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Tomáš Štampach:
Rozpohybujeme
strnulé město!

V jaké kondici je v sou‐
časné době Praha
a v jakém stavu byste ji
rád viděl za čtyři roky,
tedy na konci volebního
období?

Praha se po čtyřletém
experimentu s aktivis‐
tickým vládnutím Pirátů
a Prahy sobě doslova za‐
stavila, přestala se roz‐
víjet a bohužel se v ní

zhoršil život občanů. Veli‐
ce bych si tak přál vidět
za čtyři roky naše krásné
hlavní město jako místo
pro život všech občanů
bez zbytečných zákazů
a regulací. Město, které
má připraveno spoustu
potřebných investičních
akcí, a to především v ob‐
lasti infrastruktury.

(Pokračování na str. 4)

TOMÁŠ ŠTAMPACH vede Svobodné do voleb
na magistrát jako hlas zdravého rozumu.

Lídrem Svobodných do pražského
zastupitelstva a kandidátem na primáto‐
ra je Tomáš Štampach, který má jasnou
představu, co metropoli trápí a jak by
měla ideálně vypadat na konci nad‐
cházejícího volebního období.

Svoboda
nám dává
křídla.

Svobodně žít
a podnikat
v matce
měst!



Varhan Orchestrovič Bauer
patří nejen mezi nejorigi‐
nálnější tvůrce současnosti,
ale je také občansky velmi
angažovaným člověkem.
I proto kandiduje do praž‐
ského zastupitelstva za
Svobodné.

Co vás vedlo k rozhodnutı ́
angazǒvat se v politice a proč
zrovna za Svobodné?

Být svobodný vám dává kříd‐
la – můžete dělat, co chcete, tře‐
ba být celý život na volné noze
a věnovat se hudbě jako já. Svo‐
bodní lidé nikomu nenařizují,
jak má žít, věří ve schopnosti své
i ostatních a ve zpětnou vazbu,
která ukazuje, jestli jsme to udě‐
lali dobře, nebo ne. Můžeme se
poučit a udělat to příště lépe
nebo jinak… U Svobodných mě
baví pluralita názorů a možnost
o nich diskutovat a nacházet
konsensuální řešení. Kvalitní

oponentura posouvá lidi kupře‐
du, ostrakizování a nálepkování
není diskuse a pokrok rozhodně
nepřináší. Takže racionální ře‐
šení problémů a trpělivá komu‐
nikace s lidmi souzní i s mými
názory na svět a zejména Praha
teď tohle nejvíc potřebuje.

Pomýsľıt́e v prı̌ṕadě vo‐
lebnıh́o úspěchu výsě než na
post řadového zastupitele –
naprı̌ḱlad na radnıh́o pro kul‐
turu?

To by mi sedlo! Dal bych
si práci a poslechl bych si
všemožná tělesa a kapely. Těm
vynikajícím bych pomohl
v lepší seberealizaci a těm
horším bych sehnal prostor
a mentora na cvičení.

Co pro vás znamená Praha
a jejı ́ genius loci?

Praha je jedno
z nejkrásnějsı̌ćh měst na světě
a je velmi inspirativnı.́ Mně

osobně se tady skvěle tvorı̌ ́
a propojenı ́s minulostı ́vybıźı ́
k jesťě větsı̌ḿu úsilı ́ se vyrovnat
předkům a pokracǒvat v jejich
hudebním i lidském odkazu.
Praha je hlavnı ́město hudby –
neznám jiné město s necelyḿi
dvěma miliony obyvatel, kde
by bylo sedmnáct symfo‐
nickyćh orchestrů!

Nemá cenu si nic nalhávat
– naše hlavní město ne‐
vzkvétá, i když současná

vládní koalice tvrdí opak. Za
každým rozvojem totiž větši‐
nou stojí hlavně poctivá práce,
nikoli reklamní řečičky
s odérem samochvály.

Současní „vládci“ Prahy učinili
z naší metropole experi‐
mentální prostor pro své fan-
tasmagorie. Co nabídli svým
spoluobčanům v končícím vo‐
lebním období? Aroganci,
rozeštvávání řidičů s cyklisty
a chodci, socialistické hospo‐
daření, kdy dotace prodlužují
agonii neschopných. Když
chcete v Praze důstojně bydlet,
většinou můžete na tuto zá‐
kladní lidskou potřebu – kvůli
všemu tomu amatérismu – za‐
pomenout.

