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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 

Chceme žít společně ve státě,
který není revizorem ani
exekutorem, ale pomocníkem
a jistotou, která drží společnost
pohromadě. A hlavně funguje.

Vážení Pražané,
všichni už bychom chtěli mít covidovou dobu 
plnou stále se měnících nařízení, zákazů 
a příkazů – konečně za sebou. A také už 
bychom rádi konečně viděli Českou republiku 
ve 21. století. K tomu ovšem potřebujeme 
zásadním způsobem modernizovat – a ve 
výsledku i zlevnit – státní aparát, který se 
musí zbavit korupčních vazeb. Stejně tak 
potřebujeme urychleně posunout vpřed české 
školství, abychom zůstali dlouhodobě konku-
renceschopní v rychle se rozvíjejícím světě.
Je nejvyšší čas, abychom začali vážně 

myslet na krajinu, která nás obklopuje, ať 
už městskou, nebo venkovskou, protože bez 
zdravého životního prostředí nemohou být 
nikdy úplně zdravé a spokojené ani naše 
vlastní životy.
Vedle toho před námi stojí poměrně složitý 
úkol – vrátit zdraví také veřejným fi nancím. 
Současná vláda se totiž rozpočtově chová 
jako rodina, která nemá na nájem, a přitom si 
půjčí peníze od sousedů a udělá si prodlouže-
ný víkend na Matějské pouti. 
Rozvrat veřejných fi nancí výhledově ohrožuje 
základy našich spokojených životů: kvalitní 
zdravotnictví a moderně nastavenou sociální 
péči. Musíme také nutně otočit trendy v 
bydlení. Získání vhodného bytu za přijatelnou 
cenu se postupně stává pro mladé i staré 
neřešitelným problémem.
Bez účasti vás všech, kterým leží na srdci 
nejen vaše vlastní budoucnost, ale i bu-
doucnost vašich dětí a taky jejich dětí, se to 
ovšem neobejde. Proto vás velmi naléhavě 
žádáme: Přijďte k volbám. A dopředu vám za 
to děkujeme.

OLGA RICHTEROVÁ
pražská volební lídryně Pirátů

JAN LACINA
pražský volební lídr STAN
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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, roboti-
zace, 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

Eva Tylová
místostarostka Prahy 12, 61 let
„Sliby životní prostředí neochrání, 
důležité jsou činy.“

 Milada Voborská
starostka Satalic, 49 let

„Příroda a její zdroje nejsou nezničitelné,
proto je třeba k hospodaření přistupovat

zodpovědně a s pokorou.“

Ve městě trpíme kvalitou vzduchu i rozpálenými ulicemi, které v létě často nevychladnou 
ani přes noc. Řešením je systematická výsadba stromů, ozelenění fasád či střech, měst-
ské ostrůvky zeleně. 
Na venkově nás zase sužuje vyprahlá půda, vysychající lesy, stagnace úrody. Příslušná 
ministerstva tyto problémy už evidentně trápí méně. Stále však máme šanci na pozitivní 
změnu. Miliardy z evropských peněz využijeme k přechodu na udržitelné hospodářství, ne 
na dotování mamutích podniků předsedy vlády. Lékem na rozmanitou krajinu kolem nás 
je zadržování vody v krajině a podpora drobných zemědělců. Ochráníme povrchové i pod-
zemní zdroje vody a vybudujeme systém zásobování pitnou vodou, odolný vůči změně kli-
matu. Rozšíříme chráněná území a obnovíme zdravé lesy. Podpoříme moderní zeměděl-
ství a poctivou péči o půdu, stejně jako úspory energií a zdrojů. Ukončíme spalování uhlí 
k roku 2033. Jsme pro využívaní odpadu jako suroviny a jeho recyklovatelnost. Omezíme 
betonování krajiny a zabráníme výstavbě kanálu Dunaj-Odra-Labe.

příjmy výdaje

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

 Nejpropracovanější program 
pro tyTO volby

2025 

program
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MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
PRO BUDOUCNOST

Jan Lacina 
lídr za STAN v Praze, 51 let

„Ať naše školy místo biflování
rozvíjejí v dětech talent.“

Daniel Mazur 
projektový manažer, 43 let
„Vzdělávání má pěstovat radost
z poznávání na celý život.“

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

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

věra kovářová
poslankyně, 57 let

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

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 mu-
síme ujít ještě dlouhou cestu.
Udržíme zdravotnictví a další veřejné služby alespoň na stávající úrovni. To je naší prio-
ritou 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.

