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Symbolicky před Středočeským úřadem 
se sešly desítky kandidátů ze všech regi-
onů a lídři krajských kandidátek, kteří 
představili programové priority a hlavní 
téma kampaně.
Celou akcí provázela kandidátka na hejt-
manku ve Středočeském kraji Petra Pec-
ková. Právě zde chce hnutí STAN porazit 
hnutí ANO porazit a uzdravit kraj. „Chce-
me kraje, které budou otevřené svým ob-
čanům, řízené transparentně a informa-
ce nebudou zatajovat, ale naopak veřejně 
sdílet. Naši kandidáti jsou zárukou toho, 
že budou řešit skutečné problémy svých 

spoluobčanů, protože jsou zvyklí tak činit 
jako starostové. A starat se budou i o ob-
čany kraji,“ uvedla na počátku starostka 
Mnichovic Petra Pecková.
Následně vystoupili všichni krajští lídři, 
kteří představili priority hnutí jako je mo-
dernizace středoškolského vzdělávání, 
ochrana krajiny, dostupné zdravotnictví 
a investice do infrastruktury. Před Stře-
dočeským úřadem proběhl také happe-
ning, kdy kandidáti formou lidského řetě-
zu „obklíčili“ krajský úřad s navázaným 
česnekem.

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

STANOVINY
Nový stavební 
zákon vzdaluje 
rozhodování 
občanům
Vláda v srpnu projednala návrh nového 
stavebního zákona, který předložilo 
Ministerstvo pro místní rozvoj. Přes kritiku 
řady odborníků, zástupců obcí i politické 
opozice vláda k zákonu vydala souhlasné 
stanovisko
.
Způsobí to snížení dostupnosti stavebních 
úřadů pro stavebníky z menších obcí, 
konkrétně se to negativně dotkne dvou 
a půl milionu občanů. Dlouhodobě 
zastáváme názor, že občané mají být 
schopni vyřídit si maximum záležitostí 
co nejblíže svému bydlišti, nová úprava 
stavebního práva jde bohužel přesně 
opačným směrem, tedy k centralizaci. 
Návrh MMR také neřeší, kde ty stavební 
úřady, jež po redukci zbydou, vezmou 
kvalifikované úředníky na to, aby agendu 
zvládly. Stavební úřady obcí s rozšířenou 
působností budou muset podle tohoto 
návrhu řešit stavební řízení z území 
dvakrát až třikrát většího než dosud. 
Ve stávajícím personálním obsazení to 
nezvládnou a my máme obavy, že to 
může paradoxně vést ke zpomalení nebo 
dokonce dočasné paralýze stavebního 
řízení u nás.

Stanislav Polčák, 
europoslanec

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 
ZAHÁJILI KAMPAŇ PRO 
KRAJSKÉ VOLBY!

http://facebook.com/starostove


KAMPAŇ pro krajské volby

A PROČ ZROVNA ČESNEK?
Primárním cílem bylo vybrat surovinu, kterou budeme nakupovat 
od drobných farmářů, kteří to v období koronavirové pandemie a po 
dlouhých letech rozsáhlého sucha neměli jednoduché. Nechtěli jsme 
utratit peníze za věci, které nakoupíme od velkých dodavatelů, ale 
chtěli jsme mít přidanou hodnotu. A tou je podpora lokálních farmá-
řů ze všech regionů.
Jde i o symboliku. Česnek od českých farmářů je pro svou kvalitu 
dražší a nepěstuje se v tak velkém množství. Z toho důvodu se sem 
dováží česnek čínský. Naším cílem je lidem ukázat, že český česnek 
má svou kvalitu a můžeme ho sehnat i ve svém okolí. 
Česnek má ale také úžasnou vlastnost léčit, uzdravovat a čistit. Je přírod-
ní dezinfekcí. Nejen my lidé potřebujeme v těchto chvílích myslet na své 
zdraví, ale i některé naše kraje potřebují projít výraznou očistou. 

V pohádkách se dokonce říká, že vyhání upíry a zlé duchy. V přípa-
dě Středočeského kraje se může dokonale hodit. Je totiž nejvyšší čas 
vyhnat z úřadu upírku sající veřejné rozpočty s dalšími duchy zlých 
časů a začít kraj řídit moderně.
Česnek se osvědčil. Lidé o něj mají zájem. Není žádnou exotickou 
a chutnou surovinou, ale je surovinou jednoduchou a potřebnou. 
Surovinou, která je základem každého dobrého jídla. Surovinou, bez 
které se každá dobrá kuchyň neobejde. A lidé si česnek berou s nad-
šením. Protože ví, že se bude hodit. A takoví jsme i my Starostové. 
Lidé potřební, nabízející jednoduché řešení problémů, bez kterých 
se zkrátka dobře fungující kraj neobejde.

Hlavním symbolem krajské kampaně STAN je český česnek. 
V každém kraji budou kandidáti rozdávat česnek nakoupený 
u lokálních farmářů, čímž podpoří regionální zemědělce.



KOMENTÁŘ předsedy

Vít Rakušan,
předseda hnutí STAN

POJĎME DÁT KRAJŮM 
VIZI A NADĚJI  
PRO BUDOUCNOST!

O každých volbách se říká, že jsou to ty klíčové. Pro mě osobně jsou 
ale opravdu důležité v tom, že prověří naši společnou snahu spojit de-
mokraticky smýšlející strany a vybojovat hejtmanství a senátní křes-
la pro pracovité lidi, kteří se neschovávají za marketingová hesla. 
Prověří to nejen nás, ale i lidi samotné: spolehnou se jen na prázdné 
sliby a úplatky v podobě jednorázové předvolební injekce pro naše 
seniory, nebo přeci jen vyslechnou (nejen) naše kandidáty a zamyslí 
se nad tím, co jim skutečně nabízí? 
Ne že bych seniorům vyšší penzi nepřál, ale myslím, že kdyby jim 
někdo vysvětlil, že tím zadluží své vnuky na další desítky let, před-
volební „všimné“ by většina z nich asi odmítla. Jenže takto jim to 
nikdo neřekne. Přitom jde o krajské a senátní volby, a tak je třeba 
vážně mluvit zejména o tom, že vláda krajům sebrala po krizi pení-
ze a nehodlá jim je vrátit zpět. O tom, jak v takové situaci mají kraje 
nastartovat investice a rozpumpovat ekonomiku. Po čtyřech letech 
vládnutí ANO na většině hejtmanství jsou kraje v zásadě v hibernaci, 
čest výjimkám. K Martinu Půtovi do Libereckého kraje by měli po-
vinně jezdit jeho kolegové z Asociace na zkušenou. Myslí na desítky 
let dopředu, nejen na své čtyřleté období. 

