
Zemřel 
dlouholetý 
starosta 
a člen vedení 
hnutí STAN 
Věslav Michalik
Zastihla nás nesmírně smutná 
zpráva. Ve svých 59 letech nás náhle 
opustil Ing. Věslav Michalik, CSc., náš 
místopředseda, dlouholetý starosta 
Dolních Břežan a vizionář. Bude 
nám všem moc chybět. Upřímnou 
soustrast rodině a všem blízkým.

topředsedkyně Poslanecké sněmovny 
Věra Kovářová, která byla i  předklada-
telkou zmíněného poslaneckého návrhu.
Po volbách se úprava zákona o  stře-
tu zájmů stala jednou z  našich priorit. 
Obstrukce opozice, kterými se snažila 
zabránit přijetí této zásadní pro-trans-
parentní normy, ochromily minulý mě-
síc fungování sněmovny téměř na dva 
dny. Předloha budí spory zejména kvůli 
zpřísnění zákazu vlastnictví médií.
„My jednáme v zájmu občanů, proto jsme 
schopni přijmout i částečný kompromis, 
který konečně zpřístupní majetkové re-
gistry, což dlouhodobě prosazujeme,“ 
vysvětlil postup koalice předseda posla-
neckého klubu hnutí STAN Josef Cogan.

Poslanecká sněmovna schválila novelu 
zákona o  střetu zájmů. Veškerá majetková 
oznámení politiků zřejmě budou v registru 
ministerstva spravedlnosti přístupná na zá-
kladě individuální žádosti. To nebylo možné 
poté, co Ústavní soud zrušil možnost ano-
nymně přes internet nahlížet do majetko-
vých přiznání politiků a uložil minulé vládě, 
aby do konce roku 2020 zákon o střetu zájmů 
v tomto smyslu upravila. Novela zákona ale 
minulým kabinetem předložena nebyla. 
„Takový stav byl podle nás neúnosný, proto 
jsme novelu zákona, která to měla napravit, 
předložili nakonec sami, a to cestou posla-
neckého návrhu. Ten však minulá sněmov-
na nestihla projednat, protože se zjevně 
nejednalo o vládní prioritu,“ vysvětlila mís-

Milí přátelé, právě čtete Stanoviny, které vychází v nejhorším období, v jakém se naše hnutí kdy nacházelo. Bez přehánění.
Předně mi dovolte zastavit se u tragické události, u odchodu Věslava Michalika. Jsem přesvědčen, že se Věšek někdy dotkl života 
každého z nás ve STANu. Ať už radou, popostrčením, přítomností, myšlenkou v programu, inspirací. Je mi velmi těžko, protože já 
osobně ztratil hlavně spolehlivého přítele a velmi důvěryhodného průvodce svým politickým životem. My všichni jsme ztratili ne-
nahraditelného člena našeho vedení, člověka, který stál u našeho vzestupu. Věnoval nám mnoho svého času, energie, myšlenek, 
mnohdy na úkor nejen dalších z neuvěřitelného počtu projektů, u kterých stál, ale také na úkor své rodiny a volného času. A já chci, 
aby toto jeho úsilí nepřišlo vniveč.          (Pokračování na str. 2)
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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY VÍTA RAKUŠANA

STAN NENÍ TO, CO 
POSLEDNÍ DNY ČTEME 
V MÉDIÍCH. STAN JSTE VY
(pokračování ze strany 1)
S tím souvisí další události. Ve svých řadách jsme měli Petra 
Hlubučka, který je obviněn z velmi vážných trestných činů spo-
jených s výkonem jeho politického mandátu. Hnutí STAN zare-
agovalo velmi rychle a Petr Hlubuček již není naším členem 
ani nedisponuje mandátem vzešlým z voleb, ve kterých hájil 
naše barvy. Nebudu a nechci dlouze rozebírat všechny detaily 
případů, snažím se o to v médiích, ve kterých jsem kvůli této 
kauze denně. Neschovávám se, vysvětluji. 
A říkám, že to bylo individuální selhání jedince. Což je pravda. 
Já totiž v našem hnutí vidím poctivé, pracovité lidi, kterým zá-
leží na světě kolem nich. Starostky a starosty, obecní zastupite-
le, krajské radní… Vím, jakým pohledům sousedů teď všichni 
musíte čelit. Jaké nadávky musíte snášet. Pan Hlubuček svým 
konáním poskvrnil vaši práci. Nemohu říct nic jiného, než že 
mě to jako vašeho předsedu mrzí, štve, zdá se mi to nespraved-
livé.
Co se mi však spravedlivé zdá, je trest. Zareagovali jsme rychle. 
Policii ČR neovlivňuji a jsem rád, že se můžeme spolehnout na 
orgány činné v trestním řízení, které když na něco přijdou, ko-
nají bez ohledu na to, čí předseda zrovna sedí na Ministerstvu 
vnitra. Nejsem za to jen rád, chci být zárukou, že v této zemi 
nebude a není korupční jednání tolerováno. 
Kvůli kontaktům s obviněným člověkem skončil Petr Gazdík 
jako ministr školství. Nutno říci, že mě to mrzí, protože v Petro-
vi jsme měli velmi kvalitního ministra. Za jeho práci mu děkuji. 
Musím zdůraznit, že Petr nic neudělal, není vyšetřován, není 
z  ničeho obviněn. A  ze stejných důvodů pozastavil své člen-
ství v našem hnutí i Stanislav Polčák. Oba to udělali proto, aby 
umožnili jak očistit jméno STAN a vás všech, poctivých a praco-
vitých lidí, kteří s naším hnutím spojili své jméno. 

HNUTÍ STAN 
POZASTAVILO ČLENSTVÍ PETRU HLUBUČKOVI
Předsednictvo hnutí STAN na svém mimořádně svolaném jednání navrhlo pozastavit členství Petra Hlubučka a Rozhodcovský 
a smírčí výbor na navazujícím jednání tento návrh schválil. Předsednictvo dále vyzvalo Petra Hlubučka, aby odstoupil z funkce 
náměstka primátora hl. m. Prahy a všech dalších funkcí, v nichž reprezentuje hnutí STAN.
 

„Naše reakce odpovídá závažnosti obvinění, která dnes byla zveřejněna. 
Rozhodnutí předsednictva bylo jednomyslné,“ 
řekl po jednání mimořádného předsednictva předseda hnutí STAN Vít Rakušan. 

A protože naprosto rozumím otázce, co se nám to vlastně děje, 
rozhodl jsem se požádat o svolání mimořádného Celostátního 
sněmu. Potřebujeme to. Potřebujeme ukázat nejen, že máme 
nové, neokoukané tváře, ale také že se umíme vypořádat s pro-
blémy, že nemáme s těmi obžalovanými lidmi nic společného, 
že jsme pořád ten STAN, který lidi volili, volí. Udělám vše pro 
to, abychom ztracenou důvěru zase získali. Věšek Michalik by 
to tak chtěl. 

Váš Vít Rakušan
předseda hnutí STAN
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HNUTÍ STAN

VĚSLAV MICHALIK 
(1. 3. 1963 - 12. 6. 2022)

Architektura ve veřejném prostoru
Dolní Břežany posbíraly v  uplynulých letech za svůj přístup 
k veřejnému prostoru a architekturu nových staveb řadu pres-
tižních cen. Staly se inspirací a dobrým příkladem nejen pro 
další obce, ale i pro architekty v tom, jak uvádět architektonic-
ké nápady do praxe. Povedla se jim proměna z typické satelitní 
obce v blízkosti Prahy, která čelila skokovému nárůstu počtu 
obyvatel, v unikátní projekt přitažlivý nejen pro rezidenty, ale 
i pro významné zahraniční investory. 

