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Návrat 
k odpovědnému 
hospodaření. 
Schválili jsme 
státní rozpočet  

Poslanecká sněmovna schválila vlád-
ní návrh státního rozpočtu pro rok 
2022. Rozpočet nyní počítá se schod-
kem 280 miliard korun, což je téměř 
o 100 miliard méně, než byl návrh mi-
nulé vlády. Koaličním stranám se tak 
podařilo splnit jeden ze slibů, který 
voličům před volbami daly. Finální 
verze státního rozpočtu zahrnuje i ně-
kolik pozměňovacích návrhů, na kte-
rých se podíleli zástupci hnutí STAN. 
Sněmovna odsouhlasila škrty, které 
sníží rozpočet prezidentské kanceláři 
a dalším institucím, přesun peněz na 
humanitární pomoc Ukrajině nebo 
zvýšení finanční podpory potravino-
vých bank. Schválením rozpočtu se 
Česká republika dostala z rozpočtové-
ho provizoria, ve kterém hospodařila 
od začátku ledna. 

„Nemůžeme předat zemi našim dětem 
ve stavu, v jakém jsme ji od minulé 
vlády převzali. Realita je, že šetřit 
zkrátka musíme. Nechceme a nebude-
me ale šetřit na lidech, na platech hasi-
čů nebo policistů. To jsme slíbili a to se 
nám podařilo splnit. Začínáme u sebe, 
mimo jiné jsme dokázali najít úspory 
na provozu samotného ministerstva,” 
shrnul ministr vnitra a 1. vicepremiér 
Vít Rakušan. 

ZÁKONODÁRCI SCHVÁLILI BALÍK 
ZÁKONŮ „LEX UKRAJINA“. 
POMŮŽE UKRAJINCŮM 
S POBYTOVÝM OPRÁVNĚNÍM 
NEBO ŠKOLOU

pak mohly začít chodit do dětských sku-
pin a účastnit se výuky. 
„Spolu s odborníky jsme definovali, co 
by mohlo ředitelům škol působit problé-
my. Nechceme, aby v důsledku válečné 
situace způsobené ruskou agresí museli 
ředitelé našich škol porušovat zákony,” vy-
světlil ministr školství za hnutí STAN Petr 
Gazdík. „Česká republika reaguje ze všech 
zemí, kterých se současná migrační krize 
týká, nejrychleji. Za to chci všem ředite-
lům, učitelům i rodičům a studentům a žá-
kům opravdu poděkovat,” doplnil Gazdík.

Horní i dolní komora parlamentu schváli-
ly trojici vládních zákonů souvisejících se 
situací na Ukrajině. Vládní předlohy se tý-
kají resortů vnitra, školství a práce a soci-
álních věcí. Pomoci mají běžencům z Ukra-
jiny získat souhlas k pobytu, v přístupu ke 
zdravotním službám, vstupu na pracovní 
trh a vzdělávání. Uprchlíci z Ukrajiny tak 
budou moci v Česku díky našemu úsilí už 
brzy pracovat bez nutnosti pracovního po-
volení. To jim usnadní získat zaměstnání, 
díky čemuž začnou také přispívat do zdra-
votního a sociálního systému. Jejich děti by 

NE, NEŘEŠÍME „JEN UKRAJINU“
„Vždyť vy řešíte jen Ukrajinu, a co naši lidi…,” napsal mi nejeden spoluobčan na sociálních sítích. A já se poprvé po mnoha dnech 
vážně pozastavil. Skutečně si někdo myslí, že můžeme neřešit Ukrajinu? Že můžeme nepomáhat lidem, kteří utíkají před válkou? 
Ti dospělí, kteří k nám přicházejí, jsou z 80 % ženy. Fotky dětí ležících v tzv. Krajských asistenčních centrech pomoci nemusím 
připomínat. Dospělí muži jsou v naprosté většině starší, již neschopní boje. Ano, musím řešit Ukrajinu. Nejen z důvodu vlastních 
hodnot, kdy já budu vždy nazývat celou věc správným jménem: je to Putinova agrese, zažíváme válku. Něco, co si má generace 
myslela, že nezažije. Cílem útoku jsme i my, nejen Ukrajina. (Pokračování na str. 2)



2 / STANOVINY BŘEZEN 2022

ÚVODNÍK PŘEDSEDY HNUTÍ VÍTA RAKUŠANA

NE, NEŘEŠÍME „JEN UKRAJINU“

(pokračování ze str. 1)
Musíme řešit zajištění bezpečnosti naší země, našich lidí i těch, 
které mi svědomí nedovolí v tak hrozné situaci, v jaké jsou, 
opustit. A musím říct, že odvádíme skvělou práci. My všichni, 
naše společnost. Naše bezpečnostní složky, úřady, samosprá-
vy, neziskovky, všichni dobrovolníci. Podařilo se nám na vni-
tru velmi rychle vytvořit systém, který řeší válečné utečence 
efektivně. Rychle dostat do země, tak, aby co nejméně trpěli. 
Rychle dostat do center pomoci, kde na jednom místě vyřídí 
všechno, co je potřeba. Odbor azylové a migrační politiky po-
sílit o příslušníky policie, to vše díky nouzovému stavu, který 
je nastaven tak, že nikomu žádná práva nebere a nám a našim 
Ukrajincům pomůže. Přehledný web, kde je na jednom místě 
všechno i v ukrajinštině. Jsem velmi hrdý na tým na svém mi-
nisterstvu, protože jsme vzorem i pro ostatní členy EU. Děkuji 
jim za to, explicitně hasičům, policistům, pracovníkům odboru 
azylové a migrační politiky, stejně jako děkuji vám všem za pří-
kladný přístup.
 
Vím ale, že počáteční nadšení vyprchá. Za chvilku začneme být 
unaveni, začnou se objevovat problémy. Vím to. Nejsem naivní, 
nemyslím si, že budu ministr bez problémů - já jsem tu od toho, 
abych je řešil. A abych jim předcházel. I proto se snažím dívat 
dopředu. Vím, že problém budou dezinformace, nenávist k li-
dem, kterým se teď všichni tak moc snažíme pomoct. Ubraňme 
se tomu. Ubraňme před tím hlavně je, nedělejme z nich oběti 
našich vlastních problémů.
 
A že jich je požehnaně. Putinova drahota bezostyšně útočí na 
naše domácnosti, inflace, na kterou zadělala minulá vláda 
a kterou přiživuje všechno, co teď musíme dělat, drahé energie, 
drahé pohonné hmoty. Ve vládě musíme hlavně spolupracovat, 
nekoukat vlevo ani vpravo a dělat věci správné. Věci, které ve 
svém důsledku budou mít kýžený efekt: pomoci lidem, kteří to 
potřebují, a ty, kteří to nepotřebují, nechat volně dýchat. Z toho 
svobodného odfukování pak vzniká spousta pozitivních věcí: 

pomoc našim Ukrajincům, boj s diktátorem, často stačí i jen lep-
ší nálada, kterou naše země taky potřebuje.
 
Koneckonců, vydání Stanovin, které právě čtete, svědčí i o na-
šich aktivitách, které s Ukrajinou nesouvisí. Vydali jsme Andre-
je Babiše k trestnímu stíhání. Schválili jsme letošní rozpočet. 
Podáváme návrhy zákonů, řešíme sociální situaci našich obča-
nů. Přemýšlíme o reformách na našich resortech, Petr Gazdík 
na Ministerstvu školství a jeho velmi správné úvahy směrem 
ke konečně moderní podobě maturity jsou toho důkazem.
 
A tak ještě jednou děkuji. Nejen za všechno výše uvedené, ale i za to, 
že to všechno vlastně může vznikat. Je to díky vám, vaší podpoře.

Vím ale, že počáteční nadšení vyprchá. 
Za chvilku začneme být unaveni, 

začnou se objevovat problémy. Snažím 
se proto dívat dopředu. Vím, že problém 
budou dezinformace, nenávist k lidem, 
kterým se teď všichni tak moc snažíme 
pomoct. Ubraňme se tomu. Ubraňme 

před tím hlavně je, nedělejme  
z nich oběti našich vlastních problémů.