Takové hejtmany bych teď rád viděl ve všech třinácti krajích, které 
čekají volby. Jsem realista, tuším, že takový sen se mi nejspíš nespl-
ní. Ale po všech těch setkáních po celé republice vím jistě, že takové 
lidi mezi sebou máme. Jsem na to pyšný, a když se nám podaří used-
nout v krajských radách a vyjednat dobré koalice, myslím, že Česko 
(a jeho kraje) má naději. 
Je velmi náročné čelit drahému marketingu, ale nelze se na to vy-
mlouvat. Na krajských kandidátkách je mnoho komunálních politi-
ků, kteří svou práci dělají velmi dobře soustavně, nejen měsíc před 
volbami, kdy se republika oblepí plakáty těch nejbohatších a nejsil-
nějších. Máme dobrý, a hlavně reálný program, v krajích, kde spo-
luvládneme, je naše proenvironmentální a transparentní politika 
vidět. 
Stejně tak je vidět i v našem senátním klubu, a pokud se nám podaří 
jej rozšířit o řadu velmi kvalitních osobností, máme šanci se v Senátu 
prosazovat mnohem hlasitěji. Palce držím i těm, kteří obhajují man-
dát; nepochybuji o tom, že lidé jejich kvalitní práci ocení na podzim 
svým hlasem. 
V poslední době na nás média upírají zrak a spekulují, s kým půjde-
me za rok do parlamentních voleb. Musím poctivě přiznat, že i ten-
to fakt, tento tlak, byl často překážkou klidných debat. Někde jsme 
museli začít od začátku, protože mediální obraz naší snahy byl zcela 
opačný. 
Chtěl bych Vám říct, ať se nenecháte odradit spekulacemi médií. Dě-
lají svou práci, ale v rychlé době platí, že vydělávají hlavně senzace. 
Pro mě, a věřím, že i pro Vás, je důležitá realita. Podařilo se nám vy-
jednat velmi dobré koalice, které jsou zárodky budoucí spolupráce 
nejen v krajích. Představili jsme senátní kandidáty, kteří nás mohou 
velmi důstojně reprezentovat v Senátu. Držím nám všem palce, ať se 
naše práce zúročí a uspějeme. 

Jsou to první krajské a senátní volby, do kterých 
jdu se Starosty jako jejich předseda. Mám 
za sebou mnoho hodin vyjednávání, setkání, 
pracovních schůzek, nervózních i horkých 
chvilek, ale taky hodiny velmi užitečných 
a milých setkání, které mě dennodenně utvrzují 
v tom, že „velím“ dobré partě. 

„Po všech těch setkáních po celé republice 
vím jistě, že mezi sebou máme schopné lidi. 

Jsem na to pyšný, a když se nám podaří 
usednout v krajských radách a vyjednat 

dobré koalice, myslím, že Česko 
(a jeho kraje) má naději.“



LÉTO v kampani



KANDIDÁTI do Senátu

Senátní obvod č. 2 – Cheb
Miroslav Plevný, 
místostarosta města Cheb

FB: www.facebook.com/profile-
php?id=100008195647052

„Chci prosperující pohraničí, 
kde budou lidé chtít žít.“

Proč kandiduji?
Jsem lokální patriot a není mi lhostejné, zda 
se budou Prahou opomíjené příhraniční 
regiony rozvíjet či naopak upadat. Je mi ale 
jasné, že bez aktivní práce a vyjednávání na 
vyšších místech v Praze se pro rozvoj Cheb-
ska a Tachovska dá dělat jen málo. Chci pro-
sperující region, odkud mladí nebudou od-
cházet, ale naopak se sem budou chtít vracet. 
Region se zachovalými přírodními a kultur-
ními hodnotami, zdravým prostředím a bez 
stresu, hluku a shonu velkoměst.
Je potřebné nalézt vyvážený rozvoj ve všech 
oblastech potřebných pro spokojený život 
v regionu – kvalitní bydlení, zajímavé pracov-
ní příležitosti, dostupné školství a zdravotní 
péče, pestrá nabídka sportovního, kulturní-
ho a společenského vyžití a pocit bezpečí.

Senátní obvod č. 6 – Louny
Ivo Trešl, 
lékař a radní města Rakovník

FB: www.facebook.com/IvoTresldoSenatu

„Poctivě, s pokorou a s rozumem“

Proč kandiduji?
Narodil jsem se v Rakovníku a v oblasti mezi 
křivoklátskými lesy, chmelnicemi a Českým 
středohořím jsem vyrost a žiju tady. Jsem 
místní patriot a záleží mi na tom, aby se nám 
tady všem dobře žilo.
Trápí mě specifické problémy našeho re-
gionu, jako je sucho, hospodaření s vodou, 
nedokončené obchvaty měst a páteřních ko-
munikací, znečišťování životního prostředí 
především na severu volebního obvodu.
V neposlední řadě je to i snaha o zachování 
kvalitní a dostupné zdravotní péče všem 
občanům našeho regionu, protože jak jsme 
v poslední době zjistili, tak zdraví je na prv-
ním místě.

Senátní obvod č. 9 – Plzeň-město
Jindřich Sitta, 
vojenský chirurg a podnikatel

FB: www.facebook.com/Jindrich.Sitta.STAN/

„Chci moderní právní stát.“

Proč kandiduji?
Svojí činností chci přispět k nápravě vztahu 
státu a občana. Vycházím z ideálů zakladate-
lů československého státu. Výkon státní sprá-
vy chápu jako službu občanům.
Chci, aby naše zem byla moderním právním 
státem. Tedy státem, který má jasné, jedno-
duché a nediskriminující zákony. Senát je 
pro mne v tomto ohledu klíčovou institucí, 
která může mít zásadní vliv na přehlednost 
právního prostředí a vymahatelnost zákona 
v České republice.
Bezpečnostní ukotvení naší země v Severoat-
lantické alianci (NATO) považuji za naprosto 
zásadní. Tento systém kolektivní obrany ov-
šem přinesl i oslabení občanské odpovědnosti 
a připravenosti na krizové situace. O naši bez-
pečnost a zvládání krizových situací se nyní 
starají především profesionálové a několik 
zapálených dobrovolníků (dobrovolné vojen-
ské zálohy a dobrovolní hasiči). Jsem ovšem 
přesvědčen, že je nutné posílit všeobecnou při-
pravenost nejen státu, ale i každého občana.

Senátní obvod č. 12 – Strakonice
Ivana Zelenková, 
starostka obce Čejetice

FB: www.facebook.com/Ivana-Zelenko-
vá-110699217008808

„Vraťme lidi na venkov.“

Proč kandiduji?
My ženy vidíme za problémem i tu lidskou 
stránku, a proto jsem přesvědčena, že by 
ženy v politice neměly chybět. Mám deseti-
letou zkušenost s vedením obce a dvacet let 
jsem vedla pracovní kolektiv. Chtěla bych se 
zasadit o odstranění zbytečné administrati-
vy, kterou jsou zahlceny obce a města

Vrátit do politiky slušnost, normálnost opí-
rající se o zdravý selský rozum. Posílit roz-
voj obcí a měst, být ve styku s jejich starosty, 
vnímat problémy a držet se hesla „nehle-
dám důvody, ale hledám způsoby“. Zasadit 
se o vnímání ČR jakožto spolehlivého part-
nera v EU.

