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Dejme 
do toho vše!
Do voleb zbývá několik dní. A pro nás 
všechny, pro naši zemi, jsou tyto volby 
opravdu důležité. Pojďme ten závěr 
kampaně odmakat. Dejme do toho srdíčko 
stejně jako v kampaních předešlých. 

My to umíme a v tom je naše síla. Bez 
ohledu na průzkumy to jako před čtyřmi 
lety otočíme v úspěch. Koaliční kandidátní 
listina je plná našich kvalitní lidí. A právě 
na nasazení Starostů a jejich pověsti bude 
konečný výsledek záviset. 

Váš Vít Rakušan

POST PŘEDSEDY 
HNUTÍ STAN OBHÁJIL 
VÍT RAKUŠAN

Zadavatel: Piráti a Starostové / Zpracovatel: STAN

Na XI. Republikovém sněmu hnutí STAN 
31. srpna v Praze delegáti zvolili nové ve-
dení formou online hlasování. Úřadující 
předseda Vít Rakušan obhájil svůj man-
dát jednoznačnou podporou 96 procent 
hlasů delegátů. Ve svém předvolebním
projevu představil vizi dalšího směřo-
vání hnutí Starostů a nezávislých. Pozici 
1. místopředsedy obhájil Jan Farský, mís-
topředsedy se dále stali Petr Gazdík, Věra 

Kovářová, Věslav Michalik a Stanislav 
Polčák. „Před dvěma lety jsem přebral 
vedení STAN od Petra Gazdíka, mým cí-
lem tak bylo navázat na dobře fungující 
organizaci plnou pracovitých lidí a nadá-
le hájit její liberální směřování. Vážím si 
všech kvalitních osobností, které uvnitř 
hnutí máme. Na tom totiž stojí náš úspěch. 
Díky všem totiž rosteme a posouváme se 
od dlouhodobě podceňované politické 

http://facebook.com/starostove
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síly vzhůru.  Starostové a nezávislí vystupují sebejistě, ale s po-
korou. To je popis naší DNA, našeho genotypu. I když jsme na 
trajektorii růstu, uchovejme si pokoru a blízkost k lidem, to je to, 
na čem jsme vyrostli. Na všech úrovních odvádíme tvrdou prá-
ci, za kterou neseme zasloužené ovoce. Jsme velmi zajímavým 
uskupením, chceme volby vyhrát. To, co jsme společně dokázali 
v krajských i senátních volbách, spolu dokážeme i v těch parla-
mentních,” zhodnotil dvouleté působení ve funkci předseda Vít 
Rakušan a zmínil další cíl směřování hnutí, kterým je převzetí 
vládní odpovědnosti. 

„Do voleb zbývá 37 dní. Šli jsme do společného projektu s Pirá-
ty, abychom změnili Českou republiku. Máme chuť vrátit zemi 
budoucnost, vrátit zemi hodnoty. Pojďme si pro vítězství, volby 
jsou klíčové nejen pro hnutí STAN, ale pro celou naši zemi. Ne-
můžeme si dovolit další čtyři roky, během nichž budou vládnout 
populisté. Chuť žít v této zemi musíme lidem vrátit my.  Je to pro 
nás výzva,” dodal na sněmu Rakušan.  

Svoji funkci obhájil také Jan Farský, který bude i nadále po-
kračovat jako 1. místopředseda hnutí. „Děkuji Vítu Rakuša-
novi za skvěle odvedenou práci ve funkci předsedy. Je mi ctí 
být po jeho boku, jeho oporou. Potvrdil jsem si, že starostové 
patří do vysoké politiky. Ukazuje to každá dobře spravovaná 
obec. Naše hnutí je plné těchto pracovitých lidí, což se odráží 
i na volebních průzkumech. Rosteme a je to zásluha nás všech. 

SLOŽENÍ NOVÉHO PŘEDSEDNICTVA:  

Vít Rakušan - předseda -  179 hlasů ze 187 delegátů 
Jan Farský - 1. místopředseda - 175 hlasů ze 186 delegátů
Petr Gazdík - místopředseda - 175 hlasů ze 186 delegátů
Věra Kovářová - místopředsedkyně  - 167 hlasů ze 186 delegátů
Věslav Michalik - místopředseda - 165 hlasů ze 186 delegátů 
Stanislav Polčák - místopředseda - 164 hlasů ze 186 delegátů
 
Michaela Matoušková - členka - 160 hlasů
Miroslav Balatka - člen - 155 hlasů
Jana Krutáková - členka - 158 hlasů 
Pavel Čížek - člen - 142 hlasů
Lukáš Vlček - člen - 126 hlasů
Petr Hlubuček - člen - 119 hlasů
Josef Suchánek - člen - 116 hlasů
Petr Holeček - předseda senátního klubu 
Martin Půta - předseda SLK

Děláme politiku poctivě a lidé nás za ni odměňují. Máme šanci 
změnit tuto zemi změnit a vrátit jí budoucnost a perspektivu,” 
řekl Jan Farský. 
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Vzpomínám si, když jsem tady hovořil na minulém sněmu o tom, 
že Starostové a nezávislí půjdou v preferencích na dvojciferná 
čísla, tak na tiskové konferenci někteří naši lidé a mnoho novi-
nářů mělo takový ten ironický úsměv na tváři. To byl takový ten 
úsměv: „Předseda musí být optimista, předseda musí dávat i ne-
reálné cíle.“ Kde je STAN nyní?

STAN je měřitelně na dvojciferných číslech. Za dva roky tvrdé 
práce STAN dokázal přilákat celou řadu nových členů, registro-
vaných příznivců. Navázat na sebe celou řadu respektovaných 
osobností nejen ze starostenského prostředí, ale ze všech sfér 
politického, společenského a kulturního života. Já si dokonce 
troufnu říci, že STAN je dlouhodobě nejpodceňovanější poli-
tickou silou na naší politické scéně. Dlouhodobě se tady vedou 
debaty o tom: „Mají nějaký program, směřování, ideologii?“ My 
program máme velmi propracovaný. Máme expertní programo-
vé skupiny. Máme spoustu osobností, které velmi jasně, s vizí 
a strategií pro Českou republiku program dokáží reprezentovat. 

Stali jsme se jednou z nejvýraznějších sil na krajské politické 
scéně. To, co jsme zažili, je trajektorie růstu. Dokonce bych řekl 
nebývalého růstu. Ale to není práce předsedy, to je práce vás. 
A vy jste dokázali, že naše hnutí má smysl. A možná v době po-
pulismu, v době nereálných slibů, v době falešných mesiášů má 
hnutí, které vyrostlo zespoda, mnoho lidí, kteří mají praktickou 
politickou zkušenost, kteří umí vést, vědí, jak má fungovat stát. 
Takových lidí bude potřeba i pro budoucnost České republiky. Po 
té době temna, kterou teď zažíváme, po době bezbřehého popu-
lismu, falešných slibů. Po době korupce, která prorostla do pri-
vatizace naší země. Po době, která nedává lidem, kteří se upínají 
ke svobodě, demokracii a hodnotám západní civilizace, žádnou 
naději a chuť v této zemi nadále žít. Tu chuť žít v této zemi musí-
me lidem vrátit my. Musíme pro to udělat maximum na všech 
úrovních naší politiky. 

Máme 37 dnů do voleb, které budou zcela klíčové. Prokázali jsme 
odvahu, prokázali jsme odpovědnost. Prokázali jsme odvahu 
jít do náročného koaličního projektu s Pirátskou stranou. Není 
a nebude to jednoduché. Vyslyšeli jsme volání občanské spo-
lečnosti už jenom proto, že naše hnutí z občanské společnosti, 
z jejích základů vyrostlo a stále tvoří náš základ. Vytvořili jsme 
koalici, která je funkční, abychom změnili Českou republiku. 
Na tom se nic nezměnilo, na tom nemůže nic změnit žádný prů-
zkum veřejného mínění.  

