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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 

Náš vztah k minulosti určuje to, kým jsme 
a kam směřujeme. To, co tu po sobě zanechá-
me, je naším dědictvím pro další generace, ať 
už jde o životní prostředí nebo kulturní bohat-
ství naší země. A budoucnost má naše země 
jen tehdy, pokud konečně přestaneme žít 
na dluh budoucím generacím a předáme ji 
v co nejlepším stavu.

Historie našeho kraje byla pevně spjata s těž-
bou uhlí a těžkým průmyslem. Díky černému 
zlatu zde vznikla velká města a železnice. Teď 
však musíme přestat vzpomínat na minulost 
a vyřešit dlouhotrvající neřešené problémy. 
Čelíme krizi způsobené vysokou zadluženos-
tí, sílící byrokracií, chybějícími sociálními 
jistotami, exekucemi nebo devastací naší kra-
jiny. Přistupme k této krizi jako k nové příleži-
tosti! Díky fondu obnovy máme šanci získat 
nemalé prostředky na investice na zotavení 
naší ekonomiky. Musí se ale jednat o smyslu-
plné projekty tak, ať si přestaneme brát zdroje 
od budoucích generací. Nemůžeme si dovolit 
plýtvat vzácnými lidskými a přírodními zdroji 
na prodělečné projekty, jako je výstavba ka-
nálu Dunaj-Odra-Labe.
Chceme pro naši zemi víc než jen návrat 
do normálu a máme plán, jaké kroky je třeba 
udělat v ekonomice, sociální oblasti, vzdělá-
vání a ochraně přírody. Ale hlavně v oblasti 
digitalizace a modernizace naší země. 

Chcete-li změnu, potřebujete energii a zkuše-
nost, kterou vám jako koalice Piráti a Staros-
tové nabízíme.

Lukáš Černohorský 
lídr kandidátky Piráti a Starostové 
v Moravskoslezském kraji

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

BUDOUCNOST BEZ ZADLUŽOVÁNÍ

MÁME JASNÝ PLÁN

Daniel Galuszka
zastupitel města Bohumína, 26 let
„Zastavíme 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

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 
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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 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 škol20 000 

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

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 námi iniciovaná 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. Mladistvým delikventům jejich škody odpouštět nechceme 
a nebudeme. Nikdo ale nesmí mít zkažený vstup do dospělosti kvůli tomu, 
že mu ve 12 letech rodiče nedali peníze 
na jízdenku a potom za něj odmítli platit 
pokuty. Nezletilí často ani celé roky 
nevěděli, že na sobě mají exekuci 
a v 18 letech najednou zjistili, 
že dluží desítky až stovky tisíc. 
To už je dnes minulostí.

V KRIZI 
JSME 
ZMRAZILI 
PLATY 
POLITIKŮM

KLECOVÝ 
CHOV KONČÍ

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 plnoletosti

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.
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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.

VLÁDĚ NAVZDORY:
DŮCHODY 

SE POČÍTAJÍ 
SPRAVEDLIVĚJI



piratiastarostove.cz piratiastarostove.cz

Prosadili jsme Vraťme zemi budoucnost4 5

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 námi iniciovaná 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. Mladistvým delikventům jejich škody odpouštět nechceme 
a nebudeme. Nikdo ale nesmí mít zkažený vstup do dospělosti kvůli tomu, 
že mu ve 12 letech rodiče nedali peníze 
na jízdenku a potom za něj odmítli platit 
pokuty. Nezletilí často ani celé roky 
nevěděli, že na sobě mají exekuci 
a v 18 letech najednou zjistili, 
že dluží desítky až stovky tisíc. 
To už je dnes minulostí.

V KRIZI 
JSME 
ZMRAZILI 
PLATY 
POLITIKŮM

KLECOVÝ 
CHOV KONČÍ

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 plnoletosti

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.
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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.

VLÁDĚ NAVZDORY:
DŮCHODY 

SE POČÍTAJÍ 
SPRAVEDLIVĚJI
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1. LUKÁŠ ČERNOHORSKÝ, PIRÁTI
36 let, Ostrava
lídr Pirátů v Moravskoslezském kraji, poslanec

Chci stát, který nenechá nikoho na vedlejší 
koleji, ohleduplnost nebude slabostí  
a kde politika nebude sprosté slovo.

2. ONDŘEJ POLANSKÝ, PIRÁTI
37 let, Ostrava 
poslanec

Mám na starosti vedení týmu pro dopravu  
a její budoucnost, jsem velkým propagáto-
rem vysokorychlostních železničních  
tratí a chytrých řešení v dopravě.

