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vraťme zemi
budoucnost

září–říjen 2021

Heslo naší letošní kampaně zní: Vraťme zemi 
budoucnost. Několikrát jsem dostala otázku, co 
to vlastně znamená? Budoucnost je přeci něco, 
co se nedá vrátit, protože je teprve před námi.

Ovšem právě to, co je před námi, je něco, co 
můžeme změnit. Můžeme se zasadit o to, aby 
došlo ke změnám, které Česká republika potře-
buje. Můžeme zastavit tempo zadlužování naší 
země, zjednodušit daňový systém, investovat 
do vzdělávání a sociálních služeb, do ochrany 
přírody a krajiny. Vytvářet podmínky pro to, 
abychom z montovny, kterou dnes jsme, udělali 
vzdělanou zemi s dobrými podmínkami pro 
podnikání.

Můžeme se postarat o to, aby stát hospodařil 
efektivněji, aby se lépe staral o peníze, které 
jsme mu my, daňoví poplatníci, svěřili. Zajistit, 
aby se i venkovské regiony dočkaly podpory, 
kterou potřebují.

A my na tom chceme pracovat a změnit bu-
doucnost nás všech. Nezvládneme to ale sami. 
Potřebujeme k tomu vaši pod-
poru ve volbách. Jen díky 
vašim hlasům budeme 
po volbách schopni se-
stavit transparentní vlá-
du, která se bude starat 
o zájmy občanů naší 
země, a ne o zájmy 
jediného člověka.

Přijďte k volbám 
a pomozte nám 
změnit budou-
cnost, která 
naši zemi čeká.

Blanka lednická
lídryně Pirátů 
a STAN na 
Vysočině

JE TO NAŠE ZEMĚ. CHCETE ZMĚNU? PŘIJĎTE K VOLBÁM!
Tahle země fakt nevzkvétá. Nesměřuje k  budoucí prosperitě, otevřené společnosti, rovným šancím pro všechny. Ti, kdo se snaží zuby nehty 
udržet u moci, se prostě bojí. O své kšeftíky, o poslaneckou imunitu... Bojí se tak moc, že šíří lži a rozdávají předvolební dárečky z našich peněz na 
všechny strany. Slušnost si nemůžete koupit, ale můžete si ji zvolit. 
Pojďme všichni 8. a 9. října k volbám. Vraťme zemi budoucnost. Máme ji ve svých rukou. 

Sledujeme krádež státu za bílého dne. Kradou si ho pro sebe – pro své vlastní bohatství, pro svou vlastní moc, pro 
svá vlastní ega. Projídají naše daně, kterými se dnes a denně skládáme na zdravotnictví, školství nebo třeba opravy 
silnic. Utrácí je za vlastní popularitu a své osobní zájmy. Aby nad nimi nebyla kontrola, unesli důležité instituce a ob-
sadili je lidmi, kteří slouží jim – nikoli naší zemi. Výsledkem je jen chaos. 
Chaos, který naplno odhalila pandemie. Neustálé změny pravidel a více nebo méně nesmyslných opatření nás všech-
ny uvrhlo do tmy, ve které jsme se báli o práci, vzdělání dětí, o budoucnost. Přes 30 tisíc našich prarodičů, rodičů, 
přátel se z té tmy už nemohlo vrátit.
Teď svoji neschopnost chtějí zamaskovat dalším rozhazováním peněz. Dalším zadlužováním celých generací, kvůli 
kterému budeme dál zaostávat za moderním světem. Dál nás tak budou okrádat o budoucnost. 
Stačilo! Nic z toho, co si přivlastňují, jim nepatří. Nejvyšší čas vzít si to zpátky.

JE NEJVYŠŠÍ ČAS!

Koaliční listy 
Pirátů 
a Starostů 

Kde všude se s námi 
můžete potkat?
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SVOBODA, RESPEKT, SPRAVEDLNOST

BUDOUCNOST BEZ ZADLUŽOVÁNÍ

MÁME JASNÝ PLÁN

Lukáš Wagenknecht
senátor, 43 let
„Uděláme všechno pro to, abychom 
zastavili růst státního dluhu.“