Za jednu z našich klíčových
priorit považuji proměnu
vztahu jednotlivých městských
částí a hlavního města, tedy
„menších“ radnic a magistrátu.
Ten musí přestat hrát roli
věčného „drába“ nad městský‐
mi částmi. Měl by spíše pomá‐
hat v konkrétních záleži‐
tostech, které městské části
samy nemohou zvládnout.

Troufám si tvrdit, že celý náš
program je skutečně
prvotřídním, komplexním
dokumentem pro každého
Pražana. Svobodní jdou přitom
do letošních komunálních vo‐
leb v Praze s číslem 1. Pojďme
dát společně tomuto číslu
a zmíněnému programu prak‐
tický význam!

Veronika Blažková
kandidátka č. 3

Chceme vrátit do Prahy zdravý rozum
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Varhan jde vyladit pražské zastupitelstvo

Chytré město – ale úplně v jiném pojetí, než jak si ho malují Piráti
nebo Čižinského zájmový spolek Praha sobě. Tak vypadá představa nás
Svobodných o ideální podobě Prahy. Chytrost totiž spočívá nikoli
v sociálním inženýrství všeho druhu, nýbrž v přirozené symbióze.



Je vidět, odkud Pi‐
ráti zřejmě čerpají
své nápady. Bydlí‐

me v Praze, ale partner
má dům po rodičích
v krásné, klidné čtvrti

na severu Anglie. Vy‐
růstal v něm a má
k němu citový vztah.
Před covidem jsme
tam často jezdili, ale
lockdowny nám to

dost komplikovaly.
A nyní aktivní soused,
dle hesla „hlásit se to
musí“, si neustále stě‐
žuje. Tu na vyšší trávu,
než je asi anglický
standard, tu na to, že
by vrata od garáže

bylo dobré nově natřít
apod. Nutno zdůraz‐
nit, že dům je v sou‐
kromém vlastnictví,
každý měsíc platíme
městskou daň, která
není zrovna nízká,
a také zálohy na
všechny energie.

A nyní si vzpomeňte
na debaty
o prázdných bytech
v Praze. Místo toho,
aby se narovnala
práva majitelů a ná‐
jemníků, která jsou
nyní jednoznačně ve
prospěch nájemníků,
a třeba se i snížila daň
z pronájmu nemovi‐
tostí, vymýšlí se kon‐
strukty, jak omezit
soukromé vlastnictví.
A právě proti zásahům
do soukromého
vlastnictví chci tvrdě
bojovat!

Zrušení stávajících
paragrafů ohledně pití
alkoholu místo jejich
zpřísňování žádají
Svobodní.

Sednete si na lavičce
v parku s kamarádem,
otevřete si plechovku piva,

načež vás někdo udá a hlídka
městské policie vám napaří
tučnou pokutu. Večer pak bez‐
mocně zíráte na alkoholové or‐
gie v centru města, kde
strážníci raději vyklízejí pozice,
protože davy opilých a veřejně
popíjejících zahraničních turis‐
tů nemají šanci zvládnout.

Přesně takhle to dlouhodobě
vypadá v Praze, kde si magistrát
vůbec neumí poradit s nájezdy
turistů, kteří se do metropole
vypravují s jediným cílem: bez
ohledu na „domorodce“ se zřídit
způsobem, který by jim v jejich
domovině nikdy neprošel. Reak‐
ce vedení města? Ještě více
zpřísnit takzvanou protialkoho‐

lovou vyhlášku, ještě ve větší
míře utáhnout šrouby místním
lidem. Jediným adekvátním po‐
stupem přitom samozřejmě je
důsledná policejní práce v teré‐
nu a standardní postih těch,
kteří ruší hlukem nebo znečiš‐
ťují veřejné prostranství, nikoli
šikana slušných.

Konec posledního zvonění
Nevidím nic špatného na tom,

když si studenti místo sezení
v hospodě a placení obsluhy
koupí alkohol v samoobsluze
a jdou se projít Prahou. Díval
jsem se například na seznam
zakázaných míst v Praze 7,
a pokud si dobře vzpomínám,
skoro na všech těch místech
jsem jako student alkohol ob‐
čas pil. Proč to zakazovat
dnešním mladým? Připomeň‐
me si i tradici posledního zvo‐
nění – studenti si koupí levný
alkohol, procházejí ozdobeni
a posilněni Prahou, jsou na ná‐
městích a u vstupů do metra
a sbírají peníze na další alkohol.

