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Mikuláš Ferjenčjík spoluzakládal 
v roce 2009 Českou pirátskou stra-
nu, která v  roce 2017 překvapivě 
vstoupila do sněmovních bran. Jaký 
pohled má m MIKULÁŠ FERJENČÍK 
na svou politickou kariéru, jak vní-
má koronavirovou pandemii a jak se 
staví ke koalici Piráti a Starostové? 
Na tyto a další otázky jsme se Miku-
láše zeptali a pro vás sepsali v ná-
sledujícím rozhovoru.

Prošlapat si cestu od spodu. Téhle 
zásady se c JIŘÍ HÁJEK vždy držel 
jak při své stavařské profesi, tak 
i v politickém životě. Nasbíral zku-
šenosti v komunální politice a  teď 
je chce uplatnit i na celostátní úrov-
ni. Proč se k tomu odhodlal a o co 
usiluje? V našem rozhovoru vypráví 
také o jedné neobvyklé zálibě. 

editorial

Koaliční listy 
Pirátů  
a Starostů 

VÁŽENÍ ČTENÁŘI 
PRVNÍCH KOALIČNÍCH LISTŮ,
zatímco píšeme tahle slova, při-
bývá kolem nás lidí, kterým slova 
docházejí; minimálně ta slušná. 
Některým už došla po tom, co ztra-
tili své blízké, jiným když museli 
vzdát svou živnost. Některým při 
pohledu na všechny svoje složen-
ky. Dalším při sledování zpráv a ji-
ným zase z pocitu, že je tady vůbec 
nikdo neposlouchá.

Všem bychom teď chtěli vzkázat: 
Nevzdávejte to. Nenechte se umlčet.

Sami jsme si ověřili, že je-li člověk 
vytrvalý, nakonec ho ti nahoře vy-
slyší. Zejména v době covidového 
rámusu na slova našich poslanců 
často došlo, přestože jsme vola-
li z opozičních lavic. Naslouchal 
nám nakonec i jinak hluchý pre-
miér!

Přišli jsme na to, že cestou k úspě-
chu je vést rozumnou řeč. Bez 
urážek, bez výčitek, zároveň však 
neodbytně, důsledně. Konstruk-
tivně. A tak okolo společných té-
mat vznikla koalice Pirátů a Sta-
rostů. 

Spojili jsme nejen síly, což nám 
umožnilo alespoň nějaký tlak na 
jinak nedobytnou vládu. Spojili 
jsme pirátský tah na bránu s prak-
tičností STAN, řadu let prohlubo-
vanou v zastupitelstvech vašich 
obcí, měst a krajů. Takto nám to 
funguje a takto jsme připraveni.

Jsme připraveni vrátit zemi bu-
doucnost. Vrátit ji vám, občanům. 
Být slyšet ve jménu všech, kterým 
došla slova. Cítíme, že teď na to 
máme ranec energie i dostatek zku-
šeností ze všech úrovní politiky.

Pokud nám věnujete pozornost, rádi 
vám to v budoucnosti oplatíme.

Děkujeme. Držte se.

Piráti a Starostové mc

Pokračování rozhovorů na straně 3

květen–červen 2021

díky vašemu daru
oslovíme další voliče

V čem je přínosná vzájemná spo-
lupráce, slušnost a  konstruktivní 
přístup? Proč je kvalitní a odborná 
kompetence nejlepším argumen-
tem proti předsudkům? Nebylo by 
lepší vnést do domácí politiky více 
lidskosti? 

Po přečtení rozhovoru šéfů Pirá-
tů a Starostů m IVANA BARTOŠE  
a c VÍTKA RAKUŠANA vám bude 
jasnější, proč jsou energie a  zku-
šenost ideálním koaličním poten-
ciálem a v čem vidí oba předsedo-
vé naději ve směřování naší země.

Pokračování na straně 4

Energie, zkušenost a schopnosti
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„V Poličce jsem v pozici zastupitelky za-
hájila přípravy pozemkových úprav, které 
jsou prvním krokem, jak správně plánovat 
zdravou krajinu a docílit její propojení 
s městem. Profesně se nám v historickém 
městě samotném podařilo obnovit otisk 
přírody v podobě vertikální zahrady na 

fasádě Městské knihovny nebo úpravami 
parku Na Valech. Krajinu a klima pak jistě 
potěší i úspěšný projekt dvou energeticky 
pasivních bytových domů se 48 byty.“

Oproti Jitce Tomášův zájem o životní pro-
středí a krajinu vychází spíš z praxe a lás-
ky k místu, kde celý život žije a poslední 
dekádu jej i spoluvytváří. 13 rokem je 
starostou v obci Vysočina, která se na-
chází na území dvou chráněných krajin-
ných oblastí Žďárských vrchů a Železných 
hor. Tvoří ji vesničky Rváčov, Svobodné 
Hamry, Dřevíkov, Možděnice a několik 
osad. Nejznámější z nich je Veselý Kopec, 
jehož součástí je stejnojmenný skanzen. 
Vysočina se za pečlivého Tomášova vede-
ní může pochlubit několika oceněními, 
v roce 2015 získala titul Vesnice roku 
Pardubického kraje. 

„Od doby svého starostování se zajímám 
o okolí, ve kterém žijeme. O možnost, jak jej 
zvelebit a při tom nenarušit krásu přírody, 
která nás obklopuje. Stejně jak zmínila 
Jitka i my jsme začali pozemkovými úpra-
vami. Máme zpracovaný projekt veřejných 
prostranství, jenž detailně řeší kdy a kde 
vysadit strom či kam dát lavičku.“ říká 
Tomáš a dále uvádí: „V posledních pár 
letech se věnujeme projektu kanalizace. 
Centrální kanalizace ale nejsou vhodné 
pro menší obce, proto bych ocenil, kdyby 
existovala eventualita, aby o dotaci na čis-

tičku odpadních vod si mohl požádat sám 
majitel nemovitosti. Podobně jako tomu je 
u kotlíkových dotací“ , které Tomáš velice 
chválí.

„Pro menší obce je dobré zvážit čističky, jež 
lze využít pro více obydlí, jako jsou např. 
kořenové čističky. Velice inspirativní je 
v tomto směru obec Hostětín ve Zlínském 
kraji.“ doporučuje případné řešení Jitka.

Nejenže oba shodně řeší pozemkové 
úpravy, veřejná prostranství a zajímají 
se o kanalizace, čističky. I problém našich 
lesů, které jsou napadeny kůrovcem, jim 
není cizí. Současná společnost by měla 
vnímat funkci lesa, která je ekologická, 
ekonomická a společenská. Nyní se bohu-
žel zaměřujeme pouze na tu ekonomickou 
a i to je jedním z důvodů, proč je mnoho 
lesů napadeno kůrovcem..

Co říci na závěr, Tomáši?
„K životu je třeba prostor, který je nutné 
i zachovat.“ 

„A špatná situace veřejného prostoru je 
nyní velice patrná. Ve městech je málo 
míst, kam je možné vydat se na procházku, 
sednout si v příjemném okolí na lavičku. 
Musíme najít správné řešení, jak propojit 
území lesů, luk a polí s městy a obcemi“ , 
dodává Jitka. mc

Propojení přírody s městem, obnova a údržba zdravých lesů jsou témata, která spo-
jují dva kandidáty do poslanecké sněmovny za koalici Pirátů a STAN Jitku Bidlovou 
a Tomáše Dubského.

Odpady – nekonečné téma, které musí 
řešit každá obec. Své o tom vědí i Aleš 
Nunvář a David Šimek. Jak se liší 
odpadová politika v jejich obcích? A co 
naopak mají společného? To můžete 
posoudit v našem rozhovoru. 

