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vraťme zemi 
budoucnost

září–říjen 2021

Vážení čtenáři,

máme za sebou první volební období ve Sně-
movně. A nechodili jsme si to tam jen odse-
dět -- celé čtyři roky jsme pilně pracovali na 
zákonech, které pomáhají zlepšit každodenní 
život všech lidí v Česku. Do příštího volebního 
období jdeme s jasnou vizí a plánem, jak vrátit 
naší zemi budoucnost, která se nám kvůli di-
letantství současné vlády tolik vzdálila. Malou 
ochutnávku z naší vize najdete na následujících 
dvou stranách.
Věcí, které se nám ať už ve Sněmovně nebo 
na kraji povedly, je řada. Tak například – díky 
našemu návrhu se digitalizace zdravotnictví do-
táhne do konce už o pět let dříve, než plánovalo 
Ministerstvo zdravotnictví. Díky elektronizaci 
bude zdravotnická péče mnohem dostupněj-
ší, protože uvolní ruce lékařům a sestrám od 
zbytečné byrokracie, tak aby se mohli věnovat 
tomu nejdůležitějšímu – pacientům.
V kraji se toho také povedla spousta. Lázeňský 
trojúhelník se stal součástí seznamu světového 
dědictví UNESCO! Jde o obrovskou prestiž, 
ale také obrovskou odpovědnost, kterou to do 
našich měst přinese. Úspěšně jsme zahájili 
proces transformace regionu za pomoci Fon-
du spravedlivé transformace, v rámci kterého 
přiteče do kraje 6,3 miliardy. Tomuto tématu 
se věnujeme na straně 7. 
Pokud neplánujete přijít k volbám, zkuste toto 
rozhodnutí ještě zvážit, rozhoduje se o budouc-
nosti vás i vašich dětí. Pokud 
k volbám chcete jít, dejte 
prosím šanci koalici Pirátů
a Starostů. Nabízíme energii 
a zkušenost, poctivé kandi-
dáty, propracovanou 
vizi a naději ke změně.
Pouze s vaší pod-
porou vrátíme zemi 
budoucnost.

PETR TŘEŠŇÁK
lídr Karlovarského 
kraje

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?
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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 finanční 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 firem i rozvojové banky. Do vzdělání, robotizace, 
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 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 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 

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

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 firmám.
Náš návrh podpořil Senát, který ho 
předal k  podpisu prezidentu Zema-
novi.

V KRIZI 
JSME 
ZMRAZILI 
PLATY 
POLITIKŮM

KLECOVÝ 
CHOV KONČÍ

VLÁDĚ NAVZDORY: 
DŮCHODY 

SE POČÍTAJÍ 
SPRAVEDLIVĚJi

Bráníme pendlery

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.

V době prvotního náporu 
epidemie Covid-19 jsme se 
zasadili o zrušení ome-
zení na hranicích 
pro pen-
dlery 
i turisty. 

Akcentovali 
jsme téma pen-
dlerů a dostali jsme 
ho na celostátní úroveň. 
Na silný hlas z regionů 
musela reagovat i vláda.
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V OPOZICI, PŘESTO AKČNĚ. JENOM ZA POSLEDNÍ ROK JSME PROSADILI TŘEBA TOHLE

KROTILI JSME JE,
JAK TO JENOM ŠLO

Odmítli jsme schodek rozpočtu, jaký historie naší země ne-
pamatuje: půl bilionu korun. Ze strany vlády jde o šílený 
návrh nejen proto, že takový deficit v Česku nemá obdoby. 
Je šílený hlavně proto, že v něm chybí výraznější investice 
do udržitelného rozvoje, ambice snížit enormní byrokratic-
kou zátěž a  aktivně hledat další úspory, ani chuť zajistit 
udržitelnost veřejných rozpočtů pro další generace. Před-
ložili jsme pozměňovací návrh, který v rozpočtu vyčleňuje 
prostředky pro kraje. Není přece jednodušší způsob, jak 
rozhýbat naši národní ekonomiku, než výrazným posílením 
lokálních ekonomik.

Připravili jsme a zorganizovali pracovní skupinu pro vznik 
CHKO Krušné hory. Ochráníme tím krásnou krušnohor-
skou přírodu, nebudou tu moct vznikat stavby, které by 
hyzdily krajinu, ale zároveň umožníme její rozvoj.

