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Děkuji, že věnujete pozornost těmto řádkům. 
Pokud by to znamenalo, že budete věnovat 
pozornost také naší vizi, chtěl bych vám po-
děkovat ještě jednou. 

Jmenuji se Tomáš Müller a jsem lídr Pirátů  
a Starostů v Olomouckém kraji. Téměř dvacet 
let jsem starostou obce Nové Hradečné a za 
ty roky jsem získal mnoho zkušeností.

Během svého působení na obci jsem toho 
musel řešit mnoho, od povodní až po stavbu 
nové kanalizace. Ocenění naší dlouhodobé 
kvalitní práce se dostavilo v roce 2014, kdy 
byla Nová Hradečná vyhlášena vesnicí roku. 
Nyní bych rád své zkušenosti zúročil v Posla-
necké sněmovně. Rád bych se zaměřil pře-
devším na rozvoj venkova, který v některých 
oblastech nejen Olomouckého kraje systema-
tickou pomoc opravdu potřebuje. Myslím, že 
si naše republika zaslouží v této těžké době 
nový impuls. Potřebujeme znovu vytvořit 
slušnost a úctu mezi lidmi a nyní máme nej-
větší šanci udělat potřebný první krok. Nemá-
me jen prázdná hesla, máme společnou vizi, 
která vrátí naší zemi budoucnost. 

Přijďte 8. a 9. října k volbám a rozhodněte  
o naší společné budoucnosti. 

Váš Tomáš Müller
lídr kandidátky Piráti a Starostové 
v Olomouckém kraji

piratiastarostove.cz

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 
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Kde všude se s námi můžete potkat?

Na vesnici se zkrátka musí člověk 
domluvit se všemi. I s těmi, kteří  
s vámi nesouhlasí.
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SVOBODA, RESPEKT, SPRAVEDLNOST

MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
PRO BUDOUCNOST

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.“

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.“

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 firem 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. 

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.

MÍŘÍME 
K VYROVNANÉMU 
ROZPOČTU

odborníků  
z praxe do škol

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 20 000 
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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

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.

Sněmovnou prošla naše novela, která ukončuje dětské dluhy. Nová úprava pomůže 
desítkám tisíc lidí; jen k dnešku jde o pohledávky tří tisíců nezletilých a desítky 
tisíc pohledávek dospělých, které vznikly v nezletilosti. Nejčastěji se přitom jedná 
o  klukoviny typu jízdy načerno, upomínky z knihovny nebo o nedoplatky v nemoc-
nici. Něco tak malicherného přeci nemůže paralyzovat budoucnost jedinců i celých 
rodin!

V KRIZI 
JSME 
ZMRAZILI 
PLATY 
POLITIKŮM

KLECOVÝ 
CHOV KONČÍ

VLÁDĚ NAVZDORY: 
DŮCHODY 

SE POČÍTAJÍ 
SPRAVEDLIVĚJi

Rozklikávací rozpočet 
kraje až do úrovně  
faktur

Rozplétáme informace 
z „Faltýnkova 

deníčku”

Už žádné exekuce 
jako překvapení 
k osmnáctinám

Podařilo se nám uplést pevný bič na energetické 
šmejdy – na podomní prodejce plynu a  elektřiny. 
Ti se mnohdy neštítili zneužít důvěry a laskavosti 
starších občanů k  tomu, aby je mezi dveřmi do-
tlačili k nevýhodným smlouvám. Teď tihle šmejdi 
mají utrum. V  kuloárech Sněmovny jsme postup-
ně získali podporu pro naše pozměňovací návrhy 
vládního zákona, díky kterým radnice získaly mož-
nost zakázat podomní prodej energií na území své 
obce.

Postarali jsme se o férovější valorizaci dů-
chodů. Ta se dosud vztahovala až na důcho-
dy po prvním vyplacení v lednu. Část seniorů 
tím nelogicky přicházela o valorizační částku 

skoro za celý měsíc. Náš návrh zákona pro-
šel Sněmovnou i přes odpor vládních stran 
ANO a ČSSD. V úsilí o spravedlivější penze 

hodláme pokračovat i v budoucnu.

Pověřili jsme auditory, aby ověřili informace z tzv. Faltýnkova 
deníčku, tedy podezření, že z mnoha zakázek realizovaných  

v Olomouckém kraji šlo 10 % do kapes soukromých osob. 
Spolupracujeme s Policií České republiky. Vyšetřování všech 

korupčních kauz je potřeba dotáhnout do konce!

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.

EVIDování MAJITELŮ: 
AGROFErT MU NEODPÁŘOU 

Tento megalomanský projekt je pro nás naprosto nepří-
pustný. Jedná se o hazard s naším životním prostředím  
a ekonomickou sebevraždu. Proto Olomoucký kraj v čele  
s naším hejtmanem Josefem Suchánkem vyjádřil nesou-
hlas s tímto projektem, který měl vést přes Olomoucko  
a Přerovsko.

