho všimli a chtěl bych jim za to poděkovat. Práce se-
nátora není v očích lidí vidět tolik jako práce starosty. Já jsem se ale snažil přenést problémy, které 
tíží náš region, příhraniční Šluknovský výběžek, i na celostátní úroveň. Nejsem exekutiva, v mé 
kompetenci je tato témata otevírat, apelovat na příslušné ministry a lidé to ocenili.“ 

Zbyněk Linhart, znovuzvolený senátor

„Děkuji všem. 
Nejen za hlasy, ale 
i za slova podpory 
a milá přání ke zvolení 
senátorem. Jsem 
vděčný za obrovskou 
podporu a slibuji, že 
se nezměním. Jsem 
pyšný na svůj region 
a budu se snažit, aby 
region mohl být pyšný 
na svého senátora.“ 

Pavel Kárník, 
kandidát s nejvyšším 
počtem hlasů 
v druhém kole voleb



O KOALICI S HNUTÍM 
ANO JSEM ANI NA 
VTEŘINU NEUVAŽOVALA,
SMLOUVY ZVEŘEJNÍM
Jak probíhala jednání s ostatními členy budoucí koalice? Byli 
jste dohodnuti velmi rychle, stačilo v podstatě pár hodin...
Vše bylo naprosto konstruktivní a věcné. Dohodli jsme se na všem 
včetně obsazení komisí, výborů a tak dále. Teď už to budou pou-
ze schvalovat orgány jednotlivých stran. Jsem všem kolegům moc 
vděčná za to, jak k jednáním přistoupili.

Počet mandátů vám zůstává tak, jak je patrné z výsledků vo-
leb?
Budeme mít menší počet křesel, než by na nás matematicky vyšlo. 
Ale myslím, že vítěz by měl být velkorysý a uskromnit se. Jedním 
dechem dodávám, že všichni udělali nějaký kompromis. 

Uvažovala jste, byť jen na okamžik o tom, že byste vytvořila 
koalici s hnutím ANO?
Ani na vteřinu. Jasně jsme to deklarovali už před volbami. Tím 
ale neříkám, že vše, co ANO udělalo, bylo špatně. Například pan 
Kovács je odborník, kterého si vážím. Od začátku jsem moc stála 
o širokou koalici přesto, že bychom potřebný počet mandátů složi-
li i bez některé ze stran. Ale chtěli jsme dát jasný signál i směrem 
k veřejnosti, že to do budoucna myslíme vážně.

Před volbami jste slíbila, že když budete hejtmankou, zveřej-
níte smlouvy externistů a vyjasníte další věci, které současné 
vedení kraje tajilo. Platí to?
Ministerstvo vnitra kraji nařídilo, aby některá jména zveřejnil. Za-
tím se tak nestalo, z čehož mohou plynout pokuty formou exekucí. 
Takže pokud současné krajské vedení neuposlechne, já vše zveřej-
ním tak, jak jsem slíbila.

KRAJSKÉ VOLBY

Petra Pecková,
kandidátka na hejtmanku Středočeského kraje

Co budete chtít jako hejtmanka zásadně změnit? Kdybyste 
měla jmenovat tři věci...
Pokud budu mluvit o tom, co jsou vyloženě mé srdeční záležitos-
ti, tak určitě otevřenost hejtmanství. Nejen ve smyslu transpa-
rentnosti, ale také přívětivosti, aby lidé cítili, že se na nás mohou 
spolehnout. Pak je to zvýšení kvality středního školství. Propoje-
ní s fi rmami, výzkumem a vývojem. Vzdělání považuji za velmi 
důležité, přeci jen mluvíme o našich dětech. A pak je to dopravní 
obslužnost kraje nejen co se týká silnic, ale také pokud jde o cyklo-
stezky, parkoviště P+R. Počítám sem i rychlý internet, který bych 
ráda dostala i do odlehlejších částí kraje.

Zůstanete starostkou Mnichovic?
Do funkce uvolněné, tedy placené místostarostky již nastoupila 
Margita Valentová. Já nejprve požádám zastupitele města, aby se 
moje funkce starostky změnila na neuvolněnou. Případně abych 
se rovnou stala už jen zastupitelkou. Kdy to bude, ale přesně nepo-
vím, protože to sama nevím. Záležet bude na agendě a množství 
práce, které mě v nejbližších dnech a týdnech čeká.

