Z OPOZICE JSME
PROSADILI

HOAXY A FALEŠNÉ
ZPRÁVY POD LUPOU

Prosadit své priority
se nám daří
i z opozičních
lavic.

Nevěřte všemu,
co čtete
v e-mailech nebo
na internetu.
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Pozor

HOAX

vraťme zemi
budoucnost

MLADÍ PIRÁTI A STAROSTOVÉ MAJÍ TALENT
ŘEŠIT PROBLÉMY NAŠÍ ZEMĚ

Cesty z krize existují a cítíme dostatek
sil i zkušeností k jejich realizaci.
Mladí politici mají plán k prosazení
potřebných změn.
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Koaliční listy
Pirátů
a Starostů

Energie, zkušenosti a schopnosti
V čem je přínosná vzájemná
spolupráce, slušnost a konstruktivní
přístup? Proč je kvalitní a odborná
kompetence nejlepším argumentem
proti předsudkům? Nebylo by lepší
vnést do domácí politiky více lidskosti?
Po přečtení rozhovoru šéfů Pirátů
a Starostů m IVANA BARTOŠE
a c VÍTKA RAKUŠANA vám bude
jasnější, proč jsou energie
a zkušenost ideálním koaličním
potenciálem a v čem vidí oba
předsedové naději ve směřování
naší země.

Všem bychom teď chtěli vzkázat:
Nevzdávejte to. Nenechte se umlčet.
Sami jsme si ověřili, že je-li člověk
vytrvalý, nakonec ho ti nahoře vyslyší. Zejména v době covidového
rámusu na slova našich poslanců
často došlo, přestože jsme volali z opozičních lavic. Naslouchal
nám nakonec i jinak hluchý premiér!

JSME LIDÉ JAKO VŠICHNI OSTATNÍ
m Ivan Bartoš: Oba jsme vstupovali do
politiky s pocitem potřeby změnit pravidla hry, která nastavila strany jako
ODS a ČSSD. Po jedenácti letech s Piráty za námi vidím obrovský kus práce.
Necelé čtyři roky ve sněmovně stačily,
abychom se stali díky naší konstruktivní 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
podzim zvítězit ve volbách. Jak vidíš
zpětně cestu Starostů ty?

Přišli jsme na to, že cestou k úspěchu je vést rozumnou řeč. Bez
urážek, bez výčitek, zároveň však
neodbytně, důsledně. Konstruktivně. A tak okolo společných témat vznikla koalice Pirátů a Starostů.

c Vít Rakušan: Jsme hnutí, které původně vznikalo v konzervativních
venkovských podmínkách a rodilo se
z praktických 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 vyrostli a po úspěchu v posledních krajských volbách se cítíme silnější a plní
cenných zkušeností.

piratiastarostove.cz

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

mc

Mám radost, že jsme ve vás našli partnera, který naše kompetence respektuje a kterého můžeme respektovat my.
Když jsme podrobně analyzovali své
programy, překvapilo mě, v čem všem
se naše priority shodují. Nyní máme
i společný program, na kterém panuje
absolutní shoda. Díky tomu se můžeme

editorial

plně soustředit na budoucnost. Jaká by
podle tebe měla být?

díky vašemu daru
oslovíme další voliče

m I.B.: Já chci, abychom žili v zemi, kde
jednoduše platí spravedlnost. Chci, aby
stát lidem pomáhal, nebuzeroval občany tisíce razítky a pořád někomu něco
přikazoval. Aby se tady lidem dobře
žilo. Nezištná změna skutečné politiky 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 nejvyšší 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 rozumíme. Tu změnu můžeme přinést.

Spojili jsme nejen síly, což nám
umožnilo alespoň nějaký tlak na
jinak nedobytnou vládu. Spojili
jsme pirátský tah na bránu s praktičností STAN, řadu let prohlubovanou v zastupitelstvech vašich
obcí, měst a krajů. Takto nám to
funguje a takto jsme připraveni.
Jsme připraveni vrátit zemi budoucnost. Vrátit ji vám, občanům.
Být slyšet ve jménu všech, kterým
došla slova. Cítíme, že teď na to
máme ranec energie i dostatek zkušeností ze všech úrovní politiky.
Pokud nám věnujete pozornost,
rádi vám to v budoucnosti oplatíme.
Děkujeme. Držte se.
Piráti a Starostové mc

Pokračování na straně 4
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Z OPOZICE jsme prosadili
NAMÍSTO ŘIDIČÁKU
UŽ JEN OBČANKA

