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

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

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

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

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

Na budoucnost
se máme těšit,
ne se jí obávat
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JE TO NAŠE ZEMĚ. CHCETE ZMĚNU? PŘIJĎTE K VOLBÁM!
Tahle země fakt nevzkvétá. Nesměřuje k budoucí prosperitě, otevřené společnosti, rovným šancím pro všechny. Ti, kdo se snaží zuby nehty  
udržet u moci, se prostě bojí. O své kšeftíky, o poslaneckou imunitu... Bojí se tak moc, že šíří lži a rozdávají předvolební dárečky z našich peněz 
na všechny strany. Slušnost si nemůžete koupit, ale můžete si ji zvolit. 
Pojďme všichni 8. a 9. října k volbám. Vraťme zemi budoucnost. Máme ji ve svých rukou. 

Sledujeme krádež státu za bílého dne. Kradou si ho pro sebe – pro své vlastní bohatství, pro svou vlastní moc, pro 
svá vlastní ega. Projídají naše daně, kterými se dnes a denně skládáme na zdravotnictví, školství nebo třeba opra-
vy silnic. Utrácí je za vlastní popularitu a své osobní zájmy. Aby nad nimi nebyla kontrola, unesli důležité instituce 
a obsadili je lidmi, kteří slouží jim – nikoli naší zemi. Výsledkem je jen chaos. 
Chaos, který naplno odhalila pandemie. Neustálé změny pravidel a více nebo méně nesmyslných opatření nás 
všechny uvrhly do tmy, ve které jsme se báli o práci, vzdělání dětí, o budoucnost. Přes 30 tisíc našich prarodičů, 
rodičů a 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

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 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. 

MÍŘÍME 
K VYROVNANÉMU 
ROZPOČTU

ZDRAVÁ KRAJINA 
PRO NAŠE DĚTI A VNOUČATA

Lukáš Blažej
zastupitel města Ústí nad Labem,
ekolog, student práv na Univerzitě Karlově, 
25 let
„Nakládejme s životním prostředím tak, 
abychom se nemuseli před budoucími ge-
neracemi stydět.“

Petr Liška
starosta obce Malé Žernoseky, 51 let

„Kladu důraz na udržitelnost a politiku  
zaměřenou na venkov, krajinu a zeměděl-

ství.“

V Ústeckém kraji máme nejnižší naději dožití (střední délku života) z celé ČR. Může za to 
dlouhodobé překračování limitů znečištění ovzduší. Smog sice v 90. letech zmizel, ale po-
létavý prach a chemikálie zůstaly. Bezkonkurenčně největším znečišťovatelem jsou uhelné 
elektrárny v Prunéřově, Počeradech a Tušimicích. Jejich provoz naštěstí skončí díky pře-
chodu na obnovitelné zdroje energie. I poté ale v našem kraji zůstane řada znečišťovatelů, 
zejména z chemického průmyslu, a řada starých ekologických zátěží. Proto jsme připravili 
konkrétní kroky, které povedou ke zlepšení stavu životního prostředí. Klademe také důraz 
na kvalitu pitné vody. Více než 100 000 domácností odebírá vodu s překročeným limitem 
kolioformních bakterií kvůli kontaminaci splaškami, což napravíme sledováním úniků z ka-
nalizace a financováním oprav. Podpoříme přirozené zadržování vody v krajině, prosadíme 
opatření snižující erozi půdy a budeme podporovat udržitelné hospodaření namísto dotací 
pro holdingy s obřími lány řepky. Z naší krajiny totiž mizí živočišné druhy, které nejsou v ta-
kovém prostředí schopné přežít. To platí i pro lesy, neboť v hektarech stejně starého smrku 
přežije leda kůrovec.

