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STANOVINY
Sněmovní volby 
jsou za námi!
S konečnými výsledky letošních voleb 
do Poslanecké sněmovny sice nemůžeme 
být úplně spokojeni, ale také ukazáli jasně 
– lidé chtějí změnu. Vážíme si každého 
hlasu, který jste naší koalici dali. Je také 
zřejmé, že hnutí STAN sílí, má hodnotu, 
a také plno schopných lidí. Uděláme 
maximum, abychom nikoho nezklamali. 
Je to pro nás velký závazek. 
 
V současné době probíhají vyjednávání 
s vítěznou koalicí SPOLU. Naší snahou je 
vytvořit vládu, která zajistí férový stát, 
dostane tuto zemi z obrovských dluhů, 
ochrání krajinu i pro další generace 
a konečně přetransformuje vzdělávací 
systém, který odpovídá 21. století. 
 
 Děkujeme Vám za podporu!
 
Hnutí STAN

ZÍSKALI JSME VE 
VOLBÁCH 37 MANDÁTŮ. 
DĚKUJEME ZA 
VŠECHNY HLASY

Zadavatel: Piráti a Starostové / Zpracovatel: STAN

Koalice Pirátů a Starostů získala ve sně-
movních volbách dohromady 37 mandá-
tů. Nyní už probíhají vyjednávání s dru-
hým demokratickým blokem, koalicí 
SPOLU, která podzimní volby vyhrála. 
Již dopředu jsme otevřeně avizovala, že 
odmítáme jednání s ANO či SPD. Prioritou 
koalice je ozdravení veřejných financí, 
podpora ekonomického růstu a zastave-
ní brutálního zadlužování i rozkrádání 

státu. Koalice se zavázala chránit krajinu 
a pomocí citlivé modernizace průmyslu 
chce zajistit rozvoj firem a lépe placených 
pracovních míst. Klíčová je také podpora 
špičkového školství, vzdělávání a inovací.

„Naše koalice Pirátů a Starostů získa-
la 37 mandátů. Čehož si velice vážíme 
a všem děkujeme za důvěru. Jde o velké 
vítězství demokratických sil v této zemi 

http://facebook.com/starostove
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a porážku Andreje Babiše. Voliči řekli jeho nekompetentní po-
litice a skandálům jasné dost. Lidé si stejně jako my přejí vrátit 
Česku budoucnost a proměnit naši zemi v moderní férový boha-
tý stát. My můžeme slíbit, že pro to uděláme maximum. Projevi-
la se zde brutální lživá a dezinformační kampaň vedená proti 
Pirátům, přesto demokratické strany vyhrály, za což jsem moc 
rád. Česká republika si zaslouží konečně důstojnou schopnou 
vládu,“ okomentoval výsledky předseda Pirátů Ivan Bartoš s tím, 
že děkuje všem, kteří přišli k volbám. A také všem, kteří Pirá-
ty a Starosty na cestě doprovázejí, podporují je a pomáhají jim 
uskutečnit společné cíle.
„Důvěra, kterou nám ve volbách lidé dali, je pro nás zavazující, 
moc za ni děkujeme. Vážíme si každého hlasu, který naší koa-
lici odevzdali. Všichni ukázali, že jim budoucnost země a její 

směřování nejsou lhostejné. Nyní už je nás, abychom prosadili 
programové priority, se kterými jsme se občanům prezentovali. 
Chceme jim vrátit ukradenou zemi, připravit vzdělávací systém 
na 21. století, ochránit krajinu a vrátit slušnost a férovost do po-
litiky. Jde o neopakovatelnou šanci, jak napravit chaos a zmar po 
vládě Andreje Babiše, musíme ji naplno využít,“ zhodnotil ko-
nečné výsledky předseda Starostů Vít Rakušan. Podle něj bude 
nyní záležet i na vyjednávání s druhým koaličním subjektem. 
Na tiskové konferenci po vyhlášení voleb Rakušan rovněž po-
gratuloval vítězi voleb, jímž se stala koalice SPOLU, a označil za 
úspěch nepřítomnost KSČM ve Sněmovně. 

Vítězem letošních sněmovních voleb v počtu 
preferenčních hlasů, a to jak v absolutních 

číslech, tak v procentech, se stal náš předseda 
Vít Rakušan, který kandidoval ve svém 

Středočeském kraji. Lidé mu dali celkem  
59 792 preferenčních hlasů, tzv. kroužků.
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Koalice Piráti a Starostové získala 
v letošních volbách do Poslanecké 
sněmovny 37 mandátů. Poslanecký klub 
STAN se tak z dosavadních šesti poslanců 
rozroste na neuvěřitelných 33. V nové 
Sněmovně navíc zasedne čtvrtina žen, což je 
nejvíc v novodobých dějinách. 

POSLANECKÝ KLUB STAN 
SE ROZROSTL!

Děkujeme!