Kvalitní územní plán – a odvaha
Podmínkou toho, aby vznikal kvalitní veřejný prostor a dobrá 
architektura, je samozřejmě kvalitní územní plánování. Důle-
žitá je i spolupráce s urbanisty a architekty. „Podstatnou sou-
částí úspěchu je ale určitá míra odvahy – ta je nezbytná k tomu, 
aby se člověk vůbec pustil do rekultivace existujících a tvorby 
nových veřejných prostranství,“ dodal starosta Věslav Micha-
lik. „A pak schopnost přemýšlet o veřejném prostoru v souvis-
lostech, tedy vědět, že důvodem, proč se někde cítíme dobře, 
nejsou hezké domy se skvělou architekturou, ale vyvážené pro-
porce, celkové prostorové uspořádání.“
Hmatatelným výsledkem tohoto přístupu tak jsou v  Dolních 
Břežanech nejen jednotlivé projekty ověnčené architektonic-
kými cenami, ale hlavně široké ulice se stromořadími, pro-
storné chodníky, hodně zeleně, dostatek hřišť a řada drobných 
náměstíček, prostranství a zákoutí, která obyvatelům pobyt ve 
veřejném prostoru zpříjemňují. 

Bezpečně a „zeleně“ do okolí
Nedílnou součástí veřejného prostoru je dobře řešená zeleň. Ta 
nechybí snad na žádném zdejším veřejném prostranství. V par-
cích ji doplňují prvky, jako jsou amfiteátr, skatepark, street-
ballové hřiště a dětská hřiště, lezecká stěna, venkovní fitness 
nebo šachový koutek. Běžné trávníky střídají plochy oseté smě-
sí lučních květin, které poskytují potravu a úkryt hmyzu. 

Kvalita se vyplácí obci i občanům
Vize, kterou si v Dolních Břežanech vytyčili a naplňují ji, přiná-
ší obci vysokou rezidenční stabilitu obyvatel – lidem se v Břeža-
nech líbí, chtějí tu žít, neutíkají jinam, ačkoliv Praha je „nebez-
pečně“ blízko. V tomto ohledu jsou na tom Břežany dvakrát lépe 
než jiné obce v okolí velkých měst. 

Zemřel dlouholetý starosta a místopřed-
seda hnutí STAN Věslav Michalik, který 
nemyslel v horizontu měsíců nebo pár let, 
ale na desetiletí dopředu. Zůstane po něm 
velký odkaz, mimo jiné dnešní podoba 

VĚSLAV MICHALIK

Věslav Michalik byl vizionářem i  hybnou silou v  jedné 
osobě. Patřil k nejúspěšnějším starostům u nás. V čele 
Dolních Břežan stál už od roku 2004. Jeho cesta v politi-
ce však nebyla nikdy dlážděna touhou po moci, ale spíše 
po změnách. Mnohými je označován za vzor moderního 
politika, jehož uvažování míří k udržitelné kvalitě života 
v  budoucnu. Právě proměna Dolních Břežan je nejlepší 
vizitkou jeho práce. 

Narodil se v Českém Těšíně. Vystudoval Fakultu jadernou 
a  fyzikálně inženýrskou na ČVUT v  Praze, v  roce 1992 
získal titul CSc. v  oboru jaderná a  subjaderná fyzika. 
V letech 1986–1994 pracoval v Akademii věd, publikoval 
desítky odborných článku v  mezinárodních vědeckých 
časopisech. A  v  letech 1995–2006 působil v  různých 
manažerských funkcích v zahraničních bankách. Od roku 
2004 byl starostou Dolních Břežan a od roku 2020 také 
náměstkem středočeské hejtmanky pro oblast financí.
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HNUTÍ STAN VE VLÁDĚ

JOZEF SÍKELA: 
JSME V ENERGETICKÉ 
VÁLCE S RUSKEM

Jsme v  energetické válce s  Ruskem. Postavili jsme se čelem 
k naší morální povinnosti podpořit svobodnou, demokratickou 
zemi proti invazi ruského diktátora Vladimira Putina a  jeho 
armády.
Jak vidíme i na aktuální epizodě této války, tedy na omezení do-
dávek ruského plynu přes plynovod Nord Stream, ruský prezi-
dent Vladimir Putin zneužívá energetiku jako zbraň. Navyšuje 
ceny plynu tak, jak se mu to hodí. A nám tím ublížil.
Z této války pro nás plynou dvě hrozby. Tou první, a nejzávaž-
nější, je hrozba úplného odstřižení České republiky od dodávek 
plynu. To by mělo velmi vážné důsledky na české domácnosti, 
český průmysl a  místní infrastrukturu jako takovou. Druhá 
hrozba, kterou před nás Putin postavil se týká cen energií. Pu-
tinova válka žene nahoru ceny plynu, od kterých se odvíjí ceny 
elektřiny. A ty se vyšplhaly do bezprecedentních výšin.
Přestože nám minulá, energeticky nebezpečná vláda Andreje 
Babiše nezanechala vůbec žádnou obranu proti Putinově zbra-
ni, té první hrozbě v podobě odstřižení od dodávek plynu, jsme 
se dokázali úspěšně postavit.
Výsledek je následující: V tuzemských zásobnících jsou 2 mili-
ardy a více než 200 milionů kubíků plynu. A Česká republika 
je z hlediska energetické bezpečnosti ve výrazně komfortnější 
pozici, než byla na konci března, kdy ruský diktátor začal popr-
vé hrozit odstřižením Evropy od plynu. Kapacita tuzemských 
zásobníků je tak naplněna přibližně na 66 procent. Tyto zásoby 
při současné spotřebě vydrží až do ledna. Při omezování vý-
razně déle.
Tuzemské zásobníky se nám daří plnit nejrychleji od roku 
2015, kam sahají naše data. Uvedu konkrétní číslo – letos od 1. 
dubna do půlky června tuzemské zásoby vzrostly o 1 miliardu 
a šest set milionů kubíků, v tom samém období loni za minu-
lé vlády vzrostly o 450 milionů. To znamená přibližně tři a půl 
krát pomaleji.
Je to výsledek naší aktivity směrem k posílení energetické bez-
pečnosti pro příští topnou sezónu. Podnikali jsme konkrétní 
kroky v podobě pomoci obchodníkům s plynem při jeho náku-
pu a také jsme provedli změny legislativních opatření a zpřís-
nili pravidla pro zacházení s kapacitou v tuzemských zásobní-
cích.
Zdejší zásoby rostly velmi rychle i ve srovnání s ostatními stá-
ty Evropy. Od dubna tohoto roku vzrostly více než čtyřikrát. 
V žádné zemi Evropy nevzrostly zásoby za tu dobu více než dva 
a půl krát. V přepočtu na počet obyvatel je nárůst zásob v plynu 
v České republice třetí nejvyšší v Evropě. Celkové české zásoby 
přepočtené na počet obyvatel jsou páté největší v Evropě, zatím-
co k 1.4. byly až jedenácté největší.
V žádném případě jsme ale nepodcenili ani druhou hrozbu, tý-
kající se cen energií. Opět – naše situace není vůbec jednoduchá 
– minulá vláda za sebou nechala rekordní deficit. Loni zadluži-
la Českou republiku nejvíc ze všech zemí Evropské unie.