Starostové a nezávislí vystupují sebejistě, ale vždycky s pokorou. 
To není protimluv, to je popis naší DNA. To je popis našeho geno-

typu. I když jsme na trajektorii růstu, která doufám bude pokra-
čovat, tu pokoru, skromnost a blízkost lidem si uchovejme. To je 
maximální přidaná hodnota. To je to, na čem jsme vyrostli. To je 
to, kde je základ našeho hnutí - porozumění lidem, jejich problé-
mům. A je to taky nejlepší cesta, jak čelit populistům. 

Čas na hodnocení koaličního projektu bude samozřejmě po vol-
bách. Ale teď, před volbami, musíme dohromady pracovat na 
tom, abychom ve volbách zvítězili a abychom byli těmi, kteří 
převezmou vládní odpovědnost v této zemi. 

Tyhle volby jsou klíčové pro tuto zemi. My už si nemůžeme 
dovolit další čtyři roky, kdy tady budou vládnout populisté. 
My si nemůžeme dovolit další čtyři roky, kdy se vláda bude 
opírat o komunisty. A nemůžeme dopustit, aby ta vládní se-
stava byla ještě horší, obludnější, než je v té současné době. 
Tahle země je nepřívětivá lidem, pro které je důležitá svoboda, 
vnitřní svoboda, pro které je důležitá havlovská tradice. Pro 
které je důležité to, že 30 let žijeme ve svobodě a demokracii, 
což je v našich historických podmínkách něco nevídaného. 
Tato země je ukradená. Je ukradená lidmi, kteří si ji privati-
zují a dělají si z toho obrovsky výhodný byznys lacinými sli-
by a falešným mesiášstvím. A nakonec mně dovolte drobně 
pozměnit to, jak jsem zakončoval náš minulý sněm: „Jednou 
STAN, dycky STAN.“

Vít Rakušan,
předseda hnutí STAN

PROSLOV
PŘEDSEDY
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DEJME ČESKÉ EKONOMICE INJEKCI

Česká ekonomika je podle statistik vlivem koronavirové krize 
jednou z nejpomaleji rostoucích ekonomik v regionu střední 
a východní Evropy. Ještě donedávna však patřila ČR mezi nej-
méně zadlužené země v rámci celé Evropské unie. I to se ovšem 
v posledních době změnilo. Podle výhledu Mezinárodního mě-
nového fondu bude zadlužení během příštích tří až čtyř let vý-
razně narůstat a náraz na dluhovou brzdu může přijít už v roce 
2024. Koalice Pirátů a Starostů proto připravila ucelenou vizi 
transformace české ekonomiky. Už před nedávnem prezento-
vali plán konsolidace veřejných financí a nyní představují svůj 
plán, jak nastartovat opětovný růst domácího hospodářství 
a urychlit transformaci české ekonomiky.

„Za rostoucím zadlužením nejsou jen dopady pandemie, která 
postihla všechny země, ale především špatná ekonomická roz-
hodnutí současné vlády. Chceme voličům říct, že máme plán, 
jak oživit naše hospodářství. Naším záměrem je podnítit inves-
tice a nasměrovat Českou republiku směrem k novým perspek-
tivním technologiím. Chceme špičkové podmínky pro vědu 
a výzkum. Potřebujeme, aby firmy měly motivaci investovat, 
aby fungovaly technologicky cílené zrychlené odpisy, a hlavně 
chceme veřejné peníze investovat s rozumem, především do 
vzdělání, ale také do zdravotnictví nebo sociální infrastruk-
tury,“ řekl Vít Rakušan, předseda hnutí Starostové a nezávislí.

Už dlouho se hovoří o transformaci ekonomiky. O přechodu 
od ekonomiky levné práce k ekonomice s vyšší přidanou hod-
notou. Podle koalice Pirátů a Starostů je nyní ten správný oka-
mžik podniknout jasné a razantní kroky, které by k tomuto cíli 
vedly. V souvislosti s koronavirovou krizí dochází k pročištění 
trhu a zároveň se zvýraznila potřeba masivních investic, které 
mohou přispět k tomu, aby se Česko dostalo z dluhů, ale záro-
veň si upevnilo stabilní ekonomickou pozici. 

„Česká ekonomika musí projít druhou transformací, nastou-
pit směr od subdodavatelské ekonomiky k ekonomice finalis-
tů. Směr je určen světovými trendy, které rámují ekonomické 
prostředí, v němž se pohybujeme. Jsou jimi nové technologie, 
robotizace, genetika, biotechnologie, biomedicína, 5G sítě a sa-
mozřejmě digitalizace a 3D tisk. Součástí masivního investič-
ního balíčku musí být investice do bytů, dopravní infrastruk-
tury, elektromobility nebo do nemocnic a sociálních zařízení,“ 
doplnil autor plánu “Bilion pro budoucnost” Věslav Michalik, 
kandidát  na ministra financí za hnutí STAN a nově zvolený 
místopředseda hnutí.

To jsou základní priority investic koalice, která chce do podpo-
ry české ekonomiky vložit navíc jeden bilion korun během pěti 
let. Zdrojem těchto finančních prostředků budou především 
soukromé zdroje firem, finanční nástroje rozvojové banky, do-
plňkově evropské fondy.

„Chceme motivovat především samotné firmy, aby investova-
ly, a to zejména do nových technologií a robotizace. V ní jsme 
totiž na úrovni 120, možná 150 robotů na deset tisíc obyvatel. 
V Německu, Japonsku je to 350, v Koreji přes 800. Podle statistik 
OECD mají země, které robotizovaly, vyšší produktivitu a niž-
ší nezaměstnanost. Do této oblasti je potřeba investovat zhru-
ba 300 miliard korun a firmy bychom motivovali především 
zrychlenými odpisy,“ připomíná člen rozpočtového výboru za 
Piráty Mikuláš Ferjenčík.

Česká republika je pořád poměrně zaostalá v digitální infra-
struktuře, jako jsou 5G sítě, optické vysokorychlostní připoje-
ní, infrastruktura pro elektromobilitu. Absolutní je nedostatek 
bytů, který způsobuje, že převis poptávky na trhu žene ceny 
bytů tam, kde si je žádná mladá rodina nemůže dovolit. 

„Uvědomujeme si, že v této chvíli máme poslední šanci, aby se 
z naší země stala moderní společnost, která staví na nových 
technologiích a nových odvětvích průmyslu. Investičních pří-
ležitostí je mnoho. Musíme zrychlit internet. Digitalizace firem 
a domácností ale vyžaduje dostupná a bezpečná připojení. 
K tomu je potřeba postavit okolo 1 milionů optických přípo-
jek. 5G sítě budou významné především pro podnikové areály 

Bilionové investice pomohou k přechodu  
z montovny na mozkovnu

Česká ekonomika musí projít druhou 
transformací, nastoupit směr od 

subdodavatelské ekonomiky k ekonomice 
finalistů. Směr je určen světovými trendy, 
které rámují ekonomické prostředí, v němž 
se pohybujeme. Jsou jimi nové technologie, 

robotizace, genetika, biotechnologie, 
biomedicína, 5G sítě a samozřejmě 

digitalizace a 3D tisk. Součástí masivního 
investičního balíčku musí být investice do 

bytů, dopravní infrastruktury, elektromobility 
nebo do nemocnic a sociálních zařízení.
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a dopravní koridory a měly by pokrýt až 7 milionů obyvatel. 
Celková investice do této oblasti by měla být 30 miliard korun. 
Jedním z dalších světových trendů je nízkoemisní ekonomika, 
jejíž součástí je elektromobilita. Pokud chceme udržet krok se 
zbytkem Evropy, tak do nabíjecí infrastruktury budeme muset 
investovat minimálně 35 miliard korun. V neposlední řadě si 
musíme přiznat, že v Česku nabídka bytů naprosto neodpovídá 
poptávce. Jejich ceny jsou vysoké, navíc nárůst ceny v době pan-
demie je dvojnásobný oproti západní Evropě. Pořízení vlastní-
ho bydlení stojí minimálně jedenáct ročních platů, je to dvakrát 
až třikrát víc než ve vyspělých zemích. K návratu do rovnováhy 
potřebujeme ve spolupráci samospráv se soukromým sektorem 
postavit minimálně 100 tisíc bytů v hodnotě zhruba 200 mili-
ard korun,“ osvětluje Michalik.