PRAHA
JAN LACINA
51 let
místostarosta Prahy 6, 
producent, scenárista 
a režisér

PRAHA
VLADIMÍR BALAŠ
62 let
právník, vysokoškolský 
učitel

PRAHA
ROMAN BĚLOR
62 let 
ředitel festivalu 
Pražské jaro

PRAHA
MILADA VOBORSKÁ
48 let
starostka MČ Praha-
Satalice, editorka

STŘEDOČESKÝ KRAJ
VÍT RAKUŠAN
43 let
poslanec 
a středoškolský učitel, 
bývalý starosta Kolína

STŘEDOČESKÝ KRAJ
ONDŘEJ LOCHMAN
40 let
starosta Mnichova 
Hradiště a pedagog

STŘEDOČESKÝ KRAJ
VĚRA KOVÁŘOVÁ
57 let
poslankyně, překla-
datelka a lektorka 
německého jazyka

STŘEDOČESKÝ KRAJ
MARTIN EXNER
57 let
starosta Nové Vsi

STŘEDOČESKÝ KRAJ
BARBORA URBANOVÁ
30 let
zastupitelka, ředitelka 
institutu a spolupracov-
nice Víta Rakušana

JIHOČESKÝ KRAJ
VIKTOR VOJTKO
43 let
náměstek primátora, 
vysokoškolský pedagog
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PARDUBICKÝ KRAJ
TOMÁŠ DUBSKÝ, 48 let
starosta obce Vysočina, 
člen předsednictva Sdru-
žení místních samospráv 
ČR, dobrovolný hasič

KRAJ VYSOČINA
LUKÁŠ VLČEK, 39 let 
náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina, člen 
rady města Pacov, 
ekonom

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JANA KRUTÁKOVÁ, 59 let
poslankyně PČR, 
členka zemědělského 
výboru a výboru pro 
životní prostředí

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
MARTIN HÁJEK
51 let
starosta obce Radějov, 
cimbalista

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
JOSEF FLEK
33 let
zdravotník, včelař

LIBERECKÝ KRAJ
JAN FARSKÝ 
42 let
poslanec PČR, člen 
Ústavně právního 
výboru, právník

LIBERECKÝ KRAJ
JAN BERKI
40 let
vysokoškolský 
pedagog, zastupitel 
města Liberce

KRÁLOVÉHRADECKÝ 
KRAJ
LUCIE POTŮČKOVÁ
45 let
starostka Mladých 
Buků, právnička

KRÁLOVÉHRADECKÝ 
KRAJ
JOSEF COGAN
48 let 
starosta Nové Paky, 
advokát

PARDUBICKÝ KRAJ
JIŘÍ HÁJEK, 60 let
stavební inženýr, 
zastupitel MO 
Pardubice V, Pardubic 
a Pardubického kraje

JIHOČESKÝ KRAJ
PAVLA PIVOŇKA 
VAŇKOVÁ, 44 let
ekonomka, pedagožka, 
vedoucí odboru 
vnitřních věcí, zakl. 
iniciativy Pivoňka

PLZEŇSKÝ KRAJ
JOSEF BERNARD, 56 let
krajský náměstek 
pro oblast životního 
prostředí, zemědělství, 
evropských záležitostí  
a regionálního rozvoje

PLZEŇSKÝ KRAJ
MICHAELA OPLTOVÁ 
36 let
starostka Kozolup, 
předsedkyně krajského 
Výboru pro regionální 
rozvoj

KARLOVARSKÝ KRAJ
JAN KUCHAŘ
47 let
starosta Františkových 
Lázní

ÚSTECKÝ KRAJ
PETR LIŠKA
51 let
starosta obce 
Malé Žernoseky
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MORAVSKOSLEZSKÝ 
KRAJ
MICHAELA ŠEBELOVÁ 
38 let
starostka obce Kunčice 
pod Ondřejníkem, 
fyzioterapeutka

ZLÍNSKÝ KRAJ
PETR GAZDÍK
46 let
učitel, poslanec

ZLÍNSKÝ KRAJ
ELIŠKA OLŠÁKOVÁ 
52 let
starostka Valašských 
Klobouk, vedoucí 
pracovnice veřejné správy

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
PETRA QUITTOVÁ
49 let
starostka 
Brno - Černovice

OLOMOUCKÝ KRAJ
HANA NAICLEROVÁ 
49 let
ekonomka, zastupitelka 
města Prostějova, 
protikorupční bojovnice

OLOMOUCKÝ KRAJ
TOMÁŠ MÜLLER
55 let 
starosta obce Nová 
Hradečná, krajský 
zastupitel