Při vědomí těchto velmi omezených zdrojů ve státním rozpočtu 
a velmi citlivé ekonomické situace danou vysokou inflací jsme 
proto připravili řešení, která nám připadají jako nejvhodnější. 
Ten soubor nazýváme podle toho, na co opatření reagují. Tedy 
válečný balíček.
Vláda se shodla, že na pomoc v rámci balíčku rozdělí až 66 mili-
ard korun. Jedním z opatření, které plánujeme, je již zmiňova-
ný speciální tarif pro domácnosti. Výše podpory se bude odvíjet 
od rozhodnutí vlády. Stát na základě něj poskytne odběratelům 
slevu podle toho, na co plyn nebo elektřinu využívá.
Na tarif poskytneme 27 miliard korun. Další přímou pomoc pro 
domácnosti bude zahrnovat odpuštění poplatků za obnovitelné 
zdroje. Na to vláda poskytne 23 miliard. Dalších až 10 miliard 
korun bude na teplárenství, 3,6 miliardy na podporu kotelen 
a 2 miliardy na kompenzace nepřímých nákladů.
Co to znamená pro domácnosti? Všechna pomoc má jednu vý-
hodu – velmi jednoduchou a rychlou administraci. Nikdo ne-
bude muset chodit na žádné úřady, o nic žádat. Pomoc od státu 
dostane automaticky. Naše pomoc taky bude naprosto trans-
parentní. Každý odběratel najde přesnou výši slevy, kterou od 
státu dostane, na faktuře. Až vláda rozhodne o posledních de-
tailech naší pomoci, dostanou domácnosti od státu příspěvek 
na energie až 16 tisíc korun.
Na energetickou krizi reagujeme také tím, že provádíme nutné, 
často několika miliardové, investice do infrastruktury, aby-
chom tak posílili naši energetickou bezpečnost. Nakoupili jsme 
za stát plyn. A ve spolupráci s firmou ČEZ jsme získali pro stát 
část kapacity v připravovaném LNG terminálu v Nizozemsku.
Jak jsem uvedl, jsme v energetické válce s Ruskem. Vláda se sna-
ží proti výpadům Vladmira Putina naši zemi bránit, jak jen to je 
možné. Tato energetická válka ale – tak jako každá válka – bolí.
Putin zneužívá energetiku jako zbraň v této válce k tomu, aby 
podlomil naši podporu Ukrajiny a získal tuto zemi pro sebe. 
A pokud se mu to povede, víme, co udělá příště? Jsme si jisti, 
že nenapadne právě nás? Podpořit Ukrajinu a zastavit Putina 
je tedy nejen naše morální, ale také strategická povinnost. A tu 
naše vláda plní.

JOZEF SÍKELA, 
ministr průmyslu a obchodu
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NOVÁ ŠANCE. 
MILOSTIVÉ LÉTO 2 
ZNOVU POMŮŽE 
DLUŽNÍKŮM
V Poslanecké sněmovně jsme zrychleně schválili Milostivé léto 2. 
Panovala na něm široká shoda napříč spektrem, což znamená, že 
politici obrovský problém s počtem lidí s exekucemi v této zemi 
vnímají. 
Jako hnutí STAN jsme tuto akci, která je ze své povahy mimořád-
ná, samozřejmě podpořili. Máme k tomu ale dovětek. Víme, že je 
to nesystémové řešení problému, které navíc nepomůže všem, 
musíme počítat s nízkým zájmem lidí, kteří Milostivé léto využijí. 
Přesto to za to stojí, i kdyby kvůli jednomu z nich.
Jsme to my, kdo může Milostivému létu pomoci. My všichni, ať už 
jako politici, tak jako lidé a spoluobčané. Pojďme jej propagovat, 
pojďme o něm mluvit nejen v televizi na tiskových konferencích, 
ale taky u nás v obcích, v regionech. Pojďme aktivně přemýšlet 
o tom, zda někoho s exekucí vůči státní instituci neznáme a nemů-
žeme mu pomoci. První krok k odpuštění dluhu totiž musí, a je 
to tak správné, vždy udělat dlužník. Připravili jsme propagační 
materiály do obcí a nyní si je připomínkujeme s neziskovými or-
ganizacemi. Je totiž důležité, aby byly materiály co nejjednodušší, 
ale zároveň co nejkomplexnější. 
Na úrovni Poslanecké sněmovny se nicméně budeme soustředit 
na novelu insolvenčního zákona. Věnuje se tomu hlavně Minis-
terstvo spravedlnosti s náměstkem za STAN Karlem Dvořákem. 
Já osobně ještě jednou otevřu téma nezákonných exekucí, které 
v minulém volebním období táhl hlavně Jan Farský. I díky němu 
se podařilo zpřesnit metodiku, podle které by soudy měly aktivně 
zastavovat nezákonné exekuce. A ano, vedlo to ke snížení počtu, 
o tom máme zprávy přímo z terénu. Na toto téma chystám kula-

tý stůl se všemi zapojenými “hráči” tak, abychom si ještě jednou 
řekli, zda v tomto tématu nemůžeme ještě něco udělat. Vnímám 
tu obrovskou nespravedlnost, že nějaké exekuce byly uvaleny ne-
zákonně, a zároveň mohly lidem ničit životy (nebojím se tak silný 
výraz použít). 
V České republice je kolem 700 tisíc lidí v exekucích, z toho půl 
milionu s tzv. vícečetnými exekucemi. A to jsou lidé, kteří se po-
třebují dostat zpět do běžného života. My politici musíme přestat 
systémově podporovat šedou ekonomiku, kterou způsobuje právě 
to, že se tady takovému množství lidí nevyplatí legálně pracovat. 

BARBORA URBANOVÁ, 
poslankyně

STAN VE SNĚMOVNĚ

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ EU STARTUJE!
Od 1. července stojí naše vláda v čele Rady EU a předsedat jí bude až do konce letošního roku. Jako priority jsme vytyčili pět 
bodů, které zahrnují dlouhodobé strategické zájmy České republiky a hodnoty, které zastává. 

Priority českého předsednictví v Radě EU:

• zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny
• energetická bezpečnost
• posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru
• strategická odolnost evropského hospodářství
• odolnost demokratických institucí
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MARTIN EXNER: 
CHORVATI UČINILI 
VÝZNAMNÝ KROK KE 
VSTUPU DO EUROZÓNY. 
PŘEDČILI NÁS O PARNÍK

Ačkoliv se Česko v  přístupové smlouvě v  roce 2003 zavázalo 
k přijetí eura, nebude využívat výhod společné měny ani dva-
cet let po vstupu do EU. Od roku 2023 už 20 zemí EU a 340 mi-
lionů lidí bude využívat výhod už 20 let staré společné měny, 
zatímco české firmy budou muset i nadále při dovozu i vývozu 
zboží platit bankám za výměnu eur na koruny, a naopak nebo 
se pojišťovat proti pohybu kurzu. Turisté budou nadále nedob-
rovolně podporovat výhodný byznys směnáren. 

Přitom racionální argumenty, proč nepřijmout euro, praktic-
ky nejsou, zato výhody jsou zřejmé. Nepřijetí eura v Česku je 
velkým úspěchem dezinformační scény a odpůrců eura, kteří 
ovládli veřejnou debatu mýty a  podařilo se jim vystrašit ve-
řejnost i politiky. Obvykle skončí u emotivních argumentů, že 
koruna je „naše“ osvědčená, hrdá, národní měna a že si lidé ne-
chtějí zvykat na něco nového. Euro ale může být také „naše“ 
a i naši bankéři z ČNB budou rozhodovat v Evropské centrální 
bance.

Úspěch Chorvatska v  jeho poměrně rychlém snažení k přije-
tí společné evropské měny ukazuje Čechům, že to jde v každé 
době, stačí jen politická vůle a odvaha. Můžeme se od Chorva-
tů poučit. Geniálně vyřešili sentiment tak, že kunu umístili na 
svou eurominci. Na 10, 20 a 50 centové minci bude Nikola Tesla, 
na dvoueurovce mapa Chorvatska. 

Je pozoruhodné, že podle Eurobarometru je dlouhodobě s eu-
rem spokojená výrazná většina obyvatel všech zemí, které jím 
platí. Odmítá ho naopak většina občanů zemí, které jím nepla-
tí. Chorvatští politici měli tu odvahu rozhodnout o přijetí eura 
v době, kdy také nemělo většinovou podporu obyvatel. Napří-
klad v roce 2018 podporovalo euro 42 % Chorvatů. Nyní je to 
už 61 %. 

Ale jak správně říká člen bankovní rady ČNB Oldřich Dědek, 
rozhodnutí o vstupu do eurozóny je vysloveně strategická otáz-
ka, jejíž posuzování by se mělo odvíjet od dlouhodobých zájmů 
České republiky a nikoli od momentálních nálad. Musíme tedy 
odblokovat debatu o přijetí eura a od mýtů přejít k racionálním 
argumentům a zbavit Čechy zbytečného strachu. V našem zá-
jmu si musíme stanovit strategické cíle, splnit Maastrichtská 
kritéria, vstoupit do ERM II, tedy do „přípravky na euro“ a jasně 
si stanovit cíl, kdy chceme euro přijmout.

