
VRAŤME ZEMI BUDOUCNOST jihočeský kraj | volby 2021

vraťme zemi 
budoucnost

SEZNAMTE SE S JIHOČESKOU KANDIDÁTKOU

Poslanec Pirátů m LUKÁŠ KOLÁŘÍK končí své první volební obdo-
bí v parlamentu a chystá se svůj post v říjnových volbách obhájit. 
Na společné kandidátce Pirátů a STAN s ním tvoří vedoucí tan-
dem c  VIKTOR VOJTKO (STAN), náměstek primátora Českých 
Budějovic pro školství, sociální věci a cestovní ruch. Oba chtějí 
získat důvěru voličů, uspět a využít na celostátní úrovni zkuše-
nosti, které získali i během pandemie. Rozhovor mezi oběma líd-
ry vznikl na náměstí v Katovicích, z nichž pochází Lukáš.            

pokračování na straně 2

PIRÁTI A STAROSTOVÉ  
pracují v krajském 
zastupitelstvu. 
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PIRÁTI 
pomáhají, 
Starostové 
se starají. 
3

editorial

Kandidátka Pirátů pro parlamentní volby m ZUZANA KUDLÁČKO-
VÁ získala vhled do vrcholné politiky díky práci asistentky poslan-
ce, ale chce v případě úspěchu naplno využít i zkušenosti člen-
ky zastupitelstva Českých Budějovic. Také c PAVLA PIVOŇKA 
VAŇKOVÁ (STAN) se už několikrát stala zastupitelkou v Lišově na 
Českobudějovicku a hájí zájmy občanů jako vedoucí odboru a zá-
stupce tajemníka na tamním městském úřadě. V komunální poli-
tice působí již více než 20 let. Vede úspěšnou iniciativu Pivoňka. 
                                                                           pokračování na straně 6

Koaliční listy 
Pirátů  
a Starostů 

VÁŽENÍ ČTENÁŘI 
PRVNÍCH KOALIČNÍCH LISTŮ,
zatímco píšeme tahle slova, při-
bývá kolem nás lidí, kterým slova 
docházejí; minimálně ta slušná. 
Některým už došla po tom, co ztra-
tili své blízké, jiným když museli 
vzdát svou živnost. Některým při 
pohledu na všechny svoje složen-
ky. Dalším při sledování zpráv a ji-
ným zase z pocitu, že je tady vůbec 
nikdo neposlouchá.

Všem bychom teď chtěli vzkázat: 
Nevzdávejte to. Nenechte se umlčet.

Sami jsme si ověřili, že je-li člověk 
vytrvalý, nakonec ho ti nahoře vy-
slyší. Zejména v době covidového 
rámusu na slova našich poslanců 
často došlo, přestože jsme vola-
li z opozičních lavic. Naslouchal 
nám nakonec i jinak hluchý pre-
miér!

Přišli jsme na to, že cestou k úspě-
chu je vést rozumnou řeč. Bez 
urážek, bez výčitek, zároveň však 
neodbytně, důsledně. Konstruk-
tivně. A tak okolo společných té-
mat vznikla koalice Pirátů a Sta-
rostů. 

Spojili jsme nejen síly, což nám 
umožnilo alespoň nějaký tlak na 
jinak nedobytnou vládu. Spojili 
jsme pirátský tah na bránu s prak-
tičností STAN, řadu let prohlubo-
vanou v zastupitelstvech vašich 
obcí, měst a krajů. Takto nám to 
funguje a takto jsme připraveni.

Jsme připraveni vrátit zemi bu-
doucnost. Vrátit ji vám, občanům. 
Být slyšet ve jménu všech, kterým 
došla slova. Cítíme, že teď na to 
máme ranec energie i dostatek zku-
šeností ze všech úrovní politiky.

Pokud nám věnujete pozornost, rádi 
vám to v budoucnosti oplatíme.

Děkujeme. Držte se.

Piráti a Starostové mc

HOAXY A FALEŠNÉ 
ZPRÁVY POD LUPOU
Nevěřte všemu, 
co čtete 
v e-mailech nebo 
na internetu. 
6

HOAX
Pozor

květen–srpen 2021

díky vašemu daru
oslovíme další voliče

V čem je přínosná vzájemná spo-
lupráce, slušnost a  konstruktivní 
přístup? Proč je kvalitní a odborná 
kompetence nejlepším argumen-
tem proti předsudkům? Nebylo by 
lepší vnést do domácí politiky více 
lidskosti? 

Po přečtení rozhovoru šéfů Pirá-
tů a Starostů m IVANA BARTOŠE  
a c VÍTKA RAKUŠANA vám bude 
jasnější, proč jsou energie a  zku-
šenost ideálním koaličním poten-
ciálem a v čem vidí oba předsedo-
vé naději ve směřování naší země.

Pokračování na straně 4

Energie, zkušenost a schopnosti
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KOALICE PIRÁTŮ A STAROSTŮ DÁVÁ SMYSL
c Viktor : Abychom vyhráli volby, utvo-
řili jsme koalici našich dvou stran. Jak 
sis, Lukáši, jako poslanec Pirátů zdů-
vodnil, že jdeme do voleb spolu, a ne 
každý zvlášť? 

m Lukáš: Když jsem 
poprvé zaznamenal 
návrh koalice, byl 
jsem dost skeptický 
a říkal si, že to asi není 
úplně ten správný 
směr, kterým bychom 
měli jít. Postupně jsme 
spolu ale navazovali 
užší vztahy, které mi 
smysl jejího vzniku 
dávaly. Když už teď 
pracujeme na volební 
kampani a potkáváme 
se nad konkrétními 
věcmi s konkrétními 
lidmi, jsem spokojený 
a opravdu si myslím, 
že budeme mít skvě-
lý tým, který získá ve 
volbách nejlepší výsle-
dek. Je totiž plný lidí, 
kteří mají zkušenosti, 
zdravý rozum a dob-
rý pohled na svět. Jak 
vnímáš, Viktore, naši 
společnou kandidát-
ku ty? 

c Viktor: Když jsem do politiky šel, tak 
jsem si snažil v hlavě srovnat, jak funguje. 
Rozčlenil jsem si ji na tři úrovně. První je 
politika symbolická o zastávaných hod-
notách. Protože jsem demokraticky zalo-
žený, tak strany demokraticky smýšlející 
a fungující jsou mi sympatické, ať už jsou 
to Piráti nebo kdokoliv jiný. Druhá úroveň 
politiky je praktická, kdy je téměř jedno, 
z jaké strany je ten který politik, jestliže 
se smysluplně snaží vyřešit konkrétní 
problém. Třetí je pak rovina osobnostní 
nebo osobní, kdy je někdo někomu více 
nebo méně sympatický. S některými lidmi 
můžete přes názorové neshody vychá-
zet velmi dobře, nebo se naopak budete 
podvědomě bránit jakoukoliv dohodu 
uzavřít. Abych se i teď něco dozvěděl, 
tak co se ti v parlamentu hodilo a hodí 
z dřívějších profesí? 
 
m Lukáš: Asi nejvíc jsem uplynulé čtyři 
roky využil zkušenosti z doby, kdy jsem 
působil jako manažer obchodu a pro-
dával spotřební elektroniku. Musíš být 
komunikativně velice schopný a zdatný, 
a podobné je to i v politice. Když chceš své 
myšlenky prosadit, musíš s lidmi mluvit 
a strhnout na svou stranu nejen voliče, 
ale hlavně partnery, kteří stojí proti 
tobě s jinou ideou. Komunikace s lidmi, 

schopnost empatie a přesvědčování se 
totiž v parlamentu hodí vždycky. Jak ty 
využíváš dlouholeté zkušenosti z Jiho-
české univerzity ve funkci náměstka 
primátora? 