MORAVSKOSLEZSKÝ 
KRAJ
PETR LETOCHA 
37 let
podnikatel, zastupitel 
města Karviná

MORAVSKOSLEZSKÝ 
KRAJ
MICHAEL RATAJ
51 let
starosta obce 
Branka u Opavy
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Den české státnosti, který připadá na 28. září, je též svátkem sv. Václava, knížete, patrona Čech a Moravy. Senát Parlamentu ČR využil 
tohoto významného dne k oceňování osobností naší země. Poprvé jsem se slavnostního aktu předávání Stříbrných medailí předsedy 
Senátu účastnila v roce 2019, a jelikož jsem věřící člověk, postrádala jsem duchovní rozměr a odkaz knížete Václava. Přišla jsem tedy 
s myšlenkou bohoslužby, která by slavnostnímu aktu předcházela. Těší mě, že jsem byla vedením Senátu vyslyšena a zaseté zrnko 
se ujalo. V letošním roce již proběhla ve Valdštejnské zahradě v pořadí druhá, tentokrát ekumenická bohoslužba. Nejen pozvaní hosté, 
ale i široká veřejnost, která se bohoslužby účastnila, tak mohli společně sdílet poselství evangelií a zažít neopakovatelnost okamži-
ku. Věřím, že i tímto počinem můžeme společně přispět k návratu zbožnosti a víry v národě. Je důležité stavět na hodnotách našich 
předků a být pevně morálně ukotveni.  Tak ať nás víra, naděje, láska a pokora provází celým životem. 

Hana Žáková, 
senátorka 

ZÁSTUPCI STAN

OSLAVY SV. VÁCLAVA V SENÁTU

VELKÝ ÚSPĚCH HNUTÍ STAN 
JE I ÚSPĚCHEM MLADÝCH KANDIDÁTŮ

Hnutí STAN získalo 33 mandátů, bude mít zástupce ze všech 
krajů ČR i z různých věkových skupin a z rozličných oborů. 
Mladí starostové pomáhali s kampaní všem Starostům a vyvi-
nuli nemalou aktivitu k podpoře mladých kandidátů, z nichž 
mnozí jsou členy mSTAN. Povedlo se a občané i mladým lidem 
dali tisíce preferenčních hlasů, které jsou pro ně motivací, 
že politika má smysl a je podstatnou součástí života každého 
z nás. Nejlépe nám to předvedla Bára Urbanová, která se do-
stala do sněmovny a bude v ní reprezentovat mladé kandidá-
ty. Gratuluji Báře, je to pro mSTAN historická chvíle, máme 
poprvé ve sněmovně poslankyni, naši členku. Stejně tak gra-
tuluji Josefu Flekovi, který ve 33 letech bude také mladým po-
slancem Starostů.

Děkujeme Starostům, že jsme se mohli v rámci Mladých sta-
rostů a nezávislých podílet na kampani a pomoci ke změně 
společenských poměrů! Hnutí STAN dokazuje, že je otevře-
né mladým lidem a že jim má co nabídnout, toho si vážíme 
a chceme toto rozvíjet. Děkuji všem mladým, kteří se podíle-
li na kampani a pomohli tomuto úspěchu. Těšíme se na další 
spolupráci se Starosty! 

Tomáš Pavelka, 
starosta Mořic, předseda mSTAN

Jak si vedli mladí kandidáti? 

Barbora Urbanová, 30 let, 
Středočeský, 19 969 hlasů, poslankyně

Josef Flek, 33 let, 
Jihomoravský, 10 337 hlasů, poslanec

Adam Polanský, 31 let, 
Středočeský, 5 923 hlasů

Zdena Kašparová, 22 let, 
Olomoucký, 3 782 hlasů

Michal Ulbrich, 29 let, 
Jihomoravský, 3 619 hlasů

Matěj Hlavatý, 27 let, 
Královéhradecký, 3 401 hlasů

Matěj Doležal, 24 let, 
Pardubický, 2 179 hlasů

Štěpán Javůrek, 34 let, 
Karlovarský, 2 116 hlasů

Adam Volt, 25 let, 
Královéhradecký, 1 724 hlasů

Filip Jimramovský, 25 let, 
Jihomoravský, 1 152 hlasů

Klíčové volby pro budoucnost naší země máme za sebou. Jako klíčové jsou 
označovány každé volby, ale ty letošní byly klíčové oprávněně. Vyhodnotili je tak 
voliči, kteří přišli v nejvyšším počtu od roku 1998, volební účast překročila o pár 
desetin 65 %, strany koalice SPOLU a PirSTAN získaly netradičně pevnou většinu  
108 poslanců a naše země dostala šanci na lepší budoucnost.
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Koalice Pirátů a Starostů zahájila 13. října sérii schůzek s koa-
licí SPOLU nejen o harmonogramu jednání, která by měla vést 
k podpisu koaliční smlouvy, a to nejpozději do 8. listopadu. Spo-
lečná jednání šesti pracovních skupin se budou v příštích týd-
nech zabývat programovými prioritami příští vlády. Každá ze 
stran zastoupených v obou koalicích bude mít po jedné osobě 
v expertním týmu, další setkání koaličních špiček proběhne 
opět příští týden.
„Už první den po volbách se předsedové politických stran ve 
dvou koalicích sešli k podpisu memoranda o společném postu-