příjmy výdaje

A ROVNÉ ŠANCE PRO VŠECHNY
www.piratiastarostove.cz/program

 Nejpropracovanější program  
pro tyTO volby

2025 

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

petr GAZDÍK 
poslanec, 47 let

„Ať naše školy v dětech podporují talent,  
a jen netrestají to, co žáci nebo studenti 

neumí.“

Milan šťovíček
zastupitel Ústeckého kraje, zast. města 
Litvínov, ředitel SOŠ, 63 let
„Je nejvyšší čas naše školství a vzdělávání 
nechat vstoupit do 21. století.“

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

kateřina stojanová
krajská zastupitelka Ústeckého kraje a 
členka výboru pro zdravotnictví, 23 let 
„Svoboda ve fungujícím státě znamená, že 
se vám stát neplete do života, když nemu-
sí, ale pomůže a přijde na pomoc, když je 
to potřeba.“

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.

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.“
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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

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 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

EVIDování MAJITELŮ: 
AGROFErT MU NEODPÁŘOU 

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

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

důchody po prvním vyplacení v lednu. Část 
seniorů tím nelogicky přicházela o valo-
rizační 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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V OPOZICI, PŘESTO AKČNĚ. JENOM ZA POSLEDNÍ ROK JSME PROSADILI TŘEBA TOHLE

KROTILI JSME JE,
JAK TO JENOM 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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PHDR. IVAN BARTOŠ, PH.D.
41 let, poslanec PČR, předseda Výboru 
pro veřejnou správu a reg. rozvoj, specia-
lista na informační technologie, Piráti

Chci pro naši zemi lepší budouc-
nost. A o tu jsem ochoten se 
porvat a svůj díl odpracovat. My 
všichni si to zasloužíme. Ústecký 
kraj byl a je dlouhodobě přehlí-
žen, podfinancován a rozebírán. 
Přitom Česku tolik dal. Změňme to 
a dopřejme si lepší budoucnost.

LUKÁŠ BLAŽEJ
25 let, zast. města Ústí nad Labem, stu-
dent práv na Univerzitě Karlově, bojovník 
za transparentnost úřadů a ekolog, Piráti

Kvalita životního prostředí má 
zásadní vliv na náš život. V Ús-
teckém kraji se potýkáme s nad-
limitním znečištěním ovzduší, 
kontaminací pitné vody, starými 
ekologickými zátěžemi i nedostat-
kem zájmu politiků a úředníků. 
Máme poslední šanci tyto dlouho-
dobé chyby napravit.

ING. PETR LIŠKA
51 let, starosta obce Malé Žernoseky, pro-
jektant pozemních staveb, místopředseda 
mikroregionu Porta Bohemica, STAN

Malé samosprávy a problematické 
regiony jsou dlouhodobě opomíje-
né státem. To se musí změnit.
Pojďme se aktivně zajímat o roz-
voj problematických regionů. 
Pojďme řešit problémy konstruk-
tivně s pomocí lidí, kterých se 
přímo týkají.

KATEŘINA STOJANOVÁ
23 let, zastupitelka Ústeckého kraje a členka 
výboru pro zdravotnictví tamtéž, studentka 
práv na Univerzitě Karlově, Piráti

Rozhodnutí, která se udělají “tam 
nahoře”, se týkají nás všech. To nás 
každý den ovlivňuje. Rozhodování 
nemá být v rukou hrstky vyvolených 
v předem rozhodnuté hře. Do politiky 
chci přinést opomíjená, ale mimořád-
ně důležitá témata - dostupné bydlení 
a zdravotnictví, ochranu lidských práv 
a boj proti sexuálnímu násilí.

MGR. MILAN ŠŤOVÍČEK
63 let, zastupitel Ústeckého kraje, zastu-
pitel města Litvínov, ředitel SOŠ Scholy 
Humanitas v Litvínově, STAN

Chci pokračovat ve snaze o lepší 
školství, které připraví studenty 
na praktický život 21. století. Jsem  
z Litvínova a dlouhodobě úspěšně 
bojuji proti prolomení těžebních 
limitů na dole ČSA. Celou profesní 
i politickou kariérou mě provází 
heslo „Respekt k pravdě, vůle 
k činům“.