Jana Krutáková a Jan Farský
před nově vzniklou polní cestou

Řidičáky bude možné brzy nechat doma.
Řidičům totiž bude díky našemu návrhu stačit při silniční kontrole pouze
občanka. Námi prosazený digitalizační
balíček rozšiřuje skrze tuto možnost
zákon o právu na digitální služby. Je to
další krok kupředu k digitalizaci veřejné správy a modernímu státu reagujícímu na potřeby 21. století.

c

ZVÝŠENÍ NEMOCENSKÉ PRO LIDI V KARANTÉNĚ A OŠETŘOVNÉ PRO DOHODÁŘE
Vláda schválila námi prosazovaný motivační příspěvek pro občany v karanténě
a izolaci, povinné testování ve fi rmách
i zavedení home oﬃce v době koronavirové krize. Právě navýšení příspěvku
na sto procent nemocenské lidi skutečně
motivuje zůstat v případě rizika nákazy doma a hlásit své kontakty. Prosadili
jsme také nárok pracujících dohodářů
na ošetřovné a týden dovolené navíc pro
vedoucí na dětských táborech a sportovní trenéry mládežnických týmů.

ZÁKON O EVIDENCI SKUTEČNÝCH
MAJITELŮ BEZ VÝJIMKY PRO AGROFERT
Na Piráty iniciované mimořádné schůzi prošel zákon o evidenci skutečných
majitelů bez kontroverzní výjimky pro

OCHRANA KRAJINY BUDOVÁNÍM
POLNÍCH CEST
Zrealizovali jsme projekt 1000 a 1 cesta
pro krajinu, do kterého se zapojilo více
než 300 obcí v ČR. Jeho cílem je jednoduchý a efektivní boj se suchem na nejnižší úrovni. Jedná se o snahu obnovovat
historické polní cesty zapsané v katastru obce, ale v praxi nejsou využívány.
Následným osázením stromových alejí
kolem těchto cest dojde k přirozenému
rozdělení širokých polních lánů, zmírňujících půdní erozi.

TÝRÁNÍ ZVÍŘAT DO MODERNÍHO
SVĚTA NEPATŘÍ

níku. Povinný bude pro všechny dodavatele stavebních prací u nadlimitních
veřejných zakázek. Elektronický stavební deník zefektivní kontrolu průběhu prací a zmenší prostor pro korupci.

ZMRAZILI JSME PLATY POLITIKŮM
Povedlo se nám zmrazit platy ústavních
činitelů a ušetřit státu půl miliardy. Usilujeme dál o navázání platů politiků na
výši mezd v celé ekonomice.

KONEC DĚTSKÝCH EXEKUCÍ
Exekutoři už nebudou na děti skákat
z narozeninových dortů. Přes poslance
protlačená změna ukončí dětské dluhy.
Úprava pomůže desítkám tisíc lidí, jimž
vznikly dluhy v nezletilém věku. Do budoucna bude od této nekalosti děti chránit. Nejčastěji se jedná o následky jízd na
černo, upomínky z knihovny nebo dluhů
za poplatky v nemocnici. Na nich si pak
exekutoři zakládali neetický byznys.

Podařilo se nám zpřísnit tresty za neetické týrání zvířat i za chov v množírnách. Tolerance násilí páchaného na
zvířatech nepatří do vyspělé společnosti
21. století. Na evropské úrovni jsme prosadili pravidla komplikující pašerákům
zisk z obchodu se štěňaty z ilegálních
množíren ve státech s volnějšími chovatelskými normami. Dále se povedlo
prosadit zákaz klecového chovu slepic.
Tento přežitek zastaralého zemědělství
jsme kritizovali dlouhodobě a od roku
2027 končí. mc
piratipracuji.cz, starame.se

POJĎME TO VYŘEŠIT
JAKO LIDI
Kohoutích zápasů jsme už ve
Sněmovně viděli dost. Stačilo.
Chceme vést rozumnou řeč o důležitých věcech s každým, kdo je
ochoten diskutovat. Dělat práci
slušně, bez překřikování druhých
a špitání s vlivnými.

Počítáme s vámi!
Otevřete si náš
volební program
na míru a čtěte,
co chceme dělat
právě pro vás:
www.piratiastarostove.cz

Pirátští poslanci se zúčastnili
happeningu proti klecovému
chovu slepic

Agrofert. Už žádná hra předsedy vlády
na schovávanou za svěřenské fondy. Zákon prošel výraznou proměnou, když se
z něj povedlo odstranit ta nejproblematičtější ustanovení.

STAVEBNÍ ŘÍZENÍ V MODERNÍM POJETÍ
V rámci návrhu zákona o urychlení výstavby infrastruktury jsme prosadili
zavedení elektronického stavebního de-
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VÍCE PENĚZ PRO SENIORY
Napravili jsme nespravedlivou valorizaci důchodů i přes odpor vládních
stran ANO a ČSSD. Stávající zákon totiž
valorizuje částku až od termínu první
výplaty důchodu v lednu. Z tohoto důvodu přichází velká část seniorů o valorizační částku téměř za celý leden. Díky
naší opravě zákona získají senioři více
peněz.