Senátní obvod č. 18 – Příbram
Petr Štěpánek, 
starosta obce Petrovice

FB: www.facebook.com/pstepanekSTAN

„Po 14 letech úspěšného vedení 
prosperující obce dokázal, že umí citlivě 
a efektivně spravovat věci veřejné.“



KANDIDÁTI do Senátu

Proč kandiduji?
V Senátu budu především dbát na smyslu-
plnou ochranu životního prostředí – hospo-
daření s vodou v krajině, aktuální problémy 
s řešením likvidace komunálních odpadů, 
hrozba agresivní těžby zlata, haldy na Pří-
bramsku. Dále jsem připraven zastavit vy-
lidňování venkova – život na vsi musí být 
atraktivní, služby kvalitní a dostupné. Pře-
devším dostupné a kvalitní školství, zdra-
votní péče, dobré zásobování základními 
potřebami. Vybavení obcí musí odpovídat 
potřebám obyvatel ve 21. století (sportoviště, 
zábava, dopravní obslužnost, péče o seniory, 
zdravotní služby, školství, kvalita silnic…).

Senátní obvod č. 24 – Praha 9
David Smoljak, 
senátor PČR a radní MČ Praha 9

FB: www.facebook.com/smoljakdavid

„Politika je často dost tvrdá a nevybíravá, 
plná nelehkých kompromisů, ale ze své 
podstaty není špinavá. Když se na ni 
ale všichni vykašleme a přenecháme ji 
napospas těm, co ji chtějí dělat jenom 
proto, aby nad námi měli moc, tak taková 
zaručeně bude!“

Proč kandiduji?
Můj vztah k politice byl hodně podobný po-
věstnému hostinskému z Hospody Na mýtin-
ce. Politika mě vždycky zajímala, ale nikdy 
jsem do ní nechtěl vstupovat. Když jsem 
spolu s ostatními zakládal před devíti lety 
„Sdružení pro Vinoř“, chtěli jsme mít jenom 
spolek podobně smýšlejících lidí. Záhy jsme 
ale pochopili, že pokud chceme ovlivnit dění 
kolem sebe, musíme získat mandát od voli-
čů. A tak jsme šli do voleb a stali se legitim-
ní opozicí, v druhém období jsme se dostali 
jako koaliční strana na radnici a ve třetím 
jsme už vyhráli a mohli na té radnici začít 
pracovat naplno. Stejné to bylo s doplňovací-
mi volbami do Senátu. Protože dlouhodobě 
považuji Senát za důležitou kotvu v rozbou-
řených vodách a volby se konaly v obvodu 

Prahy 9, kde dlouhodobě působím, šel jsem 
do toho loni a půjdu do toho i letos.
Během všech těch let jsem pochopil jedno… 
Politika je často dost tvrdá a nevybíravá, 
plná nelehkých kompromisů, ale ze své 
podstaty není špinavá. Když se na ni ale 
všichni vykašleme a přenecháme ji napo-
spas těm, co ji chtějí dělat jenom proto, aby 
nad námi měli moc, tak taková zaručeně 
bude!

Senátní obvod č. 30 – Kladno
Markéta Fröhlichová, 
starostka obce Krušovice

FB: www.facebook.com/MarketaFrohlicho-
vadoSenatu/

„Není mi lhostejný veřejný život a celková 
situace v zemi.“

Proč kandiduji?
Chci přenést zkušenosti z komunální politiky 
do politiky vyšší. Sliby dané voličům se musí 
plnit a před problémy nelze utíkat. Mohu vy-
užít své profesní zkušenosti v oblasti bezpeč-
nosti a prevence. Dalším důvodem je nedo-
statek schopných žen ve vysoké politice.

Senátní obvod č. 33 – Děčín
Zbyněk Linhart, 
senátor

FB: www.facebook.com/linhart.krasnalipa
„Senátor není práce na vedlejšák“

Proč kandiduji?
Po zvolení senátorem před necelými šesti 
lety jsem skončil jako starosta města Krásná 
Lípa a začal se naplno věnovat práci senáto-
ra. Získal jsem nové zkušenosti především 
v Praze, nové znalosti, už vím, co a jak. Nezdá 
se to, ale je to jako v každém jiném povolání/
zaměstnání. Trvá roky, než víte opravdu, jak 
na to. Než získáte přátele, třeba i nepřátele, 
rozlišujete fungování jednotlivých složek 
systému, lidi, situace, než alespoň trochu 
rozpoznáte centrální politiku.
Rozhodl jsem se proto v letošních senátních 
volbách znovu kandidovat a požádat své 
spoluobčany o důvěru. Již mám více co na-
bídnout. V případě zvolení budu nadále dělat 
práci senátora naplno, v Praze i regionu. Ne-
měl bych tuto funkci jako vedlejšák k jiným 
aktivitám či přivýdělek k důchodu. 

Senátní obvod č. 39 – Trutnov
Jan Sobotka, 
senátor a starosta Vrchlabí

FB: www.facebook.com/jansobotkavrchlabi

„Mít každý den urovnané vztahy s lidmi 
okolo sebe.“

Proč kandiduji?
Senát je pro část veřejnosti “velkou nezná-
mou” a nemusí v této instituci vidět smysl. 
Hlavním posláním Senátu je sice činnost zá-
konodárná, ale především je to pojistka de-
mokracie a kontrola vlády i sněmovny.
Do funkce senátora jste mě před dvěma lety 
poslali svými hlasy v doplňujících volbách, 
tedy na dva a půl roku. Už před mým prvním 
funkčním obdobím jsem se podílel a podpo-
roval významné projekty v regionu. Ale až 
spojení obou funkcí senátor/starosta přineslo 
možnost zásadního vstupu do diskuze. Díky 
pozici senátora tak mohu víc podpořit nejen 
výstavbu dálnice Trutnov - Hradec Králové, 
rozvoj turistiky nebo ryze praktické věci, jako 
bylo otevření diskuze k vražedkyni Janákové, 
vrácení obcím 1200 Kč/na osobu za COVID, aj.
Věřím, že si také myslíte, že by senátoři neměli 
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žít “ve skleníku” svých postů a že bude dobré 
mít v Senátu svého člověka, který ale nezapo-
mněl na starosti starosty i běžného člověka.
Pokud mi dáte důvěru, mohu slíbit, že za vás 
budu i nadále hlídat důležitá regionální témata.

Senátní obvod č. 42 – Kolína
Pavel Kárník, 
ředitel Městské knihovny

FB: www.facebook.com/mgr.pavel.karnik

„Senát je pro mě poslední oázou, kde 
ještě nezvítězila lež a nenávist.“

Proč kandiduji?
Celý svůj život jsem prožil v našem regionu 
a mnoho let zde i podnikal. Do Senátu kandi-
duji mj. proto, abych společně s Vámi aktivně 
prosazoval rozvoj obcí ve spolupráci se staros-
ty, důstojné a aktivní stáří, podporu a ochra-
nu živnostníků, propagaci našeho regionu, 
péči o životní prostředí, kvalitní zákony pro 
všechny či ochranu kulturního dědictví.
Pokud Vám na těchto hodnotách záleží stejně 
jako mně, pojďme se společně pokusit něco 
změnit. Slušní lidé si totiž zaslouží slušný život.

