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V předvolebním období plném laciných 
hesel není vždy snadné voličům sdělovat 
to podstatné. Když říkáme, že chceme 
vrátit zemi budoucnost, máme na mys-
li podmínky pro celkově úspěšný život 
všech generací. K tomu je potřeba za-
stavit rekordní zadlužování a vytvářet co 
nejlepší podmínky k tomu, aby lidé měli 
dobrou práci či podnikání, bydlení, vzdě-
lání a životní prostředí. A to dokáže pouze 
vláda, která pracuje na efektivním chodu 
země a ne na fi nančních zájmech jednoho 
holdingu.
Obnova naší země v dalších letech bude 
náročná. Do vlády proto musí přijít lidé, 
kteří nejsou zatížení problematickou mi-
nulostí, pracují pro občany a mají pro-
myšlený program, který posune Česko 
skutečně dopředu. A přesně takové na-
jdete na kandidátce Pirátů a Starostů. 
Nestojí za námi žádní kmotři či holdingy 
a máme zkušenosti z práce ve Sněmov-
ně i vedení obcí a měst. Máme jasnou 
vizi a nejpropracovanější program, jak 
z České republiky udělat moderní, svo-
bodný a přívětivý stát.
Jsou pro nás důležité názory každého 
z vás, zaměstnanců, podnikatelů, stu-
dentů i seniorů. Proto navštěvujeme 
fi rmy nebo se s vámi setkáváme na ve-
řejných besedách. Během srpna a září 
se s Vámi potkáváme i v ulicích ve všech 
koutech našeho krásného kraje. Naslou-
cháme, radíme se s Vámi a představuje-
me naše řešení. Jsem vděčný za všech-
ny otázky, návrhy i náměty, které od vás 
dostáváme.
V říjnu u voleb pak společně vraťme naší 
zemi budoucnost!

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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Martin Jiránek
volební lídr Pirátů a Starostů 

v Královéhradeckém kraji
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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

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 linkami 
a monokulturními lány. Z naší krajiny se rychleji, než kdy předtím, ztrácejí některé živo-
čišné 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 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 POS

KROTILI J
JAK TO JE

DALŠÍ
ŠMEJDI 
MAJÍ UTRUM

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.

V KRIZI 
JSME 
ZMRAZILI 
PLATY 
POLITIKŮM

KLECOVÝ 
CHOV KONČÍ

VLÁDĚ NAVZDORY:
DŮCHODY 

SE POČÍTAJÍ 
SPRAVEDLIVĚJi

EVIDování MAJITELŮ:
AGROFErT MU NEODPÁŘOU 

do té 
občan
Součá
vázán
a dalš
platů 
ne je
tomu
Nejen
kušen
dají ú
me a
dát n
či fi rm
Náš n
předa
novi.

Podařilo se nám uplést pevný bič na energetické 
šmejdy – na podomní prodejce plynu a elektřiny. 
Ti se mnohdy neštítili zneužít důvěry a laska-
vosti starších občanů k tomu, aby je mezi dveř-
mi dotlačili k nevýhodným smlouvám. Teď tihle 
šmejdi mají utrum. V kuloárech Sněmovny jsme 
postupně získali podporu pro naše pozměňovací 
návrhy vládního zákona, díky kterým radnice zís-
kaly možnost zakázat podomní prodej energií na 
území své obce.

Postarali jsme se o férovější valorizaci 
důchodů. Ta se dosud vztahovala 

až na důchody po prvním vyplacení v lednu. 
Část seniorů tím nelogicky přicházela 

o valorizační částku skoro za celý měsíc. 
Náš návrh zákona prošel Sněmovnou i přes 

odpor vládních stran ANO a ČSSD. V úsilí 
o spravedlivější penze hodláme pokračovat 

i v budoucnu.
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LEDNÍ ROK JSME PROSADILI TŘEBA TOHLE

JSME JE,
NOM ŠLO

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

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!

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 osmnáctinám
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Tři otázky pro krajské lídry

V politice nejste žádní nováčci. Jaký je váš největší 
politický úspěch?

