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vraťme zemi
budoucnost

září–říjen 2021

Vážení spoluobčané,
jdeme do volebního fi nále a vy máte možnost 
svým hlasem změnit směřování naší republiky. 
Vydejme se od oligarchie a nezodpovědného 
zadlužování na cestu, která vrátí zemi budou-
cnost! Oligarchii popsal už Platón jako vládu 
bohatých, jejíž jediným smyslem je ochraňovat 
své zájmy. A přesně takovou vládu nyní máme. 
Sleduje jen svůj prospěch a neschopnost 
řídit stát jednoznačně potvrdila nezvládnutím 

pandemie. Doslova nám ukradla budoucnost. 
Vzpamatovávat se z toho budou ještě naše 
děti a vnoučata!
Piráti a Starostové jsou pevnou koalicí a budou 
vládou jinou, složenou z poctivých lidí bez 
vazeb na kmotry. Cítíme, že je čas na změnu 
a hlavní slovo musí mít opět občané. Proto 
jsme postavili zkušený a energický tým, který 
je připraven řešit i ty nejtěžší úkoly. Dobře 
známe náš kraj a lidi v něm. Jsme s občany 
v každodenním kontaktu. Nebojíme se s ka-
ždým z vás diskutovat, jen za tyto prázdniny 
jsme společně s Danielem Kůsem a dalšími 
kandidáty navštívili více než 100 obcí po celém 
Plzeňském kraji a nachodili přitom přes 500 km.
Teď je řada na vás, každý hlas se počítá. 
Pojďte do toho s námi a společně vraťme zemi 
budoucnost!

Ing. Josef Bernard
lídr Plzeňského
kraje

Na budoucnost
se máme těšit,
ne se jí obávat

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?

Pojďte do toho s námi a společně vraťme zemi 
budoucnost!

Ing. Josef Bernard
lídr Plzeňského
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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

pavel čížek
náměstek hejtmanky 

Plzeňského kraje pro oblast dopravy, 
místostarosta Spáleného Poříčí, 57 let
„Kladu důraz na udržitelnost a politiku 

zaměřenou na venkov a krajinu.“

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 

 Jana Krutáková
poslankyně, 59 let
„Prosazuji odbornost v oblasti zpracování 
odpadů a otázkách vodohospodářství.“
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MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
PRO BUDOUCNOSTPRO BUDOUCNOST

lukáš bartoň
poslanec, 40 let
„Aby děti škola bavila a připravila 
je na život v 21. století.“

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 

Andrea Hoffmannová
náměstkyně primátora Ostravy, 38 let

„Chci školství 21. století jako prioritu této 
země, ne jako předvolební slib.“

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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 Pracujeme pro vás na všech úrovních. Prosadili jsme a aktivně prosazujeme třeba i toto

KROTILI JSME JE,
JAK TO JENOM ŠLO

DALŠÍ
ŠMEJDI 
MAJÍ UTRUM

Navrhneme prodloužit životnost stávajících kontejnerů o 30 
let. Zastavíme k přírodě necitlivý megalomanský vládní pro-
jekt za stovky miliard. Opřeme se o moderní technologie, ty 
zvládnou redukovat radioaktivní odpad na desetinu objemu.   
Neříkáme ne jaderné energetice, říkáme jasné NE jadernému 
úložišti v Pošumaví!

V Plzeňském kraji usilujeme o zajištění urgent-
ních příjmů a akutních lůžek v nemocnicích se 
spádovou oblastí kolem 30 000 obyvatel.

Nedovolíme, aby v Pošumaví 
vznikla skládka jaderného 
odpadu

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

Nebojíme se velkých 
projektů 

Plzeňská Borská pole, okolí dálnice D5 
u Stříbra nebo Boru u Tachova a dal-
ší místa v kraji jsou zamořena obřími 
sklady a montovnami. Přináší pracovní 
příležitosti, ale také nízké mzdy, zahra-
niční agenturní zaměstnance, enormní 
dopravní zátěž a ničení půdy. Plzeňský 
kraj nesmí být evropskou „Čínou“. Pro-
to budeme investovat do rozvoje zna-
lostní ekonomiky spojené s moderními 
technologiemi.