NADĚJE PRO LIDI V DLUHOVÉ PASTI
Dotáhli jsme změnu, umožňující předluženým osobám oddlužení v případě, že
budou své dluhy řádně splácet. To dosud nešlo, v důsledku čehož byli tito
lidé navždy uvězněni v dluhové spirále.
Změna pomáhá též věřitelům, kteří by
se dlužné částky nikdy nedočkali. V konečném důsledku i všem na to doplácejícím daňovým poplatníkům.

Vraťme politice vysokou prestiž,
aby se na ní chtěli podílet
opravdu kvalitní osobnosti. Zaveďme maximální transparentnost, aby byli politici na očích
každému z nás. Udělejme z ní
zase věc veřejnou.
V naší koalici na to máme nejen
dost sil, ale také promyšlený plán.
Dejte své budoucnosti aspoň pár
minut a projděte si náš volební
program. Děkujeme. mc

VRAŤME ZEMI BUDOUCNOST
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Hoaxy a falešné zprávy
pod lupou

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
jednoduše naletí. Vzhledem k blížícím se volbám se budou hoaxy
šířit raketově. Pojďme si říct pár jednoduchých pravidel, jak na ně.
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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 pozornost. 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.

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.
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sdílejte

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.

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.
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Proč budete volit koalici
Pirátů a Starostů?

04

EVA ŠÍPKOVÁ, ZDRAVOTNÍ SESTRA:

„Svým hlasem podpořím koalici Pirátů a Starostů proto,
že jim zdraví lidí v České republice není lhostejné. Z opozičních řad kritizují někdy
až nesmyslná nařízení a přináší řešení, která mají hlavu
a patu. Líbí se mi, že jen neřeční, ale během pandemie
pro zdravotníky v první linii
vyráběli stovky ochranných
štítů, když jich bylo zoufale málo. Věřím, že pokud ve
volbách uspějí, zprůhlední
fi nancování
zdravotnictví
a pokusí se omezit vliv farmaceutických společností.“

DOC. ING. JIŘÍ ČAPEK, PH.D.,
VĚDECKÝ PRACOVNÍK:

„Koalici Pirátů a Starostů
budu volit proto, že obě strany vznikaly odspodu. Věřím
tedy, že ve stranách jsou pracovití lidé, kteří chtějí skutečně chránit zájmy České
republiky a jejich občanů.
Navíc se mi líbí, že spolupráce obou stran je předem
daná transparentní koaliční
smlouvou.“

FAKTA
mýty

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.

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

MGR. VÁCLAV WIESNER,
IT SPECIALISTA:

MGR. RADKA ČERNÍKOVÁ,
PEDAGOŽKA:

VENDULA ŠOLCOVÁ,
NEZAMĚSTNANÁ PRODAVAČKA:

PETR BÍSEK, DŮCHODCE
A VYDAVATEL:

„Upřímnost, slušnost, pracovitost a opravdovost. To jsou
parametry, které vnímám
jako základní kameny zdravé společnosti, a které vidím
u konkrétních lidí z řad Pirátů a Starostů. Digitalizace,
to magické slovo, které vládnoucí garnitura skloňuje ze
všech stran, je pouze prázdným heslem. Věřím, že se
s Piráty a Starosty konečně
alespoň trochu přiblížíme
Severozápadní Evropě. A ta
digitalizace? To je jen malá,
leč významná kostička.“

„Piráty se Starosty budu volit
proto, že miluji Olgu Richterovou. Věřím, že chce skutečně řešit problémy tak, aby
to pomohlo lidem, kteří mají
existenční problémy. Velmi
na mě zapůsobilo její vystupování ve sněmovně, jedná
slušně a hlavně věcně. Myslím, že kultivuje českou politiku.“

ABY NÁM NEUJEL VLAK, MUSÍME NASKOČIT HNED
Přestaňme před budoucností
strkat hlavu do písku – dříve či
později se stane přítomností a my
budeme muset čelit všemu, co
přináší.
Svět prochází zásadními změnami. Společenskými, technologickými, klimatickými. Náš stát se
přitom stále tváří, jako by se ho
to netýkalo. Pokud nás někam
směruje, tak nejlepší cestou stát
se do pár let skanzenem, navíc
notně zadluženým. Není pozdě
to zvrátit, je však nejvyšší čas.

piratiastarostove.cz

Pomozme českému trhu adaptovat se na neodvratné změny:
investicemi na správných místech, podporou inovací, ale třeba
i modernizací školství. Řiďme se