Věslav Michalik 
náměstek hejtmanky Středočeského kraje, 58 let 

„Vytvoříme fi nanční podmínky 
pro Česko ekonomicky zdravé, 

vzdělané a technologicky vyspělé.“

Nechceme pokračovat ve stamiliardových schodcích státního rozpočtu. Máme plán, jak do 
pěti let zastavit zadlužování země. Státní Otesánek dostane pořádnou dietu. Zároveň budeme 
valorizovat důchody a realizovat naše programové priority. Úspory zbytečných výdajů, trans-
parentní výběrová řízení, digitalizace a dobré plánování sníží státní výdaje. Hospodářský růst, 
práce pro lidi, kteří nepracují, protože se jim to nevyplatí, zamezení daňovým únikům, to jsou 
dodatečné zdroje státního rozpočtu.
Bilion pro budoucnost z ladem ležících zdrojů fi rem i rozvojové banky. Do vzdělání, robotizace, 
digitalizace, výstavby bytů, zdravotnictví, sociálních služeb a zelené ekonomiky. Bilion korun 
dodatečných investic, abychom přestali konečně zaostávat za vyspělou Evropou. 

MÍŘÍME 
K VYROVNANÉMU 
ROZPOČTU

ZDRAVÁ KRAJINA 
PRO NAŠE DĚTI A VNOUČATA

Blanka Lednická
podnikatelka v oboru genealogie, zastupitelka 
Kraje Vysočina, předsedkyně komise pro životní 
prostředí, 40 let
„Chci se věnovat životnímu prostředí, především 
se zaměřit na potřebné změny v oblasti ochrany 
přírody a zachování biodiverzity.“

 Lukáš Vlček
náměstek hejtmana Kraje Vysočina, vítěz soutěže 

Nejlepší starosta Kraje Vysočina, ekonom, 39 let
„Zaměřím se na praktická témata z oblasti 

životního prostředí – moderní odpadové 
hospodářství a zásobování obyvatel kvalitní 

pitnou vodou.“

Je nejvyšší čas, aby i politici začali brát ochranu přírody vážně. Česko přeorientujeme na 
technologie, které jsou šetrné k přírodě. Dává to smysl i ekonomicky: lepší technologie 
s přidanou hodnotou znamenají lepší konkurenceschopnost a v konečném důsledku vyšší 
mzdy pro lidi.
Omezování zdrojů znečištění jde s tímhle plánem ruku v ruce. Česko je jednou ze zemí, 
které citelně trpí polétavým prachem nebo oxidy dusíku. Dotační programy nasměruje-
me k odstranění znečištění. Zajistíme nezávislou kontrolu nad znečišťovateli životního 
prostředí. Bez pochybností nad tím, jestli náhodou příslušné úřady nejdou na ruku sou-
kromým zájmům. Podpora poctivých farmářů, ohleduplných ke svému okolí, bude mít 
přednost před dotacemi pro obří molochy připomínajícími průmyslové podniky s  linkami 
a monokulturními lány. Z naší krajiny se rychleji, než kdy předtím, ztrácejí některé živočiš-
né druhy. Platí to také o lesích, ze kterých mizí život. A zdaleka ne jen kvůli kůrovci. Tohle 
hodláme rychle spravit.

příjmy výdaje

A ROVNÉ ŠANCE PRO VŠECHNY
www.piratiastarostove.cz/program

 Nejpropracovanější program 
pro tyTO volby

2025 
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MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
PRO BUDOUCNOSTPRO BUDOUCNOST

petr GAZDÍK
poslanec, 47 let

„Ať naše školy v dětech podporují talent, 
a netrestají jen to, co neumí.“

Andrea Hoffmannová
náměstkyně primátora Ostravy, 38 let
„Chci školství 21. století jako prioritu této 
země, ne jako předvolební slib.“

Učení musí dávat smysl všem. Žákům, učitelům i státu.
Pokračovat v biflování nedává smysl. Máme připravenou novou koncepci školství, která 
lépe připraví nové generace pro práci v rychle se měnícím světě. Kritické myšlení, nové 
technologie, podmínky pro studium v  zahraničí, lepší propojení s  praxí. To je cesta ke 
skutečně smysluplnému vzdělávání. Plánujeme do školství přivést 20 tisíc profesionálů 
z praxe.
Být učitelem musí být prestižní povolání. Zajistíme, aby se průměrný plat učitelů pohybo-
val na 130 % průměrného platu v zemi. Dobré lidi dokážeme dobře zaplatit. Zřizovatelům 
škol a jejich ředitelům dáme větší zodpovědnost za jejich výsledky. 