c Viktor: Univerzita a magistrát jsou obě 
velké veřejné organizace, takže spoustu 
věcí mi usnadnilo to, že znám rozhodo-
vací mechanismy a procesy z jiné veřejné 
instituce, například ve vztahu k veřejným 
zakázkám. Na univerzitě jsem vedl ka-
tedru obchodu a cestovního ruchu, ces-
tovní ruch mám na starosti i nyní, takže 
hodně využívám odbornost, dosavadní 
zkušenosti a kontakty. A díky působení 
na univerzitě mám také vztah i ke vzdě-
lávání a dalším oblastem, kterým se ve 
vedení města věnuji. I pro mě je určitě 
výhodou předchozí zkušenost. Myslím 
si, že díky výuce umím pracovat s argu-
menty a rétoricky přesvědčit ostatní, je-li 
to třeba. V tomto ohledu věřím, že svoje 
přednosti využiji dobře i v parlamentu. 
Na co se mám připravit, že mě bude 
v parlamentu čekat? 

m Lukáš: Jako poslanec musíš mít hlav-
ně širokou síť kontaktů, abys byl schop-
ný pokrýt všechna témata, která se na 
tebe valí. Žádný člověk není odborník 
na všechno a my hlasujeme opravdu od 
válcování plechu až po odborná sociální 
témata, takže se musíme spoléhat na pa-
letu kontaktů a odborníků, kteří nám do-
dají správné podklady. My pak zvážíme, 
který směr bude nejlepší, aby uspokojil co 
nejvíc lidí a promítly se do něj v určitém 
kompromisu a konsenzu různé pohledy. 
Hledání dohod a východisek mě baví. Ty 
se jako náměstek taky setkáváš s řadou 
problémů, o kterých přemýšlíš, jak je 
systémově řešit, zvláště v současné těž-
ké době pandemie, že?

c Viktor: Ve vedení města je skvělé, že jsi 
blízko samotnému dění a změny zažíváš 
během krátké doby. Zatímco v poslanecké 

sněmovně, myslím si, řešíte spoustu ab-
straktních záležitostí, a proto výsledek 
nevidíte okamžitě, ale třeba až za dlou-
hou dobu. Věnuji se sociálním záležitos-
tem a nyní v době covidu jsme museli 

každodenně řešit spoustu praktických 
věcí, např. ve vztahu k zajištění provozu 
sociálních služeb. Teď se konečně oteví-
rají školy, které mám také na starosti. 
Dopadají na nás mimořádná opatření 
vlády, z nichž u některých si říkáme, že 
jsou právně až na hraně, a my se s nimi 
musíme vypořádat. I tohle je jedna z moti-
vací, proč chci kandidovat do poslanecké 
sněmovny a ovlivňovat pravidla, proto-
že bych byl rád, aby vládní rozhodnutí 
a opatření byla čitelnější a nastolené pro-
středí srozumitelnější. Ty jako poslanec 
taky někdy zažíváš pocity zmaru nebo 
vzteku?

m Lukáš:Musím potvrdit, že je fakt hodně 
frustrující, když do něčeho vrazíš hodně 
energie a výsledek nevidíš žádný. Můj 
tým třeba připravil novelu exekučního 
řádu, kterou se již tři roky marně snaží-
me prosadit, protože stále narážíme na 
různé překážky a tlaky lobbistů. Exeku-
cím se chci věnovat i nadále. Kvůli všem 
restrikcím a různým opatřením v době 
covidu mnozí lidé přišli o výraznou část 
svých příjmů, což přinese velká negativa. 
Spousta lidí si bude muset půjčit peníze, 
zadluží se nebo nebude moci pokrýt zá-
vazky z minulosti. Hodně lidí bude proto 
upadat do dluhových pastí a exekucí. Mou 
prioritou je proto dotáhnout co nejrychleji 
změnu exekučního systému, aby byl spra-
vedlivý, aby věřitelé dostali své peníze, 
ale aby exekuce nelikvidovaly dlužníky, 
kteří pak vypadávají ze systému, na čemž 
tratí celá společnost. Na co se jako posla-
nec hodláš zaměřit ty?

c Viktor: Určitě podpořím i tohle téma, 
protože zadlužení a jak z něj ven také 
považuji za hodně důležité. Na městě 

vidíme už teď, jak vý-
razně narůstá počet 
lidí, kteří se dostávají 
do finančních problé-
mů. Kontaktují nás 
s osobními příběhy, 
které jsou často vel-
mi smutné. Jako pů-
vodně vystudovaný 
informatik mám také 
vztah k digitalizaci 
veřejných služeb, kde 
máme co dohánět. 
Bez systematického 
rozvoje také budeme 
těžko konkurovat 
ostatním zemím.

A dlouhá léta se za-
bývám cestovním 
ruchem, který je pro 
mě i srdcovou zále-
žitostí. Nejen tím, že 
rád cestuji, ale že se 
mu také věnuji od-
borně jako pedagog 
a vědec. Jde o oblast, 
která je kvůli covidu 
postižená asi nejvíc. 
Chci se proto restar-

tu cestovního ruchu věnovat důkladně 
a pomoci nastavit fungování po vzoru 
zemí, jako je např. sousední Rakousko. 
Vlastně, kam se v létě s dětmi chystáš 
na dovolenou?

m Lukáš: Letos mám léto narýsované 
zcela jasně. Rekonstruujeme totiž starou 
nádražní restauraci v Katovicích, takže 
dovolená bude na maltě. Těším se ale, že 
budeme podnikat výlety kolem Katovic, 
kde je moc hezká příroda, navíc u nás teče 
řeka Otava, kterou miluji. Jsem ostatně 
ryba, což je vodní znamení. U nás v řece 
jsem jako doma, máme zde krásný jez 
a jedno z nejhezčích koupání v okrese. 
Miluji vlézt si pod šlajsnu a nechat si ma-
sírovat záda. Zahraniční dovolenou letos 
neplánuji. Lákají mě sice exotičtější země, 
třeba Izrael, ale se třemi malými dětmi 
tyhle cesty zatím nejdou uskutečnit. Ja-
kou plánuješ dovolenou s rodinou ty? 

c Viktor: Loni jsme měli jet do Itálie, což 
ale už kvůli pandemii neklaplo, tak se 
k Lago di Garda chystáme s rodinou letos. 
Trávit dovolenou jen někde u moře mě 
neláká, pro mě je ideální skloubit koupání 
a chození po horách, na které se hodně 
těším. Jak jsme teď dlouho byli všichni za-
vření doma, bylo to smutné. K odpočinku 
a cestování ale určitě využijeme i prázd-
ninové víkendy. Pořizujeme si větší auto, 
v kterém se dá přespat, takže vždycky 
vyjedeme někam do přírody a budeme 
se věnovat turistice i u nás, v Čechách. 

Další informace o kandidátech najdete 
na piratkolarik.cz a viktorvojtko.cz

pokračování ze strany 1 Autor: Radek Gális
VIKTOR VOJTKO
STAN
 
Svůj život zasvětil práci s lidmi. Nej-
dříve na vysoké škole, kde více než 
15 let učil a zabýval se výzkumem 
managementu a cestovního ruchu. 
Od roku 2018 je v politice, kde nyní 
působí jako náměstek primátora v 
Českých Budějovicích pro školství, 
sociální věci a cestovní ruch.