pu s cílem připravit kvalitní programové prohlášení a k usta-
vení vlády, která přinese změnu v této zemi. A tímto směrem 
také míříme. Dnešní jednání bylo velice konstruktivní, máme 
jasný cíl a za tím jdeme,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.
„Naše probíhající jednání se nesou v poklidné atmosféře a na 
každém z účastníků je vidět chuť se domluvit. To považuji za 
dobrou zprávu pro voliče, kteří dali najevo, že si přejí změnu. 
Vytvořili jsme nyní harmonogram dalších jednání a ustano-
vili šest skupin, které se budou zabývat společnými tezemi 
koaliční smlouvy,“ doplnil předseda Starostů Vít Rakušan. 

Čerstvě zvolení poslanci Starostů a nezávislých ustanovili vlastní poslanecký klub, který bude s 33 poslanci třetím nejpočetnějším 
klubem ve Sněmovně. Na ustavující schůzi poslanci zvolili za předsedu klubu Jana Farského, který tuto funkci vykonával již v předchá-
zejícím volebním období. 1. místopředsedou byl zvolen Petr Gazdík a pozice dalších místopředsedů budou vykonávat Věra Kovářová, 
Josef Cogan a Michaela Opltová.
„Vážím si toho, že jsem dostal důvěru vést třetí nejpočetnější klub a mohu tak pokračovat v práci, kterou jsme před lety započali. Ce-
ním si toho, že budu mít po svém boku kvalitní a pracovité lidi, za kterými je už dnes vidět velké množství odvedené práce, a věřím, že 
své zkušenosti zužitkují i při činnosti ve Sněmovně,“ řekl Jan Farský, který obhájil pozici předsedy poslaneckého klubu STAN.
Na prvním povolebním zasedání klubu řešili noví poslanci také informační věci k jednání Poslanecké sněmovny.
„Máme za sebou organizační věci, kdy zkušení poslanci předávali těm čerstvě zvoleným informace a cenné rady, které se týkají le-
gislativního procesu, fungování výborů ve Sněmovně, harmonogramu jednání i třeba rady na efektivní plánování poslanecké práce. 
Jak se totiž říká, kdo je připraven, není překvapen. A všichni naši poslanci projevili ambici pustit se do práce hned od začátku,“ doplnil  
1. místopředseda klubu Petr Gazdík.

USTAVILI JSME POSLANECKÝ KLUB. 
POZICI PŘEDSEDY KLUBU OBHÁJIL JAN FARSKÝ

PIRÁTI A STAROSTOVÉ A SPOLU SE SHODLI 
NA SPOLEČNÉ PŘÍPRAVĚ KOALIČNÍ SMLOUVY.
K podpisu by mělo dojít 8. listopadu

Nejprve mi dovolte poděkovat všem, kteří aktivně pracovali v odborných skupinách STANu 
a vytvořili tak základní teze a body programu STAN, který následně vstupoval jako podklad 
pro tvorbu koaličního programu PirSTANu. Členové odborných komisí se pak účastnili dalších 
pracovních skupin koalice a vytvořili tak program, který byl dle mého názoru nejlépe propra-
covaný a především v praxi proveditelný. V budoucích měsících nás čeká tvorba základních 
tezí programu pro komunální volby, ze kterého budou moci v území čerpat. Nastaví tak směřo-
vání STANu na komunální úrovni, které si v obcích a městech přizpůsobíte dle místních potřeb. 
Odborné komise bychom také rádi více zprofesionalizovali a přivedli do nich jak externí od-
borníky v daných oblastech, tak poradce našich poslanců, kteří budou mostem pro předá-
vání informací a odbornou podporou při tvorbě legislativních návrhů. Závěrem mi dovolte 
pogratulovat všem zvoleným poslancům a popřát do dalších voleb senátních a komunálních 
hodně štěstí a vytrvalosti.

ODBORNÉ KOMISE

Michaela Matoušková
vedoucí OK ekonomika a daně
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STAN ZA ČESKÉ OBČANY

„Evropská komise ztrácí trpělivost s českými úřady, které jsem 
v posledních letech i já třikrát upozorňoval, aby začaly dodržo-
vat zákony. Na problém se střetem zájmu pana premiéra upozor-
ňovala i řada nezávislých expertů. Situace tedy nemusela dojít 
tak daleko. Jednání pana premiéra dnes reálně ohrožuje mimo 
jiné 180 miliard korun z fondu obnovy pro Česko, které potřebu-
jeme pro postcovidovou obnovu, rozvoj firem, školství, moder-
ních technologií či například digitalizace. Je zcela neakceptova-
telné, aby běžní občané a podnikatelé byli trestání za hamižnost 
pana premiéra a hradili způsobenou škodu. Ministryně Dostálo-
vá avizovala, že její ministerstvo dnes v dopise Evropské komisi 
uvede, že všechna opatření proti střetu zájmů úspěšně zavedlo. 
O tom lze ovšem odůvodněně pochybovat. Proto jsme se rozhodli 
popsat Evropské komisi skutečný stav věci a doporučili zaměřit 
se na reálné viníky situace, aby nebyli za chyby premiéra trestá-
ni lidé,“ vysvětlil předseda Pirátů Ivan Bartoš.
Evropská komise ve svém dopise pohrozila zablokováním 
všech dotací například v operačním programu Podniká-