Karlovy Vary, Františkovy a  Mariánské Lázně se spolu 
s  dalšími 8 evropskými lázeňskými městy staly součás-
tí prestižního klubu památek UNESCO. Výbor světového 
dědictví zapsal SLAVNÉ LÁZNĚ EVROPY na Seznam svě-
tového dědictví UNESCO. Završilo se tak naše dlouholeté 
úsilí, ale neznamená to, že se můžeme posadit s rukama 
v klíně a čekat. Je to právě naopak – UNESCO je potenci-
ál, který musíme uchopit a rozvíjet jej, neboť to může být 
přínosem pro celý náš kraj.

Zápis lázeňského 
trojúhelníku 
na seznam
UNESCO

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!

500 MILIARD KČ 
NA SEKERU NEDOSTALI

Chráníme 
naši 
přírodu

Už žádné exekuce 
jako překvapení 
k osmnáctinám

Zabránili jsme ve Sněmovně zdvojnáso-
bení povinného přimíchávání biopaliv 
1. generace do benzínu, které navrhli 
poslanci hnutí ANO. To by znamenalo 
nejen zdražení benzínu pro české řidiče, 
ale také vyšší zisky pro premiérův Ag-
rofert, který je největším producentem 
biopaliv v ČR.

Zabránili jsme 
skokovému 
zdražení 
benzínu
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představení našich kandidátů
PETR TŘEŠŇÁK
38 let, poslanec, Mariánské lázně, 
Piráti

„Chceme-li změnu, nesmí nám dojít energie.“
Jsem profesí energetik, bývalý starosta Mariánských Lázní, ale 
jinak také basák několika punkových kapel. Poslední čtyři roky 
také jeden z dvaadvaceti pirátských poslanců v Poslanecké 
sněmovně. Ale především jsem táta tří dětí, který by jim rád 
tuhle zemi jednou předal v trochu lepším stavu, než v jakém 
se dneska zrovna nachází, což je také jedním z důvodu mého 
vstupu do politiky.Svůj volný čas trávím výlety s rodinou po 
Karlovarském kraji. Mým nejoblíbenějším místem je Kladská 
u Mariánských Lázních, díky svému krásnému okolí a klidu.

JAN KUCHAŘ
47 let , starosta Františkových Lázní, dříve 
podnikatel, manažer, STAN

“Naše země i náš kraj mají obrovský potenciál, jen je 
ho třeba využít.”
Narodil jsem se sice na severu Čech, na ten náš západ jsem 
se ale přestěhoval hned po ukončení studií. S manželkou 
Zdeňkou máme dvě děti, Aničku a Honzíka, se kterými žijeme 
ve Františkových Lázních. Ještě jako student jsem začal 
podnikat, hlavně v reklamě a obchodu, pak jsem se pustil do 
komunální politiky a v roce 2016 se stal starostou. Rád si ve 
volném čase zahraju golf, projedu se na motorce, třeba na 
vrchol Plešivce, odkud je krásný výhled a kde to mám moc rád. 

VÍTĚZSLAV ADAMEC
30 let, památkář, hudebník, učitel houslí, 
Loket, Piráti

„Změna je možná!“  
Pocházím z Lokte, krásného historického města na řece Ohři, 
které je bezpochyby mým nejoblíbenějším místem v Kar-
lovarském kraji. Pracovně se zabývám ochranou památek 
Krušnohoří, ale také učím na základní umělecké škole hru 
na housle. Rovněž mám tu čest působit ve svém městě jako 
radní za Piráty, jejichž členem jsem od roku 2017. Většinu 
mého volného času zabírá umění a kultura ve všech svých 
podobách. Jsem členem několika hudebních skupin, věnuji 
se amatérskému divadlu, provozuji slam poetry a občasně 
pořádám i menší komunitní kulturní akce. Mezi mé koníčky 
patří zejména cestování, literatura a hudba.