Nechceme
se stát
zadluženým
skanzenem

přitom všemi dostupnými informacemi: objektivními daty, jejich
analýzami, expertízami odborníků. Peníze na to najít dokážeme:
digitalizací státní správy, hospodárnějším nakládáním s výdaji,
zastavením úniků kapitálu z ČR,
bojem s korupcí nebo třeba kvalitnější dotační politikou.
Všechno souvisí se vším. O řízení státu je nutné přemýšlet
komplexně a nezapomínat na to
hlavní: na občany naší země. Jak
to máme vymyšlené my? Přečtěte si náš volební program:
www.piratiastarostove.cz mc

„Volba této koalice se zdá být
tím jediným rozumným řešením. Věřím, že bude tou správnou cestou z pekla soudruhů
milujících včele. Koneckonců
za svou nezaměstnanost můžu
poděkovat péči, kterou současná vláda věnovala OSVČ. Piráti a Starostové jsou uskupení,
které nechce likvidovat, krást
a podvádět, ale naopak podporovat, vylepšovat a fungovat.“

„Dám svůj seniorský hlas koalici Pirátů a Starostů proto, že
jsem unaven nekonečnými mezistranickými bitkami, které
již řadu let víc a víc rozpolcují
a unavují náš národ. Oceňuji
jejich zřejmou pracovitost, profesionální důslednost a věrohodnost. Je nejvyšší čas uvolnit
prostor nové generaci, nové
energii, novému pohledu na
život. Když ne letos, kdy jindy?“
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Chceme vyvést zemi
z krize a vrátit život
do normálu
pokračování ze strany 1
c V.R.: Proto jsem i řekl, že bys byl dobrým předsedou vlády. Půjde o nesmírně obtížný úkol, který bude vyžadovat
člověka tvrdě pracujícího, s dlouhodobou 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. Nenechávám se v politice často překvapit,
ale tehdy jsem překvapený byl. Umíš
hledat konsensus a držet přitom směr.
Jsem přesvědčený, že vládu — složenou

Chceme návrat
k normálnímu
životu, funkční
stát pro lidi,
slušnost
a spolupráci.
z nejrůznějších subjektů a potýkající se
s ekonomickou a zdravotní krizí — dokážeš ukočírovat. Ale co ty dready na
hlavě?

stava. Jako když někomu vadí, že jsme prý
na vládnutí příliš mladí…
c V.R.: Můžete mít mladého politika,
velmi schopného. A můžete mít šedesátníka, 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 Pirátů. Základem je vybrat ty pravé lidi
na místa, kde ze sebe vydají to nejlepší.
Troufám si tvrdit, že by se to naší koalici 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 propojovatelem.
Pokusit se odstranit starou gardu a snažit se stát předávat lidem, kteří nejsou
minulostí deformovaní. To podle mého
názoru představuje pro Českou republiku největší naději.

NÁLEPKY NÁS NEROZHÁZÍ
c V.R.: Mimochodem, jsou i další nálepky, které od některých “fanoušků“
dostáváme. Starostové jsou prý oportunisté a jdou vždy tam, kde mohou
něco získat. Přitom naše politika je založena na slušnosti a konstruktivním
přístupu. Kdybychom jednali o koalici
třeba s ODS, která o spolupráci stála,
bylo by to pro nás mnohem jednodušší než s Piráty a jejich složitými vnitrostranickými mechanismy. Navíc už
dávno nejsme mezi partou pětiprocentních stran, uspěli bychom i sami.
Naše síla s Piráty může být silou změny, o to jde.

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,
kdybych omezoval lidská práva. To mi
přijde jako problém. A já přece už roky
jednám s politiky českými i zahraničními, s evropskými komisaři, s jednotlivými ministry a nemyslím si, že by to bylo
někdy na překážku. Piráti dělají politiku,
která dává smysl, dokážeme naše návrhy
odůvodnit a ve finále i prosadit, a že by O vás se často říká, že podporujete drogy
tomu nějakým způsobem vadilo, jaký má a jste extrémní levice. Co ty na to?
na hlavě člověk účes, to je zvláštní před- m I.B.: Já třeba nepiju, už mnoho let. Ne-

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 manželkou Lydií a synem Bertramem.
Vystudoval magisterský obor informační studia a knihovnictví
na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy. Ve stejném oboru získal
v roce 2005 titul PhDr. Po dobu
jednoho semestru působil na Fakultě počítačových věd na University of New Orleans v USA. Pirátskou stranu chápe jako jednu
z mála skutečně demokratických
platforem u nás, které se pokouší
reflektovat realitu třetího tisíciletí.

užívám žádné drogy a chodím třikrát
týdně sportovat. Mám doma malé dítě.
A vlastně nevím, kdo nám tyhle nálepky
a proč dává.
My nejsme žádní neomarxisti ani komunisti, 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 důchodů, prostě děláme konkrétní věci,
a nějaké nálepky od konkurence mě nemůžou rozházet. My jsme s komunisty
nikdy na žádné úrovni nespolupracovali. Na rozdíl od jiných. Kdybych měl charakterizovat Piráty i Starosty, jsme liberální středové protikorupční strany.