Senátní obvod č. 57 – Vyškov
Karel Zitterbart, 
lékař na dětském oddělení

FB: www.facebook.com/kareldosenatu

„Správná diagnóza, moudré řešení, 
obecný prospěch.“

Proč kandiduji?
Vždy budu hájit principy rovného přístupu 
ke zdravotní péči a zasadím se o takové kro-
ky, které povedou ke stabilnímu a výkonné-
mu zdravotnictví a férovým a fungujícím 
sociálním službám.
Cíl je jasný – šikovný dětský a praktický 
lékař ve své či blízké obci, dobrý „oblastní 
špitál“ v dojezdové vzdálenosti a speciali-
zované centrum v krajském městě. Nezbyt-
ná je podpora a rozvoj domácí péče, včetně 
hospicové a následné péče, a to i v odlehlých 
regionech.
A bez zdravé krajiny není možný zdravý ži-
vot. Z pozice senátora proto budu hájit veš-
keré kroky, které povedou k respektu k pří-
rodě. Z pohledu zákonodárce jde především 
o transparentní účast veřejnosti při ochraně 
krajiny, např. při projednávání studií o dopa-
dech staveb na životní prostředí.
Plánů je hodně. Vím, co pro děti a jejich zdra-
vou budoucnost udělat. Vím také, že práce 
senátora a dětského lékaře se nevylučují, a já 
zaručuji, že i nadále budu, v případě zvolení 
senátorem, částečně pracovat ve své ordina-
ci. Každodenní kontakt s běžnými problémy 
lidí a pomoc je to, co mne naplňuje. 

Senátní obvod č. 66 – Olomouc
Marek Ošťádal, 
starosta obce Náklo

FB: www.facebook.com/MOstadal

„Selské rozom do hrsti!“

Proč kandiduji?
Jsem starosta Nákla, a tak mám zkušenost 
s tím, co lidé potřebují. Rád vždy vyhovím, 
ale někdy jsem malý pán. Možnost protlačit 
potřeby regionu je tak pro mě výzvou, kte-
rou bych chtěl využít. Kdo mě zná, tak ví, že 
Haná a její kultura a tradice jsou mojí celoži-
votní zálibou. Hlavně zanikající nářečí pak 
propaguji, kde to jen jde, a dělám vše pro to, 
aby tu s námi zůstalo.
Haná je krásná, ale v průběhu času se mění. 
Dříve tu bylo více remízků, menší pole, více 

rybníků a krajina byla opečovávaná s lás-
kou. Příroda tady není pro nás, ale my do ní 
patříme, a tak je potřeba ji respektovat. Ne-
budu se uvazovat řetězem k elektrárně, je 
spousta jiných možností, jak svět kolem sebe 
chránit.
Hanácká vesnice je místo, kde žijeme. Všich-
ni chceme, aby se nám tu žilo době a aby-
chom kvůli každé kr*vině nemuseli jezdit 
do města. Úřady by měly dostat větší pravo-
moci, aby mohly lépe vyhovět potřebám lidí, 
a co nejde vyřídit na místě, mělo by být snad-
né vyřídit na dálku po internetu. Úřady by 
měly pomáhat a nebýt překážkou.
Ještě si myslím, že každý Hanák by měl vě-
dět, kdo ho v Praze zastupuje. O senátorovi 
za vesnice a města kolem Olomouce musí být 
slyšet a každý Hanák musí vědět, že se na 
něho může vždy obrátit.

Senátní obvod č. 69 – Frýdek-Místek
Helena Pešatová, 
starostka města Frýdlant nad Ostravicí

FB: www.facebook.com/helenapesatova.do-
senatu

Proč kandiduji?
Na současné politice mi vadí obrovská vzdá-
lenost mezi politikem a voliči. Schválně, ko-
likrát jste se za poslední dobu osobně setkali 
s vaším poslancem nebo senátorem? Jak pak 
mohou politici stát za dobrými rozhodnu-
tími a pomáhat regionu, když nejsou mezi 
lidmi? V případě úspěchu ve volbách bych 
rozhodně nezůstala v Praze, ale ještě více 
prohloubila vztah k místním obyvatelům 
a jejich potřebám.
V našem regionu jsem se narodila a strávila 
zde celý život. Beskydy miluji. O to více mě 
mrzí, když i po třiceti letech od revoluce o nás 
zbytek republiky pořádně neví a vnímá tuto 
naši oblast jako nezajímavou, nerozvinu-
tou a možná i nečistou průmyslovou zónu. 
Přitom zde najdete nádherná čistá moderní 
města a vesnice, panenskou přírodu, a po-
kud hovoříme o průmyslu, tak i podmínky 
a kvalifikované lidi. Beskydy jako celek si za-
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slouží plně využít svůj potenciál a lidé v nich 
zase příležitost pro své sny a plány.
Pořád máme na svém území brownfieldy. Ať 
z éry dávno minulé doby, ale i z roků bouř-
livého nezodpovědného podnikání posled-
ních desítek let. Fandím všem projektům, je-
jichž cílem je proměna těchto nepříjemných 
skvrn na mapách. Ze své profesní zkušenosti 
z našeho města vím, jak potřebné to je. Také 
vím, že právě tyto projekty potřebují kompe-
tentní hlas a podporu!
Globálním změnám podnikání se neubrá-
níme. Drtivá většina úspěšných a slavných 
projektů dnes vzniká od malého stolu, akti-
vitami podnikatelských sociálních sítí, s ob-
rovskou podporou investorů a nadšenců. Jen 
v našem regionu vznikla nejméně desítka 
z nich. Vím, že region potřebuje podporu 
v oblasti cooworkingu a startupů.

Senátní obvod č. 72 – Ostrava-město
Rostislav Gromnica, 
lékař

Fb: www.facebook.com/rostadoktor

„Chci být aktivním senátorem, který 
poslouchá a vnímá problémy ve svém 
regionu.“

Proč kandiduji?
Senát považuji za důležitou pojistku demo-
kracie v naší republice. V kontextu součas-
né politické situace to platí dvojnásobně. 
Priority politické práce mám jasně defino-
vané: podporovat investice pro rozvoj na-
šeho zdravotnictví, spolupráce s Evropskou 
unií na rozumných a účelných projektech, 
v oblasti ekologie především zadržení vody 
v krajině a zrychlená u výsadba proti kůrov-
ci odolných stromů.
Nabízím své zkušenosti, pracovitost a zna-
lost průmyslové aglomerace na severní 
Moravě, kde žiji už 64 let. Zachoval jsem si 
schopnost samostatného úsudku za základě 
relevantních informací, kterému jsem vždy 
dával přednost před jednoduchými populis-
tickými řešeními.