HRAJEME S OTEVŘENÝMI KARTAMI

20 000 
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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

O kojence a batolata bude od roku 2025 postaráno 
v  rodinách. Přiblížíme se tak všem okolním zemím, 
včetně Slovenska. Do tří let věku budou v ústavní péči 
moci být jen děti s těžkým postižením nebo sourozen-
ci. Sněmovna přijala pozměňovací návrh Olgy Richte-
rové a dalších týkající se kojeneckých ústavů doslova 
na poslední chvíli.

Prosadili jsme, že dostavba nového 
jaderného bloku elektrárny 

v Dukovanech proběhne bez účasti 
Ruska a Číny. Země, před kterými 

nás dlouhodobě varují naše 
vlastní zpravodajské služby, se 

nesmějí podílet na klíčových 
strategických projektech.

Kojeňáky 
končí Hra na schovávanou končí. Zákon o evidenci sku-

tečných majitelů jsme očistili od účelové výjimky, 
která šla na ruku premiéru Babišovi – z pra-
videl hry vyjímala svěřenské fondy, tedy 
i premiérův Agrofert. Děkujeme dalším 
opozičním stranám i nevládním or-
ganizacím, které s naší iniciativou 
pomohly. Agrofert je Babišův, 
ať už ho parkuje kdekoli.

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 při-
dají úředníkům. V  rozpočtu ušetří-
me až půl miliardy, které můžeme 
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

EVIDování MAJITELŮ:
AGROFErT MU NEODPÁŘOU 

Milion nových 
stromů v Praze

Dostavba Dukovan 
bez Ruska a Číny

Plníme ambiciózní plán vysázet v Praze milion 
stromů za dvě volební období, už teď jsme skoro 
v polovině naší cesty. Každý nový strom v centru 

je vzácnou komoditou, ochlazuje ulice a pozitivně 
působí na psychiku lidí. V praxi ale narážíme na 

složitou síť městské infrastruktury, stavební před-
pisy i památkovou ochranu. Celý proces by zásad-
ně ulehčila změna platné legislativy s ohledem na 

stavební zákon a zvýšení pravomocí samospráv.

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 při-
dají úředníkům. V  rozpočtu ušetří-
me až půl miliardy, které můžeme 
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.
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AGROFErT MU NEODPÁŘOU 

Milion nových 
stromů v Praze

Dostavba Dukovan 
bez Ruska a Číny

Plníme ambiciózní plán vysázet v Praze milion 
stromů za dvě volební období, už teď jsme skoro 
v polovině naší cesty. Každý nový strom v centru 

je vzácnou komoditou, ochlazuje ulice a pozitivně 
působí na psychiku lidí. V praxi ale narážíme na 

složitou síť městské infrastruktury, stavební před-
pisy i památkovou ochranu. Celý proces by zásad-
ně ulehčila změna platné legislativy s ohledem na 

stavební zákon a zvýšení pravomocí samospráv.

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 při-
dají úředníkům. V  rozpočtu ušetří-
me až půl miliardy, které můžeme 
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.
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představení našich kandidátů
PHDR. OLGA RICHTEROVÁ, PH.D.
36 let, lídryně za Piráty v Praze, 
poslankyně, Piráti

Chci a každý den na tom vytrvale pra-
cuji, abychom v naší zemi měli sociální 
a rodinnou politiku a pracovní právo 
odpovídající potřebám 21. století.

MGR. ET MGR. JAKUB MICHÁLEK
32 let, předseda poslaneckého klubu 
Pirátů, Piráti

Mým cílem je zlepšit transparentnost 
v politice i ve fungování úřadů a ome-
zovat prostor pro korupci či politické 
trafi ky. Naši lidé si zaslouží férový stát.

MGR. JAN LACINA
51 let, lídr za STAN v Praze, místostarosta,
STAN

Mou vizí je moderní a vlídný stát plný 
sebevědomých, úspěšných a tudíž spo-
kojených občanů, v němž se skvěle daří 
kultuře, kterou mám na prvním místě.