Tématům cestovního ruchu, vzdě-
lávání a zlepšení kvality řízení ve 
veřejné správě se chce nadále věno-
vat jak v politické, tak i v odborné 
rovině. Myslí si, že zde máme co do-
hánět a chtěl by, abychom se dostali 
na úroveň těch nejlepších zemí.

LUKÁŠ KOLÁŘÍK
PIRÁTI
 
Pirátský poslanec, ajťák, spokojený 
manžel a otec tří malých děvčat. 
Vyrůstal v jihočeských Katovicích. 
Když se nevěnuje práci nebo rodi-
ně, rekonstruuje starou nádražní 
restauraci a je aktivním členem 
spolku Rally fans Katovice, kde 
společně s ostatními pořádá kul-
turní události, jejichž výtěžek jde 
na dobrou věc.

Ve Sněmovně se věnuje převážně 
bezpečnosti České republiky a sna-
ží se narovnat nespravedlivý sys-
tém exekucí, který dopadá na téměř 
milion lidí a často připomíná spíše 
obchod s chudobou.
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Piráti a Starostové pracují v krajském zastupitelstvu

Piráti pomáhají, Starostové se starají

Víme, že ekonomické krize se pravidelně opakují, přesto na ně stát není připraven
(aneb populistické hospodaření na 4letá volební období a rozdávání dárků před volbami)

Jihočeský kraj nabízí turistické atrak-
tivity nejen v přetížených centrech, ale 
i v dalších, ještě neobjevených místech. 
Propojování sídel a cílů stezkami, posílení 
propagace neznámých míst, to je naše vize 
cestovního ruchu. 

Nejen v krajském zastupitelstvu, ale 
i v komunální politice svými rozhodnu-
tími podporujeme místní živnostníky, 
producenty a řemeslníky. Podpora roz-
voje stávajících fi rem například cestou 
modernizace je také naším společným 
cílem. 

Oblast sociálních služeb a zdravotnictví 
je další z našich společných priorit. Kraj 
trpí nedostatkem péče ve venkovských 
lokalitách, Piráti i Starostové se tímto 
problémem zabývají a navrhují řešení, 
která by mohla pomoci. 

Svou opoziční roli vnímáme jako možnost 
se ke koaličním návrhům vyjadřovat 
a oslovovat kolegy zastupitele se svými 
náměty, pro které hledáme podporu na-
příč celým zastupitelstvem. Pokud má 
náš návrh potenciál změny k lepšímu, 
věříme, že uspějeme. Jedním z takových 

návrhů byl například ten od 
Josefa Soumara. 

Díky rozklikávacímu roz-
počtu na úroveň jednotli-
vých faktur, tedy návrhu, 
který Josef Soumar předložil 
všem zastupitelům krátce 
po minulých volbách, se 
náš kraj stal vysoce trans-
parentním a odpovědným 
vůči občanům. Děkujeme 
všem zastupitelům, že tento 
návrh podpořili. mc

Při přípravě rozpočtu na rok 2020 sice 
nikdo nemohl předpokládat pandemii 
koronaviru, přesto se stát v době ekono-
mického rozkvětu dostatečně nepřipravil 
na období negativního ekonomického 
vývoje. Jako by měl růst trvat věčně. Vývoj 
státního dluhu tak překonal 2 biliony, tedy 
2000 miliard korun a schodek státního 
rozpočtu za rok 2020 ve výši 367 miliard 
korun je nejvyšší v historii České republi-
ky. Hypotetický dluh každého z nás je tak 
na úrovni necelých 200 000 korun, při-
čemž úrokové výdaje na obsluhu státního 

Mezi takové lidi patří i členo-
vé Pirátů a hnutí Starostové 
a nezávislí. Již na jaře v roce 
2020 začali Piráti například v 
Soběslavi nebo v Prachaticích 
pomáhat s šitím a distribucí v té 
době nepostradatelných roušek, 
zařizovali pomoc seniorům s ná-
kupy a doposud jim pomáhají s 
registrací k očkování. Náměstek 
primátora Českých Budějovic, 
Viktor Vojtko, zajistil dodávky 
více než 120 tisíc nanoroušek pro 
organizace krajského města i ob-
čany, dočasné stanové městečko 
pro lidi bez domova, pomáhal 
distribuovat potřebným rouš-
ky od dobrovolníků, ochranné 
štíty vytištěné na 3D tiskárnách 
i další ochranné prostředky. Pra-
chatický zastupitel Júsuf Traore 

pomáhal dobrovolnicky v domo-
vě pro seniory a poslanec Lukáš 
Kolářík v testovacím centru ve 
Strakonicích.

Vědec a krajský zastupitel Martin 
Kákona vyráběl a vyrábí gene-
rátory ozonu a desinfekční lam-
py, navrhl masku s HEPA fi ltrem 
a podílel se na návrhu a výrobě 
dioptrických brýlí se speciálním 
magnetickým úchytem pro pou-
žití v maskách zdravotníků.

Když se po zavedení distanční 
výuky dětí ukázalo, že ne všich-
ni žáci a studenti jsou na tuto 
formu školní docházky připra-
veni, proběhla pod vedením Pi-
rátů sbírka počítačů, monitorů, 
myší a klávesnic. V souvislosti se 

vzděláváním vytvořila také na 
podzim minulého roku krajská 
zastupitelka Veronika Kovářová 
webové stránky kdeseucit.cz, 
grafi cky příjemný rozcestník na 
online zdroje učiva a dalších ma-
teriálů.

V Českých Budějovicích dále díky 
městským zastupitelům vznikl 
web, který propojil živnostní-
ky s jejich zákazníky a klienty, 
kteří tak měli možnost navázat 
mezi sebou vztah a předplatit 
si pomocí voucherů služby do-
davatelů na dobu, kdy vládní 
opatření umožní jejich využití. 
Starostové a nezávislí v téže době 
připravili webový projekt usij-
sirousku.cz, informační portál 
a facebookovou stránku, kde si 
návody na šití roušek a další in-
formace zobrazilo přes 80 tisíc 
návštěvníků. Společným projek-
tem s Piráty je pak průvodce na 
adrese PomocJihocechum.cz, 
jehož cílem je pomoci lidem 
zasaženým ekonomickými do-
pady současné pandemie najít 
prověřenou organizaci, která 
umí nabídnout a zprostředkovat 
opravdovou pomoc.

Členové hnutí STAN a Pirátů 
pracovali a pracují samozřejmě 
také v místních samosprávách, 
ve městech a dalších obcích, na 
krajské úrovni i ve Sněmovně na 
úrovni celostátní. Jde zejména 
o schvalování pomoci různým 
skupinám ve společnosti, od-
pouštění nájmů podnikatelům, 
návrhy, které pomohly těm nej-
ohroženějším. Například vim-
perská radnice prostřednictvím 

starostky Jaroslavy Martanové 
jako první v republice zajistila 
nákupy potravin a dovoz léků 
a v letošním roce pomáhá zdar-
ma seniorům a lidem se zdra-
votními problémy se zajištěním 
očkování. Podobná pomoc pro-
bíhá i v krajském městě, kde se 
počítá i s projektem pro restart 
cestovního ruchu ve formě milio-
nu korun na slevové kupony. mc

Do krajského zastupitelstva jsme vstoupili jako lidé ze dvou samostatných uskupení, ale dnešní současná koaliční 
spolupráce nám rozhodně není cizí. Sdílíme velkou většinu našeho volebního programu a máme blízký pohled 
na rozvoj Jihočeského kraje. Naším společným cílem je transparentní, digitalizovaná správa kraje. Velký důraz 
klademe na práci s krajinou, péči o obyvatele venkova, prostupnost a dostupnost volné krajiny a spolupráci se 
zemědělci a lesníky.

Autoři: Jaroslava Martanová, Veronika Kovářová, Josef Soumar

Nepříjemná doba přináší nové výzvy pro celou společnost. 
Velké poděkování patří zdravotníkům, ale také pomáhajícím 
hasičům, policistům a dalším lidem, kteří se podíleli na zvládnutí 
těch nejhorších chvil během pandemie. Byli to lidé ve veřejných 
funkcích, politici, úředníci, ale i obyčejní občané, kteří přiložili ruku 
k dílu a pomohli v dobách, kdy to bylo opravdu potřeba.

Autor: Luboš Kudláček

Nové vedení země se bude muset 
zabývat nepříjemným „dědictvím“ 
po současné vládě a bude potřeba 
stabilizovat veřejné fi nance.

Autoři: Josef Soumar, Ondřej Pumpr

rozpočtu nás nyní stojí přes 40 miliard 
korun ročně. Každý z nás tak platí 4000 
korun ročně jen na úrocích a v této částce 
nepočítáme s předpokládaným schodkem 
ve výši 500 miliard korun pro rok 2021.

Vše, co vláda „ukryla“ do výdajů, na což 
upozornil i Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), 
fakt, že vláda nebyla ani po měsících 
jasných predikcí schopna reagovat na 
zpomalení ekonomiky, a tím zadlužila 
generace našich dětí, je něco, s čím se 
budeme muset vyrovnávat ještě dlou-
hou dobu. Až polovina výdajů schodku 
totiž dle NKÚ s pandemií nesouvisela 
a ministerstvo fi nancí, které se zaštiťu-
je vysokými výdaji na pomoc občanům 
i podnikatelům, promítlo do covidových 
výdajů například plánovaný jednorázový 
příspěvek penzistům nebo fi nance na 
oddlužení nemocnic. Skutečné obrysy 
reálných dopadů tohoto nezodpovědného 

jednání mohou být velmi vážné. Výběr da-
ňových příjmů totiž v současnosti nestačí 
ani na pokrytí běžných výdajů státu, tj. 
především penzí a platů.

V současné době patří mezi prioritu Pi-
rátů a Starostů soustředění pozornosti 
na Národní plán obnovy, znění tzv. Od-
škodňovacího zákona a férové rozdělení 
unijních dotací na úrovni České republiky 
tak, aby na příspěvky a záruky dosáhli 
i běžní živnostníci a podnikatelé, ne pouze 
vybrané nadnárodní podniky.

Prioritami práce s veřejnými fi nancemi 
by měla být transparentnost, zodpověd-
nost, pravidelné audity hospodárnosti 
výdajů, rozklikávací rozpočty na úrovni 
jednotlivých faktur a současně efektivita 
a modernizace veřejné správy a zeštíhlení 
výdajů na její provoz. mc

JOSEF SOUMAR

ONDŘEJ PUMPR

piratiastarostove.cz
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Chceme vyvést zemi 
z krize a vrátit život 
do normálu
pokračování ze strany 1

JSME LIDÉ JAKO VŠICHNI OSTATNÍ
m Ivan Bartoš: Oba jsme vstupovali do 
politiky s pocitem potřeby změnit pra-
vidla hry, která nastavily strany jako 
ODS a ČSSD. Po jedenácti letech s Pirá-
ty za námi vidím obrovský kus práce. 
Necelé čtyři roky ve sněmovně stačily, 
abychom se stali díky naší konstruk-
tivní práci nejsilnější opoziční stranou, 
máme své lidi ve vedení tří největších 
měst i krajů. Nyní se vydáváme do boje 
o směřování naší země a chceme na pod-
zim zvítězit ve volbách. Jak vidíš zpětně 
cestu Starostů ty?

c Vít Rakušan: Jsme hnutí, které původ-
ně vznikalo v konzervativních venkov-
ských podmínkách a rodilo se z prak-
tických regionálních zkušeností. Od té 
doby Starostové a nezávislí prodělali 
jistý vývoj a nabalilo se na nás mnoho 
nových lidí z řad městských liberálů. 
Myslím, že je to tím, že stojíme pevně 
v politickém středu. Tím jsme také vy-
rostli a po úspěchu v posledních kraj-
ských volbách se cítíme silnější a plní 
cenných zkušeností. 

Mám radost, že jsme ve vás našli part-
nera, který naše kompetence respektu-
je a kterého můžeme respektovat my. 
Když jsme podrobně analyzovali své 

programy, překvapilo mě, v čem všem 
se naše priority shodují. Nyní máme 
i společný program, na kterém panuje 
absolutní shoda. Díky tomu se můžeme 
plně soustředit na budoucnost. Jaká by 
podle tebe měla být?

m I.B.: Já chci, abychom žili v zemi, kde 
jednoduše platí spravedlnost. Chci, aby 
stát lidem pomáhal, nebuzeroval obča-
ny tisíce razítky a pořád někomu něco 
přikazoval. Aby se tady lidem dobře 
žilo. Nezištná změna skutečné politi-
ky je to, co Piráti nabízejí. Je vidět, že 
to myslíme vážně a lidé na to reagují.  
Navíc máme spoustu dobrých nápadů, 
které umíme převádět do praxe i na nej-
vyšší úrovni. Jsme relativně mladí, ale 
politiku už děláme deset let a víme, jak to 
chodí ve světě. Zároveň jsme obyčejní lidé 
jako všichni ostatní, máme stejné zájmy, 
starosti i radosti. Proto spoluobčanům ro-
zumíme. Tu změnu můžeme přinést. 

c V.R.: Proto jsem i řekl, že bys byl dob-
rým předsedou vlády. Půjde o nesmír-
ně obtížný úkol, který bude vyžadovat 
člověka tvrdě pracujícího, s dlouhodo-
bou vizí a vyjednávacími schopnostmi. 
A bavíme-li se o kvalitním leadershipu, 
byť bych to třeba před rokem, dvěma 
neřekl, tak ty jsi jej při jednání mezi 
námi a Piráty skvěle osvědčil. Nene-
chávám se v politice často překvapit, 
ale tehdy jsem překvapený byl. Umíš 
hledat konsensus a držet přitom směr. 
Jsem přesvědčený, že vládu — složenou 
z nejrůznějších subjektů a potýkající se 
s ekonomickou a zdravotní krizí — do-
kážeš ukočírovat. Ale co ty dready na 
hlavě?

m I.B.: Podle mě je nejdůležitější to, co 
mají lidi v hlavě, ne to, co mají na hlavě. 
Spíš by vadilo, kdybych jako politik dělal 
špatnou politiku, kdybych kradl, kdy-
bych omezoval lidská práva. To mi přijde 

jako problém. A já přece už roky jednám 
s politiky českými i zahraničními, s ev-
ropskými komisaři, s jednotlivými mini-
stry a nemyslím si, že by to bylo někdy 
na překážku. Piráti dělají politiku, která 
dává smysl, dokážeme naše návrhy odů-
vodnit a ve finále i prosadit, a že by tomu 
nějakým způsobem vadilo, jaký má na 
hlavě člověk účes, to je zvláštní předsta-
va. Jako když někomu vadí, že jsme prý 
na vládnutí příliš mladí…

c V.R.: Můžete mít mladého politika, 
velmi schopného. A můžete mít šede-
sátníka, který si nevidí na špičku nosu. 
Ve věku to přece není. Ale v životních 
zkušenostech už třeba ano. Myslím, že 
se v tomto výborně doplňuje zkušenost 
Starostů a energie a tah na branku Pi-
rátů. Základem je vybrat ty pravé lidi 
na místa, kde ze sebe vydají to nejlepší. 
Troufám si tvrdit, že by se to naší ko-
alici dařilo lépe než Andreji Babišovi. 
Protože ani jedna z našich stran nejsme 
stranami jednoho muže obklopeného 
stafáží. Kritizování mladé generace 
odmítám. Svou roli v politice vnímám 
jako úkol být jakýmsi propojovate-
lem. Pokusit se odstranit starou gardu 
a snažit se stát předávat lidem, kteří 

nejsou minulostí deformovaní. To pod-
le mého názoru představuje pro Českou 
republiku největší naději.

NÁLEPKY NÁS NEROZHÁZÍ
c V.R.: Mimochodem, jsou i další ná-
lepky, které od některých “fanoušků“ 
dostáváme. Starostové jsou prý opor-
tunisté a jdou vždy tam, kde mohou 
něco získat. Přitom naše politika je 
založena na slušnosti a konstruktiv-
ním přístupu. Kdybychom jednali 
o koalici třeba s ODS, která o spolu-
práci stála, bylo by to pro nás mnohem 
jednodušší než s Piráty a jejich složi-
tými vnitrostranickými mechanismy. 
Navíc už dávno nejsme mezi partou 
pětiprocentních stran, uspěli bychom 
i sami. Naše síla s Piráty může být si-
lou změny, o to jde.
O vás se často říká, že podporujete dro-
gy a jste extrémní levice. Co ty na to?

m I.B.: Já třeba nepiju, už mnoho let. Ne-
užívám žádné drogy a chodím třikrát 
týdně sportovat. Mám doma malé dítě. 
A vlastně nevím, kdo nám tyhle nálepky 
a proč dává. 

IVAN BARTOŠ
Specialista na informační technologie, 
politik, předseda České pirátské 
strany a poslanec Poslanecké 
sněmovny PČR.

Narodil se a vyrůstal v Jablonci 
nad Nisou, žije v Praze s manžel-
kou Lydií a synem Bertramem. 
Vystudoval magisterský obor in-
formační studia a knihovnictví 
na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy. Ve stejném oboru získal 
v roce 2005 titul PhDr. Po dobu 
jednoho semestru působil na Fa-
kultě počítačových věd na Uni-
versity of New Orleans v USA. Pi-
rátskou stranu chápe jako jednu 
z mála skutečně demokratických 
platforem u nás, které se pokouší 
reflektovat realitu třetího tisíci-
letí.

Chceme návrat 
k normálnímu 
životu, funkční
stát pro lidi, 
slušnost 
a spolupráci.

Kombinace energie, 
zkušenosti a tah 
na branku je naším 
receptem pro Česko. 

Autor: Michal Chalupa

Změny ve stylu české 
politiky jsou během  
na dlouhou trať
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My nejsme žádní neomarxisti ani ko-
munisti, my jsme Piráti. A já ti řeknu, co 
to znamená. My jsme prosadili snížení 
daní pro všechny občany. Zastáváme 
se živnostníků, bojujeme za vyšší platy 
pro učitele, spravedlivé zvyšování dů-
chodů, prostě děláme konkrétní věci, 
a nějaké nálepky od konkurence mě ne-
můžou rozházet. My jsme s komunisty 
nikdy na žádné úrovni nespolupracova-
li. Na rozdíl od jiných. Kdybych měl cha-
rakterizovat Piráty i Starosty, jsme libe-
rální středové protikorupční strany.

STÁT BUDEME ŘÍDIT JINAK
m I.B.: Spojení Pirátů a Starostů do 
koalice bylo společným rozhodnutím. 
Dali jsme si za cíl vyvést Česko z kri-
ze a jsme připraveni se ujmout vedení 
země v jejích nejtěžších časech. V po-
sledním roce a půl do našich životů 
tvrdě zasáhla epidemie, vládní cha-
os a rekordní nedůvěra veřejnosti ke 
schopnostem vedoucích činitelů země. 
Naopak vzrůstající podpora občanů 
nasvědčuje tomu, že Piráti a Starosto-
vé tuto důvěru lidí mají. Co nás tedy, 
v případě, že v podzimních volbách 
uspějeme, čeká?

c V.R.: Nemůžeme se tvářit, že to bude 
lehká cesta, ale jak se ukazuje, máme 
v ruce trumfy. Myslím, že společně 
máme opravdu šanci změnit poměry 
v naší zemi a posunout se do 21. století. 
Jasně jsme si to definovali. Stát přiblí-
žíme občanům a nastavíme jeho prů-
hledné fungování. Shodli jsme se na 
důležitosti dostupného zdravotnictví 

pro všechny a modernizaci školství. 
Spravedlnost by měla všem měřit stej-
ně. Naléhavým tématem je ochrana kra-
jiny. Další oblastí je podpora podnikání 
a inovací a férové daně. Tak kde začne-
me?

m I.B.: Nová vláda bude muset v první 
řadě efektivně pomoct lidem, živnost-
níkům a firmám, na které těžce dopad-
la koronavirová krize, protože jejich 
potíže současná vláda do velké míry 
přehlíží. Zároveň je před námi úkol vy-
řešit dlouho opomíjené problémy, kte-
ré se naplno odhalily v nynější krizi. 
Ať už se to týká nerovností v regionech, 
stagnace vzdělávacího systému, digi-
talizace státní správy nebo exekucí. Je 
podstatné změnit nepřátelsky nasta-
vené prostředí vůči živnostníkům. To 
jsou věci, se kterými se musíme poprat 
nejdříve, a k jejichž napravení chceme 
dostat mandát.

NEJEN PROTI KORUPCI
m I.B.: Lidé na Piráty často pozitivně 
reagují pro naši důsledně protikorupč-
ní agendu a vidí, že to má smysl. Nene-
cháme stát rozkrást, i když situace zašla 
velmi daleko. Z evropských dotací se pro 
některé stala dojná kráva a my chceme 
naopak chránit veřejné peníze proti je-
jich zneužívání. Z toho důvodu společně 
prosazujeme přechod k transparentní-
mu státu. Ušetříme tak peníze ze stát-
ní kasy, zlepšíme kvalitu rozhodování 
a omezíme příležitosti pro korupci pod-
le doporučení mezinárodních exper-
tů. Ochráníme oznamovatele korupce 

VÍT RAKUŠAN
Politik a středoškolský učitel,  
kolínský patriot.

Jakkoli jej neskonale bavilo učit, 
trápilo ho zároveň, jak jeho rod-
ný Kolín stagnuje. Proto se s par-
tou přátel rozhodl kandidovat za 
sdružení Změna pro Kolín a volby 
v roce 2010 vyhrál a stal se (opa-
kovaně) starostou Kolína. Přestal 
jím být teprve v létě 2019, poté, co 
po Petru Gazdíkovi převzal vede-
ní hnutí Starostové a nezávislí. 
V Poslanecké sněmovně se věnu-
je zejména zahraniční a bezpeč-
nostní politice. Není mu lhostejné, 
co se děje s naší zemí a snaží se 
o kvalitativní změnu stylu vlád-
nutí v naší zemi. V jeho pracovně 
stále visí obraz prezidenta Václa-
va Havla.

a zavedeme vymahatelnost pravidel 
v zákoně o střetu zájmů. 

Prosazujeme nižší daně z práce, aby 
lidé, kteří poctivě pracují, měli na vý-
platní pásce vyšší čistou mzdu. Proto 
podporujeme vyšší a valorizovanou 
slevu na poplatníka. Abychom získali 
peníze na nižší daně z práce, je třeba 
zrušit nesmyslné daňové výjimky.

Podpoříme kroky k ochraně klimatu, 
přírody a krajiny, a to i na lokální úrov-
ni. Tím myslíme podporu menších fa-
rem, ochranu půdy a vody. Zaměříme se 
na opatření v krajině podporující přiro-
zenou retenci vody a boj s erozí. Budeme 
usilovat o spravedlnost bez ohledu na 
příjmy a postavení. Prosadíme krajskou 
příslušnost exekutorů, snazší insolven-
ce a lepší regulaci půjček, vždyť i dluž-
ník má právo na důstojný život. 

c V.R.: Vzdělaná společnost je naší šan-
cí do budoucnosti, a proto pro vzdělá-
vání zajistíme financování 5 % HDP 
a zavedeme nový, prostupný a rozmani-
tější systém. Nové typy škol a tříd, větší 
možnost volby. Vzdělávací curriculum 
odpovídající potřebám 21. století. Roz-
hýbáme inovace ve státě na všech úrov-
ních. Připravíme národní program pro 
inovace a růst přidané hodnoty podle 
vzorů ze zahraničí s důrazem na podpo-
ru výzkumu a vývoje a malých i střed-
ních firem. Srovnáme šance pro jejich 
podnikání, odstraníme zbytečné pře-
kážky a aktualizujeme zákony tak, aby 
řešily skutečné problémy lidí v moderní 
době.

Máme plán i pro podporu samospráv, 
jejich finanční nezávislost a rozhodo-
vání co nejblíže lidem. Veřejnou správu 
maximálně zdigitalizujeme. Zavedeme 
do praxe schválený zákon o právu na 
digitální služby a zajistíme, aby obíhala 
data, nikoliv občané. mc

Jsme připraveni
sestavit 
kompetentní vládu 
a vyvést zemi 
ze současné krize 
k lepší 
budoucnosti.

Máme tah na branku  
a umíme zabrat

piratiastarostove.cz
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POLITIKA ŽENY POTŘEBUJE
 

 

 

c Pavla: Jak moc ti, 
Zuzko, pomohly při 
rozhodování jít do 
voleb zkušenosti asis- 
tentky poslance? 

m Zuzana: Přiznám se, 
že se mi moc hodí, pro-
tože částečně už znám 
všechny procesy, které 
v poslanecké sněmov-
ně probíhají. Tyhle 
zkušenosti jsou oprav-
du významné a cenné, 
protože vím, o jakou 
práci jde, a nemám z ní 
strach. Zároveň si vá-
žím zkušeností ze zdej-
šího zastupitelstva, 
kde velmi intenzivně 
vnímám, že problémy 
jednotlivců často ne-
doputují až na úroveň 
nejvyšší politiky a lidé 
mnohdy nemají nahoře 
zastání. S touhle zku-
šeností do voleb jdu, 
abych se těchto lidí 
zastala a pomohla jim problémy řešit 
i změnou legislativy. Jaké zkušenosti 
z dlouholetého působení v komunální 
politice, Pavlo, hodláš využít ty?

c Pavla: V komunální politice jsem už 
přes 20 let, kdy jsme se jako nezávislí kan-
didáti snažili změnit zaběhlé pořádky. 
Myslím, že se nám daří, protože jsme stále 
ve vedení města a Lišov rozkvetl. Později 
jsem byla zvolena do krajského výboru 
jihočeské organizace STAN, kde jsem se 
seznámila s fungováním krajské politiky. 
Protože jsem vystudovala veřejnou sprá-
vu, chtěla bych se na veřejném životě dál 
podílet. Kandidatura na poslankyni je 
tedy logickým vyústěním mé dosavadní 
politické práce. Vím, že případným zvo-
lením se mi určitě změní život, ale moc se 
těším, protože mám změny ráda. Po určité 
době přivítáte příležitost dalšího rozvoje. 
Jak se na případnou změnu profesního 
života připravuješ ty a v čem je pro 
tebe zásadní? 

m Zuzana: Paradoxně změny nemám 
ráda, ale když je třeba, přizpůsobím se. 
Chtěla bych zůstat v Českých Budějovicích 
v maximálně možné míře. Práce v Praze 
pro mě znamená časté dojíždění, ale cesty 
vlakem využívám k práci na počítači. 
Změna se pochopitelně dotkne celé rodi-
ny, ale nemám pochyby, že to zvládneme. 
Ráda bych v parlamentu spolupracovala 
na zákonu o dostupném bydlení, který 
považuji za velmi důležitý. Toho se týkají 
i principy Housing first, což je projekt pro 
lidi bez domova. Ráda bych, aby se tyto 
věci dostaly do širšího povědomí a začaly 
se víc praktikovat. Stát má nabízet lidem 
možnosti, aby se nemuseli bát a měli v ži-
votě energii i na jiné věci, než je řešení 
existenčních problémů. 

Chci se věnovat i vězeňství, protože u nás 
přesahuje recidiva 70 procent a nevěřím, 
že tolik vězňů není schopno se zařadit 
zpět do společnosti. Myslím si, že sou-
časné nastavené podmínky jsou špatné, 
odnětí svobody je vnímáno jako trest, 

přitom by mělo být vnímáno jako mož-
nost převýchovy vězně, aby se stal po 
propuštění pracujícím občanem, a už dál 
nepáchal trestnou činnost, což stojí pení-
ze celou společnost. Jaké problematice 
by ses ty chtěla věnovat v parlamentu? 

c Pavla: Mojí hlavní náplní je vzdělání 
a podpora rozvoje dětí na všech stup-
ních, protože jsem vystudovala školský 
management a patnáct let působila jako 
středoškolský pedagog. Nyní se nám kvů-
li covidu otevřela velká oblast online 
výuky a počítačové gramotnosti. Nejen 
děti, ale i pedagogové ušli velkou cestu 
a je za nimi obrovský kus práce. Je třeba 
tyto poznatky a zkušenosti metodicky 
sjednotit a poskytnout jim podporu na 
celostátní úrovni, aby se klady a získané 
poznatky začlenily do běžné výuky, až se 
k ní zase vrátíme. 