VÍT RAKUŠAN, 
předseda hnutí STAN, ministr vnitra
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STAN VE SNĚMOVNĚ

zda jsou v imunitních věcech dány podmínky pro trestní stíhání 
poslance, provede nutná šetření, umožní poslanci osobní účast 
a možnost se k věci vyjádřit a navrhne Poslanecké sněmovně, jak 
se má v dané věci rozhodnout. Sněmovna pak svým hlasováním 
definitivně rozhodne, zda vysloví souhlas k vydání.
Ve výboru i na plénu jsem hlasoval pro vydání. Neshledal jsem 
žádnou skutečnost, ze které by vyplývalo, že nejsou dány pod-
mínky pro expremiérovo trestní stíhání. Ve věci nebyl žádný 
relevantní důvod, proč by se neměl Andrej Babiš hájit před 
soudem, jako každý jiný občan České republiky. Poslanecká 
imunita není osobní výsadou poslance. Slouží jako pojistka s cí-
lem zajistit nezávislost rozhodování zákonodárného sboru. Ne 
k ochraně jednotlivce, který se za ni chce schovat před odpo-
vědností za své možné protiprávní jednání. 

Josef Cogan
předseda poslaneckého klubu STAN

„Plně stojíme za Ukrajinou, která se dnes stala obětí agrese, jakou Evropa naposledy zažila za 2. sv. války. Jsme připraveni Ukrajině 
pomoci, podporujeme ty nejtvrdší možné sankce proti Rusku. Oceňuji, s jakou rychlostí byla svolána mimořádná schůze Poslanecké 
sněmovny, i to, že jsme všemi přítomnými hlasy přijali usnesení odsuzující barbarské chování Vladimira Putina. Je to jasný signál, že 
celá Česká republika je v této otázce jednotná,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Josef Cogan.

Předsednictvo hnutí STAN přijalo 25. 2. 2022, den po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu, usnesení následujícího znění:

Hnutí Starostové a nezávislí podporuje vládu České republiky v dosavadních krocích ve věci ruské invaze na Ukrajině a souhlasí s tím, aby:
• hledala možnosti, jak rozhodnout o zmrazení významného majetku fyzických i právnických osob majících ruské občanství na 

území České republiky, a to do doby, než doloží původ svého majetku
• s okamžitou platností vyhostila velvyslance Ruské federace a uzavřela její diplomatickou misi v Praze až do doby mírového řešení 

konfliktu na Ukrajině
• s okamžitou platností přerušila letecký styk mezi Českou republikou a Ruskou federací
• na úrovni Evropské unie důrazně prosazovala odstřihnutí Ruské federace od zprostředkovatele mezinárodního platebního styku 

SWIFT, což považujeme za jedinou účinnou sankci vůči zemi, která jako agresor napadla suverénní území jiného státu
• podpořila obranu a soběstačnost Ukrajiny dodávkami strategických komodit 
• jednala se samosprávami a neziskovými organizacemi ve věci přijímání uprchlíků

STANOVISKO HNUTÍ STAN K RUSKÉ INVAZI NA UKRAJINU

POSLANECKÁ 
SNĚMOVNA POTŘETÍ 
VYDALA BABIŠE 
K TRESTNÍMU STÍHÁNÍ 

Poslanecká sněmovna dne 3. 3. 2022 již potřetí rozhodla o vy-
dání Andreje Babiše k trestnímu stíhání.  Byli jsme též svědky 
jeho dalšího taktického obratu. Poté, co při minulých jednáních 
nakonec sám souhlasil se svým vydáním, nyní se mu houžev-
natě bránil. Stavěl se do role mučedníka a jeho kolegové mu 
snaživě přitakávali. Nebrali v potaz, že jednací sál sněmovny 
není soudní síní.
Jaké je právní postavení Poslanecké sněmovny a jejího mandá-
tového a imunitního výboru při vydávání poslance k trestní-
mu stíhání? Sněmovna není soud, nerozhoduje o vině a trestu. 
Podle čl. 27 odst. 4 Ústavy České republiky nelze poslance trest-
ně stíhat bez souhlasu sněmovny. Odepře-li souhlas, je trestní 
stíhání po dobu trvání jeho mandátu vyloučeno. Po skončení 
mandátu je však stíhání znovu možné. Podrobněji pak vyslo-
vení souhlasu k trestnímu stíhání upravuje zákon o jednacím 
řádu Poslanecké sněmovny ve §12 a §45.
Jsou zde demonstrativním výčtem stanoveny náležitosti žádos-
ti o vydání. Ta však musí vždy obsahovat minimálně vymeze-
ní skutku, o který jde, a předpokládanou právní kvalifikaci. Tu 
však může soud při dalším jednání změnit. Klíčové je tedy zejmé-
na vymezení skutku, jehož podstatu tvoří jednání obviněného 
a jím způsobený následek. Mandátový a imunitní výbor zjišťuje, 
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HNUTÍ STAN

STANISLAV POLČÁK REZIGNOVAL 
NA POST MÍSTOPŘEDSEDY HNUTÍ STAN
Europoslanec Stanislav Polčák rezignoval na funkci místopředsedy hnutí Starostové 
a nezávislí. Reagoval tak na informace o provizi, kterou měl podle médií získat za 
prosazení zákona o odškodnění pro obce za výbuch ve Vrběticích. Takové tvrzení, které 
zároveň poškozuje hnutí STAN, však Stanislav Polčák odmítá.

Vzhledem k tlaku, kterému jsou zmíněné obce a jejich vedení 
vystaveny, se Stanislav Polčák rozhodl odstoupit od uzavře-
ných smluv. Současně požádá Advokátní komoru, aby přezkou-
mala jeho postup, zda byl v souladu se zákonem. A s ohledem na 
to, jaký měl dopad dosavadní průběh kauzy na hnutí STAN, se 
rozhodl pro odstoupení z pozice místopředsedy.

 

STANISLAV POLČÁK, 
europoslanec

„Stanislav Polčák neinkasoval peníze za prosazení zákona, 
jak vysvětlil mimo jiné i ve svém včerejším prohlášení. To 
prostě není pravda. Dopustil se politické chyby, když připus-
til, aby jeho jednání bylo takto interpretováno. A z této chyby 
vyvodil odpovědnost, za což mu děkuji. Pokud vím, své jed-
nání chce nechat přezkoumat advokátní komorou, já věřím, 
že mu dá věcně zapravdu,” uvedl předseda hnutí STAN Vít 
Rakušan.

„Po pečlivém zvážení všech okolností 
jsem se také rozhodl rezignovat na 
funkci místopředsedy hnutí STAN. 
Jsem si totiž vědom, že nepravdivá 

teze – provize za zákon – velmi poškozuje 
naše hnutí, jehož dobré jméno a práce 
mých kolegů mi vždycky ležela nejvíc 

na mysli,” vysvětlil svoje 
rozhodnutí Polčák.

Stanislav Polčák: 
Práce pro obce na Vrběticku v této souvislosti 
byly čistě rázu právního poradenství:
 
• ve věci náhrady škody a odškodnění v důsledku 

výbuchu areálu muničních skladů,
• administrace veřejných zakázek v souvislosti 

s užitím prostředků vyplacených obcím,
• právní poradenství občanům, kteří na odškodnění 

nedosáhnou z důvodů vymezení zákonných 
podmínek kritérií nároku.
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STAN VE SNĚMOVNĚ

PODPOŘILI JSME POTRAVINOVÉ BANKY. 
PODPOŘTE JE TAKÉ!