ONDŘEJ PROFANT
33 let, poslanec, informatik,
Piráti

Chci žít ve státě 21. století. Zapomenout 
na relikty minulosti a pomocí techno-
logií zlepšit život lidem. Stát musí být 
služba občanů, nikoli vrchnost.

BC. JAN LIPAVSKÝ
36 let, poslanec, analytik, manager, 
Piráti

Usiluji o sebevědomé zahraniční vzta-
hy. Tvořme se světem partnerství, která 
posílí ekonomiku, bezpečnost, vědu 
i kulturu. Vlivu totalit se braňme.

RNDR. DANIEL MAZUR, PH.D.
43 let, zastupitel Prahy 5, projektový 
manažer, Piráti

Chci, aby nás vzdělávání táhlo k osob-
nímu rozvoji po celý život. Školy a vý-
zkumáky ať jsou místem, kde se tvůrčí 
myšlení vyžaduje a patřičně odměnuje.

DOC. JUDR. VLADIMÍR BALAŠ, CSC.
62 let, právník, vysokoškolský učitel,
STAN

Budu se zasazovat o to, aby přijímané 
zákony byly srozumitelné a rozhodnutí 
soudů a správních orgánů předvída-
telná.

MGR. ADAM ZÁBRANSKÝ
27 let, pražský radní pro bydlení,
Piráti

Chci dosáhnout přijetí zákona o podpo-
ře bydlení, který pomůže lidem v byto-
vé nouzi dostat se k běžnému bydlení. 
Těžit z toho budou všichni.

MGR. ONDŘEJ CHRÁST
41 let, zastupitel Prahy 6, projektový 
manažer, Piráti

Chci, aby každý měl jistotu, že stát je 
pro něj, ne proti němu. Chci z politi-
ky vytlačit papaláše a chci maximální 
rozvoj kultury a modernizaci země.

ING. EVA TYLOVÁ
61 let, místostarostka Prahy 12, ekoložka, 
za Piráty

Chtěla bych připravit města na náhlé 
změny počasí. Ochladit je zelení a vo-
dou při vedru, vodu z přívalových dešťů 
zadržovat a využít, aby neškodila.

ING. ROMAN BĚLOR
63 let, ředitel festivalu Pražské jaro, 
STAN

Jedině silná kultura může kultivovat 
náš veřejný život. Proto pro ni chci 
prosazovat legislativní a ekonomické 
podmínky na úrovni 21. století.

ING. DANA BALCAROVÁ
61 let, předsedkyně poslaneckého výboru 
ŽP, Piráti

Budu bojovat za ochranu klimatu 
a principy udržitelného rozvoje. Mým 
cílem je, aby naše děti i budoucí gene-
race mohly na naší planetě dobře žít.

MGR. VĚRA MARUŠIAKOVÁ
51 let, komunikační specialistka, 
Piráti

Pomůžu prosadit zákon o podpoře do-
stupného bydlení pro všechny. Podpořím 
moderní systém sociálních služeb s jas-
ným cílem a stabilním fi nancováním.

VÁCLAV VISLOUS, MSC.
33 let, zastupitel Prahy 9, projektový 
manažer, Piráti

Mou ambicí je s pomocí expertních plat-
forem dát Česku vizi přechodu na mo-
derní energetiku, udržitelnou mobilitu 
a vizi dostupného a kvalitního bydlení.

ING. ŠTĚPÁN RATTAY
44 let, zastupitel Prahy 5, ekonom, 
Piráti

Hospodárné a efektivní nakládání s ve-
řejnými prostředky po chaotickém a roz-
hazovačném období covidové vlády je 
nezbytností. Prosadím to.

Z mého pohledu jsou zásadními a nut-
nými kroky co nejrychlejší digitalizace 
státní správy a zdravotnictví, realizace 
důchodové reformy a podpora regionů.

MGR. MILADA VOBORSKÁ
49 let, starostka Satalic, editorka, 
STAN

Cílím na udržitelný rozvoj obcí: územní 
plánování, dostupné bydlení, veřej-
nou vybavenost, kultivovaný veřejný 
prostor, zeleň, využívání vody z dešťů.

