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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

setkávám se s dotazem, co znamená „Vrátit 
zemi budoucnost“? Znamená to začít dělat 
politiku tak, abychom předali naši zem v lep-
ším stavu, než v jakém jsme ji převzali. Jde 
o to, kde budeme žít za deset nebo padesát 
let. Jaká tedy bude naše budoucnost? To se 
uvidí. Už v říjnu.

Příští vláda zdědí stát v mimořádně špatném 
stavu. Myslet si, že politici, kteří nás do tohoto 
stavu dostali a někteří na něm i výrazně vydě-
lávají, jej zase mohou napravit, je naivní. Bu-
dete to mít v rukou vy, jestli nastoupí ti, kteří 
se nebojí říkat i nepříjemné věci a dokáží vidět 
příležitosti, které zlepší život v naší zemi. Po-
litici, kteří mají energii, nápady a vize, ale také 
zkušenosti a kus práce za sebou. Vrátit zemi 
budoucnost znamená řešit problémy, které 
způsobili politici v minulosti a využít příleži-
tostí, které nám přináší současnost.
Jak to chceme dokázat se dozvíte jak na 
webu piratiastarostove.cz a rádi vám o tom 
popovídáme i osobně během cest po jižní 
Moravě.

Příjemné čtení přeje

Radek Holomčík 
lídr kandidátky Piráti a Starostové 
v Jihomoravském kraji

Nezaspěme naši šanci!!!

piratiastarostove.cz

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 opra-
vy silnic. Utrácí je za vlastní popularitu a své osobní zájmy. Aby nad nimi nebyla kontrola, unesli důležité instituce 
a obsadili 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 
všechny 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 
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Kde všude se s námi můžete potkat?
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SVOBODA, RESPEKT, SPRAVEDLNOST

MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
PRO BUDOUCNOST

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 finanční podmínky  
pro Česko ekonomicky zdravé, 

vzdělané a technologicky vyspělé.“

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.“

Nechceme pokračovat ve stamiliardových schodcích státního rozpočtu. Máme plán, jak do 
pěti let zastavit zadlužování země. Státní Otesánek dostane pořádnou dietu. Zároveň bude-
me valorizovat důchody a realizovat naše programové priority. Úspory zbytečných výdajů, 
transparentní výběrová řízení, digitalizace a dobré plánování sníží státní výdaje. Hospodář-
ský růst, práce pro lidi, kteří nepracují, protože se jim to nevyplatí, zamezení daňovým úni-
kům, to jsou dodatečné zdroje státního rozpočtu.
Bilion pro budoucnost z ladem ležících zdrojů firem 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. 

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.

MÍŘÍME 
K VYROVNANÉMU 
ROZPOČTU

odborníků  
z praxe do škol

ZDRAVÁ KRAJINA 
PRO NAŠE DĚTI A VNOUČATA

Radek Holomčík 
poslanec, 36 let
„Kladu důraz na udržitelnost a politiku  
zaměřenou na venkov a krajinu.“

 Jana Krutáková 
poslankyně, 59 let

„Prosazuji odbornost v oblasti zpracování 
odpadů a otázkách vodohospodářství.“

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 vyš-
ší 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  linka-
mi a monokulturními lány. Z naší krajiny se rychleji, než kdy předtím, ztrácejí některé ži-
vočišné 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 20 000 
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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

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
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KROTILI JSME JE,
JAK TO JENOM ŠLO

DALŠÍ 
ŠMEJDI 
MAJÍ UTRUM

Proti covidové krizi musíme stát společně. Proto 
jsme prosadili nárok na ošetřovné v době koronavi-
ru i pro všechny, kdo pracují na dohodu. Pro matky 
samoživitelky, pro mladé lidi, kteří si přivydělávají při 
studiu, pro invalidní důchodce nebo pro lidi před dů-
chodem a seniory, ale i třeba pro asistenty pedagogů 
a učitele, pracující pouze na částečný pracovní úva-
zek. Na ty všechny vláda při svých opatřeních typic-
ky zapomněla. Rádi jsme jí to připomněli.

Při silniční kontrole vám postačí jen občanka. Sně-
movnou totiž prošel náš klíčový digitalizační balíček, 
který rozšířil už dříve schválený zákon o právu na di-
gitální služby.

Řidičáky bude brzy 
možné nechat doma

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 
přidají úředníkům. V rozpočtu ušet-
říme až půl miliardy, které může-
me dát na pomoc našim občanům  
či firmám.
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 

DOHODÁŘŮM JSME DALI 
NÁROK NA PANDEMICKÉ 
OŠETŘOVNÉ

Prosadili jsme dva 
týdny otcovské 
dovolené a Týden 
navíc Táborovým 
dobrovolníkům 
a trenérům mládeže

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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naši lidé

představení našich lídrů
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DEN S RADKEM A JANOU

9:00

Kontakt s veřejností? 
Dodává nám energii!

