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Jaké jsou naše programové 
priority pro Olomouc?

Zelenější Olomouc
* Nejlepší čas zasadit strom byl před dvaceti lety. 
Druhý nejlepší čas je teď, říká čínské přísloví, a my ten-
to čas plně využijeme! Domluvíme konečně spolupráci s 
majiteli inženýrských sítí a využijeme nové technologie a 
dobrou praxi z jiných měst pro sázení stromů i v blízkosti 
trubek a kabelů.
* Na péči o stromy a zeleň máme specializovanou 
městskou fi rmu - Floru Olomouc. Její odborníci budou 
pod naším vedením odbornými garanty péče o zeleň a 
stromy v Olomouci, aby stromy neořezávali amatéři a trá-
va se nesekala v letních parnech.
* Školy, školky a další městské budovy budou využívat 
co nejvíce obnovitelných zdrojů a produkovat minimum 
odpadu. Samozřejmostí musí být retenční nádrže na deš-
ťovou vodu.
* Olomoucí tečou tři řeky a říčky - Morava, Bystřič-
ka a Mlýnský potok. K rekreaci na kamenné náplavce má 
sloužit pouze kousek břehu Moravy. Bystřička a Mlýnský 
potok jsou často zbytečně oplocené. My naopak břehy 
zpřístupníme a díky pobytovým schodům rozšíříme re-

kreační potenciál centra města. 
* Vytvoříme podmínky pro komunitní zahrádky a oze-
leňování olomouckých vnitrobloků. Tam, kde se sousedi 
budou chtít domluvit, podpoříme jejich snahu o zlepšení 
vnitrobloku i fi nančně.

Fungující doprava a parkování
* MHD musí bý t atraktivnější a dostupnější. Zavede-
me krátkodobou jízdenku na 10 minut za 10 Kč. Lístky si 
nakoupíte bezkontaktně, a to i dlouhodobé kupony - už 
žádné návštěvy přepážek DPMO. Kupony lze platit jako 
Netfl ix - když budete chtít, systém si sám strhne měsíční 
platbu a kdykoli budete moci říct stop. S dlouhodobým 
kuponem budete mít i jízdy na sdílených kolech zdarma.
* Chodci dostanou v centru prim a zaměříme se na 
bezpečnost přechodů. Už žádné nehody chodců s auty v 
samotném centru města. Bezpečný přechod pro chodce 
zajistíme i u Zenitu a v podobných lokalitách s vysokou 
intenzitou provozu.
* Hlavní sídliště propojíme s centrem tak, aby cesta 
byla bezpečná i pro děti při cestě do škol a na kroužky.

Nesnažíme se vás okouzlit žádnými nereálnými sliby. Nabízíme zodpověd-
nou správu města, odborně i lidsky kompetentní kandidátky a kandidáty, 
střízlivý program a seriózní přístup.

* Podíváme se na cenu parkování v centru, jestli je 
nutné platit opravdu víc než v centru Vídně. A parkování 
na sídlištích může pomoci i komunitnímu životu. Podpo-
říme výstavbu parkovacích domů na sídlištích, aby mohla 
auta uvolnit místo třeba pro dětská hřiště. 

Ušetříme peníze městu i občanům
* Investovat budeme do takových opatření, která zlev-
ní provoz města. Například do obnovitelných zdrojů. Osa-
díme městské střechy fotovoltaickými panely, vybavíme 
městské budovy tepelnými čerpadly.
* Vrátíme vodu do rukou Olomoučanů. Prameniště 
i přivaděče převezme samosprávami kontrolovaná spo-
lečnost a díky tomu Olomoučané zaplatí méně za vodu.
* Zvýšíme efektivitu magistrátu pomocí digitalizace, 
koordinace a zjednodušení procesů. Tím ušetříme na jeho 
provozu. Třeba pro restaurační zahrádky nebude potřeba 
6 razítek.
* Dodavatele zásadních investic, jako oprav komu-
nikací, budeme vybírat dle jejich kvality a ne podle toho, 
zda jsou nejlevnější. Kde to bude dávat smysl, budeme 
nakupovat centrálně, aby např. ředitelé škol nemuseli 
ztrácet čas vypisováním zakázek. 

Kompletní volební program najdete na:
 www.stanzeleniol.cz.

Naše čtyři roky
v Zastupitelstvu

V zastupitelstvu města Olomouce jsme za posled-
ní čtyři roky byli velmi pracovitou opozicí. Nyní 
jsme připraveni vládnout.  Co jsme zatím zvládli?