JANA KABELOVÁ
62 let, zastupitelka Prahy 6, projektantka, 
Piráti

MGR. PAVEL KŘEČEK
39 let, radní Prahy 3, advokát, 
STAN

Zpřístupním farmářům prostředky a 
zajistím podmínky k zavádění krajin-
ných prvků. Zdravá krajina plodí zdravé 
potraviny.

ING. EVA TICHÁ
59 let, zastupitelka Prahy 6, ekonomka, 
Piráti

Školství musí být prioritou. Zasadím se 
o to, aby nebylo obětováno ve prospěch 
jiných zájmů, tak jak tomu bylo loni a le-
tos na jaře.

MGR. ET MGR. ANTONÍN KLECANDA
40 let, starosta Kolovrat, pedagog na ZŠ 
a VŠ, STAN

Chci moderní právní stát 21. století: zjed-
nodušení a zefektivnění soudní soustavy, 
její digitalizaci, reformu volebního práva 
a odplevelení právního řádu.

ING. GABRIELA LNĚNIČKOVÁ, MBA
42 let, projektová manažerka, ekonomka, 
Piráti m

MGR. PAVEL KOSAŘ
35 let, zastupitel Prahy 22, advokát, 
STAN c

MGR. FRANTIŠEK DOSEDĚL
34 let, radní Prahy 3, právník, 
Piráti m

ING. MICHAL BISKUP
49 let, starosta Vinoře, programátor, 
STAN c

MAGDALENA VALDMANOVÁ
40 let, zastupitelka Prahy 2, 
Piráti m

MGA. DAVID DUŠEK
52 let, radní Prahy 5, vydavatel, 
STAN c

MGR. TIBOR VANSA
37 let, zastupitel Prahy 4, fi nanční analytik, 
Piráti m

ANETA EČEKOVÁ MARŠÁLOVÁ
45 let, radní Prahy 13, podnikatelka ve 
zdravotnictví, STAN c

JUDR. ONDŘEJ DOSTÁL, PH.D., LL.M.
42 let, právník, specialista na zdravotnictví, 
Piráti m

ING. TOMÁŠ HŘEBÍK, PH.D.
41 let, radní Prahy 8, odborný asistent VŠE 
v Praze, STAN c

MGR. BARA SOUKUP
33 let, specialistka na eGovernment, 
Piráti m

MGR. KATEŘINA ARNOTOVÁ
53 let, ředitelka, krizová interventka, učitelka, 
STAN c

MGR. ET MGR. MAGDALENA OPLETALOVÁ
53 let, ředitelka, krizová interventka, učitelka, 
Piráti m

ING. RADKA SOUKUPOVÁ
60 let, zastupitelka Prahy 11, ředitelka dětského 
domova, STAN c

MGR. EVA HORÁKOVÁ
41 let, předsedkyně výboru pro sociální politiku, 
Piráti m

MGA. DAVID KAŠPAR
44 let, místostarosta Prahy 10, ředitel kulturní 
organizace, STAN c

KDE VŠUDE SE S NÁMI 
MŮŽETE POTKAT?

naši lidé
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Jak chceme vést stát?
Slušně, hrdě, otevřeně
Do říjnových voleb jde koalice Pi-
rátů a Starostů se sloganem „Vrať-
me zemi budoucnost“ a s mottem 
„Energie a zkušenost“. Zní to pěk-
ně, ale zároveň poměrně abstrakt-
ně. Třeba oproti Andreji Babišovi, 
který říká: nedovolím Pirátům, aby 
k vám domů nastěhovali uprchlíky 
z Afriky. Nebo koalice Spolu říká: 
určitě vám nezvýšíme daně. Co kon-
krétního tedy máme čekat od vás? 

Modernizaci státu po všech stránkách, 
razantní boj s korupcí a hospodář-
skou kriminalitou, větší průhlednost 
a efektivitu státu, zlepšení politické 
kultury v zemi. Zároveň máme plán 
proti pandemii, pro návrat dětí do 
škol, stříbrný program pro seniory, 
ale i podnikatele. Rozhodně máme 
co nabídnout.