Den začal návštěvou u pana Zabloudila, který 
v Popicích hospodaří už od 90. let s celou svojí 
rodinou. 
„Když chceme řešit problémy, musíme je znát 
a pojmenovat,“ shodují se Jana s Radkem 
a poslední 4 roky se tím řídí při své práci ve 
Sněmovně. 

Vinaři používají různé techni-
ky kvašení, víno ukládají do 
nerezových i dubových sudů a 
takřka vůbec nepoužívají siři-
čitany. 
Celý podnik brzy do svých 
rukou převezme dcera pana 
majitele, která už nyní  řídí 
zpracování hroznů a výrobu 
vína. Navíc je i dvojnásobnou 
mistryní ČR v sekání sektů – v 
tom by jednoznačně porazila 
Radka i Janu!

Poslanci pak přidají i (ne)veselé his-
torky ze Sněmovny, místní štamgasti 
připomenou, co se ve městech a ob-
cích děje, a co je vlastně nejvíc štve.
Neřeší se však jen politika nebo 
kampaň. Povídáme si o životě, ra-
dostech i strastech a často pak lidé 
zjistí, že je úplně jedno, odkud člověk 
je, jakým nářečím mluví, nebo jestli 
mu je 25 či 70 let. Dobří lidé s dob-
rým srdcem si rozumí vždy. 
Těšíme se na další návštěvy s vámi. 
Potkáme se?

Lídrů se ptali mladí i starší, nejen na koaliční program,  
ale třeba i na to, jaké nesmysly se o Pirátech a STANu šíří. 
Veřejnost zajímá i to, jak to funguje ve Sněmovně, proč 
některé věci trvají dlouho a některé skončí kompromisem.  
I to je součást politiky, jak ji naše koalice vnímá – přiblížit 
tu reálnou politiku a zkušenost lidem. A že se to vyplatí!  
I když nejde o voliče naší koalice, rozhovory se nesou  
v přátelském či zvídavém duchu, často jde slyšet také 
smích a přání hodně úspěchů u voleb a spousty sil pro boj 
s těmi, kdo vládnou nyní. K lepší budoucnosti je ještě kus 
cesty, je však skvělé, že náš program a vize můžou nejen 
lídři, ale celá koaliční kandidátka, představovat lidem z očí 
do očí.

Společná témata i výbor v Poslanecké sněmovně, a teď i společná tour. 
Duo lídrů naší kandidátky v Jihomoravském kraji tvoří Radek Holomčík  
a Jana Krutáková, kteří spolupracují poslední 4 roky ve Sněmovně. Pojďte 
se s námi podívat, jak vypadá takový jejich jeden kampaňový den.

Náročný den zakončili Radek a Jana ve Strážnici. 
Ve městě, kde studoval J. A. Komenský a narodil se 
v něm i lídr kandidátky Radek Holomčík. 
Po hektickém dni si sedli s místními u sklenky piva 
a popovídali si o tom, co „ti Piráti a Starostové vlast-
ně chcó“. V přirozeném prostředí se navíc často lidé 
odhodlají k dotazům, které by je jinde nenapadly,  
a přestože pro ostřejší slovo nejdou třeba daleko, 
diskuse bývají upřímné a lidové.

Říkat tomu kampaň je pro Radka i Janu trošku 
zvláštní, protože promluvit si s lidmi, kdekoli při-
jdou, je pro ně jednoduše přirozené. Třeba i na tra-
diční Břeclavské bobří neckyádě.
Oba se shodují, že je jedno s jakým dotazem nebo 
náladou za nimi lidé přijdou, věnují se každému 
stejně. „Nechceme jen hlasy u voleb, pro nás je ta 
zpětná vazba důležitá pořád, bez kontaktu s lidmi 
bychom být nemohli,“ říkají oba svorně.

Není tedy divu, že si s panem 
Zabloudilem notovali třeba  
v tom, jak stát nesmyslně dusí 
farmáře a zemědělce nadby-
tečnou byrokracií a kontrolami. 
Dalším tématem, které spo-
lečně probírali, byla malá nebo 
chybějící provázanost mezi 
agendou zemědělství a život-
ního prostředí. Jedny z mnoha 
věcí, které naše koalice chce 
určitě změnit.