Martin Jiránek – Byl jsem například hlavní iniciátor 
zásadní změny ve vztahu zákazníků a mobilních ope-
rátorů. Nemusíme nyní platit pokutu za to, že chceme 
přejít předčasně k jinému operátorovi za lepší nabíd-
kou. Navíc díky této změně vzrostla konkurence mezi 
operátory a tím i tlak na snižování cen. 
Dalším velkým počinem bylo, že jsme s kolegou Ja-
kubem Michálkem vyjednali a prosadili, aby zhruba tři 
tisíce technických norem, jejichž dodržování vyžaduje 
stát zákonem, bylo dostupných bezplatně. Trvalo to 
několik let, ale nyní již dostupné jsou.

(43 let) trvale žije v Trutnově. Odmaturoval na trutnovském gymnáziu a poté vystudoval na Univerzitě 
Hradec Králové obor informační management. Ještě v průběhu studia začal podnikat a vybudoval fi rmu 
zaměřenou na marketing, weby a grafi ku. Od roku 2012 začal spolupracovat s malý mi fi rmami a živnostní-
ky. V roce 2017 byl zvolen poslancem. Je kandidátem koalice Pirátů a Starostů na post ministra průmyslu 
a obchodu.

Martin Jiránek
PIRÁTI, poslanec

(47 let) se narodil a celý  život žije v Nové Pace. Vystudoval práva na Univerzitě Karlově a občanský m 
povoláním je advokát. S manželkou vychovává dva syny a dceru. Kromě aktivní komunální politiky se 
věnuje například otužování a Sokolu. Pořádá závody pro děti a mládež a je rozhodčím. Starostou Nové 
Paky byl poprvé zvolen ve svý ch 29 letech. Poslední komunální volby jím vedená kandidátka vyhrála se 
ziskem 48 % hlasů.

Josef Cogan
STAN, starosta Nové Paky

Kandidáti pro Královéhradecký kraj

Josef Cogan – Celostátně jsem se významně podílel 
na spravedlivějším fi nancování obcí a možnosti zaká-
zat hrací automaty v obcích. V Nové Pace jsme před 
sedmi lety automaty zakázali a jsme spokojeni. 
Za osobní úspěch považuji zejména skutečnost, že 
i po 19 letech v politice pořád stojím nohama pevně 
na zemi, jsem lidem blízko, znám jejich problémy a po-
máhám je řešit. A to se nezmění ani v budoucnu.

Máme za sebou těžké měsíce, ze kterých se budeme 
dlouho vzpamatovávat. Co je podle vás největší vý-
zvou pro příští vládu?

M. J. – Po covidové krizi jsme mezi evropskými státy 
bohužel mezi poraženými. Z 27 států EU jsme druzí 
nejhorší v počtu zemřelých na covid, druzí nejhorší 
ve zvládnutí krize po ekonomické stránce a bohužel 
i druzí nejhorší v rychlosti zadlužování. Zároveň jsme 
nejhorší v odlivu peněz z Česka do zahraničí, čímž 
chudneme všichni. V rychlosti výstavby jsou před 
námi i rozvojové státy z Afriky. Dobrá zpráva není 

Do říjnových voleb vede koalici Pirátů 
a Starostů v Královéhradeckém kraji 
Martin Jiránek (Piráti) s Josefem Coga-
nem (STAN). Vyzpovídali jsme je v krát-
kém rozhovoru.

ani to, že jsme čtvrtí nejhorší v počtu lidí zaměstna-
ných v moderních znalostních oborech, které přináší 
vyšší přidanou hodnotu, zisky a mzdy. Vyspělejší 
svět nám musí přestat utíkat. Chci se těšit z pohledu 
na srovnávací tabulky, ve kterých bude Česko alespoň 
v první třetině. Vím, že se to může stát, že na přední 
pozice jako společnost máme dovednosti i energii. 
Jen nás musí řídit lidé s vizí a pohledem do budouc-
nosti. 

J. C. – Klíčové bude dát do kupy ekonomiku a zasta-
vit horentní zadlužování. Rozval veřejných financí 
začal už před pandemií. Únorový schodek v roce 
2020 byl 27,4 miliardy Kč. Tedy do té doby nejhorší 
výsledek v historii samostatného Česka. Covid vlá-
du vlastně zachránil. Umožnil ji, aby pod jeho rouš-
kou vyřešila své finanční problémy na úkor budou-
cích generací. I Nejvyšší kontrolní úřad konstatoval, 
že na covid byla reálně spotřebována jen polovina 
loňského rekordního schodku 367 miliard. Letos je 
situace ještě horší.