Autor: redakce

Řešením jsou kořenové čističky, 
lesy a zdravá příroda

Efektivní třídění odpadu, sběrné dvory 
a kompostárny pohledem našich kandidátů

TOMÁŠ DUBSKÝ
STAN

Jsem starostou obce Vysočina v Par-
dubickém kraji. Život na vesnici 
nabízí tolik – klid, čistý vzduch, ko-
munitní život, všeobjímající příro-
du. V poslední době však z venkova 
mizí základní služby. 
Malé obce se již nezdají pro pod-
nikání lukrativní a přestávají být 
místem k běžnému životu. Přeci 
jen si člověk potřebuje někde na-
koupit, poslat dopis nebo dát děti 
do školy. Sám to vnímám z první 
ruky, i proto se o tato témata za-
sazuji v rámci Sdružení místních 
samospráv ČR, v jehož předsed-
nictvu působím. Také bojuji o na-
stolení tématu na Ministerstvu 
vnitra a Ministerstvu průmyslu 
a obchodu. Naše země má krásný 
venkov a byla by škoda, kdyby zů-
stal prázdný.

ING. ARCH. JTKA BIDLOVÁ PH.D.
PIRÁTI

Kandiduji ze 4. místa do poslanec-
ké sněmovny za Pardubický kraj. 
Nazvali mě „environmentální ar-
chitektkou“, což je vcelku výstižné 
a docela se s výrazem ztotožňuji. 
Kandiduji s nosným tématem – 
Připravit území ČR na nastávající 
klimatické změny, což je téma, ve 
kterém se potkávají všechny mé 
profesní i volnočasové zájmy. Jed-
ná se o architekturu, urbanismus, 
územní plánování životní prostře-
dí, krajinu, území …

ING. ALEŠ NUNVÁŘ
PIRÁTI
místostarosta Chrudimi, projektový 
manažer, lektor jógy

DAVID ŠIMEK
STAN
starosta, specialista pro dopravní 
systémy a webové aplikace

Kolik obyvatel má Vaše obec a kolik 
tun odpadu řešíte?
m A.N.: Chrudim má cca 23 tisíc obyvatel 
a ti vyprodukují kolem 8.000 tun odpa-
du ročně. Po odečtení tříděných složek 
a odpadu ze sběrného dvora nám zbyde 
asi 4,5 tisíc tun směsného odpadu (SKO).

c D.Š.: Příluka má necelých 200 obyvatel 
a kolem 16 domů a chalup využívaných 
převážně k rekreaci. Loni tedy bylo z naší 
obce odvezeno 35,36 tun směsného od-
padu. 

Co považujete za největší problém Vaší 
obce?
m A.N.: Právě to vysoké množství SKO. 
Nová odpadová legislativa nás nutí naučit 
občany více třídit a tím zmenšit objem 
SKO. Chrudim má jeden vlastní sběrný 
dvůr, to však nestačí. Celkově se v oblasti 
odpadů v minulých deseti letech u nás 
dost zaspalo, takže máme co dohánět.

c D.Š.: V Příluce se lidé poměrně dobře 
naučili třídit. Určitá potíž je s ukládáním 

Co byste označili jako svůj největší 
úspěch v oblasti odpadové politiky?
m A.N.: Zavedení svozu bioodpadu. Jeho 
absenci jsem léta kritizoval, a tak jsem 
rád, že se mohu zasadit o nápravu. Nyní 
tak spouštíme pilotní projekt pro cca 1500 
rodinných domů. Plánujeme i další kroky, 
například pytlový svoz plastu a papíru 
od rodinných domů. A hledáme řešení 
i pro sídliště. 

c D.Š.:V obci se nám podařilo vybudovat 
obecní kompostárnu a každá domácnost 
má k dispozici kompostér. Nyní ještě 
rekonstruujeme plochu pro umístění 
kontejnerů, nově zde přibude například 
kontejner na oblečení. 

c Jaké máte plány do budoucna?
m A.N.: Budoucnost vidím v principech 
oběhového hospodářství (přístup vedoucí 
k vytváření minimálního množství odpa-
du a v technologiích, které z nepotřebné-
ho materiálu vytvoří znovu využitelný). 
Jako příklad uvedu zařízení ERVOeco, 
které dokáže zpracovat organický odpad 
a vytvořit použitelný produkt fakticky 
nahrazující ropu. Se společností již jed-
náme o umístění zařízení v Chrudimi.

c D.Š.: Obávám se, co si o nás pomyslí pří-
ští generace. Pokud něco chceme zlepšit, 
musíme jít sami příkladem. A konkrét-
ní řešení? Třeba více podpory vratných 
obalů. Líbí se mi například Chorvatsko 
a jeho zpětný sběr plechovek a PET lahví. 
Občas se jen stačí podívat kolem sebe a ne-
vymýšlet něco, co jinde už funguje. mc

a svozem nebezpečného a velkoobjemo-
vého odpadu, konkrétně s ojetými pneu-
matikami. Ty nám občané dávají ke svo-
zům, přestože je informujeme o možnosti 
jejich odevzdání prodejci při nákupu 
nových. Obec tak vynakládá nemalé fi-
nance na jejich likvidaci.

Jak plánujete vyřešit nastávající konec 
skládkování?
m A.N.: Projektujeme velký sběrný dvůr, 
který bychom chtěli během 5 let vybudo-
vat. Cílem je zlepšit třídění, zmenšit zbyt-

kový odpad a snížit náklady na dopravu 
do spalovny. Součástí bude třídící linka 
na plasty a papír, překládací stanice na 
SKO, kompostárna, velké Re-Use centrum 
(malé již máme) a další sběrný dvůr.

c D.Š.: Konec skládkování se samozřej-
mě dotkne i naší obce, zejména v ceně 
za ukládání odpadu. Musíme se proto 
všichni naučit ještě lépe třídit odpad nebo 
nakupovat zboží s co nejmenší odpado-
vou stopou. Vše se sice třídit nedá, ale 
téma „spalovna“ je na delší povídání. 

Autor: redakce
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Mikuláš Ferjenčík 
– Nejde jet pořád na dluh
pokračování ze strany 1

pokračování ze strany 1

výsledky v obci Vysočina, David Šimek 
řeší podobné problémy, které řeší naši 
lidé v rámci místního rozvoje. Vážím 
si i paní Matouškové, která je radní 
za zdravotnictví na kraji, je to solidní 
dáma, která má rozumný náhled na 
ekonomické problémy.

Jak se dostáváme do vedení v růz-
ných průzkumech, tak stoupá 
i množství dezinformací a hoaxů 
o naší straně. Jak se dá proti tomu 
bojovat?
m Je to dost nepříjemné, vycházejí 
články, kde jsou smyšlené citáty kon-
krétních lidí. Třeba mé sestře se stalo, 
že si někdo vymyslel výrok, který ni-
kdy neřekla a strašil tim voliče. Nebo 
se používají falešné citáty pana Han-
niga (bývalý prezidentský kandidát), 
či novináře Erika Besta. Vytvoří se 
takový citát, který nikdy neřekli a to 
se pošle řetězovými emaily hlavně 
mezi seniory. Není to však pravdivé, 
já třeba seniorům prosadil spravedli-
vější valorizaci důchodů, aby byla od 
1. ledna a ne od 24. ledna. Tématům 
pro naše starší obyvatele se hodně 
věnujeme, snažíme se aby v naší zemi 
fungovala mezigenerační solidarita 
a je pak hodně nepříjemné, když se 
objeví útok, který s námi a našim pro-
gramem nemá nic společného.