Senátní obvod č. 78 – Zlín
Petr Michálek, 
ředitel divadla

Fb: www.facebook.com/Michalekdosenatu

„Nový typ senátora“

Proč kandiduji?
Než jsem se definitivně rozhodl, že do toho 
jdu, mluvil jsem s více než dvaceti starostka-
mi a starosty z našeho obvodu. To rozhodlo. 
Oni totiž moc dobře vědí, co potřebují. Kon-
krétní věci, žádné řeči. A já jim v tom, jako 
nový typ senátora, chci pomoci.
Můj program bude především konkrétní 
a realistický. To je pro mě klíčové. Jeho body 
budu uvolňovat postupně. Teď nabízím prin-
cipy, ze kterých bude vytvořen: Lepší udělat 
deset malých, ale konkrétních kroků, než 
skákat jak janek. Nejsem soukromník. Celý 
život pracuji ve veřejném sektoru. Můj ži-
vot je služba. Jsem zastánce decentralizace 
- naše problémy nemůže řešit úředník v Pra-
ze. Jsem muž dialogu. Rád lidi spojuji. Když si 
každý bude hrát na vlastním písečku, nikam 
se nedostaneme.

Datum Místo Forma Čas

14.9. Pardubice, Dukla, nám. Dukel. hrdinů Kontaktní kampaň 16.00-18.00

15.9. Ústí nad Labem Kontaktní kampaň 13.00-15.00

15.9. Benešov, Masarykovo náměstí Kontaktní kampaň od 16 hodin

16.9. Pardubice, Tyršovy Sady Stanování 15.30-17.30

17.9. Brno, centrum Volební šalina od 10 hodin

18.9. Hlučín, Mírové nám. Kontaktní kampaň od 13 hodin

21.9. Cheb - nám. Svobody, u Prioru Kontaktní kampaň 14.00-17.00

22.9. Nový Jičín, Masarykovo nám. Kontaktní kampaň od 14 hodin

22.9. Moravská Třebová, náměstí Kontaktní kampaň 15.00-17.00

23.9. Dvůr Králové n.L. - náměstí Kontaktní kampaň 8.00-12.00

23.9. České Budějovice Kontaktní kampaň 13.00-16.00

23.9. Hořice, náměstí Kontaktní kampaň 14.00-17.00

24.9. Karlovy Vary, Zeyerova ulice Kontaktní kampaň 14.00-17.00

25.9. Poděbrady, lázeňský park Kontaktní kampaň 13.00-18.00

25.9. Olomouc, Horní nám., následně Park Kontaktní kampaň od 10 hodin

25.9. Náklo, Mezice Předvolební guláš od 18 hodin

29.9. Beroun, Husovo nám. Kontaktní kampaň od 16 hodin

30.9. Písek Kontaktní kampaň 16.00-18.00

30.9. Brandýs n. Labem, Masarykovo nám. Kontaktní kampaň od 16 hodin

1.10. Ostrava, Masarykovo nám. Kontaktní kampaň od 14 hodin

DALŠÍ TERMÍNY KAMPANĚ
Kde nás můžete ještě v září během kampně potkat?



NAVRHUJEME 
6 TISÍC KORUN 
JAKO PODPORU 
SAMOŽIVITELŮM

Hnutí STAN navrhne podporu 6 tisíc korun samoživitelům i rodi-
čům pobírajícím rodičovský příspěvek. Právě na rodiče, kteří se 
bez svých partnerů starají o nezaopatřené děti, dopadla korona-
virová krize nejvýrazněji. Mnoho z nich přišlo o práci a propadlo 
se do ještě tíživější finanční situace nebo i zadlužení. Podobně se 
zhoršila i situace mladých rodin.

Podle průzkumu Klubu Svobodných matek přišlo 20 % samoživi-
telů v důsledku krize o práci, třetině z nich klesl příjem pod 10 tisíc 
a polovina se zadlužila.

„Byl to pro jejich domácnosti obrovský zásah. Museli zůstat s dětmi 
doma, a to výrazně zvýšilo náklady a mnohdy v důsledku toho přišli 
i o práci. Pokud se tito lidé dostanou do dluhových pastí a těžko se to 
bude napravovat. Neměli bychom to dopustit,“ upozorňuje předseda 
hnutí STAN Vít Rakušan.

Vláda chystá odměnu důchodcům za problémy spojené s epide-
mickou krizí, ale na podporu rodičů samoživitelů a mladých ro-
din nepomyslela. Přitom právě na ně by vláda měla myslet v první 
řadě.

„Vláda měla samoživitele podpořit již v době krize, abychom přede-
šli těmto zdrcujícím následkům. Nicméně tato jednorázová podpora 
by jim mohla částečně pomoci, a především by to byl jasný signál, že 
jsme na ně nezapomněli. Nejen senioři potřebují podporu. Tím to ale 
nesmí skončit. Stát musí jejich nastavit systémové podmínky podpory 
pro samoživitele, usnadnit jim pracovní možnosti a umožnit rychlej-
ší vymáhání alimentů od bývalých partnerů, kteří je odmítají platit,“ 
říká Vít Rakušan.

Vláda podle názoru hnutí STAN dlouhodobě opomíjí samoživitele 
proto, že nejsou dominantní skupinou ve volbách.

„Raději bych uvítal systémové řešení, které zabrání tomu, aby se sa-
moživitelé propadli pod hranici chudoby, ale ze strany vlády není am-
bice tyto problémy řešit. Vláda se chová, jako by byl státní rozpočet 
bezedný. My ale musíme hledat, jak pomoci těm, kteří to nejvíce potře-
bují,“ dodává předseda poslaneckého klubu Jan Farský.

Částku 6000 korun chce hnutí STAN přidat i mladým rodinám po-
bírajícím rodičovský příspěvek.

„I oni to v krizi měli náročné. Nevidím důvod, proč bychom neměli 
podpořit rodiny s malými dětmi,“ doplňuje poslanec Petr Gazdík.

O podpoře legislativního návrhu budou nyní zástupci hnutí STAN 
jednat s dalšími stranami. Vít Rakušan doufá, že ho podpoří i po-
slanci z jiných klubů a návrh se stihne projednat v co nejkratším 
možném čase.

STAN v Parlamentu

Právě oni pomoc nutně potřebují

V souvislosti s vývojem koronavirové krize měla vláda dostatek 
času připravit se patřičným způsobem na průběh podzimních 
voleb, což bohužel neudělala a celou situaci hrubě zanedbala. 
Varovným signálem pro vládu nebylo ani odložení doplňkových 
voleb v senátním obvodu Teplice, které oproti březnovému termí-
nu proběhly až v červnu.
Jsme si vědomi výjimečnosti situace. Jsme připraveni podpořit 
vládní návrh, který umožňuje právo volit občanům v karanténě 
s důrazem na ochranu zdraví a zavedená hygienická opatření. 
Nicméně toto řešení považujeme za nouzové. Stejný problém 
můžeme řešit další volby. Klub Starostové a nezávislí proto bude 
důrazně prosazovat zavedení korespondenční volby.