K tomu, aby bylo možné transformovat celou ekonomiku, je 
nezbytně nutné investovat do vzdělávání. Piráti a Starostové 
si uvědomují, že v rychle se rozvíjejících regionech přetrvává 
nedostatečná kapacita základních škol, střední školy vyžadují 
investice do budov a vybavení, navíc počet chybějících míst ve 
školkách pro děti starší dvou let je minimálně 20 tisíc. To vše 
bude vyžadovat investice ve výši minimálně 45 miliard korun. 
Další důležitou oblastí, kde je nutné větší zapojení státu, jsou 
zdravotní a sociální služby. Řada nemocnic je ve špatném sta-
vu, potřebují modernizaci a lidé dostupnou sociálně-zdravotní 
péči.

Poslední oblastí, kam by koalice Pirátů a Starostů chtěla inves-
tovat, je doprava. Na tuto oblast vyčlenili 240 miliard. Z toho 
120 miliard půjde na dostavbu dálnic a 120 miliard korun do 
modernizace hlavních železničních koridorů. 

„Do zmíněných oborů musejí jít významné investice, aby 
nám svět neutekl. Je potřeba podněcovat nejen státní, ale pře-
devším soukromé investice, protože ty se chovají efektivně. 
Také je nutné si uvědomit, že jsme pořád v mnoha oblastech 
zaostalí. Prostřednictvím tohoto našeho ekonomického plánu 
chceme změnit nastavení naší ekonomiky tak, aby Česká re-
publika byla zemí, kde má soukromý sektor možnost inves-
tovat, kde najde kvalifikovanou pracovní sílu, ale zároveň 
i zemí, ve které její občané budou mít nárok na kvalitní zdra-
votnictví, školství i sociální služby,“ zdůrazňuje předseda Pi-
rátů Ivan Bartoš.

Bilionový plán pro budoucnost naleznete zde.

Prostřednictvím tohoto našeho 
ekonomického plánu chceme změnit 

nastavení naší ekonomiky tak, aby Česká 
republika byla zemí, kde má soukromý sektor 
možnost investovat, kde najde kvalifikovanou 

pracovní sílu, ale zároveň i zemí, ve které 
její občané budou mít nárok na kvalitní 
zdravotnictví, školství i sociální služby.

29. srpna 2021 se v prostorách pražského magistrátu opět sešli mladí sta-
rostové i hosté ze všech koutů republiky, aby rozhodli o složení předsednic-
tva na další dva roky a také se metaforicky rozhlédli před velkým krokem 
ke změně, jímž budou říjnové volby. 

Sněm začal úvodním slovem předsedy spolku, po něm následovaly inspira-
tivní proslovy zkušených politiků STAN i kolegů ze spřízněných mládežnic-
kých organizací. Předsednictvo pak zrekapitulovalo, jak se spolek rozvinul 
v uplynulých dvou letech a čemu se věnoval, načež došlo k volbě vedení. 

Předseda Tomáš Pavelka, 1. místopředseda Jiří Duchek i  místopředsedkyně 
Zdenča Kašparová obhájili mandát, jen odstupujícího místopředsedu Jakuba Ši-
cha ve funkci nahradil Vojtěch Vaník; tajemníkem rovněž zůstává Oldřich Horák. 

Účastníci setkání se zabývali i konkrétními záležitostmi ohledně předvolební kampaně včetně zahájení kampaně pro mladé. Přítomní 
se rozloučili závěrečným slovem staronového předsedy, pořízením společných fotografií a živou a podnětnou neformální diskusí.

Ester Weimerová, 
předsedkyně moravskoslezského mSTANu

LÉTO JE U KONCE, 
AVŠAK NÁS ČEKAJÍ NOVÉ ZAČÁTKY

https://www.piratiastarostove.cz/documents/94/Pirstan-brozura-V-Michalik-A5_8stran-B_09-21_web.pdf
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Součástí XI. Republikového sněmu hnutí STAN bylo také schvá-
lení nové podoby stanov. Jejich proměna pomůže většímu zapo-
jení mladých lidí, kteří mají o politiku zájem a uznávají hodno-
ty hnutí. Dojde tím i k prohloubení spolupráce s mládežnickou 
organizací mSTAN, jejíž členové se dlouhodobě zapojují v rám-
ci všech aktivit hnutí STAN. Nově byla také stanovena věková 
hranice pro vstup do organizace. Oproti jiným politickým stra-
nám mohou nyní zájemci podávat přihlášku již od 16 let.
„Mladou generaci považuji, zejména v této době, za velkou na-
ději. Pro společnost i politickou kulturu je důležité, aby se i mla-
dí lidé zajímali o politické dění, ať už je to na jakékoliv úrovni. 
Jsou to totiž lidé zodpovědní a mají snahu změnit vývoj země 
podle svých představ. Mladí lidé jsou pro mě velkou inspirací, 
a jsem proto rád, že tyto změny v našich stanovách přišly a my 
tak jejich aktivity můžeme více podpořit,” okomentoval změny 
ve stanovách předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
„Vážím si změn, které se ve stanovách přijaly. Dokazuje to, že hnu-
tí STAN má zájem o mladé lidi a jejich hlas. Ti mají před sebou vý-

OTEVÍRÁME SE MLADÝM LIDEM. 
NOVĚ MOHOU ZÁJEMCI VSTOUPIT JIŽ OD 16 LET

Dva dny po celostátním sněmu mSTAN se konal sněm Starostů a nezávislých 
v Praze. Stánek našeho spolku na akci nemohl chybět. Já s Ester Weimerovou 
a Vojtou Vaníkem jsme už ráno zdravili hosty u příchodu na eskalátorech. De-
legáti sněmu ze všech koutů naší země se usmívali po mnohdy náročné cestě 
a brali si od nás do svých krajů materiály o našem spolku. Každý delegát obdr-
žel ve svých složkách s podklady pro jednání i brožuru o hoaxech z naší dílny. 
 
Sněm byl velmi profesionální, ale přesto byl plný přátelských chvil a příjem-
ných setkání, zvlášť po dlouhém odloučení v rámci covidu-19. Pro mladé lidi 
v  mSTAN byl tento sněm obzvlášť důležitý. Během pozdního odpoledne se 
chýlil program k závěru, ale ještě před koncem delegáti posvětili svým hla-
sováním změnu stanov hnutí STAN. Kromě jiného se ve stanovách objevil 
zcela nový oddíl, právě o spolupráci Starostů s Mladými starosty a nezávislý-
mi. Kromě definování samotné spolupráce na úrovni celostátní i na úrovních 
krajských organizací se předseda spolku mSTAN stává členem Celostátního 
výboru STAN s hlasovacím právem. Tohoto kroku si jako mladí velmi vážíme 
a vnímáme jej jako pevný základ naší další spolupráce se Starosty. Ale to není 
vše, hnutí STAN se otevřelo i mladým lidem už od 16 let, nově od tohoto věku 
může být každý registrovaným příznivcem. To je jasně podaná ruka mladým 
a vzkaz hnutí STAN, že bere mladé lidi vážně. 
 
Na závěr úspěšného sněmu proběhla gratulace staronovému vedení hnutí, 
předně panu předsedovi Rakušanovi a jeho neméně dobrému zástupci, I. mís-
topředsedovi, Janu Farskému a dalším. 