Pokud vyhrajeme volby a budeme 
skládat vládu, zvažoval bys účast ve 
vládě? Který resort by tě zajímal?
m Chtěl bych zůstat v parlamentu, 
nechci kumulovat funkce a rád bych 
zůstal poslancem. Chci se soustředit 
na to, jak dát do pořádku státní fi-
nance. Co si budeme povídat, v tuto 
chvíli je situace ohledně financí oprav-
du špatná a hrozí, že budeme muset 
omezovat veřejné služby. Je potřeba 
urychleně řešit tento stav, protože 
nelze pořád jet na dluh. A to je podle 
mého ten největší úkol nové vlády. 
Je potřeba, aby dluhy státu neplatili 
ti, kteří jsou na tom nyní špatně, ale 
naopak aby se více zapojili ti, kteří 
na této krizi vydělali a pomohli tak 
rozjet opět ekonomiku.

Koronavirus zásadně ovlivní roz-
počet na další roky, uvědomuješ si, 
že pokud budeme ve vládě, tak na 
nás padne spousta nepříjemných 
rozhodnutí (hrozí nutnost zvýšení 
daní, nedostatek financí,...). Dá se 
na tyto budoucí problémy řádně 
připravit? Uvědomuješ si to, že 
pokud bude ANO v opozici, bude 
silným opozičním hlasem, který 
bude všechnu práci potencionální 
vlády podrývat?
m Bohužel tato vláda udělala obrov-
skou díru do rozpočtu a to hlavně 
daňovou reformou, která snížila pří-
jmy, ale neušetřila žádné výdaje. Teď 
prostě chybí 100 miliard a musíme 
začít šetřit. Budeme muset hledat nové 
příjmy a když s tím něco neuděláme, 
tak hrozí, že státu dojdou peníze. Je 
to jako kdyby člověk utrácel více než 
vydělá. Nyní se tomuto tématu se Sta-
rosty intenzivně věnujeme a snažíme 
se připravit návrhy, které by nikoho 
nepoškodily. Třeba dostat lidi z exe-
kucí na pracovní trh, pomoci ženám 
na rodičovské dovolené, aby si více 
přivydělaly. To samé platí i pro seni-
ory. Můžeme třeba podpořit kratší 
úvazky, kde se dostanou lidé na trh 
práce a mohou si tak přivydělat další 
finance. Hlavní je začít hledat nové 
příjmy státu a rozjet ekonomiku. mc

Mikuláši, co předcházelo tomu, že 
ses začal zajímat o politiku? Co bylo 
pro tebe tím impulsem k zapojení 
do veřejného dění?
m Já jsem z politické rodiny, kde můj 
praprastrýc byl slovenský voják, který 
bojoval proti fašistům ve Slovenském 
národním povstání. Po válce musel 
utéct před komunisty do USA. Díky 
tomu musel můj děda pracovat v Čes-
koslovensku ve fabrice, i když měl 
vystudované dvě vysoké školy a můj 
táta se díky těmto zkušenostem zapojil 
do revoluce a byl poté komunálním 
zastupitelem. U nás politika nikdy 
nebyla sprosté slovo, naopak, vždy 
se řešila a věděli jsme také, jaké to je, 
když vedení země převezme nějaký 
autoritář. 

Čtyři roky utekly jako voda, čemu jsi 
se v PSP věnoval, co byla tvá agenda?
m Dostal jsem za Piráty na starosti 
rozpočtový výbor, tzn. přístup ke stát-
nímu rozpočtu, k daňovým zákonům, 
ke zjednodušování podnikání v někte-
rých oblastech. To byla moje hlavní 
odpovědnost, dělal jsem celkem velké 
věci jako například daňový balíček, 
státní rozpočet, ale i ty menší, jako 
třeba zdanění vaření piva. Těch zá-
ležitostí je strašně moc, rozpočtový 
výbor se zabývá velkým množstvím 
zákonů, které mají dopady na velký 
počet lidí. Povedlo se mi prosadit větší 
daňovou slevu na poplatníka. Díky 
mému úsilí ušetří všichni pracující 
na daních 6000 Kč od ledna 2022. Pro-
sadil jsem spravedlivější valorizaci 
důchodů. Ti, kteří dostávají důchod 
24. den v měsíci tak nemají méně pe-
něz než ti, kteří berou důchod 4. den 
v měsíci. To začne také fungovat od 
ledna příštího roku.

V roce 2020 nás všechny zasáhl ko-
ronavirus. Jak se na to díváš ty? 
Jak vnímáš různá omezení? Vidíš 
na konci tunelu světlo?
m Především se ukázalo to, v jakém 
rozkladu je státní správa. Spousta 
věcí funguje daleko hůř, než by měla, 
a bude potřeba to vzít z gruntu a začít 
skutečně řešit běžný provoz státu. 
V lepších časech to nebylo tak vidět, 
ale dnes, během krize, jsme nejhorší 
na světě. Já jsem opravdu nečekal, že je 
možné takhle špatně k tomu přistoupit 
v zemi, která má velmi dobré zdra-
votnictví, v zemi která má vzdělané 
obyvatele. Myslím si, že toto nikoho 
v březnu minulého roku nenapadlo. 
Co se týče těch omezení, tak je to vý-
sledek přístupu vlády. Ta se rozhodla, 
že celou krizi bude řešit direktivně 
skrz zákazy a příkazy, místo aby li-
dem srozumitelně vysvětlovala, jak 
a proč se mají chovat a zapojit je do 
řešení celé té krize dobrovolně. Jsem 
nešťastný z toho, že vláda šla cestou 
velké represe a současně nepohlí-
dala, aby zastavila vlny epidemie. 
Udělali strategii PROHRAJ-PROHRAJ, 
kde máme mnoho mrtvých a velké 
ekonomické škody a to nynější vládě 
vyčítám, neboť celou epidemii oprav-
du podcenila.

Kandiduješ jako jednička v Pardu-
bickém kraji. Jak vnímáš propojení 
Pirátů a Starostů na krajské úrovni?
m Musím řici, že ta spolupráce oprav-
du funguje. Je znát, že všichni chceme 
spolupracovat na volebním úspěchu 
a nenarazili jsme na žádný zásadní 
problém. Jiří Hájek funguje velmi ko-
legiálně, Tomáš Dubský má skvělé 

Jiří Hájek – když stát 
po lidech něco chce, musí jít příkladem
Jirko, v politice už jsi získal nějaké zkuše-
nosti, byl jsi starostou městského obvodu 
a působíš jako městský a krajský zastupitel. 
Proč ses ale rozhodl kandidovat do celo-
státní politiky?
c Musím přiznat, že to nebylo úplně lehké 
rozhodnutí, zvláště v této divné době. Nic-
méně jsem si řekl, že je potřeba vrátit svému 
rodnému městu a kraji to, co jsem se nejen 
v politice za ta léta naučil. 

Jak na to reagovali tví blízcí? Zaskočil jsi je?
c Ale ano, překvapení byli, na druhou stranu 
se hodně lidí zajímá a zjišťuje informace. Zatím 
mám jen kladné ohlasy, což mě těší. 

Asi se shodneme, že jde politicky o velký 
krok. Je něco, čeho se obáváš, nebo ho bereš 
hlavně jako výzvu? 
c Jednoznačně je to výzva! Jen se nechci do-
stat do nějaké poslanecké bubliny. Budu dělat 
všechno pro to, abych zůstal sám sebou a měl 
pořád svůj názor.

V letech 2010 až 2014 jsi byl starostou měst-
ského obvodu Pardubice V. Jak na tu dobu 
vzpomínáš? Co ti dala? 
c Vzpomínám na to velmi rád, byla to ohromná 
životní zkušenost. Věřím, že jsem jako starosta 
odvedl i kus dobré práce. Každopádně se tam 
nemusím bát vyjít na ulici mezi lidi. 