JIŘÍ KLSÁK
67 let, archeolog a historik, městský 
a krajský zastupitel, Karlovy Vary, STAN

„Současnost se neobejde bez citlivé připomínky minu-
losti, kulturní památky v krajině  jsou toho nejlepším 
dokladem.“
Jako archeolog a historik se věnuji terénním výzkumům stře-
dověkých lokalit, památkové péči a publikační a výstavní čin-
nosti. Zajímám se o hudbu, literaturu a přírodu. Rád se toulám 
zapomenutými místy Slavkovského lesa. Předsedám Klubu 
přátel Karlových Varů. Jsem držitelem Ceny města Karlovy 
Vary (2002) a Osobností Karlovarského kraje (2007). Od roku 
2010 působím v karlovarském zastupitelstvu, od roku 2012 
v Zastupitelstvu Karlovarského kraje. Jsem členem politického 
hnutí Karlovarská občanská alternativa a příznivec STANu. 

PETR KRÁSA
46 let, ekolog, zastupitel města Sokolov,
STAN

„Svoboda nám umožňuje pestrý život.“
Odjakživa jsem Sokolovákem, Sokolov mám 
rád, možná proto, že ho znám dlouho a ze 
všech možných stran. Pes, gekoni, rybičky, 
králíci, všechno to živé mám kolem sebe a za 
tím zbylým vyrážím se svou rodinou do blízké 
přírody, kterou jsme v našem kraji obklopeni. 
Snad nejčastěji čtu v krajinné paměti, mám rád 
močály, zimu a hory – vysoké i Krušné. Občas 
také dobrodružně poznávám daleký svět.
Profesně se věnuji ekologii ve státní agentuře 
pro ochranu přírody a krajiny, přednáším, pro-
vázím lidi přírodou regionu a píši o ní. Od roku 
2018 jsem zastupitelem města Sokolov.

BOHDAN VANĚK
47 let , ekonomický analytik a manažer 
rozvojových projektů, Piráti

„Každý den se můžeme radovat.“
Pocházím z Jihlavy a po studiích v Praze jsem 
přišel do Varů za svojí ženou. Věnuji se pro-
jektovému managementu, tedy poradenství 
s přípravou a řízením především firemních 
projektů, zejména těch spolufinancovaných 
ze strukturálních fondů EU. 
Mám dvě děti a volný čas nejraději trávím v pří-
rodě. Fascinují mě pozoruhodnosti Karlovar-
ského kraje jako například ringval u Rankovic. 
Politice se aktivně věnuji tři roky, ale zapojil 
jsem se už za studií na VŠ jako člen týmu pro 
ekonomický program Evropských demokratů. 
Za Piráty jsem členem Finančního výboru měs-
ta Karlovy Vary a Karlovarského kraje.

ŠTĚPÁN JAVŮREK
34 let, spisovatel, běžec, místopředseda 
nadace St. Joachim, Chodov, STAN

„Hlavu vzhůru, furt se jde!“
Jsem spisovatel a autor žijící ve městě Chodov. 
Ve svých knihách a textech se věnuji převáž-
ně Krušným horám, které jsou mi nejmilejším 
místem v Karlovarském kraji. Ve svém volném 
čase se věnuji rodině. Také sportuji a místo-
předsedám nadaci St. Joachim, jejíž působnost 
se opět významně dotýká Krušných hor. Jsem 
vášnivý čtenář a posluchač hudby, především 
folku a šansonu.
V roce 2020 jsem vstoupil do hnutí STAN, neboť 
jsem pravicově smýšlející člověk s významně 
sociálním cítěním a vztahem k ochraně ži-
votního prostředí. V politice bych se rád řídil 
především zdravým rozumem, který mě nikdy 
nezklamal.

JOSEF PAVLOVIC
37 let, OSVČ, radní města Mariánské 
Lázně, fotograf, Mariánské Lázně, Piráti

„Každý musíme žít se svými chybami, ko-
neckonců jsou naše.“
Momentálně funguji jako vedoucí našeho 
resortního týmu zdravotnictví. Samotné 
téma zdravotnictví považuji za jedno z těch 
zásadních pro budoucnost naší země. Téma 
dostupnosti zdravotní péče je tak i tématem, 
které bych rád viděl v popředí našeho zájmu a 
směřování naší země. 
Karlovarský kraj je prodchnut vodou a geoter-
málními prameny, není tak překvapivé, že mým 
oblíbeným místem je celý lázeňský trojúhel-
ník, ale nejhlubší bude asi láska k Mariánkám, 
mému rodnému městu. Momentálně si přeji, 
aby se atmosféra lázní, tak jak ji známe, co 
nejdříve vrátila do našeho kraje.  