Kolem stavu státního rozpočtu váš 
program opatrně našlapuje, vyhý-
bá se tématu zvyšování daní, snad 
s výjimkou rušení daňových výjimek 
a daní z komerčních nemovitostí. 
Ekonomové ale tvrdí, že zvyšová-
ní daní se v nejbližších letech ne-
vyhneme. Dluhová brzda je prý až 
příliš blízko. Jak to vidíte?

Říkáme lidem pravdu. Stav veřejných 
rozpočtů po koronavirové krizi je 
katastrofální. Vláda Andreje Babiše 
nejenže nezvládla krizi, ale navyšová-
ním mandatorních výdajů posunula 
šlápnutí na dluhovou brzdu o celou 
dekádu dřív, než se čekalo. 

Základem našeho plánu, jak se nepři-
blížit dluhové brzdě, je nastartovat 
růst ekonomiky celou řadou kroků -- 
zejména chceme řešit exekuční pasti, 
respektive dostat obyvatele v exekuci 
na legální trh práce. Dále usnadnit 
částečné úvazky pro rodiče na rodi-
čovské dovolené a pracující důchodce. 
Samozřejmě bude nutné zastavit růst 
výdajů; chceme podpořit průhlednost 
hospodaření, zavést protikorupční 
opatření a kontrolovat výdaje. Když 
tyto peníze uhlídáme, budeme mít dost 
na to, abychom dlouhodobě udrželi 
zákonnou valorizaci důchodů, a po-
kud se ekonomika nastartuje, i něco 
navíc. 

Další úspory pak 
plánujeme získat 
skrze digitaliza-
ci veřejné sprá-
vy, snižováním 
byrokracie, zru-
šením některých 
dotací a drobnou 
úpravou daňové-
ho mixu – navý-
šit dlouhodobě 
neměnné poplatky z těžby, nebo na-
příklad daň z velkých komerčních 
nemovitostí, jako jsou sklady a haly 
za městem. Ta se nedotkne lidí ani 
živnostníků a trochu sníží zájem o dal-
ší stavby nevzhledných logistických 
center v polích. 

Jak by koalice Pirátů a Starostů spo-
lečně fungovala v exekutivních po-
zicích, tedy ve vládě? Máte na to 
dost zkušeností? 

Koalice Pirátů a Starostů ofi ciálně 
schválila své kandidáty i kandidát-
ky do vládního týmu. V zahraničí se 

odborníci do vlády uvádějí běžně, 
v Česku je taková transparence spíš 
výjimkou. Ale nesmíme dopustit, aby 
se opakoval podobný kolotoč jako 
s ministry zdravotnictví, které navrhlo 
ANO. V naší nominaci jsou více než 
čtyři desítky odborníků z nejrůzněj-
ších oblastí, kteří tvoří profesionální 
tým pro správu této země. Kandidáty 
jsme vybírali řadu měsíců a pečlivě 
jsme prověřovali jejich kompetence 
a zkušenosti. 

Najdeme mezi nimi zkušenou kolegyni 
Olgu Richterovou na sociální věci či 
Ondřeje Profanta na digitalizaci, který 
se veřejné správě a digitalizaci věnuje 
už od dob, kdy jsme spolu pracova-
li jako pražští zastupitelé a po-
mohli jsme vyřešit problém 
jménem Opencard. Na fi -
nance tam jsou náměs-
tek pro fi nance ve Stře-
dočeském kraji Věslav 
Michalik či renomova-
ný auditor a senátor 
Lukáš Wagenknecht. 
Členy vládního týmu 
jsou také bývalý sta-
rosta Kolína Vít Ra-
kušan na vnitro či 
Honza Farský, kte-
rý prosadil regis-
tr smluv. Kulturu 
reprezentují mís-
tostarosta Prahy 6 
Jan Lacina či ředi-
tel festivalu Pražské 
Jaro Roman Bělor a 
projektový manager 
Ondřej Chrást. Tým 
v čele s Ivanem Barto-
šem má lidi, kteří mají 
léta jak odborných, tak po-
litických zkušeností.

Obě koaliční strany se podí-
lejí na řízení Prahy – vy máte 
svého primátora a Starostové 
jsou jedním z vašich koalič-
ních partnerů. Jak hodnotíte 
dva a půl roku společného 
vládnutí v Praze?