3. DANIEL GALUSZKA, PIRÁTI
26 let, Bohumín
zastupitel města Bohumína

Chci zastavit exekuční byznys, který dostává 
statisíce lidí v naší zemi do dluhových pastí. 
Země je tak bohatá, jak bohatý je její  
nejchudší občan.

4. PETR LETOCHA, STAN
37 let, Karviná 
zastupitel města Karviné

Zastavme byrokracii, využijme technologie 
ve státní správě a spolupracujme s experty. 
Nastal čas pro novou generaci poslanců,  
kteří ve Sněmovně nebudou jen pospávat.

7. ANDREA HOFFMANNOVÁ, PIRÁTI
38 let, Ostrava
náměstkyně primátora města Ostravy

Věřím, že vzdělaní občané jsou základem 
úspěšné a fungující společnosti. Chci proto, 
aby se školství posunulo do 21. století a stalo 
se opravdovou prioritou naší země.

8. JAN LIPNER, STAN
56 let, Horní Suchá 
starosta obce Horní Suchá

Jsem lokální patriot, na život se dívám  
střízlivě a rozlišuji moderní od módního. 
Chci prosazovat takové zákony, podle  
kterých se bude dát dobře vládnout.

5. VERONIKA MURZYNOVÁ, PIRÁTI
35 let, Ostrava, zastupitelka města Ostravy,  
autorka kosmického programu

Využijme vědu a techniku k tomu, aby se 
nám tady lépe žilo. Spravedlivý přechod  
k čisté ekonomice zajistí lepší životní  
prostředí a vyšší úroveň a kvalitu života.

6. HANA BRŇÁKOVÁ, PIRÁTI
49 let, Opava, ředitelka neziskové organizace, 
zastupitelka města Opavy

Věnuji se pomoci lidem se zdravotním  
postižením. Spravedlivé podmínky a rovné 
šance pro všechny jsou pro mě důležité  
jak v osobním životě či práci, tak i v politice.

9. JAKUB TICHÝ, PIRÁTI
36 let, Frýdek-Místek
radní města Frýdku-Místku

Žiju kulturou, jsem divadelník a ředitel  
divadla. Chtěl bych přispět k lepší atmosféře 
ve společnosti, sociální spravedlnosti  
a k pevnému zakotvení ČR v EU.

10. MICHAEL RATAJ, STAN
51 let, Branka u Opavy 
starosta obce Branka u Opavy

Chci prosadit přijetí takových zákonů,  
které zajistí bezpečnostní, ekonomické,  
zdravotní a sociální jistoty občanů  
tohoto státu. 

11. MARIAN BABIC, PIRÁTI
38 let, Ostrava
advokát

Jako politický idealista a otec dvou malých 
dětí chci aktivně přispět k tomu, aby mohly 
vyrůstat ve svobodné a prosperující zemi. 

12. VLADIMÍRA MACHALOVÁ, STAN
52 let, Ostrava
kunsthistorička 

Chci dokázat, že politika sama o sobě není 
„svinstvo“, nejde v ní o koryta a peníze. 
Zasadím se o to, aby se do ní vrátila slušnost, 
zodpovědnost a ryzí demokratické principy.

13.  Alena Klocová, PIRÁTI  
53 let, Karviná, konzultantka  
rozvojových projektů

14.  Michaela Šebelová, STAN  
38 let, Kunčice pod Ondřejníkem,  
starostka obce Kunčice  
pod Ondřejníkem, fyzioterapeutka

15.  Martin Rédr, PIRÁTI  
45 let, Havířov, zastupitel města  
Havířova, sociální pracovník

16.  Petr Martiňák, STAN  
58 let, Horní Tošanovice, starosta  
obce Horní Tošanovice

17.  Pavlína Nováčková, PIRÁTI  
33 let, Ostrava, zastupitelka městského 
obvodu Ostrava-Jih, kulturní pracovnice

18.  Lukáš Kubný, STAN 
40 let, Kobeřice, starosta obce Kobeřice, 
autorizovaný inženýr pro statiku  
a dynamiku staveb

19.  Bára Branná, PIRÁTI  
25 let, Český Těšín, studentka  
psychologie, grafička

20.  Jiří Jureček, STAN  
40 let, Ostrava, starosta městského  
obvodu Ostrava-Hošťálkovice,  
předseda STAN MSK

21.  Arnošt Žídek, PIRÁTI  
45 let, Ostrava, krajský zastupitel,  
ředitel základní školy

22.  Lukáš Němeček, STAN  
37 let, Karviná, dělník

23.  Radim Kravčík, PIRÁTI  
41 let, Karviná, historik,  
středoškolský učitel

24.  Roman Šigut, STAN  
44 let, Krnov, zastupitel města  
Krnova, dopravní konzultant

25.  Václav Parchaňský, PIRÁTI  
34 let, Ostrava, architekt  
informačních systémů

26.  Šárka Kapková, STAN 
55 let, Rychvald, zastupitelka města 
Rychvald, pedagožka