Momentálně jsi obvodním, městským i kraj-
ským zastupitelem. Dá se to případně skloubit 
s prací poslance?
c Určitě! Naopak to považuji za výhodu, protože 
všechny tyhle stupně mají být propojené. Podle 
mého názoru, pokud chceš pomoci městu a re-
gionu, musíš tam žít a mít každodenní přehled.
 
V roce 2013 jsi spoluzakládal pardubickou 
organizaci Starostů. Co tě k tomu vedlo? 
Přece jen pro rychlejší postup v politice by 
bylo praktičtější vstoupit do nějaké zaběh-
nuté strany.
c To je právě ono. Já chci dělat politiku pro 
lidi, ne politikařit a papouškovat názory svého 
šéfa jen proto, abych získal nějaké výhody pro 
sebe. Do takových stran a hnutí se nehodím.

V Pardubicích vlastníš kapličku sv. Anny. To 
není úplně nemovitost, kterou si lidi běžně 
kupují. Co tě k tomu vedlo? 
c Víš, to je takový letitý příběh. U kapličky 
jsem si jako dítě hrál na honěnou a chodil 
jsem kolem ní do školy… Je to součást mého 
života, a tak jsem se kdysi rozhodl jí dát to, 
co jí bolševik a nezájem lidí vzal. A hlavně 
ta kaplička tu není jen pro mě, s rodinou tam 
pořádáme akce pro veřejnost. 

Když už jsme u těch mimopracovních akti-
vit, asi netrávíš veškerý čas jen u kapličky. 
Co rád děláš? 
c Ještě když to šlo, touhle dobou jsem byl na 
lyžích na sjezdovce. Miluji chalupu v Orlických 
horách, svou motorku a horské kolo. Baví mě 
i poznávat cizí kraje, kde je výrazná česká 
stopa, jako například Banát, kde jsem byl už 
dvakrát, a loni jsem se chystal na Ukrajinu do 
Mukačeva. Bohužel…

Po revoluci jsi pracoval v Rakousku a Ně-
mecku. Napadá mě, proč jsi tam nezůstal? 
Málokdo by se asi vracel. Nestýská se ti 
někdy?
c Ale kdepak, nestýská se mi. Bylo mi tam 
dobře, jenže já jsem zastáncem hesla „přiučit 
se, ale doma je doma“ . Je pravda, že v roce 
1990 jsem v Německu dostal hodně dobrou 
nabídku a uvažoval jsem o tom, že zůstanu, 
ale chtěl jsem, aby dcery byly Češky se vším 
všudy. Pouto s Německem jsem ale nepřetr-
hal, v Bavorsku mi zůstalo hodně kamarádů. 
Dodnes mám „bráchu“ Waltra, se kterým si 
pravidelně voláme, navštěvujeme se a každý 
rok jezdíme na společnou dovolenou.

Starostové se před sněmovními volbami 
spojili do koalice s Piráty. Co od toho čekáš?
c Že to spojenectví přeroste v pevné přátelství 
a také věřím, že vyhrajeme volby a společně 
budeme stát řídit tak, jak se má, a ne jako firmu.

Pokud se dostaneš do sněmovny, čemu se 
budeš především věnovat?
c Jednoznačně dopravě a stavařině. To jsou 
oblasti, ve kterých se celý život pohybuji, rozu-
mím jim a jsem přesvědčený, že v nich dokážu 
přispět ke zlepšení. Když to vezmu konkrét-
ně, je potřeba změnit financování krajských 
silnic, na které stát posílá málo peněz. Budu 
se také snažit o těsnější vztah mezi státem 
a starosty obcí.

c Hlavním tématem roků 2020 i 2021 je 
jednoznačně koronavirus. Jak na tebe to 
všechno s ním spojené působí?
m Blbě! Asi tak jako na každého… Nechci jen 
kritizovat naprosto chaotickou „vládu odbor-
níků“ , ale když někdo po někom něco chce, 
musí jít především příkladem. Pokud nebudou 
lidé věřit rozhodnutím, které stát dělá, tak 
to nikam nevede. Na druhou stranu, každý 
jedinec je zodpovědný za svoje kroky. Není 
to černobílé.

Vnímáš nadcházející sněmovní volby jako 
souboj mezi naší koalicí a hnutím ANO? 
c Jo, asi to tak bude. A právě proto jsem zvědavý, 
co všechno se před volbami nejen v médiích 
objeví… Myslím si, že to hodně bude o vysvět-
lování a vyvracení hoaxů. 

Jedničkou společné kandidátky Pirátů 
a Starostů v Pardubickém kraji je Mikuláš 
Ferjenčík. Na první pohled vedle sebe pů-
sobíte jako kontrasty. Jak ho ale vnímáš ty 
a jak vidíš společnou spolupráci?
c Mikuláš je podle mě úplně v pohodě. Možná 
by se i on divil, ale stejný účes jsem svého času 
nosil i já. Vnímám ho jako silnou osobnost 
a přitom člověka schopného kompromisu. My 
dva společně pracujeme už od února a zatím 
je všechno v naprostém souladu. Je pravda, že 
Piráti mají trošku jiný úhel pohledu na svět, ale 
to je naprosto v pořádku, protože obě strany 
umí své stanovisko racionálně vysvětlit a do-
spět k dohodě. Hlavně cítím společný zájem 
o věc a ne pouhé politikaření a přetlačování 
tak, jak to v politice bývá. Z toho mám opravdu 
radost. mc

Mikuláš Ferjenčík
a Jiří Hájek
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Chceme vyvést zemi 
z krize a vrátit život 
do normálu
pokračování ze strany 1

JSME LIDÉ JAKO VŠICHNI OSTATNÍ
m Ivan Bartoš: Oba jsme vstupovali do 
politiky s pocitem potřeby změnit pra-
vidla hry, která nastavily strany jako 
ODS a ČSSD. Po jedenácti letech s Pirá-
ty za námi vidím obrovský kus práce. 
Necelé čtyři roky ve sněmovně stačily, 
abychom se stali díky naší konstruk-
tivní práci nejsilnější opoziční stranou, 
máme své lidi ve vedení tří největších 
měst i krajů. Nyní se vydáváme do boje 
o směřování naší země a chceme na pod-
zim zvítězit ve volbách. Jak vidíš zpětně 
cestu Starostů ty?

c Vít Rakušan: Jsme hnutí, které původ-
ně vznikalo v konzervativních venkov-
ských podmínkách a rodilo se z prak-
tických regionálních zkušeností. Od té 
doby Starostové a nezávislí prodělali 
jistý vývoj a nabalilo se na nás mnoho 
nových lidí z řad městských liberálů. 
Myslím, že je to tím, že stojíme pevně 
v politickém středu. Tím jsme také vy-
rostli a po úspěchu v posledních kraj-
ských volbách se cítíme silnější a plní 
cenných zkušeností. 