Tour na jižní Moravě prý Radkovi a Janě zá-
vidí všichni. Ještě aby ne, když Jihomorav-
ský kraj je krajem vína! Další zastávka byla 
tedy logicky naplánovaná ve vinařství. Lídři 
zamířili do rodinného vinařství Hustopečích.  
Řeč byla pochopitelně i o těžkých covido-
vých časech, kdy naše koalice navrhovala 
vládě lepší systém kompenzací pro živnost-
níky a podnikatele. Tento podnik covid na-
štěstí „přežil“, takže proběhla i ochutnávka 
jejich bio vína.

12:00 

Rodinná Farma Popice

15:00
Návštěva vinařství

18:00
beseda ve Strážnici
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1. RADEK HOLOMČÍK, PIRÁTI
36 let, Strážnice  
lídr Pirátů v Jihomoravském kraji, poslanec PČR, 
místopředseda Zemědělského výboru

Mým cílem je podporovat zemědělce,  
lesníky a další „správce krajiny“  
v co nejšetrnějším hospodaření  
a snižovat jejich administrativní zátěž.

2. JANA KRUTÁKOVÁ, STAN
59 let, Moravská Nová Ves 
poslankyně PČR, členka zemědělského výboru a 
výboru pro životní prostředí, Moravská Nová Ves

Mým přáním je, aby se podařilo úspěšnou 
praxi mnoha starostů z různých koutů naší 
země aplikovat na celou republiku. Je třeba 
řešit jak odpad, kůrovce, erozi i zadržování 
vody v krajině.

3. TOMÁŠ VYMAZAL, PIRÁTI
31 let, Brno 
poslanec PČR, člen petičního výboru  
a výboru pro bezpečnost

Bojuji proti rizikovému návykovému  
chování s důrazem na děti a mladistvé  
a usiluji o dostupnější síť pomoci uživatelům 
a rozvoj substituční léčby ve věznicích. 

4. MICHAEL MARCINISZYN, PIRÁTI
42 let, Brno 
manažer

Věřím v digitalizovanou veřejnou správu. 
Kyberbezpečnost se musí stát alfou  
a omegou strategie obrany státu.

7. MARTIN HÁJEK, STAN
51 let, Radějov 
starosta, cimbalista

Důležité téma pro mě představuje vzdělávací 
systém. Zároveň se chci zasadit o funkční  
a citlivou sociální politiku.

8. ADAM VYPLEL, PIRÁTI
27 let, Říčany 
projektant vodohospodářských staveb

Chci se zasadit o efektivnější státní správu  
v oblasti životního prostředí a vodního  
hospodářství u nás. 

5. PAVEL NEVRKLA, PIRÁTI
35 let, Znojmo 
advokát

Protože se věnuji obcím a územní  
samosprávě, chci dosáhnout decentralizace 
státní správy a přenést pravomoci  
na nižší celky. 

6. MIROSLAV BÁRTA, PIRÁTI
48 let, Brno 
podnikatel 

Zajímám se o stavební zákon, tedy  
o urychlení výstavby a dostupnější a levnější 
bydlení a lepší dopravní infrastrukturu. 

9. RADKA MUSILOVÁ, PIRÁTI
34 let, Židlochovice 
datová analytička

Hlavními politickými tématy, kterým se chci 
věnovat, jsou rovnoprávnost, řešení  
strukturálních problémů českého školství, 
digitalizace veřejné správy.

10. JOSEF FLEK, STAN
33 let, Tišnov 
zdravotník, včelař 

Mám chuť a sílu zkusit určité věci zlepšit. 
Chci podpořit digitalizaci a omezit  
nesmyslné a svazující papírování  
pro zdravotníky a lékaře. 

11. FILIP VÍTEK, PIRÁTI
41 let, Kunice 
živnostník, expediční průvodce

Chci dokázat, že férové jednání a otevřená 
komunikace mezi politiky a občany může 
udělat politiku transparentnější  
a důvěryhodnější. 

12. PETRA QUITTOVÁ, STAN
49 let, Brno 
starostka MČ Brno-Černovice

Mou oblastí je zejména školství, kultura  
a sport. Chci přenášet zkušenosti z komu-
nální politiky do Parlamentu, aby nařízení, 
zákony a normy měly tzv. hlavu a patu.