Petr Holeček, předseda senátorského klubu

Krizové možnosti voleb schválí-
me, ale budeme tlačit na zavedení 
korespondenční volby

V České republice chybí až 70 tisíc dárců krve. O důvodech je 
možná spekulovat, odborná veřejnost se ale shoduje na tom, že 
významnou příčinou jsou regulativní překážky, které potenciál-
ním dárcům komplikují život. Poslanci z klubu Starostů a nezá-
vislých nyní navrhují odstranění pravidla, podle kterého zaměst-
navatelé musí svým zaměstnancům - bezpříspěvkovým dárcům 
krve - v den odběru poskytnout náhradu mzdy z vlastních zdrojů.
A právě to může ve vztazích mezi zaměstnavateli a zaměstnanci 
vyvolávat sváry. Podstata našeho návrhu, který chce tyto kon-
flikty v zájmu bezpříspěvkového dárcovství krve eliminovat, je 
jednoduchá: náklady by nadále již nenesli zaměstnavatelé, ale 
veřejné rozpočty, konkrétně veřejné zdravotní pojištění. Co za-
městnavatelé zaplatí na náhradě mzdy, si strhnou z odvodu na 
zdravotní pojištění.

Věra Kovářová, poslankyně

Dárci krve si zaslouží podporu. 
Pouštět kvůli tomu žilou 
zaměstnavatelům ale není potřeba

Plénum projednalo revidovaný návrh víceletého finančního 
rámce EU na období 2021 – 2027 společně s balíčkem opatření 
zaměřeném na obnovu a odolnost EU po pandemii koronaviru, 
o kterém jednal summit EU. 
Je dobré, že summit EU dospěl k dohodě a existuje pevný rámec 
rozpočtu. I přes informace od premiéra, že jednání bylo úspěšné, 
považuji dosažený výsledek pro Českou republiku za nejednoznač-
ný. Bohužel došlo k redukci fondu pro spravedlivou transformaci, 
kde byla ČR vzhledem k alokačnímu mechanismu v dobré pozici.
V případě fondu obnovy Česko kritizovalo původně navržené 
kritérium rozdělování grantů založené na míře nezaměstnanosti. 
Kritérium se podařilo upravit, což premiér považuje za úspěch 
jeho vyjednávání, ale schválen byl pouze původní návrh předsedy 
Evropské rady Charlese Michela, ve kterém váha nezaměstna-
nosti zůstává a je rozhodujícím kritériem pro první roky a podle 
propadu ekonomiky, která by byla pro Česko výhodnější, bude 
rozdělováno pouze 30 %.

Mikuláš Bek, senátor

Výsledek jednání o finančním 
rámci EU je pro Českou republiku 
nejednoznačný



KOMENTÁŘ lékaře

DRUHÁ VLNA 
KORONAVIRU 

Klasická karanténa zafungovala - nekompromisní epidemio-
logická opatření výrazně snižovala nebezpečí epidemie. Kla-
sickou karanténu poddimenzovaná hygienická služba ještě 
dokázala zvládnout s nasazením všech sil. Jenže vláda zpychla, 
holedbala se protiepidemiologickými úspěchy a začala rozvol-
ňovat.  Rozvolňování bylo řízeno politiky, proto se karanténní 
opatření rušila nikoliv po měsících a týdnech, ale po dnech. 
Nikdo nedbal na hlášku prof. Prymuly, že Češi dva roky nepo-
jedou k moři, překotně jsme otevírali supermarkety, bazény, 
restaurace, noční kluby, odkládali roušky. Otvíraly se hranice, 
cestovky začaly rozvážet tisíce klientů po celém světě. Zapome-
nuti byli lyžaři z italských hor - původci první vlny pandemie 
u nás. V Chorvatsku cestovky organizovaly báječné „kýbl - pár-
ty“, v nočních klubech (Techtle Mechtle aj.) se vesele popíjelo 
jedním brčkem ze společných pohárů. Z jarního strachu, úzkos-
ti až paniky, se stala jakási nirvána – vše je v pořádku, nemu-
síme se ničeho bát, kdoví, jak to s tím virem vlastně je, možná 
je to marketingový výmysl farmaceutických firem, viděl vůbec 
někdo nějakého mrtvého? Když jsem na internetu varoval před 
takovým uvažováním s poukazem na 800.000 mrtvých ve světě 
v souvislosti s Covidem (dle WHO), obdržel jsem spršku vulga-
rit, že bych sám od sebe nevzal kůrku chleba. Prostě lidé, kteří 
v březnu pilně šili roušky a udávali sousedy za chůzi po ulici bez 

Rostislav Gromnica, Ph.D., 
kandidát na senátora

nich, se houfně rozjeli do Chorvatska, bavili se v nočních klu-
bech a veřejně se vysmívali těm, kteří roušky neodložili a desin-
fikovali si ruce. Selhali i někteří „odborníci“, kteří plácali o pro-
mořování. Ti seriózní (prof. Prymula, doc. Maďar) „byli odejiti“ 
z veřejných funkcí.

Klasickou karanténu měla podle ministra vystřídat tzv. chytrá 
karanténa. Přestárlá a unavená hygiena, vedená důchodci, kteří 
neovládají moderní IT technologie a nedisponují vlastními ajťá-
ky, nemůže na ni personálně ani odborně stačit, takže nefungu-
je. Stalo se nevyhnutelné. Koncem srpna se vrátily tisíce turistů 
s dětmi ze zahraničí a po inkubační době se postupně stávají in-
fekční. Tito lidé se vracejí do zaměstnání, děti nastupují do škol. 
Po infikování učitelů školy zase zavřeme. Navíc vše zkomplikuje 
nadcházející podzimní období chřipek. Počty nově pozitivních 
rostou po dnech rekordním tempem. V přepočtu na počet oby-
vatel už jsme po Chorvatsku nejhorší v Evropě. Naši politici se 
už nechlubí a mlčí. V karanténě je ministr zdravotnictví, hlavní 
hygienička, dalších několik ministrů, měl by být i premiér. Kom-
pletní selhání establishmentu, ale mysleli to všichni přece dob-
ře. Jen byli nekompetentní rozhodovat. Hygienici přiznávají, že 
ani zdaleka nestačí trasovat kontakty v rámci chytré karantény. 
Sobotní MF Dnes 5. 9. 2020 vychází s titulkem: „Hygienici volají 
SOS“. Čekají nás těžké časy - do doby, než se vrátíme od nezodpo-
vědnosti k fungující klasické karanténě řízenou odborníky, ni-
koliv politiky. Chytrou karanténu si budeme moci dovolit až po 
kompletní reformě hygienické služby, která je mottem mé před-
volební senátorské kampaně.

Během první vlny pandemie jsme premiéra 
slyšeli, že jsme bezmála nejlepší na světě 
v boji s nákazou. Nahrávalo tomu i srovnání se 
stejně lidnatým Švédskem, které rezignovalo 
na karanténu a vykázalo 10x více úmrtí 
v souvislosti s Covidem, než Česko - navíc při 
obdobné míře inflace.