27.  Michaela Davidová, PIRÁTI 
37 let, Frýdek-Místek, šéfredaktorka  
online magazínu Ostravské univerzity

28.  Jan Szturc, STAN  
34 let, Dolní Lutyně, fyzioterapeut,  
trenér reprezentace para hokeje  
a organizátor sportovních akcí

29.  Michal Breškovec, PIRÁTI  
42 let, Ostrava, architekt počítačových 
sítí, zastupitel městského obvodu  
Ostrava-Jih

30.  Andrea Ligocká, STAN  
39 let, Bukovec, zastupitelka obce,  
senior účetní a jednatelka společnosti   

31.  Radek Simkanič, PIRÁTI  
32 let, Pustějov, IT programátor,  
živnostník

32.  Hana Bližňáková, STAN  
51 let, Dobroslavice, starostka obce  
Dobroslavice, pedagožka

33.  Ondřej Ručka, PIRÁTI  
38 let, Ostrava, právník, krajský  
zastupitel

34.  Martin Sedlák, STAN  
54 let, Těškovice, starosta obce  
Těškovice, obchodní ředitel akciové 
společnosti

35.  Zdeňka Kupcová, PIRÁTI  
45 let, Orlová, specialistka  
informačního servisu ve zdravotní 
pojišťovně

36.  Vítězslav Dostál, STAN  
61 let, Hlubočec, podnikatel  
a cestovatel
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čtyři výzvy pro lepší kraj
Veronika murzynová:
Náš „razovity“ region 
může rozkvést díky 
novým odvětvím

Tak jako uhlí a ocel proměnily náš kraj k nepo-
znání a přivedly sem desítky tisíc lidí za prací 
a lepším životem, teď po sto letech stojíme 
na prahu stejné změny. Neuvěřitelných sto 
miliard korun k nám může přijít z Evropské unie, 
abychom se vypořádali s faktem, že zlatá éra 
těžkého průmyslu je nenávratně pryč. Blahobyt 
už nám nepřináší a přinášet nebude. 

Základním kamenem úrazu je v tuto chvíli nedostatečná kontrola 
hospodaření s veřejnými penězi. Přitom zde máme dobře fungu-
jící úřad s řadou uznávaných odborníků, jehož hlavním účelem je 
hledat nehospodárnost a hodnotit účelnost využití peněz. Mám na 
mysli Nejvyšší kontrolní úřad, který je schopen provádět ročně de-
sítky kontrol v oblastech defi novaných zákonem. Výsledkem kon-
trol je často upozornění na zbytečnou administrativní náročnost 
činností státu, častá nekoordinace mezi dotačními tituly a špatně 
nastavená pravidla jejich čerpání. NKÚ poskytuje řadu podnětů, jak 
zlepšit fungování státních institucí. Na transformaci našeho kraje 
poputují miliardy z evropských peněz, proto navrhujeme, aby úřad 
mohl kontrolovat efektivitu vynaložených peněz i na úrovni krajů, 
statutárních měst a státních podniků.

Je důležité dostat nákladní dopravu z přeplněných 
silnic na koleje, vysokorychlostní železnice uleví 
dopravě osobní. A co je důležité, rozvoj železnice 
je obrovskou příležitostí také pro průmysl v Mo-
ravskoslezském kraji. Může přinést stovky nových 
pracovních míst pro místní podniky, jako je Škoda 
Vagónka, Bonatrans nebo Borcad.

Polsko na počátku letošního roku začalo s přípra-
vami dokumentace k vysokorychlostní železnici 
mezi Katovicemi a Ostravou. Moravskoslezská 
metropole by tak mohla být také první vlaštovkou 
na české půdě, která by odstartovala přípravu rych-
lého spojení dál do Prahy, Bratislavy, Budapešti 
a Vídně. Naše Správa železnic už také vypsala ve-
řejnou zakázku na dokumentaci pro první část vy-
sokorychlostní trati z Přerova do Ostravy, která má 
název Moravská brána.