NIKOLA KASSL
33 let, koordinátorka výzkumného projektu, 
ekologická zemědělkyně, Valeč, Piráti

„Diskuze a naslouchání jsou šancí rozbít 
černobílý pohled na svět.“
Jsem původem Jihočeška, která ale posledních 
deset let žije s manželem a dvěma syny ve Valči, 
kde společně v ekologickém režimu chováme 
ovce a kozy. Došli jsme k tomu i díky mému 
dlouhotrvajícímu zájmu o ochranu přírody, 
o vzdělávání a také o otázky spojené s naklá-
dáním a tříděním odpadů, ve kterých jsem, 
přiznávám, mírně vyhraněná. Právě Valeč se 
stala díky své krásné atmosféře a přírodě mým 
oblíbeným místem v našem kraji. Svůj volný 
čas trávím s dětmi, nebo prací na zahradě. 
Také nepohrdnu dobrou knihou.

MARKÉTA MAŠKOVÁ
33 let, zastupitelka města, sportovkyně, 
Cheb, STAN

„Žij přítomností, sni o budoucnosti, uč se 
minulostí.“
Mým domovem je město Cheb, kde jsem se v 
roce 1988 narodila. Již od útlého dětství ovliv-
ňoval můj život sport, i proto jsem se později 
rozhodla pro studium na Fakultě tělesné vý-
chovy a sportu. Po ukončení studií v Praze 
jsem neváhala a vrátila se za prací do svého 
rodného města.  
Od roku 2018 zastávám pozici zastupitelky 
města Chebu a předsedkyni sportovní komise, 
kde se snažím zúročit získané vědomosti a pod-
pořit další rozvoj sportu ve městě. Zásadní roli 
v mém životě hraje rodina, především pak mé 
dvě děti, kterým jsem stále nablízku. 
Volný čas trávím nejraději na chatě v Krušných 
horách.

DANIELA BÍLÁ
51 let, technička, občanská aktivistka, 
Karlovy Vary, Piráti

„Život nám mnohdy nakládá právě proto, 
abychom zjistili, jak silní jsme.“
Jsem předsedkyně Pirátského MS v Karlových 
Varech. Pocházím však z Podbořan na Žatecku, 
kde jsem vystudovala místní gymnázium. Mým 
nejoblíbenějším místem jsou pro svou krásnou 
lázeňskou atmosféru Karlovy Vary, ve kterých 
žiji už 28 let. Členkou Pirátské strany jsem 
od roku 2014. O rok později jsme založili MS 
Karlovy Vary. Pravidelně za Piráty kandiduji 
ve volbách a velmi mě baví účastnit se vo-
lebních kampaní. Ve svém volném čase ráda 
dobrovolničím na občanských či dobročinných 
iniciativách. Také mě baví dělat různé domácí 
výrobky.

KAREL TYRPEKL
58 let, lékař, chirurg, trenér cyklistiky 
a nadšený sportovec, Cheb, STAN

„Vím, že to jde i jinak – a lépe.“
Narodil jsem se v roce 1963, žiji v Chebu a celý 
můj profesní život je spojen s výkonem lékařské 
praxe. Jsem chirurgem, pracoval jsem ale i na 
na rychlé záchranné službě a v současnosti se 
starám o nemocné v chebském hospici sv. Jiří. 
Jsem aktivním sportovcem, trénuji cyklistiku 
a mezi mé další zájmy patří hlavně kultura. 
Od roku 1998 jsem zastupitelem a věnuji se 
otázkám životního prostředí, sociálním a 
zdravotním tématům. V našem krásném kraji 
mám celou řadu oblíbených míst, a moc rád je 
navštěvuji při svých cyklojízdách.