BLOKUJTE DOTACE POUZE AGROFERTU. 
ZA STŘET ZÁJMŮ ANDREJE BABIŠE 
NEMAJÍ BÝT TRESTANÍ BĚŽNÍ OBČANÉ

ní a inovace pro konkurenceschopnost anebo v programu  
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Podmínka vyřešení střetu zájmů 
se týká rovněž 180 miliard z fondu obnovy. 
Již nyní Evropská komise některé dotace koncernu Agrofert ne-
proplácí a hrazené jsou pouze z národních zdrojů. Za minulý 
rok získal tento koncern na dotacích téměř 1,7 miliardy Kč. Po-
kud by Evropská komise zablokovala tomuto holdingu všechny 
dotace (včetně přímých plateb), Andrej Babiš by byl pravděpo-
dobně donucen konečně svůj střet zájmů řešit a neohrožoval by 
jím zájmy Česka. 
„Členové vlády dnes primárně bojují za zájmy koncernu Ag-
rofert na úkor běžných občanů a podnikatelů. Úředníci státní 
správy mají pak obavu činit kroky, které by nesledovaly zájmy 
soukromého byznysu pana premiéra. Někteří z nich dokonce 
museli odejít, když se pokusili jednat nezávisle. Osobně jsem se 
zajímal například o situaci na zemědělském fondu, který  vydá-
val vzájemně se vylučující rozhodnutí, když rozhodoval o pod-
nikání pana Babiše. Pokud by Piráti a Starostové byli součásti 
příští vlády, tak se zasadí o to, aby tento pocit strachu na úřa-
dech byl již minulostí a úředníci mohli fungovat zcela nezávis-
le a profesionálně. Pan premiér musí dodržovat zákony stejně 
jako běžní občané,“ vysvětlil předseda Starostů Vít Rakušan.
Koncern Agrofert získává nejenom dotace, ale rovněž veřejné 
zakázky. Jejich hodnota během 3 let dosáhla 20 miliard korun. 
Piráti proti již v roce 2019 podali trestní oznámení, které po-
stupně v letech 2020 a 2021 doplňovali a celkově kriminalistům 
doručili kolem 100 příloh. Případem se zabývá evropská žalob-
kyně a současně i Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Piráti a Starostové zaslali Evropské 
komisi dopis, v kterém navrhují, aby 
nepřistupovala k plošnému zastavení 
kohezních dotací, ale zaměřila se pouze 
na viníky - tedy blokovala pouze dotace 
čerpané koncernem Agrofert do doby, 
než se česká ministerstva začnou řídit 
platnými pravidly.

Členové vlády dnes primárně bojují za 
zájmy koncernu Agrofert na úkor běžných 

občanů a podnikatelů. Úředníci státní 
správy mají pak obavu činit kroky, které by 
nesledovaly zájmy soukromého byznysu 

pana premiéra. 
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VÁCLAV HAVEL

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 zmítané-
ho 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 ří-
kaly dámy) roztomilý… I já jsem byl v davu těch čumilů, má-
vačů a oslovovačů. Dokonce jsem se probojoval až na perón 
a díval se na Vás docela zblízka. Nejistě jste se usmíval a tako-
vým 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… Char-
tu 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 vla-
ku: „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 ko-
žené 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 ob-
sah jsme Vy i já naštěstí vytěsnili. Měla být chytrá, provokativ-
ní, 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 hlta-
li. Protože jste, se všemi svými chybami, občasnou nerozhod-
ností 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 roz-
hodně 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, auten-
tická, příjemná. 

Potřetí jsem Vás viděl jako začínající starosta v roce 2010 na jed-
né společenské akci v Praze. Už jste vypadal unaveně a nemoc-
ně a mně z toho bylo nedobře. A když jste nás v následujícím 
roce (příliš brzo) opustil, jel jsem k radnici zapálit svíčku. A při-
dala se spousta dalších lidí… Tím rokem pro mě skončilo mládí. 
V roce 2011 definitivně zmizely devadesátky. Nějak jsme cíti-
li, 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 2021 
budete jediným prezidentem, jehož obraz mi kdy visel (a stále 
visí) v pracovně… 

Vídám Vás i teď. Spřátelil jsem se s Lubošem Dobrovským, va-
ším někdejším kancléřem, také s Tomki Němcem, Vaším foto-
grafem. 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 ge-
nerace 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 ja-
koby 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 32 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,
předseda hnutí STAN
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STAN NA SÍTÍCH

Stanislav Polčák (29. 9):
Premiér Orbán, jenž omezil činnost univerzit, svobodných 

medií a jeho přátelé nepokrytě kradou ve velkém, dnes kam-
paňuje pro Andreje. Zatímco pro @AndrejBabis

je Orbánova podpora vítaná, @STANcz odmítl sedět s FIDES-
Zem v jedné eurofrakci. SVŮJ K SVÉMU.

