
vraťme zemi 
budoucnost

září–říjen 2021

Pojďme rozhodnout o naší společné 
budoucnosti, už 8. a  9. října

Děkuji, že věnujete pozornost těmto řád-
kům. V předvolebním rámusu přece jen není 
snadné sdělovat vše, co má politik na srdci.  
Obzvlášť, pokud odmítá být dalším, kdo pře-
křikuje druhé lacinými hesly jako na pouti. 

Jmenuji se František Elfmark a jsem lídr 
kandidátky Pirátů a Starostů ve Zlínském 
kraji. Už sedm let se aktivně pohybuji nejen  
na celostátní, ale také regionální politické 
scéně. A za ty roky jsem získal mnoho cen-
ných zkušeností.

Vážení občané, 
máte ve svých rukou mimořádnou moc, kte-
rou rozhodnete o budoucnosti naší země. My 
máme celou řadu konkrétních plánů, které 
jsme připraveni odpracovat a postupně napl-
nit. Aby však naše vize nezůstaly v šuplíku, 
potřebujeme vaši pomocnou ruku. 
V posledních letech byla podpora nahrazena 
lacinými hesly a krátkodobými náplastmi na 
dlouhodobé problémy, které maří plány na 
lepší budoucnost. V říjnu však konečně mů-
žeme udělat rozhodnutí a pohnout se dál.
 
Vrátit zemi budoucnost je reálná možnost, 
kterou si stačí zvolit. Pojďte do toho s námi  
a přijďte v říjnu k volbám!   

František Elfmark & Petr Gazdík

Máme přesný plán a konkrétní 
vizi, jak vrátit zemi budoucnost 

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 

parlamentní volby 2021 | zlínský kraj 

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

František Elfmark  
poslanec, 42 let
„Udělám maximum pro přechod Česka  
k modernímu oběhovému hospodářství.“

 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

Lidé z Vrbětic se po sedmi letech konečně dočkají 
kompenzací po výbuchu muničního skladu. Sta-
rostům zasažených obcí a poslancům za Zlínský 
kraj se podařilo prosadit zákon o odškodnění po-
stižených občanů a obcí. Náhradu škody dostanou 
obce v okolí i samotní občané. Do Vrbětic a okol-
ních obcí zamíří přes 600 milionů korun. 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

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

BEČVU NENECHÁME VYŠUMĚT Odškodnění za výbuchy 
ve Vrběticích

DRAŽŠÍ BENZÍN  
SE NEKONÁ 

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.

Je to rok od ekologické katastrofy, 
která způsobila masový úhyn vod-
ních živočichů v řece Bečvě. 
Rok plný zklamání, podezřívání, 
pochybných postupů a nejasností. 
Kdyby byly odebrány vzorky řádně 
a včas, kdyby si zapojené orgány 
lépe předávaly informace a každý 
z nich znal své místo v řešení ha-
várie, mohli jsme již dávno vědět, 
odkud jedovaté látky vytekly a kdo 
Bečvu otrávil. Podpořili jsme vznik 
vyšetřovací komise k havárii, která 
pomůže v předcházení a řešení po-
dobných havárií.

Pomohli jsme zablokovat přijetí pozměňovacích 
návrhů vládní koalice k energetickému zákonu, 
který by zvýšil cenu benzinu a nafty o 2 koruny 
za litr. Na tom by vydělal hlavně koncern 
Agrofert jako největší producent biopaliv  
v Česku.
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www.piratiastarostove.cz/kandidati

více o našich kandidátech  
se dozvíte zde

DEN S POSLANCI  
FRANTIŠKEM ELFMARKEM A PETREM GAZDÍKEM

7:00
František: Abych se dostal do Sněmovny, jezdím  
do Prahy zásadně vlakem. Během čtyřhodinové cesty 
stihnu udělat dost práce, a navíc jde o ekologičtější 
způsob cestování. Když se v něm pohodlně usa-
dím, vyřizuji emailovou korespondenci, komunikuji 
s asistenty, připravuji podklady na schůzi Sněmovny  
a někdy se také dospím, protože vstávám velice brzy,  
v době, kdy většina lidí ještě spí.

František: Vše dolaďuji ve své poslanecké kanceláři, 
poté přecházím na poslanecký klub. Veškerou agendu 
chci mít před jednáním Sněmovny precizně připrave-
nou, jak to mám ostatně rád i při jiných činnostech.  
V případě, že Sněmovna nezasedá, chystám si pří-
pravu na výbory, kterých jsem členem, zejména jde 
o Výbor živ. prostředí a Petiční výbor. Když mi to čas 
dovolí, sjednávám si osobní schůzky s experty, s ni-
miž převážně řeším otázky oběhového hospodářství, 
návratu šelem do naší přírody či jednorázových plastů. 
Vedu několik expertních skupin.