Nyní jsou potravinové banky obzvlášť vytížené vzhledem k mi-
mořádné mezinárodní situaci. V důsledku válečného konfliktu 
na Ukrajině proudí do České republiky tisíce uprchlíků, kterým 
potravinové banky poskytují pomoc. Je tedy nepochybné, že si 
tyto neziskové organizace zaslouží vzhledem k mimořádné si-
tuaci také mimořádnou podporu. Proto jsme s kolegyní z hnutí 
STAN Janou Krutákovou ve druhém čtení zákona o státním roz-
počtu pro rok 2022 navrhly zvýšit finanční podporu potravino-
vým bankám o 20 mil. korun. A jsem velmi ráda, že náš návrh 
byl na schůzi Sněmovny dne 10. 3. schválen.
Pravda je taková, že všechny potravinové banky nyní jedou 
doslova na plné obrátky, posílají desítky palet naplněných po-
travinami do všech regionů, pořádají sbírky a organizují dovoz 
potravin i ze zahraničních potravinových bank v rámci EU. 
Ačkoli i za normálních okolností rozdají nepředstavitelných 
92 tun zboží týdně, v současnosti potravinové banky hlásí kaž-
dý týden výdej dokonce přes 170 tun potravin na území ČR. To 
v říši financí znamená výdej zboží v hodnotě zhruba 9 milionů 
korun. Tak extrémní nápor je ovšem při stávajícím stavu pod-
pory dlouhodobě neudržitelný.
 Maximální možnou pomoc již potravinovým bankám, díky ne-
docenitelné energii prezidenta SOCR Tomáše Prouzy, poskytují 
i výrobci a obchodníci, kteří dodávají potraviny. Vyzdvihnout 
je třeba také mimořádnou práci všech zaměstnanců potravino-
vých bank.

 
Potravinové banky, které poskytují pomoc těm nejpotřebněj-
ším, v tuto chvíli samy potřebují pomoc. Každý z nás přitom 
může přidat ruku k dílu a zapojit se do dobročinného procesu 
– ať už formou finančního příspěvku do sbírek potravinových 
bank, nákupem potravin či jinými dobrovolnickými činnost-
mi, jako je například rozvoz potravin.
Na závěr chci ještě dodat, že potravinové banky budou také ten-
to rok pořádat sbírky, do kterých se může zapojit každý – a kaž-
dý je také vítán. Sbírky se uskuteční ve dnech 26. 3. a 23. 4.

Už několikrát jsme dokázali, že umíme pomoci. Věřím, že po-
můžeme i potravinovým bankám.

Potravinové banky jsou neziskové 
organizace, které shromažďují potraviny 
a distribuují je odběratelským dobročinným 
organizacím. Díky nim se potraviny dostávají 
k lidem, kteří se ocitli v hmotné nouzi – ať 
už jde o seniory, rodiny s dětmi, matky 
samoživitelky nebo třeba lidi bez domova.

VĚRA KOVÁŘOVÁ, 
1. místopředsedkyně PS, poslankyně 

Více informací naleznete na 

www.potravinovebanky.cz 
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ROZHOVOR S MARTINEM HÁJKEM

Poslanec Martin Hájek (STAN) zastává funkci předsedy podvý-
boru pro ochranu práv osob omezených na svobodě. Čemu se 
bude podvýbor věnovat a jaký bude nyní jeho největší úkol? To 
odhalil v krátkém rozhovoru.

Jste předsedou Podvýboru pro ochranu práv osob omeze-
ných na svobodě. Čemu konkrétně se budete věnovat?
Podvýbor pro ochranu práv osob omezených na svobodě je jed-
ním z podvýborů Petičního výboru. Jak už vyplývá z názvu, 
budeme se zabývat situacemi a stížnostmi osob, u kterých jsou 
jakýmikoliv způsoby ohrožována nebo omezována jejich práva 
na svobodě. Budeme řešit konkrétní případy lidí, kteří se na nás 
obrátí s žádostí o pomoc.
Ale samozřejmě nešlo by to, aniž bychom vyrazili do terénu. 
Máme v plánu návštěvy věznic nebo psychiatrických léčeben.
 
Takže neřešíte pouze vězně?
Ne, naše práce v podvýboru se netýká pouze odsouzených ve vý-
konu trestu odnětí svobody. Zabýváme se také lidmi umístěný-
mi v psychiatrických léčebnách a ústavech dlouhodobě nemoc-
ných. Celkově je ale tato problematika velmi rozsáhlá a myslím, 
že bude narůstat i oblast působení našeho podvýboru. Ve speci-
fických situacích se může dotýkat každého občana ČR.

Můžete uvést nějaký příklad, co konkrétně nyní řešíte?
Teď například řešíme případ člověka odsouzeného za daňové 
podvody. Část svého trestu už si odpykal v USA, české soudy mu 
to ale neuznaly. Tak se obrátil na nás… 
Máme tu i stížnosti na chod věznic, na údajné problémy s dozor-
ci ve věznicích.
 
Podvýbor existoval už v minulém volebním období. Budete 
s kolegy navazovat na jeho dřívější působení, nebo se chcete 
odlišit? 
Jako předseda chystám jeho působení tak, abychom mohli navá-
zat na dosavadní práci, tedy na výsledky z jeho předchozí činnosti. 

Aktuálně se ale musíme připravit i na nově vzniklou situaci 
– válku na Ukrajině. Statisíce lidí prchají do Evropy, někteří 
k nám do Česka. V budoucnu nás to může ovlivnit například 
i z pohledu zvýšené kriminality. Musíme být připraveni na 
řešení situací práv osob omezených na svobodě z pohledu zce-
la nové struktury osob odsouzených ve výkonu trestu odnětí 
svobody. Momentálně náš právní systém na takové potenciální 
situace úplně připravený není. Čeká nás tedy trochu jiný pro-
ces, který se bude odlišovat od dosavadní činnosti podvýboru. 
Bude to velký úkol. 

Ptala se Daniela Vlčková

MARTIN HÁJEK, 
poslanec

MÁME PŘED SEBOU VELKÝ ÚKOL 
V SOUVISLOSTI S PŘÍLIVEM LIDÍ PRCHAJÍCÍCH 
Z UKRAJINY. V DALŠÍ PRÁCI BUDEME VYCHÁZET  
I Z DOSAVADNÍCH VÝSLEDKŮ PODVÝBORU

Budeme řešit konkrétní případy lidí, kteří se 
na nás obrátí s žádostí o pomoc.

Ale samozřejmě nešlo by to, aniž bychom 
vyrazili do terénu. Máme v plánu návštěvy 

věznic nebo psychiatrických léčeben.
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STAN VE SNĚMOVNĚ

SNÍŽENÍ SCHODKU 
ROZPOČTU 
JE VELKÝ ÚSPĚCH

Považuji totiž snížení schodku státního rozpočtu o 100 miliard 
korun za opravdu velký úspěch naší vlády. Stejně jako to, že se 
kabinetu Petra Fialy podařilo udělat revizi tohoto nesmírně dů-
ležitého návrhu zákona v tak krátké době. Proč jsme museli za-
sáhnout? Zadluženost České republiky v letech 2020-2022 zna-
mená obrovské riziko pro budoucí udržení stávajících funkcí 
státu. Zvyšující se státní dluh ve spojení s rostoucí inflací by 
navíc v budoucnu mohl znamenat enormní zvýšení nákladů 
na dluhovou službu, riziko neúměrného zvyšování úrokových 
sazeb, a tím bychom se mohli dostat do stavu, kdy nebudeme 
schopni např. navyšovat starobní důchody, zajišťovat standard-
ní zdravotní péči a poskytovat ve stávajícím rozsahu sociální 
služby našim občanům.
V předloženém návrhu nebylo umožněno provádět úspory na 
základě restrukturálních změn (například digitalizace, zjed-
nodušení agend nebo zjednodušení podnikatelského prostře-
dí). To umožní až zpracování rozpočtu pro následující rok, kdy 
cílem této vlády je další snižování deficitu.
Jako předseda Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny 
vnímám jako velký úspěch i to, že naši ministři zásadně neo-
mezili sociální výdaje, mzdy státních zaměstnanců a investice. 
Právě v rámci investic byly kapitálové výdaje sníženy tam, kde 
nebyla reálná realizace v tomto roce. Deficit byl snížen, přesto-
že oproti rozpočtu předchozí vlády byly zahrnuty nové výdaje 
ve výši 42 miliard korun (například valorizace důchodů 21 mi-
liard, příspěvek na bydlení 3 miliardy, kompenzace podnikate-