Svoboda jednotlivce je základní hodnotou, na které stojí náš program. Vezmeme stát oligarchům i  jejich šedým 
eminencím. Dohlédneme, aby soudy měřily všem stejným metrem a  udržely si nezávislost. Urychlíme a  prosadíme přís-
nější tresty za nejzávažnější zločiny, jako je například sexuální násilí. České společnosti zaručíme jednoduché a spraved-
livé zákony založené na rovném přístupu ke všem občanům. S  respektem k menšinám. Vnitřní svobodu země ochráníme 
i hrdým postojem v rámci Evropské unie, kam patříme. Nebudeme nikdy vazaly východních velmocí.

odborníků 
z praxe do škol

PŘÍVĚTIVÝ STÁT, 
KTERÝ SLOUŽÍ LIDEM

věra kovářová
poslankyně, 57 let

„Státu se daří jen tak dobře, 
jak se daří jeho nejslabšímu článku.“

HRAJEME S OTEVŘENÝMI KARTAMI

20 000 

olga richterová
poslankyně, 36 let
„V soudržné společnosti se lépe žije, 
a její cílená podpora se navíc i vyplatí.“

Všichni platíme daně. Zasloužíme si tedy, aby se k nám stát choval jako k zákazníkům. 
Bez rozdílů. K tomu jsou ale třeba jasná a jednoduchá pravidla.
Na budoucnost se chceme těšit, ne se jí obávat. Proto konečně zreformujeme penzijní 
systém. I budoucí generace musí vědět, že se o ně stát ve stáří postará.
Podařilo se nám omezit část obchodu s exekucemi, ale k jeho úplnému narovnání musí-
me ujít ještě dlouhou cestu.
Udržíme zdravotnictví a další veřejné služby alespoň na stávající úrovni. To je naší priori-
tou i přes to, že je státní pokladna prázdná a nebude to lehké. 
Vylepšíme sociální systém tak, aby v pravý čas poskytoval pomoc těm, kteří jsou nejvíce 
ohrožení. Vyjde to levněji, než řešit dlouhodobé následky.
Podpoříme rovnováhu mezi profesním a  rodinným životem, zejména práci na zkrácené 
úvazky. To se pozitivně promítne i do ekonomiky země.
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V OPOZICI, PŘESTO AKČNĚ. JENOM ZA POSLEDNÍ ROK JSME PROSADILI TŘEBA TOHLE

KROTILI JSME JE,
JAK TO JENOM ŠLO

DALŠÍ
ŠMEJDI 
MAJÍ UTRUM

Připravili jsme strategii řešení proble-
matiky odpadů. Díky Integrovanému 
systému nakládání s odpady v Kraji 
Vysočina předcházíme vzniku odpa-
du, využíváme jeho recyklovatelných 
složek a jednáme o budoucím využití 
zbytkového odpadu.

Odpady

V rámci dotačního programu Venkovské služby jsme po-
mohli zachovat dostupnost služeb na venkově, v obcích 
do 500 obyvatel. Díky této podpoře tak mohou být 
zachovány kamenné i pojízdné prodejny potravin 
a smíšeného zboží, pobočky České pošty, veřejné 
knihovny, zdravotní střediska, muzea, galerie či 
rozhledny. Dotační program Obnova venkova 
Vysočiny poté pomáhá obcím s obnovou 
infrastruktury, veřejné zeleně, hasičských 
zbrojnic, nákupem komunální techniky 
nebo opravami veřejných budov.

Schodek dosahuje stovek miliard, 
země je v  hluboké krizi. V  takhle 
těžké době nemůže být normální, 
aby jakkoli rostly platy politiků. 
Navrhli jsme proto jejich zmrazení 
do té doby, dokud nebudou brát víc 
občané.
Součástí návrhu je budoucí na-
vázání mezd poslanců, senátorů 
a dalších ústavních činitelů na výši 
platů v celé české ekonomice – ne 
jenom ve státním sektoru, jak tomu 
bylo doteď.
Nejenže tak politiky ušetříme po-
kušení zvyšovat si platy tím, že 
přidají úředníkům. V rozpočtu ušet-
říme až půl miliardy, které může-
me dát na pomoc našim občanům 
či fi rmám.
Náš návrh podpořil Senát, který ho 
předal k  podpisu prezidentu Zema-
novi.

Sněmovnou prošla naše novela, která ukončuje dětské dluhy. Nová úprava pomůže 
desítkám tisíc lidí; jen k dnešku jde o pohledávky tří tisíců nezletilých a desítky 
tisíc pohledávek dospělých, které vznikly v nezletilosti. Nejčastěji se přitom jedná 
o  klukoviny typu jízdy načerno, upomínky z knihovny nebo o nedoplatky v nemoc-
nici. Něco tak malicherného přeci nemůže paralyzovat budoucnost jedinců i celých 
rodin!