Město funguje dobře, spolupráce tak-
též. Týmu primátora Hřiba se poda-

řilo prosadit a re-
alizovat mnoho 
projektů, které do 
té doby byly pouze 
na papíře. Začala 
výstavba metra D, 
opravují se mos-
ty i ulice, staví se 
nové tramvajové 
tratě. Kromě toho 
jsme také přidali 
učitelům a udrže-
li jsme pro občany 

cenu ročního kupónu na MHD na 3650 
Kč, tedy 10 Kč za den. Město získalo 
důležité územní rozhodnutí na část 
pražského okruhu, zprůhlednili jsme 
městské fi rmy a zprovoznili portál 
Pražana, kde si lze zatím vyřešit do-
pravní kupóny, poplatky za odpad či 
parkování. Primátor Hřib nepodlehl 
tlaku premiéra na výstavbu úřednické 
čtvrti, naopak má Praha díky němu 
ve světě dobrý zvuk. 

Náš tým ve Sněmovně, který je v opo-
zici, se snaží pomáhat, seč to jde. Pro-
sadili jsme třeba nová pravidla pro 
taxislužbu, pro Airbnb či směnárny 

nebo odtahování vraků, přičemž řada 
těchto věcí vznikla i ve spolupráci 
s vládními poslanci. Byli jsme také ta-
houny zákona o digitálních službách. 
Když lidi na Magistrátu i ve Sněmovně 
táhnou za jeden provaz, místo aby si 
dělali naschvály, tak to funguje mno-

hem lépe, nicmé-
ně premiér 

k tomu moc 
nepřispívá. 
Zásadní pro-
blém je pou-
ze s dostup-
ností bydlení 

a vláda ho ješ-
tě zhoršila při-

jetím nového 
staveb-

ního zákona, místo aby se soustředila 
na zrychlení postupů. Problém s no-
vým stavebním zákonem ještě budeme 
muset řešit, pokud budeme ve vládě.

Co může koalice Pirátů a Starostů 
Česku reálně dát, kdyby se napl-
nily optimistické scénáře z první 
čtvrtiny roku a vy byste atakovali 
hranici 30 % volebního zisku, takže 
byste měli reálnou šanci na křeslo 
premiéra a pozici lídra příští vlády?

Kde jsou časy, kdy lidé dávali předsta-
vitele státu za vzor dětem. Vrátíme to 
zpět ve verzi pro 21. století. Slušně, 
hrdě, otevřeně. Hlásíme se k princi-
pům české ústavní a humanistické 
tradice. Podporujeme spolupráci, ote-
vřenost a poctivost v politice. Bude-
me vládnout otevřeně, aby lidé vždy 
věděli, co děláme a proč to děláme. 
Zastavíme prorůstání státu oligarchy. 

Do vedoucích pozic vybereme po-
ctivé, kompetentní a důvěryhodné 
osobnosti, které budou hájit zájmy 
Česka a nebudou ve střetu zájmů. 
Řízení státu založíme na faktech, a to 
po vzoru jiných vyspělých států, jako 
je například Nový Zéland. Omezené 

zdroje stát využije co možná nejúčel-
nějším a nejúčinnějším způsobem. 
Zaměříme mnohem více pozornosti 
na dnes opomíjené oblasti, jako je ze-
lená ekonomika či vzdělávání. 

V neposlední řadě zavedeme moderní, 
ve světě ověřený způsob řízení veřej-
ných fi nancí, aby výdaje státu byly 
maximálně účelné, efektivní a kont-
rolovatelné. To také umožní identifi -
kovat možné úspory veřejných pro-
středků a zajistit přiměřené zdroje na 
udržení sociálních výdajů státu jako 
jsou důchody či podpora rodičovství 
u maminek a tatínků.

Vy osobně často a rád pracujete 
s tématem „boje proti korupci“. Pa-
radoxně ale strany, které se antiko-
rupčním tématem zaklínaly, měly 
nakonec samy největší korupční 
skandály: začalo to akcí čisté ruce za 
vlády Miloše Zemana, po níž skon-
čil ve vězení ministr fi nancí a stra-
nický pokladník ČSSD Ivo Svoboda, 
pokračovalo to Věcmi veřejnými 
a končí to Andrejem Babišem a jeho 
střety zájmů, trestním stíháním či 
obrovskou korupční kauzou v Brně 
nazvanou Stoka, která málem stá-
la politickou budoucnost druhého 
muže ANO Jaroslava Faltýnka. Shr-
nuto: ten, kdo nejvíc mluví o korup-
ci, s ní má nakonec sám největší 
problém. V čem budou podle vás 
Piráti a Starostové jiní?

