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Zapojte se
do odborných
komisí!
Vážené příznivkyně,
vážení příznivci hnutí STAN,
po roce práce na koaličním programu,
říjnovém volebním úspěchu a výrazném
rozšíření našeho poslaneckého klubu je
nyní třeba připravit dlouhodobý program
našeho hnutí. To je chvíle, kdy na řadu
přichází odborné komise. Komise jsou
jedním z poradních orgánů hnutí a může se
do nich zapojit každý člen či registrovaný
příznivec.
Obracíme se proto na vás s výzvou
zapojit se do odborných komisí a využít
tak možnosti podílet se na tvorbě
dlouhodobých tezí hnutí STAN. Seznam
komisí a jejich tematické zaměření
naleznete zde. Pokud se chcete
zaregistrovat do odborné komise,
kontaktujte tajemnici odborných komisí
Lucii Hofmanovou na emailu:
lucie.hofmanova@stan.cz.

Kontaktujte nás!
www.starostove.cz,
facebook.com/starostove

Zadavatel / Zpracovatel: STAN

MÁME
NOVOU VLÁDU!
Jmenování vlády Petra Fialy. 17. listopadu 2021. Den, ke kterému jsme směřovali
vším, co jsme od 9. října dělali. Rád bych
poděkoval vám, kteří jste nám drželi palce,
fandili, měli s námi trpělivost.
A rád bych něco slíbil - a to i těm, kteří nepatří mezi “naše” voliče. Nechci a nebudu
ministrem, který rozděluje. Naopak, tahle
práce se musí dělat tak, aby tu tenhle stát
byl pro lidi. Funkční, bezpečný, sebevědomý, spolupracující, bránící se všem typům
hrozeb. Poskytující pocit, že je tu pro občany, ne oni pro stát, a že mu mohou důvěřo-

vat. Chci podporovat všechny, kteří nám
zachraňují životy, i ty, kteří je denní mravenčí prací chrání. Chci účinně bojovat
s dezinformacemi.
Cílem mého týmu bude lepší komunikace, otevřenost. Nebudeme lidem lhát,
chci říkat i nepříjemné věci jasně. Tohle
je cíl, ke kterému nás čeká dlouhá cesta.
Ale já se na ni už těšil a jsem na ni se vší
pokorou připraven.
Vít Rakušan,
ministr vnitra a předseda STAN

STAN VE VLÁDĚ

DRŽÍME
VÁM
PALCE!
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STAN V BOJI S KORONAVIREM

PŘEDSTAVILI JSME S KOALICÍ SPOLU
PLÁN BOJE S COVIDEM
Ve spolupráci s odborníky jsme připravili a představili plán na řešení koronakrize.
Je zcela zřejmé, že s covidem bude společnost žít i nadále a že se
v různých vlnách může vracet a jeho vliv na další život společnosti bude větší, než jsme předpokládali.
Proto přijímáme, že jedinou cestou pro život společnosti je naučit
se žít s covidem při maximálním zachování svobody a odpovědnosti každého z nás k sobě i k ostatním.

Chceme především

● Nikoho nediskriminovat, naopak pracovat na spojování společnosti
● Klást důraz na osobní odpovědnost a solidaritu - svoboda
není sobectví
● Nastavit jasná a předvídatelná pravidla státu
● Opravdu vymáhat dodržování pravidel a opatření
● Hlavním indikátorem řešení epidemie bude obsazenost nemocnic včetně JIP.

Nejdůležitější opatření

● Dodržování 4R – rozestupy, roušky, ruce, rozum.
● Očkování jako základní nástroj zvládání epidemie – zvláště
pro rizikové skupiny, výjimka pro kontraindikace.
● V oblasti testování preferovat PCR – rychle rozšířit kapacity.
● Zachovat systém O-T-N s platností PCR testu na 3 dny.
● Zohlednit protilátky.
● Zlepšení informovanosti o přednemocniční péči jak u praktických lékařů, tak u široké veřejnosti.
● Ekonomická podpora pro lidi v izolacích a karanténách.
● Cílené a rychlé kompenzace pro podnikatele, zasažené firmy
a pro kulturní sféru.
● Pravidelná a předvídatelná komunikace, efektivní kampaň
a boj proti dezinformacím.

Plán boje s covidem

Pátou vlnu covidu-19 již nelze zastavit. Můžeme maximálně omezit její dopady na rozsah péče v nemocnicích. Cílem je chránit zdravotní systém před kolapsem. Nutná opatření je zapotřebí přijmout
okamžitě, nikoliv s časovým rozestupem. Nejsilnějším nástrojem
je maximálně podpořit očkování, zejména rizikových skupin,
a dodržovat stanovená pravidla. V případě zhoršení situace bude
klíčová role krajských hygienických stanic, armády a krajů.
● Posílení očkovacích kapacit s cílem významně zvýšit proočkovanost a co nejrychleji doplnit třetí dávku u těch spoluobčanů, kde je indikována – cílené oslovování ještě nenaočkovaných, každé cílové skupině prezentovat důvody, proč právě jí
se očkování vyplatí, zapojení osobností do přesvědčování.
● Zkrácení lhůty pro očkování třetí dávkou z 6 na 5 měsíců,
v případě Janssen co nejrychlejší aplikace, nejdříve za dva
měsíce od první dávky.
3 / STANOVINY PROSINEC 2021

● Nezastírat fakta, očkování epidemii neukončí, ale významně
omezuje rizika hospitalizací a úmrtí.
● Certifikát očkování zkrátit na 6 měsíců po dvou dávkách (respektive na 7 měsíců, aby byl celý šestý měsíc na třetí dávku
bez propadnutí platnosti) a na 3 měsíce po jedné dávce Janssen. Budeme zkoumat potřebu dalšího očkování u lidí, kteří
prodělali nemoc a dostali dvě dávky.
● Udržovat dostatek zásob kvalitních a prověřených Ag testů ve
státních hmotných rezervách pro testování ve školách – mít
vždy zásobu alespoň na 1 měsíc dopředu.
● Výhledově větší pravomoci pro ředitele škol, aby mohli rozhodnout v souladu s hygi- enickými stanicemi o dalším postupu – ředitelé znají nejlépe organizaci výuky, mísení kolektivů,
zájmové kroužky apod.
● Kompenzační schémata pro podnikatele, kulturní sféru i zaměstnance (nemocenská, ošetřování člena rodiny) kvůli opatřením přijímaným vládou, zpružnění pracovního práva.
● Epidemie jako národní téma – zapojení všech klíčových aktérů – zástupce zaměstnanců, zaměstnavatelů – každý týden
mimořádné jednání tripartity ke covidu.