MARKÉTA MONSPORTOVÁ
49 let, manažerka, zastupitelka Karlovar-
ského kraje, Velká Hleďsebe, Piráti

„Všechno je jednou poprvé, kromě věcí, 
které se nikdy nestanou.“
Jsem hrdou matkou dvou dospělých dcer a za 
rok oslavím padesátku. Nemám ráda diskrimi-
naci, prospěchářství, lži, bezpráví a beznaděj.
Celý profesní život jsem se pohybovala v ces-
tovním ruchu a ve volném čase se věnovala 
aktivismu a spolkové činnosti v Mariánských 
Lázních. Vyrostla jsem v Krušných horách 
a momentálně nejvíc aktivně odpočívám ve 
Slavkovském lese. Ráda objevuji nová místa 
a u nás je stále co objevovat.
Po třech letech u Pirátů jsem se v roce 2019 
stala krajskou zastupitelkou. O rok později jsem 
mandát obhájila a stala se uvolněnou zastupi-
telkou pro cestovní ruch, lázeňství a kulturně 
kreativní odvětví.

PETRA GAJIČOVÁ
50 let, ekonomka, starostka Libavského 
údolí, STAN

„Kdo nic nedělá, nic nezkazí.“
Narodila jsem se v roce 1971 v Sokolově. Celý 
svůj život žiji v Karlovarském kraji. Vystudovala 
jsem Fakultu ekonomie při ZČU Plzeň. Mám dva 
dospělé syny. Mezi mé záliby patří rekreační 
sportování, cestování, příroda a kreativní tvor-
ba. Moje oblíbená místa v Karlovarském kraji 
jsou v zimních měsících Boží dar a v létě cyk-
lostezky v okolí Chebu a Františkových Lázní.
V roce 2006 jsem byla zvolena do funkce 
starostky obce Libavské Údolí. Tuto funkci 
vykonávám doposud, čehož si velmi vážím. 
Dříve jsem pracovala v podnikatelské sféře 
jako hlavní účetní a ekonomka. 
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CHceme kraj s budoucností!

Odemykáme potenciál 
našeho kraje

zdravotnictví jako priorita
Navzdory slibům vlády stále nemá 
náš kraj vlastní základnu letecké 
záchranné služby. Větší část kra-
je je mimo dolet záchranného vr-
tulníku. Proto jsem se tématem 
opakovaně zabýval nejen v rámci 
poslaneckých interpelací, ale i na 
sněmovním podvýboru pro Zdra-
votnickou záchrannou službu, kde 
jsem prosadil usnesení vyzývající 
vládu se tomuto tématu konečně 
věnovat. Do budoucna chceme ře-
šit zvýšení dostupnosti zdravotní 
péče a to nejen prostřednictvím 
elektronizace, kterou se nám ve 
sněmovně podařilo urychlit. Kraji 
chybí pediatři a praktici. Máme 
však plán! Ten spočívá ve změně 
vzdělávání lékařů tak, aby motivo-
valo lékaře zůstat v našem systé-
mu a neodcházet z něj. A to nejen 
do zahraničí 

Jsem přesvědčen, že jako kraj 
máme nesmírný potenciál k rozvoji. 
Máme krásnou a čistou přírodu, 
lesy a hory, množství krásných pa-
mátek a hlavně unikátní léčebné 
přírodní zdroje. Kromě toho je to 
od nás jen co by kamenem doho-
dil do Německa. A právě v téhle 
kombinaci – a jejím smysluplném 
uchopení, péči a rozvoji – se podle 
mého skrývá klíč k úspěšné bu-
doucnosti kraje, která bude hrát 
zásadní roli v blížící se transfor-
maci celé regionální ekonomiky. 
Pojďme se spolu podívat alespoň 
na několik čerstvých projektů.

Chceme-li změnu, nesmí nám dojít energie!
Ačkoliv má Česko dlouhou tradici a po-
tenciál v oboru energetiky, stále zaostává 
v její modernizaci. Chybí nám dlouhodobá 
koncepce a důraz na inovace. Proto pořád 
patříme mezi země, které v přepočtu na 
obyvatele vypouštějí nejvíce emisí. 
Útlum těžby uhlí přechod k čisté energetice 
však nesmí ještě více negativně zasáhnout 
do životů lidí v našem kraji, ale naopak 
jim dát impuls k tomu v regionu zůstávat 
a žít. Transformací regionu za pomoci 
evropských fondů (JTF) se nám podaří 
vytvořit nová pracovní místa a zároveň 
zlepšit úroveň životního prostředí.