Text vznikl jako rozhovor pro web ctidoma.cz

Pokud budu mluvit o tom, co jsou 
vyloženě mé srdeční záležitosti, tak určitě 
otevřenost hejtmanství. Nejen ve smyslu 

transparentnosti, ale také přívětivosti, 
aby lidé cítili, že se na nás mohou 

spolehnout. 



STAROSTOVÉ PRO 
LIBERECKÝ KRAJ JSOU 
LIDÉ, ZA KTERÝMI JSOU 
VIDĚT VÝSLEDKY PRÁCE

Jak si vysvětlujete drtivé vítězství v letošních volbách, kdy jste 
získali dokonce více hlasů než před čtyřmi lety?
Je to příjemné překvapení. Můj osobní cíl byl, abychom obhájili 40 
tisíc hlasů, které jsme dostali v posledních krajských volbách. Le-
tos jsme dostali o 13 tisíc hlasů více, což považuji za velký úspěch. 
Jestli si dobře pamatuji, tak v historii kraje nikdy tolik lidí pro jed-
nu stranu nehlasovalo.

Čím Starostové u lidí zabodovali?
Byli jsme schopni vybudovat silný tým, který drží pohromadě 
i v těžkých chvílích, ve kterých by to někteří lidé už zabalili. Sta-
rostové pro Liberecký kraj jsou lidi, kteří pracují ve svých obcích 
a městech a jsou za nimi vidět výsledky. Když se dají tito lidé do-
hromady, tak je vidět, že jsme v kraji schopní dlouhodobě porážet 
vládní strany.

Do letošního krajského zastupitelstva se dostalo pouze pět 
stran, v minulém volebním období jich bylo sedm. Nebudete 
vám chybět opozice?
Musím říct, že mi některých stran je líto, že se nedostaly. Rád bych 
s lídry minimálně dvou stran, Společně a Pro KRAJinu, mluvil 
o tom, v jakém formátu bychom mohli spolupracovat na tématech 
ochrany životního prostředí a zadržování vody v krajině.

Zmínil jste, že byste byl rád, aby při dalších krajských volbách 
už vedl tým Starostů někdo jiný. Co jste tím myslel?
Byl bych rád, aby před týmem Starostů stál za čtyři roky jako ví-
tězný lídr a kandidát na hejtmana někdo jiný. Člověk má odcházet 

KRAJSKÉ VOLBY

Martin Půta,
hejtman Libereckého kraje

v nejlepším. To znamená, že si nemyslím, že bych měl znovu kan-
didovat na hejtmana.

Do funkce budete nastupovat už potřetí, poprvé ale v krizi, 
a to nejen koronavirové. Předpokládá se, že daňové výnosy pro 
kraj budou nižší, náklady naopak porostou. Jak se s tím hodlá-
te vypořádat?
Na krizi připraveni jsme, otázkou je, jak bude velká. Nyní je těžké 
odhadnout, co nás v zimě čeká. Myslím si, že vyjádření vlády, že 
krize bude trvat měsíc, není úplně reálné. Podle mě to bude trvat 
mnohem déle. Když se člověk dívá na čísla, která jsou mnohoná-
sobně vyšší než ta, co byla na jaře, tak se obávám, že nás čeká něco 
mnohem horšího než na začátku roku.

Co bude první věc, kterou uděláte jako staronový hejtman?
Nové funkční období začne až po ustanovujícím zastupitelstvu 
někdy na konci října nebo na začátku listopadu. Fakticky už ale 
budu pracovat od pondělí. První věc, kterou udělám, je, že svolám 
setkání krizového štábu.

Text vznikl jako rozhovor pro deník.cz

Vybudovali jsme silný tým, který drží 
pohromadě i v těžkých chvílích, ve kterých 

by to někteří lidé už zabalili. Starostové 
pro Liberecký kraj jsou lidi, kteří pracují ve 

svých obcích a městech a jsou za nimi 
vidět výsledky. 