Dlouhodobá opatření (roky 2022–2023)

Onemocnění covid-19 bude ve společnosti ještě v nejbližších letech. Očkování a dodržování režimových opatření jej dokáže
udržet na uzdě, nikoliv vymýtit. Důraz musí být kladen také
na osobní odpovědnost – včetně posilování vlastní imunity. Jde
i o přípravu na epidemie příští.
● OČKOVÁNÍ – viz výše.
● Podpora státu pro preventivní programy – např. prostřednictvím zdravotních pojišťoven, zejména pro rizikové diagnózy
(cukrovka, obezita, vysoký krevní tlak atd.), navýšení alokace
prostředků zdravotních pojišťoven pro oblast prevence.
● Vytvoření efektivní struktury státu pro zvládání dalších podobných epidemií – řídicí struktura státu s jasnou hierarchií
rozhodování, nikoliv několik orgánů „vedle sebe“.
● Vybudovat či obnovit strategickou síť infekčních oddělení
a klinik s využitím evropských dotací v rámci IROP2.
● Vybudování dostatečných kapacit pro PCR testování na úrovni státu a krajů – zejména pro účely okamžitého screeningu
v případě lokálních ohnisek.
● Transformace a posílení krajských hygienických stanic – personálně i technicky.
● Vytvořit Covid fond na financování nákladů státu spojených
s řešením epidemie.

CÍLEM JE NAUČIT SE ŽÍT S COVIDEM
– SVOBODNĚ A ZODPOVĚDNĚ!

STAN VE VLÁDĚ
NAVRHLI JSME
NA MINISTRA PRŮMYSLU
A OBCHODU ÚSPĚŠNÉHO
MANAŽERA JOZEFA SÍKELU
Členové celostátního výboru hnutí STAN na konci listopadu
zvolili kandidáta na pozici ministra průmyslu a obchodu. Bude
jím úspěšný manažer, dlouholetý člen vedení ERSTE Group a investor Jozef Síkela. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan na čerstvě
zvoleném kandidátovi ocenil odborné kvality a zkušenosti z vrcholového managementu jak u nás, tak v zahraničí.
„Jozef Síkela je nezpochybnitelným odborníkem pro své letité
zkušenosti, které nasbíral na vrcholných manažerských pozicích

JOZEF SÍKELA,

ministr průmyslu a obchodu

Ing. Jozef Síkela (nar. 17. 6. 1967)
● Absolvent VŠE v Praze, kde v roce 1989 spoluorganizoval protirežimní studentské stávky
● Začínal v roce 1995 ve vídeňské Creditanstalt. Po
fúzi s Bank Austria se stal ředitelem jejího korporátního bankovnictví v Česku.
● Od roku 2001 řídil firemní bankovnictví České spořitelny a od roku 2007 působil v rámci Erste Bank
na Ukrajině, kde se stal v roce 2009 výkonným ředitelem, jehož úkolem bylo vypořádat se s následky
ekonomické krize.
● V letech 2010 až 2015 byl generálním ředitelem
Slovenské spořitelny. Během čtyř let jeho působení
byla tato banka třikrát vyhlášena slovenskou bankou roku. Sám Jozef Síkela v roce 2013 obdržel slovenské ocenění bankéř roku.
● Od ledna 2015 byl členem představenstva skupiny Erste, zodpovědným za firemní klientelu a finanční trhy,
dohlížel na významné investice ve všech segmentech
firemního bankovnictví, včetně malých a středních
podniků. Od roku 2021 je partnerem investiční skupiny Prime Fund, své angažmá ve fondu se nicméně
v souvislosti s kandidaturou rozhodl ukončit.

v bankovním sektoru, kde se mimo jiné věnoval nejen podpoře
malých a středních podniků, ale také veřejnému financování.
To jsou pro nás, v hnutí STAN, velice důležitá témata. Proto jsme
už v minulosti s panem Síkelou spolupracovali v oblasti odborných konzultací a v současné chvíli jsem přesvědčen, že bude
díky své erudici a schopnostem kvalitním ministrem obchodu
a průmyslu, který dokáže reagovat na technologickou výzvu,
které bude český průmysl v blízké době čelit. Věřím, že je to ten
správný člověk, který dokáže náš průmysl posunout od montovny k mozkovně,” řekl k výběru nového kandidáta na ministra
obchodu a průmyslu předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
„Vážím si důvěry od kolegů z hnutí STAN. Jsem připravený být
součástí budoucí vlády a reprezentovat společný program koalice v oblasti průmyslu, podnikání a energetiky. V této oblasti nás
v nejbližších letech čeká celá řada globálních výzev a stát by měl
mít ambici takovým změnám nebránit, ale naopak je využít ve
svůj vlastní prospěch. Věřím, že v prosazování těchto témat mi
pomůže má dlouholetá zkušenost z vrcholného mezinárodního
bankovního prostředí. Doufám, že budu moci na ministerstvo
průmyslu a obchodu přinést moderní přístupy, které nám otevřou příležitost v transformaci našeho průmyslu, rozvoje technologických start-upů a vyšší energetické soběstačnosti,” popsal
své vize nový kandidát Starostů a nezávislých na pozici ministra
průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

VĚSLAV MICHALIK STÁHL SVOU KANDIDATURU NA MINISTRA PRŮMYSLU A OBCHODU
A to i přesto, že vyloučil pochybnosti o dřívějším podnikání své rodiny prostřednictvím kyperské firmy a vysvětlil, jak by vyřešil potenciální
střet zájmů týkající se solárních elektráren. Vedení hnutí rozhodnutí Věslava Michalika lituje, ale respektuje ho.
„Na podnikání mé rodiny na Kypru, kde má žena v letech 2002 až 2017 vlastnila investiční firmu, nebylo nic neetického, natož nelegálního.
Firma tam dělala legální business, do začátku jsme jí půjčili peníze, které já jsem v předchozích letech poctivě vydělal a zdanil. Přesto
jsem došel k závěru, že zájem médií o moji podnikatelskou minulost, byť na ní není nic špatného, by extrémně zatěžoval novou vládu a naši
pozici v ní. Proto jsem se rozhodl, že na pozici ministra průmyslu aspirovat nebudu, což jsem oznámil i nejužšímu vedení STAN,“ zdůvodnil
své rozhodnutí Michalik.