Mám radost, že jsme ve vás našli part-
nera, který naše kompetence respektuje 
a kterého můžeme respektovat my. Když 
jsme podrobně analyzovali své progra-

my, překvapilo mě, v čem všem se naše 
priority shodují. Nyní máme i společný 
program, na kterém panuje absolutní 
shoda. Díky tomu se můžeme plně sou-
středit na budoucnost. Jaká by podle 
tebe měla být?

m I.B.: Já chci, abychom žili v zemi, kde 
jednoduše platí spravedlnost. Chci, aby 
stát lidem pomáhal, nebuzeroval obča-
ny tisíce razítky a pořád někomu něco 
přikazoval. Aby se tady lidem dobře 
žilo. Nezištná změna skutečné politi-
ky je to, co Piráti nabízejí. Je vidět, že 
to myslíme vážně a lidé na to reagují.  
Navíc máme spoustu dobrých nápadů, 
které umíme převádět do praxe i na nej-
vyšší úrovni. Jsme relativně mladí, ale 
politiku už děláme deset let a víme, jak to 
chodí ve světě. Zároveň jsme obyčejní lidé 
jako všichni ostatní, máme stejné zájmy, 
starosti i radosti. Proto spoluobčanům ro-
zumíme. Tu změnu můžeme přinést. 

c V.R.: Proto jsem i řekl, že bys byl dob-
rým předsedou vlády. Půjde o nesmír-
ně obtížný úkol, který bude vyžadovat 
člověka tvrdě pracujícího, s dlouhodo-
bou vizí a vyjednávacími schopnostmi. 
A bavíme-li se o kvalitním leadershipu, 
byť bych to třeba před rokem, dvěma 
neřekl, tak ty jsi jej při jednání mezi 
námi a Piráty skvěle osvědčil. Nene-
chávám se v politice často překvapit, 
ale tehdy jsem překvapený byl. Umíš 
hledat konsensus a držet přitom směr. 
Jsem přesvědčený, že vládu — složenou 
z nejrůznějších subjektů a potýkající se 
s ekonomickou a zdravotní krizí — do-
kážeš ukočírovat. Ale co ty dready na 
hlavě?

m I.B.: Podle mě je nejdůležitější to, co 
mají lidi v hlavě, ne to, co mají na hlavě. 
Spíš by vadilo, kdybych jako politik dělal 
špatnou politiku, kdybych kradl, kdy-
bych omezoval lidská práva. To mi přijde 

jako problém. A já přece už roky jednám 
s politiky českými i zahraničními, s ev-
ropskými komisaři, s jednotlivými mini-
stry a nemyslím si, že by to bylo někdy 
na překážku. Piráti dělají politiku, která 
dává smysl, dokážeme naše návrhy odů-
vodnit a ve finále i prosadit, a že by tomu 
nějakým způsobem vadilo, jaký má na 
hlavě člověk účes, to je zvláštní předsta-
va. Jako když někomu vadí, že jsme prý 
na vládnutí příliš mladí…

c V.R.: Můžete mít mladého politika, 
velmi schopného. A můžete mít šede-
sátníka, který si nevidí na špičku nosu. 
Ve věku to přece není. Ale v životních 
zkušenostech už třeba ano. Myslím, že 
se v tomto výborně doplňuje zkušenost 
Starostů a energie a tah na branku Pi-
rátů. Základem je vybrat ty pravé lidi 
na místa, kde ze sebe vydají to nejlepší. 
Troufám si tvrdit, že by se to naší ko-
alici dařilo lépe než Andreji Babišovi. 
Protože ani jedna z našich stran nejsme 
stranami jednoho muže obklopeného 
stafáží. Kritizování mladé generace 
odmítám. Svou roli v politice vnímám 
jako úkol být jakýmsi propojovate-
lem. Pokusit se odstranit starou gardu 
a snažit se stát předávat lidem, kteří 

nejsou minulostí deformovaní. To pod-
le mého názoru představuje pro Českou 
republiku největší naději.

NÁLEPKY NÁS NEROZHÁZÍ
c V.R.: Mimochodem, jsou i další ná-
lepky, které od některých „fanoušků” 
dostáváme. Starostové jsou prý opor-
tunisté a jdou vždy tam, kde mohou 
něco získat. Přitom naše politika je 
založena na slušnosti a konstruktiv-
ním přístupu. Kdybychom jednali 
o koalici třeba s ODS, která o spolu-
práci stála, bylo by to pro nás mnohem 
jednodušší než s Piráty a jejich složi-
tými vnitrostranickými mechanismy. 
Navíc už dávno nejsme mezi partou 
pětiprocentních stran, uspěli bychom 
i sami. Naše síla s Piráty může být si-
lou změny, o to jde.
O vás se často říká, že podporujete dro-
gy a jste extrémní levice. Co ty na to?

m I.B.: Já třeba nepiju, už mnoho let. Ne-
užívám žádné drogy a chodím třikrát 
týdně sportovat. Mám doma malé dítě. 
A vlastně nevím, kdo nám tyhle nálepky 
a proč dává. 

IVAN BARTOŠ
Specialista na informační technologie, 
politik, předseda České pirátské 
strany a poslanec Poslanecké 
sněmovny PČR.

Narodil se a vyrůstal v Jablonci 
nad Nisou, žije v Praze s manžel-
kou Lydií a synem Bertramem. 
Vystudoval magisterský obor in-
formační studia a knihovnictví 
na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy. Ve stejném oboru získal 
v roce 2005 titul PhDr. Po dobu 
jednoho semestru působil na Fa-
kultě počítačových věd na Uni-
versity of New Orleans v USA. Pi-
rátskou stranu chápe jako jednu 
z mála skutečně demokratických 
platforem u nás, které se pokouší 
reflektovat realitu třetího tisíci-
letí.

Chceme návrat 
k normálnímu 
životu, funkční
stát pro lidi, 
slušnost 
a spolupráci.

Změny ve stylu české 
politiky jsou během  
na dlouhou trať

Kombinace energie, 
zkušenosti a tah 
na branku je naším 
receptem pro Česko. 

Autor: Michal Chalupa
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My nejsme žádní neomarxisti ani ko-
munisti, my jsme Piráti. A já ti řeknu, co 
to znamená. My jsme prosadili snížení 
daní pro všechny občany. Zastáváme 
se živnostníků, bojujeme za vyšší platy 
pro učitele, spravedlivé zvyšování dů-
chodů, prostě děláme konkrétní věci, 
a nějaké nálepky od konkurence mě ne-
můžou rozházet. My jsme s komunisty 
nikdy na žádné úrovni nespolupracova-
li. Na rozdíl od jiných. Kdybych měl cha-
rakterizovat Piráty i Starosty, jsme libe-
rální středové protikorupční strany.

STÁT BUDEME ŘÍDIT JINAK
m I.B.: Spojení Pirátů a Starostů do 
koalice bylo společným rozhodnutím. 
Dali jsme si za cíl vyvést Česko z kri-
ze a jsme připraveni se ujmout vedení 
země v jejích nejtěžších časech. V po-
sledním roce a půl do našich životů 
tvrdě zasáhla epidemie, vládní cha-
os a rekordní nedůvěra veřejnosti ke 
schopnostem vedoucích činitelů země. 
Naopak vzrůstající podpora občanů 
nasvědčuje tomu, že Piráti a Starosto-
vé tuto důvěru lidí mají. Co nás tedy, 
v případě, že v podzimních volbách 
uspějeme, čeká?

c V.R.: Nemůžeme se tvářit, že to bude 
lehká cesta, ale jak se ukazuje, máme 
v ruce trumfy. Myslím, že společně 
máme opravdu šanci změnit poměry 
v naší zemi a posunout se do 21. století. 
Jasně jsme si to definovali. Stát přiblí-
žíme občanům a nastavíme jeho prů-
hledné fungování. Shodli jsme se na 
důležitosti dostupného zdravotnictví 

pro všechny a modernizaci školství. 
Spravedlnost by měla všem měřit stej-
ně. Naléhavým tématem je ochrana kra-
jiny. Další oblastí je podpora podnikání 
a inovací a férové daně. Tak kde začne-
me?

m I.B.: Nová vláda bude muset v první 
řadě efektivně pomoct lidem, živnost-
níkům a firmám, na které těžce dopad-
la koronavirová krize, protože jejich 
potíže současná vláda do velké míry 
přehlíží. Zároveň je před námi úkol vy-
řešit dlouho opomíjené problémy, kte-
ré se naplno odhalily v nynější krizi. 
Ať už se to týká nerovností v regionech, 
stagnace vzdělávacího systému, digi-
talizace státní správy nebo exekucí. Je 
podstatné změnit nepřátelsky nasta-
vené prostředí vůči živnostníkům. To 
jsou věci, se kterými se musíme poprat 
nejdříve, a k jejichž napravení chceme 
dostat mandát.