Kombinace
energie,
zkušenosti
a tah na branku
je naším
receptem
pro Česko
Změny ve stylu české
politiky jsou během
na dlouhou trať
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rozhovor
expertů. Ochráníme oznamovatele korupce a zavedeme vymahatelnost pravidel v zákoně o střetu zájmů.
Prosazujeme nižší daně z práce, aby
lidé, kteří poctivě pracují, měli na výplatní 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 úrovni. Tím myslíme podporu menších farem, ochranu půdy a vody. Zaměříme se
na opatření v krajině podporující přirozenou retenci vody a boj s erozí. Budeme
usilovat o spravedlnost bez ohledu na
příjmy a postavení. Prosadíme krajskou
příslušnost exekutorů, snazší insolvence a lepší regulaci půjček, vždyť i dlužník má právo na důstojný život.

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

Politik a středoškolský učitel,
kolínský patriot.

STÁT BUDEME ŘÍDIT JINAK
m I.B.: Spojení Pirátů a Starostů do
koalice bylo společným rozhodnutím.
Dali jsme si za cíl vyvést Česko z krize a jsme připraveni se ujmout vedení
země v jejích nejtěžších časech. V posledním roce a půl do našich životů
tvrdě zasáhla epidemie, vládní chaos a rekordní nedůvěra veřejnosti ke
schopnostem vedoucích činitelů země.
Naopak vzrůstající podpora občanů
nasvědčuje tomu, že Piráti a Starostové 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 přiblížíme občanům a nastavíme jeho průhledné fungování. Shodli jsme se na
důležitosti dostupného zdravotnictví
pro všechny a modernizaci školství.
Spravedlnost by měla všem měřit stejně. Naléhavým tématem je ochrana krajiny. Další oblastí je podpora podnikání
a inovací a férové daně. Tak kde začneme?
m I.B.: Nová vláda bude muset v první
řadě efektivně pomoct lidem, živnostníkům a firmám, na které těžce dopadla koronavirová krize, protože jejich
potíže současná vláda do velké míry
přehlíží. Zároveň je před námi úkol
vyřešit dlouho opomíjené problémy,
které se naplno odhalily v nynější kri-

piratiastarostove.cz

Pomůžeme lidem,
živnostníkům
a firmám,
na které
těžce dopadla
koronavirová
krize

Jakkoli jej neskonale bavilo učit,
trápilo ho zároveň, jak jeho rodný Kolín stagnuje. Proto se s partou přátel rozhodl kandidovat za
sdružení Změna pro Kolín a volby
v roce 2010 vyhrál a stal se (opakovaně) starostou Kolína. Přestal
jím být teprve v létě 2019, poté, co
po Petru Gazdíkovi převzal vedení hnutí Starostové a nezávislí.
V Poslanecké sněmovně se věnuje zejména zahraniční a bezpečnostní politice. Není mu lhostejné,
co se děje s naší zemí a snaží se
o kvalitativní změnu stylu vládnutí v naší zemi. V jeho pracovně
stále visí obraz prezidenta Václava Havla.

c V.R.: Vzdělaná společnost je naší šancí do budoucnosti, a proto pro vzdělávání zajistíme financování 5 % HDP
a zavedeme nový, prostupný a rozmanitější systém. Nové typy škol a tříd, větší
možnost volby. Vzdělávací curriculum
odpovídající potřebám 21. století. Rozhýbáme inovace ve státě na všech úrovních. Připravíme národní program pro
inovace a růst přidané hodnoty podle
vzorů ze zahraničí s důrazem na podporu výzkumu a vývoje a malých i středních firem. Srovnáme šance pro jejich
podnikání, odstraníme zbytečné překážky a aktualizujeme zákony tak, aby
řešily skutečné problémy lidí v moderní
době.
Máme plán i pro podporu samospráv,
jejich finanční nezávislost a rozhodování 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

zi. Ať už se to týká nerovností v regionech, stagnace vzdělávacího systému,
digitalizace státní správy nebo exekucí. Je podstatné změnit nepřátelsky nastavené 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 protikorupční agendu a vidí, že to má smysl. Nenecháme 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 jejich zneužívání. Z toho důvodu
společně prosazujeme přechod k transparentnímu státu. Ušetříme tak peníze
ze státní kasy, zlepšíme kvalitu rozhodování a omezíme příležitosti pro korupci podle doporučení mezinárodních