MARTIN JIRÁNEK JOSEF COGAN MICHAL ČEPELKA

JAN HODER LUCIE POTŮČKOVÁ FILIP BUREŠ

MATĚJ HLAVATÝ DUŠAN KOŘÍNEK LUDMILA POHANKOVÁ

43 let, poslanec, podnikatel, 
marketingový specialista, Trutnov

48 let, starosta města Nová Paka, 
právník, Nová Paka

35 let, kreativec, grafi k, univerzit-
ní pedagog, Broumov

37 let, právník se specializací na 
fi nanční právo, Opočno

46 let, starostka městyse Mladé  
Buky, právnička, Mladé Buky

30 let, ředitel cestovní kanceláře, 
Hradec Králové

27 let, starosta obce Tetín, logistik, 
Tetín

57 let, poradce pro výživu 
hospodářských zvířat, obchodní 
ředitel, Češov

67 let, pedagog volného času, 
dobrovolník, Zábrodí

FILIP JIROUŠEK MARTIN DVOŘÁK

JAN REJZL PETR JENIŠTA

JAROSLAV DVORSKÝ ADAM VOLT

26 let, učitel na gymnáziu, 
historik, Studnice

64 let, diplomat, bývalý primátor 
města Hradec Králové, Hradec 
Králové

39 let, starosta města Vamberk, 
právník, Vamberk

44 let, starosta obce Velká 
Jesenice, zeměměřič, 
Velká Jesenice

58 let, učitel gymnázia a ZUŠ, 
Malé Svatoňovice

25 let, asistent poslance, student, 
Třebechovice pod Orebem

PAVEL VRBICKÝ MICHAL VÁVRA JOSEF HORÁČEK

53 let, zastupitel města Hradec 
Králové, obchodně technický 
poradce, Hradec Králové

43 let, místostarosta města 
Vrchlabí, politolog, Vrchlabí

47 let, starosta města Jaroměř, 
ředitel městského kulturního 
střediska, Jaroměř

ANNA UNGEROVÁ VÁCLAV BARTOŠ

35 let, veterinární lékařka, 
Kramolna

36 let, protagonista Školního 
výletu, předseda IT komise KHK, 
podnikatel, Hradec Králové

Naši lidé pro vaši budoucnost

Poslední otázka míří do vzdálenější budoucnosti. 
Jak si představujete náš region za 20 let?

M. J. – Když se podíváme do statistik, tak je pro náš 
kraj určitě dobré, že máme vysokou zaměstnanost. 
Na druhou stranu patříme mezi kraje, ze kterých mla-
dí lidé více odchází žít do jiných míst Česka. Takže 
za sebe si představuji region, kde si mladí mohou najít 
a udržet zajímavou práci, seženou dobré a dostupné 
bydlení, zajistí kvalitní vzdělání svým dětem a kde 
budou moci žít v příjemném společenském i životním 
prostředí. Statistiky ukazují, že když se v regionu po-
vede udržet mladé, žije se v něm lépe i lidem starším.

J. C. – Je to hlavně o lidech, kteří zde žijí. Předsta-
vuji si ho jako místo vzdělaných, houževnatých, se-
bevědomých a kriticky myslících lidí, kteří  budou 
hrdí na svůj domov, jeho tradice a svoji práci. I pro 
budoucí generace budou chránit životní prostředí, 
svobodu a demokracii a nenechají se zmást falešnými 
mesiáši.
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Regiony nás potřebují!

Chci zastavit vysídlování 
venkova a menších měst

Moderní školství 
je klíčem k úspěšné 
budoucnosti

Probuďme český 
venkov z letargie

Naše země 
patří na Západ, 
ne za Ural

Michal je grafi cký designer se zájmem o sou-
časné umění. Vyučuje výtvarné předměty 
na univerzitě v Hradci Králové a v rámci 
svého doktorského studia i v Olomouci. 
Je předsedou spolku BrauNOW, který se 
věnuje veřejnému prostoru v Broumově 
a působí na poli kultury s odkazem na his-
torii města. Jeho grafickou práci můžete 
znát například z královéhradeckého kina 
Bio Centrál.