lům 3 miliardy atd.). Úhrada těchto nových výdajů bude reali-
zována s pomocí dodatečných příjmů, které byly navýšeny o 62 
miliard korun zejména z důvodu vyššího výběru DPH.
Projednávání samotného návrhu státního rozpočtu na rok 
2022 v Poslanecké sněmovně pak přineslo několik změn v čí-
selných položkách uvnitř rozpočtu. Přijali jsme návrhy rozpoč-
tového výboru, které jsem předložil s kolegy z koaličních stran. 
Za ten zásadní považuji snížení výdajů kapitolám Kanceláře 
prezidenta republiky, parlamentních komor nebo například 
Ústavního soudu, jde o úspory v rozsahu 109,2 milionu korun.
Téměř jednomyslně jsme schválili vyčlenění 1,8 miliardy na 
humanitární pomoc Ukrajině a lidem prchajícím před válkou. 
Zelenou také dostaly některé další návrhy, například zvýšení 
rozpočtu v oblasti podpory agrárního sektoru nebo zvýšení 
rozpočtu organizací, které poskytují aktivity pro smysluplné 
trávení volného času dětí a mládeže. Jejich nepostradatelná role 
se ukázala při zapojení dětí z obcí postižených tornádem. V letoš-
ním roce se taková pomoc bude týkat také dětí z Ukrajiny.
Co říci závěrem? Tempo zadlužování této země bylo neudrži-
telné. Po delší době dává vláda jasně najevo, že si je tohoto ne-
gativního faktu vědoma. A to je správně. Do voleb jsme šli s tím, 
že nebudeme lidem lhát. Je proto potřeba úspory, které se po-
dařilo v rozpočtu najít, ocenit. Stejně jako to, že konečně máme 
kabinet, který nastoluje trend dobrého hospodáře.

JOSEF BERNARD, 
poslanec, předseda Rozpočtového výboru 
Poslanecké sněmovny

Snížení deficitu z původně navrhovaných 
376,6 miliard na 280 miliard korun – čísla, 
o kterých se od začátku letošního roku 
hodně mluvilo. I já jimi začínám. 

Tempo zadlužování naší země bylo 
neudržitelné.  Do voleb jsme šli s

tím, že nebudeme lidem lhát. Je proto 
potřeba úspory, které se podařilo v rozpočtu 

najít, ocenit. Stejně jako to, že konečně 
máme kabinet, který nastoluje trend 

dobrého hospodáře.



Z KOMORY ANEB JAK ŽIJEME VE SNĚMOVNĚ

Viktor Vojtko: 
„Právě jsme ve sněmovně schválili vydání poslance Andreje 
Babiše k trestnímu stíhání. Nechť v tomto případě konečně 
rozhodne soud.”

Twitter

Michaela Opltová: 
Naplnit krmítko pro ptáčky                 , které jsem si přivezla na 
sněmovní ubytovnu, a hurá      domů Sněmovní týden byl náročný, 
ale úspěšný!      Podařilo se vydat Andreje Babiše k trestnímu 
stíhání a návrh státního rozpočtu jsme pustili do      3. čtení. 

Facebook

Barbora Urbanová: 
„Poprvé zpravodajka zákona, který prošel sněmovnou. Sdílím  
s poznámkami sněmovního nováčka.”

Twitter

Jan Berki:
Zatímco opozice interpeluje vládu, mě “interpeluje” starosta 
Brniště Michal Vinš. Probíráme situaci v dotacích na projekty 
obcí - například na výstavbu obecních bytů, přístavby škol 
a tělocvičen.

Facebook
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https://bit.ly/3vEB87p
https://bit.ly/3Clf432
https://bit.ly/3hw8JZ4
https://bit.ly/3hIYGQv
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STAN A RUSKÁ INVAZE NA UKRAJINU

JAN LACINA: ZEMĚ STARÉHO 
KONTINENTU SE SJEDNOTILY. 
RUSKO BUDE VYLOUČENO Z RADY EVROPY
Je to zvláštní pocit, když 
na plénum Parlamentního 
shromáždění Rady Evropy 
nastupuje jeden poslanec 
za druhým a v nekonečném 
maratonu se opakují 
vlastně podobná slova, 
podobné věty: Putin, agrese, 
zlo, válka, humanitární 
katastrofa, uprchlíci. Ale 
pak také jednota, pomoc, 
odveta…

Když se zaposloucháte do jednotlivých 
tříminutových proslovů, pochopíte, že 
každý stát má jiné akcenty, jiné histo-
rické zkušenosti i jiné motivace. Ale 
nakonec se všichni shodnou: Rusko 
musí opustit společenství evropských 
států, protože jeho agresi vůči Ukrajině 
není čím ospravedlnit. Co už bychom 
chtěli víc, abychom konečně sáhli k to-
muto historickému kroku?! Vymáhání 
lidských práv, které Rada Evropy za-
štiťuje, je v ruském provedení už dáv-
no stejně fraška. A s jeho brutalitou na 
Ukrajině je členství absolutně nesluči-
telné.

Na tom se náhle shodnou představite-
lé tak vzdálených zemí, jako je Mexiko 
nebo Island, se státy, které mají válku 
za humny: Lotyšskem, Estonskem, 
Litvou, Polskem, Maďarskem, Rumun-
skem. A přidávají se státy s osobitou 
zkušeností s ruskou či kdysi sovětskou 
agresí: Gruzie nebo Česká republika.
Ve dnech 14. a 15. března se ve Štras-
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burku, sídelním městě Rady Evropy, 
která sdružuje bezmála padesátku 
členských států, Evropa sjednotila. Od 
zprvu váhajících jižanů: Portugalska, 
Španělska či Itálie, přes tradiční ne-
utrály, jako jsou Švýcarsko, Švédsko 
či Finsko, až po velké hráče: Velkou 
Británii, Německo, Francii. Mohl bych 
samozřejmě jmenovat dál, protože pro 
výslednou rezoluci hlasovalo 216 po-
slanců ze všech parlamentů členských 
států. Zdrželi se tři.

Závěrečný potlesk patřil norské zpra-
vodajce celého procesu Ingjerd Schou 
a hlavně mladým ukrajinským poslan-
kyním, které tu bojovaly za každé slovo 
výsledného textu. Byly to pohnuté dva 
dny, během nichž dala „velká Evropa“ 

včetně států mimo Evropskou unii jas-
ně najevo svou sounáležitost.

Válka do Evropy nepatří. A už vůbec 
ne ta Putinova – zákeřná, prolhaná 
a hlavně nesmyslná. Ruský ministr 
Sergej Lavrov prohlásil do médií těsně 
před koncem našeho zasedání, že Rus-
ko odchází z Rady Evropy. Rozběhnutý 
proces to však už neumožňuje. Rusko 
bude vyloučeno.

Po dvoudenním maratonu jsme si 
podali ruku s vedle sedícím repre-
zentantem Estonska v Parlamentním 
shromáždění Rady Evropy za evropské 
liberály z frakce ALDE. Eerik-Niiles 
Kross mi na rozloučenou řekl: „Dneska 
se tady tvoří dějiny.“

OBRANA NEJSOU JEN TANKY, ALE I KVALITNÍ 
DIGITÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ZAJIŠTĚNÍ 
KYBERNETICKÉ OCHRANY
Nová vláda má před sebou důležitý úkol, přístup k obraně České 
republiky se musí nutně změnit. Je načase začít aktivně napl-
ňovat strategie v oblasti národní obrany, které za minulých vlád 
existovaly jen formálně a reálně ležely v šuplících na minister-
stvech. Součástí národní obrany ve 21. století totiž nejsou jen 
tanky, ale také kvalitní digitální infrastruktura a  kvalitní týmy 
lidí pro digitální a kybernetickou obranu státu.
Říká se, že informace hýbou světem. U dezinformací a lží to platí 
dvojnásob. Podle výzkumů má šíření lží několikanásobně větší 
dynamiku, než je tomu u pravdivých sdělení. Jak můžeme sle-
dovat i při současném dění na Ukrajině, dezinformace a propa-
gandou zmanipulované zprávy se ve společnosti staly jedním ze 
základních nástrojů války a ovlivňování nepřítele.