Podporuji a propaguji přijetí eura už dlouho a budu v tom po-
kračovat. Pojďme společně otevřít širokou veřejnou debatu 
a zbořme mýty, které ohledně přijetí eura v ČR panují. Pak i Češi 
pochopí, že se není čeho bát a že i pro ně je euro výhodné.

MARTIN EXNER, 
poslanec

Evropská komise schválila, že se 
v Chorvatsku od 1. ledna 2023 bude platit 
eurem. K úplnému dovršení celého procesu 
zbývá pouze poslední formální krok – 
potvrzení vstupu Chorvatska do eurozóny 
od členských zemí, které se očekává 
v červenci. Chorvatsko nás tak předčilo 
doslova o parník, protože vstoupilo do EU 
až devět let po České republice. 

STAN VE SNĚMOVNĚ
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VĚRA KOVÁŘOVÁ: DĚTSKÉ SKUPINY VYŘEŠÍ 
NEDOSTATEČNOU KAPACITU ŠKOLEK, 
RODIČŮM POMOHOU S NÁVRATEM DO PRÁCE

Kapacita školek je dnes naprosto nedostačující. Situaci by při-
tom pomohly vyřešit dětské skupiny, které představují potřeb-
nou alternativní formu péče o děti. Jak fungují, jaké benefity 
přináší? A  jak je vůbec založit? Nejen na tyto otázky hledal 
odpovědi seminář, který se uskutečnil v Poslanecké sněmovně 
pod záštitou její 1. místopředsedkyně Věry Kovářové.

Na semináři se sešli starostky a starostové, zástupci minister-
stva práce a sociálních věcí, provozovatelé a ředitelky a ředi-
telé dětských skupiny. Ti si vzájemně vyměnili zkušenosti jak 
dětské skupiny založit, registrovat a zajistit jejich fungování. 
„Pro nás je důležité podpořit při zřizování dětských skupin samo-
správu,“ zdůraznila Martina Štěpánková Štýbrová, ředitelka 
odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV. „Chceme, 
aby tuto službu mohly využít všechny skupiny obyvatel a aby pro 
ně byla dostupná. Chceme podpořit vznik dětských skupin napříč 
republikou.“
 
Potřebné finanční prostředky na dětské skupiny lze získat z do-
mácích i z evropských zdrojů.  Do 30. 6. tohoto roku například 
platí aktuální výzva MPSV na podporu vzniku nových kapacit 
dětských skupin. Stačí přitom jen uvést základní údaje a pro-
hlášení obce o souhlasu s žádostí.
 
„Dětské skupiny nabízejí řadu výhod, flexibilitu a pomoc s řeše-
ním nedostatečné kapacity mateřských škol,“ připomněla 1. mís-
topředsedkyně sněmovny Věra Kovářová. „Na příkladech dobré 
praxe v mnoha městech, v nichž dětské skupiny fungují a osvědči-
ly se, je vidět, že tato služba má smysl. Proto jsem ráda, že i MPSV 

vznik nových dětských skupin i rozšiřování těch stávajících pod-
poruje v rámci různých dotačních programů.“ 
 
V rámci evaluačních výzkumů se ukázalo, že kdyby v ČR měla 
být vytvořena kapacita pro všechny děti, jejichž rodiče chtějí 
pracovat, bylo by třeba vytvořit dalších 70 tisíc míst. „Platí zá-
kladní rovnice, která říká, že spokojený rodič znamená spokojené 
dítě,“ podtrhla Věra Kovářová. „A i když další tisíce míst nevytvo-
říme ze dne na den, musíme pro to udělat maximum.“

VĚRA KOVÁŘOVÁ,
1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny

70 tisíc - právě tolik míst by bylo podle 
výzkumů třeba vytvořit, aby mohly 
do školky chodit všechny děti, 
jejichž rodiče chtějí pracovat. 

STAN VE SNĚMOVNĚ

Dětské skupiny nabízejí řadu výhod, 
flexibilitu a pomoc s řešením 

nedostatečné kapacity mateřských škol. 
Osvědčilo se, že mají smysl.
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PAVLA PIVOŇKA 
VAŇKOVÁ: 
PODPORA ZKRÁCENÝCH 
ÚVAZKŮ S SEBOU NESE 
I NESPOČET VÝHOD

Na pracovním trhu zoufale chybí lidé. Česká republika je s níz-
kou nezaměstnaností už řadu let premiantem EU. Zatímco v EU 
byla v dubnu průměrná nezaměstnanost přes 6 procent, ČR je 
s 2,4 procenty na špici! (pozn. EUROSTAT má jinou metodiku 
než ČSÚ). Na konci května tak zaměstnavatelé nabízeli skoro 
340 tisíc volných pracovních míst. Nedostatek lidí brzdí výrobu 
a omezuje provoz. Chybí odborní pracovníci. A získat zaměst-
nance mimo EU je pro firmy často zdlouhavé a komplikované. 
Přitom řešení se nabízí.
Máme tu řadu lidí, kteří by rádi pracovali, ale nemohou. Plný 
úvazek není pro ně. Pečují o dítě nebo rodiče. Mají zdravotní 
omezení a nezvládnou pracovat 8 hodin denně. Studují a kromě 
práce musí chodit také do školy. Nebo se chystají do důchodu, 
ale rádi by ještě pár dní v týdnu předávali zkušenosti.
Stát tu není od toho, aby firmám nebo lidem přikazoval, jak 
nebo pro koho mají pracovat. Ale měl by podporovat širokou 
paletu možností pro všechny občany. A právě zkrácené úvazky 
mohou být skvělé řešení pro zaměstnavatele i zaměstnance. To 
se ale dosud bohužel nedělo. V nabídce zkrácených úvazků za 
Evropou výrazně zaostáváme. Zatímco v EU využívá zkrácený 
úvazek průměrně 17,7 procent pracujících, v České republice 

je to jenom 5,7 procenta. V takovém Rakousku nebo Německu 
přitom na zkrácený úvazek pracuje skoro třetina pracujících. 
Takže to jde!
Pro zaměstnavatele mají zkrácené úvazky samozřejmě nevý-
hody. Složitější organizace práce. Komplikovanější docházka. 
Vysoké náklady na zaměstnance. Proto je třeba zaměstnavatele 
k větší nabídce zkrácených úvazků pozitivně motivovat. Právě 
proto přišla vláda se slevou na pojistném pro zaměstnavatele, 
kteří zaměstnají někoho ze skupin znevýhodněných na trhu 
práce na zkrácený úvazek.
Rodič pečující o dítě bude moci díky zkrácenému úvazku při-
spět do rodinného rozpočtu a neztratí kontakt s praxí. Starší 
člověk nepůjde do předčasného důchodu a vypomůže firmě se 
zaškolením nových zaměstnanců. Člověk na vozíku bude moci 
pracovat s ohledem na zdravotní omezení a díky příjmu se sta-
ne více nezávislý. To všechno jsou výhody, které s sebou podpo-
ra zkrácených úvazků přináší. Řada odborníků vládu chválí, 
že něco podobného tu řadu let chybělo. A jako STAN jsme rádi, 
že jsme se na přípravě a schválení zákona podíleli.

PAVLA PIVOŇKA VAŇKOVÁ,
poslankyně

Dvě mouchy jednou ranou. To je podpora 
zkrácených úvazků. Řešení, které pomůže 
jak zaměstnavatelům, tak i lidem, kteří 
nemohou pracovat na plný úvazek. Těch je 
u nás dost. Rodiče s dětmi, starší lidé, osoby 
s postižením nebo třeba studenti.

STAN VE SNĚMOVNĚ

Například rodič pečující o dítě bude 
moci díky zkrácenému úvazku 
přispět do rodinného rozpočtu 

a neztratí kontakt s praxí. 



Z KOMORY ANEB JAK ŽIJEME VE SNĚMOVNĚ

Martin Hájek: 
„Měl jsem čest potkat se s  panem Pavlem Berstounem 
z organizace běloruské demokratické opozice a připojil jsem 
se ke kampani, jejímž cílem je upozornit na neutuchající 
porušování lidských práv v Bělorusku.”