MLADÍ NA SNĚMU STAROSTŮ 
A NEZÁVISLÝCH 2021

zvu, budoucnost společnosti je v jejich rukou, jde o příležitost a zá-
roveň odpovědnost. Je na nás, jak se k této výzvě každý postavíme, 
zda čelem, nebo zády. Hnutí STAN se staví k výzvám čelem, dobrý 
starosta je přeci ten, který řeší problémy své obce a snaží se o roz-
voj komunity. V Mladých starostech a nezávislých se snažíme být 
platformou, která nabídne mladým lidem, kteří chtějí aktivně če-
lit výzvám budoucnosti, zkušenosti, dovednosti a přátelské vaz-
by. Díky spolupráci s hnutím STAN můžeme získávat poznatky 
z praxe od aktivních politiků, ale zároveň jim poskytovat podporu 
a předávat naše znalosti,” hodnotí spolupráci předseda mSTAN 
a nejmladší starosta v ČR Tomáš Pavelka.

Spolek mSTAN sdružuje mladé lidi, kteří se ztotožňují s liberál-
ně konzervativními hodnotami. Usiluje o kultivaci politického 
prostředí a zasazuje se o zapojování mladých do veřejného ži-
vota v rámci hnutí Starostové a nezávislí. Veškeré aktivity orga-
nizace můžete sledovat zde.

Tomáš Pavelka, 
předseda mSTAN

http://mladistarostove.cz
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STAN PRO MODERNÍ ŠKOLSTVÍ 

Zástupci Pirátů a Starostů na dnešní tiskové konferenci jme-
novali kromě využití studentů pedagogických fakult také 
neziskové organizace, které by se do projektu mohly rovněž 
zapojit. Tento model funguje od jara například v Ostravě, kde 
se práci s dětmi věnovalo Planetárium Ostrava nebo Zoo Ost-
rava.

„Rádi bychom, aby letošní školní rok začal úplně jinak. Aby ře-
ditelé škol uzpůsobili školní rok situaci, ve které jsme, a té ne-
jistotě, které mají se zvládnutím učiva mnohé děti. Aby děkani 
pedagogických fakult vyzvali své studenty, aby dobrovolně šli 
do škol a pomohli mladším žákům. Chceme, aby ředitelé škol 
zkusili už vyzkoušený tzv. peer program, který se velmi osvěd-
čil v protidrogové prevenci, kdy starší žáci pomáhají těm mlad-
ším. 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 potře-
buje tu pomoc a ujištění, že to dělají správně. Proto přicházíme 
s touto výzvou zřizovatelům a ředitelům škol, aby koordinovali 
pomoc starších žáků těm mladším. Chceme, aby neziskové or-
ganizace, jako je třeba Skaut, oslovily rodiče a vyzvaly ty, kdo 
potřebují pomoct, tak aby skauti přišli do rodin a pomohli. Vě-
řím, že Česká republika tuto situaci zvládne a že se náš nápad 
ujme, protože není třeba žádných finančních dotací a může to 
být snadná cesta k úspěšnějším výsledkům českého školství,“ 
řekl na úvod Petr Gazdík, člen školského výboru Poslanecké 
sněmovny za hnutí STAN.

PŘEDSTAVILI JSME KONKRÉTNÍ PROJEKT 
TZV. PEER PROGRAM, KTERÝ MÁ POMOCI 
ŽÁKŮM DOHNAT ZAMEŠKANOU VÝUKU 
BĚHEM LOŇSKÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Petr Gazdík zároveň uvedl, že bude oslovovat plošně starosty 
měst a obcí po celé České republice jako zřizovatele škol, aby 
se k výzvě připojili. Andrea Hoffmannová (Piráti), náměstkyně 
primátora pro školství a sport v Ostravě, následně uvedla, jaké 
konkrétní kroky se podařily učinit v Ostravě, a apelovala na 
zástupce MŠMT, aby projekt na doučování žáků podpořili. 

„Už během jarních měsíců jsme monitorovali žáky základních 
škol kvůli zvládání distanční výuky. Věděli jsme, že už od jara 
zhruba tisíc dětí výuku nezvládá. Reagovali jsme proto podob-
ným programem, který nyní budeme představovat. Podpořili 
jsme letní aktivity s neziskovými organizacemi, které se věnova-
ly doučování a práci s dětmi už během léta, s institucemi jako je 
Svět techniky, Planetárium, ZOO. Zorganizovali jsme příměstské 
tábory se středisky volného času a těch zhruba tisíc dětí, které 
jsme detekovali během jarních měsíců, jsme zachytili a podali 
jim pomocnou ruku už v létě. Poptávka však stále převyšovala 
nabídku, protože letní prázdniny nemohou nahradit celoroční 
výpadek ve vzdělávání. Proto v tom chceme pokračovat i na pod-
zim během školního roku. Je to jen jeden z příkladů, že to jde. 
Nečekali jsme na iniciativu Ministerstva školství a pomohli jsme 
si sami,“ doplnila Andrea Hoffmannová.

Celý záznam online tiskového briefingu naleznete ZDE.
Video Petra Gazdíka k zahájení školního roku ZDE.

Petr Gazdík, 
místopředseda hnutí STAN

Piráti a Starostové 1. září u příležitosti 
zahájení školního roku vyzvali ředitele 
škol, aby v začínajícím školním 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 potřebují 
s doplněním zameškaného učiva pomoci. 

https://drive.google.com/file/d/1tapc7Gwf2GJrPNorjFBiczisxeTDYnaU/view
https://www.facebook.com/petr.gazdik/posts/3049321918684421
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STAN V KAMPANI

ZAHÁJILI JSME HORKOU FÁZI KAMPANĚ. 
CHCEME ZEMI BEZ KORUPCE A BEZ DLUHŮ

Koalice také znovu upozornila na plán „Bilion pro budoucnost“, 
se kterým chce nastartovat českou ekonomiku. Předsedové Ivan 
Bartoš a Vít Rakušan dále zdůraznili další programové priority, 
mezi které patří řešení bytové krize, digitální a technologická 
revoluce, starost o krajinu, modernizace školství či podpora 
seniorů a rodin.
V úvodu Bartoš s Rakušanem představili heslo „Země bez ko-
rupce, budoucnost bez dluhů“. „Štve nás, jak vláda tuhle zemi 
zadlužila. Štve nás i to, jak korupce prorostla celým státem jako 
obří tasemnice přisátá na státní pokladnu. Je nejvyšší čas se jí 
zbavit,“ nechal se slyšet Bartoš.
„Nejdůležitější je nechat tasemnici vyhladovět, takže jako první 
zmrazíme výdaje státu. Tím ho donutíme šetřit a zarazíme další 
zadlužování! Už jsme ukázali, že na to máme. Já jsem jako sta-
rosta oddlužil Kolín. V koalici s Piráty jsme dokázali dostat dluh 
Prahy na nejnižší číslo za posledních 20 let,“ přidal se Rakušan.
V návaznosti na nový slogan přišli předsedové s plánem „Bilion 
pro budoucnost“, který má potenciál nastartovat českou eko-
nomiku. Do té mají směřovat investice ve výši bilionu korun 
a zvýšit výkonnost ekonomiky i daňové příjmy státu. K tomu 
Bartoš uvedl: „Není potřeba tyto peníze v rozpočtu hledat. Už 
tu jsou, jenom neproudí správným směrem a nyní hrozí, že 
o některé finance přijdeme úplně. Například evropské dotace 
jsou v ohrožení kvůli obřímu střetu zájmů Andreje Babiše.“ 
Podle Rakušana má moderní stát podporovat investice do bu-
doucích trendů. „Moderní stát investuje do technologií, vzdě-
lání, vědy a výzkumu. Tam mají směřovat dotace. Ne do linek 
na toustový chleba, ne do rekreačních zařízení předsedy vlády. 
Jenže tasemnici mozek nezajímá, tu zajímají střeva. Nás mozek 
zajímá. Chceme být mozkem Evropy, ne její montovnou.“
Dalšími ambicemi koalice je podle předsedů udělat z Česka ev-
ropskou technologickou velmoc, sedmi milionům lidí zajistit 
přístup k vysokorychlostnímu internetu a urychlit robotizaci 
tak, aby v Česku bylo asi 200 tisíc robotů, kteří lidem ulehčí 
práci. Mezi priority Pirátů a Starostů patří řešení bytové krize 
a zrychlení výstavby bytů. Dále chtějí systémově řešit důchody, 
jejichž zvyšování chtějí navázat na výkon hospodářství. V ne-
poslední řadě pak zdůrazňují nutnost zasadit se o to, aby stát 
začal brát starost o naši krajinu konečně vážně. 