V KRIZI 
JSME 
ZMRAZILI 
PLATY 
POLITIKŮM

KLECOVÝ 
CHOV KONČÍ

VLÁDĚ NAVZDORY:
DŮCHODY 

SE POČÍTAJÍ 
SPRAVEDLIVĚJi

Pomohli jsme zachovat dostupnost 
veřejných služeb na venkově
v Kraji Vysočina

Prosadili jsme návrh, aby se 
z tendru na Dukovany 

vyřadilo 
Rusko a Čína

do té doby, dokud nebudou brát víc 
občané.
Součástí návrhu je budoucí na-
vázání mezd poslanců, senátorů 
a dalších ústavních činitelů na výši 
platů v celé české ekonomice – ne 
jenom ve státním sektoru, jak tomu 
bylo doteď.
Nejenže tak politiky ušetříme po-
kušení zvyšovat si platy tím, že 
přidají úředníkům. V rozpočtu ušet-
říme až půl miliardy, které může-
me dát na pomoc našim občanům 
či fi rmám.
Náš návrh podpořil Senát, který ho 
předal k  podpisu prezidentu Zema-
novi.

DŮCHODY 
SE POČÍTAJÍ 

SPRAVEDLIVĚJi

Už žádné exekuce 
jako překvapení 
k osmnáctinám

Podařilo se nám uplést pevný bič na energetické 
šmejdy – na podomní prodejce plynu a  elektřiny. 
Ti se mnohdy neštítili zneužít důvěry a laskavosti 
starších občanů k  tomu, aby je mezi dveřmi do-
tlačili k nevýhodným smlouvám. Teď tihle šmejdi 
mají utrum. V  kuloárech Sněmovny jsme postup-
ně získali podporu pro naše pozměňovací návrhy 
vládního zákona, díky kterým radnice získaly mož-
nost zakázat podomní prodej energií na území své 
obce.

Postarali jsme se o férovější valorizaci dů-
chodů. Ta se dosud vztahovala až na důcho-
dy po prvním vyplacení v lednu. Část seniorů 
tím nelogicky přicházela o valorizační částku 

skoro za celý měsíc. Náš návrh zákona pro-
šel Sněmovnou i přes odpor vládních stran 
ANO a ČSSD. V úsilí o spravedlivější penze 

hodláme pokračovat i v budoucnu.

Fond Vysočiny 
podpořil projekty 
za 264 milionů korun

Vysočina vybojovala 
přímou účast 
při výběru lokality 
pro úložiště 

Podpořili jsme rozvoj 
venkova, stomatolo-
gickou péči, hospi-
covou péči, vzdělání 
a volný čas. Nezapo-
mínáme na mládež, 
rodiče ani seniory.

Vysočina si zajistila účast samosprávy v procesu poten-
ciálního výběru lokality pro ukládání vyhořelého jaderné-
ho paliva. S obcemi budeme koordinovat vypořádání rizik 
souvisejících s umístěním úložiště.
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V KRIZI 
JSME 
ZMRAZILI 
PLATY 
POLITIKŮM

KLECOVÝ 
CHOV KONČÍ

VLÁDĚ NAVZDORY:
DŮCHODY 

SE POČÍTAJÍ 
SPRAVEDLIVĚJi

Pomohli jsme zachovat dostupnost 
veřejných služeb na venkově
v Kraji Vysočina

Prosadili jsme návrh, aby se 
z tendru na Dukovany 

vyřadilo 
Rusko a Čína

do té doby, dokud nebudou brát víc 
občané.
Součástí návrhu je budoucí na-
vázání mezd poslanců, senátorů 
a dalších ústavních činitelů na výši 
platů v celé české ekonomice – ne 
jenom ve státním sektoru, jak tomu 
bylo doteď.
Nejenže tak politiky ušetříme po-
kušení zvyšovat si platy tím, že 
přidají úředníkům. V rozpočtu ušet-
říme až půl miliardy, které může-
me dát na pomoc našim občanům 
či fi rmám.
Náš návrh podpořil Senát, který ho 
předal k  podpisu prezidentu Zema-
novi.

DŮCHODY 
SE POČÍTAJÍ 

SPRAVEDLIVĚJi

Už žádné exekuce 
jako překvapení 
k osmnáctinám

Podařilo se nám uplést pevný bič na energetické 
šmejdy – na podomní prodejce plynu a  elektřiny. 
Ti se mnohdy neštítili zneužít důvěry a laskavosti 
starších občanů k  tomu, aby je mezi dveřmi do-
tlačili k nevýhodným smlouvám. Teď tihle šmejdi 
mají utrum. V  kuloárech Sněmovny jsme postup-
ně získali podporu pro naše pozměňovací návrhy 
vládního zákona, díky kterým radnice získaly mož-
nost zakázat podomní prodej energií na území své 
obce.

