
vraťme zemi
budoucnost

září–říjen 2021

Každý si budoucnost představujeme po 
svém, ale jedno máme společné. Plánujeme, 
že bude lepší a šťastnější. My, Piráti a Staros-
tové, nejsme výjimkou. Máme jasnou vizi, jak 
z České republiky udělat moderní, svobodný 
a přívětivý stát.

Když říkáme, že vrátíme zemi budoucnost, 
máme na mysli vzdělávání pro 21. století 
a  podmínky pro celkově úspěšný život. Bu-
deme podporovat a  chránit mladé rodiny, 
trh otevřený perspektivní práci, ale i krajinu, 
půdu a vodu.

Budoucnost musíme zajistit všem generacím 
ve všech regionech. K  tomu je třeba naučit 
tento stát nakládat s našimi penězi. Přejít na 
zodpovědné a efektivní hospodaření. Zasta-
vit rekordní zadlužování země. Vytvářet pod-
mínky pro potřebný růst ekonomiky, který se 
neobejde bez masivních investic.

To dokáže pouze vláda, která je maximálně 
transparentní, nezatížená korupčními skan-
dály. Vláda, která pracuje na efektivním cho-
du země, ne na fi nančních zájmech jednoho 
holdingu. Vláda, která naslouchá a  vede 
slušnou, věcnou diskusi. S dostatečnou pod-
porou vás, voličů, takovou vládu můžeme 
sestavit.

Připravili jsme nejpropracovanější program 
modernizace této země. Pomozte nám ho 
uskutečnit – přijďte k volbám.

Najdete ho na www.piratiastarostove.cz.

Na budoucnost
se máme těšit,
ne se jí obávat
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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 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 

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

BUDOUCNOST BEZ ZADLUŽOVÁNÍ

MÁME JASNÝ PLÁN

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

Věslav Michalik 
náměstek hejtmanky Středočeského kraje, 58 let 

„Vytvoříme fi nanční podmínky 
pro Česko ekonomicky zdravé, 

vzdělané a technologicky vyspělé.“

Nechceme pokračovat ve stamiliardových schodcích státního rozpočtu. Máme plán, jak do 
pěti let zastavit zadlužování země. Státní Otesánek dostane pořádnou dietu. Zároveň 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 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

Ra dek 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 přeorienujeme 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 
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MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
PRO BUDOUCNOSTPRO BUDOUCNOST

petr GAZDÍK
poslanec, 47 let

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

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

Učení musí dávat smysl všem. Žákům, učitelům i státu.
Pokračovat v bifl ování 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

HRAJEME S OTEVŘENÝMI KARTAMI

20 000 

PŘÍVĚTIVÝ STÁT, 
KTERÝ SLOUŽÍ LIDEM

věra kovářová
poslankyně, 57 let

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

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 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.
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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

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 
důchodem a seniory, ale i třeba pro asistenty peda-
gogů a učitele, pracující pouze na částečný pracov-
ní úvazek. Na ty všechny vláda při svých opatřeních 
typicky zapomněla. Rádi jsme jí to připomněli.

Při silniční kontrole vám postačí jen občanka. Sně-
movnou totiž prošel náš klíčový digitalizační balí-
ček, který rozšířil už dříve schválený zákon o právu 
na digitální 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 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 pomů-
že 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 ne-
mocnici. 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

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 návr-
hy vládního zákona, díky kterým radnice získaly 
možnost zakázat podomní prodej energií na úze-
mí své obce.

Postarali jsme se o férovější valorizaci 
důchodů. Ta se dosud vztahovala až na dů-

chody po prvním vyplacení v lednu. Část se-
niorů tím nelogicky přicházela o valorizační 

částku skoro za celý měsíc. Náš návrh záko-
na prošel Sněmovnou i přes odpor vládních 

stran ANO a ČSSD. V úsilí o spravedlivější 
penze hodláme pokračovat i v budoucnu.
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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 návr-
hy vládního zákona, díky kterým radnice získaly 
možnost zakázat podomní prodej energií na úze-
mí své obce.

Postarali jsme se o férovější valorizaci 
důchodů. Ta se dosud vztahovala až na dů-

chody po prvním vyplacení v lednu. Část se-
niorů tím nelogicky přicházela o valorizační 

částku skoro za celý měsíc. Náš návrh záko-
na prošel Sněmovnou i přes odpor vládních 

stran ANO a ČSSD. V úsilí o spravedlivější 
penze hodláme pokračovat i v budoucnu.
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“Dokážeme vnést řád do cha-
osu. Když budou politici více 
naslouchat lidem, posílí se i 
důvěra lidí v politiku a politiky.”

“Pojďme aktivně řešit změny klimatu, 
ať po nás nezůstane potopa.”