Piráti a Starostové odstartovali v Ústí nad 
Labem horkou fázi kampaně s heslem 
„Země bez korupce, budoucnost bez 
dluhů“. Na místo dorazili volebním 
autobusem přezdívaným ŠVINDLbus, 
který je pojízdným korupčním muzeem 
současné vlády. 

Bartoš s Rakušanem také odmítli povolební vládnutí s hnutím 
ANO. „Jsme jediná síla, která jasně deklaruje, že po volbách s tě-
mihle parazity nechce mít nic společného. A říkáme to úplně 
všichni. U nás neuslyšíte hlasy, že bez velkého tasemníka by-
chom se přece nějak dohodli, jako je slýcháme jinde,“ uvádí Ra-
kušan a Bartoš potvrzuje: „Do takového spojenectví nikdy ne-
půjdeme, museli bychom se stydět sami před sebou. Nejde nám 
o to dostat se k moci. Jde nám o to vrátit naší zemi budoucnost.“
Až do voleb bude součástí kampaně koaliční autobus přezdíva-
ným ŠVINDLbus, který je pojízdným korupčním muzeem sou-
časné vlády. Ve ŠVINDLbusu je umístěno několik artefaktů, na-
příklad deníček Jaroslava Faltýnka, OLAF dokument o střetu 
zájmů a další. Na své měsíční cestě po České republice navštíví 
řadu míst, kde po sobě vláda zanechala negativní stopy. 
„ŠVINDLbus není žádný naleštěný koráb. Jenže ani naše země 
není po Babišově vládnutí úplně naleštěná. Státní dluh roste 
závratným tempem. Naopak tempo ekonomiky je jedno z nej-
pomalejších v Evropě,“ uvedl na adresu autobusu Rakušan, 
kterého doplnil Bartoš: „Těch vládních přešlapů a podvodů na 
voličích je tolik, že jsme zvažovali i dvoupatrový autobus, aby 
se nám do něj všechno vešlo. To bychom ale potřebovali mini-
málně vlak.“



9 / STANOVINY ZÁŘÍ 2021

Nenechme se tím ale znechutit, choďme často do přírody, pozo-
rujme “motýle” a udržme si zdravý rozum a chladnou hlavu. 
Zároveň mám ale na vás jednoduchou prosbu. Přijďte prosím 
k volbám, není to jedno, každý hlas se počítá. 

Za poslední dva roky totiž naše životy vážně a výrazně ovlivňo-
vala politická rozhodnutí. Pocítili jsme, jak jsou volby a politi-
ka důležité. Zejména v těžkých dobách záleží na tom, kdo vede 
a reprezentuje náš stát. Chaotická rozhodnutí, která se měnila 
skoro každý den, vedla k nejdelšímu uzavření škol v Evropě 
a bohužel, a to je obzvlášť bolestné, i ke čtvrtému nejvyššímu 
počtu obětí koronaviru na počet obyvatel na světě. Nezodpo-
vědná rozhodnutí vedla také k výraznému poškození ekonomi-
ky naší země a k obrovskému zadlužení státní pokladny. Tohle 
jsou věci, kterými se současná vláda opravdu nemůže chlubit. 
Všichni si také pamatujeme, jak letos na jaře, v době nejtěžší 
krize, naše nemocnice marně žádaly o pomoc. Jak je vidět, tak 
opravdu není jedno, kdo nám vládne.

Naše republika potřebuje opravdu důležité věci, jako je digita-
lizace, reforma penzí, reforma sociálního systému nebo řešení 
nespravedlivého zdravotního systému, na který doplácí zejmé-
na obyvatelé regionů vzdálených od hlavního města. Cítíme to 

na vlastní kůži, kdy je těžké si u nás sehnat třeba pediatra nebo 
zubaře. Potřebujeme mnoho dalších věcí, které jsou vládou 
dlouhodobě zanedbávané. U nás v kraji je nutné řešit situaci 
týkající se zajištění práce po ukončení těžby, je potřeba se zabý-
vat oblastí sociálních problémů a vyloučených lokalit, musíme 
zajistit bezpečnost, nebo rozvoj a oživení ekonomiky. Často na 
tyto problémy z opozice či Senátu upozorňujeme.

Nechci vám radit, koho volit, to je na vás. Ale dovolte mi pro-
sím, abych vám doporučil ke zvážení volbu lidí, které osobně 
znám, kterým důvěřuji a se kterými nejen v Senátu spolupra-
cuji. Jsou z řad nejen našeho hnutí, ale i koaličního partnera. 
Mám výbornou osobní zkušenost s celostátními lídry, Ivanem 
Bartošem a Vítkem Rakušanem. Znám pohled obou na situaci 
v regionech severozápadu Čech, dlouhodobě chtějí silné regio-
ny, často o tom spolu mluvíme.  

Starostové se svou zkušeností a Piráti se svojí energií pro mě 
znamenají naději, že se konečně může uskutečnit změna, kte-
rou naše země, a hlavně lidé v ní tak potřebují. 

JAK JE DŮLEŽITÉ PŘIJÍT K VOLBÁM 

Miroslav Balatka, 
senátor za obvod Sokolov

V předvolebním období se na nás všechny 
valí hesla, sliby, volební letáky a materiály. 
Přesto si vás dovolím požádat o chvilku 
vašeho času a pozornosti. Probíhá asi 
nejagresivnější kampaň v historii naší země, 
která je plná osobních útoků, vyvolávání 
strachu, plná lží a dezinformací. 

Nechci vám radit, koho volit, to je na 
vás. Ale dovolte mi prosím, abych vám 
doporučil ke zvážení volbu lidí, které 
osobně znám, kterým důvěřuji a se 

kterými nejen v Senátu spolupracuji.

SENÁTOŘI STAN 
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SENÁTOŘI STAN

Uplynulé roky byly snad ty nejtěžší v moderní historii České 
republiky. Koronavirová krize nás zachytila nepřipravené. 
Ještě v lednu 2020 jsme se cítili v Evropě zcela v bezpečí a jen 
zpovzdálí sledovali, jak řádí nemoc covid-19 v daleké Asii. Jen 
o pár týdnů později byla i u nás a změnila vše. Nepředstavitel-
né se stalo realitou, zavřely se školy, lidé přešli z kanceláří na 
home office a děti na výuku na dálku. V té době jsme potřebo-
vali rozhodnou vládu, která zakročí včas a nebude chaoticky 
vydávat rozhodnutí na twitteru a neustále odvolávat ministry 
zdravotnictví. Potřebovali jsme vládu, která se postaví za svá 
rozhodnutí, zajistí zdravotnické potřeby a fungování nemocnic 
pro všechny. Nebylo tomu tak. Nyní máme jedinečnou příleži-
tost této vládě vystavit účet ve volbách.
Proto je pro mne jasná volba koalice Pirátů a Starostů. Důvo-
dem není ani tak to, že mám tu čest předsedat klubu Starostů 
v horní komoře Parlamentu. Osobně věřím, že tato koalice má 
šanci změnit budoucnost České republiky. Naše země potřebuje 
vládu, která přestane plýtvat penězi daňových poplatníků. Jako 
učitel osobně vnímám potřebu modernizace českého školství. 
Při výuce na dálku se jasně ukázalo, že současné školství nepři-
pravuje děti na budoucnost, která je čeká. Potřebujeme naučit 