Postarali jsme se o férovější valorizaci dů-
chodů. Ta se dosud vztahovala až na důcho-
dy po prvním vyplacení v lednu. Část seniorů 
tím nelogicky přicházela o valorizační částku 

skoro za celý měsíc. Náš návrh zákona pro-
šel Sněmovnou i přes odpor vládních stran 
ANO a ČSSD. V úsilí o spravedlivější penze 

hodláme pokračovat i v budoucnu.

Fond Vysočiny 
podpořil projekty 
za 264 milionů korun

Vysočina vybojovala 
přímou účast 
při výběru lokality 
pro úložiště 

Podpořili jsme rozvoj 
venkova, stomatolo-
gickou péči, hospi-
covou péči, vzdělání 
a volný čas. Nezapo-
mínáme na mládež, 
rodiče ani seniory.

Vysočina si zajistila účast samosprávy v procesu poten-
ciálního výběru lokality pro ukládání vyhořelého jaderné-
ho paliva. S obcemi budeme koordinovat vypořádání rizik 
souvisejících s umístěním úložiště.
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představení našich kandidátů

ROMAN PAŠEK
28 let, vývojář software, student fi lozo-
fi cké fakulty, zastupitel Třebíče a Kraje 
Vysočina, Piráti

Mým cílem je navýšit fi nancování 
kultury na 1 % státního rozpočtu 
a zpřístupnění autorské tvorby 
fi nancované z veřejných zdrojů 
lidem. m

KAROLÍNA KOUBOVÁ
36 let, primátorka statutárního města 
Jihlava, členka Zastupitelstva Kraje 
Vysočina, STAN

Ve Sněmovně bych se ráda věnovala 
tomu, čemu se věnuji i ve městě, tedy 
podpoře rozvoje měst skrze kulturu 
a vzdělávání. c

JIŘÍ SVOBODA
37 let, PR manažer, tiskový mluvčí České 
pirátské strany – Vysočina, dramaturg 
Filmového OKA, Piráti

Záchrana kultury v době 
postcovidové bude náročná. Chci 
změnit systém fi nancování kultury 
a pomoci tak regionálním kulturním 
centrům. m

JOSEF HNIK
70 let, místostarosta města Světlá nad 
Sázavou, ředitel v sociálních službách, 
Světlá nad Sázavou, STAN

Prosadím důchodovou reformu, 
pomoc slabým a podporu výstavby 
sociálních a startovacích bytů c

VÁCLAV HONZL
44 let, starosta obce Staré Bříště, manažer 
mobility v nadnárodní fi rmě,
Piráti

Chtěl bych, aby poslanci odpovídali 
na pokládané otázky, aby říkali 
nahlas, co si opravdu myslí, aby 
reprezentovali běžné občany. m

MARTIN MRKOS, ACCA
37 let, starosta města Žďár nad Sázavou, 
člen Zastupitelstva Kraje Vysočina, 
ekonom, STAN

Dokázat, že společnost založená na 
vzájemné toleranci a úctě jednoho 
k druhému je lepší než ta, která je 
rozdělena. c

MARKÉTA ŠIMKOVÁ
55 let, pedagog, ředitelka Základní školy 
a Mateřské školy Křídla,
Piráti

Chci se věnovat školství. Předchozí 
školní rok ukázal nedostatky, které 
je nutné zvládat tak, aby neutrpělo 
vzdělání a psychika žáků. m

DAVID ELICER
44 let, zástupce ředitele základní školy,
STAN

Chci se pokusit o to, aby široká 
veřejnost měla důvěru v politiky, aby 
se lidé za své politiky nestyděli, a aby 
viděli, že jim politici naslouchají. c

BARBORA POKORNÁ
30 let, koordinátorka krajského sdružení
Piráti

Do Poslanecké sněmovny kandiduji 
jako podpora žen, které mohou 
v politice věci měnit a nemusí se 
toho bát! m

PAVEL HÁJEK
42 let, starosta obce Těchobuz, krajský 
tajemník hnutí STAN, jednatel SDH 
Těchobuz, STAN

Celý život žiji na venkově, a tak chci, 
aby tam podmínky pro život byly 
stejné, a v některých ohledech i lepší, 
než ve velkých městech. c

BLANKA LEDNICKÁ
40 let, podnikatelka v oboru Genealogie 
zastupitelka Kraje Vysočina, 
Piráti

Chci se věnovat životnímu prostředí, 
především se zaměřit na potřebné 
změny v oblasti ochrany přírody 
a zachování biodiverzity.