NEJEN PROTI KORUPCI
m I.B.: Lidé na Piráty často pozitivně 
reagují pro naši důsledně protikorupč-
ní agendu a vidí, že to má smysl. Nene-
cháme stát rozkrást, i když situace zašla 
velmi daleko. Z evropských dotací se pro 
některé stala dojná kráva a my chceme 
naopak chránit veřejné peníze proti je-
jich zneužívání. Z toho důvodu společně 
prosazujeme přechod k transparentní-
mu státu. Ušetříme tak peníze ze stát-
ní kasy, zlepšíme kvalitu rozhodování 
a omezíme příležitosti pro korupci pod-
le doporučení mezinárodních exper-
tů. Ochráníme oznamovatele korupce 

VÍT RAKUŠAN
Politik a středoškolský učitel,  
kolínský patriot.

Jakkoli jej neskonale bavilo učit, 
trápilo ho zároveň, jak jeho rod-
ný Kolín stagnuje. Proto se s par-
tou přátel rozhodl kandidovat za 
sdružení Změna pro Kolín a volby 
v roce 2010 vyhrál a stal se (opa-
kovaně) starostou Kolína. Přestal 
jím být teprve v létě 2019, poté, co 
po Petru Gazdíkovi převzal vede-
ní hnutí Starostové a nezávislí. 
V Poslanecké sněmovně se věnu-
je zejména zahraniční a bezpeč-
nostní politice. Není mu lhostejné, 
co se děje s naší zemí a snaží se 
o kvalitativní změnu stylu vlád-
nutí v naší zemi. V jeho pracovně 
stále visí obraz prezidenta Václa-
va Havla.

a zavedeme vymahatelnost pravidel 
v zákoně o střetu zájmů. 

Prosazujeme nižší daně z práce, aby 
lidé, kteří poctivě pracují, měli na vý-
platní pásce vyšší čistou mzdu. Proto 
podporujeme vyšší a valorizovanou 
slevu na poplatníka. Abychom získali 
peníze na nižší daně z práce, je třeba 
zrušit nesmyslné daňové výjimky.

Podpoříme kroky k ochraně klimatu, 
přírody a krajiny, a to i na lokální úrov-
ni. Tím myslíme podporu menších fa-
rem, ochranu půdy a vody. Zaměříme se 
na opatření v krajině podporující přiro-
zenou retenci vody a boj s erozí. Budeme 
usilovat o spravedlnost bez ohledu na 
příjmy a postavení. Prosadíme krajskou 
příslušnost exekutorů, snazší insolven-
ce a lepší regulaci půjček, vždyť i dluž-
ník má právo na důstojný život. 

c V.R.: Vzdělaná společnost je naší šan-
cí do budoucnosti, a proto pro vzdělá-
vání zajistíme financování 5 % HDP 
a zavedeme nový, prostupný a rozmani-
tější systém. Nové typy škol a tříd, větší 
možnost volby. Vzdělávací curriculum 
odpovídající potřebám 21. století. Roz-
hýbáme inovace ve státě na všech úrov-
ních. Připravíme národní program pro 
inovace a růst přidané hodnoty podle 
vzorů ze zahraničí s důrazem na podpo-
ru výzkumu a vývoje a malých i střed-
ních firem. Srovnáme šance pro jejich 
podnikání, odstraníme zbytečné pře-
kážky a aktualizujeme zákony tak, aby 
řešily skutečné problémy lidí v moderní 
době.

Máme plán i pro podporu samospráv, 
jejich finanční nezávislost a rozhodo-
vání co nejblíže lidem. Veřejnou správu 
maximálně zdigitalizujeme. Zavedeme 
do praxe schválený zákon o právu na 
digitální služby a zajistíme, aby obíhala 
data, nikoliv občané. mc

Jsme připraveni
sestavit 
kompetentní vládu 
a vyvést zemi 
ze současné krize 
k lepší 
budoucnosti.

Máme tah na branku  
a umíme zabrat
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Seznamte se s našimi kandidáty

BC. MIKULÁŠ FERJENČÍK
PIRÁTI (Praha)

TOMÁŠ DUBSKÝ
STAROSTOVÉ (Vysočina)

ING. JIŘÍ HÁJEK
STAROSTOVÉ (Pardubice)

LIBUŠE VÉVODOVÁ
Piráti (Svitavy)

ING. ARCH. JITKA BIDLOVÁ PH.D.
PIRÁTI (Polička)

Peníze nejsou všechno!
Jmenuji se Mikuláš Ferjenčík, vystudoval 
jsem gymnázium v Přelouči a mám i britskou 
maturitu z Brentwood School v Essexu, kde 
jsem strávil dva roky díky stipendiu. Poté 
jsem úspěšně absolvoval studium Fakulty 
humanitních studií Univerzity Karlovy. 
Rád bych ve sněmovně zastupoval občany, 
za kterými není žádná lobby. Praxe v par-
lamentu mi ukázala, že většina pozměňo-
vacích návrhů bohužel nevzniká z podnětů 
občanů, ale spíše na popud lobbistických 
organizací. Budu se proto i nadále zabývat 
dopadem těchto zákonů na jednotlivce. 
Nejdůležitějším úkolem pro nadcházející 
volební období je potřeba zastavit rozvrat 
státního rozpočtu. K tomu bych rád přispěl, 
stejně jako k modernizaci našeho školství 
a k rozvoji železnice nejen v Pardubickém 
kraji. 

Zkušenost, odpovědnost a slušnost
Už jako malého mě táta bral na stavby, 
takže jsem měl brzy jasno, čím jednou 
budu. Po úspěšném studiu na ČVUT jsem 
získával zkušenosti na stavbách jak u nás, 
tak i v Rakousku a Německu a dodnes v 
oboru podnikám. Byl jsem starostou ob-
vodu Pardubice V a také jedním ze za-
kladatelů pardubické organizace STAN. 
V současnosti jsem městský i krajský za-
stupitel a dbám hlavně na to, abych byl 
důvěryhodný, nelžu a nekradu. Zaměřuji 
se především na dopravu a chci se zasadit 
třeba o lepší financování krajských silnic 
státem. Hejtmanství je doslova v žalostném 
stavu, ale o peníze na jejich opravu musí 
pomalu prosit. Chci také více podporovat 
starosty menších obcí. Ve volnu vyrazím 
s partou na kola nebo si užívám volnost 
při projížďce na motorce.

Učíme se celý život
Jmenuji se Libuše Vévodová a od svého 
narození žiji ve Svitavách. Vystudovala 
jsem pedagogickou fakultu na VŠ J. E. 
Purkyně, nynější Masarykově univerzitě 
v Brně. Nyní předávám své znalosti a zku-
šenosti studentům na gymnáziu v mém 
rodném městě.
O politické dění jsem se zajímala od udá-
lostí roku 1989, kdy jsem spoluzakláda-
la stávkový výbor a Občanské fórum ve 
Svitavách. Od roku 2010 do dnešních dní 
jsem zastupitelkou Svitav. V roce 2020 jsem 
byla zvolena do krajského zastupitelstva. 
V poslanecké sněmovně se chci věnovat 
školství. Spojení se Starosty je podle mě 
velkým přínosem. Mají stejně jako my pri-
oritní zájem na plnohodnotném životě 
našich občanů.