4 / STANOVINY PROSINEC 2021

ZÁSTUPCI STAN

SITUACE NA
POLSKO-BĚLORUSKÉ
HRANICI
V úterý 7. prosince nás, členy
Zahraničního výboru Poslanecké
sněmovny, čekala první schůze, která
nebyla ryze organizačního charakteru,
ale naopak řešila aktuální dění v zemích
nám blízkých. Pan předseda Ženíšek
schůzi původně svolal k dění na Ukrajině,
po diskuzi jsme jednání rozšířili o bod
týkající se i polsko-běloruských hranic.
Jednání proběhlo v režimu “důvěrné”,
zejména kvůli hostům tohoto jednání,
což byli i lidé z našich tajných služeb.
Nicméně jistě neprozradím nic tajného, když budu citovat jasný
závěr, který z jednání vyplynul a který nerozporovali ani kolegové ze stran, pro něž není Evropská unie to společenství, ve kterém bychom se měli ukotvit.
Ten závěr, věta, kterou jsem si poznamenala, byl: Je to historicky
poprvé, kdy nějaký stát prostřednictvím své armády organizu-

Běloruské orgány ve spolupráci s kriminálními
skupinami systematicky organizují přechody
velkého množství migrantů zejména z Iráku
a dále pak Afghánistánu, Sýrie, Somálska,
Ruska i dalších zemí do sousedních států,
které jsou členy Evropské unie.
Počty zastavených migrantů na hranicích
s Polskem rostly od září do října 2021
z cca 1000 až na 3500 případů.
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BARBORA URBANOVÁ,
poslankyně

je migrační krizi. A to je velmi důležité si uvědomit. Běloruské
orgány ve spolupráci s kriminálními skupinami systematicky
organizují přechody velkého množství migrantů zejména z Iráku a dále pak Afghánistánu, Sýrie, Somálska, Ruska i dalších
zemí do sousedních států, které jsou členy Evropské unie. Počty
zastavených migrantů na hranicích s Polskem rostly od září do
října 2021 z cca 1000 až na 3500 případů. A přestože se situace relativně zklidnila na přelomu listopadu a prosince, stále pokračují
pokusy o prolomení hranic, a to i za součinnosti běloruských sil.
Představte si, že vám sousední stát žene lidi na hranice pomocí
vlastního vojska. A vy jim chcete pomoct, ale zároveň musíte vnímat i to bezpečnostní ohrožení. Tady je třeba ocenit Polsko, které
zachovalo chladnou hlavu a neuchýlilo se k tvrdému odvetnému
kroku, naopak se situaci snaží řešit. I proto jsme jako jeden ze závěrů výboru museli přijmout usnesení, které říká, že vyzýváme
vládu ČR k maximální diplomatické, materiální a případně též
vojenské podpoře polské vlády v jejím úsilí o zabezpečení vnějších hranic Evropské unie. A ano, součástí toho, o čem zástupci
ministerstva a tajných služeb hovoří, je posílení vojenské. Samozřejmě, mluvili jsme i o humanitární pomoci.
Držme Polsku a lidem, kteří jsou rukojmí diktátora Lukašenka,
palce. Stejně jako Bělorusům, kteří před totalitním státem, který
Lukašenko z jejich země vytváří, prchají po celé Evropě, dokonce
i do České republiky. Jejich komunita potřebuje naši podporu.

ZÁSTUPCI STAN

VYSOKÉ CENY
ENERGIÍ
– CO S NIMI?
Poslední předvánoční týden v poslanecké
sněmovně byl v duchu energetiky a vysokých
cen energií. Ty jsou obrovským problémem,
především pro nízkopříjmové domácnosti.

LUKÁŠ VLČEK,
poslanec

Odcházející kabinet Andreje Babiše se k tomu snažil na poslední chvíli předložit návrhy. Při prvním pohledu na navržený
program jednání uplynulého týdne mě ale jako první napadla
otázka: Co vláda dělala poslední 4, respektive 8 let? Problém vysokých cen nevznikl minulý týden.
Hlavním faktorem ovlivňujícím současnou vysokou cenu je systém emisních povolenek, tzv. Evropský systém pro obchodování
s emisemi, který byl spuštěn v roce 2005 (více informací na Jak
fungují evropské emisní povolenky? (https://faktaoklimatu.cz).
Dobrá myšlenka se ale utrhla ze řetězu a z emisních povolenek se
stal spekulativní produkt kapitálového trhu. Na evropské úrovni
bude nutná rychlá reakce a redefinování pravidel obchodování.
V době roztáčení inflační spirály, k čemuž svým bezduchým rozhazováním peněz přispěla i česká vláda, jsou emisní povolenky
pod náporem investorů. Ceny letí nahoru a jsou nejvýznamnějším faktorem určujícím konečné ceny elektrické energie a tepla.
Odcházející vláda nám navrhla několik věcí, z nichž nejviditelnější je nulová DPH za energie. Tento režim měl trvat jeden
rok. Návrhy jsme odmítli. Odpuštění DPH na rok není žádným
řešením! Co bude poté? Jak nahradíme předpokládaný výpadek
příjmů v částce zhruba 25 miliard korun? Opět si půjčíme? Omezíme zdravotnictví či školství, nebudeme investovat?
Ministři odcházející vlády navrhli mimo jiné odklonění prostředků z Modernizačního fondu do státního rozpočtu a částečně výpadek příjmů nahradit. Modernizační fond je jedním
z hlavních zdrojů peněz na nutnou modernizaci energetiky. Vydrancování takového zdroje by nás v budoucnosti mohlo hodně
mrzet. Mimochodem, zmíněných více jak 25 miliard by se nedotklo pouze státního rozpočtu, ale i rozpočtů krajů a obcí.
Za holý amatérismus se dá také považovat, že předkládané návrhy byly v rozporu s evropským právem. Je to prý ale „nějak
předjednáno,“ jak řekla vlídným hlasem vypravěče pohádek odcházející ministryně Alena Schillerová. Amatérismus a nezodpovědnost ale pohádkový tón nezachrání.
Řešení současné energetické krize vidím v několika nástrojích.
Problém nízkopříjmových domácností řešme adresně – sociální
systém (ač nedokonalý, často kritizovaný a zralý pro reformu)
máme – příspěvek na bydlení.
Jednejme na evropské úrovni o redefinici systému obchodování
s emisními povolenkami.
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Nedrancujme finanční nástroje pro modernizaci energetiky
(Modernizační fond) a bez odkladu s těmito nástroji pracujme.
Přijměme moderní energetickou legislativu, která mimo jiné
umožní rozvoj komunitní energetiky.
Proveďme revizi činnosti a pravomocí Energetického regulačního úřadu, a to po vzoru bankovního sektoru (bizarní situací je,
že zkrachoval dodavatel elektrické energie pro tento úřad, který
má primárně chránit spotřebitele).
Smiřme se s tím, že rozvoj obnovitelných zdrojů není možný bez
udržení a modernizace zdrojů energie z jádra a pro určité období
také plynu.
Investujme do úspor a modernizace přenosových soustav. Snažme se modernizovat soustavu tak, aby se tzv. výroba energie co
nejvíce přiblížila spotřebě, a to jak časově, tak vzdáleností. To
souvisí s investicemi do decentralizovaných zdrojů energie.
Řada výše zmíněných nástrojů nevyřeší problém ze dne na den,
jejich realizace je ale nezbytná a čas běží. Česká republika má
aktuálně instalovaný výkon přes 20 000 MW, přičemž v jádře 4
300 MW a v uhlí 10 000 MW, tyto zdroje vyrábí cca 80 % elektřiny v ČR (jádro 37 %, uhlí 47 %).
Je tu řada samostatných zásadních témat, jako je například nutnost zahájení projektu obnovy dosluhujících jaderných bloků
v Dukovanech. Sněmovna tento týden potvrdila důležitost jaderné energetiky pro nízkoemisní energetiku. Pokládám to za
velmi důležitý krok. Prosazení energie z jaderných zdrojů, jako
nízkoemisní zdroje, by mělo být jedno z hlavních témat našeho
blížícího se předsednictví v Radě EU.
Dalším samostatným tématem je pak masivní podpora státu pro
„drobná“ řešení, jako jsou fotovoltaické panely na střechách rodinných domů či využití nemalého množství veřejných budov.
Česká energetika musí projít razantní modernizací. Důvody
jsou nejen ve vysokých cenách, ale také ve stabilitě energetické
soustavy a v národní bezpečnosti. Konkrétní řešení v budoucnu
představím, jedná se o jedno z mých velkých témat v tomto volebním období.
Přeji vám klidné Vánoce a dobijte svoje vnitřní zdroje energie ve
společnosti své rodiny a přátel!