BC. FRANTIŠEK NAVRKAL
29 let, poslanec PČR, Člen Ústavně 
právního výboru a Zahraničního výboru, 
datový analytik, Piráti

Chci ve Sněmovně pokračovat 
v boji proti korupci, za moderniza-
ci státu a maximální zapojení ve-
řejnosti do rozhodování. Rád bych 
přispěl k reformě justice směrem 
k její vyšší efektivitě. Jako nejvyšší 
prioritu vnímám zastavení proti-
právních exekucí. Ty považuji za 
pošlapávání zásad právního státu.

MGR. JANA OUBRECHTOVÁ
58 let, starostka města Trmice, učitelka 
prvního stupně základní školy, STAN

Často se při své práci setkávám se 
zneužíváním sociálních dávek, ob-
chodem s chudobou, s drogovou 
problematikou a lichvou. Musíme 
pomoci těm, kteří to potřebují 
a zastavit ty, kteří z toho profitují.
Pokud chceme řešit a napravit 
problémy našeho státu, které kri-
tizujeme, musíme být u toho. 

ŠÁRKA ROUSOVÁ
35 let, laborantka v nemocnici v Teplicích, 
Piráti

Chtěla bych zlepšit informovanost 
směrem k občanům. V uplynulých 
měsících jsme byli svědkem toho, 
že nám chyběl dostatek pravdi-
vých a srozumitelných informací 
a dat v COVIDové krizi. Zejména 
zdravotnictví tím velmi trpělo 
a o život přišlo zbytečně mnoho 
našich spoluobčanů. Nikdy víc!

ROBERT HOLEC
32 let, starosta města Dolní Poustevna, 
podnikatel, předseda Svazku obcí Sever, 
STAN

Rád bych do vyšší politiky vnesl 
pohled z menších samospráv. Mou 
snahou je zastavit pomyslné roze-
vírání nůžek mezi velkými městy 
a okrajovými částmi republiky. 
Chci pomoci s přípravou nástrojů, 
které pomohou tento trend zasta-
vit. Vraťme politice tvář a přede-
vším slušnost!

MGR. JAN KRANDA
47 let, zastupitel Ústeckého kraje, za-
stupitel města Žatec, učitel na základní 
škole a na ZUŠ, hudebník, Piráti

Za svou hlavní ideu považuji další 
rozvoj informatického myšlení 
na školách v návaznosti na revizi 
rámcového vzdělávacího pro-
gramu a dále podstatné snížení 
a zjednodušení administrativní 
zátěže pedagogických pracovníků.

ING. DANIEL ČERNÝ
48 let, obchodní ředitel, zastupitel města 
Chomutova, předseda Spolku přátel 
žatecké synagogy, z.s., bezpp. za STAN

Chci přispět k tolik potřebným 
změnám v naší společnosti. V prů-
běhu své profesní kariéry i během 
doby strávené v komunální politi-
ce jsem se setkal s mnoha nedoko-
nalými zákony. Díky svým zku-
šenostem můžu přispět k tvorbě 
kvalitnější legislativy.

VLADIMÍR VLACH
45 let, Zastupitel Ústeckého kraje, IT 
technik, Piráti

Současný neutěšený stav společ-
nosti je pro mne silným signálem 
pro aktivní zapojení do veřejného 
dění. Bez změny způsobu myšlení 
a personální výměny lze čekat 
vlídnější budoucnost jen stěží.

JANA SYSLOVÁ
47 let, Starostka obce Hrobčice, bankovní 
úřednice, místopř. Spolku za záchranu 
kostela sv. Jakuba v Mrzlicích, z.s., STAN

Chtěla bych přispět ke změně 
nepoměru mužů a žen v politice a 
tím ji kultivovat. Ráda bych uplat-
nila své zkušenosti z komunální 
politiky i ve vyšších politických 
patrech a podílela se na rozvoji 
našeho regionu. 

MICHAELA PELZMANN SCHWARZOVÁ
35 let, Manažerka směny v obchodním 
domě, Piráti

Jsem liberálka tělem i duší a chci, 
abychom v naší zemi mohli svo-
bodně dýchat.
Ráda bych, aby se lidé dokázali 
spojit a společnými silami změnili 
naši politickou kulturu a náladu 
ve společnosti.