LUKÁŠ VLČEK
39 let, náměstek hejtmana Kraje Vysočina, 
vítěz soutěže Nejlepší starosta Kraje 
Vysočina, ekonom, STAN

Zaměřit se na praktická témata 
z oblasti životního prostředí – 
moderní odpadové hospodářství 
a zásobování obyvatel kvalitní 
pitnou vodou.

JAN POŠVÁŘ
36 let, poslanec PSP ČR, člen 
Zemědělského a kontrolního výboru,
Piráti

Prosazuji udržitelný chov zvířat 
a jejich ochranu, rozvoj lokálního 
zpracovatelství a odstranění 
byrokracie bránící obnově krajiny.

MILOŇ SLABÝ
46 let, starosta města Jemnice, 
předseda Jemnického mikroregionu,
STAN

Dosáhnout uzákonění úrovně 
zdravotní péče o občany, aby 
i v okrajových regionech celé 
republiky bylo postaráno nejen 
o naše děti.

MIROSLAV VÁCHA
37 let, zdravotnický záchranář, člen 
bezpečnostní a zdravotní komise Kraje 
Vysočina, Piráti

Chci, aby ženy mohly rodit 
svobodněji, lidé měli možnost 
dobrovolného očkování bez 
nátlaku státu. Zlepšovat dostupnost 
zdravotní péče.

LIBOR KUCHYŇA
34 let, zakladatel sportovní akademie, zá-
chranář, radní statutárního města Jihlava, 
STAN

Blízký je mi sport, volný čas dětí 
i dospělých a zdravotnictví. Prevence 
je nejlepší pro předcházení vážných 
nemocí a pohyb hraje důležitou roli.

VIKTORIE VIDLÁKOVÁ
23 let, studentka managementu, 
zastupitelka obce Hvězdoňovice,
Piráti

Přeji si zlepšení životní úrovně pro 
současné i příští generace v mezích 
zachování přírodních hodnot 
a biologické rozmanitosti.

ZDENĚK NAVRÁTIL
45 let, radní města Žďár nad Sázavou, 
projektový manažer,
STAN

Česká republika je krásná země, 
plná šikovných a schopných lidí, ale 
také promarněných příležitostí. To je 
potřeba změnit – i ve Sněmovně.

EVA NOVÁKOVÁ
40 let, členka zastupitelstva města Jihlavy 
a Kraje Vysočina,
Piráti

Kandiduji s tématy dostupné 
bydlení, kvalitní vzdělávání, rovné 
příležitosti, racionální drogová 
politika.

DAVID ŠAFRÁNEK
34 let, místostarosta města Chotěboř, 
specialista digitálních médií,
STAN

Urychlit digitalizaci, posílit 
energetickou bezpečnost, zastavit 
zadlužování a skrz předsednictví EU 
zlepšit naší pozici v Evropě.

Na budoucnost se máme těšit, 
ne se jí obávat
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BLANKA A LUKÁŠ (lídři pro Vysočinu)

Blanka 
Lednická

I maličkosti 
dokáží změnit 
svět

Osvědčená 
spolupráce

Jsme 
tým

Matka čtyř dětí, ornitoložka a mi-
lovnice románů Terryho Prat-
chetta netráví čas pouze nad 
rodokmeny. Pirátskou krajskou 
zastupitelku a  předsedkyni Ko-
mise pro ŽP potkáte při sázení 
stromů, spolkové činnosti nebo 
na turistickém výletě. Co možná 
o Blance nevíte? Napsala 2 knihy, 
věnovala se studiu práva a  bez-
pečnostním studiím, pracovala 
v  IT a  svou venkovskou zahradu 
vede v duchu permakultury.

„Spolupráce se Starosty se 
osvědčila v řadě krajů včetně 
Vysočiny, na celostátní úrov-
ni jsme si programově velice 
blízcí. Vzhledem k  liberální-
mu zaměření obou stran se 
volič nebude muset rozho-
dovat mezi Piráty nebo STAN, 
ale bude moci zvolit koalici,“
doplňuje lídryně kandidátky 
Blanka Lednická.

rozvoj, zemědělství, zdravotnictví, sociální oblast, 
životní prostředí, kulturu, sport nebo informační 
technologie.