PADLA ZELENÁ 
PRO VYJEDNÁVÁNÍ 
S PIRÁTY

V případě takového spojení pak může docházet k efektivnějšímu 
prosazování programových priorit, mezi které patří moderniza-
ce vzdělávacího systému, jednoduchý stát bez zbytečné byrokra-
cie a environmentální témata. 

Usnesení celostátního výboru zní:
Celostátní výbor STAN schvaluje zahájení vyjednávání exkluzivně 
s Piráty o vytvoření koalice dvou rovnoprávných partnerů pro par-
lamentní volby 2021.

Vedle programové shody bude další důležitou podmínkou pro 
budoucí spolupráci také dohoda o složení kandidátní listiny. 
Podle vyjádření předsedy není vhodné skládat kandidátku podle 
jediného vzorce, ale měla by být brána v potaz síla osobností a or-
ganizací na   celostátních i krajských úrovních. 

„Krajské volby ukázaly, že spolupráce politických stran má smy-
sl, pokud funguje programová i lidská symbióza. Jsou signálem, 
že i voliči dokáží takovou koalici ocenit. Dlouhé měsíce jsem strá-
vil rozhovory s ostatními předsedy opozičních stran, diskutovali 

KOMENTÁŘ PŘEDSEDY

Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany
Vít Rakušan, předseda hnutí STAN

jsme spolu výhody i nevýhody spolupráce pro parlamentní volby, 
nechali jsme v nezávazném referendu vyjádřit celou naši člen-
skou základnu a uskutečnili jsme interní průzkum mezi voliči. 
Závěry potvrdily, že spolupráce STAN a Pirátů má z koaličních 
variant nejvíce sympatií mezi našimi členy i nejvyšší šanci do-
sáhnout úspěšného volebního výsledku. Tyto závěry jsem před-
ložil celostátnímu výboru hnutí STAN, který dnes rozhodl o zahá-
jení koaliční spolupráce s Piráty V úspěch této spolupráce věřím, 
ale nyní je ještě míč na straně Pirátů.“ Vít Rakušan

„Je potřeba otočit list a naplnit potenciál této země, a právě spoje-
ní STAN a Pirátů je koalicí pro budoucnost. Volby v Olomouckém 
kraji byly úspěšným testem naší spolupráce. Po lidské i technické 
stránce koalice fungovala nad očekávání a stejně tak dopadly i její 
výsledky. Ukázalo se, že spojení zkušených Starostů s energický-
mi Piráty dává smysl a voliči to ocení. A nejen voliči opozičních 
stran, ale ukazuje se, že STAN i Piráti jsou také schopni přesvěd-
čit nespokojené voliče vládních stran nebo nevoliče. Právě tento 
faktor je pro vítězství v následujících volbách zcela stěžejní.“ Jan 
Farský

„Při každém spojení vzniká množství třecích ploch na centrální, 
krajské i obecní úrovni. Ať už kvůli osobním antipatiím či odliš-
ným programovým cílům. Pokud Piráti přijmou naši výzvu a za-
hájí jednání o podobě společné koalice, máme několik měsíců na 
to, abychom společně zasedli ke stolu, vyjasnili si vzájemná nedo-
rozumění a eliminovali potencionální rizika. Všichni máme spo-
lečný cíl, za kterým chceme jít společnou cestou. Stejně tak jako 
jsme si dnes s kolegy Richterovou a Michálkem objasnili nedo-
rozumění vzniklé ze společné koalice ANO a Pirátů ve Zlínském 
kraji, musíme tak postupovat s předstihem i při každém vznika-
jícím problému. Když se přeneseme přes dílčí rozpory a zvládne-
me se domluvit, budeme úspěšní.“ Petr Gazdík

Krajské volby ukázaly, že spolupráce 
politických stran má smysl, pokud funguje 

programová i lidská symbióza.  
Jsou signálem, že i voliči dokáží takovou  

koalici ocenit.