děti kriticky myslet, aby samy dokázaly poznat a ověřit si prav-
divost jednotlivých informací. Uplynulých několik měsíců ve 
školách ukázalo i na další výrazný problém, a tím jsou rozdíly 
v kvalitě vzdělávání v různých částech republiky a v různých 
školách. Je potřeba tyto rozdíly odstranit.
Jako další výrazný problém vnímám stále chybějící důchodo-
vou reformu, která, ač je nepopulární, je jedinou možností k za-
jištění důchodů i pro současné dvacátníky a třicátníky. Věřím, 
že tato koalice má šanci reformu opravdu zrealizovat. V před-
volebním programu Pirátů a Starostů oceňuji také zaměření 
na venkov a menší obce, na které se velmi často zapomíná. 
V posledních několika letech prudce narostla výstavba v ob-
cích kolem Prahy a ve Středočeském kraji. Důvod je prostý, lidé 
chtějí jít do vlastního a pořídit si byt či dům ve velkém městě 
není v jejich silách. Obyvatelé malých obcí tak přibývají, ale 
občanská vybavenost zůstává na původní úrovni, a tak je vel-
ký přetlak v základních a mateřských školách a obcím a kra-
jům nezbývají volné prostředky na jejich rozšíření.
Jsem rád, že se nezapomíná ani na sport a kulturu, které za 
poslední dva roky přestaly téměř fungovat. Je potřeba podpo-
rovat sportovce a umělce přímo a transparentně. 
Mým přáním je žít v demokratické zemi, v takové, kde je svobo-
da slova a náboženského vyznání samozřejmostí. V zemi, kde 
jsou tolerovány menšiny. Věřím, že koalice Pirátů a Starostů je 
tou správnou volbou.

LETOŠNÍ VOLBY 
JSOU OPRAVDU 
DŮLEŽITÉ

Petr Holeček,
předseda senátorského klubu Starostové a nezávislí
obvod č. 28 - Mělník

Předvolební kampaň nabírá na síle a na nás 
se ze všech stran valí tváře politiků a sliby 
různých stran. Po čtyřech letech nastává 
velký volební podzim, kdy máme jedinečnou 
příležitost zhodnotit činnost dosavadní 
vládní koalice, a že se pořádně činila. 

Důvod je prostý, lidé chtějí jít do vlastního 
a pořídit si byt či dům ve velkém městě není 

v jejich silách. Obyvatelé malých obcí tak 
přibývají, ale občanská vybavenost zůstává 

na původní úrovni, a tak je velký přetlak 
v základních a mateřských školách a obcím 

a krajům nezbývají volné prostředky na jejich 
rozšíření.



FAQ

HOAXY O KOALICI
Zdražili jste MHD v Praze! Budete ho zdražovat všude!

Cena obvyklých dlouhodobých kuponů na MHD se u nás nemění. Senioři a děti jezdí v Praze také stále zdarma.  
My jsme naopak zlevnili v Praze MHD pro lidi v hmotné nouzi. 

Pravda totiž je, že hnutí ANO zdražuje jízdné lidem v regionech. V roce 2020 zdražili jednorázové jízdenky vaši 
primátoři v Ostravě i Olomouci, a to o cca 20 %. V Opavě a Ústí nad Labem také zdražili vaši primátoři jednorázové 

jízdenky v roce 2019. V roce 2017 váš primátor v Českých Budějovicích zrušil levnější jízdenky. Před měsícem 
zdražil MHD váš primátor v Děčíně. Jednorázové jízdenky právě dnes zdražila i vaše starostka za ANO v České 

Lípě, a to o 25 %. A 1. září podobně zdražuje jízdenky v MHD váš primátor v Pardubicích.
Praha zdražila MHD, protože rostou náklady na provoz veřejné dopravy - a to nejenom v Praze - a Praha ji masivně 
dotuje. Stejný případ jsou střední Čechy, kde navíc paní Jermanová po sobě nechala prázdnou kasu, rozbité silnice 

a podezřelé zakázky na jejich opravu. Trochu jako ANO na celostátní úrovni. Veřejná doprava se musí zdražit, 
protože jinak by časem začala kolabovat. Asi jako pražské mosty. Všichni v Praze si pamatují, jak levnou MHD 

objížděli celou Prahu kvůli hrozícímu zřícení libeňského mostu a tragickému stavu Hlávkova mostu. 

Chcete zdanit byty
Různé zájmové skupiny, které se nás bojí, o nás šíří lži, že chceme lidem danit byty a domy. Nic takového 
v žádném případě v programu nemáme, naopak. Sami jsme prosazovali například zrušení daně z nabytí 

nemovitosti. Dobře totiž víme, jak je situace s bydlením pro řadu lidí složitá. Za Piráty a Starosty jsme proto 
připravili řadu návrhů, jak dostupnost bydlení zlepšit.

V první řadě budeme chtít hned po volbách předělat nepovedený vládní stavební zákon tak, aby mohli lidé 
stavět konečně rychle, snadno a bez ubíjející byrokracie. Naše návrhy ke stavebnímu zákonu se opírají 

především o digitalizaci, co nejsnazší stavební řízení a posílení pravomocí samospráv. 
Podpoříme i velkou výstavbu v obcích například skrz přijetí zákona o podpoře v bydlení. Zákon nabídne 

obcím soubor volitelných nástrojů, které umožní řešit situaci obyvatel v souladu s jejich potřebami. 
Nástroje připravíme na základě zahraničních a domácích příkladů dobré praxe – od různých forem 
poradenství (sociálního, realitního, právního, dluhového apod.) v kontaktních centrech bydlení, přes 

podporu bydlení v soukromém sektoru za využití státní garance až po samotnou výstavbu dostupných 
a sociálních obecních bytů.

Je třeba i upravit podmínky “alternativní” výstavby a účasti obcí v takových projektech. Mám na mysli různé 
spolky, družstva, baugruppe a podobné formy, které mohou fungovat jak nezávisle na obci, tak s účastí obce 
(např. formou vložení pozemku). Dnes je takový proces právně stále velmi složitý a nedaří se jej realizovat. 
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STAN NA SÍTÍCH

Petr Hlubuček (9. 9.):
ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO VZNIK PRAŽSKÉ SLUNEČNÍ 
ELEKTRÁRNY! Na střechy pražských budov umístíme foto-
voltaické panely - příští rok prvních 40 střech, do roku 2030 
asi 20 000 střech. Elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů 

bude totiž v budoucnu levnější a zároveň šetrnější k ŽP.

Petra Pecková (TW – 11. 9.):
20. let. 11. září 2001 patří k těm dnům, které si pamatujete 
a přesně víte, kde jste byli, když jste to uslyšeli. 2996 obětí. 
2996 lidských osudů, nešťastných rodin. Dvě oběti z Čech. 

Jedna ze @StredoceskyK. Terorismus a extremismus nesmí 
patřit do našich životů. 

Stanislav Polčák (18. 8.):
Další krok ke spravedlnosti! Senát jednoznačně podpořil 

odškodnění obyvatel a samospráv po výbuších ve Vrběticích. 
Jako advokát zasažených obcí děkuji zákonodárcům napříč 

stranami. Přeji si, abychom stejně jednotně vymáhali náhradu 
za útok na mezinárodní úrovni.

Zdeněk Hraba (9. 9.):
Děti patří do rodin, ne do ústavů. V Senátu jsme schválili 
novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Těm, kteří 

nemohou vyrůstat u rodičů, zajistí kvalitní náhradní péči. Je 
lepší přijmout kompromis a pak jej doladit, než čekat roky na 

změnu, která by vůbec přijít nemusela. 

Petr Gazdík (10. 9.):
Ti, co volí ANO, ČSSD, KSČM a SPD, by měli jejich dárky od-
kládat na časy, kdy kvůli jejich neschopnosti přijít s reformou 
důchodů či výdajů státu...bude fakt zle. Zdražuje se nejvíc za 

13 let, inflace překonala očekávání.