Máme tah na branku
a umíme zabrat
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naši lidé

Být sobě blíž aneb
5 způsobů jak se
z pandemie nezbláznit

Mladí Piráti a Starostové mají
talent řešit problémy naší země
Někdo by si mohl myslet, že budoucnost Česka není vůbec
růžová. Vzhledem k uplynulým létům pod taktovkou současné
politické garnitury to tak opravdu vypadá. Nicméně řešení

KLÁRA KOCMANOVÁ
lídryně Pirátů
ve Středočeském kraji

Někdy stačí málo a náš život se může
otočit úplně naruby. V dnešní době jsme
často vystaveni nečekaným a stresujícím událostem. Ale víte, jak je zvládat
a jak pracovat s dlouhodobým nahromaděným stresem? Nejen dopady koronakrize nás mohou negativně ovlivnit
a zasáhnout naši duši. Co s tím a jak
se sebou pracovat? Ty nejlepší zdroje odpočinku a radosti máme v sobě
a stačí si je dovolit. Podělíme se s vámi
o několik možností jak být k sobě blíž.

01

Odpočinek

Není nad to se pravidelně a pořádně
vyspat, odpočinek ale neznamená jen
to, udělejte si pravidelně chvilku pro
sebe, dejte si v klidu šálek čaje, zalezte
si s knihou do postele nebo si pusťte oblíbený film.

02

Příroda

DOSTUPNOST BYDLENÍ
JE PRÁVEM KAŽDÉHO Z NÁS
Zabývám se tématy sociální politiky
a ochranou svobody, zejména na internetu. Největší prioritou je pro mě dostupné bydlení jako základní životní potřeba
a právo každého z nás. Pro mladé lidi
mohou být dočasným řešením startovací byty, které napomohou dosáhnout na
své bydlení. Systém by měl být prostupný, dokud se člověk nepostaví na vlastní
nohy. Zdravá společnost má podávat pomocnou ruku těm, kteří to právě potřebují, protože samostatní a zodpovědní
jedinci jsou přínosem i pro celek.

ZDENA KAŠPAROVÁ
kandidátka za STAN
v Olomouckém kraji

existují a máme k jejich realizaci dostatek sil i zkušeností.
Mladší ročníky našich politiků dokazují potřebný tah na branku, aby prosadili potřebné změny v systému.

MICHAEL ULBRICH
kandidát za STAN
v Jihomoravském kraji

JAROMÍR HORKÝ
krajský zastupitel Pirátů
v Olomouckém kraji

DIGITALIZACÍ STÁTNÍ SPRÁVY NIŽŠÍ DANĚ PRO PRACUJÍCÍ
K EFEKTIVNÍMU KONTAKTU RODIČE I STUDENTY A VYŠŠÍ
S ÚŘADY
ZA ZNEČIŠTĚNÍ
Digitalizace je budoucnost a veřejná
správa se musí přizpůsobovat současnému století. Význam on-line komunikace
se ukazuje zvláště v dnešní koronavirové době. Digitalizace by měla zejména
přinést snadné vyřizování žádostí jak
mezi občanem a úřadem, tak mezi úřady samotnými. Obíhat musí data, nikoliv občané.

KATEŘINA STOJANOVÁ
kandidátka Pirátů
v Ústeckém kraji

Vzhledem k pirátským návrhům změn
v daňovém systému budu prosazovat oblast zdanění negativních externalit, které
se dotýká velkých průmyslových a dopravních podniků. Ty mají největší vliv na
znečišťování ovzduší a půdy. Daný podnik
by odváděl vyšší částku do rozpočtu ve
prospěch nástrojů ochrany životního prostředí. Naopak bych rád prosazoval i snížení daňové zátěže z příjmů pracujících
rodičů s dětmi a studentů.

BARBORA URBANOVÁ
kandidátka STAN
ve Středočeském kraji

Nechce se vám odpočívat pasivně, vyjděte ven na procházku nebo se jděte
proběhnout, příroda je přirozený lék,
čistý vzduch, zpěv ptáků i šumění větru
a barvy které vás obklopí.

03

Probuďte svůj dech

Ne jen oči, i dech je bránou do duše,
správně dýchat uvolňuje napětí, ozdravuje tělo a pomáhá imunitě. Najděte si
techniku, která vám vyhovuje. Může
být dynamická a klidná. Cest je mnoho.

04

Tvořte a hýbejte se

Umění, malování, zpěv, tanec nebo práce s hlínou a to vše dokáže přinést zdravé soustředění v kombinaci s pohybem
a činností, po které může zůstat i něco
hmatatelného. Nejste umělci? Stejně tak
můžete tvořit na své zahradě.