Věra Kovářová (1. 10.):
1. říjen je Mezinárodním dnem seniorů, tak jsem si ho užila se 
svou nejmilejší seniorkou - maminkou  na skvělém koncertu 
v Rudolfinu spolu s Hejtmanka Petra Pecková a Senátor Pa-
vel Kárník s manželkou Hana Kárníková. Po koncertě si měli 
s maminkou o čem vyprávět. S Petrou o Mnichovicích, kam 
jsme jezdili na chatu zvanou Káča, s Kárníkovými o Kolíně, 

rodném městě maminky. 
Bezva večer - maminka, milá společnost a krásná hudba!  

Jen si maminka stěžovala, že jsem jí neposlala fotky. A prá-
vem! Omylem jsem totiž v adresáři klepla místo na “Babi” na 
“Babis”. Tak to asi premiér koukal, že mu posílám “hlášení” 

o našem večerním programu!  Chce to asi zajít k očaři! 

Barbora Urbanová (17. 10.):
10 fun facts o kampani PirSTAN, které už teď můžete vědět. 
A já tímto uzavírám tuto kapitolu, potřebuju vyhnat z hlavy 

tyhle myšlenky a začít zas normálně spát:

1. Dohoda, že se budou lídři střídat v debatách, nevznikla na 
základě průzkumů či chytrých rad na Twitteru. Byl to nápad, 
který měl své strategické opodstatnění, a ano, i to, že se to už 
v tom červnu neřeklo nahlas, mělo důvod.

2. Protože má @Vit_Rakusan všude kamarády, v hotelu musel 
spát pouze jednou, jinak měl vždy kde složit hlavu. Já bohužel 
víckrát a letos jsem byla mistr na zapomínání pyžam.

3. Nápady s  největším dosahem na sociálních sítích vznikly 
většinou na poslední chvíli. Myslím ale, že je to tak správně. 
Reagovaly na náladu lidí.

4. Ta skvělá videa našich lídrů, které Twitter svět tak obdivo-
val, koordinoval a  vymýšlel stejný člověk, resp. stejná parta 
lidí, jako výstupy na sociálních sítích našich stran všeobecně.

5. Nejlepší lídrovské video mají objektivně Olga Richterová 
a Honza Farský, omlouvám se všem ostatním. U Honzy jsme 
se v kanclu dojímali všichni několik dní, ten záběr, jak mu lidi 
mávají v tom hadraplánu…

6. Fotka Vítka, které říkám “tvrdá brada”, má příběh, který ni-
kdy nikomu neřeknu. Ale fotil ji nejlepší kampaňový fotograf 
Dominik Kučera (doporučuji) a záměr NEBYL přiblížit se fotce 
Roberta Šlachty. Existuje hned několik verzí.

7. Existují 3 verze videa “Andreji, končíš!” a  ta věta měla 
původně znít jinak. https://twitter.com/vit_rakusan/sta-
tus/1446418870273720322?s=21… A  že si člověk koleduje 
o satiru, to je u těchto věcí taky vždycky jasný.

8. Andrej Babiš (a jeho tým) samozřejmě věděl moc dobře, že 
do debaty na CNN přijde Vítek a ne Ivan. Když začal vykřikovat 
“Kdě je Bartoš”, jenom jsme se rozhodli s ním tuhle hru hrát. 
Od toho vtipy na složky na Ivana nebo Vítka…

9. Shakira byla skvělá hláška, ale o  jejím zapojení v Pandora 
Papers asi moc lidí nevědělo (než to Vítek odpálil). Pak nám 
vyprávěl, že v tom studiu mělo hodně lidí dost nechápavý po-
hled (prý to nejhůř nesl asi Vojtěch Filip).

10. Objet celou ČR dvakrát stálo 20 tis. km, zbytky mých nervů 
(NENÁVIDÍM trasu Olomouc-Kolín), čtyřikrát doplnění AdBlue 
(furt nevim, co to je), jedno dofukování pneu, jedna voda v os-
třikovačích a hodiny důstojného mlčení v autě. Hrdina je Vítek, 
příjemný na lidi za všech okolností.

11. (teď jsem si vzpomněla!!) Nanuk je historicky nejúspěšněj-
ším produktem, který kdy naše strana rozdávala. Čísla vám 
neřeknu (nemám po ruce a možná bych ani neměla říkat), ale 
rozdalo se ho fakt neuvěřitelné množství, za to jsme autorům 
nápadu tleskali. A byl chuťově FAKT dobrej.