Na konci července se Piráti a Starostové z Vysoči-
ny zúčastnili závodů dračích lodí v Telči. Pro netré-
nované amatéry bylo 6. místo z 12 posádek velkým 
úspěchem. Na tomto klání však bylo ještě něco 
úžasného. Dobrý výsledek by nepřišel bez nasaze-
ní, spolupráce, synchronizace, týmovosti. Toto jsou 
přidané hodnoty naší koalice, kterou voliči poznají. 
Přijďte k volbám a posuňte nás na stupně vítězů.

komoře Parlamentu České republiky ráda zaměřila 
na tolik potřebné změny v oblasti ochrany přírody 
a zachování biodiverzity.

Téma ochrany životního prostředí je silným regio-
nálním, ale i celostátním tématem. A proto je velkou 
výhodou, že se mu více jak 15 let věnuje i dvojka 
kandidátky, bývalý starosta Pacova a  v současné 
době náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro ob-
last lesního a  vodního hospodářství, zemědělství 
a  životního prostředí Lukáš Vlček. „Ve Sněmovně 
se chci zaměřit na praktická témata životního pro-
středí, moderní odpadové hospodářství a  zásobo-
vání obyvatel kvalitní pitnou vodou,“ dodává Lukáš 
Vlček.

Poté, co ze zdravotních důvodů odstoupil lídr kandidátky Pirátů a Sta-
rostů Milan Daďourek, zvolili Piráti na místo jedničky genealožku, kraj-
skou zastupitelku a  ochránkyni přírody Blanku Lednickou. Pojďme si 
Blanku představit a nahlédnout pod pokličku naší kandidátky.

Jsme tým, máme společný cíl 
a  program k  jeho uskutečnění. 
Nejsou to fráze, které nás dostaly 
na kandidátku. Kandidátka Pirátů 
a Starostů je složena z profesioná-
lů. V naší posádce máme odborní-
ky na veřejnou správu, regionální 

„Díky své profesi, ve které se věnuji sestavo-
vání rodokmenů, se snažím okolí ukazovat, že 
se musíme naučit o krajinu zase starat tak, aby 
byla pestrou a živou mozaikou polí, luk a lesů. 
A jiný pohled bych v otázkách ochrany přírody 
ráda přinesla i do Sněmovny,“ říká lídryně kan-
didátky Blanka lednická, která by se v  dolní 

„Vždycky jsem byla citlivá na to, co se 
v našem okolí děje. Už v devatenácti le-
tech jsem se zúčastnila iniciativy Děku-
jeme, odejděte! a po příchodu na Vyso-
činu jsem se téměř ihned začala zajímat 
o dění na komunální úrovni,“ říká Blanka 
Lednická.

Často se nás ptáte, proč tak rozdílné 
strany jako Piráti a  STAN šli do spo-
lečné koalice? „Vyslyšeli jsme volání po 
spojování a tvorbě koalic. Spojili jsme se 
s partnerem, kde máme více jak 70% sho-
du programu. Je jasné, že na řadu věcí 
máme odlišný pohled. Za mě osobně je 
nutná změna vedení naší země, a to bude 
vyžadovat hodně kompromisů,“ říká lídr 
Starostů na Vysočině a dvojka společné 
kandidátky Lukáš Vlček.

Blančino oblíbené místo? Na příčkách nejvyšších 
je to určitě Záchranná stanice Pavlov. 

Do voleb letos vyplouváme pod společnou vlajkou Pirátů a Starostů.

3,2,1... start! Zaberte s námi a přijďte 8. a 9. října k volbám. 

Lukášovo oblíbené místo? Když zrovna 
nesportuje, najdete ho v přírodě. 
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KONTAKTY

Křížovka Pirátů a Starostů o ceny Křížovka Pirátů a Starostů o ceny. Posílejte nám řešení 
na krizovka@pirati.cz a pět vylosovaných od nás obdrží stylové ceny.

Chcete podpořit Piráty a Starosty i fi -
nančně? Načtěte si QR kód a zjistěte, 
jak na to. Ať už stokorunou nebo tisí-
cikorunou, společně vrátíme zemi bu-
doucnost a postavíme ji na nohy.

www.piratiastarostove.cz
nebo www.pirati.cz a www.stan.cz.

Sledujte nás i na sociálních sítích: 

www.facebook.com
/ceska.piratska.strana
www.facebook.com/starostove

twitter.com/PiratskaStrana 
twitter.com/STANcz

www.instagram.com/pirati.cz/ 
www.instagram.com/stan.cz/

Pokud vás zajímá, co jsme už v politi-
ce odpracovali, můžete se podívat na:
www.piratipracuji.cz
nebo www.starame.se.