05

Nezůstávejte v tom sami

Hovořte o svých pocitech s někým kdo
umí naslouchat. Sdílená radost je dvojnásobná a sdílená starost ztrácí na síle.
Někdy může být tím nejlepším odborníkem, může to být zvířecí mazlíček,
kamarád, rodina nebo kdokoliv další ke
komu máte důvěru. mc
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ŠKOLSTVÍ PRO 21. STOLETÍ
MÁ PŘIPRAVOVAT
NA PRAKTICKÝ ŽIVOT
Školní vzdělávací programy nejsou uzpůsobeny 21. století. Finanční gramotnost,
kritické myšlení, mediální gramotnost,
vztahová inteligence či komunikace jsou
oblasti ve školách často zanedbávané.
Velká část mladých lidí nedokáže poznat
dezinformaci, neví, jak začít investovat,
nebo jak správně komunikovat. Vzdělání by nás mělo připravit i na praktický
život.

ZPŘÍSNĚME TRESTY
ZA SEXUÁLNÍ DELIKTY

ZALOŽENÍ RODINY NESMÍ BÝT
HANDICAP

V současnosti odchází od českých soudů
40 % pachatelů znásilnění s podmínkou. Problém přitom nespočívá v trestním zákoníku, ale v benevolentní praxi
soudů. O přísnějších trestech se hovoří
již léta, ale praxe se moc nemění. Ke
změně stačí relativně jednoduché úpravy ve fungování justice, které s Piráty
dlouhodobě prosazujeme. Je třeba, aby
se anonymní rozsudky staly veřejnými
a přístupnými kontrole a umožnily tak
vznik jednotného rozhodování soudů
napříč republikou.

Podpořme půl úvazky pro mladé maminky, jejichž příjmy jsou zatížené vysokými odvody a zrušme nesmyslnou
slevu na dani pro nepracující manželku. Vytvořme ženám prostor k seberealizaci. Některým by stačil dostupný vysokorychlostní internet, jiné potřebují
jesle nebo dostupnou školku. Zaměřme
se na to, aby se v naší zemi mladé rodiny
cítily dobře. Nástroje máme, stačí to mít
jako cíl a strategii.

VRAŤME ZEMI BUDOUCNOST
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senioři

Starostové seniorům
SENÁTOŘI DARUJÍ OCHRANNÉ POMŮCKY
PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE

V Dolních Břežanech
očkují seniory

Senioři na palubě
vyvrací mýty
o Pirátech

ženější skupinu obyvatel před virem.
O pomoc mohou senioři žádat i nadále, radnice pro ně ve spolupráci s herci
tamního divadla a farní charitou zřídila linku podpory.

MĚSTO ZÁKUPY SVÁŽÍ SENIORY
K OČKOVÁNÍ
Senátor David
Smoljak daruje
seniorům
respirátory

Naši senátoři rozvážejí respirátory potřebným po celém Česku. Jedná se o produkty české fi rmy Good Mask, která získala výrobní linky z Tchaj-wanu jako
dar České republice. Senátoři tak dodávají do svých obvodů stovky ochranných pomůcek sociálním službám a dalším, kteří mají nedostatek.

DOLNÍ BŘEŽANY ZAJISTILY OČKOVÁNÍ
PRO SENIORY
Obec Dolní Břežany ve Středočeském kraji pomáhá ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a organizací VIGVAM

s očkováním proti COVID-19. Dobrovolné
očkování bylo pro seniory nad 70 let zřízeno v polovině března v areálu břežanské základní školy. Ti potom nemuseli dojíždět do několik kilometrů vzdálených
očkovacích center. Podle starosty Věslava
Michalika je snaha zrealizovat možnost
očkování u praktických lékařů, jakmile
to bude možné.

Starosta města Zákupy zařídil společně
s místní hasičskou jednotkou svoz seniorů ve věku nad 80 let do očkovacího centra. Tímto krokem se docílilo rychlého
efektivního naočkování jedné z nejrizikovějších skupin a mohlo se tak plynule
přejít k očkování mladších. Starosta se
také zapojil do rozvozu ochranných pomůcek do nedalekých obcí v kraji. mc

CHEB ROZDÁVÁ OSAMĚLÝM SENIORŮM
POTRAVINOVÉ BALÍČKY
Město Cheb začalo od března 2020 distribuovat osamělým seniorům balíčky základních potravin zcela zdarma.
Cílem projektu bylo ochránit nejohro-

V Chebu rozdávají
seniorům potraviny

NA DŮCHOD SE CHCEME TĚŠIT

Věříte tomu, že Piráti jsou jen stranou pro mladé? Tak to jste zřejmě neslyšeli o projektu Senioři
na palubě. Ten vznikl na podzim
2020 právě z podnětu aktivních
příznivců Pirátské strany, kteří
se rozhodli tento mýtus vyvrátit.
Iniciativa se rychle rozšířila napříč regiony naší země a v současné době čítá na dvě stovky starších
spoluobčanů. A co je spojuje? Mají
společný zájem pomoci změnit
směřování naší země.