STAN V SENÁTU

VÁNOČNÍ SVÁTKY
V DOBĚ COVIDOVÉ
Nastala doba adventu, příjemné doby
přípravy a očekávání Vánoc. Také
hledíme vstříc novému roku 2022.
Co od něj můžeme očekávat? Pandemie
nemoci COVID-19 již druhým rokem
ovlivňuje naše životy a s přibývajícím
časem si uvědomujeme, že se s touto
nemocí budeme muset naučit žít.
Žijeme ve stálé nejistotě, co bude za týden, za měsíc či za rok.
Zhoršující se epidemiologická situace však nemá jiného řešení
než očkování dospělé části populace, v němž vidím velkou naději a rád bych lidem doporučil, aby se pro ochranu svého zdraví
a zdraví svých blízkých očkovali a pomohli tak skoncovat s touto
zákeřnou nemocí.
V letošním roce budou Vánoce, stejně tak jako v roce minulém,
ovlivněny protiepidemiologickými opatřeními. Čísla o počtu
nakažených a hospitalizovaných hovoří zcela jasně o tom, že
jsme ve vážné situaci. Proto bych vás chtěl zdvořile požádat o dodržování opatření a eliminaci častých kontaktů, předně pak
hromadných akcí ve vnitřních prostorách. Přeci jen jde o zdraví
vás a vašeho okolí.
Mrzí mne, že v poslední době se hromadí případy, při nichž řada
našich spoluobčanů uráží a marginalizuje pomoc zdravotníků,
kteří jsou v hojném počtu na pokraji svých fyzických i psychických sil a potřebují tak naši morální podporu a nikoli urážky
a pohrdání. Proto jim chci vyjádřit VELKÉ DÍKY za to, s jakým
nasazením pečují o nás a naše blízké, a přeji jim hodně energie
do měsíců následujících.

PETR HOLEČEK,

předseda senátorského
klubu Starostové a nezávislí

Bylo by hezké, kdybychom se také i o letošních Vánocích zajímali
více o osobní vztahy a pomoc druhým, než o materiální stránku
vánočních svátků a užívali si každý moment v kruhu rodinném.
Závěrem bych vám všem, za sebe i všechny mé kolegy ze senátorského klubu Starostů a nezávislých, ze srdce popřál pevné
zdraví, klidné prožití vánočních svátků ve společenství vám
blízkých a hodně pracovních i soukromých úspěchů v roce 2022.

RUSKO - UKRAJINA - ČESKO
Současné masivní hromadění ruských vojenských jednotek na hranicích s Ukrajinou nevěstí nic dobrého. Bohužel nefungují standardní komunikační kanály, protože Rusko přerušilo jednání v rámci Rady NATO-Rusko a přerušilo i diplomatické vztahy s NATO. Zatím není jasné,
jestli jde ze strany Ruska „jen“ o blafování s cílem donutit Západ k jednostranným ústupkům, nebo zde skutečně hrozí masivní vojenská
agrese vůči celé Ukrajině. Jaká je pozice České republiky?
David Smoljak, senátor
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BOJ
O LIPAVSKÉHO
Když naše prezidentská kancelář
zveřejnila seznam důvodů, proč
prezident Zeman nechce jmenovat
ministra zahraničí Jana Lipavského,
argumentovala – kromě komického
pohoršení nad jeho školními známkami
– ještě údajným rozporem s programem
vlády. Pominu zjevnou iracionalitu
a mimoběžnost podobné argumentace.
Zkoumat vládní kompatibilitu jednotlivých kandidátů je zcela
mimo prezidentskou kompetenci. Navíc je podobná argumentace i věcně nesmyslná. Koaliční program vlády totiž v oblasti zahraniční politiky především říká:
„Obnovíme tradici „havlovské“ zahraniční politiky včetně podpory
rozvojové a transformační spolupráce. Zasadíme se o přijetí zákona sankcionujícího hrubá porušení lidských práv (tzv. Magnitského zákon). Budeme nadále prohlubovat spolupráci s demokratickými partnery v asijsko-pacifické oblasti (jako například Tchaj-wan,
Japonsko, Korejská republika a další). Provedeme revize vztahů
s Ruskem a Čínou.“
To je, oč tu běží. Je zjevné, že nikoli postoje kandidáta na ministra, ale postoje stávajícího prezidenta České republiky jsou zjevně nekompatibilní se zahraniční politikou české vlády, zejména
pokud jde o naše vztahy s Ruskem. A jde bohužel o setrvalý jev,
o kterém jsme se přesvědčili už mnohokrát.

DAVID SMOLJAK,

senátor, místopředseda Výboru pro záležitosti EU

Situace na rusko-ukrajinské hranici je alarmující. Aby Západ dokázal hrozícímu konfliktu účinně čelit, potřebuje zaujmout jednotný neuhýbavý postoj. A stejný postoj musí zaujmout i Česká
republika. Byť budou z lánského akvária zaznívat seberušivější
tóny. Přes to nejedevlak!