Piráty a Starosty podporuje iniciativa 
seniorinapalube.cz

Pokud se chcete zeptat na cokoli
z našeho programu, nebo si chcete
ověřit informaci, kterou jste o nás 
slyšeli a nechce se vám jí věřit, 
zavolejte nám, prosím, 
na 227 272 760, těšíme se na vás.

Koaliční listy Pirátů a Starostů vydává Česká pirát-
ská strana se sídlem Na Moráni 360/3, 128 00 Pra-
ha 2, IČ: 71339698. Publikování a další šíření obsa-
hu Koaličních listů Pirátů a Starostů je možné i bez 
písemného souhlasu. Noviny pro vás připravili čle-
nové a příznivci Pirátů a STAN. Číslo 2/2021, Kraj 
Vysočina, náklad 49 500 ks. Celorepublikový náklad 
3 606 000 ks. Periodicita 2-4 vydání ročně. Da-
tum vydání srpen 2021, registrační číslo MK ČR 
E 24174. Sazba BeefBrothers a Jarmila Palatá. 
Zadavatel a  zpracovatel Piráti a  Starostové. 
Editor Michal Chalupa a Radek Antl. Korektury 
Veronika Kopáčková. Tisk: LUOVA Publishing, 
s.r.o., Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7. 
Vedoucí projektu: Michal Chalupa, Štěpán Hofman, 
Tomáš Pergl a Marek Valko. Kontakt: info@pirati.
cz. Tisk financují Piráti a Starostová ze státního 
příspěvku za volby 2017 a z darů svých podporo-
vatelů. Distribuci zajišťují dobrovolníci a posky-
tovatelé komerčního roznosu. Tento materiál má 
informační charakter, nejedná se o komerční na-
bídku. Z tohoto důvodu je distribuován do schránek 
bez omezení. Pokud se u vás naše noviny objevily 
nevhod, šetřete přírodu a místo koše je pošlete dál.

NAŠI PODPOROVATELÉ

Proč volit koalici Pirátů a STAN? Protože za nimi 
není žádný skandál, mají čistej štít. Protože dělaj 
konkrétní a moderní politiku, která vidí dopře-
du.  Protože jim jde stejně tak o stát jako o jednot-
livce.  Protože striktně odmítají všechny extremi-
stické tendence. Protože jsou slušní a obejdou se 
bez arogance. Protože jim věřím.     

EVA HOLUBOVÁ
herečka

DANIELA KOLÁŘOVÁ
herečka a bývalá politička

KAREL ZIMA
herec

Starostové mají reálné zkušenosti z praxe 
v obcích a městech. Museli se učit politice pří-
mo v místních poměrech, a to mj. znamená: 
umět diskutovat s opozicí a uzavírat přijatel-
né kompromisy. Piráti se učí rychle a jsem 
ráda, že se rozhodli pro koalici se STANem 
jak v Poslanecké sněmovně, tak i v místních 
poměrech.                          
Zlomte vaz!!! 

Tajenka:

Demokraticky smýšlející a nezkorumpovatelní 
politici našeho státu by se měli spojit a postavit se 
tomu, co se tady děje. Proto jsem zajásala, že jdou 
Piráti a STAN do voleb společně. A zřejmě mají 
šanci, jinak by se nevyrojily bláboly, že Piráti jsou 
noví komunisti a že vám chtějí ubytovat v obývá-
ku utečence. Vít Rakušan a Ivan Bartoš jsou pro 
mě ukázkou příkladné spolupráce a mají mou 
podporu jak pro své schopnosti, tak pro morální 
zásady.

Jsem slušný a poctivý člověk, proto volím slušné, 
pracovité a poctivé lidi. Vít Rakušan a Ivan Bar-
toš takoví lidé jsou. Máme jedinečnou možnost 
nedat šanci populismu, klientelismu, hulvátství 
a bývalému členovi KSČ a StB Andreji Babišovi. 
Stejně tak komunistům a extremismu pana Oka-
mury. Pro mě jasná volba.     

PETR DÉMA ŠKABRADA
zpěvák punkové kapely 
Znouzectnost

ODMĚNA 
PRO vás

Na každém setkání Pirátů a Starostů napište řešení do tohoto kupónu a přímo 
na stánku si vyberte z cen, které se vám líbí. A až za námi přijdete, promluvte si 
s našimi kandidáty do sněmovních voleb a vraťte s námi zemi budoucnost.