Je to taková lehce „ujetá“ tradi‐
ce, ale proč by to nemohl každý
jednou v životě zažít? Všechna
tato místa jsou však uvedena
v zákazu vyhlášky.

Stejně tak nechápu, proč
bych nemohl jít dopít v noci pití
na náplavku, počkat na svítání
a pak jít spát? Před pár dny
jsem to zažil v Budapešti a bylo
to nádherné. V Budapešti prav‐
děpodobně nemají ve vedení
města neschopné sociální
inženýry, nýbrž politiky se
zdravým rozumem.

Jiří Kubíček
kandidát č. 4

Svobodní vám pivo na
náplavce nikdy nezakáží
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Úředníka pro prázdné
nemovitosti v Praze
zřizovat nebudeme!
Zažít či vyzkoušet si něco na vlastní kůži je
vždy nejlepší! Ovšem tuto zkušenost bych
nikomu nepřála. Přišel nám dopis od
úředníka pro prázdné nemovitosti. Náš dům
prý obýváme nedostatečně, proto on musí
zjistit, jak se věci mají a případně ho při‐
pravit k nucenému prodeji. Že je to nesmy‐
sl? Vítejte ve Velké Británii dnešních dnů.

Jana Tatýrková
kandidátka č. 7



www.svobodni.cz

NEBUDEME SE
VÁM SRÁT
DO ŽIVOTA
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Tomáš Štampach:
Rozpohybujeme
strnulé město!

Lídrem Svobodných do pražského zastupitelstva a kandidátem na primátora
je Tomáš Štampach, který má jasnou představu, co metropoli trápí a jak by
měla ideálně vypadat na konci nadcházejícího volebního období.

(Pokračování ze str. 1)

Co je nyní největším problé‐
mem hlavníhoměsta?

V dnešních dnech jsou samo‐
zřejmě největším problémem
vysoké ceny energií, které
mohou mít širokosáhlý dopad
do oblasti školství, zdravotnictví,
sociální oblasti, volnočasových
aktivit dětí a mládeže, ale
i městské hromadné dopravy,
svozu odpadu a dalších. Za Svo‐
bodné mohu slíbit, že této
problematice bychom teď vě‐
novali veškerou pozornost.
Okamžitě bychom zrušili zlo‐
dějnu v podobě klimatického
plánu a z pozice komunální poli‐
tiky bychom neřešili zahraniční
politiku, ale skutečné problémy
Pražanů.

Řekněte v pěti větách, proč by
měli Pražané volit Svobodné.

1. Ačkoliv Svobodní nejsou na
politické mapě žádnými nováč‐
ky, tak za námi není žádný ko‐

rupční skandál, což se u ostat‐
ních stran a hnutí říct nedá.

2. Na naší kandidátce je 65 vý‐
jimečných osobností, ať už zku‐
šených komunálních politiků,
ale i řada úspěšných podnikate‐
lů, kvalitních pedagogů či lé‐
kařů.

3. Program Svobodných je na‐
prosto autentický a nezaměni‐
telný, kdy chceme svobodné
město bez zákazů, finance smě‐
řovat více do investičních akcí
namísto na chod úřadu a zrušit
nepotřebné instituce, které se
staly odkladištěm kamarádů
vládnoucích politiků.

4. Jedním z našich prioritních
témat je doprava, kdy víme, jak
udělat Prahu průjezdnou.

5. Podporujeme sport dětí
a mládeže, seniory a v nepo‐
slední řadě bezpečnost všech
Pražanů.

Víme o vás, že máte velké
zkušenosti s veřejnými zakáz‐

kami. Nakolik je Praha, re‐
spektive pražský magistrát,
v tomto směru transparentní?

Odpovědí na tuto otázku je
kauza Dozimetr. Jen naivní
člověk by si mohl myslet, že se
problémy týkají pouze do‐
pravního podniku. Kolega Jiří
Kubíček na jednání zastupitel‐
stva přednesl ucelené důkazy
o pochybných IT zakázkách
pražského magistrátu, které
v gesci měli Piráti. Když se pak
podíváme na rozhodnutí ÚOHS
během posledního roku, tak
tam nalezneme chyby v za‐
dávání zakázek týkající se Praž‐
ské tržnice či zdravotnické zá‐
chranné služby, tedy oblastí,
nad kterými pevnou rukou
vládne Praha Sobě. A to, že obvi‐
něný náměstek Hlubuček měl
díky své gesci velký vliv na in‐
vestiční odbor, snad nelze ko‐
mentovat jinak, než že za při‐
spění Pirátů a Prahy sobě se stal
kozel zahradníkem. Je tak zřej‐



mé, že vládnoucí koalice se hes‐
ly o transparentnosti jen zaštiťu‐
je na volebních materiálech, ale
realita je naprosto opačná.
V Praze se nevyskytly nikdy
v historii větší korupční skandá‐
ly, než za působení dua Hřib
a Čižinský.