Celostátní výbor hnutí STAN se ve 
čtvrtek 8. října shodl na zahájení 
vyjednávání o vytvoření koalice s Piráty 
pro nadcházející parlamentní volby v roce 
2021. Jak již předseda Vít Rakušan dříve 
předeslal, výsledky v krajských volbách 
potvrdily, že spolupráce právě s Piráty má 
smysl a dává možnou naději na změnu. 
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Navrhujeme přesunout 15 centrálních úřadů do regionů. Vznikne 
tak více než 4 300 nových pracovních míst, která výrazně a dlou-
hodobě regiony posílí. Tento krok zároveň uleví české metropoli. 
Jedná se o kompromisní návrh, který má oproti předchozímu, 
jenž byl poslanci vládní koalice odmítnut, širší podporu napříč 
politiky i odbornou veřejností.
Jedná se o jednoduché řešení s dlouhodobými pozitivními dů-
sledky pro celou společnost. Mezi Prahou a zbytkem republiky 
je obrovský rozdíl, který se stále zvyšuje. V počtu vysokoškolsky 
vzdělaných lidí, ve mzdách, v kvalitě a dostupnosti služeb. Tento 
trend je potřeba v zájmu celé země zastavit, ještě lépe obrátit. Pře-
sun úřadů z centra do regionů je jedním z prvních kroků.
Přemístěním úřadů do krajských měst udržíme v regionech eko-
nomicky aktivní obyvatele a zvýšíme rozmanitost trhu práce. 
Praze se tak uvolní prostory v centru pro bydlení, kulturu a další 
využití, ušetří se za drahé nájmy, vyřeší se nedostatek vhodných 

NEVZDÁVÁME BOJ ZA ROZVOJ REGIONŮ. 
NAŠLI JSME KOMPROMIS PRO PŘESUN ÚŘADŮ 
Z PRAHY DO KRAJSKÝCH MĚST

kancelářských prostor ve stávajících budovách, vysoké výdaje na 
jejich provoz a energie.
V regionech naleznou úřady i dostupnější pracovní sílu. Sehnat 
kvalitní odborníky, ať už právníky, inženýry či pracovníky v IT, 
je v hlavním městě čím dál obtížnější. Zmenšení rozdílů mezi 
regiony je výhodné pro regiony i centrum. Plánovaný přesun se 
týká 15 úřadů či jejich částí. Jedná se o více než 4 300 kvalifikova-
ných pracovních míst, která budou umístěna v regionech. 
Objem finančních prostředků na platy těchto zaměstnanců činí 
více než 2,2 mld. Kč ročně. Tyto peníze zvýší přirozeným způso-
bem kvalitu života v regionech. Pomohou regionálním kultur-
ním institucím, školám, sportovištím, živnostníkům, řemesl-
níkům a všem firmám a občanům, kteří ve službách podnikají. 
Udrží to v regionech vzdělané lidi. Připravili jsem nyní takovou 
verzi, kterou jsme získali širší podporu zástupců krajských měst 
a odborníků.
Jan Farský, poslanec

Mynář porušuje zákon o střetu zájmů, 
do vyšetření věci by neměl vykonávat svůj úřad
Podle zákona o střetu zájmů nesmí vedoucí Kanceláře prezidenta republiky podnikat ani provozovat jinou samo-
statně výdělečnou činnost. Podle veřejných informací ale kancléř Vratislav Mynář za úplatu zprostředkovával 
nákup dolu a je otázkou, zda šlo o ojedinělý počin, nebo jeho běžnou agendu. 
Kancléřova agenda by opravdu neměla spočívat ve zprostředkovávání obchodů s nejasným pozadím, za které má 
inkasovat stamilionové provize. Kdyby šlo skutečně o ekonomickou diplomacii, jak nyní Mynář tvrdí, mělo by o těchto 
aktivitách vědět Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Ministerstvo zahraničí, kterých by bylo dobré se na to zeptat. 
I kdyby tuto záležitost s některým z těchto rezortů komunikoval, pochybuji, že by se zmínil o tučné provizi. 
Každý by měl myslet na zajištění svého stáří, ale způsob, jaký volí kancléř Mynář, je z pohledu zákonů nepřípust-
ný. Věřím, že příslušné úřady budou konat podle zákona a věc důkladně prošetří. Do té doby by kancléř Mynář 
neměl svůj úřad vykonávat, protože není jasné, zda ho řídí s ohledem na veřejný zájem, nebo se ohlíží spíš na to, 
co to přinese jemu osobně. Proto jsem podala příslušný podnět prostřednictvím Centrálního registru oznámení.
Ve světle aktuálních událostí nabývá významu výrok premiéra Babiše před třemi lety v Olomouci, kdy uvedl, že 
„Zeman má kolem sebe zmrdy, Nejedlého a Mynáře, kteří dělají byznys na jeho hlavu – Kellner, Čína a tak.“ Tímto 
byznysem mohl mít premiér na mysli právě Mynářovy zprostředkovatelské aktivity.   