1. Umožnili jsme snadný přístup veřejnosti na jednání 
zastupitelstva. Díky nám má vystoupení veřejnosti pevný 
čas od 13 hodin. Dříve museli občané čekat často do veče-
ra do bodu Různé.
2. Podařilo se nám vyjednat co nejlepší podmínky pro 
400 obyvatel družstevních bytů při převodu jejich majet-
ku do osobního vlastnictví. 
3. Veřejně jsme rozporovali množství podezřelých 
a nevýhodných prodejů a nákupů městských pozemků - 
nejkřiklavější byl prodej pozemků jezdeckému areálu na 
Lazcích.
4. Díky našemu zástupci v dozorčí radě jsou zakázky 
dopravního podniku transparentnější.
5. Odkryli jsme podvod fi rmy pana Černoška, který 
už nebude skrytě fi nancovat prostějovský ani olomoucký 
sport skrze pochybné marketingové služby.
6. Díky happeningu na ulici 8. května jsme pomohli 
vytvořit alespoň částečně pěší bulvár místo bezduchého 
parkoviště. 
7. V odborných komisích jsme prosadili spravedlivější 
dotační systém a veřejné prezentace žadatelů o městské 
peníze.
8. Trvali jsme na zavedení fi xních funkčních období 
představenstev městských fi rem a otevřených výběrových 
řízeních na jejich členy.
9. Zvedli jsme úroveň jednání zastupitelstva. Poctivě 
nahlašujeme, kdy jsme ve střetu zájmů i přes posměšky a 
bohorovnost ostatních kolegů. A chodíme na zastupitel-
stva dobře připraveni.
10. Z našeho středu jako zastupitel STANu vzešel nový 
hejtman Olomouckého kraje.
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Takhle si představujeme lepší Olomouc!

současný stav

současný stav

současný stav

naše vize

naše vize

naše vize

Zeleň v ulicích
Zeleň přispívá nejen k hezčím veřejným prostranstvím, ale především snižuje zne-
čištění a prašnost. V horkých letních dnech ochlazuje okolní vzduch a zachytává 
vodu.

Obnovitelné zdroje
Obnovitelné zdroje jsou nejen ekologické, ale především ekonomicky výhodné pro 
nás všechny. Budeme budovat obnovitelné zdroje všude tam, kde to bude možné.

Parkovací domy
Poskytneme městské pozemky a budeme iniciovat výstavbu parkovacích domů 
na sídlištích. Kapacita parkování se zvýší a uvolní se veřejný prostor. Taková stavba 
v sobě navíc může kloubit i další funkce jako například místo společenského se-
tkávání.
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Andrea
Hanáčková

Proč by vás lidé měli volit jako primátorku Olo-
mouce?
Protože primátorku Olomouc nikdy neměla, a to se na ní 
podepsalo. Centrum není uzpůsobeno pro rodiny s dětmi 
ani pro seniory. Po Riegrově neprojdete s kočárkem, ze 
sídlišť jsou noclehárny pro auta bez občanské vybavenos-
ti. Takové Náměstí republiky je parkoviště místo prostoru 
pro lidi. V celém městě chybí stromy, městské záchody, 
pitná voda v ulicích. Místo toho jen asfalt rozpaluje už tak 
horké centrum. S obřím dluhem se držíme při zemi, ne-
investujeme do rozvoje. Městské fi rmy a městští úředníci 
spolu nespolupracují, ale často proti sobě vedou úřednic-
ké války na úkor nás všech. Dokážu lidi spojovat a díky 
široké základně starostů po celé republice přinášet osvěd-
čená řešení i do Olomouce.

„Moje témata jsou vzdělávání, kultura, 
městská krajina  a občanský život,“ 
říká lídryně kandidátky STAN a Zelení Andrea Hanáčková
Je nám ctí, že můžeme představit 
kandidátku na primátorku Andreu 
Hanáčkovou, vysokoškolskou peda-
gožku, včelařku a matku tří dětí, kte-
rá je již čtyři roky aktivní v olomoucké 
politice.

Jakou nabízíte zkušenost a odbornost? 
Rozumím tomu, jak fungují média a kulturní politika. 
Vedu Katedru divadelních a fi lmových studií na Filozofi c-
ké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a mým úko-
lem je podpořit ve studentech to nejlepší, najít jejich po-
tenciál a rozvinout ho. A to chci dělat i ve městě. Dlouhá 
léta jsem taky působila jako rozhlasová dokumentaristka. 
Díky tomu jsem se naučila dívat se na věci kolem sebe z 
různých úhlů pohledu. Od roku 2018 působím v zastupi-
telstvu města Olomouce, tvořili jsme velmi kompetentní 
a vždy dobře připravenou opozici.

Vidíte nějakou výhodu v tom, že přicházíte do po-
litiky právě z Univerzity Palackého?
Úplně zásadní! Honosíme se tím, že jsme univerzitní měs-
to a rádi do propagačních videí dáváme veselé mladé lidi 
u sloupu sv. Trojice. Ale přitom nám tito úžasní kreativní 
studenti z Olomouce ve velkém odcházejí! Nedosáhnou 
tady na bydlení, chybí jim komfort moderních technologií 
v dopravě i ve službách. Olomoucká univerzita předsta-
vuje líheň talentů, vlastní obrovské know-how a město 
ho dosud trestuhodně pomíjí. Jsme “partneři” v pořádání 
akcí, ale univerzita je na radnici pořád jen hostem, nikoli 
spolutvůrkyní vize města.