Vít Rakušan (9. 9.):
Objeli jsme republiku a 30 dní do voleb začínáme objíždět 

druhé kolo. Téměř každý den v jednom z krajských měst vás 
čekají koncerty, zábava, ale hlavně setkání s námi a našimi 

lidmi. V neděli třeba v Praze, čekám, že to bude velké  
Díky za dnešní Ústí, kde jsme zahájili horkou fázi kampaně. 
Je totiž nejvyšší čas přestat nás zadlužovat. Nejvyšší čas 

zarazit státní plýtvání. Nejvyšší čas brát péči o krajinu vážně. 
Nejvyšší čas zastavit státní chaos. Nejvyšší čas investovat do 

vzdělání a podpořit lidi, kteří se starají o blízké. 
Buďte u toho s námi a #vratmezemibudoucnost

Věslav Michalik (FB-10. 9.):
BILION KORUN PRO ČESKO. To je náš plán na nastartová-
ní ekonomiky. Tyhle peníze není potřeba hledat ve státním 

rozpočtu. Už tu jsou, jenom netečou správným směrem. Nebo 
hrozí, že přestanou téct úplně. Podívejte se, jak zajistíme 
modernizaci průmyslu, digitalizaci, robotizaci i zlepšení 

infrastruktury a přivedeme dostatečné investice do výzkumu 
a vzdělávání. Tak abychom se konečně posunuli od montovny 

k mozkovně  
#vratmezemibudoucnost   

Vít Rakušan (FB-13. 9.):
Slíbili jsme povolební strategii. Jasnou deklaraci, jak budeme postupovat po volbách. S kým ano či ne, a hlavně proč jsme si takový 

společný postup zvolili. Tady ji máte: https://bit.ly/PovolebniStrategie2021

Od začátku totiž říkám, že naše koalice tu není jen proto, aby byla. Není to “jen” vyslyšení přání veřejnosti, která nechtěla, aby pro-
padly hlasy demokratů. Veřejnosti, která už nechce žít v zemi, ve které o důležitých věcech rozhodují komunisti a ti, kteří jim jdou na 

ruku. Nebo ti, kteří naší zemi a její potenciál chtějí použít jako vlastní výtah k moci nebo penězům, ono je to v konečném důsledku 
jedno. Protože obojí vede k tomu, že naše děti nemají výhled pěkné budoucnosti. 

Ještě se to dá zvrátit. Letos nás čekají volby, ve kterých se snad poprvé dočkáme nepropadnutí ani jediného demokratického hlasu. 
A pak se bude vyjednávat. Kdo, co, co za to, jaký flek ve výboru. My takoví nejsme a nechceme být. Proto povolební strategie. 

S ANO, SPD či KSČM spolupracovat nebudeme. A rád uslyším podobný závazek i z druhé demokratické opozice. Těším se, že tu za-
kletou 101 dáme, a budeme moci společně vrátit naší zemi budoucnost. #vratmezemibudoucnost

https://www.facebook.com/hashtag/vratmezemibudoucnost
https://www.facebook.com/hashtag/vratmezemibudoucnost
https://bit.ly/PovolebniStrategie2021
https://www.facebook.com/hashtag/vratmezemibudoucnost


STARÁME SE

BOJUJEME PROTI LOBBINGU

Koalice Piráti a Starostové tlačila na červencové mimořád-
né schůzi Sněmovny, aby se konečně projednal zákon o lob-
bingu. Na důležitou protikorupční legislativu ale opět ne-
došlo. Předseda poslanecké Sněmovny Radek Vondráček 
z ANO totiž zařadil bod až na konec programu, ODS a TOP 
09 zároveň zablokovaly návrh Pirátů a Starostů na jednání 
po 14. hodině. Zákon by zavedl, aby se schůzky s lobbisty 
musely povinně evidovat a k záznamům měla přístup ve-
řejnost. 

Piráti a  Starostové také prosazují vznik registru lobbistů, 
kde bude jasně uvedeno, v jaké oblasti lobbují. K legislativě 
rovněž navrhli úpravy, aby se musel evidovat lobbing nejen 
u přípravy a schvalování zákonů, ale například i u přípravy 
zakázek či přerozdělování dotací. Stejně tak chtějí, aby mu-
sel povinně zaznamenávat schůzky s  lobbisty i  prezident 
a jeho poradci, vláda totiž pro Hrad chystá výjimku.

SRPEN 2021

ZASADILI JSME SE O NASTAVENÍ 
PODMÍNEK PRO BEZPEČNÝ 
NÁVRAT DĚTÍ DO ŠKOL

Masivní celoplošné uzávěry ve školství si ČR již nemůže 
dovolit. STAN považuje vzdělávání za klíčovou oblast a při-
cházejí průběžně s návrhy, jak situaci v období pandemické 
krize řešit. Připravili jsme proto s Piráty pružnější strategii, 
podle níž musí například o cílených opatřeních rozhodovat 
místní orgány na úrovni jednotlivých okresů podle situace 
v daném místě.

„V rámci Evropy patřily české školy mezi nejdéle zavřené 
a  vláda nedokázala najít uspokojivé řešení pro žáky, stu-
denty, učitele ani rodiče. Téměř celý předchozí rok výuky 
byl zmařen plošnými opatřeními. Školní rok začne už za 
dva týdny a vláda teprve dnes ve večerních hodinách pro-
jedná podmínky letošního nástupu žáků do škol, ačkoliv na 
přípravu postupu měla dlouhé měsíce. Stejně tak na pro-
studování návrhů, které jí Piráti a  Starostové předložili,” 
upozornil člen školského sněmovního výboru Petr Gazdík 

SLEDUJTE NAŠI ČINNOST NA WWW.STARAME.SE

CHCEME DOSTAT DĚTI Z ÚSTAVŮ

Poslanecká sněmovna projednávala na mimořádné schůzi k novelizaci zákona o sociálně-právní ochraně dětí návrh na zavedení věkového 
limitu pro umísťování nejmenších dětí do ústavní péče. Po této úpravě volají psychologové a další odborníci posledních 20 let. Podporu úpravě 
vyjadřuje ombudsman, Vládní výbor pro práva dítěte i Evropský výbor pro sociální práva. ČR je přitom jednou z posledních zemí v Evropě, 
která ještě umožňuje pobyt kojenců a batolat v ústavech. Ačkoliv v ČR nejmenších dětí v ústavech výrazně ubývá, stále zůstávají náklady 
kolem sedmdesáti tisíc Kč na lůžko měsíčně. Tyto finance je přitom účelnější věnovat na preventivní práci s rodinami, aby děti do ústavů vůbec 
nemusely, případně na zajištění kvalifikované a specializované péče o děti, které ze zdravotních důvodů potřebují nepřetržitou péči (děti se 
třetím a čtvrtým stupněm zdravotního postižení), a na lepší ohodnocení pěstounské péče.

„Je nesporné, jak významný vliv má prostředí na malé dítě a jeho vývoj. V ústavech dětem chybí možnost vybudovat si k někomu blízký citový 
vztah a nedokáží jim zajistit rodinné prostředí. Přitom právě v prvních letech života potřebují být děti milovány, mít dostatečnou pozornost 
a pocit bezpečí. Je proto na čase, aby se naše země vydala cestou většiny evropských zemí a přestala tolerovat praxi umisťování nejmenších 
dětí do kojeneckých ústavů,” upozornil předseda STAN Vít Rakušan. 
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OLOMOUCKÝ KRAJ

Nedávno se v novinách objevil článek, který tvrdil, že Olomouc 
je tak zadlužená, že nemá na opravu chodníků ani na nic jiné-
ho. Je otázka, jak dobře (ne)hospodaří vedení města Olomouce, 
zda všechny ty minulé akce Namiro, Aquapark a další byly udě-
lány správně. 
Osobně mám velké pochybnosti o mnohých projektech. Ale mu-
sím se v tomto případě našeho krajského města přesto zastat. 