Twitter

Martin Exner: 
„K začátku #PrideMonth jsem se rozhodl vyjádřit trochu jinak než 
jeden z našich koaličních partnerů. Každý rok v červnu oslavujeme 
naši sexuální a genderovou rozmanitost. LGBT+ lidé jsou našimi 
přáteli, sousedy, kolegy. A měli by mít stejná práva. Doufám, 
že v tomto volebním období konečně prosadíme manželství 
pro všechny.”

Petr Gazdík: 
„Návštěva pražské alternativní @ScioSkoly, kde se výuka 
zaměřuje na rozvoj sociálních dovedností a o náplni výuky 
rozhodují děti samy. Škola respektuje jejich tempo a individuální 
potřeby. Pro mne coby tradičního učitele to je určitě zajímavá 
zkušenost.”                               Twitter

Vír Rakušan: 
„Červenec se blíží a tak pomalu přebíráme pomyslné žezlo 
předsednictví Radě EU. Bude důležitější, než jsme si začátkem 
roku mysleli. Musíme řešit dopady války, uprchlickou krizi, 
energetickou nezávislost a bezpečnost Evropy. Jsme 
připraveni.”

Twitter
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Facebook

https://twitter.com/MartinH57504801/status/1534148580696547329 
https://twitter.com/hashtag/PrideMonth?src=hashtag_click
https://twitter.com/ScioSkoly
https://twitter.com/petrgazdik/status/1534818753816317958 
https://twitter.com/Vit_Rakusan/status/1535283291540144128 
https://twitter.com/Exner_STAN/status/1532018660772020225 
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HNUTÍ STAN A DĚNÍ VE SVĚTĚ

PUTINOVA NEJSTRAŠNĚJŠÍ ZBRAŇ. 
KREML CHCE VYHLADOVĚT TŘETÍ SVĚT

To vše je teď ohroženo.
I bez útoku Ruska na Ukrajinu čelil svět potížím v zásobení po-
travinami. Čínu postihly deště, které snížily očekávanou úro-
du, Indii spalující vedra, Africký roh prožívá nebývalá sucha. 
Ruská agrese ještě všechno zhoršila a uvrhla do rizika hlado-
moru stamiliony lidí.
Na Ukrajině jsou přitom plná sila obilí. Není je ale jak vyvézt, 
protože Rusko blokuje námořní cestu přes Černé moře. Cestu, 
kterou Ukrajina vyvážela 98 % své produkce. Náhradní cesty 
dokáží pokrýt jen 20 % potřeby. Obilí, které by na rok nakrmilo 
400 milionů obyvatel nejchudších států světa, tak zůstává v si-
lech a Ukrajinci nemají kam umístit letošní úrodu, které hrozí, 
že shnije na polích.
Na ukrajinském a ruském obilí jsou přitom závislé velice zra-
nitelné země. Somálsko a Benin dováží všechno obilí, které se 
u nich spotřebuje. Egypt dováží více než 80 %, Súdán tři čtvrti-
ny své spotřeby, Tunisko a Libanon polovinu. Cena pšenice se 
v letošním roce zvýšila už o skoro 60 %. Dostupnost v chudých 
zemích tak navíc klesá.
Když se zdražila pšenice v roce 2008 o 18 %, vedlo to k nepoko-
jům. Když v roce 2011 zdražila o 30 %, nepokoje vedly k Arab-
skému jaru. Teď už je dražší o 60 %. Co přijde? Jak budou obyva-
telé čelící nejen cenám, ale přímo nedostatku, reagovat?
Dá se předpokládat, že stejně jako v minulosti. Že s nedostup-
nými potravinami přijdou nepokoje, politicky nestabilní státy 
nebudou zvládat situaci a hladovějící lidé se přirozeně dají do 
pohybu. A může nás čekat migrační tsunami, proti které bude 
migrační krize roku 2015 jen slabý odvar.

Vyšlo na aktuálně.cz

JAN FARSKÝ, 
1.místopředseda hnutí STAN

I bez útoku Ruska na Ukrajinu čelil svět 
potížím v zásobení potravinami. Čínu 

postihly deště, které snížily očekávanou 
úrodu, Indii spalující vedra, Africký roh 
prožívá nebývalá sucha. Ruská agrese 

ještě všechno zhoršila.

Ukrajina a Rusko jsou obilnice světa. Společně pokrývají skoro třetinu světového 
exportu pšenice a obilí. Rusko jako největší exportér pšenice ročně vyváželo 
37 mil. tun, Ukrajina 18 mil. tun. Společně vyvezly více než USA a Kanada 
dohromady, tedy země, které jsou 2. a 3. největším exportérem světa. Rusko 
a Ukrajina dodávaly i nezanedbatelné množství kukuřice (16 %), řepky (12 %) 
a slunečnice (10 %).
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HNUTÍ STAN A EKOLOGIE

ZELENÁ DOHODA 
JE DOBRÝ SMĚR PRO NÁS 
I PRO EVROPU

Zelená dohoda je celistvá strategie, která přináší vizi pro další 
směřování Evropy. Reaguje na aktuální hrozby, ke kterým pa-
tří klimatická změna, ztráta biodiverzity, znečištěné prostředí, 
degradace krajiny. Zelenou dohodu si vyžádaly členské státy ve 
snaze o klimatickou neutralitu, na základě toho vznikla, byla 
připomínkována, schválena v  roce 2021. Už minulá vláda se 
k Zelené dohodě zavázala. Nyní není proč váhat. V naplňování 
opatření bychom měli i zrychlit.

Proč něco měnit?
Zelená dohoda zkouší zatáhnout za záchrannou brzdu a umož-
nit naše další přežití. Je nepochybné, že změna klimatu probíhá 
a otepluje se. Kromě toho máme problém s vysychající krajinou, 
narušenými ekosystémy, degradací půd, znečištěním atd. Přes 
probíhající úsilí o ochranu životního prostředí se v minulosti 
nepodařilo nepříznivé trendy zvrátit a rozsah problémů je po-
řád více alarmující.

Energetika v popředí zájmu
Nejvíce vzrušených debat v  současnosti se týká energetiky. 
Naše energetika potřebuje proměnu. Musíme zvažovat bezpeč-
nost zdrojů a hledat dlouhodobá udržitelná řešení. Ruku v ruce 
musí být energie více bezpečná i čistá. Potřebujeme lépe hospo-
dařit s tím, co máme, zaměřit se na úspory a zvýšit energetic-
kou efektivitu. Nezbytný je odklon od fosilních paliv a podpora 
nových obnovitelných zdrojů. Nepůjde to bez narovnání cen 
a podpory decentralizace. Nejvíce aktuálním zdrojem je solár-
ní energie. Potřebujeme také investovat do výzkumu a inovací, 
do rozvoje sítí, připravit se na vodíkovou energetiku, biometan.
Řadu těchto změn jsme mohli a  měli udělat dávno, teď nás 
k  rychlejšímu tempu a  zásadnějším řešením donucuje válka 
a její důsledky. Potřebujeme se zbavit energetické závislosti na 
Rusku – především nahradit plyn obnovitelnými zdroji. 

Systémová řešení, aneb stát by měl jít příkladem
Často se debata stáčí směrem k  individuální zodpovědnosti 
a řešením, kterými může přispět jednotlivec. To je určitě zá-
sadní, ale stát odpovídá za významnější podíl a měl by nastavit 
kurz, ke kterému se pak mohou připojit obce, podniky a další 
subjekty. 
Největších úspor se dá dosáhnout v průmyslu a dopravě, ale i ve 
stavebnictví. Kdy bude samozřejmostí, že všechny veřejné bu-
dovy jsou nízkoenergetické, umí hospodařit s dešťovou vodou, 
zkrátka fungují „zeleně“? 
Potřebujeme odstranit bariéry rozvoje obnovitelných zdrojů, 
umožnit rozvoj komunitní energetiky, podporovat bioplynové 
stanice.  Krajinu zase může stát významně ovlivnit šetrným 
hospodařením ve státních lesích nebo nastavením zeměděl-
ských dotací, které dále nedegradují půdu, vodní režim, biodi-
verzitu, ale zajišťují péči o krajinu. Zásadní je i solidarita me-

zigenerační – čím více CO2 vypustíme do atmosféry my nyní, 
tím větší oteplení a s ním spojené problémy budou řešit další 
generace. 