Plzeňský kraj nesmí být 
„Čínou“ Evropy

Zdravotní péče dostupná 
v celém kraji

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.

Začali jsme dlouho slibovanou výstavbu západního okruhu Plzně. Žád-
ný z krajů v ČR dosud tak velkou dopravní stavbu nerealizoval. Těší 
mě, že se nám z fondů Evropské unie podařilo získat dotaci 1,54 
z celkových 2,3 miliard korun. Výstavba probíhá podle plá-
nu. Za rok a půl se okruh otevře řidičům a centru Plzně 
se uleví o 15 tisíc projíždějících aut denně. 

Prosadili jsme
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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.

Začali jsme dlouho slibovanou výstavbu západního okruhu Plzně. Žád-
ný z krajů v ČR dosud tak velkou dopravní stavbu nerealizoval. Těší 
mě, že se nám z fondů Evropské unie podařilo získat dotaci 1,54 
z celkových 2,3 miliard korun. Výstavba probíhá podle plá-
nu. Za rok a půl se okruh otevře řidičům a centru Plzně 
se uleví o 15 tisíc projíždějících aut denně. 

Prosadili jsme
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Lukáš 
Bartoň

Michaela Opltová

Josef 
Bernard

Ve Sněmovně využiji své podnikatelské zkuše-
nosti a právnické vzdělání ve prospěch občanů 
při tvorbě zákonů, které urychlí digitalizaci, 
ulehčí podnikání a zaměstnancům přinesou 
vyšší ohodnocení jejich práce. Tyto kroky 
urychlí pocovidový restart naší ekonomiky 
a do budoucna zvýší její konkurenceschopnost. 

Zároveň budu bojovat proti klientelismu, stát 
na straně slabších proti aroganci mocných 
a podporovat ochranu životního prostředí.

Volíme druhou cestu. Musíme eliminovat naši 
závislost na fosilních palivech, podporovat 
udržitelné zemědělství i lesnictví a celkově 
lépe chránit přírodu. Jsme průmyslová země 
plná šikovných lidí, proto podpořme inovace 
v oblasti obnovitelných zdrojů, elektromobility, 
využití vodíku a chytrých elektrických sítí.

Tyto změny v průmyslu nejsou pro naši zemi 
hrozbou, ale naopak obrovskou příležitostí. 
Chceme se vymanit ze subdodavatelského 
postavení a proměnit se v zemi inovací a mo-
derních technologií. A to budu za všech okol-
ností podporovat.

Spolková činnost a pestrý společen-
ský život jsou nedílnou součástí kaž-
dé obce. Spokojenost občanů netkví 
jen v opravených chodnících a krátce 
střiženém trávníku. Zdravě fungující 
obce cíleně staví na bohatém spole-
čenském a kulturním životě. Pravidel-
né setkávání umožňuje lidem lépe se 
poznat, spolupracovat, budovat pevné 
vztahy. Je to hnací motor obce. 

Z vlastní jedenáctileté praxe starostky vím, že zku-
šenosti a sehranost lidí podílejících se na společen-
ském životě je klíčová i v dobách krize, ať už to byly 
povodně, nebo pandemie. Tam, kde stát selhal, jsme 
uměli okamžitě reagovat, semknout se a spolupra-
covat. Bez nich si to nedovedu představit.  

Podpora spolkového a společenského života v ob-
cích se vyplatí. Proto pro ni budu vytvářet nejlepší 
podmínky i ve Sněmovně.

Celý svět, Česko nevyjímaje, stojí na 
rozcestí. Budeme ignorovat stále sil-
nější signály lidmi poničené přírody 
a pokračovat v tradičním průmyslu 
a energetice, nebo se vydáme na 
cestu moderního průmyslu šetrného 
k životnímu prostředí?

Být poslancem je pro mě víc než práce na plný úvazek. Za 
první 4 roky ve Sněmovně jsem pracoval na 33 legislativních 
úpravách a 4 návrzích zákonů. Šlo například o změnu zákona 
umožňující vodákům dát si na vodě legálně pivo nebo povin-
nost evidence jmenného hlasování na zastupitelstvech, aby 
každý občan věděl, jak jím zvolený zastupitel hlasuje. 