Architektka životního prostoru
Kandiduji s tématem přípravy území ČR 
na nastávající klimatické změny, což je 
téma, ve kterém se potkávají všechny mé 
profesní i volnočasové zájmy. Jedná se o ar-
chitekturu, urbanismus, životní prostředí, 
krajinu, území a další témata.
Je mi něco přes čtyřicet, mám dalo by se 
říci tradiční rodinu s manželem a dvěma 
dětmi a kromě volnočasových zálib v pří-
rodě či kultuře se živím jako architektka 
ve vlastním ateliéru. Vystudovala jsem 
architekturu v Brně, specializovala jsem 
se na stavby s nízkou spotřebou energie 
a šetrné k životnímu prostředí. Mám dok-
torát na téma Fotovoltaické články v archi-
tektuře. Jsem zastupitelkou města Poličky 
a členkou Pirátů. Do politického prostředí 
chci přinést ženský prvek a něco ze své 
profese architektky.

Je důležité, co lidé dělají, ne to, jak o tom 
mluví.
Kdo by v Pardubickém kraji neznal Veselý 
Kopec? Ten stejně jako Rváčov, Možděnice, 
Dřevíkov a Svobodné Hamry spadá pod 
obec Vysočina, kde jsem už 13 let starostou. 
Je mi 47 let, jsem ženatý a mám dvě dospělé 
děti. Než jsem usedl do starostovského 
křesla, pracoval jsem ve stavební firmě 
jako vedoucí zásobování a také v Elektro 
Praze Hlinsko. Dlouhodobě se zaměřuji na 
podporu života na venkově, mimo jiné bo-
juji o zachování služeb i v těch nejmenších 
obcích. Jak na to? Stát musí spravedlivěji 
rozděloval peníze z daní, nejde všechno 
řešit dotacemi. Už 30. rokem jsem členem 
dobrovolných hasičů Možděnice. Pokud 
mám volno, nejraději ho trávím aktivně 
– pěší turistika, běh, kolo nebo nohejbal. 
Rád ale zajdu i do divadla nebo za dobrou 
hudbou.  

Šetrně k přírodě, hospodárně k vlastní 
peněžence. 
Místostarosta Chrudimi, 42 let, vzdělá-
ním strojní inženýr, profesí konstruktér 
a projektový manažer a ve volném čase 
lektor jógy. Zahraniční studijní a profesní 
zkušenosti využívám i na chrudimské rad-
nici, kde se primárně věnuji investičním 
projektům města a tématům životního pro-
středí a odpadového hospodářství. Právě 
nakládání s odpadem v obcích, související 
odpadová legislativa, včetně možností, jak 
občany a firmy motivovat k lepšímu tří-
dění a ideálně k vytváření méně odpadu 
je směr, kterému se chci věnovat. Odpad 
jako takový fakticky neexistuje, vždy jde 
o materiál, který může mít další využití. 
Šetrné chování k přírodě a hospodárné 
nakládání se zdroji by mělo být primárním 
cílem politiky dalších desetiletí. Ekologie 
a ekonomika nemusí jít proti sobě.

Už mě nebaví brblat „v koutě“. 
Chci změnu!
Příjmení Šimek pochází z hebrejského 
„Šimhón“, což znamená „ten, kdo naslou-
chá”. David se zase hrdinně postavil Go-
liášovi. Symboliku obou jmen se snažím 
jako starosta naplňovat v obci Příluka na 
Litomyšlsku. Razíme tady myšlenku, aby 
se lidé hodně scházeli, což učíme hlavně 
děti, třeba v hasičském a rybářském krouž-
ku. Za co bojuji? Pro zdravou společnost 
se musí investovat do občanského vyba-
vení, kultury i sportu. Stát místo pomoci 
klade obcím do cesty překážky jako třeba 
přebujelou byrokracii. Chci je překonat 
a najít směr, kudy jít starostům naproti. 
Vystudoval jsem elektrotechnickou školu 
a kdysi jsem závodně dělal judo, teď si 
rekreačně zahraji hokej nebo fotbal. Už 
asi 20 let jsem členem sboru dobrovolných 
hasičů v Příluce. 

 8. JUDr. Lucie Procházková, Ph.D.
   právnička, VŠ vyučující, asistentka 

poslance, Piráti, Pardubice

 9. Oldřich Koblížek
   starosta Vraclavi, elektroprojektant 

STAN, Vraclav

10.  Bc. et. Bc. Ivana Böhmová
   učitelka, zastupitelka Pardubic 

Piráti, Pardubice

11.  Bc. Alice Paurová
   trenérka a místopředsedkyně Českého 

svazu Kinballu, STAN, Pardubice

12.  Mgr. Tomáš Grosskopf
   učitel, moderátor v rádiu 

Piráti, Výprachtice

13.  Ing. Zdeněk Mlynář
   konstruktér jističů 

STAN, Kunvald

 14. Mgr. DiS. Jaroslav Lainz
   speciální pedagog 

Piráti, Česká Třebová

15.  Ing. Marcel Lesák
   starosta Ronova nad Doubravou, 

meteorolog, klimaktolog, STAN,  
Ronov nad Doubravou

16.  Ing. Dominik Bečka
   zastupitel MO Pardubice I, risk 

manažer, Piráti, Pardubice

17.  Matěj Doležal
   místostarosta Suché Lhoty, pedagog, 

florista, STAN, Suchá Lhota

18.  Vladek Vácha
   konstruktér, technolog, provozovatel 

muzea, restaurátor, badatel 
Piráti, Mistrovice

19.  Ing. Ivan Moravec
   místostarosta Přelouče, pedagog 

STAN, Přelouč

ING. ALEŠ NUNVÁŘ 
PIRÁTI (Chrudim)

DAVID ŠIMEK
STAROSTOVÉ (Příluka)



VRAŤME ZEMI BUDOUCNOST pardubický kraj | volby 2021

7 piratiastarostove.cz

Vyražte s námi pěšky krajinou našeho kraje od zápa-
du (nejnižší bod) u Labe jižním směrem přes Poličku 
až na úplný konec na nejvyšším Králickém Sněžníku.
Pojďte s námi přes města, vesnice, lesy, pole, pozná-
te krajinu jak přírodě blízkou, tak bohužel i katastro-
fálně rozvrácenou v obřích lánech a suchých lesích.
KDY: startujeme ve čtvrtek 20. května z nejzápadněj-
šího bodu kraje u řeky Labe (u středočeského Týnce 
nad Labem) a cíl je na Kralickém Sněžníku ve středu 
2. června

JAK: pěšky
WEB: pardubicky.pirati.cz/cestakparlamentu
FB: Jitka Bidlová – politik

Cesta k parlamentu
Zapojte se s Jitkou Bidlovou a našimi kandidáty k putovní akci CESTA K PARLAMENTU!