Věra Kovářová, poslankyně

Utajování dat ze strany vlády může vést ke zbytečné panice
KoroNERV-20 vyzývá vládu ke zveřejnění dat a modelů pandemie Covid-19 a ke snaze obnovit důvěru mezi jejími 
představiteli a občany. Plně podporuji výše uvedené požadavky občanské iniciativy KoroNERV-20. 
Nad tento rámec požaduji zasílání aktuálních dat nejenom obcím s rozšířenou působností, ale všem obcím 
České republiky, protože jejich utajování navozuje u samospráv na nejnižším stupni řízení správy daného 
území zbytečné nejistoty a nemožnost koordinace přijímaných opatření. Nejhorší na celé pandemii je doposud 
prosazovaná strategie státu: žádná data samosprávám pokud možno nesdělovat. Přitom takováto uměle 
navozovaná nevědomost může vyvolávat u veřejnosti zbytečnou úzkost a paniku. 
Vyzývám proto vládu, aby konečně skončila s dlouhodobým utajovaným přístupem ke „koronavirovým“ datům 
za konkrétní samosprávná území a začala tato data obcím neprodleně sdělovat.

Jan Horník, místopředseda Senátu
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MÁME PLÁN! 4R: 
JAK Z KRIZE VEN

Zachraňují nás denně desítky dobrovolníků, kteří rozváželi rouš-
ky a nákupy potřebným. Zachraňují nás naši starostové a někte-
ří hejtmani, kteří zvládli řídit svá města a kraje v krizi. Denně 
vám sháněli to, na co se premiér se svým “týmem odborníků” 
nezmohli. Vlastní šikovností a pílí. 

Pojďme tuto energii přetavit v dobré a nosné návrhy, které nám 
teď, když už objektivně nejsme v boji s koronavirem světové jed-
ničky, skutečně pomohou.

Opatření tam, kde je to potřeba
Chránit nejvíce ohrožené, zásobit zdravotnická a sociální zaří-
zení rouškami, rukavicemi, dezinfekcemi. Analyzovat ohniska 
a tam přijímat opatření. 

Rozum. Přijímat opatření před tím, než situace nastane
Nečekat na rozsvícený semafor. Opatření přijímat i nad rámec 
celostátního semaforu. Předjímat situace. Monitorovat návra-
ty z dovolených, větší akce a ohlídat, že právě ty jsou ze strany 
organizátorů zajištěné. Stejně tak volby budou znamenat větší 
riziko přenosu, proto musí být zajištěn dostatek testů pro členy 

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje 
Vít Rakušan, předseda hnutí STAN

volebních komisí. Vyhodnotit, které akce jsou nezbytně nutné, 
jinde doporučit jejich zrušení či distanční formu. Dezinfekci, 
roušky a respirátory mít po celé republice připravené pro případ 
zhoršení situace. Vytvořit informačně analytický nástroj epide-
miologického šetření, který bude na rozdíl od chytré karantény 
fungovat. 

Spolupráce je základ
Udržet nastavený systém spolupráce krajské i obecní samosprá-
vy, složek IZS, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb 
a Orgánů ochrany veřejného zdraví tak, jak to v některých mís-
tech republiky fungovalo v jarních měsících. Z míst, ve kterých 
byl výskyt velmi nízký, si můžeme brát dobrý příklad - většinou 
byla právě spolupráce faktorem, který rozhodoval o úspěchu či 
neúspěchu. 