V kuloárech čím dál častěji za‐
znívá, že Svobodní mají blízko
k uskupení Motoristé sobě. Co
je na tom pravdy?

Pokud se podíváte na kandi‐
dátku Motoristé sobě, tak zjistí‐
te, že je na ní řada bývalých
členů a příznivců Svobodných.
Tudíž ano, toto uskupení je nám
pochopitelně názorově blízké.
Ale proč chodit ke kováříčkovi,
když můžete jít rovnou ke ková‐
ři. Motoristé víceméně nabízejí
jen řešení problematiky v oblasti
dopravy, kdežto Svobodní mají
ucelený program pro správu
Prahy. Řešení dopravního pekla
je pro Svobodné priorita, ale
stejně tak chceme řešit proble‐
matiku bydlení, školství
a dalších oblastí, které do komu‐
nální politiky spadají.

S kým povolební spolupráci
naopak zcela vylučujete?

A vida, dočkal jsem se. Typická
otázka, která samozřejmě ne‐
smí chybět. Svobodní odmítají
jakoukoliv spolupráci s Prahou
sobě, kterou vnímáme jako nej‐
větší hrozbu pro život Pražanů.
Nepravděpodobná je i spoluprá‐
ce s Piráty. Dále by pro nás byla
nepřijatelná spolupráce s komu‐

nisty a Solidaritou, ale zde ne‐
předpokládáme volební úspěch
těchto uskupení.

Je známo, že Svobodní mají
silnou agendu především
hlavně ve vztahu k fungování
státu. Jste dostatečně připra‐
veni i na komunál – v našem
případě pražský komunál?

V Praze se Svobodní úspěšně
věnují komunální politice již od
roku 2014. Aktuálně jsou v na‐
šich řadách dva zastupitelé hl.
m. Prahy, dva radní městských
částí a několik zastupitelů
městských částí. Dennodenně
tak dokazujeme, že pravicová
politika se dá dělat i na úrovni
komunálu.

TOMÁŠ ŠTAMPACH �37�
je zastupitelem hl. m. Prahy,
zastupitelem MČ Praha 3,
odborným referentem ve
veřejné výzkumné instituci
(Středisku společných
činností Akademie věd ČR)
a také lektorem v oblasti
veřejných zakázek.
Je ženatý, má dvě děti. Ve
volném čase se nejraději vě‐
nuje turistice. Rád si dopřeje
dobré české pivo, je fanouš‐
kem fotbalového klubu
Slavia Praha.
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DO SENÁTU

DAVID
BOHBOT

JE ČAS MYSLET
NA BEZPEČNOST
JE ČAS MYSLET

NA BEZPEČNOST

Volební obvod č. 19
www.davidbohbot.cz

EKOFANATISMUS V PRAXI

– Bedřich Laube, kandidát č. 5
„Shrnutí drahé eko srandy. Která eko nakonec
není a navíc je teď i drahá.“



Nová utopie
sociálních
inženýrů

Řeknou
„to nebyl ten správný

socialismus“

Zdaní, okradou
či zabijí úspěšné

Ostatní připraví
o práci, a pak je donutí

pracovat za hubičku

Hladomor
a násilí

Drahota
a nedostatek

ZAČAROVANÝKRUH
VŠECH

POPSALI:

6

Bezhlavé malování cyklopruhů na kdejaký
úsek je pochopitelně naprosto špatné ře‐
šení, i kdyby se nátlakový spolek AutoMat na

hlavu stavěl. Chápu, v porovnání s výstavbou cyk‐
lostezek mimo silnice, které by sloužily pouze mi‐
lovníkům jízdy na kole, jde o lacinou záležitost –
zatímco pořízení jednoho kilometru cyklostezky
stojí zhruba pět milionů korun, na namalování cy‐
klopruhu stačí kbelík s barvou. Přesto bychom
neměli na výstavbu specializovaných cyklostezek
rezignovat.