Národní strategie pro čelení hybridnímu působení stanovuje 
tyto strategické cíle:
• odolná společnost, odolný stát, odolná kritická infrastruktura,
• systémový a celostní přístup v rámci ČR,
• schopnost adekvátní a včasné reakce.

Abychom nevěřili lžím a  manipulacím, co na nás vyskočí na 
sociálních sítích, musíme už ve školách začít děti učit kriticky 
myslet a  pracovat s  informacemi. I  to je jedním z  témat stálé 
sněmovní komise pro hybridní hrozby, které předsedám.

Lukáš Vlček, poslanec

STAN A RUSKÁ INVAZE NA UKRAJINU



NAŠI MINISTŘI A POMOC UKRAJINĚ

STAN POMÁHÁ UKRAJINĚ

Vít Rakušan, ministr vnitra: 
„Ministerstvo vnitra jsem od začátku 
vnímal jako ministerstvo bezpečí. Bez-
pečí pro naše lidi a nyní i pro Ukrajin-
ce, kteří se stali terčem agrese Putinova 
Ruska. Bojují nejen za svou, ale i naši 
svobodu a my jim od začátku pomáháme 
- nastavili jsme rychlý systém asistenč-
ních center v každém kraji, udělujeme 
Ukrajincům mimořádná víza a budeme 
také kompenzovat lidem, kteří je ubytu-
jí, náklady. Posíláme Ukrajině zbraně, 
o které nás žádá.”
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Jozef Síkela, 
ministr průmyslu a obchodu: 
„Ukrajinci bojují i za nás a my jim dlu-
žíme maximální podporu. Já jsem na-
příklad pomáhal zajistit dar Ukrajině 
v podobě 22 cisteren pohonných hmot. 
Pomáhám také s výjimkami pro udílení 
licencí na darovanou výzbroj pro ukra-
jinskou armádu. A naše ministerstvo se 
také podílí na přípravě a implementaci 
některých sankcí proti ruským oligar-
chům a představitelům Putinova reži-
mu.”

Petr Gazdík, 
ministr školství, mládeže 
a tělovýchovy: 
„Byl jsem se podívat v několika školách, 
jak to prakticky probíhá a v čem jsou 
největší problémy. Školy mají za sebou 
neuvěřitelně těžké období způsobené 
pandemií a hned vzápětí se teď vyrov-
návají s příchodem uprchlíků. Jsem 
moc rád, když vidím, jak se k tomu po-
stavila většina ředitelů škol a jejich uči-
telé - prostě s chutí pomáhat. Jsem na 
naše školy hrdý.”

Mikuláš Bek, 
ministr pro evropské záležitosti: 
„Ukrajina jednoznačně prokazuje svou 
příslušnost k Evropě a platí za to vy-
sokou cenu. Na neformálním jednání 
ministrů pro evropské záležitosti jsem 
počátkem března jednoznačně podpořil 
její zařazení mezi kandidátské země EU 
stejně jako pokračování ekonomické po-
moci Ukrajině.”

Co děláme:

● aktivovali jsme statut dočasné ochrany pro ukrajinské občany na našem 
území

● zřídili jsme Národní asistenční centrum pomoci Ukrajině, které urychluje 
udělování víz a asistenční podporu lidem z Ukrajiny

● vytvořili jsme komplexní systém udělování víz, který je nejrychlejší v Evropě
● připravili jsme kompenzace ubytovatelům
● spustili jsme speciální web www.nasiukrajinci.cz 
● otevřeli jsme jednotřídky pro děti z Ukrajiny a začala intenzivní výuka češtiny 
● zjednodušili jsme ukrajinským občanům přístup k zaměstnání a zdravotní péči
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STAN POMÁHÁ UKRAJINĚ

UKRAJINĚ POMÁHÁME I V KRAJÍCH

Z UKRAJINY JSME EVAKUOVALI 
88 VOLYŇSKÝCH ČECHŮ
Z ukrajinských obcí Žytomyr, Malinovka a dalších bylo 
evakuováno 88 volyňských Čechů. Úspěšnou evakuaci 
koordinovalo ministerstvo vnitra a policie ve spoluprá-
ci se Středočeským krajem a představiteli krajanských 
spolků. Autobusy, kterými evakuovaní krajané opouš-
těli válkou zmítanou Ukrajinu, poskytla společnost Bus-
Line. Vybavení a základní potraviny pro uprchlíky pak 
Potravinová banka pro Středočeský kraj.
„My jsme posílali středočeské autobusy na hranice. Je to 
akce, která se koordinovala dva dny. Byla velmi nároč-
ná, velmi nebezpečná. Chtěla bych nesmírně poděkovat 
zástupcům policie, kteří se na akci podíleli. A hlavně na-
šim volyňským krajanům. Dokázali se dostat z té oblasti, 
která byla velmi poničená. Bydleli vedle strategického 
cíle, který byl neustále bombardovaný,” uvedla středo-
česká hejtmanka Petra Pecková (STAN). 

MLADÍ STAROSTOVÉ TOČÍ VIDEA S HEJTMANY, 
BUDOU POKRAČOVAT S DALŠÍMI POLITIKY STAN

„Na pokec s  mSTANem“. Tak se jmenuje náš 
nový projekt, který jsme na konci roku 2021
spustili na sociálních sítích. Jedná se o sérii tři-
cetiminutových rozhovorů, ve kterých zpovídá-
me tváře hnutí STAN a představujeme je mla-
dým lidem. Koncept nám přijde v dlouhodobém 
měřítku jako zajímavý způsob, jak přiblížit práci 
politiků na více úrovních naší generaci a ukázat 
tak, že jsou to přeci taky jen lidi. Momentálně 
máme zveřejněné první díly, ve kterých se za-
měřujeme na naše hejtmany a probíráme s nimi 
specifika a problémy jejich krajů, ale také jejich 
koníčky, které jim pomáhají relaxovat. Dále by-
chom rádi projekt rozvíjeli a  oslovovali i  naše 
poslance a senátory. Koncepce a témata k jed-
notlivcům jsou již hotové a  my se těšíme na 
setkávání a  rozhovory s nimi. Určitě Na pokec 
s mSTANem sledujte na našich sociálních sítích 
a na mSTAŇáckém YouTube kanále!

Zdena Kašparová, 
místopředsedkyně mStan

PÉČI O LIDI PRCHAJÍCÍ 
PŘED VÁLKOU Z UKRAJINY 
OBSTARÁVAJÍ I KRAJSKÁ 
ASISTENČNÍ CENTRA
V Česku začala fungovat první asistenční centra pro lidi pr-
chající před válkou na Ukrajině. Nejvíce jich míří do metro-
pole a Středočeského kraje. Centra ale vznikají napříč repub-
likou. Ukrajinským občanům slouží jako kontaktní místo, 
které jim pomáhá jak s registrací, tak například i s ubytová-
ním, vyřízením zdravotního pojištění, pracovními povole-
ními nebo sociálními dávkami. Zároveň nabízí i urgentní 
psychologickou pomoc nebo shromažďuje nabídky ubytova-
cích kapacit a humanitární pomoci. 
„Vůbec nerozlišujeme, kdo je koalice, kdo je opozice. Pracu-
jeme na tom, abychom zvládli něco, co je bezprecedentní, 
něco, co Česká republika ještě nezažila. A právě dobrou ko-
ordinací vlády a regionů to zvládáme,” uvedl ministr vnitra 
a předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
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PROGRAMOVÁ KONFERENCE HNUTÍ STAN

Starostové a nezávislí zahájili přípravy na podzimní komunální volby - odstartovali je na dvoudenní Programové konferenci konané  
11. a 12. března v pražském hotelu Clarion. Během prvního dne konference proběhly v jednotlivých sálech workshopy s erudovanými 
přednášejícími - svoje zkušenosti předávali úspěšní starostové, hejtmani a zákonodárci. Druhý den konference byl připraven pro re-
gistrované příznivce a členy hnutí.  Témata prezentovaná na této akci budou základem pro tvorbu programu do nadcházejících voleb.