„Přestárlá a unavená hygiena, 
vedená důchodci, kteří neovládají moderní  

IT technologie a nedisponují vlastními ajťáky,
nemůže na chytrou karanténu personálně 

ani odborně stačit, takže nefunguje.“



iSTAR

JE ČESKÁ REPUBLIKA BEZPEČNOU ZEMÍ 
A ATRAKTIVNÍM PARTNEREM? 
NAŠE KONFERENCE BUDE HLEDAT ODPOVĚDI

Na konferenci Bezpečná země = atraktivní partner budou nejen 
na tyto otázky odpovídat bezpečnostní odborníci, bývalí velvy-
slanci, vysocí státní úředníci, akademici nebo pracovníci nezis-
kového sektoru. Naše letošní druhá konference se koná 8. října 
2020 od 9:30 v Poslanecké sněmovně PČR ve spolupráci s Konrad-
-Adenauer-Stiftung v České republice.
Konference je členěna do tří panelů. Ve dvou z nich vystoupí od-
borníci z různých oblastí, třetí panel bude složen z tří politiků 
z různých sněmovních stran, kteří dlouhodobě pracují na zahra-
ničně-bezpečnostních otázkách svých stran.
Bezpečnost. V posledních letech jedno z nejvýraznější společen-
ských témat. Média a politice ho zmiňují velmi často. Ale víme 
o bezpečnostní situaci v České republice dost?
V rámci prvního panelu naší konference vystoupí Veronika Ví-
chová z projektu Kremlin Watch, bývalý ředitel Národního úřa-
du pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Dušan 
Navrátil nebo Jan Paďourek z CEVRO Institutu.

Následovat bude diskuse o strategických partnerstvích České 
republiky. Dáváme dostatek prostředků na obranu? A proč ne-
plníme závazky, které jsme dali při vstupu do NATO?
V panelu vystoupí generál Petr Pavel, ředitel Odboru zahradnič-
ního Pražského hradu Rudolf Jindrák, Tomáš Kopečný z Mini-
sterstva obrany a Tomáš Pojar z Vysoké školy CEVRO Institut.
Odpolední část bude věnována politické diskusi právě o napl-
ňování našich závazků. V diskusním panelu vystoupí Jaroslav 
Bžoch, místopředseda Zahraničního výboru Poslanecké sně-
movny za hnutí ANO, Pavel Žáček, místopředseda Výboru pro 
bezpečnost za ODS a Vít Rakušan, člen Zahraničního výboru 
i Výboru pro bezpečnost z hnutí STAN.
Právě o těchto tématech bude naše konference Bezpečná země = 
atraktivní partner.

Těšíme se na vás!
Barbora Urbanová, ředitelka iSTAR

Registrovat se můžete zde Program najdete tady

Jak je na tom Česká republika v oblasti bezpečnosti? 
Umíme využít svůj potenciál při vyjednávání a uzavírání strategických partnerství?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKGaBf9kUNYoxlVeat6EJ_9cimR2pshV-ne0a-0LL_G6Wy1g/viewform
https://www.i-star.cz/2020/03/02/bezpecna-zeme-atraktivni-partner/
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BOJUJEME PROTI VĚTŠÍM 
MOŽNOSTEM PRO ZLODĚJE

ODMÍTLI JSME PŮLBILIONOVÉ 
ZADLUŽENÍ

Hnutí STAN odmítlo podpořit schodek rozpočtu, který 
nemá v historii České republiky obdoby a chybí v něm 
výraznější investice do udržitelného rozvoje, ambice snížit 
enormní byrokratickou zátěž a chuť zajistit udržitelnost 
veřejných rozpočtů pro další generace
Věra Kovářová předkládá pozměňovací návrh, který vy-
čleňuje v rozpočtu finanční prostředky pro kraje, protože 
není jednodušší způsob, jak rozhýbat naši národní ekono-
miku než prostřednictvím výrazného posílení lokálních 
ekonomik. Navrhli jsme ale i další úpravy rozpočtu:

• Vyčlenit částku 1 mld. Kč na podporu investic do drob-
ných dopravních staveb podporovaných z rozpočtu 
SFDI

• Vyčlenit  částku 500 mil. Kč na podporu investic do 
místních komunikací podporovaných z programu 
Podpora rozvoje regionů 2019+

• Vyčlenit částku 300 mil. Kč na podporu investic do 
záchrany a obnovy kulturních památek

Senát bude na své další schůzi řešit širokou novelou 
trestního zákoníku a trestního řádu. Tato úprava zahrnuje 
také zvýšení hranice výše škody a sazby má novela rov-
nou zdvojnásobit. S tím nesouhlasí senátor STAN Zdeněk 
Hraba a poukazuje na možné snížení důvěry občanů ve 
spravedlnost.

Zvýšením hranice pro trestný čin by stát dal najevo, že 
krádež věci v hodnotě do desíti tisíc korun není vlastně 
až tak nic strašného. Zdeněk Hraba bude pozměňovacím 
návrhem chtít tuto navrženou úpravu z novely zákona 
vyjmout, protože nepovažuje za správné, aby docházelo 
k bagatelizaci protiprávního jednání, jenž je dosud trest-
ným činem v situaci. O to více nyní, když významná část 
společnosti přišla kvůli koronavirové krizi alespoň o část 
příjmů, případně přímo o zaměstnání nebo zdroj obživy.

STARÁME SE

SLEDUJTE NAŠI ČINNOST NA 
WWW.STARAME.SE

ZAŘÍDILI JSME, ABY I LIDÉ 
V KARANTÉNĚ MOHLI VOLIT 
V PODZIMNÍCH VOLBÁCH

Po schůzce zástupců opozičních stran s ministrem vnitra 
se rýsuje řešení, aby v podzimních volbách mohli volit 
i lidé, kteří jsou kvůli možnosti onemocnění Covid-19 
v karanténě.

Shoda panuje na možnosti volit v „drive in“ volebních 
místnostech pro hlasování z auta, stejně tak ve zřízení 
zvláštních volebních okrsků v domovech seniorů a dalších 
zařízeních, která mohou být kvůli nákaze koronavirem 
uzavřena. O zavedení korespondenční volby jsme bohužel 
zástupce vlády přesvědčit nedokázali.

„Naše země má historické zkušenosti s odporem vůči 
totalitnímu režimu a vzhlížením směrem na západ 
s nadějí o podporu. Právě proto jsme rádi, že jsme aktivně 
podpořili snahy občanů Běloruska o svobodu a demokra-
cii,“ uvedl Vít Rakušan.

Poslanecké sněmovny svým usnesením odsoudila bití lidí 
na ulici bezpečnostními složkami a opozičním Běloru-
sům symbolicky vyslovila podporu. Jakkoli tato podpora 
potřebným symbolickým gestem, budeme chtít po zá-
stupcích vlády, aby Česká republika aktivně prosazovala 
i konkrétní kroky.