Tomáš Müller
Lídr kandidátky v Olomouckém kraji
55 let, elektroinženýr

“Zaměříme se na úkoly s přesahem do dalších 
volebních období. Změnit systém trvá desetiletí.”

Martin Jiránek
Lídr kandidátky v Královéhradeckém kraji
43 let, podnikatel, marketingový specialista

VÍT RAKUŠAN
Lídr kandidátky 
ve Středočeském kraji
42 let, středoškolský 
pedagog

“Chci pro naši zemi lepší budoucnost. 
A o tu jsem ochoten se porvat a svůj 
díl odpracovat. Lidé si jí zaslouží.”

ivan bartoš
Lídr kandidátky v Ústeckém kraji
41 let, specialista na informační 
technologie

“Jsem pro kulturní politickou diskuzi 
a ne pro lež a šíření fakenews.”

Lukáš Kolářík
Lídr kandidátky v Jihočeském kraji
37 let, odborník na dluhovou 
a bezpečnostní problematiku

“Každý z nás může přispět ke změně. Jde o elán, 
vytrvalost a schopnost vysvětlit věc druhým.”

Olga Richterová
Lídryně kandidátky v Praze 36 let, 
překladatelka a odbornice na sociální politiku

“Štve mě lhostejnost lidí k tomu, 
co se kolem nás děje, Chceme-li změnu, 
nesmí nám dojít energie.”

Petr Třešňák
Lídr kandidátky v Karlovarském kraji
38 let, jaderný inžený

“Velké změny může odstartovat i snaha 
o zlepšení úplné maličkosti.“

Blanka Lednická
Lídryně kandidátky v kraji Vysočina
40 let, genealožka

“Venkov si nezaslouží být jen druhořadým 
hráčem, ale fungujícím a prosperujícím 
ekosystémem, kde budou chtít žít naše děti.”

Radek Holomčík
Lídr kandidátky v Jihomoravském kraji
36 let, PR specialista a expert na zemědělství

“Jestli nezajistíme důvěru občanů ve stát, 
ohrozíme svou západní geopolitickou orientaci.”

Josef Bernard
Lídr kandidátky v Plzeňském kraji
57 let, ekonom a expert na regionální rozvoj

“Dnešní třicátníci se také mají dočkat důchodu. 
Pokud nezměníme kurz, čeká je místo 
důchodu almužna.”

Mikuláš Ferjenčík
Lídr kandidátky v Pardubickém kraji
34 let, lektor kroužků zábavné logiky, překladatel

“Až se nám podaří vrátit do politiky lidskost, 
transparentnost a zdravý rozum, budeme mít 
vyhráno.”

František Elfmark
Lídr kandidátky ve Zlínském kraji
42 let, podnikatel, propagátor oběhového 
hospodářství

ekosystémem, kde budou chtít žít naše děti.”

“Stát má sloužit občanům,
ne občané státu.”

Lukáš Černohorský
Lídr kandidátky v Moravskoslezském kraji
36 let, IT specialista

“Za transparentní politiku se vyplatí bojovat. 
I když vás pak někteří nebudou mít v oblibě.”

Jan Farský
Lídr kandidátky v Libereckém kraji
42 let, právník

seznamte seseznamte se

“Chci pro naši zemi lepší budoucnost. 
A o tu jsem ochoten se porvat a svůj 
díl odpracovat. Lidé si jí zaslouží.”

ivan bartoš
Lídr kandidátky v Ústeckém kraji
41 let, specialista na informační 
technologie

Chcete se o nás dozvědět víc? 
Navštivte naše koaliční webové stránky.
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MLUVÍME S VÁMI

Podnikatelé 
naše plány 
oceňují

Senioři nestojí 
o úplatky

Ženy 
se podílí 
na našich vizích

DOSTUPNÉ 
BYDLENÍ 
NENÍ SEN

Stát už se k  českým podni-
kům nesmí chovat jako k  ne-
vlastním dětem. To oni vytváří 
pracovní místa v regionech, ve 
velkém přispívají do veřejné 
kasy a  pomáhají nám k  svě-
tovému věhlasu. Než aby jim 
v tom pomáhal, mnohdy na ně 
vytahuje bič. Ukončeme tuhle 
ostudu a pojďme si české pod-
niky hýčkat.

Náš přístup k rodině stojí 
na hodnotách, které posi-
lují vzájemné pochopení 
a  spolupráci. Prosadíme 
stát, který oběma rodi-
čům umožní pracovat  za 
rovných příležitostí a  se 
spravedlivým ohodnoce-
ním. Klíčová je pro nás 
i  podpora rodičů, kteří 
na výchovu zůstali sami. 
Stát už nesmí předstírat, 
že neexistují. A my se za 
ně postavíme.