Co považujete za své úspěchy v práci pro město 
Olomouc?
Moje hlavní témata jsou vzdělávání, kultura, městská 
krajina a občanský komunitní život. Vadí mi nespravedl-
nost města vůči občanům. V poslední době jsem se proto 
hodně angažovala v případu převodu družstevních bytů 
do vlastnictví nájemníků. Hrozilo, že město nedodrží svůj 
slib a lidé budou muset po dvaceti letech za své byty zno-
vu zaplatit. Těšilo mě také pracovat v Komisi městské čás-
ti v Hejčíně, krásnou zkušeností byla Sousedská snídaně 
na louce před hejčínským gymnáziem.

Máte nějaké výrazné osobní téma a motivaci pro 
kandidaturu?
Jedno z mých dětí před osmi lety srazilo auto, následky 
ponese celý život, i když to po letech rehabilitací dopadlo 
relativně dobře. Není tedy divu, že mě skutečně rozčiluje 
každá nehoda ve městě, každé zraněné dítě nebo sražený 
chodec. Město musí být bezpečným prostorem pro všech-
ny, kdo tady žijí. Děti by ideálně měly do školy chodit 
nebo jezdit na kole či koloběžce samy. K tomu potřebuje-

me přehledné chodníky, cyklostezky, zajištěné přechody, 
ohleduplné řidiče. Chci, aby se dobře cítili i seniorky a se-
nioři, rodiče s kočárky.  To nekonečné čekání nebo nedů-
stojné dobíhání na krátký interval semaforů pro chodce 
musí skončit.

Co děláte ve volném čase, kde vás mohou Olomou-
čanky a Olomoučané potkat?
Po celém městě jezdím na kole nebo chodím pěšky. Náš 
pes Huck potřebuje delší procházky, proto vím přesně, 
kde by bylo potřeba rozmístit další koše a vybavení pro 
venkovní cvičení, lavičky, pítka a veřejné záchodky. Ráda 
chodím do divadla, na koncerty, výstavy, akce ve veřej-
ném prostoru. Živé kultury máme v našem městě opravdu 
hodně, bohužel dostává stále menší fi nanční podporu.  A 
díky nejmladšímu synovi se dostanu i na sportoviště, od 
malička hraje házenou. Díky tomu vím, jak sport výtečně 
formuje nejen tělo, ale i pevnou vůli dětí. Kéž by to uměly 
i sportovní kluby - příběhy rodičů, kteří musí platit, aby 
jejich dítě hrálo zápas, jsou otřesné.

Více si přečtěte na www.andreahanackova.cz

Web
www.stanzeleniol.cz

Facebook
www.facebook.com/
starostoveolomouc

www.facebook.com/
zelenaolomouc

Instagram
www.instagram.com/
stanolomouc

Kancelář
STAN a Zelení
Poslanecká kancelář 
Tomáše Müllera
Dolní náměstí 109, 
Olomouc

Máme klíč k lepší Olomouci!
Po čtyřech letech jsou tady opět volby do městské-
ho zastupitelstva, ve kterých budeme vybírat 45 
nových zastupitelů, kteří zvolí nového primátora 
a Radu města Olomouce. Jako obvykle, i letos se 
strany předhánějí v tom, kdo utrhne víc pozornosti, 
kdo vylepí více plakátů, pověsí víc billboardů.
U toho nesmí chybět rozdávání propisek, letáků a koblih. 
Všichni slibují skvělou budoucnost a rychlé řešení problé-
mů, a to dokonce i ti, kteří jsou u moci posledních 30 let, 
a za řadu současných problémů jsou tak spoluzodpovědní. 
Všichni slibují vyřešit dopravu, vysázet více stromů, opra-
vovat ulice a chodníky a dostatek míst v kvalitních školách a 
školkách. Téměř nikdo však do uskutečňování těchto bodů 
nezapojuje veřejnost. Téměř nikdo se občanů Olomouce 
neptá, zda rekonstrukce ulice má vypadat tak nebo jinak, 
zda se město má rozvíjet tímto nebo oním způsobem.
My vám slibujeme, že vás do dění v Olomouci skutečně za-
pojíme. Budeme se aktivně ptát na váš názor. Ostatně takto 
se jako zastupitelé se svými voliči scházíme již teď. Rozšíří-
me veřejná projednávání, uzpůsobíme tomu web i městskou 
aplikaci. Veřejnost pro nás bude při rozhodování rovnocen-
ný partner. Jsme parta 45 zkušených lidí s jasnou vizí, kam 
Olomouc posunout. 
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Kvíz pro voliče: Věděli jste, že...?
1 Možná Vám to nikdy neřekli, ale víte, 

kdo vlastní olomouckou kohoutko-
vou vodu?

a) Olomouc a další obce v okolí
b) Firma Veolia
c) Olomoucký kraj

2 Tušíte vlastně, kolik hlasů máte jako 
občan nebo občanka v komunálních 
volbách?

a) jen jeden pro jednu volební stranu
b) dva, pro stranu a pro kandidáta na primátora
c) 45, protože to je počet olomouckých zastupitelů

3 Které strany nyní tvoří koalici na olo-
moucké radnici a kdo je tedy zod-
povědný za chod města poslední 4 
roky?

a) ANO + KSČM + ČSSD
b) ANO + ODS + KDU-ČSL + spOLečně
c) Piráti + Starostové + ProOlomouc + Zelení + TOP09

4 Kolik stojí dospělého občana roční 
kupón v olomoucké MHD?

a) 900,- Kč
b) 1 475,- Kč
c) 2 950,- Kč

5 Jakou hrubou měsíční odměnu po-
bírá olomoucký primátor?

a) 88 840,- Kč
b) 100 955,- Kč
c) 133 174,- Kč

6 Kolik členů olomoucké rady bylo pro 
práci na radnici tzv. uvolněno a cho-
dí na radnici „do práce”?

a) pět
b) sedm
c) jedenáct

7 Kolik aktuálně stojí parkování v cent-
ru Olomouce?

a) je zdarma
b) 30,- Kč
c) 40,- a 100,- Kč

8 Kolik žen doposud vykonávalo funk-
ci primátorky města Olomouce?

a) ani jedna
b) pouze jedna
c) dvě

Správné odpovědi: 
1 a - Olomouckou vodu vlastní Vodohospodářská společnost 
Olomouc, a. s., kterou z 52% vlastní město Olomouc. Společ-
nost Veolia má “vodu” pouze v pronájmu a bude na nás v dalším 
volebním období, abychom získali vodu zpět a příjmy z vody 
neodtékaly do Francie. 2 c - Každý volič má tolik hlasů, kolik 
je zastupitelů. Olomouc už není rozdělena na volební obvody, 
které upřednostňovaly velké strany, ale všichni voliči volí stej-
né kandidáty. Máte více možností, jak volit, tak hlavně využijte 
všech 45 hlasů! 3 b - Již 4 roky tvoří koalici nesmiřitelné strany 
ANO a ODS. Další stranou, která původně odmítala vládnout s 
ANO, a v koalici nakonec jako vždy zůstala, jsou lidovci. SpO-
Lečně je v koalici i přesto, že zbylé strany mají dostatek hlasů, 
aby měly v zastupitelstvu většinu. 4 c - Roční kupón stojí do-
spělého v Olomouci 2950,- Kč. Chceme zavést další možnost 
platit za roční kupón na měsíční bázi - stejně jako u “Netflixu”. 
Tedy každý měsíc se vám z účtu strhne poměrná částka. Kdy-
koliv navíc můžete říct stop.  5 b - Primátor města Olomouce 
pobírá přesně 100,955 Kč měsíčně, neboť to stanovuje nařízení 
vlády. Další odměny (např. pro členství v orgánech městských 
společnostech) pobírat nesmí. 6 b - Tzv. uvolněných radních  
bylo v končícím volebním období 7 z celkových 11 členů rady. 
Jen 7 ze 45 zastupitelů tedy má olomouckou politiku jako práci 
na plný úvazek. 7 c - Letos na jaře došlo ke zdražení parkování 
z 30 Kč za hodinu na 40 a 100 Kč za hodinu, a to podle zóny, 
kde stojíte. Hodláme cenu za parkování snížit a navíc každému 
Olomoučanovi poskytnout hodinu parkování denně zdarma. 
Vybrané peníze budeme reinvestovat do udržitelné dopravy v 
Olomouci. 8 a -  Nula. Olomouc doposud nikdy neměla ve svém 
čele ženu. Nyní má jedinečnou příležitost toho dosáhnout.

Fungující  
a bezpečná doprava

Andrea Hanáčková
zastupitelka města, 

kandidátka na primátorku
Dopravní situaci v Olomouci je třeba po desetiletích 
stagnace výrazně změnit a zlepšit. Podpoříme všechny 
druhy dopravy s akcentem na klidný a plynulý provoz. 
Budeme se věnovat bezpečnosti především pro ty nej-
zranitelnější - chodce, seniory a cyklisty. Důležitým 
cílem městské mobility musí být samostatná bezpečná 
cesta dětí do škol. Zkultivujeme vnitřní obchvat pomocí 
stromů a zeleně. Na sídlištích poskytneme městské po-
zemky k výstavbě parkovacích domů. Rekonstrukce ulic 
budeme koordinovat tak, aby Olomouc zůstávala maxi-
málně průjezdná.

Více stromů
a cyklostezek

Miroslav Kindl
vysokoškolský

pedagog
Stromy ve městě znamenají stín, zlepšení vlhkosti, sní-
žení prašnosti, vlídný městský prostor. Najdeme mož-
nosti sázet stromy i tam, kde to dříve „nešlo“. Budeme 
aktivně plánovat zakládání nových zelených a vodních 
ploch ve městě a vzájemně je propojíme stezkami pro 
pěší i cyklisty. Propojíme roztříštěnou síť městských cy-
klostezek, sdílená kola a všechna opatření podporující 
udržitelné cestování po městě. Budeme prosazovat citli-
vý přístup k historickým parkům v Olomouci. Na vhod-
ných místech prosadíme květinové instalace a květnaté 
louky. 

Nová jízdenka
za 10,- Kč

Petr Daněk
dopravní 

expert
Veřejná doprava musí být pohodlná 
a atraktivní. Chceme proto zavést 
novou jízdenku za 10,- Kč pro krát-
ké jízdy, která bude platit 10 minut. 
To ocení zejména lidé, kteří dojíždějí 
pouze kousek a nechtějí si hned kupo-
vat hodinovou jízdenku nebo vytaho-
vat auto z garáže. Olomoucká MHD 
tímto způsobem získá nové cestující. 
To bude také znamenat méně aut v 
ulicích města.

Posílíme terénní
sociální služby

Eva Machová
ředitelka domova

pro seniory

Demografický vývoj je neúprosný, počet lidí, kteří po-
třebují nějaký typ sociální nebo zdravotní služby, se 
v Olomouci zvyšuje. Město na to musí být připraveno. 
Podpoříme rodiny, které pečují o své blízké. Posílíme 
nejen stacionární, ale především terénní pečovatelské 
služby, protože těch je v Olomouci zoufalý nedostatek. 
Právě tyto služby dovedou ulehčit všem, kteří se o své 
blízké starají doma. Podpoříme programy pro rodiny, 
neboť rodinná politika je jednou z našich priorit.

Voda zpět do rukou
Olomoučanů!

Jaroslav Reif
vedoucí na ministerstvu

průmyslu a obchodu

Jsme přesvědčeni, že rozhodnutí pronajmout vodohos-
podářskou infrastrukturu za stávajících podmínek ne-
bylo správné a je třeba jej změnit a napravit. Kvůli této 
smlouvě tratí Olomouc částku přibližně 50 milionů roč-
ně, které v rozpočtu města dlouhodobě chybí. Uděláme 
všechno proto, aby Olomouc převzala vodohospodář-
skou infrastrukturu do vlastního provozování. To finál-
ně zlevní Olomoučanům účty za vodu.

Kvalitní školy
pro všechny

Hana Vacková
středoškolská

učitelka

Zajistíme, aby olomoucké školky, školy a domovy dětí a 
mládeže nabízely dostatečnou kapacitu míst pro všech-
ny děti a žáky. Dále se zaměříme na to, aby na školách 
panovala příjemná atmosféra, kde se budou cítit spo-
kojeně jak děti a žáci, tak učitelé. Budeme podporovat 
ředitele, aby se nadále vzdělávali a vytvářeli na školách 
příjemné klima. Pomůžeme ředitelům třeba společný-
mi městskými nákupy. Rodiče jsou pro nás partnery při 
debatě o dalším směrování městských základních škol.
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Do Senátu patří právník, jedině tak 
budou české zákony kvalitní

Dámy a pánové!
Kandiduji do Senátu, protože si myslím, že stát, 
obec ani rodina nemohu fungovat bez smyslupl-
ných pravidel, na které máme všichni právo. Pra-
videl a systému, díky němuž budeme moci důstoj-
ně a spravedlivě žít v naší republice bez obav o 
osudy našich nejbližších.
Kandiduji, protože chci tato pravidla tvořit. Jsem právník, 
rozumím dobře potřebám společnosti a chápu, v jakém sta-
vu se nachází okolní svět, zatížený krizemi ekonomickými, 
zdravotními a válečnými. Nechci, aby v takovýchto těžkých 
podmínkách žily naše děti. Žádám o vaši důvěru, protože 
chci rozhodovat a nést za toto rozhodování odpovědnost.
Kandiduji, protože zákony mají být jednoduché, srozumi-
telné a účelné. Zákony mají pomáhat při uskutečňování 
cílů, pro které byly připraveny. Mají náš život zjednodu-
šovat, mají nám sloužit. Jedině tak lze zaručit rozvoj ci-
vilizovaného a kulturního života celé společnosti a tvořit 
nástroje k jeho usnadňování. Chci se zaměřit na změny v 
oblastech vysokého školství, státní správy a samospráv. 
Chci smysluplně pomáhat.

Věřím v právo a jasné podmínky
Pracoval jsem jako děkan právnické fakulty, jako ředitel 
krajského úřadu a také jako prorektor olomoucké univer-
zity. Na základě těchto zkušeností a dosaženého právního 
vzdělání se budu ucházet o důvěru vás, voličů, kteří chcete 
investovat do budoucnosti. Do práva na jasné podmínky 
našich životů, do práva na bezpečný a zdravý systém v na-
šem státě a práva na život v prosperující zemi. 

Měl jsem tu čest řídit krajský úřad, a proto velmi dobře 
znám situaci v naší zemi z pohledu nedostatků správního 
systému a zákonů. Mám možnost rozhodovat jako rozhod-
ce o právech někoho jiného a vždy se s pokorou snažím o 
nastolování spravedlivých řešení. Aktivně se podílím na 
kulturním, politickém a společenském životě nejen doma 
v Olomouci, kde žiji se svojí dcerou a manželkou, ale i ce-
lém kraji a v zahraničí. Vždy se při řešení jakéhokoliv pro-
blému snažím zachovat to dobré a měnit jen to, co nefun-
guje. 

Proč kandiduji?
Kandiduji, protože bych rád do politiky přinesl více kul-
tury politické a kultury univerzitních tradic. Chci čerpat z 
významu skvělého univerzitního města, ve kterém žijeme. 
Podpořím ideu univerzitního města a její význam. To vše 
souvisí s vědou, excelentní zdravotní péčí, kvalitním vzdě-
láním našich dětí a ekonomickým růstem, ze kterého bude-
me čerpat všichni.
S ohledem na úkoly Senátu, který nejen spoluvytváří záko-
ny a ústavní zákony v ČR, ale také významným způsobem 
zasahuje do otázek obranné politiky země a jejího meziná-
rodního postavení, chci spoléhat na znalost, připravenost 
a racionalitu. 
Chci pro nás jistotu, která není pouze politickým slibem, 
ale je jasnou odpovědí na potřeby občanů, společnosti jako 
celku a zdravého rozumu. Ten v politice používá na můj 
vkus velmi málo lidí. Půjde to, pokud se o to bude v Senátu 
starat skupina rozumných a připravených odborníků.  
Pokud vám mohu s něčím pomoci, s důvěrou napište mi na 
info@michal-malacka.cz, a já vám co nejdříve odpovím.  
Opatrujte se! 

Váš kandidát na senátora 
Michal Malacka

Moje vize pro Olomoucko, 
co budu v Senátu řešit?
Co každá vize znamená a jak si ji konkrétně před-
stavuji? Pro bližší informace se prosím podívej-
te na můj web www.michal-malacka.cz. Sledujte 
mě i na Facebooku, moji stránku najdete snadno, 
jmenuje se jednoduše „Michal Malacka do Sená-
tu“. Dole pod textem Vám k tomu mohou pomoci 
QR kódy.

1. Olomouc královnou měst 
Olomouc a Olomoucký kraj mají obrovský potenciál, bohu-
žel mnohdy nevyužitý. Je nutné  propojit historické dědic-
tví se současnými potřebami moderní architektury, života 
společnosti a bydlením občanů všech generací. Olomouc se 
znovu může stát Královnou moravských měst.

2. Bydlení pro mladé i starší 
Právě bydlení je jedním z bolavých míst – co je přitom dů-
ležitější než stabilní domov? Mladí lidé musí mít možnost 
pořídit si vlastní bydlení. Starší se nesmí bát, že bydlení 
“neutáhnou”. 

3. Životní prostředí? Prostředí pro život! 
Stav prostředí, v němž žijeme, nás musí začít zajímat dříve, 
než začneme pociťovat jeho poškození, nebo dokonce ztrá-
tu. Chci se spolu s vámi postavit výzvám moderní a přitom 
udržitelné společnosti. Společnosti, která si váží historic-
kých tradic, ale také poznatků vědy a racionální ochrany 
světa, ve kterém žijeme.  

4. Město, které žije se svou univerzitou
Olomouc je možná jediným opravdovým univerzitním 
městem u nás. Univerzita je místo plné inovativních pro-
jektů akcelerujících rozvoj města a regionu a využívajících 
nejnovější vědecké poznatky. Avšak univerzita není jen bá-
dání za zavřenými dveřmi, může být prospěšné každému z 
nás i celému regionu. 

5. Srozumitelné a moderní zákony 
Zákony musí být přátelské ke svým adresátům, k těm, kvů-
li nimž vznikají – tedy k nám občanům. Zákony nám musí 
sloužit, ne my jim. A jejich prosazování musí být maximál-
ně hospodárné a účelné. Srozumitelné a moderní zákony 
jsou základem pro výkon rychlé a účinné spravedlnosti. 

6. Stát bez zbytečné byrokracie 
Senát má celou řadu pravomocí. Může je využívat k tomu, 
aby odstraňoval překážky v životě lidí, aby opravoval chy-
by, včetně toho, že dovede eliminovat zákonné nedostatky,  
a tím také snižovat byrokracii, která je v naší zemi naprosto 
zbytečně rozbujelá. Chci se zasadit o to, abychom ve svých 
životech měli méně nejrůznějších lejster, výkazů a potvr-
zení. 

7. Máte právo na jistotu a bezpečí
Pocit nejistoty a ztráta bezpečí se bohužel stávají novou re-
alitou. Odmítám to přijmout. Vnímám zesílený tlak uvnitř 
naší společnosti, umocněný neblahými následky konfliktu 
na Ukrajině a koronavirové pandemie. Je to právě Senát 
ČR, který má významné slovo v obranné politice země a 
ovlivňuje její mezinárodní postavení. Českou republiku 
nesmí paralyzovat hrozba války, kriminalita, terorismus 
ani extremismus. 

8. Za politiku bez populismu 
K potřebám všech generací musíme přistupovat racionál-
ně. Zbavit se populismu a namísto toho beze zbytku garan-
tovat reálné možnosti. Plané sliby v našich domácnostech 
nezatopí, nenakoupí ani nerozsvítí. Nenechejme se zrcátky 
a korálky přesvědčit o tom, že obchod s chudobou je ne-
významné téma, že nás inflace nemusí zajímat, že ceny 
energií neporostou do nekonečna a že se na světové scé-
ně nakonec nic zásadního neděje a můžeme klidně spát. 
Bezpečí, klid a jistotu budeme mít v naší společnosti jen 
tehdy, pokud se o ni bude starat skupina rozumných a 
připravených odborníků.

Váš Michal Malacka

Zadavatel / zpracovatel: STAN
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Volíte těchto 45 pracovitých lidí - tohle je náš tým!

Andrea Hanáčková
Vedoucí Katedry divadelních a filmových studií 
FF UPOL, dokumentaristka, zastupitelka města

Miroslav Kindl
Historik umění, kurátor a 
vysokoškolský pedagog

Petr Daněk
Architekt, dopravní spe-

cialista

Jaroslav Reif
Geolog, vedoucí oddělení 
na Ministerstvu průmyslu

Hana Vacková
Středoškolská učitelka, 

krajská zastupitelka

František Šváb
Obchodník, konzultant a 

mediátor

Michal Kolesár
Finanční analytik, člen 

Mensy ČR

Michal Malacka
Právník, vysokošolský 

pedagog, prorektor UP

Daniel Řezníček
Manažer v ekologickém 

spolku, krajský zastupitel

David Helcel
Architekt

Eva Machová
Ředitelka domova senio-
rů, ambasadorka hasičů

Ondřej Martínek
Marketingový specialista

Miloš Holec
Specialista digitálního 

obchodu, učitel

Bedřich Kráčmár
Autorizovaný stavební 

inženýr

Tomáš Němčík
Manažer v bankovnictví

Tomáš Pospíchal
Marketingový manažer

František Kocourek
Investiční technik

Hana Šarapatková
Lékařka endokrinologie

Lubomír Šavrňák
Majitel internetové spo-

lečnosti

Petr Šafránek
Personalista

Pavel Pokorný
Psycholog, manželský a 

rodinný poradce

Jiří Šana
Osobní bankéř

Tomáš Somer
Historik, vysokoškolský 

pedagog

Viktorie Zezulová
Studentka vysoké školy

Jiří Forýtek
Lektor v oblasti školství

Karel Slezáček
Mechanik cyklistické 

reprezentace

Miloš Kroulík
Webdeveloper

Gabriela Halířová
Vysokoškolská učitelka, 

právnička

Radmila Pavlíčková
Vysokoškolská učitelka, 

historička

Pavel Kalman
Lékárník, majitel lékárny

Lenka Klopcová
Jednatelka společnosti, 

malířka

Josef Suchánek
Hejtman Olomouckého 

kraje

Ivo Vlach
Podnikatel, provozovatel 

lékáren

Marek Zelenka
Právník protikorupční 

organizace

Pavel Bednařík
Pedagog, dramaturg, fil-

mový historik, muž na kole

Jiří Škarabela
Sportovní manažer, 

trenér a otužilec

Kristina Machačíková
Členka orchestru MDO, 

houslistka

Dalibor Horváth
Středoškolský učitel 

Gymnázia Hejčín

Michal Frantík
Jednatel společnosti, 
podporovatel sportu

Pavel Spirov
Vysokoškolský učitel, 

geolog

Ivana Varguličová
Webdesignérka

Petr Skyva
Zástupce ředitele Střední 

škola polygrafická

Alena Koutková
Projektová manažerka

Jan Rakovský
Správce nemovitostí, 

živnostník

Jan Grepl
Advokát, vysokoškolský 

učitel

Komunální volby a první kolo senátních voleb 
se konají 23. a 24. září 2022

Potkejte se s námi! 
Sledujte naše sítě a web stanzeleniol.cz



Až na konci mandátu se 
ptáš lidí, co je doopravdy 
trápí. Jedno kolo nehraješ.

Na sídlišti nemáš kde za-
parkovat. Kroužíš kolem 
paneláku a 2 kola nehra-
ješ.

Jel jsi na kole, ale cyklo-
stezka zničehonic skonči-
la. Musíš seskočit a kolo 
tlačit. Vrať se o tři políčka.

Ani v jednom parku jsi 
nenašel záchod. Rychle 3 
pole zpět.

Oprava Masaryčky trvá 
příliš dlouho. Zatím 2 
kola nehraješ.

Vsadil ses v roce 2018, že 
se začne stavět hokejová 
hala.  Prohrál jsi. Stojíš 
dvě kola.

Primátor Žbánek (ANO) 
zvedl daň z nemovitosti. 
Vrať se o 3 pole.

Na rozbitém chodníku 
sis zvrtl kotník. Musíš na 
chirurgii, dvě kola nyní 
nehraješ.

Jsi prima bourák, znáš se 
s mnoha politiky a s deve-
lopery, z protekce házej 
dvakrát. Nebo třikrát.

STAN a Zelení rozšířili 
zdravotní i terénní soci-
ální péči. Házej ještě jed-
nou.

STAN a Zelení urychlili 
digitalizaci úřadu. Jdi o 3 
pole vpřed.

Andrea Hanáčková hraje 
fér. Všem stejným me-
trem, tak se pro tebe nic 
nemění.

Jsi v pořadníku na měst-
ský byt. Čekej, až hodíš 
šestku.

STAN a Zelení zlevnili 
MHD. Házej ještě jednou.

Olomouc je zadlužená, 
musíš splácet. Vrať se o 
čtyři pole zpět.

Na náměstí není stín. 
Jedno kolo si odpočiň u 
želv.
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Voliči, nezlob se!
Připravili jsme pro vás unikátní spo-
lečenskou hru Voliči, nezlob se! na 
motivy olomoucké komunální politi-
ky. Je plná nespravedlností, různých 

zvýhodnění a nesmyslných překážek 
ve hře, abychom vám ukázali, jak to 
mnohdy (ne)funguje na olomoucké 
radnici. Doufáme, že vám hra bude 

inspirací ke snadnému pochopení 
toho, proč potřebuje Olomouc změ-
nu, kterou vám přinášíme.

Kumuluješ funkce radní-
ho a poslance. Máš nás-
kok. Házej ještě jednou.

Už nevíš, jak se zviditel-
nit. Pro jistotu se vrať úpl-
ně na start a začni znovu v 
jiné straně.

Vyplatilo se ti chovat se 
ekologicky. Dalších 5 
hodů se na tebe nevzta-
hují žádná omezení.

STAN a Zelení pomohli 
obyvatelům družstevních 
bytů. O 3 pole vpřed.

START

START

START

START



Pavel Zatloukal
Emeritní ředitel Muzea umění Olo-

mouc, vysokoškolský pedagog

Dnešek nám ukazuje spíš zlověstnou 
tvář. Tím víc je třeba, aby ve vedení Olo-
mouce konečně zasedli lidé, kteří chá-
pou její staleté i současné problémy a 
prohřešky, ale znají i její mnohdy skryté 
přednosti. A dokážou také najít cestu, jak 
se s nimi vyrovnat. Bude dlouhá a nebu-
de jednoduchá. V koalici STAN + Zelení 
vidím naději ve správný směr.

Tomáš Konečný
Vítěz etapy Tour Vuelta España, bývalý 

reprezentant ČR v cyklistice

Sport je klíčem ke zdravé společnosti. 
Právě STAN a Zelení prosazují, aby vzni-
kaly nové příležitosti ke sportování pro 
širokou veřejnost. Abychom vedli děti a 
mládež ke sportu již od útlého mládí, aby 
nám tak vyrůstaly nové sportovní talen-
ty. Přeji jim v tom úspěch.

Josef Suchánek
Hejtman Olomouckého kraje

Mám rád STAN. A to jak na úrovni města, 
tak i kraje a celé země. Jsou to pracovití 
lidé, kteří za sebou mají pozitivní výsled-
ky. Také mám celý svůj život rád přírodu 
a zelená témata. Proto mi spojení STANu 
a Zelených dává v Olomouci smysl. Čisté 
životní prostředí je to, co musíme v době 
klimatických a globálních změn chránit a 
opečovávat. 

Jindřich Štreit
Fotograf

Mnohé z lidí na kandidátce STAN, Zele-
ných a nezávislých olomouckých osob-
ností znám osobně. Vím, že jsou to lidé 
pracovití, kteří již prokázali, že umí řídit 
město. Mají zkušenosti nejen z domova, 
ale také ví, jak to chodí jinde a kde je dob-
ré se inspirovat. Myslím, že budou v za-
stupitelstvu pro Olomouc přínosem.
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Křížovka o dárky pro všechny!
Každý, kdo nám pošle správné znění vyluštěné tajenky, obdrží od nás malý dárek. Posílejte na tomas.nakladal@stan.cz

Jak volit do Zastupitelstva 
města Olomouce?

Podporují nás

V komunálních volbách existuje pou-
ze jeden volební lístek (svou velikostí 
spíše plachta), který je společný pro 
všechny kandidující strany. 
Nejefektivnější způsob je udělat jeden 
velký křížek u názvu vámi vybrané stra-
ny. V našem případě tedy uděláte velký 
křížek u strany s názvem STAN, Zelení a 
nezávislé olomoucké osobnosti.  Tím 
využijete všech svých 45 hlasů a žádný 
hlas vám nepropadne. Komunální volby 
se v letošním roce konají v pátek a so-
botu 23. a 24. září.

Jak volit do Senátu 
Parlamentu ČR?
Senátní volby mají zpravidla dvě kola. 1. kolo se 
odehrává ve stejné dny, jako volby komunální – 
tedy 23. a 24. září. 2. kolo pak přesně o týden poz-
ději.
V  prvním kole dostanete sadu několika volebních 
lístků. Každý z  kandidátů má svůj lístek. Vyberete 
tedy svého oblíbence – v našem případě pana dok-
tora Michala Malacku – a tento lístek vložíte do vo-
lební obálky a vhodíte do hlasovací urny. 
V druhém kole se odehraje souboj mezi dvěma nej-
úspěšnějšími kandidáty z kola prvního. Volební líst-
ky dostanete až ve volební místnosti. Vítěz druhého 
kola se stane novým olomouckým senátorem.