Odmítli jsme kanál 
Dunaj-Odra-Labe

Transparence pro nás není jen fráze. V Olomouc-
kém kraji se nám podařilo prosadit zavedení rozkli-
kávacího rozpočtu až do úrovně jednotlivých faktur.  
Díky tomu se může každý občan podívat, jak náš kraj  
hospodaří. 
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S Tomášem Müllerem po kraji

S panem starostou v Dřevohosticích řešíme problém, se kterým se potýká 
každá obec a město v republice. Papíry, administrativa a razítka. Pořád do-
kola. To je problém, zejména když se žádá o dotace. 

Mnohem efektivnější by bylo, aby obce a kraje dostávaly více peněz pří-
mo do svých rozpočtů. Odpadla by jim tak náročná a složitá administra-
tiva. Nemusely by zaměstnávat tolik úředníků a platit si drahé advokátní 
služby a specializované firmy. Věci by se řešily rychleji a efektivněji. 
Ostatně se mnohokrát ukázalo, že obce, města a kraje hospodaří s pe-
nězi výrazně efektivněji než stát. Je to logické – na vesnici si všichni 
vidí „do talíře”. Kdyby se tam podvádělo, hned by se na to přišlo.  

Diskuze s lidmi je pro mě velmi důležitá 
součást politiky. Bez naslouchání a debaty 
si vůbec neumím představit, jak bych funkci 
starosty zvládal. Jsem zvyklý vyslechnout 
názor každého. Na vesnici se holt musí-
te umět domluvit s každým. Myslím si, že  
v současné situaci nám slušnost z politiky 
zmizela. I to je jeden z důvodů, proč kan-
diduji do Poslanecké sněmovny – abych to 
napravil. 

Do další destinace, Dřevohostic na Přerovsku, se vydávám 
přes Mohelnici, Olomouc a Přerov. Při přejezdu si naplno „vy-
chutnávám” stav silnic v našem kraji. Samá díra, samý výmol. 
Stav silnic musíme opravdu zlepšit. Loni jsme předložili plán, 
aby kraje dostávaly na správu silnic tolik peněz, kolik kilome-
trů jich opravdu mají ve své správě. Ale zástupci ANO, ČSSD  
a ODS plán nepodpořili. Po volbách to navrhneme znovu. Stej-
ně jako zákon o liniových stavbách, který nám pomůže urychlit 
nekonečnou výstavbu D1 kolem Přerova i D35 mezi Mohelnicí 
a Hradcem Králové.

Olomoucký kraj je opravdu rozmanitý, naleznete zde jak Jeseníky, tak 
úrodnou Hanou. Podobně jako je rozmanitá příroda, jsou rozmani-
té také příležitosti a problémy, které musí obce v různých lokalitách 
řešit. Proto jsem se vydal na cestu celým krajem, abych zjistil, co je 
potřeba zajistit pro lepší budoucnost.

Začal jsem v obci Vápenná, která se nachází na severu našeho kraje. Obec 
s opravdu krásnou okolní přírodou Rychlebských hor řeší například pro-
blém s těžbou čistého vápence v nedaleké oblasti, který se používá pro 
výrobu léčiv. Avšak v důsledku prodeje lomu zahraničnímu investorovi  
z toho tento region ani obec nemá téměř nic. V České republice se mu-
síme naučit vytvářet svým vlastním produktům přidanou hodnotu, aby-
chom na tom vydělali co nejvíce. To pak pomůže celému regionu.

Nejen na Jesenicku trápí spoustu lidí nízké platy  
a často i exekuce, které jim brání v návratu do nor-
málního pracovního života. Často to pak odnášejí 
děti. Jistě, dluhy musí platit každý, o tom vůbec není 
řeč. Ale statisícové a milionové odměny exekuční 
mafii a obchodníkům s chudobou vrhají spoustu lidí 
do neštěstí, ze kterého se nemohou vyhrabat. Dlouho 
to nikdo neřešil, protože na tom někteří politici vy-
dělávají. Po volbách se do toho pustíme, změníme 
zákony a dáme to do pořádku. 
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Při zpáteční cestě do Nové 
Hradečné, kde starostuji už 
více než 20 let, se ještě za-
stavím na debatu s občany  
v Lošticích – v rodném 
městě tvarůžků, našeho 
regionálního produktu. Po-
tkávám se tam i s naším 
hejtmanem Josefem Su-
chánkem.