„Vláda boje proti korupci“ prosadila minimum protiko-
rupčních zákonů, některé ani nevznikly. A Česko se dále 
propadá v žebříčku hodnocení korupce na úroveň rozvo-
jových zemí, jako je Rwanda. Úředníci na ministerstvech 
tyto zákony tvoří, problém je, že na ně nenavazuje poli-
tická vůle vládních stran je prosadit. V současném slo-
žení Sněmovny se podařilo schválit jediný protikorupční 
zákon z celkem jedenácti, jejichž přijetí slibovala sou-
časná vláda Andreje Babiše.

Z Ostravy rychlovlakem za 30 minut pohodlně v Katovi-
cích a za hodinu a půl v Praze? To není sci-fi , ale reálná 
budoucnost našeho kraje. Vlaky na vysokorychlostní 
železnici v Česku by podle odhadů mohlo v budoucnu 
využívat přes 130 000 cestujících denně. První rychlo-
vlak by mohl z Ostravy vyjet za 7 let. Renesance železni-
ce je podle Pirátů a Starostů klíčem k udržitelné dopravě 
a vybudování vysokorychlostní železnice by podle pirát-
ského adepta na ministra dopravy Ondřeje Polanského 
mělo být největší investiční prioritou v oblasti dopravy. 

Do Moravskoslezského kraje míří z Fon-
du pro spravedlivou transformaci téměř 
19 miliard korun, které jsou určeny na 
zmírnění dopadů odklonu od uhelného 
průmyslu a energetiky. Bude teď na nás 
politicích, abychom ty peníze utratili 
účelně a smysluplně a aby neskončily 
v kapsách kmotrů a podnikavců, nepromr-
haly se na megalomanské projekty, aniž 
bychom dosáhli cíle. A co je tím cílem? Při-
nést všem lidem v Moravskoslezském kraji 
nejen lepší životní prostředí, ale především 
lepší životní úroveň a kvalitu života. Náš 
„razovity“ rozmanitý kraj vyrostl díky těžké 
práci našich předků a teď může rozkvést 
díky naší práci v nových odvětvích a zele-
né energetice, kde by za méně náročnou 
práci lidé měli dostat lépe zaplaceno. 
Zasloužíme si to!

Průmysl to v našem regionu měl v posled-
ních měsících opravdu těžké. Propásli jsme 
několik let, kdy jsme mohli připravit náš 
region na klidný útlum těžby OKD, stále do-
plácíme na divokou privatizaci. V ostravské 
huti Liberty ještě teď není jisté, jestli její 
nový majoritní vlastník neodkloní peníze a 
emisní povolenky do jiných zemí. Při trans-
formaci regionu musíme podpořit hlavně 
malé a střední podnikání, peníze nesmí 
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Ondřej Polanský:
V dopravě nám 
nesmí ujet vlak

Petr Letocha: 
Postavme malé 
a střední podnikání 
znovu na nohy! 

Lukáš Černohorský:
Kontrola je základ 
dobře fungujícího státu

směřovat jen k průmyslovým gigantům 
a starým hráčům. Sám podnikám již 
17 let, z toho posledních 12 let v Karviné. 
Podnikání není procházka růžovým sa-
dem. To ví každý živnostník, řada z nich 
bohužel i kvůli covidu činnost ukončila 
a vrátila se zpět do pracovního poměru. 
Musíme nastavit pro podnikatele tako-
vé prostředí, kdy jim stát nebude házet 
klacky pod nohy, ale nechá je v klidu 
podnikat ve stabilním prostředí. Nastaví 
spravedlivé daně a podpoří v začátcích 
ty, kteří to potřebují, a ne velké korporá-
ty vedené oligarchy. Myslete na budouc-
nost! Může se zdát, že už je pět minut po 
dvanácté, ale zažili jsme toho v našem 
kraji už hodně a vždycky jsme to zvládli, 
věřím, že i díky pomoci Evropy uhelným 
regionům to zvládneme i dnes, jen nás 
nesmí vést nemehla.

Kraj se musí přizpůsobit změně, aby mohl dál růst

Cesta k udržitelné dopravě vede po železnici

Kde se daří podnikání, tam se dobře žije

Politikům i úředníkům musí být vidět pod ruce
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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 pi-
rátská strana se sídlem Na Moráni 360/3, 128 00 
Praha 2, IČ: 71339698. Publikování a další šíře-
ní 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, Moravskoslezský kraj, náklad 
415 000 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

Proč volit koalici Pirátů a STAN? Protože za nimi 
není žádný skandál, mají čistej štít. Protože dělají 
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.
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