ČESKO-RUSKÉ VZTAHY
Česko-ruské vztahy prošly v uplynulých letech značnými turbulencemi. Zasloužila se o to nejdříve bouře kolem přemístění pomníku
maršála Koněva, který ruská strana označila za nepřátelský krok a zahájila kvůli němu absurdní trestní stíhání představitelů naší samosprávy. Vše pak eskalovalo zjištěním BIS, že útok na muniční sklad ve Vrběticích, při kterém zemřeli dva lidé, spáchali agenti ruské vojenské rozvědky GRU. Teprve po tomto zjištění se český stát rozhodl snížit počet členů notně předimenzované ruské ambasády na stejnou
úroveň, jakou má naše zastoupení v Moskvě, a vyloučil ruský Rosatom z tendru na dostavbu Dukovan. Momentálně stojí příští česká vláda
před novým formováním pozice vůči Rusku. Má to ale háček… Už dlouho nemáme plnohodnotného ministra zahraničí bez vykuchaných
pravomocí. A chvíli to vypadalo, že nebudeme mít vůbec žádného. Nakonec ho naštěstí máme, ale prezident republiky ho dlouho odmítal
jmenovat do funkce. A dokonce tvrdil, že přes tohle rozhodnutí nepojede vlak.
David Smoljak
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ROZKAZ ZNĚL JASNĚ:
„TŘI DÁVKY“
Lehce upravenou parafrázi filmové
hlášky z legendárních Pelíšků lze velmi
dobře přirovnat k současné očkovací
strategii nejen v České republice, ale
téměř na celém světě. Přestože jsme si
skoro všichni mysleli, že po druhé dávce
uděláme za koronavirovou pandemií
Tečku, bohužel se tak nestalo.
Že bude potřeba přeočkování třetí, takzvanou posilující dávkou,
bylo jasné již poté, co se třetí vlna pandemie prohnala Izraelem, který se pyšnil v té době vysokou, až 80% proočkovaností populace. Někteří odborníci sice trochu doufali, že by mohlo jít o specifikum etnika na Blízkém východě a že plně očkovaní Evropané budou vůči
infekci odolnější. Další měsíce však ukázaly, že se jedná o pokles
lidské imunity vůči koronaviru obecně, a proto je třeba absolvovat
i posilující dávku očkování. Imunita po očkování totiž klesá v čase
i s věkem. Proto například u starších lidí dochází k poklesu protilátek vytvořených očkováním rychleji. Je tak vhodné třetí dávku
aplikovat i dříve než za 8 měsíců.
Tato současná situace tak ještě více nahrává spekulacím o účinnosti očkování a jeho odpůrcům, neboť případy nákazy u očkovaných
jsou poměrně časté. Je ale nutno se na čísla, vycházející ze statistik,
podívat optikou matematiky. Ono totiž očkovaných je výrazně více
než neočkovaných, navíc se poměr liší dle věkových skupin. Tímto podrobnějším rozborem zjistíme, že počty očkovaných nakažených pacientů jsou procentuálně výrazně nižší než ze skupiny neočkovaných. Ze statistik nelze zatím úplně vyčíst mortalitu u plně
očkovaných pacientů, tedy smrtnost infekce. Pokud ale mohu
mluvit ze zkušeností nemocničního lékaře, který má možnost sledovat osudy pacientů hospitalizovaných s covidem, pak je zřejmé,
že úmrtí pacientů plně naočkovaných jsou vzácná. Pohybují se
spíše v nižších jednotkách procent. Naopak ze stejných zkušeností
(o které se se mnou podělil i primář ARIM oddělení naší rakovnické
nemocnice) osm pacientů z deseti, kteří nejsou očkovaní, jsou starší
65 let a zároveň skončí na umělé plicní ventilaci, bohužel zemře. Na
základě těchto zkušeností si dovoluji tvrdit, že očkování má smysl.
Zajímavé je se na věc podívat i z ekonomického hlediska. Jeden den
pobytu na intenzivním lůžku stojí zdravotní pojišťovnu mnohdy
i více než 15 tisíc korun. A v těchto případech se jedná třeba i o třítýdenní hospitalizace. Jedna dávka monoklonálních protilátek,
které se aplikují rizikovým polymorbidním pacientům, vyjde na
téměř 25 tisíc korun. Oproti tomu cena vakcíny se pohybuje v řádech stokorun. Je potom smutné sledovat mnohdy doslova v přímém přenosu fatální průběhy onemocnění, kterým šlo předejít
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IVO TREŠL,
senátor

aplikací vakcíny. Většina z těchto pacientů navíc věděla, že mají některý z rizikových faktorů pro těžký průběh. Třeba výraznou nadváhu spojenou s vysokým krevním tlakem a cukrovkou.
Diskuze ve společnosti v posledních dnech vyvolává i vládou schválená vyhláška, která stanovuje povinnost očkování některým profesním a věkovým skupinám lidí. S takto taxativně stanovenou povinností ale já osobně příliš nesouhlasím. Jednak se domnívám, že
povinnost k očkování může naopak některé nerozhodnuté spoluobčany spíše odradit, neboť historicky v naší zemi to, co je povinné,
k tomu není příliš důvěra. Další otázka je i vymahatelnost nařízení.
Spíše bych se klonil k současnému způsobu s pozitivní motivací pro
očkované občany.
Co mne však v posledních týdnech také trápí, je krom zbytečných
úmrtí i současná atmosféra ve společnosti. Zatímco na jaře zdravotníkům lidé nosili dobroty a tleskali z balkonů, teď jsou někteří
lékaři a sestry na nemocničních příjmech i jiných ambulancích či
odděleních hromosvodem naštvaných pacientů s covidem. Někteří zdravotníci a hygienici dokonce přemýšlí o tom, že svou práci
opustí. Nadávky a hrubost směřují i na zdravotníky v odběrových
centrech. Zdravotníci musí také čelit obvinění, že počty hospitalizovaných záměrně zveličují a jsou napojeni na farmaceutickou
lobby. Množí se však i fyzické útoky na zdravotníky nebo na jejich
majetek. Například před kladenskou nemocnicí nedávno vandalové poškodili několik zaparkovaným automobilů patřících lékařům
a sestřičkám ve službě. Z toho pak pramení velká frustrace všech
zdravotníků, kteří si ale nestěžují na to, že teď mají hodně práce. Že
pracují na dvě stě procent, a pokud bude potřeba, budou pracovat
i na tři sta. Vadím jim však, že včasným očkováním šlo předejít zaplnění nemocnic či odkládání jiných výkonů a operací, které také
pacienti potřebují a na které čekají mnohdy několik měsíců.