Věslav Michalik (5. 10.):
Další ocenění pro Dolní Břežany.

Včera jsem převzal cenu Opera Civitatem, která je udělová-
na za architektonicky či urbanisticky nejkvalitnější soubory 

staveb vybudované za uplynulých 30 let. 
Cena byla udělena v rámci celorepublikového projektu Naše 
město 1991–2021 za nejvýznamnější a nejkvalitnější inves-

tiční realizaci pro rozšíření a zkvalitnění tělovýchovného 
a sportovního života v obci v letech 1991-2021. 

Petra Pecková (17.9.):
Být na UK v Kyjevě a neuctít památku zhruba stovky obětí 

krveprolití na Majdanu z doby Revoluce důstojnosti, by bylo 
nemyslitelné. Při prohlížení fotografií obětí a míst, odkud byli 
odstřelováni, si člověk čím dál více říká, jaký dar jsme dostali 

v podobě Sametové revoluce.

Vít Rakušan (3. 10):
Zámeček na francouzské riviéře. Koupený tajně přes daňové 
ráje. Únikový plán má Babiš připravený. Dopřejme mu prosím 

užít si ho za necelý týden tím, že jej porazíme ve volbách. 
Interpol si jej tam jistě posléze najde…

https://twitter.com/vit_rakusan/status/1446418870273720322?s=21
https://twitter.com/vit_rakusan/status/1446418870273720322?s=21
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PŘEDSTAVILI JSME TZV. PEER 
PROGRAM PRO POMOC DĚTEM 
S DOHNÁNÍM ZAMEŠKANÉ 
VÝUKY 

Zástupci koalice Piráti a Starostové u příležitosti zahájení 
školního roku vyzvali ředitele škol, aby v začínajícím škol-
ním roce zohlednili potřeby žáků, kteří se v  dlouhodobé 
uzávěře škol nemohli řádně učit a nyní budou muset učivo 
dohánět. Pomoci k  tomu mají tzv. peer programy, jejichž 
podstatou je spolupráce mezi studenty a  žáky, kteří po-
třebují s doplněním zameškaného učiva pomoci. Zapojit do 
projektu by se mohli vedle pedagogických fakult také nezis-
kové organizace. 

„Chceme, aby ředitelé škol zkusili už vyzkoušený tzv. peer 
program, který se velmi osvědčil v protidrogové prevenci, kdy 
starší žáci pomáhají těm mladším. My jsme to ve spolupráci 
s několika řediteli škol zkoušeli už v červnu a zjistili jsme, že to 
skutečně funguje. Většina dětí je připravena učivo zvládnout 
v celkem krátké době, ale potřebuje tu pomoc a ujištění, že to 
dělá správně. Proto přicházíme s touto výzvou zřizovatelům 
a ředitelům škol, aby koordinovali pomoc starších žáků těm 
mladším. Chceme, aby neziskové organizace jako je třeba 
Skaut, oslovily rodiče a vyzvaly ty, co potřebují pomoct, tak 
aby skauti přišli do rodin a pomohli,“ uvedl Petr Gazdík.

ZÁŘÍ 2021

CHCEME RYCHLÉ 
A EFEKTIVNÍ SOUDNICTVÍ 

Rychlejší soudní řízení a méně soudních excesů. To přine-
sou nástroje navržené koalicí Pirátů a Starostů. Proto jsme 
představili na tiskové konferenci nástroje a webovou strán-
ku www.rychlejsisoudy.cz s prototypem statistiky soudců. 
Zavedení povinnosti zveřejňování vlekoucích se případů 
vede dle zahraničních zkušeností k  zásadnímu zrychlení 
práce soudů. Informace o statistikách v úplné podobě by 
v pilotním projektu byly přístupné resortu justice, výhledo-
vě se počítá s možností jejich zveřejnění. 

Podle senátora Zdeňka Hraby je právo občanů na spraved-
livý proces v přiměřené lhůtě narušeno, a i banální spory 
trvají několik let. „Spor o hranici pozemku, doslova o pár 
centimetrů, se vleče šest let, bylo nařízeno osmnáct jedná-
ní, třikrát vydal okresní soud rozsudek, dvakrát byl zrušen 
odvolacím soudem. Není to proces, ke kterému by měly 
úctu obě strany sporu,” uvedl Hraba.
Soudní průtahy či nespravedlivá rozhodnutí ovlivňují spo-
ry o děti i trestní záležitosti v tisícovkách případů. Dlouhé 
soudní řízení ničí život nevinným, anebo naopak spravedl-
nost zbytečně odkládá.