Jaký je typický den poslanců Františka Elfmarka a Petra Gazdíka? Každý 
den je úplně jiný, žádný typický neexistuje. A to je oba na jejich práci baví 
a naplňuje. Pojďme tedy nakouknout pod pokličku, jak takový den může 
vypadat.

Petr: V mém režimu v hlavním městě je tento čas 
spojený s večeří. V Praze jsem pracovně, pracovní 
jsou tedy i večery. Nevadí mi to, mám rád na konci 
každého dne splněné své povinnosti. A setkávání 
k práci poslance patří. Když jsem doma v Suché 
Lozi a počasí a roční doba to umožňují, pracuji také 
na zahradě, i doma je často potřeba něco udělat. 
Moje děti využívají mé profese učitele matematiky 
a děláme spolu úkoly. Jezdíme také na kole, s dětmi  
i sami s manželkou. Někdy se také věnujeme spole-
čenským hrám, jindy třeba pustíme televizi. 

Petr: Dopoledne je zasedání Poslanecké sněmovny 
v plném proudu. Chodím na ně co nejlépe připra-
vený, abych mohl adekvátně posoudit předkládané 
zákony a návrhy, či sám aktivně vystoupit s připo-
mínkami. V tomto se práce poslance nijak neliší  
od jiných zaměstnání, do všech by měl každý cho-
dit patřičně připraven. Pokud Sněmovna nezasedá, 
máme výbory. V mém případě školský nebo man-
dátový a imunitní či mediální. Průběžně volají no-
vináři, jde o součást každého dne, v tomto směru 
poslanci neznají oddechu. 

Petr: Jsem poslanec, stává se mi 
tedy, že snídám sám v Praze. Vím, 
nemá se to, ale začínám hned 
během snídaně řešit pracovní 
záležitosti, hlavně maily. Když jde  
o den, který začínám s rodinou 
v Suché Lozi, tak snídáme ráno 
spolu. V mém případě nesmí chy-
bět káva. Jsou to příjemná rána. 
Po snídani děti odchází do školy  
a já se pouštím do pročítání mo-
nitoringu médií. Je dobré hned  
po ránu vědět, co se děje.

František: Velkou část dne zaberou vyjednávání, vý-
bory, schůze, semináře. Díky koronavirové době se 
změnila komunikační platforma. Více se společně 
setkáváme skrze monitor prostřednictvím videoho-
vorů, kterých za den stihnu požehnaně. Velká část 
naší práce je „neviditelná“ a lidé bohužel vidí jen 
střípky – debaty v Parlamentu či tiskové konferen-
ce. Realita se liší od toho, co je většinou prezento-
váno v médiích. Bohužel o některých mých krocích 
převážně v oblasti životního prostředí se ani nepíše, 
protože novinářům zřejmě nepřijdou důležité.

10:00 

13:00

19:00

Petr: Když jsem ve Zlínském 
kraji, věnuji se hodně pročí-
tání a připomínkování záko-
nů. Zákony jsou významnou 
součástí práce poslance. 
Týdně se zabývám přibližně 
deseti návrhy. Jde o ty, které 
spadají do mých kompeten-
cí, tedy týkají se třeba škol-
ství.

František: Večer si v Praze vařím, snažím se 
stravovat zdravě. Následuje dlouhý telefo-
nát s rodinou, s relaxem u mé oblíbené hud-
by nebo knihy. Pokud mi to čas dovolí, cho-
dím po Praze pěšky s foťákem v ruce. Někdy 
se stane, že přijdu ze schůze až v noci,  
a to jsem rád, že rovnou padnu do postele. 
Pak se moc těším na víkend na chalupě  
s mými dětmi a ženou, kde mě nejspíš potkáte  
v montérkách, protože při práci v přírodě si 
nejlépe pročistím hlavu.