ING. LADA REJŠKOVÁ
36 let, starostka obce Libotenice, ekono-
mická poradkyně, předsedkyně kontrolní-
ho výboru MAS Podřipsko, z.s., STAN

Základním pilířem naší země je 
správné fungování zdravotnictví, 
školství a bezpečnosti. Proto bych 
chtěla, aby tyto oblasti fungovaly 
efektivně a byly vždy dostupné 
všem našim občanům. Stát by měl 
například více podporovat veřej-
né zdravotnictví.

BC. JAN MAREŠ
31 let, student, historik, Piráti

JAROSLAV ŠPIČKA
39 let, místostarosta Žatce, IT 
specialista, vedoucí pracovní 
skupiny pro zápis města Žatec na 
seznam UNESCO, bezpp. za STAN

FRANTIŠEK KINDL
68 let, důchodce, spisovatel, 
Piráti

ING. TOMÁŠ SAZEČEK
34 let, místostarosta města 
Úštěk, koordinátor Celostátní sítě 
pro venkov technologie, STAN

MGR. KATEŘINA STIBALOVÁ
44 let, sociální pracovnice, 
psychoterapeutka, adiktoložka, 
bezpp. za Piráty

MGR. VOJTĚCH MARVAN
34 let, marketingový specialista, 
radní města Klášterec nad Ohří, 
pořadatel cyklistických závodů, 
STAN

BC. BARBORA FUXOVÁ, DIS
32 let, Pracovnice podpory vzdě-
lávání, Piráti

JAN ŠIMEK
50 let, podnikatel v kavárenské 
činnosti a majitel internetového 
obchodu, zastupitel města Varn-
sdorf, STAN

ING. PAVEL NADOLECKI
39 let, dopravní inženýr, inženýr 
kvality, Piráti

ING. PETR VEJVALKA
49 let, živnostník v informačních 
technologiích, předseda Spolku 
Boleboř, Orasín, Svahová, STAN

BC. ZDENĚK ŠTĚPÁNEK
38 let, IT expert, Piráti



Ceny bytů i domů za poslední roky ne-
úměrně stoupají. A na vině není jenom 
inflace (znehodnocování peněz), ale 
i prostý nedostatek bytů k  dispozici. 
Cenový nárůst je patrný také v Ústec-
kém kraji, kde je jinak m² průměrně 
nejlevnější v celé republice. Piráti 
a Starostové nechtějí a nebudou zve-
dat daně za obytné nemovitosti, mu-
síme ovšem neprodleně bytovou krizi 

řešit všemi možnými způsoby. Nejdů-
ležitější je pomoc od státu přímo ob-
cím, aby mohly pro své občany zřizo-
vat kontaktní centra bydlení, která jim 
budou poskytovat základní poraden-
ství v oblasti dostupného a sociálního 
bydlení, podporovat bydlení v soukro-
mém sektoru za využití státní garance 
i spustit výstavbu dostupných (a také 
sociálních) obecních bytů a  startova-

cích bytů pro mladé rodiny. Obce už 
si uvědomily, že rozprodávací horečka 
bytů z obecních bytových fondů v de-
vadesátých letech byla osudová chy-
ba. Nepláčeme nad rozlitým mlékem 
- postavíme tolik bytů, kolik je potřeba, 
aby důstojné a dostupné bydlení neby-
lo luxus a obchodovatelná komodita 
pro nejbohatší a developery. Byty jsou 
k bydlení.
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Náš program nejsou prázdné sliby. máme výsledky