Zabývám se také rodinnou politikou a za-
ložila jsem občanskou iniciativu Pivoňka 
pomáhající rodinám s dětmi. Zajímá mě 
celkově prorodinná politika.A do třetice: 
Sedmým rokem pracuji na radnici jako 
zástupce tajemníka a vedoucí odboru 
vnitřních věcí, proto mě zajímá fungo-
vání veřejné správy a samosprávy. Chci 
se zasadit o její posun směrem k digita-
lizaci, aby úřady obíhala data a ne lidé. 
Ve sněmovně bychom se obě mohly 
zabývat podporou žen, které se věnují 
práci, rodině a navíc ještě politice, je 
to tak? 
 
m Zuzana: Když se obě staneme po-
slankyněmi, bude v parlamentu o dvě 
ženy více a my tam můžeme vnést svoje 
zkušenosti a představy. Pokud je totiž 
v rozhodovacím orgánu většina mužů 
starších 50 let, pak tito poslanci nemají 

osobní zkušenosti s tím, jak je obtížné 
sladit péči o rodinu a pracovní život s ak-
tivní politickou rolí. Současný systém 
není nastaven příliš přátelsky, aby se 
všechny role daly skloubit. Pokud ale 
v poslanecké sněmovně bude širší zastou-

pení žen, naše zkušenosti a podněty se 
budou snáze promítat i do legislativních 
úprav. Vím, jak potřebné jsou zkráce-
né úvazky, možnost pracovat z domova 
nebo sdílená místa, která lidem pomůžou 
skloubit rodinný i pracovní život. Máme 
na to stejný pohled?

c Pavla: Ano, tahle témata se dlouho-
době řeší, všichni o nich víme, ale není 
nikdo, kdo by si je vzal za své stejně jako 
otázku dobře fungující široké rodiny. 
Jsme v určité fázi vývoje, kdy ženy stále 
nejsou plnoprávnými členy společnosti. Je 
třeba, aby muži pochopili, že žena nemá 
jen svou profesi, ale i starost o rodinu, 
a potřebuje si svůj čas efektivně rozdělit. 
Ale tyhle věci zatím ještě nikdo v parla-
mentu pořádně nedotáhl. Snad se nám 
to podaří. V téhle souvislosti připomí-
nám slova Václava Havla, který říkal, že 
ženy v politice jsou daleko vnímavější ke 
konkrétní situaci a konkrétnímu člově-
ku. Tam, kde se mužská ega dostanou do 
křížku, žena poskytuje zklidnění a uka-
zuje cestu empatie. I proto jsem v politice, 
abych ji zjemnila.

Ráda bych ve zklidňování pokračovala 
v parlamentu s tebou, protože jsme na 
jedné kandidátce. Jakou vidíš výhodu, 
že se obě naše strany rozhodly jít do 
voleb společně? 

m Zuzana: Myslím si, že jde o spojení 
logické a pragmatické. Naše programová 
blízkost je opravdu velká. Lišíme se jen 
v drobnostech, které ale nemusíme řešit 
hned, a čas k nalezení konsenzu určitě 
bude. Koalice má smysl. Lepší volební vý-
sledek dává možnost změnit vládu a celé 
směřování České republiky. Myslíš si 
to taky?

c Pavla: Vnímám, že jde o pragmatic-
ké spojení dvou stran, které je obohatí 
o nové poznatky a pomohou zlepšit jejich 
činnost. Starostové a nezávislí do koalice 
přinášejí pohled zkušených komunál-
ních politiků, Piráti zase mají úplně jiný 

tah na branku a ra-
zanci. Je už vidět, že 
se naše spolupráce 
oboustranně rozvíjí. 
Jak říkáš, nyní máme 
velkou šanci ovlivnit 
fungování státu do 
budoucna. Je třeba ji 
vzít pevně za pačesy 
a postarat se, aby po-
litická změna přišla, 
protože současný stav 
společnosti je dlouho-
době neúnosný pro 
spoustu lidí. 

Je proto třeba přitáh-
nout i mladé lidi, aby 
šli volit. Neoslovíme 
je složitými řečmi 
a dlouhým vysvětlo-

váním, ale jasným, jednoduchým a sro-
zumitelným sdělením. Jaký ty vidíš po-
tenciál mladých osmnáctiletých voličů? 

m Zuzana: Všimla jsem si, že u jiných 
stran jsou tihle mladí voliči velmi pod-
ceňovaní. Ti starší je nechtějí pustit k ak-
tivní práci v politice a většinou od nich 
jen žádají hlas ve volbách. Pak jim ale 
radí: Radši nám do práce moc nemluvte, 
ničemu nerozumíte, jste ještě moc mladí. 
Tak tenhle přístup Piráti nemají. My se 
naopak snažíme mladé lidi aktivizovat 
i v politice. Nejen je zvát k volbám, což 
je velice důležité a každý hlas se počítá, 
ale umožnit, aby se na politice podíleli. 
Nepodceňujme je a nepřehlížejme. 

Ty už máš kluky větší. Zajímají se o po-
litiku? Zapojila jsi je do předvolebních 
aktivit? 

c Pavla: Samozřejmě, že zajímají. My 
vzali od začátku i předvolební kampaň 
jako záležitost celé rodiny. Mému nej-
staršímu synovi je 22 let a stará se mi 
o sociální sítě, prostřední zase vymýšlí 
různé příspěvky a přichází s podněty, 
které zajímají jeho i vrstevníky. I nej-
mladší dvanáctiletý syn je už do dění 
kolem voleb vtažený. Všichni kluci mi 
fandí a myslím si, že budou i moc rádi, 
když uspěju. 

Další informace o kandidátkách najdete 
na zuzanakudlackova.cz a pivonkavan-
kova.cz

pokračování ze strany 1

Autor: Radek Gális
ZUZANA KUDLÁČKOVÁ
PIRÁTI
 
Od roku 2018 zastupitelka a později 
také předsedkyně zastupitelského 
klubu Pirátů v Českých Budějovi-
cích. V politice se aktivně věnuje 
rozvoji dostupného bydlení a dále 
všemu, co je při práci opoziční za-
stupitelky potřeba. Jejím snem je 
podílet se na změně politiky z li-
kvidační a prospěchářské na re-
spektující, praktickou a humanis-
tickou sílu. Věří, že respekt si v naší 
společnosti zaslouží každý jedinec. 

Má dvě děti, dceru a syna. Baví ji 
výlety s rodinou po jižních Čechách.

PAVLA PIVOŇKA VAŇKOVÁ
STAN
 
Komunální politička, máma tří 
synů, které není lhostejné v jakém 
prostředí žijeme. Pochází z Lišova 
na Českobudějovicku. Specializuje 
se na oblast vzdělávání. Je zakla-
datelkou občanské Iniciativy Pi-
voňka, která pomáhá jihočeským 
rodinám a stará se rovněž o životní 
prostředí. 

Ráda by přispěla ke změně, kterou 
naše společnost potřebuje. Abychom 
byli pyšní, že Česká republika opět 
patří mezi nejlepší země světa, kde 
se dobře a bezpečně žije. Abychom 
se už za naše vrcholné politické 
představitele nemuseli stydět.
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Hoaxy a falešné zprávy 
pod lupou

01

03
Oni před námi něco tají
Často je v textu odkaz na utajované informace, které mají 
zůstat před obyčejnými smrtelníky skryté. Pisatel vám ale 
naštěstí “odhaluje“ podrobnosti nějaké skandální pravdy. 
Nene, vážení, tady se dostáváme do světa konspirací, a ty 
chtějí čtenáře zmást.

04
Nejlepší rada? Ověřujte zdroj a autora

Zní vám taková rada poněkud lacině? Ruku na srdce: jak často 
si informaci porovnáte se stejnou zprávou z jiných médií? Moc 

ne? Přitom jde o nejúčinnějsí způsob, jak nenaletět. Všimněte si, 
kdo článek psal, na jaký web se odkazuje. A co datum publikace? 

Stejné nesmysly se totiž šíří opakovaně i po letech. A anonymy 
už vůbec neberte vážně.

05
Je to příliš neuvěřitelné
Nejlépe se šíří nesmysly, nad nimiž zůstává rozum stát. Budou 
se rozdávat byty africkým migrantům, seniorům seberou řidičáky 
a volební právo, do bytů vám nastěhují cizí lidi. No koho by to 
nenaštvalo? Jenže pravda bývá odlišná. Když se vám zdá informace 
příliš adrenalinová, je nejspíš vycucaná z prstu.