TOMÁŠ MÜLLER, STAN
55 let, Nová Hradečná 
starosta obce Nová Hradečná, krajský 
zastupitel

VOJTĚCH PIKAL, PIRÁTI
34 let, Olomouc 
místopředseda Poslanecké sněmovny PČR, 
informatik, autor dobrodružných her

VIKTOR TICHÁK, PIRÁTI
31 let, Olomouc 
univerzitní pedagog, zastupitel města 
Olomouce, jazykovědec

JAROMÍR HORKÝ, PIRÁTI
23 let, Přerov 
PR a marketingový specialista, krajský 
zastupitel, pořadatel kulturních akcí

HANA NAICLEROVÁ, STAN
49 let, Prostějov 
ekonomka, zastupitelka města Prostějova, 
protikorupční bojovnice

www.piratiastarostove.cz/kandidati

více o našich kandidátech  
se dozvíte zde

MARTIN ŠMÍDA, PIRÁTI
36 let, Majetín 
krajský radní pro oblast životního prostředí, 
odpadů a zemědělství, muzikant

EVA MACHOVÁ, STAN
64 let, Olomouc 
ředitelka domova pro seniory v Pavlovicích  
u Přerova, ambasadorka dobrovolných  
hasičů

PAVEL ONDRŮJ, nestranný za PIRÁTY
49 let, Přerov 
manažer kultury v městském domě, zastu-
pitel města Přerova, předseda Nadačního 
fondu Blues nad Bečvou

MICHAL ONDRA, STAN
36 let, Hranice 
ekonom, sládek v mikropivovaru

MICHAL FRANTÍK, STAN
44 let, Olomouc 
jednatel společnosti, člen realizačního 
týmu české cyklistické reprezentace

LENKA JÜNGLING, PIRÁTI
32 let, Přerov 
manažerka kancelářských prostor,  
instruktorka jógy

ZDENA KAŠPAROVÁ, STAN
22 let, Šumperk 
studentka molekulární biologie na Univerzitě 
Palackého v Olomouci, místopředsedkyně 
Mladých starostů a nezávislých

ROBERT ŠREJMA, PIRÁTI
29 let, Zábřeh 
ředitel sítě lékáren, předseda krajské  
komise pro sport, fotbalový rozhodčí

PETR OŠŤÁDAL, STAN
47 let, Prostějov 
správce ICT, zastupitel města Prostějova, 
sadař a zahrádkář

ONDŘEJ MOSKAL, PIRÁTI
23 let, Prostějov 
student hospodářské politiky na Masarykově 
univerzitě, člen Spolku za staré Vrahovice

Lucie Spáčilová, PIRÁTI, 40 let, administrativní pracovnice, spoluzakladatelka dobročinného projektu Piráti pomáhají, Olomouc

Petr Daněk, STAN, 41 let, architekt, člen krajské dopravní komise, Olomouc 

Zdeněk Žák, PIRÁTI, 44 let, firemní poradce v bankovním sektoru, člen dopravní komise, Olomouc 

Marek Dohnal, STAN, 45 let, starosta obce Klokočí, dobrovolný hasič, Klokočí

Jakub Knápek, PIRÁTI, 47 let, učitel na gymnáziu Hejčín, zastupitel města Olomouce, muzikant, Olomouc

Zdeněk Potužák, STAN, 65 let, ekonom, radní města Litovle, Litovel

Lucie Schwarzová, PIRÁTI, 32 let, pěstitelka a pracovnice údržby lesa, kapitánka šipkařského týmu Lipník nad Bečvou, Ostrava

Petr Šimek, STAN, 35 let, starosta obce Nemile, spoluzakladatel TJ Sokol Nemile, spoluzakladatel spolku NeLuPp, Nemile

 S panem starostou ve Vápenné jsme debatovali nejen o vápenci

Zalepíme díry na silnicích i v rozpočtech

Zbytečného papírování mají v Dřevohosticích už dost

Debaty v Lošticích se zúčastnil i hejtman Olomouckého kraje
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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 finančně? 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 ší-
ření 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, Olomoucký kraj, náklad 
350 000 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.

EVA HOLUBOVÁ
Herečka

DANIELA KOLÁŘOVÁ
Herečka a bývalá politička

KAREL ZIMA
Herec

Starostové mají reálné zkušenosti z praxe 
v obcích a městech. Museli se učit politice pří-
mo v místních poměrech, a to mj. znamená: 
umět diskutovat s opozicí a uzavírat přijatel-
né kompromisy. Piráti se učí rychle a jsem 
ráda, že se rozhodli pro koalici se STANem 
jak v Poslanecké sněmovně, tak i v místních 
poměrech.
Zlomte vaz!!! 

Tajenka:

Demokraticky smýšlející a nezkorumpovatelní 
politici našeho státu by se měli spojit a postavit se 
tomu, co se tady děje. Proto jsem zajásala, že jdou 
Piráti a STAN do voleb společně. A zřejmě mají 
šanci, jinak by se nevyrojily bláboly, že Piráti jsou 
noví komunisti a že vám chtějí ubytovat v obývá-
ku utečence. Vít Rakušan a Ivan Bartoš jsou pro 
mě ukázkou příkladné spolupráce a mají mou 
podporu jak pro své schopnosti, tak pro morální 
zásady.
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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