Co mohou dělat obce a samosprávy?
Pokud má Zelená dohoda fungovat, musí být naplňována do-
slova ve všech koutech naší země. Obce mohou pomoci v pro-
jektech úspor i instalace obnovitelných zdrojů. Opět mohou jít 
příkladem a postarat se napřed o své budovy. Mohou pomoci 
organizovat projekty komunitní energetiky, ta může pomoci 
i se sociálními dopady. Lidé budou mít vlastní elektřinu, která 
je levnější, efektivněji ji využívat v místě, což zamezí ztrátám 
při přenosu.
Obec může také realizovat mnoho prospěšných projektů péče 
o přírodu a krajinu, například vracet vodu do krajiny obnovou 
pramenišť a mokřadů - členěním krajiny a zlepšováním pro-
stupnosti nebo péčí o biodiverzitu, například vyřezáním křo-
vin, sečením, zavedením pastvy…
Zelená dohoda nám může pomoci zvládnout přechod na čistou 
energii, ale i zlepšit ekosystémové funkce v krajině, zvrátit po-
kles biodiverzity. Jsme ve fázi praktické diskuse o tom, jak co 
nejdříve její cíle splnit. 

EVA VOLFOVÁ, 
náměstkyně ministryně životního prostředí
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STAN V SENÁTU

ZDENĚK HRABA: LIDÉ BRÁNÍCÍ SE ÚTOČNÍKOVI 
SI POSÍLENÍ ZÁKONNÉ OCHRANY ZASLOUŽÍ
Ten, kdo odvrací útok, aniž splnil podmínky přiměřenosti nutné obrany, není trestně 
odpovědný, jednal-li v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného 
omluvitelného hnutí mysli, způsobené útokem. 

Tak by zněl nový třetí odstavec paragrafu 29 trestního záko-
níku podle novely, pod kterou je můj podpis. Senát se s ní větši-
nově ztotožnil. Nyní je na řadě Poslanecká sněmovna.
Určitě si pamatujete, jak zkraje roku 2020 začal řádit ve stře-
dočeských obcích gang lupičů.
V návaznosti na tyto události jsem přišel s novelou trestního zá-
koníku, která si klade za cíl posílit zákonnou ochranu těch obča-
nů, kteří by se, nedej Bože, do podobné situace dostali a úspěšně 
se bránili. Mám za to, že posílení práv občanů, kteří se razantně 
brání třeba ze strachu o své děti, je víc než potřebné.
Někteří mohou namítat, že i když to tak na první pohled ne-
vyplývá ze současného znění třetího zákoníku, judikáty u nás 
nutnou obranu upravují dobře. Souhlasím, ale kdo je ve sku-
tečnosti adresátem zákonů? Jsou to jednoznačně občané, kteří 
se jimi musí řídit. A ruku na srdce, kdo z nás by si v případě 
napadení ve dvě ráno vzpomněl na znění judikátů a dokázal 
by tomu přizpůsobit způsob své obrany? Skoro nikdo. 
Zvýšená ochrana těch, kteří se brání v rozrušení, ve strachu, 
zmatku či úleku by měla podle mě vyplývat přímo ze zákona. 
Není to vlastně nic novátorského a považuji za špatné, že tako-
vé ustanovení náš trestní zákoník v současnosti neobsahuje. 
Skoro identickou úpravu totiž obsahoval i „císařský“ trestní 
zákoník z roku 1852. Ten na našem území platil nepřetržitě až 
do roku 1950. Úprava přežila císařství, první republiku a na-
razila až v komunistickém režimu.
Jen tak mimochodem: ještě dál šli se zákonnou ochranou 
občanů, kteří se ve svém obydlí brání útoku, na sousedním 
Slovensku. V roce 2005 tam přijali nový trestní zákoník, kte-
rý tuto posílenou ochranu obsahoval. Zákon tehdy připravila 
a do parlamentu předložila druhá vláda Mikuláše Dzurindy 
(SDKÚ-DS), respektive resort spravedlnosti vedený Danielem 
Lipšicem (tehdy KDH) a poté Lucií Žitňanskou (tehdy SDKÚ-
-DS, dnes MOST-HÍD). Při hlasování v Národní radě nepodpo-
řil předložený návrh zákona pouze jediný poslanecký klub: 
poslanci Mečiarova HZDS.
A když zůstanu u slovenského příkladu. Možná si vybavíte pří-
pad herce Milana Kňažka, který před pár lety zranil ve svém 
domě legálně drženou zbraní lupiče, který mu „řádil“ v jeho 
domě. Díky slovenské úpravě vyváznul pan Kňažko bez tres-
tu, ale pokud by se totéž stalo za řekou Moravou, u nás v České 
republice, nejednalo by se o nutnou obranu.
Myslím si, že pokud by tato nová úprava u nás pomohla, byť 
jedinému člověku, bude mít smysl. Nikdo z nás si asi nedokáže 
představit, jak těžké musí být několikaměsíční trestní řízení 
pro napadeného člověka, který to ve dvě ráno ve vlastním 
domě  “přehnal” s obranou ze strachu o své děti.

A jestli tento návrh souvisí se střelnými zbraněmi? Novela ne-
rozlišuje prostředky, kterými se člověk brání. Slovo „zbraň“ 
dokonce ani neobsahuje. Ze strany odpůrců zbraní tak jde 
o falešný argument. Bránit se totiž můžete čímkoliv: kuchyň-
ským válečkem, nohou od stolu, trekingovou holí ale i holýma 
rukama.
Na závěr mi dovolte otázku: šlo to u nás za císařství, za první 
republiky, funguje to na Slovensku, proč bychom se něčeho 
podobného měli bát u nás?

ZDENĚK HRABA, 
senátor
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HNUTÍ STAN

ANTONÍN JALOVEC: TRANSPARENTNOST 
A OTEVŘENÝ PŘÍSTUP K OBČANŮM

Když se Antonín Jalovec v roce 2017 ujal vedení Chebu, byla ta-
mější radnice poměrně uzavřená. „Komunikovala minimálně 
a tutlalo se, co se dalo,“ shrnuje to starosta lapidárně.
Podle něj má transparentnost tři pomyslné stupně: Mini-
mem je transparentnost daná zákony – tedy to, co je radnice 
povinna zveřejňovat, ať už v různých registrech nebo podle 
zákona 106. Dalším stupněm je oficiální komunikace rad-
nice jakožto úřadu. A  poslední pak otevřenost samotných 
politiků.

Jen online nestačí
Pokud jde o  oficiální komunikaci radnice, má Cheb dobře 
zpracovaný web, jehož samozřejmou součástí je rozklikávací 
rozpočet a za který město dostalo i několik ocenění v rámci 
soutěže Zlatý erb. Ten doplňují sociální sítě – Cheb využívá Fa-
cebook a Instagram.
Svůj význam ale pořád mají i radniční listy, pokud mají přimě-
řeně moderní podobu. Ty chebské jsou poměrně čtené a díky 
nim se informace dostanou zase k  jiné části populace, např. 
k seniorům nebo lidem, kteří jsou hodně doma a jiné zdroje 
informací nemají. „Musím poděkovat kolegovi Brýdlovi z Li-
tomyšle, kde na zastupitelstvo zvou prostřednictvím plakátů.
To je jedna z věcí, které nás inspirovaly a které jsme také za-
vedli. Když plakáty vyvěsíme po pěší zóně a na náměstí, urči-
tě si více lidí všimne, že zastupitelstvo vůbec něco řeší – a díky 
hlavním bodům uvedeným na pozvánce dokonce zjistí i co,“ 
poznamenává Antonín Jalovec.