HNUTÍ STAN
SPONZORSKÉ DARY PRO HNUTÍ STAN
POCHÁZEJÍ VÝHRADNĚ OD FIREM
S DOHLEDATELNOU VLASTNICKOU
Vzhledem k tomu, že se zejména v holdingovém médiu v posledních dnech objevovaly
články se záměrem nás pošpinit, jehož obsahem je pouze vyvolání pochybností,
rozhodli jsme se tyto informace uvést na pravou míru
Všechny finanční dary, které hnutí STAN obdrželo, jsou legální prostředky přijaté podle platných zákonů České republiky
na transparentní účet, kde si je každý občan může zkontrolovat a jednotlivé dárce dohledat. „Hnutí STAN má navíc i přísná
vnitřní pravidla kontroly. Dary nad 100 000 korun prověřuje
dozorčí rada STAN, která zjišťuje, zda daný subjekt skutečně funguje, není to jen prázdná schránka nebo nepodniká v některém
z neetických byznysů, jakým je například hazard. Na doporučení dozorčí rady tyto dary následně schvaluje předsednictvo hnutí,“ říká Lucie Krejčová, ředitelka hlavní kanceláře STAN.
Hnutí STAN se proto důrazně ohrazuje proti tvrzení, že dary,
které v posledních měsících přišly na jeho účet, pocházejí od
kyperských firem. „Všechny firmy, které dar poslaly, mají české
IČO, sídlo v České republice, odvádí v naší zemi daně a zaměstnávají tu lidi. Mezi dary, na které upozornila MF Dnes, jsme
identifikovali tři od firem, které mají spoluvlastníky s kyperskými pasy, což z nich ovšem nedělá kyperské firmy. Všechny
tyto firmy mají dohledatelnou vlastnickou strukturu a splňují
povinnost, kterou jim ukládá zákon o evidenci skutečných majitelů,“ zdůrazňuje Krejčová.
Některá média kladou otázku, zda prostřednictvím těchto darů
někdo nechce ovlivňovat politické rozhodování hnutí STAN.
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Žádné informace, že by se to stalo, přitom zmíněné články nepřinášejí. „Chci se důrazně ohradit proti tomu, abychom byli
a priory stavěni do role někoho, kdo skáče tak, jak jeho sponzor
píská. Jsem připravený čelit kritice v případě, že by se něco takového někdy stalo. Nic takového se ale nestalo, a dokud budu
v čele hnutí, ani nestane,“ řekl předseda STAN Vít Rakušan.
„Mohu jednoznačně vyloučit, že by naši dárci za finanční příspěvek získávali jakoukoliv protislužbu nebo vliv na naši politiku. Vždy jsme jednoznačně dávali najevo, že tento styl politiky
nevyznáváme. Pokud by nás někdo podporoval s tím, že si za
to koupí naši přízeň nebo budoucí státní zakázky, bude ošklivě
zklamaný,“ dodal Rakušan.
V médiích se také hovoří o provázanosti místopředsedy hnutí
Věslava Michalika s jedním z podnikatelů, který poskytl dar
hnutí STAN. Neuvádí se však, proč by na tom mělo být něco
špatného. „Vím, že pan Michalik má za sebou dlouhou a úspěšnou profesní kariéru, během které přišel do kontaktu s celou
řadou podnikatelů. Všechny detaily jeho rozsáhlé byznysové
minulosti neznám, ale ujistil mě, že se vždy jednalo o legální
a poctivé podnikání, a já osobně nemám důvod mu nevěřit,“
dodává Rakušan.

STAN NA SÍTÍCH

Lukáš Vlček (24. 11.):

Josef Bernard (26. 11.):

Na prvním jednání výboru pro životní prostředí @snemovna
jsme před malou chvílí jednomyslně zvolili předsedkyní
@janakrut ze @STANcz. Gratuluji a těším se na spolupráci!

Vážení přátelé,
dnešním dnem jsem byl definitivně zvolen předsedou Rozpočtového výboru PSP. Velice mě těší důvěra kolegů poslanců, ale trochu se mi samozřejmě v té nové administrativní
džungli klepou kolena O jednání sněmovny a mého výboru
vás budu pravidelně informovat.
K mému angažmá na MPO. Ve čtvrtek večer jsem od užšího
vedení STAN tuto nabídku dostal, ale bohužel jsem jí musel
v tuto chvíli odmítnout. Ustavení výborů jsme dlouho a poměrně komplikovaně dohadovali. Nemyslím, že je správné
vždy, když se otevře cesta k „vyšší“ pozici, jít za lepším. Je to
neseriózní a já naopak chci přispět k větší důvěře v poslaneckou sněmovnu. Asi jsem odmítl nabídku snů, kterou už třeba
nedostanu, ale to je život.

Věra Kovářová (28. 11):
Nebudu se vyjadřovat k okolnostem, které to provázely. Jsem
hlavně ráda, že se to stalo.
Gratuluji @P_Fiala ke jmenování předsedou vlády.
U nás ve Sněmovně za ním stojí silná většina, která je připravena vyslovit nové vládě důvěru, aby mohla začít pracovat.
Snad to bude brzy.

Michaela Opltová (4. 12.):
Petr Gazdík (1. 12.):
Prázdniny bohužel zůstanou tak, jak byly naplánované.
Nechceme zmatek pro studenty ani rodiče. Nevíme, kdy bude
nová vláda jmenována a tím prázdniny nejsme schopni ovlivnit. Před odchodem ze škol se ale všichni otestují - dohodli
jsme se na tom s @RobertPlaga.

Je po třetí schůzi Sněmovny a také po volbě výborů, ve
kterých budeme následující 4 roky pracovat. Minulý týden si
každý poslanec zvolil oblasti, kterými se chce zabývat. Mě
najdete v hospodářském výboru, kde se chci věnovat hlavně
dopravě, letectví, ale také výzkumu, vědě a inovacím. Dále
jsem členkou výboru pro obranu a hlásím se do podvýboru
pro HZS, ve kterém jako hasička nemohu chybět. V obou výborech mám skvělé kolegy - ve výboru pro obranu Josef Flek
a Petr Liška a v hospodářském výboru Jiří Hájek, Michael Rataj, Tomáš Müller • starosta ve Sněmovně a Ondřej Lochman.
Už se těším, co se nám společně podaří prosadit.

Věslav Michalik (5. 12.):
Rostoucí sazby ČNB vedou k růstu tržních sazeb státního
dluhu. Růst HDP je pod tlakem inflace, pevné koruny a vyčerpaného ekonomického modelu.
Pokud se nominální růst HDP dostane pod nominální výnos
z dlouhodobého státního dluhopisu, stanou se české veřejné
finance neudržitelné.

Vít Rakušan (9. 12.):
Často se teď skloňuje, že chceme zpřísňovat, kontrolovat,
pokutovat a podobně. Situace je ale obrácená. Naše vláda nechce lockdown, naše vláda nechce zavírat školy. My nechceme žádná další drakonická opatření. Chceme, aby ekonomika
zůstala otevřená, aby děti chodily do škol. Aby to bylo možné,
je nutné ta stávající opatření dodržovat... Vypadá to mírně optimisticky, ale je třeba být připraven na případnou další vlnu.
A tomu pomáhá očkování, trasování a dodržování opatření...
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Stanislav Polčák (8. 12):
Za koalici Piráti a Starostové jsem u Ústavního soudu podal
stížnost k přepočtu mandátů a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Jsem přesvědčen, že aplikace volebního zákona
nemá vést k paradoxu, kdy druhé ANO má o 1 mandát víc než
vítěz voleb SPOLU. Nemáme mít 14 krajských voleb, ale 1
celostátní volby. Potřebujeme, aby soud jasně řekl, jaký systém přepočtu mandátů je správný. Jde o vyjasnění pravidel
a jasné stanovisko i pro příští volby.