EVA ŠÍPKOVÁ, ZDRAVOTNÍ SESTRA: 
„Svým hlasem podpořím ko-
alici Pirátů a Starostů proto, 
že jim zdraví lidí v České re-
publice není lhostejné. Z opo-
zičních řad kritizují někdy 
až nesmyslná nařízení a při-
náší řešení, která mají hlavu 
a patu. Líbí se mi, že jen ne-
řeční, ale během pandemie 
pro zdravotníky v první linii 
vyráběli stovky ochranných 
štítů, když jich bylo zoufa-
le málo. Věřím, že pokud ve 
volbách uspějí, zprůhlední 
financování zdravotnictví 
a pokusí se omezit vliv far-
maceutických společností.“

MGR. VÁCLAV WIESNER, 
IT SPECIALISTA: 
„Upřímnost, slušnost, praco-
vitost a  opravdovost. To jsou 
parametry, které vnímám 
jako základní kameny zdra-
vé společnosti, a  které vidím 
u konkrétních lidí z řad Pi-
rátů a Starostů. Digitalizace, 
to magické slovo, které vlád-
noucí garnitura skloňuje ze 
všech stran, je pouze prázd-
ným heslem. Věřím, že se 
s  Piráty a  Starosty konečně 
alespoň trochu přiblížíme 
Severozápadní Evropě. A ta 
digitalizace? To je jen malá, 
leč významná kostička.“ 

VENDULA ŠOLCOVÁ,
NEZAMĚSTNANÁ PRODAVAČKA: 
„Volba této koalice se zdá být 
tím jediným rozumným řeše-
ním. Věřím, že bude tou správ-
nou cestou z pekla soudruhů 
milujících včele. Koneckonců 
za svou nezaměstnanost můžu 
poděkovat péči, kterou součas-
ná vláda věnovala OSVČ. Pirá-
ti a Starostové jsou uskupení, 
které nechce likvidovat, krást 
a podvádět, ale naopak podpo-
rovat, vylepšovat a fungovat.“

DOC. ING. JIŘÍ ČAPEK, PH.D.,
VĚDECKÝ PRACOVNÍK: 
„Koalici Pirátů a Starostů 
budu volit proto, že obě stra-
ny vznikaly odspodu. Věřím 
tedy, že ve stranách jsou pra-
covití lidé, kteří chtějí sku-
tečně chránit zájmy České 
republiky a jejich občanů. 
Navíc se mi líbí, že spolu-
práce obou stran je předem 
daná transparentní koaliční 
smlouvou.“ 

MGR. RADKA ČERNÍKOVÁ, 
PEDAGOŽKA:
„Piráty se Starosty budu volit 
proto, že miluji Olgu Richte-
rovou. Věřím, že chce sku-
tečně řešit problémy tak, aby 
to pomohlo lidem, kteří mají 
existenční problémy. Velmi 
na mě zapůsobilo její vystu-
pování ve sněmovně, jedná 
slušně a  hlavně věcně. Mys-
lím, že kultivuje českou poli-
tiku.“ 

PETR BÍSEK, DŮCHODCE 
A VYDAVATEL: 
„Dám svůj seniorský hlas koa-
lici Pirátů a Starostů proto, že 
jsem unaven nekonečnými me-
zistranickými bitkami, které 
již řadu let víc a víc rozpolcují 
a unavují náš národ. Oceňuji 
jejich zřejmou pracovitost, pro-
fesionální důslednost a věro-
hodnost. Je nejvyšší čas uvolnit 
prostor nové generaci, nové 
energii, novému pohledu na 
život. Když ne letos, kdy jindy?“

Proč budete volit koalici 
Pirátů a Starostů? Hoaxy a falešné zprávy 

pod lupou

01

03
Oni před námi něco tají
Často je v textu odkaz na utajované informace, které mají 
zůstat před obyčejnými smrtelníky skryté. Pisatel vám ale 
naštěstí “odhaluje“ podrobnosti nějaké skandální pravdy. 
Nene, vážení, tady se dostáváme do světa konspirací, a ty 
chtějí čtenáře zmást.

04
Nejlepší rada? Ověřujte zdroj a autora

Zní vám taková rada poněkud lacině? Ruku na srdce: jak často 
si informaci porovnáte se stejnou zprávou z jiných médií? Moc 

ne? Přitom jde o nejúčinnějsí způsob, jak nenaletět. Všimněte si, 
kdo článek psal, na jaký web se odkazuje. A co datum publikace? 

Stejné nesmysly se totiž šíří opakovaně i po letech. A anonymy 
už vůbec neberte vážně.

05
Je to příliš neuvěřitelné
Nejlépe se šíří nesmysly, nad nimiž zůstává rozum stát. Budou  
se rozdávat byty africkým migrantům, seniorům seberou řidičáky  
a volební právo, do bytů vám nastěhují cizí lidi. No koho by to  
nenaštvalo? Jenže pravda bývá odlišná. Když se vám zdá informace 
příliš adrenalinová, je nejspíš vycucaná z prstu.

Pravděpodobně jste se již setkali s nějakým podezřele šokujícím 
článkem na internetu, sociálních sítích nebo v řetězovém emailu. 
„To snad není pravda,“ řeknete si a kroutíte hlavou. Děláte dobře. 
Jenže mnozí lidé často dezinformacím, hoaxům a fake news jed-
noduše naletí. Vzhledem k blížícím se volbám se budou hoaxy šířit 
raketově. Pojďme si říct pár jednoduchých pravidel, jak na ně.

Proč na mě ten barevný titulek křičí? 
Velká písmena, červená střídá modrou a tu zase řada vykřičníků. Tak 
tady opravdu pozor! Někdo chce za každou cenu upoutat vaši pozor-
nost. Výrazné znaky a křiklavý text vás má donutit spolknout nějakou 
tu exkluzivní zaručenou návnadu. Titulek často ani moc nesouvisí se 
zbytkem textu. Tady něco nesedí, na 99 % hoax. 

02
Sdílejte! 

Dezinformace jsou vytvářeny se záměrem, aby se fámy 
rozšířily a uvěřilo jim co největší publikum. Jen tak může dojít 

k nechvalně známému efektu stokrát opakované lži. Pokud 
vás někdo neznámý vyzývá ke sdílení a nejde zrovna o hledání 

ztraceného pejska, buďte na pozoru.

Nejčastější dezinformace si můžete porovnat 
s realitou třeba na webu piratiastarostove.cz/
hoax, hoax.cz a manipulatori.cz.

FAKTA

mýty

sdílejte
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KONTAKTY

komiks

Křížovka Pirátů a Starostů o ceny

Koaliční listy Pirátů a  Starostů vydává Česká pirátská strana se sídlem Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2, IČ: 71339698. Publikování a  další šíření obsahu Koaličních listů Pirátů a  Starostů je možné i  bez  
písemného souhlasu. Noviny pro vás připravili členové a příznivci Pirátů a STAN. Číslo 1/2021, Pardubický kraj, náklad 60 000 ks. Periodicita 2-4 vydání ročně. Datum vydání květen 2021, registrační číslo MK ČR E 24174. 
Sazba: Beef Brothers a Jarmila Palatá. Zadavatel a zpracovatel: Piráti a Starostové. Editor: Martin Saifrt. Fotografie: Michal Kratochvíl, Alena Dvořáčková, Karsten Sachs a Prokop Laichter. Korektoři: Tomáš Grosskopf, 
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Najdete řešení? Tajenku nám pošlete na krizovka@pirati.cz  
a pět vylosovaných od nás obdrží stylové ceny.

Více informací o tom, kdo jsme 
a co pro naši zemi chceme udělat, 
naleznete na našich webech:

www.piratiastarostove.cz
nebo 
www.pirati.cz 
www.stan.cz
pardubicky.pirati.cz

Sledujte nás 
i na sociálních sítích: 

https://www.facebook.com
/ceska.piratska.strana  
a https://www.facebook.com
/starostove

https://twitter.com/
PiratskaStrana 
a https://twitter.com/STANcz

https://www.instagram.com/
pirati.cz/ 
a https://www.instagram.com/
stan.cz/

Pokud vás zajímá, co jsme už 
v politice odpracovali, můžete se 
podívat na:
www.piratipracuji.cz
nebo 
www.starame.se.