13.  Martin Boxan, PIRÁTI  
40 let, Brno , provozní ředitel  
v NNO, kouč, supervizor

14.  Michael Ulbrich, STAN  
29 let, Kobylnice, správní referent,  
zastupitel, místopředseda  
jihomoravské krajské organizace  
Mladých starostů a nezávislých 

15.  Lukáš Doležal, PIRÁTI  
32 let, student Evropských studií

16.  Rudolf Staněk, STAN  
58 let, Jiříkovice, manažer  
dobrovolného svazku obcí

17.  Vít Křížka, PIRÁTI  
33 let, Brno, advokát

18.  Lukáš David, STAN  
43 let, Znojmo, podnikatel,  
místostarosta pro cestovní ruch

19.  Tomáš Pastirčák, PIRÁTI  
32 let, Brno, informatik, student práv

20.  Ondřej Ďuriš, STAN  
38 let, Břeclav, ředitel právního oddělení

21.  Anna Trávníková, PIRÁTI  
37 let, Boskovice, správcová

22.  Ota Jelínek, STAN  
51 let, Brno, analytik

23.  Kristýna Hvižďová, PIRÁTI  
30 let, Brno, učitelka, sociální  
pracovnice

24.  Jakub Hlubinka, STAN  
30 let, Suchý, strojní inženýr,  
starosta

25.  Patrik Doležal, PIRÁTI  
49 let, Brno, zastupitel

26.  Pavel Málek, STAN  
44 let, Jevišovice, starosta

27.  Barbora Turek Lahová, PIRÁTI  
33 let, Hodonín, novinářka

28.  Filip Jimramovský, STAN  
25 let, Boskovice, manažer, student 

29.  Dušan Hanuš, PIRÁTI  
40 let, Břeclav, programátor

30.  Eliška Nohavicová, STAN  
38 let, Miroslav, podnikatelka,  
projektová manažerka

31.  Jan Brodzák, PIRÁTI  
38 let, Brno, softwarový inženýr

32.  Jan Kunát, STAN  
49 let, Sokolnice, vedoucí výroby

33.  Adam Zemek, PIRÁTI  
30 let, Brno, odborník na MHD,  
člen představenstva DPMB

34.  Jan Kuchyňka, STAN  
62 let, Hovorany, poskytování  
služeb pro zemědělství,  
zahradnictví a lesnictví 

Majitelé rodinné farmy v Popicích  
řeší stejné problémy, jako řada dalších zemědělců v kraji

Koaliční listy šly v Břeclavi na dračku

V programu návštěvy jižní Moravy přece nemůže chybět vinařství

Strážnice je pro besedování jako stvořená!
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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 finančně? 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.

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 pi-
rátská strana se sídlem Na Moráni 360/3, 128 00  
Praha 2, IČ: 71339698. Publikování a  další ší-
ření 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, Jihomoravský kraj, náklad  
220 000 ks. Celorepublikový náklad 3 606 000 
ks. Periodicita 2-4 vydání ročně. Datum vydání 
srpen 2021, registrační číslo MK ČR E 24174.  
Sazba BeefBrothers a Marta Oškerová. Zadavatel 
a zpracovatel Piráti a Starostové. Editor Michal 
Chalupa a  Radek Antl. Tisk: LUOVA Publishing, 
s.r.o., Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7. 
Vedoucí projektu: Michal Chalupa, Štěpán Hof- 
man, Tomáš Pergl a  Marek Valko. Kontakt:  
info@pirati.cz. Tisk financují Piráti a  Starosto-
vé ze státního příspěvku za volby 2017 a z darů 
svých podporovatelů. Distribuci zajišťují dob-
rovolníci a  poskytovatelé komerčního roznosu. 
Tento materiál má informační charakter, nejedná 
se o komerční nabídku. Z tohoto důvodu je dis-
tribuován do schránek bez omezení. Pokud se 
u vás naše noviny objevily nevhod, šetřete příro-
du a místo koše je pošlete dál.

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

Piráti a Starostové jsou liberální koalice, která 
mi hned padla do oka. Líbí se mi, protože kromě 
systémových věcí, jako je digitalizace, se věnují 
i lidskoprávním záležitostem, manželství pro 
všechny, nebo sociálním tématům. Většina stran 
tyto věci neadresuje do hloubky. Kdežto PIRSTAN  
má profesionálně zpracovaný program pro naši 
budoucnost.

Piráty se chystám volit poprvé. Líbí se mi jejich 
působení ve Sněmovně, zejména pak konstruk-
tivní a promyšlené návrhy, které předkládají. 
Jako jediní brali koronavirovou krizi už od po-
čátku vážně. Vědí, že se nelze řídit jen momen-
tální situací nebo náladami ve společnosti, ale  
je třeba věci promýšlet v dlouhodobějším hori-
zontu.

EVA HOLUBOVÁ
Herečka

DANIELA KOLÁŘOVÁ
Herečka a bývalá politička

ADÉLA SCHREIBEROVÁ
Studentka psychologie

HANA PORKERTOVÁ
Socioložka a vysokoškolská 
pedagožka

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.
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