Více podrobností naleznete zde.

https://www.starostove-nezavisli.cz/info-a-media/tiskove-zpravy/smart-city-energeticka-sobestacnost-obci-i-pece-o-krajinu-klicove-oblasti-ktere-umime-resit
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SENÁTNÍ NOVELA HORNÍHO 
ZÁKONA – VÍCE PENĚZ PRO TĚŽBOU 
POSTIŽENÉ REGIONY
Senátní návrh zákona, který do 
Karlovarského a Ústeckého kraje může 
přinést desítky milionů korun z úhrad 
z povrchového dobývání hnědého uhlí a také 
statisíce korun obcím v celé ČR, které mají 
na svém území lomy kamene, pískovny 
a podobně, byl minulý týden schválen na 
plénu Senátu a nyní putuje do Sněmovny. 

V kontextu současné situace na Ukrajině jde sice o násobně 
méně významnou informaci, pro lidi, kteří žijí v blízkosti po-
vrchové těžby, je to ale dobrá zpráva. A těch není nikdy dost.
Chtěl bych poděkovat všem senátorům, kteří zákon podpoři-
li. Je to můj první zákon, kdy zastupuji skupinu dvanácti se-
nátorů, kteří spolu se mnou návrh podali, a šlo to na plénu 
poměrně hladce. Zákon nakonec prošel s pozměňovacími ná-
vrhy hospodářského výboru, který mění parametry a krajům 
oproti původnímu návrhu trochu ubírá, což mne mrzí, ale byl 
to kompromisní návrh a díky tomu dostal velmi silnou podpo-
ru. Pro hlasovalo 55 senátorů z 63 přítomných. Zákon Severo-
západ nespasí, ale každý milion navíc dobrý. Taky v řádech 
statisíců pomůže obcím po celé ČR, v jejichž katastru probíhá 
povrchová těžba ostatních nerostů, typicky jde o kamenolomy 
a pískovny. 
Nápad na změnu není úplně nový, vychází ze senátního po-
změňovacího návrhu k novele horního zákona, který byl již 
v lednu 2021 podpořen drtivou většinou Senátu a vrácen do 
Sněmovny. Tady však byla tato vratka odmítnuta poslanci 
KSČM, SPD a ANO, a to včetně poslanců ze strukturálně posti-
žených krajů Karlovarského a Ústeckého. 
Povrchová těžba zatěžuje především regiony, kde tato činnost 
probíhá. Do těchto regionů jde přesto mnohem méně peněz 
než v případě těžby hlubinné. Většina prostředků z úhrad 
za povrchově vydobytý nerost nyní míří do státního rozpoč-
tu, a to z velké části bez účelového určení. To znamená, že se 
z nich může hradit v podstatě cokoli. Paradoxně například 
vyšší podpora bohatým regionům včetně Prahy na dofinanco-
vání projektů z kohezních fondů EU, které mají snižovat roz-
díly mezi regiony. Ano, stát nyní ze svého národního rozpočtu 
podporuje rozvinuté regiony více než ty slabé. Takže spíše ta-
ková „antikohezní politika“. Přepočteno na obyvatele je pod-

pora rozvinutějším regionů více než dvojnásobná a je v součtu 
v řádech miliard korun. 
Ústecký i Karlovarský kraj, kterých by se navrhovaná změna 
horního zákona nejvíce dotkla, jsou na tom nejhůř v různých 
porovnáních sociopatologických jevů, jsou dlouhodobě podfi-
nancované a trendy jejich vývoje padají v mnoha ukazatelích 
stále níž. Cílem novely není vyřešit kohezi Severozápadu ČR, 
na to v ní jde o příliš malé peníze. Prakticky se jedná o cca 160 
mil. pro Ústecký kraj a 30 mil. pro kraj Karlovarský. Jde ze-
jména o změnu logiky v přístupu k těmto strukturálně posti-
ženým regionům. Aby stát přestal vyvádět z těchto stále více 
se propadajících regionů alespoň peníze, které tam vznikají. 
Ačkoli jde v podstatě jen o přerozdělení úhrad a veřejné roz-
počty novelou neutrpí, lze těžko předvídat, jak se v současné 
krizi Sněmovna k tomuto návrhu postaví. 

MIROSLAV BALATKA, 
senátor
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PŘEDÁVÁNÍ STÁTNÍCH VYZNAMENÁNÍ 
TROCHU JINAK
Slavnostní ceremoniál k příležitosti 
předávání státních vyznamenání se letos 
výjimečně konal z důvodu pandemie 
covidu-19 a prezidentova nepříznivého 
zdravotního stavu v pondělí 7. března, 
v den narození našeho 1. prezidenta 
Tomáše Garriguea Masaryka, a ne jako 
obvykle na výročí vzniku Československa.

Situace ve světě je v dnešních dnech velmi vážná, ruská vojska 
každým dnem bezpáteřně útočí na Ukrajinu, která se z plných 
sil brání a obdiv patří všem jejím občanům. Ve svém projevu 
to vyzdvihl i prezident Miloš Zeman, na Hradě byla vyvěše-
na ukrajinská vlajka, zazněla státní hymna tohoto statečného 
národa a muži, hrdinně stojícímu v čele napadeného státu, 
Volodymyru Zelenskému, bylo uděleno nejvyšší české vyzna-
menání. Tohle vše by mohl být vstřícný krok ze strany hlavy 
našeho státu, ale ani přesto si neumím představit, že bych v tu 
chvíli měl sedět ve Vladislavském sále a sledovat, jak prezident 
republiky potřásá rukou přítomným oceněným.
Pozvání, které jsem obdržel pravděpodobně z pozice místo-
předsedy Senátu PČR a jako zástupce našeho senátorského klu-
bu STAN, jsem však nemohl přijmout. Vzpomeňme si, jak prezi-
dent Zeman v dobách nedávných kolaboroval s Ruskem a jeho 
vedením, a vyhodnoťme si sami, jak byly jeho kroky nebezpeč-
né. Nyní před sebou máme přímý důkaz toho, že Putin nezná 
meze. A s lidmi napojenými na Kreml spolupracuje prezident 

i nadále, např. se svým poradcem Martinem Nejedlým, který je 
vidět nejvíce, ale za zdmi Hradu není sám.
Zemanova momentální slova sice znějí jinak než nedávno, ale 
jedním prohlášením a označením svých předešlých výroků 
za omyl není možné vymazat minulé postoje a vše, co již bylo 
z jeho úst vyřčeno. Jejich možný výsledek vidíme každý den 
v přímém přenosu ruské dobyvačné války na Ukrajině, kte-
rou nemůže nic omluvit. To, že bych měl být přítomen této 
slavnostní příležitosti a pod vyvěšenou ukrajinskou vlajkou 
sedět společně s lidmi, jejichž chování je pro mne neakcepto-
vatelné, jako by se nic nestalo, by mi přišlo krajně nevhodné, 
osobně bych to považoval za svou ztrátu paměti a vrchol ne-
vkusu. Proto jsem společně s dalšími svými kolegy a kolegy-
němi pozvání odmítl.