Poslanci, ministři, vláda ani prezi-
dent se netěší zrovna přemíře důvě-
ry svých voličů. Starostové naopak 
vedou žebříček důvěry o parník před 
ostatními. Všichni politici bez rozdí-
lu jsou odrazem složení společnos-
ti, tedy jsou vzorkem různých typů 
osobností.
Vůli voličů však částečně mění vůle 
jednotlivých stran, které někdy de-
mokraticky a někdy více „na sílu“ 
sestavují své kandidátky. V obcích si 
voliči výrazněji sestavují ideální za-
stupitelstvo sami. Důvěra je pak lépe 
měřitelná počtem konkrétních hlasů 
pro jednotlivé kandidáty a tím i pro 
stranu, kterou zastupují. Jednotliví 
zastupitelé pak mají jasnější obraz 
svých schopností, důvěry svého okolí 
a ocenění jejich práce.
V tomto jediném se totiž pojetí de-
mokracie ve volbách do obecních 
zastupitelstvech liší od pojetí demo-
kracie v parlamentních volbách.
Proces, který vrátí politice důvěru, 
do politiky a společnosti slušnost, 
do společnosti demokratické princi-
py a  důvěru v právní stát a voličům 
umožní mít i k poslancům, ministrům 
a vládě alespoň takovou důvěru ja-
kou požívají starostové, totiž spočívá 
ve způsobu výběru a posuzování na-
bídky stran každým voličem.
V zemích, které obdivujeme pro je-
jich úroveň, stabilitu, vztah státu 
k  svým občanům apod. pozitivní 
projevy, totiž již historicky ověřili, že 
silná a důvěryhodná politická kultura 
se musí budovat odspodu, od zákla-
dů, postupně na vyšší příčky.
Totéž přeci platí i v podnikatelském 
prostředí – lépe rostou a prosperují 
firmy, které vedou lidé, co se na své 
vedoucí pozice vypracovali postupně 
od nejnižších příček.
Profese či spíše poslání starostů to-
tiž není povolání, které se dá někde 
vystudovat nebo koupit. To si každý 
starosta vydřel a vybudoval přede-
vším svojí důvěryhodností, dlouho-
dobým ověřováním a kontrolou  voli-
čů ve svých obcích.  
Zastoupení v parlamentu musí mít 
všechny části a skupiny společnosti 
a Starostové a nezávislí dokázali, že 
umí - a hlavně chtějí - pracovat pro 
blaho a v zájmu většiny. Navíc mají 
přímou vazbu a zkušenosti z reálné-
ho života a znalost potřeb ve společ-
nosti.
Totéž potřebuje i stát, vláda a parla-
ment.

Za poslední dva roky, které jsem strá-
vil v Poslanecké sněmovně, se toho 
stalo mnoho. Za největší úspěch 
považuji prosazení zákona o evi-
denci skutečných majitelů, který se 
vláda snažila dlouho odkládat. Díky 
našemu úsilí se nakonec podařilo z 
návrhu zákona vypustit výjimku šitou 
na míru premiéru Babišovi, který je 
tak dnes v souladu s realitou veden 
jako skutečný vlastník holdingu Ag-
rofert. Povedlo se prosadit stopku 
na dotace a veřejné zakázky firmám, 
které v  evidenci neuvádí informace 
správně.
Aktivně jsem se snažil podpořit přije-

tí zákona na regulaci lobbingu. Úpra-
va má dát jasná pravidla pro ovlivňo-
vání rozhodování veřejných činitelů. 
Bohužel kvůli obstrukcím, hlavně ze 
strany ODS, se projednávání zákona 
zaseklo v cílové rovince, tedy těsně 
před třetím čtením. V hotovém znění 
ho nicméně hned po volbách předlo-
žíme, aby se jej povedlo co nejdříve 
prosadit. Mou snahu o prosazování 
protikorupční agendy také ocenila 
nezisková organizace Rekonstrukce 
státu. Dle hodnocení jejich expertů 
jsem se v boji proti korupci umístil 
na 6. místě ze všech 200 poslanců.
Jednou z mých priorit ve Sněmovně 

byla také otázka protiprávních exe-
kucí. V Česku podle odhadů mini-
sterstva spravedlnosti z roku 2019 
na 133 tisíc nezákonných exekucí. 
Soudy se případy nicméně příliš ne-
zabývají a exekuce, jež měly být již 
dávno zastaveny, běží dál. Předložil 
jsem například pozměňovací návrh 
na posílení soudů, aby měly dosta-
tečné kapacity na prošetřování exe-
kucí, a také návrh na povinné zasílá-
ní informací o aktivních exekucích. 
Bohužel, vládní většina mé návrhy 
zablokovala. V nové Sněmovně snad 
budeme mít dostatečnou sílu tuto 
neutěšenou situaci změnit.