Chceme skutečně moderní ener-
getiku, ve které budou hrát hlavní 
roli chytré sítě, zálohování, obno-
vitelné zdroje a pokročilé jaderné 
technologie. Výnosy z emisních 
povolenek budou využity právě 
pro takové investice.

Mozkovna místo montovny
Naši vizi máme i v oblasti průmyslu a obchodu, na které jsem jako 
člen vládního týmu Pirátů a Starostů pracoval. Naše hlavní cíle jsou 
plavba za českou vyšší přidanou hodnotou, cesta za vysokými výdělky 
v české ekonomice a z toho plynoucí konec levné ekonomiky v Česku. 
Příspěvkem ke zvýšení reálných mezd a životní úrovně v Česku pak 
dosáhneme bohatší a šťastnější společnosti s vysokou kvalitou života 
a lepší perspektivou.

Vznik nové kliniky ve Františkových Lázních
Příští rok začneme s přeměnou chátrají-
cích františkolázeňských Luisiných lázní na 
moderní kliniku LuisaRehaKlinik. Takovou, 
jaká nemá v naší republice obdoby. Po 
rekonstrukci a dostavbě se bude věnovat 
oblasti, která v České republice zatím úplně 
chybí. Jde hlavně o neurotraumatologic-
kou péči, dlouhodobou spinální a neuro 
rehabilitaci. Nová klinika doplní lázeňskou 
péči, vytvoří řadu vysoce kvalifikovaných 
pracovních míst, nabídne ale i vzdělávání 
ve zdravotnických oborech a v neposled-

ní řadě i ordinace praktických lékařů pro 
místní obyvatele.
Vstup měst lázeňského trojúhelníku do 
UNESCA znamená velký závazek, ale také 
obrovskou příležitost pro jejich udržitel-
nost a rozvoj. Jde o záležitost, která ovlivní 
další desetiletí v těchto městech a šanci, 
jak pozitivně rozvinout transformující se 
ekonomiku našeho kraje.  
Hned po volbách se zaměříme na koordi-
naci podpory cestovního ruchu, aby byla 
cílená a efektivnější. Chceme také víc 
podporovat lázeňství. 

Okraj republiky? 
Buďme začátkem!

nejlepší. Je to skvělá příležitost, ale musí se správně využít.
Měli bychom se zaměřit hlavně na zlepšení celkové kvality 
života obyvatel a na vzdělávání. Na rekvalifikace a další 
vzdělávací programy, aby si lidé mohli najít dobrou práci v 
oborech, které nahradí uhelný průmysl. Stejné doporučení 
dává i Frankfurtská škola ekonomiky, která je poradním orgá-
nem pro kraje, kterých se JTF týká. Peníze ale nasměrujeme 
i do podpory lokální ekonomiky, na vědu, výzkum a inovace.

A jak se peníze rozdělí? Polovina z evropských peněz půjde na 
krajem vybrané strategické projekty, přičemž půjde o ty, které 
získaly doporučení expertních hodnotitelů – odborníků. Projektů 
bude celkem 11 a rozdělí se mezi ně 3,3 miliardy korun.
Ale to je jen polovina. Tu druhou může kraj rozdělit mezi další 
regionální subjekty. 3 miliardy půjdou na inovativní projekty pod-
porující vzdělávání, podnikání, digitalizace, výzkum, vývoj, nebo 
také do oblasti energetiky. To všechno jsou aktivity, které kraj v 
rámci Fondu spravedlivé transformace podpoří.
Projekt je rozběhnutý, odborně zajištěný a my jsme si jistí, že 
jdeme správným směrem. To ostatně konstatoval i místopředseda 
Evropské komise Frans Timmermans, který k nám letos v červenci 
přijel zkontrolovat průběh JTF.
Máme dobře našlápnuto. A je to pro nás obrovská příležitost 
k rozvoji, která nakopne celý kraj o pořádný kus dopředu. Věříme, 
že po dokončení transformace nás čeká úspěšnou budoucnost – 
a rozhodně už nebudeme tím pozapomenutým krajem, kterému 
se nedaří. A budeme ne koncem, ale začátkem republiky.