JAN HORNÍK, 
senátor

Zemanova momentální slova sice znějí 
jinak než nedávno, ale jedním prohlášením 
a označením svých předešlých výroků za 
omyl není možné vymazat minulé postoje 
a vše, co již bylo z jeho úst vyřčeno. Jejich 

možný výsledek vidíme každý den v přímém 
přenosu ruské dobyvačné války na Ukrajině, 

kterou nemůže nic omluvit.
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VÁŽENI, TAK SMÊ ZASE V NÓZÁKÔ :(
To mračeni tam nedávám proto, že bêch si mêslêl, že néni po-
třebny, ale proto, že ê gdêž to vêpadalo, že ôž bôde svět zase 
normálni, ten tróba to podělal a smê zas tam, gde smê bêlê. 
Nésmôtňéši na tym pak je, že na tym smê eště dobře a že je 
tadê hromada lêdi, keři só na tym daleko huř. Je to hnus, co se 
na tym světě děje.
Néni to tak dlóho, co sem tadê psal, jak je svět ôlhané, jak só 
sêlny média a jak je nebezpečny,  gdêž je ovládajó politici. 
V Ruskô fčêl vidimê ôkázkové přiklad, jak de ovládat miliónê 
lêdi, keři bezhlavě věřijó ôlhanymô darebákovi a nechcó vu-
bec přêpôstit, že bê to muhlo bêt jináč.
Neco mě to přêpominá, ale nebôdô menovat, vê vite…
Abêch ale nekřêvdil, tadê ten pán se na rozdil od teho Ruskyho 
křêváka nepokôsêl o znovôsjednoceni Československa sêló. Je 
to ale pochopitelny, protože na Slovenskô só rádi, že se ho zba-
vilê, a popravdě, gdêž bê na to skôtečně přêšlo, pod lêpó na ze-
hradě vilê Tugendhat bê to Slováci, Moraváci a Češi vêřešêlê ô 
flaškê šlihovice, Tatranskyho čaja a párô dobře vêchlazenéch 
Plzniček. Tak se má dělat politika, ale to ten kremelské absti-
nent nigdá nepochopi…

VÁŽENÍ, TAK JSME 
ZASE V NOUZÁKU :(
To mračení tam nedávám proto, že bych si myslel, že není po-
třebný, ale proto, že i když to vypadalo, že už bude svět zase 
normální, ten trouba to podělal a jsme zase tam, kde jsme byli. 
Nejsmutnější na tom pak je, že na tom jsme ještě dobře a že je 
tu hromada lidí, kteří jsou na tom daleko hůř. Je to hnus, co se 
na tom světě děje.

Není to tak dlouho, co jsem tu psal, jak je svět ulhaný, jak 
jsou silná média a jak je nebezpečné, když je ovládají politici. 
V Rusku teď vidíme ukázkový příklad, jak jde ovládat miliony 
lidí, kteří bezhlavě věří ulhanému darebákovi a nechtějí vů-
bec připustit, že by to mohlo být jinak.

Něco mi to připomíná, ale nebudu jmenovat, vy víte…

Abych ale nekřivdil, tady ten pán se na rozdíl od toho ruského 
křiváka nepokusil o znovusjednocení Československa silou. 
Je to ale pochopitelné, protože na Slovensku jsou rádi, že se ho 
zbavili, a popravdě, když by na to skutečně přišlo, pod lípou 
na zahradě vily Tugendhat by to Slováci, Moraváci a Češi vy-
řešili u flašky slivovice, Tatranského čaje a pár dobře vychla-
zených Plzniček. Tak se má dělat politika, ale to ten kremelský 
abstinent nikdy nepochopí…

MAREK OŠŤÁDAL, 
senátor

Není to tak dlouho, co jsem tu psal, jak 
je svět ulhaný, jak jsou silná média a jak 
je nebezpečné, když je ovládají politici. 

V Rusku teď vidíme ukázkový příklad, jak 
jde ovládat miliony lidí, kteří bezhlavě věří 

ulhanému darebákovi a nechtějí vůbec 
připustit, že by to mohlo být jinak.



STAN NA SÍTÍCH

Věra Kovářová (3. 3. 2022)
Andrej Babiš byl i třetí sněmovnou vydán k trestnímu stíhání. 

Bylo to znovu podivné jednání.
Sám předseda ANO nejdřív v médiích vydání nezpochybnil, 

pak ale na plénu on i jeho političtí souputníci naopak předná-
šeli dlouhé litanie na jeho obhajobu.

Vít Rakušan (26. 2. 2022)
Informace od mé ženy: Tak k nám z hranic míří Valeriia 

a Kostyantyn. Bydlíme v ulici pojmenované po ukrajinském 
městě. Snad je to příznačné a budou tu alespoň trochu jako 

(v předválečném) doma… Těšíme se na ně.

Zdeněk Hraba (27. 2. 2022)
Před rokem jsme si říkali, že nic horšího než zákaz cestování 

mezi okresy nás snad potkat nemůže. Dnes čteme zprávy  
o tom, jak se ruská armáda snaží dobýt Kyjev...

Hnutí STAN (28. 2. 2022)
Středeční pravidelná zkouška sirén bude zrušená. 

Za současné situace je na místě ohleduplnost k těm, kteří 
prchli před válkou, a k těm, kteří mají na Ukrajině rodiny. 

Nebudeme jim připomínat chvíle, kdy zvuk sirén znamená 
skutečné nebezpečí.

Josef Flek (6. 3. 2022)
V roce, kdy jsem se narodil (1988), stál litr benzínu 8,80 Kčs 
a průměrný plat byl přibližně 3095 Kčs. Pokud budu v dnešní 
době počítat průměrnou mzdu 28000 (podsazenou) Kč a 50 
Kč za litr, jsme na tom pořád dobře. Válka na Ukrajině je ne-

milosrdná a budeme rádi, pokud nás zasáhne pouze zdražová-
ním pohonných hmot.

Jiří Hájek (4. 3. 2022)
Ode dneška platí nouzový stav. Tohle spojení u nás vyvolá-
vá kvůli nedávným zkušenostem negativní reakce. Proto je 

důležité zdůrazňovat, že tentokrát nijak neomezí pohyb osob, 
vzdělávání, zdravotnictví ani obchod a služby. Je tu kvůli 

pomoci lidem, kteří utíkají před válkou.

Zdeněk Hraba (27. 2. 2022)
Před rokem jsme si říkali, že nic horšího než zákaz cestování 

mezi okresy nás snad potkat nemůže. Dnes čteme zprávy 
o tom, jak se ruská armáda snaží dobýt Kyjev...

David Smoljak (4. 3. 2022)
Na setkání zástupců evropských parlamentů COSAC  

v Paříži začíná sílit přesvědčení: Musíme se jednou pro vždy 
zbavit naší závislosti na ruském plynu. Hned!

Petr Gazdík (7. 3. 2022)
První jednotřídka pro děti z Ukrajiny se dnes otevřela v Praze 
na 1. Slovanském gymnáziu. Za projektem stojí nadace Děti 
Ukrajiny a hlásí se do něj i další školy. Obrovské díky všem, 

kteří pomáhají, aby se u nás mohly děti z Ukrajiny vzdělávat.
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Petra Pecková (7. 3. 2022)
Pondělní ráno. Začátek nového týdne. Co přinese? Občas si 
proti panu prezidentovi sednu a přemýšlím, co by asi udělal 
on? Jak by se zachoval? Sedí se mnou v kanceláři už delší 

dobu. Což ostatně vidíte i podle toho adventního věnce.  
Tak krásné narozeniny, pane prezidente.