prve po roce 1989 se začala situace 
lepšit. Stanovily se ekologické limity 
těžby na ochranu sídel a přes mo-
hutný odpor těžařů se podařilo tyto 
limity ubránit a zabránit mj. likvidaci 
města Horní Jiřetín.
Když jsem jako poslanec navrhl vy-
pustit z horního zákona totalitní pa-
ragrafy, které umožňovaly vyvlastně-
ní pozemků a staveb obyvatel i obcí 
z důvodu těžby, málokdo věřil a mno-
zí pochybovali. Nakonec se však po-
dařilo tuto zásadní změnu prosadit 
i přes veto prezidenta a Sněmovna 
podpořila úpravu horního zákona do-
konce ústavní většinou.
Limity těžby tedy platí a majetky obcí 

i jejich obyvatel již nelze bez jejich 
souhlasu zabrat pro těžbu. Bude nut-
né a logické, aby stát v dalších letech 
převedl uhlí za těžebními limity do 
nebilančních zásob a umožnil tak ob-
cím v okolí dolů jejich trvalý rozvoj. 
Druhým krokem musí být razantní 
zvýšení poplatků za vytěžené uhlí 
ve prospěch dotčených obcí a jejich 
obyvatel. Zatím se vláda zmohla jen 
na nic neřešící kosmetické úpravy 
těchto poplatků a nenašla odvahu na 
jejich reálné navýšení. Z probíhající 
těžby musí mít stát i ovlivněné obce 
podstatně vyšší přínos. Proto chce-
me razantní zvýšení odvodů z  těž-
by a takto získané peníze rozdělit 

mezi stát a dotčené obce. A je toho 
opravdu hodně, co současná vláda 
trestuhodně zanedbala a co stát 
dluží lidem v obcích v sousedství tě-
žební činnosti. Bude na nové vládě, 
aby sebrala odvahu a sílu k řešení 
léty zanedbaných problémů, spojila 
se s obcemi i místními k jejich řešení 
a konečně nastartovala stabilizaci 
a prosperitu našeho regionu.

Ochraně životního prostředí v Ústec-
kém kraji se věnuji již 6 let. Rád bych 
se s vámi podělil krátce alespoň o pár 
úspěchů. Podařilo se nám ušetřit mi-
liony korun na jezeře Milada. Stát se 
chystal stavět přístaviště v biologicky 
nejcennější části jezera, čímž by ji ne-
návratně poškodil. Případ jsme dva-
krát dostali k soudu a nakonec nám 
dal za pravdu výsledek mezinárodní 
architektonické soutěže, jejíž vítězný 
projekt s přístavem počítá také, ale 
v  jiné části jezera, s napojením na 

železnici a další infrastrukturu. Přes-
ně jak jsme roky navrhovali. Podle 
projektu má ekologická část jezera 
zůstat bez jakékoliv zástavby. Pokud 
by přístaviště vyrostlo, muselo by se 
nákladně odstraňovat. Také jsme za-
chránili nejvýznamnější ústeckou alej 
v ul. E. Krásnohorské. I zde jsme mu-
seli případ dostat k soudu, záměrem 
města bylo postupně vykácet celou 
alej, ale náš znalecký posudek uká-
zal, že drtivá většina stromů je zdravá 
a stačí se o ně lépe starat.