Viktor Vojtko (15. 12.):
Zákon tohoto znění o zásluhách Václava Havla byl odhlasován 1. února 2012, vyhlášen 29. února 2012. Dnes ho tu
máme na připomenutí u vstupu do sněmovního sálu.

STARÁME SE
LISTOPAD 2021

ZAPOJILI JSME SE DO
POTRAVINOVÉ SBÍRKY

PRAHA SPUSTILA PROJEKT,
KTERÝ MÁ ŘEŠIT DRAHÉ CENY
ENERGIÍ

Do podzimního kola potravinové sbírky se opět zapojili i zástupci hnutí STAN. Sbírku potravin pořádají potravinové
banky, které darované zboží předají charitativním a dobročinným organizacím.

Lidé se mohou hlásit se žádostí o pomoc při zřízení fotovoltaických panelů na střeše svých nemovitostí. Cílem je
levnější a ekologická elektřina pro Pražany.

„Předposlední víkend v listopadu probíhala pravidelná akce,
které se vždy velmi ráda účastním. Sbírka potravin pro doplnění zásob v Potravinových bankách ve více než 1 300
obchodech po celé republice. Jejich činnosti si opravdu vážím. Pomáhají lidem, kteří jsou v těžké životní situaci. O to víc
mě mrzí, že jim z ministerstva zemědělství zatím nedorazily
schválené peníze, které jim chybí na dofinancování provozu.
Oganizaci teď docházejí prostředky. I když se kraje a občané
snaží, pořád to nestačí.Děkuji všem, kteří jste sbírku již podpořili! Pomůže i balíček těstovin,” vysvětluje důležitost práce
této organizace první místopředsedkyně Sněmovny Věra
Kovářová.

„8. listopadu jsme na webu www.pripojdum.cz spustili přihlašování do naší sluneční elektrárny. Obnovitelné zdroje
jsou totiž jasnou odpovědí na rostoucí ceny energií vyráběných z fosilních paliv. Proto spouštíme projekt, do kterého
se může zapojit každý Pražan. Naší ambicí je do roku 2030
napomoci ke vzniku více než 20 tisíc instalací výroben energie z obnovitelných zdrojů na pražských budovách. Každému,
kdo se bude chtít zapojit, pomůžeme. Touto cestou přispějeme k ochraně spotřebitelů před rostoucími cenami energie
a také přispějeme ke snižování emisí CO2 a tedy naplňování
Klimatického plánu Prahy,” informoval o spuštění projektu
náměstek primátora pro životní prostředí a bezpečnost.

POMÁHÁME LIDEM SNÍŽIT DLUHY A DOSTAT SE Z TÍŽIVÉ FINANČNÍ SITUACE
Zástupci hnutí STAN v čele s našimi kraji a radnicemi po celé ČR se zapojili do jedinečné akce s názvem Milostivé léto. Ta umožňuje dlužníkům
zbavit se exekuce, pokud zaplatí tzv. jistinu, tedy původní dluh a poplatek exekutorovi za uzavření exekuce.
„Milostivé léto představuje obrovskou šanci pro mnoho dlužníků na nový začátek bez dluhů. Řada z nich se totiž nedokáže vymanit z dluhové pasti, protože původně dlužná částka narostla kvůli nemravně vysokému příslušenství a nákladům exekuce na mnohonásobek. Proto velmi vítám
zákon schválený v Parlamentu a za Prahu chceme udělat vše pro to, aby se o této šanci dozvědělo co nejvíce lidí, kterých se to týká. Ve spolupráci
s Člověkem v tísni a pražským zastupitelem a poslancem Patrikem Nacherem spouštíme rozsáhlou informační akci,“ oznámila radní pro oblast
legislativy Hana Kordová Marvanová.

SLEDUJTE NAŠI ČINNOST NA WWW.STARAME.SE

PARDUBICKÝ KRAJ
AŤ K SOBĚ LIDÉ ZASE NAJDOU
CESTU, PŘEJE SI JIŘÍ HÁJEK
Někdejší starosta pátého pardubického obvodu Jiří Hájek
si zvyká na novou roli poslance. V poslanecké sněmovně
bude působit v hospodářském a bezpečnostním výboru.
Máte za sebou první týdny ve sněmovně. Co aktuálně řešíte?
Práce ve výborech se teprve rozjíždí. Zatím se s agendou spíše
seznamujeme, ale nějaké dílčí úkoly už vyplynuly. Co se týče
hospodářského výboru, tak tam se věnuji například problematice čerpání dotací z EU. Cílem je, aby se celý proces urychlil
a také aby žadatelé měli dostatek času na uskutečnění projektu.
Máme také signály, že končící vláda zaspala a hrozí, že Česko
přijde až o 550 miliard korun z fondů EU. To je jeden z prvních
úkolů, které musíme řešit. Co se naopak podařilo schválit, a to
ve shodě napříč sněmovnou, byla pomoc pro lidi zasažené covidem. Jsem rád, že krizové ošetřovné i kompenzační bonus pro
podnikatele prošly tak rychle. S podporou lidem, kteří to potřebují, nemůžeme váhat. Stejně tak pomoc nesmí být chaotická.
To, co vyhlásíme v pondělí, musí platit i v úterý odpoledne. Občané musí dostat jasný signál, že stát je tu od toho, aby pomáhal,
a že všechno má svůj řád.

Blíží se takzvaně nejkrásnější dny roku. Co pro vás osobně
znamenají? Máte nějaké netradiční zvyky?
Začnu od konce. Takové ty vánoční zvyky jako kapra, bramborový salát a stromeček máme stejné asi jako většina Čechů.
Dodržujeme ale ještě jednu tradici, a sice že po štědrovečerní
večeři a nadílce u stromečku vyrážíme k naší kapli sv. Anny,
kde kolemjdoucím poutníkům, kteří míří na půlnoční mši,
naléváme svařák na zahřátí. Je příjemné se takhle s lidmi, ať
už kamarády nebo i cizími, potkat a prohodit pár slov. V tomto
duchu je i moje vánoční přání. Abychom v prvé řadě co nejlépe
zvládli covidovou pandemii a také abychom k sobě zase našli
cestu. Společnost je velmi rozdělená a je na čase, abychom zakopali ty pomyslné příkopy a zase si byli blíž i s těmi, se kterými se třeba někdy neshodneme. Přeji všem, aby si užili vánoční
čas v klidu a ve společnosti svých blízkých.