Nedívejme se na sliby, které umí dát 
každý, ale na výsledky, například na 
umístění našich poslanců a poslan-
kyň na čelných příčkách žebříčku 
občanské iniciativy Rekonstrukce 
státu. Já tam třeba fi guruji jako 
nejaktivnější podporovatel pro-
tikorupčních zákonů. Je to důkaz, 
že o boji s korupcí jenom nemlu-
víme, ale že ho 
opravdu tvrdě 
vedeme. Mno-
ho z našich lidí 
a podporova-
telů jako Lukáš 
Wagenknecht, 

Hana Kordová 
Marvanová či 
Václav Láska má za sebou kauzy, 
kdy zachránili stovky milionů korun 
veřejných peněz. Nikdo jiný nemá 
tak zkušený tým proti korupci. 

Samozřejmě musíme více podpořit 
policisty, kteří ožehavé věci řeší, a při-
táhnout do oboru nové lidi, kteří mají 
srdce na správném místě, a naučit je 
používat moderní techniku. Každý, 
kdo chce pracovat pro stát, by měl 
mít jasně dané podmínky. Vybereme 
schopné a poctivé lidi v otevřených 
výběrových řízeních. Dáme jasná pra-
vidla lobbyingu a díky propracovaným 
analýzám nákladů a výnosů prokouk-
neme včas tunely. 

Víme, že odpor bude tuhý, že se nám 
bude leckdo z různých důvodů smát, 
ale nikdo jiný to za nás neudělá. Ne-
chceme naši zemi a politiku předat 
další generaci ve vydání, které stále 
vypadá jako v devadesátkách. Z opozi-
ce se ale prosazuje těžko. Budu proto 
rád, když nám v tom lidé pomohou, 
ať to můžeme dotáhnout. 

Příští vláda se bude potýkat s ob-
rovským strukturálním defi citem 
státního rozpočtu, bude s velkou 
pravděpodobností ještě řešit dopa-
dy covidu, přijde do atmosféry, kdy 
důvěra veřejnosti ve vládu a obec-
ně v politiku spadla na historické 
minimum a do toho navíc přichá-
zí od 1. července 2022 předsednic-
tví Evropské unii. Nemáte pocit, 
že to může být pro vládní nováč-
ky, kteří za sebou mají minimum 

exekutivních zkušeností, až příliš 
velké sousto?

Strukturální defi cit bude skutečně 
veliký, ale jeho řešení jsme předsta-
vili v rámci fi nančního plánu státu. 
Máme poměrně slušnou představu, 
co se zadlužením chceme dělat. 

Na předsednictví v Evropské unii 
se již nyní připravujeme a věřím, 
že využijeme stovek našich kvalit-
ních osobností jak ze Sněmovny, tak 
i z obcí a krajů, kde máme lidi v exe-
kutivních pozicích včetně pražského 
primátora a hejtmanů, kteří se po-
díleli na řešení koronavirové krize. 
Zatímco současný premiér Babiš měl 
zkušenosti pouze z byznysu, drtivá 
většina našich lidí má také politické 
zkušenosti ze samosprávy nebo ji-
ných veřejných institucí, kde je třeba 
umět s lidmi jednat a nadchnout je 
pro společné změny.

S předchozím souvisí i to, že jsme 
stále „montovnou“ Evropy. Jak roz-
hýbete inovace? Ty se v českých 
fi rmách dějí pouze na úrovni „inže-
nýrských inovací“, jde o drobnosti, 
jednotlivosti, „kutilské“ zlepšová-
ky. Vzniká tu naprosté minimum 
technologických startupů, napří-
klad v porovnání se srovnatelně 
velkým Estonskem či Izraelem. 
Kvalitní a tvůrčí „mozky“ od nás 
nadále odcházejí do zahraničí – a to 
jde o mladou generaci nezatíženou 
érou před rokem 1989. 