Vítejte na radnici
Dalším zajímavým chebským počinem je den otevřených 
dveří na radnici. „Začínali jsme původně tím, že jsme oprav-
du radnici otevřeli lidem, aby si přišli prohlédnout, jak vy-
padá kancelář starosty nebo zasedací místnosti, poslechnout 
si o historii domu, kde chebská radnice sídlí, a podobně. Teď 
chceme jít dál, v tom jsme se pro změnu inspirovali v Hustope-
čích: chceme ukázat práci městské policie, nabídnout poradnu 
městského právníka, prezentovat činnosti jednotlivých odbo-
rů a třeba přímo v rámci dne otevřených dveří poradit s vy-
plněním konkrétních formulářů. I  to je možnost, jak lidi na 
radnici dostat a ukázat jim, co všechno se tam děje,“ popisuje 
starosta plány do nejbližší budoucnosti. 

Fungující participativní rozpočet
Velice úspěšný je v  Chebu participativní rozpočet. „Vznikla 
trochu móda zavádět participativní rozpočty napříč repub-
likou, mnohde ale velmi neúspěšně, bez dostatečné přípravy. 
My jsme participativní rozpočet připravovali déle než rok ve 
spolupráci s neziskovou společností Agora a velmi se nám to 
vyplatilo.“ Participativní rozpočet funguje dobře už od první-
ho ročníku, ve stávajícím ročníku se od veřejnosti sešlo 40 ná-
vrhů a hlasuje o nich přes 1500 lidí, což je ve městě o zhruba 
30 tisících obyvatelích bezpochyby úspěch. 

Haló, tady starosta…
Jak už bylo řečeno, určitou nadstavbou k otevřené komunika-
ci radnice je otevřenost samotných politiků. „Pokud jde o so-
ciální sítě, preferuji mít osobní účet, aby občané viděli, že sta-
rosta je taky běžný občan, který chodí na výlety, peče bábovky 
a podobně, než mít účet „Antonín Jalovec – starosta města“, 
který je i z hlediska názvu poměrně odtažitý,“ říká A. Jalovec. 
Se spoluobčany komunikuje také pravidelným úvodníkem 
radničních listů a relativně nově i tradičními pátečními videi, 
se kterými začali v době covidu.

Podrobněji o tom, jak se otevřenost radnice v Chebu vyplácí, 
si přečtete zde.

ANTONÍN JALOVEC, 
starosta Chebu

https://www.starostove-nezavisli.cz/info-a-media/komentare/antonin-jalovec-transparentnost-a-otevreny-pristup-k-obcanum
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mSTAN

SNĚM mSTAN MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
I letos se naši členové sešli na krajském sněmu moravskoslez-
ského mSTANu, opět v  podobě tradiční kotlíkové vaječiny. 
K  Žermanické přehradě za námi dorazili i  hosté: předseda 
mSTANu Tomáš Pavelka, tajemník STAN Moravskoslezský kraj 
Ladislav Honusek a  předseda mSTAN Jihomoravský kraj Jan 
Panzar. Vystoupil i náš člen a zároveň poslanec Petr Letocha.
Navzdory výbornému občerstvení jsme se nepřišli jen najíst: 
debatovali jsme o nadcházejících komunálních a senátních vol-
bách (řada z nás bude letos kandidovat!), současném politickém 
a společenském dění i o krajských a celostátních akcích mSTA-
Nu do budoucna. Dostalo se na výlet s Olomouckým krajem do 
Kyjova, projekt přeshraniční místní veřejné dopravy, spolu-
práci s ostatními krajskými a místními organizacemi mSTAN 
a hnutím STAN, víkendový letní tábor s mSTANem. Zavzpomí-
nali jsme si ale i na uplynulé akce a shodli se na uspořádání 
další na podzim. Také jsme diskutovali o dalším našem směřo-
vání, co se týče stanovisk i nových projektů.
Celou akci završila procházka se dvěma oslíky z nám poskyt-
nutého areálu.

Ester Weimerová,
 předsedkyně mSTAN Moravskoslezský kraj

MSTAN OPERUJE UŽ I V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
Expanze Mladých starostů a  nezávislých úspěšně pokračuje. 
Po únorovém založení krajské organizace v Pardubickém kraji 
a vzniku organizace v Plzeňském kraji na sklonku minulého 
roku došlo i na kraj Královéhradecký. Samotný ustavující sněm 
proběhl 17. května 2022 v  nových poslaneckých kancelářích 
Josefa Cogana a Lucie Potůčkové v samotném srdci Hradce Krá-
lové. 
Na jednání se kromě zakládajících členů dostavili četní a vzác-
ní hosté, za předsednictvo mSTANu to byl 1. místopředseda Jiří 
Duchek, který jednání řídil, poslanec a předseda poslaneckého 
klubu STAN Josef Cogan, krajský tajemník Miroslav Sazeček 
a další členové krajského výboru STAN v Královéhradeckém 
kraji. 
Po úvodním slovu Jiřího Duchka, který představil přítomným 
činnost a vnitřní fungování mSTANu, a následné přátelské dis-
kusi došlo k volbě krajské rady. Předsedou byl zvolen Dominik 
Žilka, místopředsedou pak Marek Komárek. Tajemníkem nově 
vzniklé krajské organizace se stal Michal Chlad. 
Po vyčerpání oficiální části programu pokračovala plodná 
a konstruktivní debata, kdy přítomní hosté vyjádřili podporu 
nově vzniklé organizaci a nabídli pomoc a zázemí STANu pro 
např. organizování akcí a další činnost. Zároveň se shodli na po-
třebě zapojení mladých lidí do politiky. 
„Za priority krajské rady v prvních měsících naší činnosti pova-
žuji především rozšíření členské základny, usnadnění vstupu 
mladých lidí do politiky a podporu našich kandidátů v nadchá-
zejících komunálních volbách, které jsou pro STAN klíčové,“ řekl 
nově zvolený předseda krajské rady Dominik Žilka. 

Tajemník Michal Chlad pak dodal: „Velký potenciál také spatřuji 
ve spolupráci s krajským výborem STAN, organizacemi mSTA-
Nu v sousedních krajích, zejména pak v Pardubickém a Liberec-
kém, a samozřejmě i s ostatními mládežnickými organizacemi 
názorově spřízněných stran.“
Ustavením organizace v Královéhradeckém kraji již mSTAN fun-
guje ve všech krajích ČR vyjma Vysočiny, kde je ustavení v plánu 
v nadcházejícím období. 



STAN NA SÍTÍCH

Barbora Urbanová (1. 6. 2022)
Milostivé léto schváleno. Teď to bude na nás, musíme se 

zodpovědně postarat o to, aby se o této akci vědělo.

Hnutí STAN (1. 6. 2022)
Napravili jsme to, čemu se minulá vláda ANO tak vehementně 

bránila! Novelu o střetu zájmů právě schválila Poslanecká 
sněmovna! Občané díky tomu budou opět mít (za předem 

stanovených podmínek) přístup k informacím o majetkových 
poměrech politiků.

Petr Letocha (3. 6. 2022)
Obstrukce opozice pokračují... Tentokrát zablokovali 

dovolbu radních ČT. Evidentně si tady někdo plete význam 
konstruktivní opozice s destruktivní.

Viktor Vojtko (7. 6. 2022)
Jsem PRO manželství pro všechny. Proč? Protože je to jinde 
úplně běžné a není důvod, aby stejnopohlavní páry nemohly 

mít stejná práva jako ostatní.

Vít Rakušan (3. 6. 2022)
100 dní války. 100 dní od začátku Putinovi agrese na Ukrajině. 
Hned na začátku jsme jasně řekli, že pomůžeme. Daří se nám 
i díky zřízení 14 KACPU zvládat migrační vlnu rozsahu, jakou 

ČR nezažila. A pomáhat budeme samozřejmě i dál.

Jozef Síkela (2. 6. 2022)
Rusko zneužívá energetiku jako zbraň. Proto je nutné zajistit 
před příští zimou co největší zásoby plynu. To se daří. Dnes 

ráno již dosahovaly 1,86 miliardy metrů krychlových. Je 
to skoro dva a půlkrát víc než loni. Zásobníky tak jsou nyní 

naplněny z 55 procent.