Pomoci nejslabším článkům systému
Nejslabší články systému jsou testy v laboratořích a trasovací ka-
pacita krajských hygienických stanic. Ty se musí posílit - nestačí 
však nakoupit nové počítače, musí se posílit personálně, zkvalit-
nit a zefektivnit systémy, se kterými pracují. Ve spolupráci s uni-
verzitami, vědci a každým, kdo může poskytnout své know-how. 
Lidé musí porozumět opatřením 
Musí o nich nejen vědět, ale také jim rozumět tak, aby upravili 
své chování ve smyslu principu 4 R, tedy roušky, rozestupy, mýt 
ruce, rozum. Osvěta je stejně důležitá, jako rozhodovat o tom, co 
se kdy zavře. Vytvořit plán pro další fáze, aby bylo jasné, co se 
bude dít při různém denním růstu nakažených.

Už v březnu jsme zjistili, že musíme 
spoléhat jen sami na sebe. Nezachrání 
nás žádná chytrá karanténa, protože ta, 
kterou řídí premiér, je hloupá. Nezachrání 
nás ani hrdina v červeném svetru. 

Nejslabší články systému jsou testy  
v laboratořích a trasovací kapacita krajských 

hygienických stanic.
Ty se musí posílit - nestačí však nakoupit nové 
počítače, musí se posílit personálně, zkvalitnit 

a zefektivnit systémy, se kterými pracují.



VZPOMÍNÁME

VZPOMÍNKA NA 
VÁCLAVA HAVLA 
„Pane prezidente Havle… Vy mě neznáte, ale já Vás viděl. Dokonce 
několikrát. Poprvé na Sázavě, v Samopších. Byl jsem tam na 
prázdninách, tvář plnou akné a hlas ve fázi skřehotání, a Vy jste 
sem přijel. Bohužel ne za mnou. Je teda fakt, že jsem tehdy, po 
všech stránkách, nebyl Vaše cílovka. Přijel jste navštívit uprchlíky 
z válkou zmítaného Balkánu, kteří tady, bez protestů starousedlíků 
i lufťáků, našli útočiště. Když jste (posázavským pacifikem) odjížděl 
směr Praha, málem se zřítil ten visutý most nad samopešským 
jezem… Tolik lidí vám šlo zamávat, tolik lidí zajímalo, jak ve 
skutečnosti vypadáte, zda jste opravdu tak maličký (a jak říkaly 
dámy) roztomilý… I já jsem byl v davu těch čumilů, mávačů 
a oslovovačů. Dokonce jsem se probojoval až na perón a díval se 
na Vás docela zblízka. Nejistě jste se usmíval a takovým zvláštním, 
spíš klukovským než chlapským, způsobem mával. Vedle mě 
stojící pan Kroupa na Vás volal: „Ahoj Vašku, zdravím Tě, chlape… 
Jak je?“ Trochu mě to překvapilo… Chartu nikdy nepodepsal, na 
divadelníka taky úplně nevypadal, možná tak ty sudy v pivovaru 
že by s Vámi válel… A zase ten plachý úsměv na Vaší tváři a odpověď 
z rozjíždějícího se vlaku: „Ahoj, ahoj, tak zdRavím, mám se dobŘe…“ 
Kroupa pýchou vzlétl do oblak a já si uvědomil, že se tady fakt něco 
změnilo. Do jedenácti let jsem koukal v televizi i na stěnách tříd na 
kožené obličeje soudruhů. A teď jste tu byl Vy.
Podruhé jsem s Vámi, spolu se stovkami studentů mé alma mater, 
diskutoval. Položil jsem Vám nějakou otázku, jejíž obsah jsme Vy 
i já naštěstí vytěsnili. Měla být chytrá, provokativní, asi i trochu 
ironická, chtěla zaujmout pár holek v aule, ale asi se jí to moc 
nepovedlo. Intelektuální stylizace odpovídající věku a nedovzdělání. 
Ale Vy jste mile odpovídal a my Vás hltali. Protože jste, se všemi svými 
chybami, občasnou nerozhodností a třeba i špatnými rozhodnutími, 
byl člověkem, kterého jsme si vážili, se kterým jsme identifikovali 
naše mládí. A tu ohromnou svobodu. Byl jste s námi na stopu ve 
Španělsku, na stipendiu v Německu… Byl jste s námi vždycky, když 
jsme šli volit. Bavil jste nás, naslouchali jsme Vám, četli Vás. A když 
jste vyjel za hranice nebo někoho vítal na Hradě, tak jsme rozhodně 
neměli obavy, že nám uděláte ostudu. Měli jsme o Vás strach, když 
jste byl nemocný. A když Vám umřela Olga, jeli jsme se s ní do Prahy 
rozloučit. A to už nebyla žádná stylizace, prostě jen identifikace 
s naším Prezidentem. Přirozená, autentická, příjemná. 
Potřetí jsem Vás viděl jako začínající starosta v roce 2010 na jedné 
společenské akci v Praze. Už jste vypadal unaveně a nemocně a mně 
z toho bylo nedobře. A když jste nás v následujícím roce (příliš brzo) 