To, že lidé odcházejí nabírat zkušenost 
do zahraničí, je dobře. Je ale důležité, 
aby se s nově nabytými zkušenostmi 
vraceli zpět. K tomu potřebujeme vy-
tvořit prostředí, kde se vyplatí být 
inovátorem, kde vám stát v podnikání 
nehází klacky pod nohy. 

V první řadě je 
nutné odlehčit 
podnikatelům od 
zbytečné admini-
strativy. Chceme 
celý systém pro-
klestit zřízením 
antibyrokratické-

ho týmu, odstraněním duplicitních 
kontrol, zautomatizováním zakládání 
účetních výkazů nebo možností za-
ložení fi rmy za jeden den. 

Klíčem pro inovace je ale zaměření 
se na vzdělávání. Ať už je to akcent 
na obecné znalosti a dovednosti jako 
jsou kreativita, spolupráce, komuni-
kace a kritické myšlení nebo kvalitní 
technické a podnikatelské vzdělání. 
Je však nutné umožnit vzdělávat se 
i dospělým lidem, změnit profesi, při-
způsobit se trendům trhu práce, a tak 
usnadnit podnikání fi rmám, které 
zoufale hledají zaměstnance. 

Firmám je třeba i aktivně pomáhat. 
Chceme zřídit síť inovačních center, 
které pomohou i menším fi rmám v re-
gionech automatizovat, digitalizovat 
a zvyšovat svou produktivitu. Zároveň 
chceme podpořit přenos vědeckého 
poznání do praxe. V neposlední řadě 
chceme rozšířit referenční provozy 
po vzoru testbedu na ČVUT, kde si 
podnikatelé mohou nové technologie 
vyzkoušet v praxi, než je převedou 
do svého provozu. 

Co podle vás nakonec rozhodne 
volby?

Podle mého názoru férová kampaň. 
Máme občanům skutečně co nabíd-
nout, ať už jde o program nebo naše 
kandidáty. Slušnost si nemůžete kou-
pit, ale můžete si ji zvolit.

Autor: Michal Polák mc

JAKUB MICHÁLEK
předseda poslaneckého klubu Pirátů

To, že lidé odcházejí nabírat
zkušenost do zahraničí, je 
dobře. Je ale důležité, aby se
s nově nabytými zkušenostmi
vraceli zpět.

Začala výstavba metra D,
opravují se mosty i ulice, staví
se nové tramvajové tratě.
Kromě toho jsme také přidali
učitelům a udrželi jsme pro
občany cenu ročního kupónu 
na MHD na 3 650 Kč, tedy
10 Kč za den.
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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 zjis-
těte, jak na to. Ať už stokorunou nebo 
tisícikorunou, společně vrátíme zemi 
budoucnost a postavíme ji na nohy.

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

Piráty a Starosty podporuje 
iniciativa seniorinapalube.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.

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 pi-
rátská strana se sídlem Na Moráni 360/3, 128 00 
Praha 2, IČ: 71339698. Publikování a další šíření 
obsahu Koaličních listů Pirátů a Starostů je možné 
i bez písemného souhlasu. Noviny pro vás připravili 
členové a příznivci Pirátů a STAN. Číslo 2/2021, 
pražská mutace, náklad 400 000 ks. Celorepubli-
kový náklad 3 606 000 ks. Periodicita 2-4 vydání 
ročně. Datum vydání srpen 2021, registrační číslo 
MK ČR E 24174. Sazba BeefBrothers a Jarmila 
Palatá. Korektury Veronika Kopáčková. Zadavatel 
a zpracovatel Piráti a Starostové. Šéfredaktor: 
Jan Lacina. Zástupce šéfredaktora: Michal Polák. 
Fotografie: Petr Vrabec , Michal Kratochvíl, Zuzana 
Böhmová, Jan Hromádko. Tisk: LUOVA Publishing, 
s.r.o., Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7. Ve-
doucí projektu: Michal Chalupa, Štěpán Hofman, 
Tomáš Pergl a Marek Valko. Kontakt: info@pirati.
cz. Tisk financují Piráti a Starostové ze státního pří-
spěvku za volby 2017 a z darů svých podporovatelů. 
Distribuci zajišťují dobrovolníci a poskytovatelé 
komerčního roznosu. 

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.

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.

vraŤme zemi budoucnost

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