Ondřej Lochman (5. 6. 2022)
Naší zemi se 10 let ekonomicky dařilo... a výsledek?  
Jsme zemí, která má nejrychleji rostoucí dluh v EU. 

Minulá vláda rozjela mejdan v rozdávání peněz 
a její účet dnes platíme. 

Další rozhazování státních peněz z vrtulníku povede 
k ještě vyšší inflaci. Tu už dnes máme o 7 % vyšší oproti 

průměru v EU. Pomoc tedy musí být adresná. 
Využijeme zisky ČEZ a vytvořme úsporný tarif, 

který pokryje třetinu nákladů domácností.

Hnutí STAN (24. 6. 2022)
Schváleno. Sněmovna přijala další opatření, která pomohou 
zvládat současnou drahotu a dopady inflace. Jedná se např. 
o navýšení limitu pro čerpání rodičovského příspěvku nebo 

zjednodušení příspěvku na bydlení.
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David Smoljak (23. 6. 2022)
Kandidátský status pro !

Well done! 
Tak teď ještě Finsko a Švédsko do NATO! 

Věra Kovářová (24. 6. 2022)
Připomínat první výročí ničivého tornáda na jižní Moravě  
má smysl. Nikdo sice nechce znovu myslet na tu zkázu,  
bolest a ztracené životy, ale ta neobyčejně velká vlna 
solidarity, která mnohonásobně svou silou přehlušila  

toto neštěstí, by se připomínat měla.
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KRAJ VYSOČINA

NA KOLE DĚTEM: LETOS SVÝMI KILOMETRY  
POMÁHAL I STAROSTA TŘEBÍČE PAVEL PACAL

„Krásných jedenáct dní s krásnými lidmi, kteří pomáhají po-
hybem, v nohách víc než 1 200 kilometrů a v hlavě klid. Byla to 
makačka, ale stálo to za to,“ zhodnotil po návratu Pavel Pacal.

Etapová cyklojízda pro dobrou věc napříč Českou republikou 
začala prvního a skončila jedenáctého června. Start cyklojízdy 
byl v Praze. Trasa vedla i přes Vysočinu, mimo jiné například 
přes Třebíč, a končila ve Vrbicích. Celkem cyklisté ujeli 1 226 ki-
lometrů.

Projekt Na kole dětem v  čele s  Josefem Zimovčákem se svojí 
činností především zaměřuje na sportovní aktivity a zajištění 
rekondičních pobytů, které usnadňují dětem a jejich rodičům 
překonávat traumata způsobená těžkou nemocí.

Lukáš Vlček jakožto předseda sněmovní komise pro 
hybridní hrozby bojuje za to, aby se české školy více za-
bývaly mediální gramotností a tématem dezinformací.

Spojil proto síly s  jedním studentským spolkem Masarykovy 
univerzity, který se stejnou agendou už roky zabývá na špič-
kové úrovni, a  společně uspořádali workshop pro studenty 
pelhřimovského gymnázia.

„Na workshopu nikomu neříkáme, koho má volit, jaká média 
má číst nebo co si má myslet. Ani já nezmiňuji, za jakou stranu 
jsem do sněmovny zvolený. Ukazujeme například, že dezinfor-
mace mnohdy šíří obě strany konfliktů a radíme triky, jak si lze 
ověřit, jestli nejsou fotka nebo video, které vidíte na sítích, zma-
nipulované,“ komentuje Lukáš Vlček

LUKÁŠ VLČEK STUDENTY UČÍ MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI

Pomáháme! Sportujeme! Poznáváme! To bylo motto 13. ročníku charitativní veřejné 
cyklotour Na kole dětem 2022, která spojuje sportovce pro dobrou věc.  
Zúčastnil se jí i starosta Třebíče Pavel Pacal.

„Doufám, že jsme během naší jízdy pokořili hranici tří milionů 
korun, které jsou určeny dětem po onkologické léčbě. My, kdo 
máme štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho mají 
méně,“ dodal Pavel Pacal. „Jeho“ Třebíč projektu přispěla část-
kou 150 tisíc korun.



PŘIPRAVILI JSME LEGISLATIVNÍ 
NÁVRH NA PŘÍSPĚVKY NA AUTO 
PRO LIDI NA VOZÍČKU

Na rozdíl od většiny společnosti nemohou lidé na vozíku 
řídit klasické auto, potřebují ho upravit - ať už jde o speci-
ální pedály nebo upravený vjezd, aby mohl člověk na elek-
trickém vozíku řídit přímo z něj. Stát jim v tomto ohledu 
pomáhá, konkrétně skrze tzv. příspěvek na zvláštní po-
můcku. Lidé s  hendikepem mohou dostat jednak peníze 
na pořízení vozu, požádat mohou také o  dotaci na jeho 
úpravu. Poslankyně Pavla Pivoňka Vaňková proto připra-
vila legislativní návrh, který by měl těmto lidem pomoci.

„Lidé na elektrickém vozíku mohou žádat o  příspěvek na 
auto i na úpravu, která jim umožní ho řídit. Když si ale pořídí 
vůz již upravený, dostanou příspěvek pouze jeden. Přitom 
speciální auta nestojí vůbec málo a limit na samotnou kou-
pi je nízký,“ doplnila poslankyně Pavla Pivoňka Vaňková.

STARÁME SE

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

Zadavatel / Zpracovatel: STAN

STAN POMÁHÁ

Podpořit neziskové organizace a charitativní projekty v kra-
jích - právě o to se snaží nová iniciativa poslaneckého klu-
bu Starostů a nezávislých s názvem STAN pomáhá. Každý 
měsíc poputuje vybraná částka do jedné organizace. Jakým 
konkrétním projektům bude určena pomoc, vybírají samotní 
poslanci z hnutí STAN. Poprvé se jednalo o Autis Centrum 
České Budějovice, které pomáhá rodinám dětí s autismem.

„Sama znám ve svém okolí skvělé neziskové organizace, 
které dělají velmi záslužnou práci a bez finančních darů by 
své služby nabízet nemohly. Přitom nemají moc prostředků 
na medializaci a velkou propagaci. Jsem potěšena, že se 
napříč klubem tato aktivita setkala s pochopením a dou-
fám, že každý měsíc cíleně podpoříme smysluplné projekty 
ve všech krajích a za čas se třeba více lidí dozví, že STAN 
skutečně pomáhá,“ shrnula poslankyně za hnutí STAN Mi-
lada Voborská. 

RODINY S DLOUHODOBĚ 
HOSPITALIZOVANÝMI KOJENCI 
BUDOU MOCI ŽÁDAT O FINANČNÍ 
POMOC. MPSV NA NÁVRH HNUTÍ 
STAN ZPŘESNÍ OKRUH OSOB, 
KTERÝCH SE POMOC TÝKÁ

SLEDUJTE NAŠI ČINNOST NA WWW.STARAME.SE

Rodiče dlouhodobě nemocných dětí do jednoho roku bu-
dou mít možnost získat finanční podporu. O příspěvku jed-
nala s Ministerstvem práce a sociálních věcí poslankyně 
hnutí STAN Barbora Urbanová. Po resortu žádala, aby 
metodicky usměrnilo úřady práce, kdy rodiny s dlouhodo-
bě hospitalizovanými dětmi dosáhli na příspěvek tzv. Mi-
mořádné okamžité pomoci. Ten by jim měl pomoci uhradit 
výdaje na dopravu za dítětem do zdravotnického zařízení. 

„Vítáme, že situaci rodin s předčasně narozenými nebo z  ji-
ných důvodů dlouhodobě hospitalizovanými dětmi do 1 roku 
věku se Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo po na-
šich schůzkách na toto téma řešit a nabídnout skrz tzv. pří-
spěvek Mimořádné okamžité pomoci těmto rodinám aspoň 
nějakou pomocnou ruku. Za to patří vedení ministerstva dík,” 
uvedla poslankyně za hnutí STAN Barbora Urbanová.  

http://facebook.com/starostove