Zapojit
se můžete na
seniori.pirati.cz
Aktuálně se pracovní skupiny věnují třem hlavním oblastem. Na
úrovni regionů organizují společné mezigenerační aktivity, spolupracují na přípravě programových
bodů zaměřených hlavně na starší generace. V neposlední řadě pak
na vyvracení a boj s lživými dezinformacemi, které známe jako
takzvané hoaxy.

Budoucnost nesmí patřit jen mladým. Odmítněme stát, který seniory chápe jako finančně náročnou kouli na noze.
Zvolme si stát, ve kterém se nemusíme bát zeptat svých rodičů a prarodičů, jak se jim daří. Jednou se tak bude dařit i nám.
Nejde nám jen o věčné téma tristních
důchodů. Bodů, které je nutné začít řešit, je mnohem víc. A to pokud možno
hned, už pro seniory dnešní.
Takzvané domovy důchodců musí přestat strašit ve snech. Každý si dnes zaslouží možnost žít a co nejlépe dožít
u sebe doma. Povinností státu je poskytnout takovou podporu, aby senior ani
v případě snížené soběstačnosti nebyl
závislý pouze na svém partnerovi nebo
na tom, kdy přijedou děti. Například je
třeba zajistit mnohem dostupnější domácí péči, propojenou se sociální péčí a běžnou zdravotní péčí. Co nejblíže bydlišti.
Velké téma to je zejména na venkově,
odkud mladí lidé odchází do velkých
měst, v důsledku čehož starší lidé zůstávají na venkově nejen bez rodin, ale

také bez dostupných služeb a potřebné
péče. Vytvořme podmínky pro to, aby
mohli zvolit mezi bydlením v běžné domácnosti a komunitním bydlením s dostupnými službami. Podle svých potřeb.
Staří lidé se nemají bát ani vyjít z domu.
Proto na ně musíme více pamatovat při
promýšlení a zajišťování funkční a kvalitní infrastruktury. Nemáme tím na
mysli jen bezbariérovost veřejné dopra-

Stát má
za úkol zajistit
seniorům
soběstačnost

vy, ale celkový přístup; třeba i to, aby
v ulicích nebyl jediný rozkopaný chodník, který nejde obejít dostatečně pohodlně a bezpečně.
Zapomenout nesmíme ani na ty aktivní.
Pracující senioři se na pracovním trhu
nemohou cítit jako podřadní brigádníci.
Jejich chuť pracovat si zaslouží respekt,
proto jim dejme férové pracovní podmínky a efektivní ochranu před diskriminací.
A důchody? Ty je třeba řešit úplně
jinde. Třeba vytvářením silného podnikatelského sektoru a úspěšným přechodem na nový ekonomický model,
které budou mít pozitivní dopad na
veřejné fi nance. To umožní skutečně
vyřešit jak důchody, tak i vyšší kvalitu
veřejných služeb, které senioři potřebují využívat. mc

Olga Richterová se zasadila
o prosazení valorizace důchodů

piratiastarostove.cz

„Do práce na projektu se zapojila
řada dobrovolníků všech generací, kterým chci moc poděkovat za
úžasné nasazení. Vytvořili specializovaný web, e-mailový zpravodaj i facebookové stránky. Začínají
vznikat také tzv. Paluby – mezigenerační kluby v regionech, které
samy organizují přednášky, besedy a další aktivity. Senioři se i aktivně zapojili do boje proti dezinformacím a řetězovým e-mailům,“
říká k projektu jeho patronka, poslankyně a 1. místopředsedkyně
Pirátů Olga Richterová.
Seniorské Paluby pořádají například cestovatelské přednášky, hodiny anglické či francouzské konverzace, proběhla beseda o EU,
začíná seriál tématických setkání s pirátskými poslanci nebo
například projekt živých knihoven po dánském vzoru. Máte-li
chuť se zapojit do širokého spektra činností, zavítejte na stránky
seniori.pirati.cz. mc
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Křížovka Pirátů a Starostů o ceny

Najdete řešení? Tajenku nám pošlete na krizovka@pirati.cz
a pět vylosovaných od nás obdrží stylové ceny.

KONTAKTY
Více informací o tom, kdo jsme
a co pro naši zemi chceme udělat,
naleznete na našich webech:
www.piratiastarostove.cz
nebo
www.pirati.cz
a www.stan.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.
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