Tomáš Dubský (8. 3. 2022)
Dnes zemědělský výbor projednal novely zákonů 

přidělené sněmovnou, a mimo jiné se zabýval situací 
s rostoucími cenami energií a PHM v zemědělství. 
Požádali jsme Ministerstvo v této věci o analýzu 

a budeme se jí zabývat na příští schůzi.
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Místní starosta a předseda STAN v MSK připravil s partou dob-
rovolníků jako již jedenáct sezón předtím venkovní kluziště. 
Ovšem letos povýšené na profi úroveň. Již v roce 2019 se mu 
podařilo získat z Ostravar arény vyřazené originální mantine-
ly. Zatímco dříve zde pomocí palet a plachty vytvořili „vanu“, 
kterou místní hasiči zalili vodou a čekalo se na mráz, od této 
zimy postoupili o několik stupňů výše.
„Nebylo to ideální. Dva dny se kluziště stavělo, dva dny demon-
tovalo a bruslení bylo vždy kvůli mírným zimám nejisté. Před-
minulou zimu dokonce voda nezamrzla ani na jediný den!“ 
vysvětluje starosta Hošťálkovic Jiří Jureček, proč žádal na ma-
gistrátu o pomoc. A díky osmdesátiprocentní dotaci nakonec 
mohl loni na podzim koupit chladící agregát i s minirolbou.
Díky umělému osvětlení je možné pronajímat ledovou plochu 
večer po bezplatném veřejném bruslení i k soukromým úče-
lům, kluziště je navíc pod dohledem kamer.
Na novou úroveň povýšené kluziště přitahuje lidi jako magnet. 
Využívají je místní spolky a školy (se slevou), nadšenci pro hob-
by hokej, ale i profesionální hokejisté k individuálním trénin-
kům. „Někteří jedinci mají kluziště vyblokované dvakrát týdně 
pro vlastní potřeby. Pronajímají si je ale i firmy nebo rodiny, 

HOŠŤÁLKOVICKÉMU 
STAROSTOVI SE 
PODAŘIL „MAJSTRŠTYCH“

a to nejen k bruslení či na hokej, ale i k oslavám narozenin či 
firemním teambuildingům. Prostě si přinesou svařák do varny 
a užívají si,“ nabízí kluziště skutečně k širokému využití hošťál-
kovický starosta, jenž za pomoc při stavbě i demontáži kluziště 
děkuje místním dobrovolníkům a srdcařům, bez nichž by brus-
lení nebylo možné.
Na Ostravsku se tak jednalo po ukončeném provozu „vánoční-
ho“ kluziště v centru Ostravy o jediné bruslení, které bylo mož-
né využít zcela zdarma. Ambici mít kluziště v provozu celou 
zimu v Hošťálkovicích proto mají i pro následující roky.
Obzvlášť pokud budou mít tak dobrou reklamu jako tuto zimu 
díky vítkovické hokejové legendě Zbyňku Irglovi, který po 
zhruba týdenním provozu kluziště 10. prosince slavnostně ote-
víral. „Děti si s ním dokonce zahrály hokej. No, ve skutečnosti to 
spíše bylo všichni proti Zbyňkovi,“ směje se při této vzpomínce 
Jiří Jureček.

Loni na podzim byla zahájena dlouho očekávána rekonstrukce části ulice Žleby. Ta patřila historicky mezi nejhorší ve střední 
Evropě.
Jejímu řádnému vybudování bránily desítky let nedořešené majetko-právní vztahy. „Část této ulice byla v minulosti umístěna na 
soukromém pozemku, proto tato část nebyla nikdy de-facto zřízena,“ vysvětluje starosta Hošťálkovice a krajský předseda STAN 
v MSK Jiří Jureček.
 „Díky spolupráci místních a všech zainteresovaných se nám podařilo tento vleklý problém vyřešit. Následně jsme pak mohli rozjet 
přípravu komplexního dovybudování této části a její samotnou realizaci,“ raduje se starosta.
Kromě úpravy finálních povrchů realizace obsahovala rozšíření dané komunikace v maximální možné míře. Nahrazení chybějící 
splaškové a dešťové kanalizace za tlakovou a vsaky. Zpevnění břehů na obou stranách komunikace opěrnými zídkami. Úprava 
příkrého sklonu kopce. Instalace zábradlí pro větší bezpečnost pěších.
Nyní tak místní získali komunikaci odpovídající standardům 21. století. Zvýšila se bezpečnost dopravy i chodců samotných. Navíc 
při deštích voda z komunikace nebude zaplavovat místní zahrady.

PO LETECH TANKODROMU SE HOŠŤÁLKOVICE 
DOČKALY REKONSTRUKCE

Ostravský městský obvod Hošťálkovice 
o necelých osmnácti stovkách obyvatel si 
letos i přes ne úplně studenou zimu užil 
zimních radovánek.

JIŘÍ JUREČEK,
starosta městského obvodu Ostrava-Hošťálkovice



PODPORUJEME DIGITALIZACI 
VE ŠKOLÁCH

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy poskytne zá-
kladním školám a gymnáziím finance 4,3 miliardy korun 
na digitální učební pomůcky. Resort tak chce podpořit roz-
voj informatického myšlení žáků.  Získanou podporu mo-
hou školy využít podle svého zaměření, například na 3D 
tiskárny a brýle pro rozšířenou realitu do rozjetých pro-
gramů nebo na tablety a programovatelné výukové prvky. 

„Digitalizace školství je nutná, abychom byli připraveni na pro-
měny, které nás v 21. století čekají. Vnímáme ji jako velkou pří-
ležitost, aby se i menší školy ve všech regionech mohly vybavit 
pomůckami, které jim pomohou s přípravou na budoucnost,“ 
dodal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík.

ÚNOR 2022
DALŠÍ KOMPENZACE PRO 
TORNÁDEM ZASAŽENÉ OBCE: 
POMŮŽEME PODNIKATELŮM, 
KTEŘÍ NEDOSÁHLI NA DOTACE

Ministerstvo průmyslu a obchodu pomůže přehlíženým 
podnikatelům postiženým červencovým tornádem, kte-
ří na podporu státu dosud nedosáhli. Spolu s  Minister-
stvem pro místní rozvoj a hodonínskou pobočkou Hospo-
dářské komory se snaží vytipovat podnikatele, kterých 
se tento problém týká. Následně resort průmyslu a ob-
chodu poskytne potřebné finanční prostředky Jihomo-
ravskému kraji, u kterého o ně budou moci zažádat dosud 
neodškodnění podnikatelé.

„Identifikovali jsme asi deset postižených rodin, které se 
do žádného z těch programů nevešly. Našli jsme ale cestu. 
Potřebné prostředky poskytneme Jihomoravskému kraji 
a přes kraj budou moci postižené osoby a rodiny na tyto pe-
níze dosáhnout,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef 
Síkela (za STAN) při návštěvě jedné ze zasažených obcí.
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PROSADILI JSME KOMPLEXNÍ 
REVIZI STATUTU ÚSTŘEDNÍHO 
KRIZOVÉHO ŠTÁBU

Na návrh ministr vnitra a předsedy hnutí STAN Víta Raku-
šana vláda schválila komplexní změny statutu a jednací-
ho řádu Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) v řízení a řešení 
krizových situací včetně covidové pandemie. Revizi připra-
vilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Úřadem vlády ČR, 
Ministerstvem obrany a  dalšími vybranými zástupci, na 
základě zkušeností s fungováním štábu v uplynulých dvou 
letech za vlády Andreje Babiše. Jde o dokončení jednoho 
ze slibů, který před vstupem do úřadu předseda Vít Raku-
šan avizoval. Jednou ze zásadních změn, které se povedlo 
zapracovat, je na pozici vedení ÚKŠ. Post šéfa bude auto-
maticky zastávat ministr vnitra, případně podle charakte-
ru krizové situace ministr obrany. Současná vláda se tímto 
krokem vrací k původním pravidlům, které během svého 
funkčního období přetvořil Babišův kabinet. 

Podle Rakušana ztratil v minulých letech Ústřední krizový 
štáb důležitost, která mu náleží. „Bývalá vláda vytvářela 
jiné struktury, aby řídila pandemii. A  ukázalo se, že z  toho 
vyplýval obrovský zmatek. S tím je konec a v krizovém řízení 
je jasně nastavená struktura,” vysvětluje šéf resortu vnitra. 

PLNÍME SLIB Z PROGRAMOVÉHO 
PROHLÁŠENÍ. KE KONCI 
LETOŠNÍHO ROKU SKONČÍ EET

Koaliční vláda ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a  hnutí 
STAN odhlasovala konec EET. Neúspěšný projekt elek-
tronických pokladen nepřinesl státní pokladně očeká-
vané zisky a hlavní náklady na reformu nesli řadoví za-
městnanci a  důchodci. Provoz a  aktualizace pokladen 
stál podnikatele ročně asi 1,5 miliardy korun. 

„Je to jasný signál, že tato vláda nechce komplikovat život 
těm, kteří se živí sami. Doba zbytečné byrokracie a  házení 
klacků pod nohy živnostníkům je snad definitivně pryč,” do-
dala 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Věra Ko-
vářová. 
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