1. FRANTIŠEK ELFMARK, PIRÁTI
42 let, poslanec PČR, zastupitel Uherského 
Hradiště, podnikatel, propagátor oběhového 
hospodářství, Uherské Hradiště – Míkovice

2. PETR GAZDÍK, STAN
46 let, učitel, poslanec,  
Suchá Loz 

3. ZDENĚK TŘOS, PIRÁTI
39 let, majitel franšízového gastro  
konceptu, předseda dozorčí rady Komerční 
domy Rožnov, Rožnov pod Radhoštěm

4. ELIŠKA OLŠÁKOVÁ, STAN
52 let, starostka Valašských Klobouk, 
vedoucí pracovnice veřejné správy,  
Valašské Klobouky

5. MAREK HOUSER, PIRÁTI
32 let, redaktor SvětAndroida.cz, ředitel 
Fair Play festivalu, podnikatel v oblasti 
kultury, Uherský Brod

Chci udělat maximum pro přechod 
Česka k modernímu oběhovému 
hospodářství a dosáhnout toho,  
aby lidé rozuměli důležitosti péče  
o naše životní prostředí. 

Chci posunout české školství  
o 100 let dopředu a podporovat  
v dětech to, na co mají talent,  
než je trestat za to, co neumí. 

Přeji si, aby ekologické zájmy byly 
minimálně na stejné úrovni jako 
ekonomické. Chci zvýšit kvalitu 
veřejného stravování a napomáhat 
ekologickému zemědělství.

Chci dělat politiku blíže občanovi a 
s respektem k samosprávám. Zasa-
dím se o to, aby se veřejná správa 
nevzdalovala lidem a podporovala 
rozvoj venkova.

Chci mimo jiné zajistit spravedlivé 
rozdělování peněz v oblasti sportu 
a celkově přispět k transparentnos-
ti finančních toků. Když odvádím 
daně, chci na jejich využití i vidět.

6. TOMÁŠ PIFKA, STAN
40 let, místostarosta Vsetína, ekonom, 
Vsetín

7. JAKUB ZACH, PIRÁTI
34 let, architekt a urbanista, krajský za-
stupitel, předseda Výboru pro dopravu, 
Kroměříž

8. MARTIN ZÁBRANSKÝ, STAN
47 let, místostarosta Starého Města, učitel, 
Staré Město

9. ZUZANA FIŠEROVÁ, PIRÁTI,  
41 let, krajská radní pro školství  
a kulturu, zastupitelka města Zlín,  
ekonomka, Zlín

10. KATEŘINA FRANCOVÁ, STAN
46 let, náměstkyně primátora města Zlín, 
majitelka dětského centra, Zlín

Chci prosazovat větší decentralizaci 
rozpočtů, větší podíl by měl dopad-
nout na obce, města a kraje. Tam 
jsou lidé, kteří ví, jak se lidově říká, 
kterou dírou jim teče do střechy.

Chci dosáhnout stavebního zákona, 
který nás dostane z chvostu žebříč-
ku v rámci čekací doby na stavební 
povolení a podílet se na snížení 
byrokratické zátěže úřadů.

Chci sport dostupný všem genera-
cím a kvalitní zázemí pro pohyb. 
Dosáhneme toho prostřednictvím 
spravedlivějšího a transparentněj-
šího rozdělování financí do sportu.

Chci ve veřejném životě  
prosazovat zájmy dětí, rodin, 
žen a podporovat aktivní trávení 
volného času. 

Chci prosadit nové investice  
do školství, aby se děti ve školách 
cítily dobře a bezpečně. V politice 
bych ráda udržela slušnost  
a korektnost.

11. PAVEL MAŇÁSEK, PIRÁTI
50 let, podnikatel ve wellness oblasti,  
Zlín

12. PETR GALATÍK, STAN
56 let, jednatel výrobních a zemědělských 
firem, Zdounky

13. MONIKA SHAW SALAJOVÁ, SEN 21
34 let, marketingová specialistka, Zlín

14. TOMÁŠ CHMELA, STAN
37 let, starosta města Slavičín, 
Slavičín

15. TOMÁŠ ČABLA, PIRÁTI
42 let, zastupitel obce Napajedla,  
provozní hotelu, Napajedla

Chtěl bych, aby lidé dostali od státu 
za své daně odpovídající služby  
a byli pyšní nejen na svou vládu, 
ale na všechny politiky, kteří je 
zastupují.

Chci pracovat na podpoře obcí  
a měst, na podpoře rozvoje míst-
ního ekonomického, kulturního 
života a omezení byrokracie. 

Chci se pokusit skrze politiku měnit 
věci k lepšímu, zejména pro ty 
slabší členy společnosti, kteří mají 
omezenou možnost hájit svá práva.

Chci ukázat, že slušnost není  
slabost a že fakta jsou víc než  
dezinformace. 