PODPOŘILI JSME SNAHY 
O DEMOKRACII V BĚLORUSKU



PETR GAZDÍK O KRAJSKÉM ŠKOLSTVÍ: 
BYLO BY SKVĚLÉ V PŘÍŠTÍCH LETECH 
TRUMFNOUT JEŠTĚ I PRAHU
ŠKOLSTVÍ – bezesporu oblast, které věnujete značnou pozor-
nost. Kvůli vzdělávání a budoucnosti vašich dětí či vnoučat, kvů-
li vzdělávání vašemu. Školství je prioritou i pro STAN. V uply-
nulých čtyřech letech patřilo krajské školství do kompetence 
radního Petra Gazdíka. Jaké je jeho hodnocení? Co se chystá?

Jak se tedy vyvíjelo školství ve Zlínském kraji v uplynulých 
čtyřech letech?
Začnu hodnocením „z pera“ jiných, konkrétně Zprávou Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy. Z ní vyplývá, že žáci ze 
Zlínského kraje dosahují nadprůměrných výsledků v testovaných 
předmětech, tedy matematice, českém a anglickém jazyku, a v me-
zikrajském srovnání je zde vůbec nejnižší neúspěšnost u maturit. 
Ministerstvo také uvádí, že Zlínský kraj vyniká vysokou kvalifiko-
vaností pedagogů a nízkým podílem žáků, kteří předčasně ukonči-
li vzdělávání. A ve svém celkovém hodnocení konstatuje, že máme 
ve Zlínském kraji druhé nejlepší školství v České republice. Což je 
skutečnost, která nás velice těší a je dokladem, že školství v našem 
kraji vzalo rozum do hrsti a jde správnou cestou. To, že jde správ-
nou cestou, je i mým hodnocením a odpovědí na položenou otázku.

Jaké zásadní změny se podařilo prosadit?
Těch změn je spousta, často systémových. Na školách, které zři-
zujeme, jsme například zrušili některé obory, o které nebyl zájem 
nebo které dlouhodobě neměly uplatnění v praxi. Šlo například 
o některé ekonomické obory. Posílili jsme naopak technické a pří-
rodovědné vzdělávání, jejich absolventům dávají velmi dobré 
šance na uplatnění na trhu práce. Mohu také prohlásit, že máme 
nyní velmi kvalitně obsazené pozice ředitelů škol. Ti jsou nyní vy-

bírání ne na základě politické příslušnosti, ale profesních kvalit. 
Z toho mám opravdu radost.

A jaké jsou výzvy pro příští čtyři roky. Tedy za předpokladu, 
že bude školství v kraji i nadále řešit STAN.
Dlouhodobým problémem českého školství je uplatnění absol-
ventů v praxi. Na jeho postupném odstraňování pracujeme, to je 
pro nás výzva, i pro příští volební období. Zmínil jsem již posílení 
nabídky technického a přírodovědného vzdělávání, intenzívněji 
spolupracujeme s firmami, od kterých dostáváme zpětnou vazbu, 
koho a s jakým vzděláním chtějí zaměstnat, koho potřebují. V září 
jsme spustili takzvané kariérové poradenství, které pomůže na-
šim žákům ve výběru správného studijního oboru, ve vazbě na 
jejich přednosti a zájmy, a samozřejmě ve vazbě na potřeby trhu 
práce. V této aktivitě je potřeba pokračovat.
Do praxe chceme také uvést jednu poměrně zásadní novinku: 
zcela prostupné střední školy. Studenti si budou moci volit před-
měty podle svého zájmu a schopností, samozřejmostí bude větší 
propojení s praxí. Budou mít také možnost flexibilního přechodu 
v průběhu studia z jednoho typu škol na jiný, v závislosti na své 
výsledky, zájmy a vývoj na rychle se měnícím trhu práce. Všech-
ny tyto kroky nejenom že zlepší vyhlídky konkrétních studentů 
na úspěch v praxi, ale také zvýší jejich motivaci se vzdělávat.
Zmínil bych ještě jednu výzvu, která před námi stojí: z již cito-
vané Zprávy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyply-
nulo, že školství ve Zlínském kraji je v rámci ČR z pohledu kvality 
aktuálně na druhém místě, hned za Prahou. A bylo by skvělé se 
v příštích letech před Prahu posunout. To je velká výzva a cíl pro 
nás všechny, kteří můžeme krajské školství ovlivňovat.

ZLÍNSKÝ KRAJ

Na chystanou kampaň vlády, podporující cestovní ruch v astronomické částce 2 miliardy korun, reagoval Petr Michálek na konci července poho-
tově. A nutno říci, že s úspěchem. Do jeho inciativy s názvem Kampaň za všechny prachy se zapojují občané z celé České republiky.
„Naše vláda se rozhodla propagovat domácí cestovní ruch. Kampaní za 2 miliardy. Za peníze, které skoro nejdou utratit. Největší inzerent v Čes-
ku, firma Alza, loni nakoupila reklamu za 1,8 miliardy korun. Takže stát by se díky tomuhle bezva nápadu stal největším inzerentem v zemi. Celé 
je to tak absurdní, že jsme se turismu v Česku rozhodli pomoci. Roušky jsme se šít naučili, drážní bezpečnostní systém asi doma neuštrykujeme, 
ale takovou menší KAMPAŇ ZA VŠECHNY PRACHY bychom podomácku zvládnout mohli. Proto zakládáme tuhle skupinu,“ uvedl na počátku 
své iniciativy Petr Michálek, kandidát do Senátu za STAN.
Za několik dnů se na této facebookové skupině objevily desítky tipů z celého Česka. „Toto byl opravdu velice dobrý nápad. Mnohem lepší, než nic-
neříkající inzeráty v novinách!“ reagovala na Facebooku v komentáři pod jedním z tipů Ludmila Kašpárková.
Materiál, podle kterého plánovalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) utratit v médiích, na internetu a billboardech za reklamu na dovolené 
v Česku dvě miliardy korun, úřad z připomínkového řízení stáhl. Ministryně Klára Dostálová (za ANO) serveru SeznamZprávy.cz řekla, že na ma-
teriálu se stále pracuje. I přes tuto skutečnost však iniciativa pokračuje. 
„S úlevou jsme v médiích zaznamenali, že Vláda ČR stáhla materiál týkající se propagace domácího cestovního ruchu za 2 miliardy. Paní minis-
tryně Dostálová chce však dle svých slov materiál přepracovat a znovu vrátit do schvalovacího procesu, proto KAMPAŇ ZA VŠECHNY PRACHY 
pokračuje. Nadále si totiž myslíme, že jsou na stole důležitější věci, do kterých je nyní potřeba investovat naše peníze. Jinak děkujeme za to 
množství fotek a videí ze všech koutů naší krásné země. Úžasná inspirace!“ dodal Petr Michálek závěrem.

MICHÁLKOVA INICIATIVA VZBUDILA OHLAS ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI




