
Michálek do Senátu!

Tisková zpráva ke kandidatuře Libora Michálka do Senátu 
(Praha 2 a 3, obvod č. 26)

„Michálek do Senátu“ – tak se jmenuje koalice Pirátské strany, Strany zelených a KDU-ČSL, 
která do letošních senátních voleb v Praze 2 a 3 společně vysílá Libora Michálka. Smlouva o 
nominaci a programové teze kandidáta byly představeny na dnešní tiskové konferenci v 
pražské restauraci Demínka.

„Kandidaturu do Senátu považuji za příležitost dokázat veřejnosti, že existuje alternativa k 
pravo-levému pojetí politiky. Odpovědnost, otevřenost, profesionalita a upřednostňování 
veřejného zájmu před zájmy soukromými – to je má nabídka voličům v Praze 2 a Praze 3. 
Jsem rád, že se našly politické strany, které mou kandidaturu společně podporují. Strany, 
které se hlásí k zásadám transparentnosti a uplatňování etických zásad nad rámec povinností,  
které jim ukládá platná legislativa,“ uvádí ke své kandidatuře sám Libor Michálek.   

„Znemožnění odklánět finanční prostředky ze státních či polostátních firem a ze samospráv, 
posílení osobní odpovědnosti těch, kdo rozhodují o konečném využití veřejných peněz, a úplné 
zprůhlednění úřadů i financování kampaní politických stran jsou body, které přispějí k 
obnovení důvěry v politiku,“ shrnuje některé z hlavních bodů kandidatury místopředseda 
Pirátů Mikuláš Ferjenčík. „Pro Piráty je důležité, že samotná volební kampaň půjde 
příkladem a transparentní účet i účetnictví umožní sledovat financování kampaně online.“

„Z pohledu zelených bude Libor Michálek v Senátu hrází proti sociálně a ekologicky 
neudržitelnému počínání vlády – této i jakékoli jí podobné. Nominujeme právě jeho proto, že 
jsme přesvědčeni, že bude vždy umět stát na straně slabších a nikdy nepodlehne žádné lobby: 
jaderné, uhelné, betonářské, dřevařské, zbrojařské ani jiné,“ říká za Stranu zelených člen 
jejího předsednictva a zástupce starostky MČ Praha 3 Matěj Stropnický. 

„Libor Michálek je mimořádná osobnost, známá svým důsledným bojem proti korupci ve 
státní sféře. Tento statečný muž ale voličům nenabízí jen něco proti nebo pouze líbivá slova. 
Navrhuje a umí si veřejně obhájit systémové kroky, jež tento společenský mor účinně omezí,“ 
zdůrazňuje Libor Galatík, předseda pražské KDU-ČSL. Místopředseda pražských lidovců 
Pavel Mareš pak uzavírá: „Zastavit neuvěřitelné krádeže ze státního je nejlepší cestou, jak 
posílit veřejné služby, které stát občanům poskytuje a jejichž neustálé oslabování pociťují 
zejména rodiny s dětmi, handicapované osoby a senioři. Věříme, že tato pozitivní východiska 
Libora Michálka osloví většinu voličů v Praze 2 a 3 a prostřednictvím Senátu i celou naši 
veřejnost.“ 

Smlouvu o nominaci Libora Michálka uzavřenou mezi Českou pirátskou stranou, KDU-ČSL 
a Stranou zelených naleznete na: 
https://www.pirati.cz/_media/cf/smlouva_o_nominaci_libora_michalka.pdf

Programové teze kandidáta, strukturované do jednotlivých oblastí politiky: 
https://www.pirati.cz/_media/cf/volebni_program_libora_michalka.pdf

https://www.pirati.cz/_media/cf/volebni_program_libora_michalka.pdf
https://www.pirati.cz/_media/cf/smlouva_o_nominaci_libora_michalka.pdf


Kontakty:

Česká pirátská strana 
Mikuláš Ferjenčík, místopředseda Pirátů, m: 737 943 770, e: mikulas.ferjencik@pirati.cz

Strana zelených
Matěj Stropnický, člen Předsednictva SZ, m: 605 344 748, e: matstrop@volny.cz 

KDU-ČSL
Libor Galatík, předseda pražské KDU-ČSL, m: 603 573 045, e: libor.galatik@praha5.kdu.cz 

V Praze 31. 7. 2012
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