Ve Sněmovně se nejvíc věnuji školství. Mnou předložená 
novela školského zákona se líbila natolik, že ji vláda opsala 
a schválila jako vlastní návrh. Bojoval jsem o ukotvení platu 
učitelů k průměrné mzdě tak, aby se každý rok valorizoval 
a učitelská profese se stala stabilní a dobře placenou prací 
lákající další schopné lidi. Inicioval jsem nákup počítačové 
techniky během pandemie a pomohl zamezit vládou pláno-
vanou redukci asistentů pedagogů. 

Za náš kraj jsem byl ve Sněmovně jediný Pirát. 
Kolik práce uděláme, pokud nás bude víc?

Nejsem kariérní politik, přicházím se zkuše-
nostmi z reálného podnikatelského prostředí. 
Během 16 let jsem vybudoval dva úspěšné 
startupy. V politice mám jasný cíl: propojení 
podnikatelského sektoru s vědou a výzkumem 
tak, abychom nepromarnili obrovský potenciál 
českých mozků a šikovnost „zlatých českých 
ručiček”.

Energie a Zkušenost
vraŤme zemi budoucnost

Daniel
kůs
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naši lidé

představení našich kandidátů
ING. JOSEF BERNARD
krajský náměstek pro oblast životního 
prostředí, ekonom, STAN

Chci se věnovat opravdové podpoře 
malých a středních podnikatelů 
v posunu produkce směrem 
k finálním výrobkům, zjednodušení 
procesů a “debyrokratizaci”. 

MGR. DANIEL KŮS
zastupitel města Plzně, internetový 
podnikatel, právník, Piráti

Pomohu s restartem ekonomiky 
a digitalizací státu, regulací 
agenturního zaměstnávání 
a změnou montoven na „mozkovny“. 
Budu bojovat za ochranu životního 
prostředí.

ING. LUKÁŠ BARTOŇ, PH.D.
poslanec, vědec,
Piráti

Ve Sněmovně se zabývám hlavně 
školstvím. Mimo jiné jsem předložil 
novelu školského zákona, kterou 
vláda následně okopírovala 
a prohlasovala jako vládní návrh 
zákona.

ING. JIŘÍ REZEK, PH.D.
zastupitel města Plzně, vysokoškolský 
učitel, vědec, Piráti

Všemi možnými způsoby se budu 
snažit posunout Českou republiku 
blíže ke skupině technologických 
lídrů výraznou podporou vědy 
a výzkumu.

ING. MICHAELA OPLTOVÁ
starostka Kozolup, předsedkyně krajského 
Výboru pro regionální rozvoj, STAN

Budu bojovat proti centralizaci. 
Chci obcím svěřit funkční nástroje 
a připravit legislativu tak, aby 
se mohly koncepčně rozvíjet 
a rozhodovalo se co nejblíže lidem.

PAVEL ŠRÁMEK
zastupitel města Plzně, manažer 
v mezinárodní IT firmě, Piráti

Chci prosazovat spravedlivé a pro 
lidi srozumitelné zákony, jednoduché 
a spravedlivé daně a to, aby tu byl 
stát pro lidi, nikoliv lidi pro stát. 

ING. JAN BOSTL
starosta obce Kvíčovice, IT specialista,
STAN

Prosazovat budu zákony a projekty, 
které umožní rozvíjet obce 
a spolupráci mezi nimi. Obec má být 
prostředím pro život bez překážek 
v rámci smysluplných pravidel.

PAVEL BOSÁK
zastupitel města Plzně, grafik,
Piráti

Dlouhodobě poukazuji na 
klientelismus, střety zájmů 
a nekompetentnost městských 
představitelů v Plzni. V podobném 
duchu bych pro občany pracoval i ve 
Sněmovně.

ING. PAVEL ČÍŽEK
krajský náměstek pro oblast dopravy, 
místostarosta Spáleného Poříčí, STAN

Podpořím lokální zemědělce 
a lesníky jako tvůrce krajiny s vyšší 
odolností proti erozi a schopností 
zadržet vodu. Jsem pro dotace na 
potraviny a krmiva, ne paliva.