V rámci Fondu spravedlivé transforma-
ce (JTF) přiteče do Karlovarského kraje 
z Evropské unie 6,3 miliardy Kč. Jde jen 
o jeden z mnoha evropských fondů s 
tímto cílem, zvláštní na něm ale je, že 
si o něm kraj může rozhodovat sám.
A my se díky tomu můžeme vyšvihnout 
z nejhůře hodnoceného kraje mezi ty 

JAN KUCHAŘ

PETR TŘEŠŇÁK
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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 pirát-
ská strana se sídlem Na Moráni 360/3, 128 00 Pra-
ha 2, IČ: 71339698. Publikování a další šíření obsahu 
Koaličních listů Pirátů a Starostů je možné i bez pí-
semného souhlasu. Noviny pro vás připravili členo-
vé a příznivci Pirátů a STAN. Číslo 2/2021, Karlovar-
ský kraj, náklad 90 000 ks. Celorepublikový náklad  
3 606 000 ks. Periodicita 2-4 vydání ročně. Da-
tum vydání srpen 2021, registrační číslo MK ČR 
E 24174. Sazba BeefBrothers a  Jarmila Pala-
tá. Zadavatel a zpracovatel Piráti a Starostové. 
Editor Michal Chalupa a Radek Antl. Korektury 
Veronika Kopáčková. Tisk: LUOVA Publishing, 
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 pří-
spěvku za volby 2017 a z darů svých podporovatelů. 
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. Proto-
že dělaj konkrétní a moderní politiku, která vidí 
dopředu.  Protože jim jde stejně tak o stát jako 
o jednotlivce.  Protože striktně odmítají všech-
ny extremistické tendence. Protože jsou slušní 
a obejdou se bez arogance. Protože jim věřím.     

Přeju si politiky, kteří nejsou krátkozrací. Poli-
tiky, kteří vidí dál než za jedno volební obdo-
bí. Politiky, kteří spojují, nikoli rozdělují. Poli-
tiky odpovědné, kteří kolem sebe jen nekopou 
jako kohouti. Mezi Piráty a Starosty takové 
politiky vidím. Politiky, kteří nejsou zaslepeni 
pocitem vlastní nedotknutelnosti. Takové po-
litiky budu ochotně volit a podporovat.

EVA HOLUBOVÁ
herečka

DANIELA KOLÁŘOVÁ
herečka a bývalá politička

KAREL ZIMA
herec

FILIP KORYTA
básník, slammer

Volím lidi, jejichž hodnoty jsou v souladu 
s mými. Chci zažívat naději. Je čas zastavit 
destrukci demokracie, proto volím odpověd-
né politiky. Chci důvěřovat ve stát, který má 
jasnou vizi budoucnosti a jde cestou podpory 
a zapojení místních komunit. Potřebuji být 
součástí společnosti, která hledá, co ji spojuje 
a posiluje. Piráti + STAN jsou pro mě naděje!

LUCIE POLÁKOVÁ
občanská aktivistka, lektorka, 
pedagožka VOŠ

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 nezkorumpova-
telní 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 spo-
lečně. A zřejmě mají šanci, jinak by se nevyro-
jily bláboly, že Piráti jsou noví komunisti a že 
vám chtějí ubytovat v obýváku utečence. Vít 
Rakušan a Ivan Bartoš jsou pro mě ukázkou 
příkladné spolupráce a mají mou podporu jak 
pro své schopnosti, tak pro morální zásady.

Proč podporuji Piráty a Starosty? Protože vě-
řím, že Piráti a Starostové nejen chtějí, ale 
také dokáží bojovat s korupcí. Už mne nebaví 
jenom pozorovat, jak naši budoucnost projí-
dají lidé, jejichž hlavní kvalifikace pro politic-
kou práci je chybějící svědomí, schopnost ne-
vidět chyby, neslyšet dobré rady a mlčet o zlu, 
které vidí kolem sebe. Už se nechci za svého 
prezidenta nebo vládu stydět. V podzimních 
volbách máme šanci to změnit.

VLADIMÍR VOTÁPEK
politický analytik, bývalý 
diplomat v Rusku

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.