Olomouc je páté největší město naší republiky. V porovnání 
s Prahou, Brnem, Ostravou a Plzní je však na tom finančně špat-
ně, a to kvůli nastavení rozpočtového určení daní. Ta čtyři vel-
ká města totiž mají finanční zvýhodnění, které Olomouc nemá. 
Praha má 1,3 milionu obyvatel a hospodaří s rozpočtem kolem 
80 miliard korun ročně. Olomouc má 100 tisíc obyvatel, hospo-
daří ale jen s necelými 3 miliardami korun ročně. Z toho musí 
zaplatit úplně všechno – provoz, údržbu i investice. To zname-
ná, že Praha má na jednoho obyvatele více než dvojnásobné 

množství peněz než Olomouc. To není spravedlivé. Proto pro-
sazujeme změnu rozpočtového daní, abychom tuto nerovnost 
v příjmu krajských měst odstranili. 

Hanácká metropole musí zabezpečit veřejnou dopravu i pro 
dojíždějící a přespolní, spravuje více cest a chodníků, které ve 
velkém využívají i ostatní občané našeho kraje. Finanční zo-
hlednění tohoto faktu ale nemá žádné. Naposledy o tomto pro-
blému při návštěvě Olomouce mluvil i předseda vlády Andrej 
Babiš. Jak je však jeho zvykem, za 8 let působení ve vládě pro 
to neudělal nic. Je na čase dát tyto věci do pořádku. Jak se navíc 
ukazuje, samosprávy hospodaří výrazně efektivněji než stát. 
Přesun více peněz do rozpočtů krajů, obcí a měst je tak správ-
ným krokem, jak zamezit plýtvání veřejnými penězi. Pojďme 
do toho!

Tomáš Müller
starosta Nové Hradečné a krajský zastupitel

NASTAVÍME SPRAVEDLIVÉ FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

Michal Ondra, 
ekonom, sládek v mikropivovaru 

Stále se setkávám s názory, že mladí lidé nechodí k volbám a neza-
jímají se o politiku. V kontrastu s tím však je fakt, že když v ulicích 
rozdávám naše předvolební noviny a bavím se s lidmi, setkávám 
se s pozitivními reakcemi od všech věkových skupin, tedy i od 
mladých. Zrovna včera jsem viděl dívku ve věku do 20 let, jak na 
autobusové zastávce soustředěně pročítala naše Koaliční listy. 
Nebo student střední školy, který se zastavil u našeho stánku, nám 
vyjádřil podporu a naději, že ve volbách uspějeme.
Ptám se potom, co se stane, že tato skupina lidí nakonec k volbám 
přichází v malém počtu, i když je očividně volby zajímají. Zapome-
nou? Nedonutí se jít do volební místnosti? Mají v daný víkend jiný 
program? Nezajímá je, jakou budoucnost bude mít naše země? Ne-
tuším, ale co vím, je, že pokud se mladí lidé nebudou více do voleb 
zapojovat, tak jejich hlas v politice nebude tolik slyšet. Je to logické, 
protože ta skupina, která přijde k volbám v největším počtu, má 
i nesilnější zastoupení a její zájmy jsou primárně prosazovány.
Jen si představte, jak dobře by vypadla naše země, kdyby k volbám 
přišli i všichni mladí lidé. Proto by bylo skvělé, kdyby k volbám 
přišlo co nejvíce lidí, aby se nikdo nenechal odradit či otrávit. Není 
pravdou, že na jednom hlase nezáleží. Jistě znáte pořekadlo „halí-
ře dělají talíře“, a to stejné platí i o volebních hlasech. Každý jeden 
hlas nakonec vytvoří celkovou politickou reprezentaci.
Proto prosím všechny, především pak ale mladé lidi, prvovoliče, 
aby opravdu k volebním urnám dorazili. Váš hlas je pro nás oprav-
du důležitý. Děkuji!

Pamatuji si, když jsem šel poprvé k volbám já. Byl to pro mě vý-
znamný den a opravdu jsem se v tu chvíli cítil skutečně dospělý, 
že mohu o něčem důležitém rozhodovat. Udělejte si i vy z voleb vý-
jimečný den, vždyť rozhodujete o budoucnosti naší krásné země.

MLADÍ LIDÉ BY 
SE MĚLI TAKÉ 
MOBILIZOVAT 
A PŘIJÍT K VOLBÁM
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České děti byly v době koronaviru ve škole nejméně ze všech dětí 
v Evropě, distanční výuka u nás trvala nejdéle. Došlo kvůli tomu 
k dalšímu prohlubování rozdílů mezi dětmi. Chytřejší a motivo-
vanější děti zvládly distanční výuku dobře, zatímco ti, kteří měli 
s chápáním probírané látky problém už ve škole, se ještě zhoršili. 
Kdo měl motivované rodiče, kteří mají čas, energii a kulturní ka-
pitál na to, aby se výuce svých dětí věnovali, byl bez problémů. Ti, 
co takové štěstí nemají, začali ještě více zaostávat za svými vrstev-
níky. Co s tím? Tyto problémy se nevyřeší v rodině, jak si možná 
někdo myslí. Naopak. Právě rozdílným rodinným zázemím vzni-
kají další. Vyžadují systémová řešení od státu, škol, ale i územních 
samospráv, tedy obcí a krajů. 
Města a obce mají ve vzdělávání zásadní roli, jsou zřizovateli ma-
teřských a základních škol, vybírají ředitele škol, mají povinnost 
zajišťovat podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí 
s místem trvalého pobytu na jejich území. Třeba prostějovská rad-
nice ale žádný doučovací kemp (po vzoru jiných měst) nepořádala. 
Představitelům města stačilo se zeptat spřátelených ředitelů škol, 
jak školy zvládly distanční výuku, a ředitelé škol řekli, že bez pro-
blémů.
Velké rozdíly ale nejsou jen mezi žáky, ale i mezi samotnými ško-
lami v Česku. Jako Piráti a Starostové si to uvědomujeme a chceme 

proto zavést systém hodnocení kvality škol a vzájemného pře-
dávání zkušeností. Není možné, aby se někomu dostalo horšího 
vzdělání jen proto, že se narodil ve „špatném“ městě! 
Pokud jde o učitele, v posledních letech došlo ke zvýšení jejich pla-
tů, což vítáme. Je potřeba do školství dostat kvalitní lidi, a to se 
bez adekvátního ohodnocení neobejde. Peníze ale nejsou všech-
no. Svět se vyvíjí velmi rychle, vždyť jen když se zamyslíme, jak 
se změnila média, jejichž prostřednictvím přijímáme informace, 
za posledních patnáct let, je vidět obrovská změna, a školy by i na 
to měly umět reagovat! Je proto nezbytné podporovat další vzdě-
lávání učitelů, aby žáky nepřipravovali na svět, který tu byl, ale 
učili je osvojovat si nové dovednosti, které v budoucnosti ocení. 
Stejně tak je potřeba předcházet vyhoření učitelů. Nejen kvůli uči-
telům samotným, ale především proto, že vyhořelý učitel je špat-
ným učitelem našich dětí! 
Distanční výuka v plné nahotě odhalila i další problém našeho 
školství. Školy nedrží krok s dobou, nedostatečně využívají mo-
derní technologie při výuce, a proto byl někdy přechod do dis-
tanční formy vzdělávání poněkud těžkopádný. Stát v tomto musí 
školám maximálně pomoci, a nejde jen o metodiku a know-how, 
ale důležité je i zlepšení materiálního vybavení škol.
Zkrátka: Školy musí odpovídat potřebám moderní výuky a pří-
stup ke vzdělávání musí být bez bariér. Jde o naši budoucnost.

ZPÁTKY DO ŠKOLY: 
JAK DÁL S ČESKÝM 
ŠKOLSTVÍM?

Hana Naiclerová, 
zastupitelka v Prostějově

Začal nový školní rok. Děti, učitelé i rodiče 
jsou plni očekávání, jaký rok je čeká. Budou 
se školy znovu zavírat a přecházet do 
distanční podoby? To zatím asi nedokáže 
nikdo říct. Covid ale není jediný problém, 
který trápí naše vzdělávání.

Velké rozdíly ale nejsou jen mezi žáky, ale i 
mezi samotnými školami v Česku. Jako Piráti 

a Starostové si to uvědomujeme a chceme 
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