TOMÁŠ DUBSKÝ: OSLAVME
VÁNOCE V RODINNÉM KRUHU
První pracovní dny v dolní komoře parlamentu má
za sebou i dlouholetý starosta obce Vysočina na
Chrudimsku Tomáš Dubský. Nově je členem volebního
a zemědělského výboru.
Čemu se na startu čtyřletého poslaneckého mandátu věnujete?
Já jsem rád, že můžu působit v zemědělském výboru, o který
jsem usiloval. Mimo jiné jsme už jednali se stávajícím ministrem
zemědělství o extrémním nárůstu cen energií. To je nepříjemný
zásah pro všechna odvětví. Negativně dopadá také na potravinářský průmysl a na zemědělské podniky. Jde o poměrně naléhavý úkol, kterým se budeme muset zabývat. Chci se také nadále
věnovat své oblíbené agendě spojené se zkvalitňováním života
na venkově. Dal jsem si za cíl, že budu poslancem, který jezdí
z regionu do sněmovny, ne naopak. Jsem z komunální politiky
zvyklý být v pravidelném a přímém kontaktu s lidmi, na čemž
nehodlám nic měnit. Myslím, že bychom se měli snažit do politiky vrátit ten původní rozměr založený na kontaktu s občany.
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Nastal vánoční čas, takže si můžeme dopřát trochu odpočinku. Jak ho budete trávit vy a máte nějaké speciální přání?
K letošním Vánocům, podobně jako k těm loňským, bychom
měli vzhledem k epidemické situaci přistupovat odpovědně.
Spíše bychom je měli oslavit v rodinném kruhu, ne na nějakých
bujarých večírcích. Na to opravdu není vhodná doba. Když vyjde čas, tak doporučuji procházku nebo venkovní sportovní
aktivitu. Já se určitě půjdu proběhnout a snad dopadne alespoň
krátká túra. Když už se bavíme o Vánocích, mám radost z toho,
jak se nám podařilo vyzdobit zastávku u nás v Možděnici. Letos
tam přibyl parádní betlém, který vytvořili klienti Domova sociálních služeb Slatiňany. Radujme se i z maličkostí. K závěru
roku přeji všem hlavně klid a zdraví.

PARDUBICKÝ KRAJ
MICHAELA
MATOUŠKOVÁ:
TENTO ROK NÁS
MNOHÉMU NAUČIL

OLDŘICH
KOBLÍŽEK:
JAKÝ BYL
LETOŠNÍ ROK?

Milí přátelé, je tu konec roku, který pro STAN a mnohé z nás
přinesl hodně dobrého, ale i těžšího. Tento rok nás mnohému
naučil... zdokonalil nás v online jednáních, trochu víc nám opět
zrychlil život a měli jsme možnost poznat spoustu dalších lidí,
zejména v kampani. Setkalo se mnoho příběhů, mnoho náhod
a byl nám odkryt ten nejdůležitější dar - dar poznání. Osobní
zkušenost je vždy nejvíc, můžeme se z ní poučit, můžeme vše
zhodnotit a to nám dává sílu k dalšímu konání a rozhodování.
Máme za sebou velmi podařené volby, které nám dávají legitimitu k těžké práci v Poslanecké sněmovně a vládě. Příští rok bude
rokem změn, převzetí zodpovědnosti a osobního nasazení. STAN
bude jedním z těch, kdo povedou náš stát, a také budeme obhajovat a vstupovat na zastupitelské posty v komunálních volbách.
Je velmi důležité, aby právě tyto dvě roviny - celostátní a komunální politika, šly příštím rokem ruku v ruce. Nesmí se od sebe
oddělit, jedna na druhou musí brát ohled a společně táhnout za
jeden provaz. Bude to nesmírně těžké, ale jen tak se nám podaří
proměnit šanci ve výborný výsledek. Přeji nám všem, abychom
příští rok prožili všichni ten skvělý pocit hrdosti na STAN, jako
jsem ho prožila já, v závěru letošního roku, při rozhovoru pro Fórum 50 %. Mladá studentka mi řekla, že byla nesmírně šťastná,
že její hlas, který nám ve volbách dala, změní politickou scénu.
Ano, byl to právě její hlas, ale i hlas členů její rodiny, jejích přátel,
dalších studentů, zaměstnanců, zaměstnavatelů, seniorů, rodičů, kteří věřili, že když se spojíme, tak to dokážeme. A dokázali
jsme to. Každý jediný hlas měl cenu zlata. Ať se proto celý příští
rok nese v duchu spojování lidí, ve vzájemné podpoře a úctě. To
přeji nám všem vedle pevného zdraví, štěstí a lásky.
Michaela Matoušková,
náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví, Pardubický kraj

Vážení přátelé, rok 2021 končí a je vhodná chvíle na ohlédnutí
a zhodnocení, co přinesl.
Letošní rok se vydařil. Hnutí STAN získalo 33 křesel v Poslanecké
sněmovně a je součástí vládní koalice. Po letech diktatury vůdců
pravice a levice, řízených Moskvou a Babišovým hnutím ANO 2011,
parazitujícím na veřejných financích a dotacích, vnímám tento
úspěch jako návrat k ústavní demokracii. Nastala jedinečná příležitost, jak uvést program hnutí STAN do reálného života společnosti.
Jako dobré vykročení vidím revizi a změnu zákonů ve prospěch
rozvoje vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, seniorů, zachování pošt a obchodů na venkově, životního prostředí a šetrného
zemědělství. Věřte, že je co napravovat a že jedno čtyřleté volební
období na všechno stačit nebude. Zejména na státní dluh, který
budou splácet ještě naše vnoučata.
Věřím, že nová vláda zastaví přímý vliv Ruska a Číny, že zajistí
bezpečnost státu a že naše země začne zřetelně spolupracovat
s Evropou.
A hlavně bych si přál, aby se rozdělený národ spojil, abychom
ztratili důvod přít se v rodinách o to, který politik je lepší nebo
horší, protože smysl života je v něčem jiném - ve svobodě a odpovědnosti, ve vzájemném naslouchání a porozumění, toleranci
a pochopení a soužití v úctě a pokoře. K tomu bude potřeba, abychom všichni přiložili ruku k dílu a nestáli opodál nebo ve stínu. Jen tak můžeme něčeho dosáhnout. Jedině tak může zvítězit
pravda a láska nad lží a nenávistí.
Rád bych vám všem popřál veselé a pohodové vánoční svátky
v duchu tradic a v nastávajícím novém roce 2022 pevné zdraví,
splněná přání, lásku a spokojenost.
Oldřich Koblížek,
starosta obce Vraclavi, předseda KV STAN Pardubického kraje
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