opustil, jel jsem k radnici zapálit svíčku. A přidala se spousta 
dalších lidí… Tím rokem pro mě skončilo mládí. V roce 2011 
definitivně zmizely devadesátky. Nějak jsme cítili, že vše bude jiné. 
Ale přiznám se, netušili jsme, jak moc jiné to bude. Jakoby Vaším 
odchodem zmizely zábrany všech těch, kteří se tváří v tvář Vám 
styděli. Zmizelo zrcadlo a báze toho dobrého, co Listopad přinesl. 
Netušil jsem tehdy, že i v roce 2019 budete jediným prezidentem, 
jehož obraz mi kdy visel (a stále visí) v pracovně… 
Vídám Vás i teď. Spřátelil jsem se s Lubošem Dobrovským, vaším 
někdejším kancléřem, také s Tomki Němcem, Vaším fotografem. 
Díky němu jsem měl příležitost prohlížet si geniální fotografie, 
z kterých jste cítit. Ve svých nejistotách, špatných i dobrých 
náladách, smutcích - že jste čekal od sebe i lidí v téhle zemi víc. Mýlil 
jste se v zásadní věci, pane Prezidente. Jedna generace na změnu 
myšlení a zabití totality v nás nestačila. Ani ta moje generace to 
ještě nezvládá, omlouvám se Vám za to. Ale ta další už to dá, věřím 
tomu… Taky jste byl k těm komunistům a nejrůznějším udavačům 
moc velkorysý. Takový jste prostě byl… Velkorysý s vírou v dobro 
v lidech… Jen nám teď, bohužel, zase tihle komouši a udavači 
vládnou…
Taky jsem za Vámi byl s kamarádem Ondrou Doskočilem na 
Hrádečku. Vyfotili jsme se Vám před plotem, koukali jsme do Vaší 
zahrady, byli dojatí. A nestyděli jsme se za Vás. Mnozí jakoby se 
dnes báli říct, že si Havla váží. Divná doba. Ale spousta z nás na Vás 
stále vzpomíná. Má Vás moc ráda. A zvlášť letos si přeci pozornost 
zasloužíte… Vždyť jste nám dal před 30 lety svobodu. Prestiž. 
A dobrý příklad toho, že se člověk nesmí vzdát ani ve zdánlivě 
bezvýchodné situaci. Jak posilující pro dnešek. 
Tak pane Prezidente Havle, milý Ferdinande Vaňku, všechno 
nejlepší k narozeninám. Svatým Václavem jste, opravdu, nikdy 
nebyl. Ale patronem naší svobody jo. Tak nás neopouštějte. 
Vít Rakušan, ten vykulený kluk z perónu v Samopších“

S hlubokým zármutkem sdělujeme, že nás v sobotu 9. října,  
v nedožitých 65 letech, náhle opustil Jiří Nešpor, krajský předseda STAN 
Karlovarského kraje, starosta obce Zádub - Závišín. 

Čest jeho památce a upřímnou soustrast pozůstalým.