Chci chránit zemi pro naše děti  
a odborně řešit problém globální 
změny klimatu. 

 16. Zbyněk Ziggy Horváth, STAN, 50 let, písničkář, lektor osvěty a primární prevence, Spytihněv

 17. Adam Koudela, PIRÁTI, 25 let, podnikatel, Slavičín  

 18. Josef Havela, STAN, 46 let, ředitel gymnázia, Kroměříž 

 19. Jiří Knotek, PIRÁTI, 23 let, krajský zastupitel, předseda Výboru pro kulturu, student Univerzity Tomáše Bati, Strání

 20. Petr Michálek, STAN, 45 let, ředitel Městského divadla Zlín, Zlín

 21. Jakub Grós, PIRÁTI, 33 let, agilní kouč, skautský činovník, předseda petičního výboru Čisté Hradiště, Uherské Hradiště – Mařatice

 22. Helena Fukalová, STAN, 58 let, primářka infekční ambulance Vsetínské nemocnice, Vsetín

 Petr Gazdík ve své kanceláři v Suché Lozi, kde s rodinou žije

František Elfmark vysvětluje, jak je důležité  
recyklovat a věnovat se otázce jednorázových plastů

František Elfmark na jednání v časech koronaviru

František a Petr po náročném dni v Poslanecké sněmovně, 
stále s otevřeným srdcem a myslí
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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. Novi-
ny pro vás připravili členové a  příznivci Pirá-
tů a  STAN. Číslo 2/2021, Zlínský kraj, náklad  
155 000 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

Piráty podporuji od prvních voleb, ve kterých 
kandidovali do Poslanecké sněmovny. Bylo mi 
tenkrát čerstvě osmnáct let a jejich politika mě 
oslovila jako mladého kluka, prvovoliče, na 
střední škole. Dnes, po jedenácti letech, jsem už 
dospělý muž s rodinou, vlastním podnikáním 
a pirátská politika mi pořád vyhovuje ze všech 
nejvíc. 

JAN BLAHA
podnikatel

Při mé práci v Senátu je důležitá komunikace  
s poslanci. Ti mají zákony podrobně načteny, 
jsou spolupředkladateli a pracují na nich několik 
měsíců. A s Františkem Elfmarkem je spoluprá-
ce radost! František je schopný a svědomitý poli-
tik, odborník pro životní prostředí, ale zejména 
skvělý člověk s morálními hodnotami, a takoví 
jsou ve sněmovně potřeba.

ING. LUKÁŠ WAGENKNECHT, 
senátor

JOSEF FOJTA
hudebník

Petr Gazdík začal v komunální politice, dlou-
hodobě pokračuje i na národní úrovni. Ne-
jen v něm vidím velkou naději pro naši zem. 
Vždyť potřebujeme, aby naše hlasy v Parla-
mentu reprezentovali lidé, kteří jsou slušní, 
schopní a záleží jim na druhých. Volme proto 
tak, abychom právě takových politiků měli  
co nejvíce.

Tajenka:

ANNA TINKOVÁ
studentka

Věřím Pirátům! Proč? Jsou jedinou stranou, kte-
rá má perspektivní vidinu budoucnosti a dávají 
prostor nám, mladým. Jsou to lidé, kteří se na nic 
nehrají a je za nimi vidět spousta práce. Jejich do-
savadní aktivita je důkazem, že jsou jedinou mož-
ností, aby měla naše země zase budoucnost. Spoje-
ní s hnutím STAN vnímám jako logický a správný 
krok.

parlamentní volby 2021 | zlínský kraj 

Současná vláda nás vzala na horskou dráhu  
plnou neschopnosti, hloupých rozhodnutí a lží. 
Je to teď na nás – vystavit vládě po čtyřech le-
tech účet. Zeptat se jí, co třeba udělala pro mladé 
lidi…, a protože vím, že neudělala nic – radši mís-
to toho „darovala“ miliony do koncernu Agrofert 
– tak budu volit PirSTAN!

VOJTĚCH VANÍK
předseda mSTAN ve Zlínském 
kraji, student VŠ

MARTINA HORŇÁKOVÁ
starostka obce Babice

Starostové mají moji naprostou důvěru a můj 
hlas. Jsem přesvědčena, že je to ten správný 
směr. Je na čase myslet na budoucnost naší 
země.
Proč volit koalici Pirátů a Starostů? Protože se 
starají o každodenní problémy svých spolu- 
občanů a ne o sebe. Ti, co svého starostu znají, 
tak ví, že jeho slovo platí.