Kromě toho jsme omezili těžbu 
v  Nučničkách, zabránili trýznivému 
umírání rorýsů a netopýrů při zatep-
lování budov nebo prosadili výsadbu 
stovek stromů po vykácení Mostné 
hory v Litoměřicích. Desítky dalších 
kauz probíhají, například usilujeme 
o odstranění nelegálních vil politiků 
u Habrovického rybníka nebo zachra-
ňujeme pitnou vodu obcím u dálnice 
D8. S vaší podporou můžeme sku-
tečně zlepšit životní prostředí nejen 
v našem kraji.

bydlet nesmí znamenat zadlužit se na celý život

kraj změny: limity a budoucnost ústeckého kraje

Desítky let trpěli obyvatelé obcí 
v  okolí povrchové těžby nezřízenou 
devastací. Desítky obcí byly zbourá-
ny kvůli těžbě a jejich obyvatelé se 
museli i několikrát přestěhovat. Te-

petr liška:
blíž k lidem

Lukáš Blažej
zastupitel města Ústí nad Labem, 
student práv, ochránce životního 
prostředí

Petr liška
starosta obce Malé Žernoseky

františek navrkal
poslanec, datový analytik

Milan šťovíček
ředitel Scholy Humanitas

další články
od pirátů
a starostů
najdete 
na piratstanuk.cz

Od roku 2019 je v Ústeckém kraji 
zastaveno rozšiřování Základní sítě 
sociálních služeb, nenavyšují se in-
dividuální a skupinové kapacity ani 
počty lůžek. Neroste počet úvazků 
pracovníků v přímé péči. Znamená 
to, že se sociální problémy a potřeby 
obyvatel v regionu nevyvíjí a nemění? 
Falešná představa. Demografický vý-
voj nejen v ČR, ale po celé EU je neú-
prosný. Seniorů (a tím osob mnohdy 
závislých na péči druhých) osob bude 

přibývat. A my jim musíme a chceme 
umět dopřát důstojný život. Potřebu-
jeme podporu forem domácí péče, 
pečovatelských, asistenčních a  po-
radenských služeb a podporu nových 
forem komunitní péče o seniory, 
např. krátkodobých „odlehčovacích“ 
pobytů. Potřebujeme zlepšit pod-
poru pečujícím. Je nutné zpracovat 
celorepublikovou koncepci nastavení 
sociálních služeb pro seniory tak, aby 
byla co možná nejlépe jiná: Efektivní, 

kvalitní a účinná. V tuto chvíli máme 
v kraji 18 zařízení poskytujících služ-
by denních stacionářů, z nichž jsou 
pouze tři určené výhradně seniorům. 
A neexistuje žádné centrum ani stra-
tegie podpory pečujících osob.
Změna je nutná! Jinak budou naši 
nejbližší muset trávit konce svých 
životů po  nemocnicích na drahých 
lůžkách, budou dožívat v domovech 
pro Seniory a v Alzheimer centrech 
a ne s námi doma. 

seniorů ve společnosti přibývá. pečujme o ně lépe!

jana oubrechtová
starostka města Trmice

má to cenu!

kateřina stojanová
zastupitelka Ústeckého 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 
pirátská strana se sídlem Na Moráni 360/3,  
128 00 Praha 2, IČ: 71339698. Publikování 
a  další šíření obsahu Koaličních listů Pirátů 
a  Starostů je možné i  bez písemného souhla-
su. Noviny pro vás připravili členové a  příznivci  
Pirátů a  STAN. Číslo 2/2021, celostátní muta-
ce, náklad 125 000 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 Vra-
tislav Filípek. Zadavatel a  zpracovatel Pirá-
ti a  Starostové. Editor Michal Chalupa a  Ra-
dek 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  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. 

NAŠI PODPOROVATELÉ

Proč volit koalici Pirátů a STAN? Protože za nimi 
není žádný skandál, mají čistej štít. Protože dělaj 
konkrétní a moderní politiku, která vidí dopře-
du.  Protože jim jde stejně tak o stát jako o jednot-
livce.  Protože striktně odmítají všechny extremi-
stické tendence. Protože jsou slušní a obejdou se 
bez arogance. Protože jim věřím.     

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.

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