ZÁŘÍ 2020
UKONČÍME SVÁRY 
MEZI ZAMĚSTNANCI 
A ZAMĚSTNAVATELI KVŮLI 
DAROVÁNÍ KRVE

POMOZME SAMOŽIVITELKÁM, 
KTERÉ JSOU KVŮLI SOUČASNÉ 
KRIZI NA POKRAJI SIL

CHCEME, ABY STÁT PŘESTAL 
TAJNŮSTKAŘIT A SDÍLEL 

Stát nechce informace o počtu nakažených s obcemi 
sdílet, ale spíše je před nimi tajit. Věra Kovářová proto 
předložila novelu zákona, která státu ukládá povinnost 
sdílení informací o počtu nakažených v obcích a městech. 
Důvodem je nezbytnost spolupráce mezi všemi složkami 
veřejného sektoru v boji proti epidemii koronaviru.

„Samosprávy stojí v předních liniích boje s epidemií, 
Jsou zřizovateli škol a sociálních zařízení, provozují např. 
kanalizace a další občanské vybavenosti v obci. Jak se 
ukázalo na jaře v situaci, kdy stát selhal, pro své občany 
zajišťovaly ochranné pomůcky a dezinfekční prostředky 
a organizovaly pomoc pro zranitelné spoluobčany či osoby 
umístěné v karanténě,“ uvedla Kovářová důvody, proč by 
měli mít samosprávy právo na informace.

Hnutí STAN navrhne podporu 6 tisíc korun samoživitelům 
i rodičům pobírajícím rodičovský příspěvek. Právě na 
rodiče, kteří se bez svých partnerů starají o nezaopatře-
né děti, dopadla koronavirová krize nejvýrazněji. Mnoho 
z nich přišlo o práci a propadlo se do ještě tíživější fi nanč-
ní situace nebo i zadlužení. Podobně se zhoršila i situace 
mladých rodin.

„Vláda měla samoživitele podpořit již v době krize, 
abychom předešli těmto zdrcujícím následkům. Nicméně 
tato jednorázová podpora by jim mohla částečně pomoci, 
a především by to byl jasný signál, že jsme na ně nezapo-
mněli. Nejen senioři potřebují podporu. Tím to ale nesmí 
skončit. Stát musí nastavit systémové podmínky podpory 
pro samoživitele, usnadnit jim pracovní možnosti a umož-
nit rychlejší vymáhání alimentů od bývalých partnerů, 
kteří je odmítají platit,“ říká Vít Rakušan.

Evropský parlament výraznou většinou hlasů schválil 
zprávu o obnově lesů iniciovanou a připravenou Stanisla-
vem Polčákem, která upozorňuje na dopady odlesňování 
jak v EU, tak ve světě, a navrhuje opatření, která jej mají 
výrazně omezit.

„Evropská komise v roce 2008 stanovila cíl snížit do 
letošního roku úbytek tropických lesů o polovinu. Namísto 
toho v tomto období mizely každou hodinu lesní plochy 
světa o rozloze 800 fotbalových hřišť. Na půdě Evrop-
ského parlamentu jsem proto navrhl, aby EU vyvinula 
dostatečně fi nancovanou strategii lesnictví založenou na 
konzultacích s lesními odborníků a ekology,“ zdůvodňuje 
Polčák.

NAVRHLI JSME 
CELOEVROPSKOU STRATEGII 
O OBNOVĚ LESŮ

V České republice chybí až 70 tisíc dárců krve. O dů-
vodech je možná spekulovat, odborná veřejnost se ale 
shoduje na tom, že významnou příčinou jsou regulativní 
překážky, které potenciálním dárcům komplikují život.  
Poslanci z klubu Starostů a nezávislých nyní navrhují 
odstranění pravidla, podle kterého zaměstnavatelé musí 
svým zaměstnancům - bezpříspěvkovým dárcům krve 
- v den odběru poskytnout náhradu mzdy z vlastních 
zdrojů.

„Dárci krve si jednoznačně zaslouží podporu, pouštět 
kvůli tomu žilou zaměstnavatelům ale skutečně není 
potřeba. Byli bychom rádi, kdyby ke změně pravidel došlo 
od poloviny příštího roku,“ komentuje autorka novely 
Věra Kovářová.

STARÁME SE

SLEDUJTE NAŠI ČINNOST NA 
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