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KOMUNÁLNÍ
VOLBY 2018ZKUŠENOST,

KTERÉ VĚŘÍME

Název našeho hnutí v sobě skrývá hned 
dvě slova, která dobře vystihují cíl naše-
ho politického úsilí: postarat se o vás voli-
če a vyřešit vaše starosti. 

Možná to zní jako čirá utopie: jak by po-
litik (!) dokázal vyřešit všechny starosti 
všech lidí? Znám jednoho premiéra, kte-
rý tvrdí, že to dokáže, ale po roce svého 

působení v Poslanecké sněmovně jsem 
pochopil, že je to spíš žonglér s lidskými 
tužbami a manipulátor jejich duší. Není 
jednodušší a především správné slíbit 
ulevit těm starostem, na než mám jako 
politik reálný vliv a pak se svým voličům 
zpovídat? Volím druhou cestu a věřím, že 
právě tato pro vás bude uvěřitelná, správ-
ná, a dá vám tak možnost se s čistým svě-
domím rozhodnout pro malé hnutí, které 
však dokáže velké věci. 

Jsem opravdu hrdý na to, že mohu vést 
Starosty a nezávislé do nadcházejících 
komunálních voleb. Děkuji všem za dů-
věru, kterou mi projevili. Věřím, že mé 
osmileté vedení Kolína je dostatečnou zá-
rukou toho, že své sliby neberu na lehkou 
váhu. 

Loni Starostové a nezávislí poprvé obstá-
li jako samostatný subjekt v parlament-
ních volbách, naše síla však spočívá prá-
vě v komunální politice a v lidech, které 
ji v obcích České republiky vykonávají. 
Jsem rád, že se nám daří do komunální 
politiky zapojit a držet v ní lidi, kteří mají 
i přes těžkosti dnešní doby chuť pracovat 
a měnit své obce k lepšímu. Komunální 
politici jsou lidem mnohem blíž, než ti, 
kteří hájí jejich zájmy v Parlamentu, toho 

jsme si u Starostů dobře vědomi. Často na 
ulici potkám lidi z Kolína, kteří se mi ne-
bojí říct, co si o mém starostování myslí, 
a co se jim u nás ve městě nelíbí. Nebojím 
se té kritiky a jsem za ni rád.

Jedině tak totiž dokážeme měnit své oko-
lí k lepšímu. Umožnit veřejnou diskuzi 
a nebát se kritiky od obyvatel obcí jsou 
základem pro to dělat dobrou politiku. 
Občanský aktivismus není sprostý, na-
opak. Měli bychom podporovat participa-
tivní rozpočty a posílit roli obyvatel obcí 
v rozhodování o jejich proměně. Na mno-
ha místech se nám to daří a i díky tomu 
máme sílu obhajovat svůj mandát znovu 
a znovu. Starostové a nezávislí se sna-
ží vidět dál, než jsou čtyři volební roky. 
I proto se snažíme nabídnout takový pro-
gram, který je dlouhodobý, s jednotlivý-
mi krátkodobými cíli. 

Prosím vás, voliče, nebojte se nás Staros-
tů a nezávislých ptát, jak bychom chtěli 
vést obce. Ptejte se, co bychom chtěli zlep-
šit tam, kde už jsme uspěli. Přečtěte si náš 
program, který chtějí naši volební kandi-
dáti prosazovat.

Vít Rakušan
starosta Kolína, 1. místopředseda STAN

Existuje řada věcí, které Starostové udě-
lali pro to, aby byl život v naší zemi snad-
nější. Od úplných drobností, které nás 
otravovaly, po zásadní věci, jež mají zá-
sadní vliv na směřování České republiky.

„Starostové na rozdíl od většiny jiných po-
litických stran a hnutí mají obrovskou vý-
hodu v tom, že je tvoří zkušení lidé z pra-
xe, kteří vědí, že abyste něco dokázali, 
musíte si to odpracovat. Naprostá většina 
našich starostů je volena do svých pozic 

opakovaně, což znamená mimo jiné to, 
že lidé jsou s jejich prací spokojení,“ říká 
úspěšný starosta středočeských Dolních 
Břežan Věslav Michalik, který je starostou 
od roku 2004.
Z lokální zkušenosti Starostů a nezávislých 
plyne i jejich aktivita. „Jsme pevně nohama 
na zemi a díky každodennímu kontaktu 
s lidmi víme, co je trápí. Proto prosazuje-
me odstranění zátěže pro malé a střední 
živnostníky, rychlejší vyřízení stavebního 
povolení, dokonce se nám podařilo prosa-

dit 300 milionů korun pro výstavbu mateř-
ských škol, protože v řadě regionů je velký 
problém dostat své dítě do školky,“ říká 
předseda Starostů Petr Gazdík, který má zá-
roveň na starosti školství ve Zlínském kraji.
Věcí, které Starostové prosadili, je celá 
řada. „Díky nám vám řidičák vystaví v ka-
ždé větší obci a sami si vás vyfotí. Drob-
nost, která do té doby řadě lidí, včetně mě, 
několikrát zkomplikovala den,“ říká au-
torka zákona Věra Kovářová.

Pokračování na straně 3.

DÍKY STAROSTŮM UŽ NEMUSÍTE PRO ŘIDIČÁK S FOTKOU

CHCEME SE O VÁS 
STARAT I NADÁLE 
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VOLME LIDI, KTERÝM MŮŽEME VĚŘIT
Před parlamentními volbami v loň-
ském roce se symbolem kampaně Sta-
rostů a nezávislých stala vinná réva: 
roste zespodu, sílí a pak nese plody, 
které má většina z nás tak ráda v pevné 
i tekuté formě.

Myslím, že tento symbol velmi dobře 
vystihuje hnutí STAN. Také Starostové 
rostou zespodu, z obcí, z komunální 
úrovně, kterou pokládáme za základ 
našeho snažení, na které sbíráme po-
litické zkušenosti a se kterou jsme od 
počátku spjatí. 
Teprve pak mohly přijít úspěchy v kraj-
ských volbách i ve volbách celostátních. 
Dnes máme třetí nejsilnější senátorský 
klub, samostatný poslanecký klub, 
máme poslance v Evropském parla-
mentu, stovky krajských zastupitelů, 
tisíce komunálních.
Ať už jsme uspěli v parlamentních vol-
bách, náš základ vždy byl a je v českých 
a moravských obcích a městech. Tam se 
řeší běžné problémy každého z vás. Své-
ho starosty a svých zastupitelů se ptáte, 
proč ještě není opravena ta která silnice 

nebo proč je rozbitý chodník před míst-
ním obchodem. Nebo chválíte, když je 
dost míst pro děti ve školce a škole nebo 
když se povedla masopustní oslava. 
Tady se zkrátka rozhoduje o věcech, 

které se bezprostředně - a často velmi 
rychle - dotknou každého z nás.
Vetšinou je to tak, že spíš brbláme, když 
se něco nepovede. Když vše funguje, 
pokládáme to za samozřejmé. A asi je 
to tak i správně. I když za tím, aby to 
vše fungovalo, jak má, je spousta práce 
těch, kteří se rozhodli jít do voleb, chtě-
jí uspět a pak se podílet na správě vaší 
obce či města.
Proto vás prosím, abyste šli k volbám 
a vybrali ty, za kterými už výsledky 
jejich práce jsou, kde ony plody vinné 
révy už vidíte. Nebo naopak vybrali ty, 
o kterých myslíte, že budou obec spra-
vovat lépe. 
Jen vy jste suverénem, který rozhodne, 
zda v čele vaší obce zůstane starosta, 
který se osvědčil, nebo dáte důvěru ně-
komu jinému.
Volte lidi, kterým můžete věřit. Věřit 
ne slepou vírou, ale pro to, co už vám 
předvedli, co pro obec vykonali. Volte 
srdcem i rozumem.

Petr Gazdík
předseda STANproč ještě není opravena ta která silnice Tady se zkrátka rozhoduje o věcech, předseda STAN

NIKDY NEBYLO SNAZŠÍ KANDIDOVAT
Zájem lidí o komunální politiku je 
obecně nízký. STAN tento trend vníma-
jí obezřetně a snaží se cestu za kandida-
turou ulehčit a lidi motivovat. Pomoct 
by k tomu mohla intuitivní webová ap-
likace.

„Naší snahou je dostat lidi do komunální 
politiky. Což zní jako samozřejmost, ale re-
alita je jiná. Ve společnosti spatřujeme dlou-
hodobý trend poklesu zájmu lidí o věci ve-
řejné. To je nebezpečné,“ řekl Vít Rakušan, 

úspěšný starosta Kolína a tvář komunální 
kampaně Starostů a nezávislých.
K angažovanosti lidí by měla pomoct 
webová aplikace Chci kand idovat .cz , 
která zájemce o komunální kandidatu-
ru provede celým procesem a odpoví na 
všechny jeho otázky. 
„Aplikaci jsme poprvé použili před 4 lety. 
Od té doby jsme opravili její nedostatky 
a po všech stránkách vylepšili. Jejím smy-
slem je, že mezi sebou spojí lidi ze stejné 
obce, kteří mají zájem kandidovat za Sta-

rosty a nezávislé, a po úspěšném procesu 
registrace bude lídrovi kandidátky vyge-
nerována kompletní kandidátní listina,“ 
vysvětluje Rakušan.
Důležité je, že kandidáti neztrácejí svou 
nezávislost. „Není nutné stát se členem 
STAN pro to, aby za nás lidé mohli kan-
didovat. Kandidátka může mít lokální 
název, např. Změna pro Kolín. My jsme tu 
jen od toho, abychom jim s tímto proce-
sem pomohli,“ dodává Vít Rakušan. 

W W W . C H C I K A N D I D O V A T . C Z

Vít
Rakušan

starosta
Kolína

ZKUŠENOST, 
KTERÉ VĚŘÍME

Hana Žáková. Žena, za kterou 
mluví činy
Když si něco usmyslí, tak toho také do-
sáhne. Tak lze charakterizovat Hanu 
Žákovou, starostku Koněšína na Tře-
bíčsku a zároveň předsedkyni mikro-
regionu Horácko. A také kandidátku 
do Senátu ČR za třebíčský okres.

Hana Žáková není v politice žádný nová-
ček, už téměř dvacet let stojí v čele obce 
Koněšín, v níž žije asi pět set obyvatel. 
A o tom, že je to působení úspěšné, svědčí 
upravenost obce, fakt, že zde stále mají 
základní školu i školku – a hlavně řadu 
firem nabízejících různé služby od po-
hostinství a prodeje potravin, až třeba 
po ubytování, kadeřnictví či keramiku. 
Na katastru obce také stojí největší letec-
ké muzeum v České republice, které do 
Koněšína láká tisíce lidí ročně. A stejně 
tak i Dalešická přehrada, která je velkou 
láskou Hany Žákové.
„Už před mnoha lety jsem pochopila, že 
přehrada nám nabízí obrovské možnos-
ti. Je doslova lákadlem pro turisty, pro 
které je tu ale potřeba vytvořit zázemí 
a také atrakce. A tak jsem si řekla, že 
takovou atrakcí by byla pravidelná lod-
ní doprava. Tu jsem po několika letech 
opravdu dokázala na Dalešickou přehra-
du dostat,“ vzpomíná Hana Žáková na 
dobu před více než desetiletím. Loď totiž 
tzv. Horácké moře křižuje už jedenáct let, 
během kterých svezla zhruba čtvrt mili-
onu pasažérů.
Nejedná se ale jen o výletníky, nýbrž 
i o zdejší obyvatele, kteří tak mají mož-
nost dostat se přes zatopené údolí i jinak 
než zdlouhavým objížděním po silni-
cích. Díky tomu, že lodní doprava zde 
funguje celoročně, tak mohou lidé na-
vštěvovat své příbuzné okolo přehrady, 
aniž by museli spoléhat na autobus či mít 
automobil.

Doprava a spolky
Právě doprava patří mezi koníčky Hany 
Žákové, původně totiž pracovala u Čes-
kých drah. A právě vlaky si zařadila i do 
volebního programu – chtěla by totiž 
prosadit modernizaci trati mezi Brnem 
a Jihlavou, na níž se nachází Třebíčsko, 
a také přímé železniční spojení Třebíče 
s Prahou.
Hana Žáková si je ale vědoma, že Tře-
bíčsko není jen Třebíč – a protože žije 
v poměrně malé obci, moc dobře ví, jak 
důležitá je podpora života právě na ves-

nicích. Stěžejní činnost zde vykonávají 
spolky, které sdružují zdejší obyvatele 
do sborů dobrovolných hasičů, pěvec-
kých kroužků, sokolů či třeba ochotní-
ků. Sama Žáková je nadšená divadelní 
ochotnice, navíc zpívá i v koněšínském 
souboru Klokočí.
„Bez spolků by život na vesnici nemohl 
existovat. I kdyby byl starosta jakkoli 
schopný, pokud za ním nebudou stát lidé, 
kteří mají zájem něco dělat pro obec, pak 
by měl úplně svázané ruce. Lidé a jejich 
ochota něco podnikat, aby obec vzkvéta-

la a lidé se potkávali na různých akcích, 
jsou tím hlavním motorem, který kaž-
dou vesnici posouvá kupředu. Díky tomu 
zde pak lidé zůstávají a neodcházejí do 
měst,“ vysvětluje Žáková s tím, že jako 
senátorka by chtěla prosadit podstatnou 
podporu spolků ze strany státu. „Chci se 
zasadit o to, aby spolky nemusely platit 
daně za svou činnost, protože pokud už 
něco vydělají, stejně to pak vloží právě 
do další činnosti. Stát by měl také obcím 
pomáhat se zakládáním spolků, tedy 
zjednodušit celý proces, který se k tomu 
váže.“

Děti i senioři
Život v obci by nebyl možná bez dětí, ale 
ani bez seniorů. K oběma skupinám má 
Hana Žáková velmi blízko.
„Snažím se dětem vštěpovat vztah k je-
jich obci, ale i vlasti a demokracii. Už 
odmala musejí být vychovávány v duchu 
férovosti, ale také národního uvědomě-
ní. Proto jsem v Koněšíně pro děti zaved-
la tzv. Dny se starostkou, kdy mě zdejší 
děti navštěvují na úřadu. Já jim vysvět-
luji, jak vlastně práce pro obec vypadá, 
pátráme po historii Koněšína nebo si 
hrajeme na volby, aby věděly, jak fungují 
demokratické principy,“ dodává. „Díky 
tomu si vybudují vztah k rodné hroudě 
a nechtějí pak odcházet do měst. To má 
souvislost i se seniory, pro něž chci pro-
sazovat výstavbu domů. Není nic horší-
ho, než starého člověka přemístit někam, 
kde to nezná. Je potřeba, aby stáří strá-
vil v klidu při pohledu na tentýž kostel, 
který zná už třeba osmdesát let, a aby ho 
mohli denně navštěvovat příbuzní.“

Drží slovo a chce dostavět Dukovany
Hana Žáková se netají tím, že Třebíčsko 
za dvacet let působení v regionální poli-
tice velmi dobře zná. Jako starostka a zá-
roveň předsedkyně mikroregionu se zná 
se starosty obcí, znají ji ale i lidé ve vyšší 
politice včetně parlamentu. Vědí, že když 
se na ně obrátí s nějakou prosbou, vždy 
se mohou spolehnout na to, že drží slovo.
„Chtěla bych oslovit všechny na Třebíč-
sku, protože znám problémy, které tento 
region trápí. A snad mohu říct, že ti, kdo 
mě znají, vědí, že se mi dá věřit,“ uzavírá 
žena, která se nyní pustila do velice ne-
tradičního úkolu – postavila se do čela 
starostů z regionu, s nimiž navázala spo-
jenectví se severočeským Horním Jiřetí-
nem a okolními obcemi. Třebíčsko i ten-
to region na druhém konci republiky 
totiž chtějí tlačit na vládu, aby neprola-
movala limity těžby hnědého uhlí, a na-
opak prosadila výstavbu 5. bloku Jaderné 
elektrárny Dukovany, která je klíčovým 
zaměstnavatelem na Třebíčsku. Pokud 
by k výstavbě nedošlo, Třebíčsku by hro-
zila extrémní nezaměstnanost a chudo-
ba, a severním Čechám pro změnu další 
devastace krajiny z důvodu těžby hnědé-
ho uhlí pro hnědouhelné elektrárny. Se 
zarputilostí, která je jí vlastní, lze věřit, 
že se i tato iniciativa Haně Žákové pove-
de na výbornou.
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OSM DŮVODŮ, PRO KTERÉ 
DÁT HLAS STAROSTŮM
Starostové a nezávislí si zaslouží vaši 
pozornost z mnoha důvodů, my jich na-
bízíme osm. Představujeme osm věcí, 
které nás defi nují, nebo které jsme udě-
lali nebo se chystáme dělat, abychom 
vám usnadnili život.

1.Víc peněz na život v obcích a měs-
tech. Ano, díky Starostům mají obce 

a města víc peněz z výběru daní. Díky 
tomu se může postavit víc škol, opravit 
obecní silnice nebo třeba vylepšovat ve-
řejné prostory. V roce, kdy změna nastala, 
obcím a městům skokově vzrostly příjmy 
průměrně na 123 procent, celkově o víc 
než 14 miliard korun. Komunální politici 
od té doby už nemusí pokoutně jezdit ‚leš-
tit kliky‘ na různá ministerstva, aby jim 
pustila nějaké peníze navíc.

2.Nezveřejněná smlouva neplatí. 
Možná jste o tom už slyšeli, říká 

se tomu registr smluv. Byli jsme to my, 
kdo předložil tento zákon, který zavádí 
jedno jediné jednoduché pravidlo. A to, 
že smlouva, kterou nějaká veřejná in-
stituce podepíše (město, ministerstvo, 

státní úřad atd.), musí být zveřejněná 
ve veřejně přístupném registru, jinak 
neplatí.

3.Stovky milionů navíc pro školky. 
Podařilo se nám jako jediným 

prosadit 300 milionů korun navíc na 
výstavbu mateřských školek. Těch je 
v některých částech země hrozně málo, 
a my si uvědomujeme potřebu navýšení 
jejich kapacit.

4.Pro řidičák bez fotky. Od letošního 
července začíná platit náš zákon, 

díky kterému už si nemusíte chodit na 
úřad pro řidičák s papírovou fotkou. 
Jednoduše si vás tam vyfotí sami. A co je 
opravdu super, o řidičák si můžete požá-
dat na jakékoliv větší obci, nejen tam, kde 
máte trvalé bydliště.

5.Rychlejší stavební povolení. Stáva-
jící situace je taková, že na stavební 

povolení lidé čekají někdy i více než rok. 
Zákonem navrhujeme vypustit z celého 
procesu povolení různé byrokratické 
překážky, a tím pádem ho zrychlit.

6.Míň zátěže pro živnostníky. Pro-
sazovali jsme, aby elektronická evi-

dence tržeb nebyla povinná pro malé 
živnostníky, pro které by mohla být 
i likvidační. A Ústavní soud nám dal za 
pravdu svým rozhodnutím o zrušení 
3. a 4. vlny EET, která by dopadla právě na 
ty nejmenší.

7.Učitel jako respektované povolání. 
Při schvalování státního rozpočtu 

jsme navrhovali přidat 15 miliard na pla-
ty učitelů. Našli jsme neutracené peníze 
a navrhli konkrétní řešení, protože stáva-
jící ohodnocení učitelů není dlouhodobě 
udržitelné.

8.Jsme zkušení lidé z praxe. Starosto-
vé a nezávislí jsou hnutí s nejvyšším 

poměrem starostů mezi jeho členy v Čes-
ké republice. To znamená, že zastřešuje-
me takové lidi, kteří již prošli testem pří-
mé volby, často opakovaně. Tito lidé vědí, 
jak dobře spravovat své město nebo obec, 
denně se potýkají s běžnými problémy 
lidí a ví, jak je řešit.

STAROSTOVÉ VE SNĚMOVNĚ
zdravotnictví, já sám se už měsíce vě-
nuji nezákonným exekucím. Desítky 
a stovky hodin sedíme na jednotlivých 
výborech Sněmovny a hlídáme, aby 
byly dodržovány demokratické princi-
py a aby se z politiky neztratily etické 
hodnoty, které do ní podle nás patří.
Pokud je opustíme, stane se politika 
cynickým byznysem s mocí. Politik ale 
často rozhoduje o společenských otáz-
kách, které kladou ty nejvyšší etické 
nároky. Tím, co děláme, jsme protikla-
dem politického podnikatelství, které 
se u nás za poslední roky tolik rozvíjí. 
Současná složitá společenská situa-
ce nestaví před obtížné úkoly jen nás, 
politiky, ale také vás, voliče a občany. 
V záplavě dezinformací a fake news 
je důležtié najít způsob, jak si udělat 
vlastní názor. Nabízíme autentickou, 
reálnou politiku bez manipulací s ve-
řejným míněním. Věříme, že poctivou 
práci při správě společných věcí oce-
níte nejvíce. Přijďte prosím k volbám 
a dejte najevo, že vám není jedno, co se 
v naší mladé demokracii děje.

Jan Farský
poslanec PSP ČR

Minulý rok jsme se poprvé jako Sta-
rostové a nezávislí dostali do Posla-
necké sněmovny. V šesti lidech zastá-
váme práci, na kterou mají ostatní 
poslanecké kluby desítky poslanců 
a zaměstnanců.

To, co se zdá nevýhodou, je ale možné 
vnímat jako šanci. Musíme se z nutnosti 
věnovat konkrétním problémům, naše 
konání je praktické a odráží zkušenos-
ti stovek lidí - našich starostů. Hledáme 
chytrá, moderní řešení nejpalčivějších 
problémů současné státní správy, kterou 
nevnímáme jako “vládnutí”, ale jako služ-

bu vám, občanům České republiky.
A daří se nám. Jako první věc, 

kterou se podařilo prosadit, bylo 
zvýšení rozpočtu na mateřské 
školky. Další fi nance do vzdě-
lání ale ostatní strany i přes 
předvolební sliby nepodpořily. 
Vít Rakušan se pustil do pod-
vodných směnáren, Petr Gazdík 
prosazuje zlepšení fi nancová-
ní regionálního školství, Jana 
Krutáková změnu zeměděl-
ských dotací, Petr Pávek  vzal 
drobnohledem fi nancování 
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OSM DŮVODŮ, PRO KTERÉ 
DÁT HLAS STAROSTŮM
Starostové a nezávislí si zaslouží vaši 
pozornost z mnoha důvodů, my jich na-
bízíme osm. Představujeme osm věcí, 
které nás defi nují, nebo které jsme udě-
lali nebo se chystáme dělat, abychom 
vám usnadnili život.

1.Víc peněz na život v obcích a měs-
tech. Ano, díky Starostům mají obce 

a města víc peněz z výběru daní. Díky 
tomu se může postavit víc škol, opravit 
obecní silnice nebo třeba vylepšovat ve-
řejné prostory. V roce, kdy změna nastala, 
obcím a městům skokově vzrostly příjmy 
průměrně na 123 procent, celkově o víc 
než 14 miliard korun. Komunální politici 
od té doby už nemusí pokoutně jezdit ‚leš-
tit kliky‘ na různá ministerstva, aby jim 
pustila nějaké peníze navíc.

2.Nezveřejněná smlouva neplatí. 
Možná jste o tom už slyšeli, říká 

se tomu registr smluv. Byli jsme to my, 
kdo předložil tento zákon, který zavádí 
jedno jediné jednoduché pravidlo. A to, 
že smlouva, kterou nějaká veřejná in-
stituce podepíše (město, ministerstvo, 

státní úřad atd.), musí být zveřejněná 
ve veřejně přístupném registru, jinak 
neplatí.

3.Stovky milionů navíc pro školky. 
Podařilo se nám jako jediným 

prosadit 300 milionů korun navíc na 
výstavbu mateřských školek. Těch je 
v některých částech země hrozně málo, 
a my si uvědomujeme potřebu navýšení 
jejich kapacit.

4.Pro řidičák bez fotky. Od letošního 
července začíná platit náš zákon, 

díky kterému už si nemusíte chodit na 
úřad pro řidičák s papírovou fotkou. 
Jednoduše si vás tam vyfotí sami. A co je 
opravdu super, o řidičák si můžete požá-
dat na jakékoliv větší obci, nejen tam, kde 
máte trvalé bydliště.

5.Rychlejší stavební povolení. Stáva-
jící situace je taková, že na stavební 

povolení lidé čekají někdy i více než rok. 
Zákonem navrhujeme vypustit z celého 
procesu povolení různé byrokratické 
překážky, a tím pádem ho zrychlit.

6.Míň zátěže pro živnostníky. Pro-
sazovali jsme, aby elektronická evi-

dence tržeb nebyla povinná pro malé 
živnostníky, pro které by mohla být 
i likvidační. A Ústavní soud nám dal za 
pravdu svým rozhodnutím o zrušení 
3. a 4. vlny EET, která by dopadla právě na 
ty nejmenší.

7.Učitel jako respektované povolání. 
Při schvalování státního rozpočtu 

jsme navrhovali přidat 15 miliard na pla-
ty učitelů. Našli jsme neutracené peníze 
a navrhli konkrétní řešení, protože stáva-
jící ohodnocení učitelů není dlouhodobě 
udržitelné.

8.Jsme zkušení lidé z praxe. Starosto-
vé a nezávislí jsou hnutí s nejvyšším 

poměrem starostů mezi jeho členy v Čes-
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Miroslav Balatka
obvod 2 - Sokolov, 
navrhuje STAN + podpora dalších

Mikuláš Bek
obvod 59 - Brno-město, 
navrhuje STAN, koaliční kandidát

Jiří Drahoš
obvod 20 - Praha 4, 
navrhuje STAN, koaliční kandidát

Bob Fliedr
obvod 50 - Svitavy, 
navrhuje STAN, koaliční kandidát

Zdeněk Hraba
obvod 41 - Benešov, 
navrhuje STAN

Jiří Šesták
obvod 14 - České Budějovice, 
navrhuje STAN, koaliční kandidát

Hana Žáková
obvod 53 - Třebíč, 
navrhuje STAN, podpora dalších

Pavel Dungl
obvod 23 - Praha 8, koaliční kandidát
Jaroslav Zeman
obvod 35 - Jablonec n.N., 
koaliční kandidát
Jan Tecl
obvod 44 - Chrudim, koaliční kandidát
Zdeněk Brož 
obvod 65 - Šumperk, koaliční kandidát
Herbert Pavera
obvod 68 - Opava, koaliční kandidát
Libor Lukáš
obvod 80 - Zlín, koaliční kandidát

ZKUŠENOST, KTERÉ VĚŘÍME 
jsou volební noviny hnutí 

Starostové a nezávislí. 
Máte nám co říct? 

Kontaktujte nás! 
www.starostove.cz, 

facebook.com/starostove
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