MGR. JANA TOMŠÍKOVÁ
zastupitelka MO 4 Plzeň, učitelka a redak-
torka učebnic, Piráti

Mou prioritou je a i ve Sněmovně 
bude školství a modernizace 
přístupů v něm. Zároveň pomoc 
lidem získat pevné životní jistoty 
a žít aktivní komunitní život.

ING. LIBOR PICKA
starosta Bělé nad Radbuzou, 
STAN

Podpořím úzkou česko-německou 
spolupráci, rozvoj turistiky, 
dostupnost služeb, budování 
infrastruktury a budu aktivně řešit 
vylidňování venkova v příhraničí.

MGR. OLGA SEJRKOVÁ
koordinátorka obchodního oddělení,
Piráti

Ve Sněmovně chci podporovat 
prevenci návykových látek 
a vyšší dostupnost léčby závislostí 
i následné začlenění zpět do 
společnosti, ekologii a ochranu 
zvířat.

ING. JAN VAVŘIČKA
starosta Pačejova,
STAN

Budu na všech úrovních bojovat 
proti záměru vybudovat v našem 
regionu úložiště jaderného odpadu.

PAVEL HAIS
krajský náměstek pro oblast IT, digitalizaci 
a Centrální nákupí, Piráti

Ve Sněmovně chci posunout 
digitalizaci zdravotnictví, aby 
občané nečekali u lékaře a lékaři 
měli potřebnou dokumentaci 
v elektronické podobě kdykoli ji 
potřebují.

MGR. MARTINA NĚMEČKOVÁ
starostka Plané,
STAN

Mou prioritou je dostupnost 
zdravotní péče ve venkovských 
oblastech. Rozdíl mezi městy
a venkovem je jednou z příčin jeho 
vylidňování, proto je to třeba řešit.

JINDŘIŠKA ŠRÁMKOVÁ
hypoteční specialistka, jednatelka realitní 
společnosti, Piráti

Podpora rodin s dětmi je pro mě 
téma číslo jedna. Ve sněmovně chci 
více podpořit dostupnost bydlení, 
daňové slevy na děti a práci na 
zkrácený úvazek.

BC. VÁCLAV BERNARD
starosta Všerub,
STAN

Mým posláním je denně hájit 
zájmy občanů. Svým působením 
ve Sněmovně chci vrátit do vysoké 
politiky slušnost, transparentnost 
a získat zpět důvěru lidí v ni.

ING. MAREK HABRUŇ
zastupitel MO 3 Plzeň, stavební projektant,
Piráti

Zabývám se projekcí staveb, 
urbanismem, územním plánováním, 
zelenou a modrou infrastrukturou. 
Ve Sněmovně budu řešit stavební 
zákon a ochranu přírody.

VÁCLAV KOČÍ
starosta Rokycan,
STAN

Jako celoživotní sportovec ve 
Sněmovně podpořím strategii 
pohybové gramotnosti napříč 
generacemi a spolupráci sportovních 
oddílů se školami.

BC. RADEK KREJČÍ
zastupitel města Plzně, koordinátor vývo-
jového týmu v IT, Piráti

V komunální politice se nejvíce 
zasazuji o koncepční plánování, 
efektivní dopravní řešení a snižování 
dopadů krize bydlení, to chci řešit 
i ve Sněmovně.
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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 pirátská 
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 pí-
semného souhlasu. Noviny pro vás připravili členové 
a příznivci Pirátů a STAN. Číslo 2/2021, Plzeňský 
kraj, náklad 226 500 kusů 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 Jarmila Palatá. Zadavatel 
a zpracovatel Piráti a Starostové. Editor Michal Cha-
lupa a Radek Antl. Redakce: Mgr. Libor Janíček, Pavel 
Bosák, Mgr. Miroslav Mašek a Mgr. Václav Cinádr. 
Korektury Veronika Kopáčková. Tisk: LUOVA Pub-
lishing, 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 Starostové ze státního 
příspěvku za volby 2017 a z darů svých podporova-
telů. Distribuci zajišťují dobrovolníci a poskytovatelé 
komerčního roznosu. Tento materiál má informační 
charakter, nejedná se o komerční nabídku. 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.