Starostka Potůčková mluví o tom, že není 
lehké být politička v sukních a ještě k tomu 
na horách, ovšem není to z její strany stíž-
nost. Jedním dechem dodává, že ji stále 
znovu a znovu práce pro komunitu naplňu-
je a váží si každého, kdo do politiky jde „od-
spodu“. „Vnímám obrovský potenciál lidí 
na malých městech a na venkově. Avšak 
ve vyšších patrech politiky vidím mnoho 
zátěže z minulosti. Ráda bych tento balast 
pomohla odplavit. Věřím a doufám v to, 
že se blýská na lepší časy, protože sou-
časná generace má na to, aby vzala 
zodpovědnost do svých rukou,“ dodává 
sedmička společné kandidátky Pirátů 
a Starostů.

Logicky je mu blízká oblast mezinárodních vztahů, zahraniční politiky 
a diplomacie. „Chci přispět k tomu, aby naše země byla znovu respek-
tovaným a plnohodnotným členem NATO a EU. V poslední době jsme 
byli často jen potížisty a černými pasažéry, kteří čerpali dotace a výho-
dy, ale spoluzodpovědnost a respekt ke společným pravidlům sobecky 
odmítali,“ vysvětluje Dvořák a připomíná: „Česko patří historicky a kul-
turně na Západ a nikoli někam za Ural. Je součástí transatlantických 
struktur, kde má své partnery, ochránce a přátele. Nemluvím o převrat-
ných novinkách, ale o hodnotách, na kterých vznikal náš stát, ať už za 
Masaryka nebo za Havla.“

Jako první velkou výzvu Dvořák zmiňuje předsednictví Evropské radě, 
kterého se má Česká republika ujmout na počátku července 2022: 
„Jeho příprava je prozatím hrubě podceňována a poddimenzována, 
ačkoli je vynikající příležitostí výrazně zlepšit obraz země v očích Ev-
ropy a celého světa. Byla by neodpustitelnou škodou tuto příležitost 
promarnit.“

V politice se chce zaměřit na proměnu rámcových vzdělávacích 
programů. Ty je potřeba posunout směrem k reálnému životu. Týká 
se to například fi nanční a mediální gramotnosti nebo orientace 
v moderních dějinách.

Výuka všech předmětů musí podle něj vycházet z praxe a odrážet 
zásady názornosti. „Velké množství žáků se stále musí učit ve stylu: 
výklad, učebnice, sešit. To ale v dnešní dynamické a technologicky 
vyspělé době nestačí. Nečekejme až nám západní svět uteče,“ po-
pisuje realitu některých škol Jiroušek a dodává: „Ze školy musí 
vycházet lidé, kteří jsou připraveni na skutečný život. To mimo jiné 
znamená, že neuvěří každé lži na internetu.”

Filip se podílí i na koncepci zahraničních partnerských škol pro zá-
kladní a střední školy v našem kraji. „To našim žákům otevře dveře 
k novým možnostem a obzorům. A lépe se samozřejmě naučí cizí 
jazyky.“

„Díky počítači můžu pracovat kdekoli, kde je internet, ale vždy mě to táhlo zpět 
do rodného Broumova. V politice chci pomáhat lidem, aby mohli žít plnohodnotně 
v místech, kde mají kořeny,“ vysvětluje Michal Čepelka, trojka kandidátky Pirátů 
a Starostů, jeden z důvodů, které ho přivedly k angažování ve veřejném životě.

„Doba se mění a hodně lidí už nemusí bydlet poblíž 
své práce. Bez dostupnosti zdravotní péče, služeb 
a samozřejmě kvalitní infrastruktury se ovšem ta-
kový návrat do ‚domoviny‘ může jevit nevýhodně 
nebo dokonce riskantně,“ přibližuje Čepelka a do-
dává: „Největší smysl mi dává vytvoření doporuče-
né úrovně vybavenosti pro různé typy obcí, která 
pomůže nalézt díry v lokální infrastruktuře a ty díry 
zalepit. Každá samospráva tak může přesně vysle-
dovat, na jaké investice se zaměřit.“ 

„Moje motto je, že stojí za to naslouchat, umět ris-
kovat, stát si za svým, ale nemít klapky na očích 
a nechat se inspirovat světem kolem nás,“ říká 
Lucie a dodává: „Usiluji o to, aby se český venkov 
probudil z letargie a lidé začali prosazovat své 
lokální nápady.”

„Nemůžu se koukat na to, jak se tolik žáků 
musí neustále zpaměti memorovat infor-
mace, které za týden zapomou a již nikdy 
v životě se k nim nevrátí,“ říká Filip Jirou-
šek, učitel na gymnáziu a zároveň čtyřka 
kandidátky Pirátů a Starostů.