SLEDUJTE NAŠI ČINNOST NA WWW.STARAME.SE

ZASLALI JSME DOPIS EVROPSKÉ KOMISI KVŮLI DOTACÍM PRO AGROFERT 

Piráti a Starostové zaslali Evropské komisi dopis, v kterém navrhují, aby nepřistupovala k plošnému zastavení kohezních dotací. Ale zaměřila 
se pouze na viníky - tedy blokovala pouze dotace čerpané koncernem Agrofert do doby, než se česká ministerstva začnou řídit platnými pra-
vidly. Evropská komise ve svém dopise pohrozila zablokováním všech dotací například v operačním programu Podnikání a inovace pro konku-
renceschopnost anebo v programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Podmínka vyřešení střetu zájmů se týká rovněž 180 miliard z fondu obnovy. 

„Členové vlády dnes primárně bojují za zájmy koncernu Agrofert na úkor běžných občanů a podnikatelů. Úředníci státní správy mají pak obavu či-
nit kroky, které by nesledovaly zájmy soukromého byznysu pana premiéra. Někteří z nich dokonce museli odejít, když se pokusili jednat nezávisle. 
Osobně jsem se zajímal například o situaci na zemědělském fondu, který vydával vzájemně se vylučující rozhodnutí, když rozhodoval o podnikání 
pana Babiše. Pokud by Piráti a Starostové byli součásti příští vlády, tak se zasadí o to, aby tento pocit strachu na úřadech byl již minulostí a úředníci 
mohli fungovat zcela nezávisle a profesionálně. Pan premiér musí dodržovat zákony stejně jako běžní občané,“ vysvětlil předseda Starostů Vít 
Rakušan.
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KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Absolvovali jsme velmi vyhrocenou bitvu. Na jedné straně 
bezbřehá demagogie populistů. Proti bouři lží se seřadila floti-
la demokratického bloku, aby bránila principy právního státu. 
Více lodí se společným cílem, ne však v jedné řadě. Ti nejodváž-
nější v přední linii schytali zbabělý podpásový útok a utrpěli 
velké ztráty. Když plály jejich lodě, ostatní získali cenný čas. 
Přinesli oběť, abychom mohli slavit týmové vítězství. Vítězství 
těch, co hájí právní stát. Takovou oběť je třeba mít v úctě. Tahle 
bitva nebyla fér. Svědomí a čest to mají proti lži vždy těžší. Zase-
té pochybnosti a nenávist snadno zapouštějí kořeny. Ty se pak 

velmi těžko vytrhávají. Nezapomeňme a buďme ve střehu, teď 
půjdou po nás.
Musíme se připravit na to, že i další kroky budou znamenat 
oběť pro budoucnost naší země. Musíme mít sílu i odvahu činit 
i nepopulární opatření. Veřejné rozpočty jsou v tristní situaci. 
Vláda pracovala v duchu Goebbelsova citátu, že stokrát opako-
vaná lež se stává pravdou. Už únorový schodek 27,4 miliardy 
v roce 2020 byl nejhorší v historii Česka a zadlužování státu ho-
rentní. Covid vládu vlastně zachránil. Umožnil jí, aby pod jeho 
rouškou řešila své finanční problémy na úkor budoucích gene-
rací. Úplně rezignovala na odpovědnost k budoucnosti, chtěla 
jen udržet moc. Nyní za ní budeme tahat horké kaštany z ohně, 
je to naše povinnost a úděl. Chopme se ho rázně a odpovědně. 
Bude to těžká práce, nesmíme se však vzdát svých principů. 
Buďme státničtí, potlačme svá ega a nebojme se předat svoji 
moc ve prospěch zpevnění zdi demokracie, připravme ji na pří-
ští atak. Pokusme se odstranit mezery v ústavě, které se snaží 
zneužívat uzurpátoři moci svévolným výkladem. Byť nemáme 
potřebnou ústavní většinu, hledejme řešení, které jasně rozliší 
a obnaží ty, kteří to myslí s demokracií vážně. Zvyšme záru-
ky nezávislosti veřejnoprávním médiím. Učiňme soudy zcela 
nezávislými, vymaňme je z finanční a organizační závislosti 
na vládě. Poučme se a zacelme další díry a mezery v zákonech, 
které mohou být v budoucnu zneužity k zájmům autoritářů.
Pevně věřím, že s důvěrou, kterou jsme od občanů dostali, na-
ložíme obezřetně ve prospěch společné budoucnosti.
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Demokracie doslovně znamená „vláda 
lidu“. Nyní napsala další kapitolu do své 
kroniky.Občan ji třímá ve svých rukou. 
Rozhoduje tak o tom, komu dočasně 
předá důvěru, aby ho zastupoval při 
tvorbě zákonů. Demokracie potřebuje 
silné občany, kteří si jsou vědomi svých 
práv a nenechají si je vzít. V letošních 
volbách si váhu a důležitost svého hlasu 
uvědomili a přišli v hojném počtu. To je 
určitě skvělá zpráva pro nás všechny. 
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