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Piráti zastávají ve Sněmovně pozici  
konstruktivní opozice. Nebojí se přiložit ruku  

k dílu, prezentovat vlastní návrhy zákonů,  
opravovat ty porouchané a hlídat zájmy  

občanů v případě, že nesouhlasí s předkládanými změnami  
a opatřeními. Nejsme kverulanti ani členové konzervativního bloku. 

Předseda vlády v demisi Ing. Babiš vyzval politické strany  
10. března 2018 na mimořádné schůzi Sněmovny,  

aby mu předložily „Kuchařku“, jak s nimi má on,  
potažmo jeho strana ANO 2011, jednat. 

Proto Vám, pane premiére,  
předkládám Vámi požadovaný materiál  
a těším se na konstruktivní spolupráci,  

byť v opoziční rovině, na přípravě zákonů  
pro blaho občanů České republiky,  

které nám oběma jistě leží společně  
na srdci.

Ivan Bartoš – předseda Pirátů



Říkejte nám 

pravdu
Chtěli jsme rozklikávací rozpočet,  

Vy jste nám do očí tvrdil,  
že ho údajně chcete taky.  

Když jsme ale hlasovali o doporučení vládě,  
aby s ním začala pracovat,  

Vy a naprostá většina poslanců ANO  
jste návrh nepodpořili.  

Nepřijde Vám to podivné?



A říkejte ji i lidem

Když Vaši koaliční partneři zvýší důchody  
a Vy jste jako ministr financí zásadně proti,  

nemůžete najednou před volbami tvrdit,  
že jste důchody zvedl Vy. Sice Vám to může  

přidat nějaké hlasy, ale někteří lidé Vás  
pak mohou považovat za lháře.  

A to byste přece nechtěl.



Dodržujte dohody

Chtěli jsme lidem přiblížit politiku projektem  
Otevřená sněmovna a proto jsme chtěli funkci předsedy  

Komise pro činnost PSP. A tak jsme se i na jednání domluvili.  
Vy a Vaši poslanci jste na to ale těsně před volbou záhadně  
zapomněli. A případů, kdy nedržíte dohody, bylo daleko víc.  

To nepůsobí moc věrohodně.



Odpovídejte na to,  
na co se Vás ptáme

Pokud se Vás Ivan Bartoš při interpelaci zeptá  
na 4 otázky ohledně vývoje v GIBSu, zkuste místo řečí  

o tom, jak makáte, raději věcně odpovědět.  
My i kolegové z ostatních stran* to oceníme.

* ostatní strany = strany, které nejsou ANO



Nenálepkujte

Jakub Michálek je originál, žádný remake nikoho.  
Namísto nálepkování byste se mohl pokusit o věcnou  
debatu a argumentaci. Je to sice o poznání složitější,  

ale o to profesionálněji pak budete působit.



Netvrďte, že se nám  
nechce makat

Řešíme transparentnost veřejné správy,  
politické trafiky, rychlejší stavby silnic, exekuce,  

sucho a vodu, kvalitu ovzduší, kauzu OKD, projekt  
Otevřená sněmovna a mnoho dalšího. A taky pečlivě  
hlídáme vládu. Nespoléháme totiž na krátkou paměť  

voličů. A taky věříme, že sliby se mají plnit  
nejen o Vánocích.



A neříkejte nám kluci…

… my Vám taky neříkáme strejdo  
(a navíc máme i „holky“).



Pac a pusu, 

Piráti