Proč? Praktický výsledek ohledně ochrany lidí
na kolech je totiž velmi diskutabilní. Cyklistovo
bezpečí ve zvláštním cyklopruhu zajišťuje pouze
psychologický efekt. Nic nebrání tomu, aby
agresivní řidič ignoroval dopravní značení a z cyk‐
lopruhu si udělal eldorádo, v němž cyklistu může
ohrozit na životě. V této souvislosti si dovoluji při‐
pomenout, že podle průzkumu policistů, BESIPu
a ČVUT potkáte v ČR na každém šestnáctém kilo‐
metru člověka, který nemá za volantem co dělat.

Je tedy paradoxní, že mnohým cyklistům stačí
ke spokojenosti nesystémové a horečné zřizování
cyklopruhů, které je v praxi pramálo chrání. Cyk‐
loterorismus v praxi.

Jan Dočekal
kandidát č. 2

Svobodní proto
chtějí dopad
zdražování ko‐

rigovat alespoň ak‐
tivitou v městských
společnostech, jako
je Pražská plyná‐
renská a Pražská
energetika. Chceme
zřídit speciální ener‐
getický tarif, který by
umožnil dětem i na‐
dále sportovat, hrát si
a kulturně žít.

Tento speciální tarif
by měl být pojistkou
proti zdražování po‐
platků za volnoča‐
sové vyžití v kroužcích. Jak je obvyklé, při nedo‐
statku financí jsou jako první redukovány právě
volnočasové aktivity.

Obě mé dcery sportují. Vím, jak je sport pro děti
důležitý. A proto cítím, ze musíme hledat všechny
možnosti, jak zachovat pro děti možnost aktivní‐
ho, zajímavého a tvůrčího vyžití při rozumné výši
plateb rodičů.

Martin Halama
kandidát č. 6

Cyklisty mám rád,
cykloteroristy
vůbec

Zachraňme kroužky
speciálním tarifem

Jestli se končícímu vedení Prahy něco
skutečně ve čtyřech uplynulých letech
„povedlo“, je to umělé rozeštvávání cyk‐
listů s ostatními účastníky silničního
provozu.

O kroužky a volnočasové aktivity
nesmějí přijít děti, které skutečně
nemohou za to, že vláda víceméně
rezignovala na ochranu občanů před
drastickým zdražováním energií.

PROHNILÁ JE
POLITICKÁ SFÉRA,
NIKOLIV JEN
DOPRAVNÍ PODNIK
JAN DOČEKAL, zastupitel
Prahy 6 a místopředseda
strany: „To není vina DPP,
ten podnik je jen žádaná
kořist. Selhání jednotlivce
bych možná i pochopil.
Ale zde těch jednotlivců
bylo tolik, že by
v pohodě vytvořili
fotbalové mužstvo.“
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KŘÍŽOVKA O CENY „Čím více se společnost vzdaluje od pravdy, tím více
nenávidí ty, (pokračování v tajence)“

Správné odpovědi zasílejte na praha@svobodni.cz,
třem vylosovaným budou zaslány věcné ceny.

— George Orwell

Jak hlasovat?

Naši kandidátní
listinu nejlépe

podpoříte
jako celek.

„Ono je to těžké.
Kde hrozí bída,
tam hrozí socialismus.
A kde hrozí socialismus
tam hrozí bída.“

Alois Rašín

Výrok muže 28. října a prvního
ministra financí Československa.

*18. 10. 1867
†18. 2. 1923

Podepisují
ZA MÍR! ZA SVOBODU!

ZA KAPITALISMUS



ZADAVATEL/ZPRACOVATEL: SVOBODNÍ

Aktivní den se
Svobodnými

Naši lidé

volební
Program
v bodech

16. Tomáš Macek
17. Bc. Pavel Pešan
18. Karolína Čajková
19. Svatopluk Baďura
20. RNDr. Pavel Strunz, CSc.
21. Pavel Čermín
22. Kateřina Blažková
23. Bc. Tomáš Brotánek
24. Ondřej Skoták
25. Ing. Jan Konopásek
26. Josef Kvítek
27. Mgr. Lukáš Zadražil
28. Ing. František Němeček
29. Jakub Talich
30. Martina Dolejšová
31. Martin Prchal
32. Olga Síbrtová
33. Jaroslav Boháč
34. Bc. Richard Bobčík
35. Ing. Marek Lahovský
36. Radek Vohradský
37. Ing. Angel Bratovanov, MBA
38. Ing. Markéta Elizabeth Le Bris
39. Antonín Dvořák
40. Stanislav Sedláček

41. Hedvika Matoušková
42. Věra Stárková
43. Mgr. Eva Formánková
44. Ing. Václav Veselka
45. Bc. Ester Zvánovcová, DiS.
46. Bc. Vítek Zažímal
47. Ing. Veronika Suchá
48. Elmar Chmel
49. Karin Sýkorová
50. Lada Blahová
51. Zuzana Javorská
52. Miroslav Dražil
53. Ing. Ondřej Stárek
54. Denisa Borin
55. Zdeněk Korbel
56. Vladimír Lambl
57. MUDr. Jaroslav Gabriel
58. Pavlína Štampachová
59. Bc. Kateřina Laubeová
60. Otomar Kadlec
61. Jiří Charuza
62. Veronika Pokorná
63. Lukáš Lhoták
64. Ing. Jan Tuvora
65. Varhan Bauer

1. Bc. Tomáš Štampach
37 let, zastupitel hl. m. Prahy, zastupitel MČ Praha 3, odborný referent
ve veřejné výzkumné instituci

2. Jan Dočekal
58 let, zastupitel MČ Praha 6, manager v autoprůmyslu

3. MgA. Veronika Blažková, MBA
42 let, podnikatelka v public relations, iniciátorka projektu Pražské pasáže

4. Ing. Jiří Kubíček
42 let, zastupitel hl. m. Prahy, IT specialista

5. Bc. Bedřich Laube
53 let, zastupitel MČ Praha 9, předseda bezpečnostní komise

6. Ing. Martin Halama, 48 let, radní MČ Praha 18
7. Ing. Jana Tatýrková, 48 let, výkonná ředitelka, předsedkyně spolku Trnkov, z. s.
8. Radovan Koutský, 64 let, radní MČ Praha 22
9. Lucie Janigová, 40 let, asistentka místostarosty
10. Ing. Alois Sečkár, 34 let, programátor
11. Bc. Josef Vokál, 62 let, osvětový pracovník
12. David Bohbot, MBA, 54 let, bezpečnostní expert, ředitel Centra pro výzkum terorismu, podnikatel
13. Mgr. Barbora Lištiaková, 32 let, advokát, vysokoškolský pedagog
14. Ing. David Král, 34 let, úředník
15. Ing. Tomáš Michalička, DiS., 39 let, IT specialista

Více o našich kandidátech na
www.svobodnipraha2022.cz

KOMPLETNÍ
VOLEBNÍ PROGRAM
naleznete na
www.svobodnipraha2022.cz

DTJ Santoška
Xaveriova 2, Praha 5
www.dtjsantoska.cz

Zahájení kampaně pražských
Svobodných proběhlo na
Santošce, kde byl zrovna
i známý zástupce svobodného
povolání, populární herec
Luděk Sobota.

SVOBODNÉ MĚSTO PRO ŽIVOT

Zrušíme omezující vyhlášky
a zákazy.

SVOBODNÁ DOPRAVA

Volba dopravního
prostředku je svobodnou
volbou každého.

SVOBODNÉ
FINANCE

Prosadíme
vyrovnané
hospodaření.
Zrušíme
naprosto
zbytečné
instituce
(IPR, PII).

SVOBODNÉ ŠKOLSTVÍ

Podpoříme MČ při zkvalitňování
infrastruktury předškolního
a základního vzdělávání.

SVOBODNÝ SPORT
A KULTURA

Dáme vale současným
dotačním pravidlům.
Místo nich zavedeme
voucherový systém.

SVOBODNÁ ZELEŇ

Zařídíme, aby péče
o zeleň přestala být
„černou dírou“, v níž
mizejí peníze.

SVOBODNÁ DAŇ
Z NEMOVITOSTI

Umožníme městským
částem snížit daň
z nemovitosti.

SVOBODNÁ BEZPEČNOST
Prosadíme reformu městské
policie směrem k větší
autonomii jednotlivých
velitelství.

SVOBODNÉ
BYDLENÍ

Zprivatizujeme
zbytek bytového
fondu, zrychlíme
proces
soukromé
bytové výstavby.

SVOBODNÝ
ÚŘAD

Zjednodušíme
všechny
administrativní
úkony, u kterých
to lze učinit.
Zrušíme
duplicitní
agendy.

Odstřel
dotace Sestřel

EU

Uteč před
sociálním

inženýrstvím

Svoboda a opdovědnost