Pravděpodobně jste se již setkali s nějakým podezřele šokujícím 
článkem na internetu, sociálních sítích nebo v řetězovém emailu. 
„To snad není pravda,“ řeknete si a kroutíte hlavou. Děláte dobře. 
Jenže mnozí lidé často dezinformacím, hoaxům a fake news jed-
noduše naletí. Vzhledem k blížícím se volbám se budou hoaxy šířit 
raketově. Pojďme si říct pár jednoduchých pravidel, jak na ně.

EVA ŠÍPKOVÁ, ZDRAVOTNÍ SESTRA: 
„Svým hlasem podpořím ko-
alici Pirátů a Starostů proto, 
že jim zdraví lidí v České re-
publice není lhostejné. Z opo-
zičních řad kritizují někdy 
až nesmyslná nařízení a při-
náší řešení, která mají hlavu 
a patu. Líbí se mi, že jen ne-
řeční, ale během pandemie 
pro zdravotníky v první linii 
vyráběli stovky ochranných 
štítů, když jich bylo zoufa-
le málo. Věřím, že pokud ve 
volbách uspějí, zprůhlední 
fi nancování zdravotnictví 
a pokusí se omezit vliv far-
maceutických společností.“

MGR. VÁCLAV WIESNER, 
IT SPECIALISTA: 
„Upřímnost, slušnost, praco-
vitost a  opravdovost. To jsou 
parametry, které vnímám 
jako základní kameny zdra-
vé společnosti, a  které vidím 
u konkrétních lidí z řad Pi-
rátů a Starostů. Digitalizace, 
to magické slovo, které vlád-
noucí garnitura skloňuje ze 
všech stran, je pouze prázd-
ným heslem. Věřím, že se 
s  Piráty a  Starosty konečně 
alespoň trochu přiblížíme 
Severozápadní Evropě. A ta 
digitalizace? To je jen malá, 
leč významná kostička.“ 

VENDULA ŠOLCOVÁ,
NEZAMĚSTNANÁ PRODAVAČKA: 
„Volba této koalice se zdá být 
tím jediným rozumným řeše-
ním. Věřím, že bude tou správ-
nou cestou z pekla soudruhů 
milujících včele. Koneckonců 
za svou nezaměstnanost můžu 
poděkovat péči, kterou součas-
ná vláda věnovala OSVČ. Pirá-
ti a Starostové jsou uskupení, 
které nechce likvidovat, krást 
a podvádět, ale naopak podpo-
rovat, vylepšovat a fungovat.“

DOC. ING. JIŘÍ ČAPEK, PH.D.,
VĚDECKÝ PRACOVNÍK: 
„Koalici Pirátů a Starostů 
budu volit proto, že obě stra-
ny vznikaly odspodu. Věřím 
tedy, že ve stranách jsou pra-
covití lidé, kteří chtějí sku-
tečně chránit zájmy České 
republiky a jejich občanů. 
Navíc se mi líbí, že spolu-
práce obou stran je předem 
daná transparentní koaliční 
smlouvou.“ 

MGR. RADKA ČERNÍKOVÁ, 
PEDAGOŽKA:
„Piráty se Starosty budu volit 
proto, že miluji Olgu Richte-
rovou. Věřím, že chce sku-
tečně řešit problémy tak, aby 
to pomohlo lidem, kteří mají 
existenční problémy. Velmi 
na mě zapůsobilo její vystu-
pování ve sněmovně, jedná 
slušně a  hlavně věcně. Mys-
lím, že kultivuje českou poli-
tiku.“ 

PETR BÍSEK, DŮCHODCE 
A VYDAVATEL: 
„Dám svůj seniorský hlas koa-
lici Pirátů a Starostů proto, že 
jsem unaven nekonečnými me-
zistranickými bitkami, které 
již řadu let víc a víc rozpolcují 
a unavují náš národ. Oceňuji 
jejich zřejmou pracovitost, pro-
fesionální důslednost a věro-
hodnost. Je nejvyšší čas uvolnit 
prostor nové generaci, nové 
energii, novému pohledu na 
život. Když ne letos, kdy jindy?“

Proč na mě ten barevný titulek křičí? 
Velká písmena, červená střídá modrou a tu zase řada vykřičníků. Tak 
tady opravdu pozor! Někdo chce za každou cenu upoutat vaši pozor-
nost. Výrazné znaky a křiklavý text vás má donutit spolknout nějakou 
tu exkluzivní zaručenou návnadu. Titulek často ani moc nesouvisí se 
zbytkem textu. Tady něco nesedí, na 99 % hoax. 

02
Sdílejte! 

Dezinformace jsou vytvářeny se záměrem, aby se fámy 
rozšířily a uvěřilo jim co největší publikum. Jen tak může dojít 

k nechvalně známému efektu stokrát opakované lži. Pokud 
vás někdo neznámý vyzývá ke sdílení a nejde zrovna o hledání 

ztraceného pejska, buďte na pozoru.

Nejčastější dezinformace si můžete porovnat 
s realitou třeba na webu piratiastarostove.cz/
hoax, hoax.cz a manipulatori.cz.

Proč budete volit koalici 
Pirátů a Starostů? 

FAKTA

mýty

sdílejte

Jsem místopředsedou Euregionu 
Šumava jihozápadní Čechy, ale 
též starostou nejvýše položené 

obce v ČR. A právě obec Kvilda je 
důkazem, že přeshraniční spolu-
práce má smysl od pravidelných 
setkávání na hranici a dalších 
kulturních společných akcí, až po 

projekty, které přesahují místní 
region, jako je například stavba 
Centra umění, rekonstrukce spo-
lečenského sálu z roku 1931, exi-
stence Galerie Kvilda, výstavba 
cyklostezky Kvilda – Finsterau, 
ale i rozšíření naší muzejní ex-
pozice v rámci projektu ,,Odkaz 
podmaleb“ na skle.

Celé území, ve kterém spolu sou-
sedí členské země EU, je dnes ko-
operačním územím. Přeshraniční 
programy představují významný 
faktor pro propojení sousedících 
regionů a odbourávají překážky, 
které mají negativní vliv na život 
lidí v pohraničí. mc

Přeshraniční spolupráce má smysl
Mezi sousedními zeměmi, 
Českou republikou, Rakouskem 
a Německem, probíhá hranice, 
která byla po dlouhá desetiletí 
skutečnou bariérou. Evropu dělila 
železná opona, rozdělení na dva 
světy se odráží ještě dnes a právě 
společné projekty jsou a měly by 
být mosty vzájemné spolupráce.

Autor: Václav Vostradovský

Václav 
Vostradovský
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zapojte se komikskomiks

KONTAKTY

komiks

Křížovka Pirátů a Starostů o ceny
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Najdete řešení? Tajenku nám pošlete na krizovka@pirati.cz 
a pět vylosovaných od nás obdrží stylové ceny.

Více informací o tom, kdo jsme 
a co pro naši zemi chceme udělat, 
naleznete na našich webech:

www.piratiastarostove.cz
nebo 
www.pirati.cz
a www.stan.cz.

Sledujte nás 
i na sociálních sítích: 

https://www.facebook.com
/ceska.piratska.strana
a https://www.facebook.com
/starostove

https://twitter.com/
PiratskaStrana 
a https://twitter.com/STANcz

https://www.instagram.com/
pirati.cz/ 
a https://www.instagram.com/
stan.cz/

Pokud vás zajímá, co jsme už 
v politice odpracovali, můžete se 
podívat na:
www.piratipracuji.cz
nebo 
www.starame.se.