Bydlet ve svém a za svoje nesmí 
být pro mladé nesplnitelný sen. 
Argument, že tito lidé už si ně-
jak poradí, mají ze všech nejvíce 
sil rvát se se životem a za zády 
rodiče a prarodiče, to prostě ne-
obstojí. Diskuzi vedeme se všemi 
generacemi bez rozdílu. Mladým 
lidem nasloucháme a refl ektu-
jeme jejich témata. Právě tehdy, 
kdy je bude brát vážně celá spo-
lečnost, se posuneme společně 
dál. Do 21. století.

Většina seniorů nestojí o  drobné úplatky k  důchodům. 
Stojí o  dostupné zdravotnictví a  domácí péči, ale také 
o to, aby si těch pár tisíc mohli sami vydělat způsobem, 
který jim vyhovuje. To všechno jim stát spíše kompliku-
je. Odstrkuje je na okraj společnosti, na kterou desítky 
let dřeli a které odváděli daně. To napravíme a dopřeje-
me seniorům stáří, jaké si celý život představovali. Ať už 
klidné, v kruhu svých blízkých, při odpovídající zdravotní 
a sociální péči, anebo aktivní. Jak se stát bude chovat 
k nim, se jednou bude chovat i k nám.

Míříme za vámi, abychom vám tváří v tvář představili svoji vizi mo-
derní společnosti. Pečlivě posloucháme, co na ni říkáte a nasává-
me nová témata k zamyšlení. S mnohými z vás jsme se již setkali 
a zažili velice přínosné debaty. O čem byla řeč nejčastěji?

Každá debata s mladými lidmi jen po-
tvrzuje naše přesvědčení: dostupné 
bydlení je pro ně zásadní problém. Vů-
bec nejcitelnější dopad vidíme u mla-
dých rodin. Kvůli vysokým podnájmům 
bojují každý měsíc s rozpočtem a do-
sáhnout na vlastní byt je pro ně spíše 
sci-fi . Máme řešení – jasný plán pro 
podporu mladých při pořizování první-
ho bydlení.

Setkání se starší generací je radost. 
Tito lidé si prožili hodně, a  jejich zku-
šenosti jsou přínosné. Bohužel mají 
pocit, že poslouchat je vlastně nikdo 
nechce. Vláda jim rozdá pár tisíc dr-
žhubného a dál se o ně nestará. Zveme 
je k naší aktivitě Senioři na palubě, kde 
jejich problémům, potřebám a přáním 
nasloucháme a  diskutujeme o  nich. 
Přesně tak nakonec vznikla významná 
část našeho Stříbrného programu pro 
seniory.

Ve Škodovce. V  jednom z  řady českých 
podniků, do kterých jezdíme pro jasný ná-
zor na náš program. Ohlas bývá pozitivní. 
Nejvíc podnikatelé oceňují plán zjedno-
dušit daňový systém a  poskytovat úvěry 
skrze novou rozvojovou banku. Shodně ví-
tají snahu o celkové snížení administrativní 
zátěže pomocí digitálních nástrojů i novelu 
zákoníku práce, která umožní pružné vy-
tváření pracovních míst.

Často vedeme řeč na citlivé téma: ženy 
v  politice. Politika je dnes bohužel do-
ménou mužů a  podle toho i  vypadá. 
Je plná ega a nereflektuje typicky „žen-
ské problémy“ jako práce při rodičovské, 
domácí násilí nebo samoživitelství. Mno-
hé překvapí, kolik žen je v našich řadách 
a kolik se jich podílelo na našem progra-
mu. Díky tomu v něm tato citlivá témata 
mají pevné místo.

Podnikatelům nasloucháme a oni nám

Rovné příležitosti pro ženy vnímáme jako klíčové

Mezigenerační dialog je základ

Mladým umožníme získat bydlení

“Jsem pro kulturní politickou diskuzi 
a ne pro lež a šíření fakenews.”
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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.

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 písemného souhla-
su. Noviny pro vás připravili členové a příznivci 
Pirátů a  STAN. Číslo 2/2021, celostátní muta-
ce, náklad 50 000 ks. Celorepublikový náklad 
3 606 000 ks. Periodicita 2-4 vydání ročně. 
Datum vydání srpen 2021, registrační číslo MK 
ČR E 24174. Sazba BeefBrothers. 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 Ho-
fman, 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, nejed-
ná 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.

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.     

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.     

EVA HOLUBOVÁ
Herečka

DANIELA KOLÁŘOVÁ
Herečka a bývalá politička

KAREL ZIMA
Herec

PETR DÉMA ŠKABRADA
Zpěvák punkové kapely 
Znouzectnost

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.