Druhé funkční období je Lucie Potůčková 
starostkou městysu Mladé Buky, který má 
2300 obyvatel a rozlohu zhruba jako celé 
Vrchlabí nebo Jičín. 

Posledních 20 let strávil Martin Dvořák 
převážně v zahraničí. Nejdříve ve služ-
bách OSN v Kosovu a poté při práci 
pro české ministerstvo zahraničí v Iráku, 
ve Washingtonu, v New Yorku a Kuvajtu. 

Jsem přesvědčen, že lhát se nemá, dané slovo se má držet 
a smlouvy lze stvrzovat i podáním ruky. Naivita? Dnes, 
s touto vládou, bohužel ano. Ale co mi chybí nejvíc – dlou-
hodobý cíl, který si dá naše společnost a my, občané, ho 
vezmeme za svůj a za tímto cílem se společně vydáme. Teď 
jsme skupina rozhádaných lidí a Babiš se Zemanem tento 
stav ve svém zájmu podporují. Piráti v programu takový 
dlouhodobý cíl předkládají a já ho i v seniorském věku pod-
poruji. A nevěřte, co říká o Pirátech Babiš!

DANA KRACÍKOVÁ
Bývalá ředitelka jičínské 
nemocnice, starostka 
Železnice

PAVEL VACEK
Emeritní děkan Pedagogické fakulty 
UHK, psycholog, 
pedagog

JAROSLAV JIRMAN
Porevoluční ředitel 
ZPA Smart Energy 
Trutnov

Čím blíže k parlamentním volbám, tím více populistic-
kých slibů, polopravd a lží. Mistrem v daném oboru je 
premiér Babiš. Jako seniora mě uráží, že si mě/nás chce 
koupit. Bude pro seniory nové „rouškovné“, popř. „re-
spirátorné“? Nebo se to navleče na něco jiného? Snad 
ještě více mi vadí, že si nás – seniory chce pan premiér 
naklonit bezostyšným lhaním. Opravdu se domnívá, 
že jsme neschopni vlastního úsudku a uvěříme vylože-
ným lžím? Nebrat! Piráti jsou pro mě stále jasnou vol-
bou: strana nezkorumpovaná, pracovitá a věrohodně 
nabízející lepší budoucnost.

V říjnu nebudeme volit jen sami pro sebe, ale pro budouc-
nost našich potomků. Nechci, aby moje nově narozená 
vnučka žila v zemi, kde se lež stává normou, morálka prázd-
ným slovem, demokracie zbytečností. Nechci, aby celý život 
splácela dluhy nasekané populistickými vládami. Chci, aby 
žila v zemi, kde je samozřejmostí respekt k právu, kde je stát 
řízen profesionálně, zodpovědně, transparentně, kde se pře-
stanou kopat příkopy mezi lidmi, ale naopak se mezi nimi 
začnou stavět mosty. Takovou budoucnost podle mých zku-
šeností mají šanci přinést Piráti a Starostové, proto je budu 
volit.NA
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KONTAKTY

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 šíření 
obsahu Koaličních listů Pirátů a Starostů je možné 
i bez písemného souhlasu. Noviny pro vás při-
pravili členové a příznivci Pirátů a STAN. Číslo 
2/2021, celostátní mutace, náklad 285 000 ks. 
Celorepublikový náklad 3 606 000 ks. Periodici-
ta 2–4 vydání ročně. Datum vydání srpen 2021, 
registrační číslo MK ČR E 24174. Sazba Beef-
Brothers, Jaroslav Němec. Zadavatel a zpraco-
vatel Piráti a Starostové. Editor Michal Cha-
lupa, Aleš Dohnal a Radek Antl. Tisk: LUOVA 
Publishing, s.r.o., Jankovcova 1603/47a, 170 00 
Praha 7. Vedoucí projektu: Michal Chalupa, Ště-
pán Hofman, Tomáš Pergl a Marek Valko. Kontakt: 
info@pirati.cz. Tisk fi nancují Piráti a Starostové ze 
státního příspěvku za volby 2017 a z darů svých 
podporovatelů. Distribuci zajišťují dobrovolníci 
a poskytovatelé komerčního roznosu. Tento ma-
teriál má informační charakter, nejedná se o ko-
merční 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.

Tajenka:

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 extre-
mistické 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!!! 

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


