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TOP HIT!!!

-99 %
KO R U P ČN Í CE N A

750 Kč
N OVÁ CE N A

10 Kč
RESPIRÁTOR

KO R U P ČN Í CE N A

400 000 000 Kč

Super akce na respirátor FFP2! Výši úplatku byste
nerozdýchali, a proto nabízíme novou cenu bez korupce!

N OVÁ CE N A

IT SYSTÉM

90 000 000 Kč

Za korupční cenu byste získali vybudování a provoz
IT systému, jenže zbytek peněz by se ztratil v síti.
Vyzkoušejte novou cenu!

KO R U P ČN Í CE N A

134 000 000 Kč

-70 %

LINKA
NA TOUSTOVÝ CHLÉB

N OVÁ CE N A

40 000 000 Kč

STA N DA R D N Í CE N A

400 000 000 Kč
V I P CE N A

300 000 000 Kč
RENTGEN PRO KRAJSKOU
NEMOCNICI

-40 %

Korupční cena zahrnuje RTG přístroj, který si
umí posvítit na fraktury, na faktury ale už ne.
Za novou cenu dostanete transparentnější
nakládání s veřejnými penězi!

OBRNĚNÝ TRANSPORTÉR
Původní cena zahrnuje obrněné vozidlo a k tomu
finanční bonus, který byl transportován neznámo kam.
Nová cena je bez korupce!

KO R U P ČN Í CE N A

5 000 000 Kč
N OVÁ CE N A

3 000 000 Kč

-71 %

-55 %
KO R U P ČN Í CE N A

KO R U P ČN Í CE N A

520 000 000 Kč
N OVÁ CE N A

DÁLNICE

-25 %

Standardní cena zahrnuje výrobní linku na toustový chléb.
Na VIP cenu dosáhne jen ten
nejvypečenější velkopekárník!

150 000 000 Kč

Zapomeňte na původní korupční cenu, ze které většinu asi
roznesly srny. Nová cena zahrnuje pouze výdaje na stavbu
jednoho kilometru dálnice!

2 700 000 Kč
N OVÁ CE N A

1 200 000 Kč
AUTO PRO MINISTRA
Původní cena zahrnuje jedno vozidlo s majáčkem
a k tomu all-inclusive dovolenou v Toskánsku pro toho,
kdo o zakázce rozhoduje. Nová cena je trochu víc fér!

Použité produkty jsou pouze ilustrační a jakákoliv podobnost se skutečnými postavami či nákupy státu je čistě náhodná.

Věděli jste, že váš
hlas má hodnotu
900 000 korun?
Nově zvolená sněmovna bude v následujícím volebním období hospodařit s částkou přes 7,5 bilionu korun. Pokud by k volbám dorazilo všech 8,4 milionu
oprávněných voličů, každý by svým hlasem rozhodl
o přerozdělení asi 900 000 korun z veřejných peněz.

NAPŘÍKLAD TYTO:

Kam putují peníze
ze státního rozpočtu?
Stát má povinné výdaje, jako jsou třeba
důchody nebo nemocenská. Ale spousta
peněz jde i na nejrůznější nákupy.
A právě státní zakázky jsou terčem
kmotrů, šíbrů a dokonce některých
politiků a úředníků.
Proto lobbisté Rekonstrukce státu už
8 let úspěšně prosazují zákony, které
korupci potlačují.

Internetový Registr smluv, kde stát musí
povinně zveřejňovat všechny smlouvy,
jinak by byly neplatné.
Evidenci skutečných majitelů, díky
které víme, kdo stojí za firmami, které
dostávají zakázky a dotace.
Povinná majetková přiznání politiků,
díky kterým žádný politik neskryje své
zázračné zbohatnutí.

Jednoduše se zasazujeme o to, abychom všichni mohli lépe sledovat, jak stát s našimi penězi
hospodaří, a aby se tak zmenšil prostor pro
korupci. Více se o naší práci dozvíte
na rekonstrukcestatu.cz.

Jaká pravidla budou platit pro hospodaření s veřejnými penězi, záleží na tom,
koho si do sněmovny zvolíme.
Jestli stát bude za naše peníze nakupovat draze a nekvalitně, nebo výhodně
a zodpovědně. Tedy jestli si přijdou na
své gauneři a občané ostrouhají, nebo
naopak.

Zjistěte si proto o stranách
i kandidátech co nejvíc
informací. Třeba v našem
Volebním průvodci

STRANA

CO SLIBUJÍ

CO UDĚLALI

Volební průvodce
Bedlivě jsme sledovali práci politiků během celého
volebního období. Víme, jak poslanci skutečně hlasovali o protikorupčních zákonech. To si můžete snadno
porovnat s tím, co strany slibují v programech a jakým
tématům se kandidáti chtějí věnovat po volbách.

www.volebnipruvodce.cz

KOALICE SPOLU

Posviťte si na ně!

NEJAKTIVNĚJŠÍ PŘEDSEDOVÉ POLITICKÝCH STRAN

KOALICE PIRÁTI A STAROSTOVÉ

1. Ivan Bartoš – Piráti
2. Vít Rakušan – STAN
3. Marian Jurečka – KDU-ČSL

NEJLÉPE HODNOCENÍ POLITICI

1. Jakub Michálek – Piráti

STRANY MIMO SNĚMOVNU

2. Marek Výborný – KDU-ČSL
3. Ondřej Profant – Piráti

ZNÁMKUJEME JAKO VE ŠKOLE:
1 = NEJLEPŠÍ, 5 = NEJHORŠÍ

aně,
v
o
m
r
o
f
n
i
e
t
l
Vo
na
ě
n
d
o
h
ý
v
r
e
p
volte hy
.cz
e
c
d
o
v
u
r
p
i
n
voleb

VOLBY PROBĚHNOU

v PÁTEK a v SOBOTU
8. a 9. ŘÍJNA 2021

MÁTE SVÉHO POLITICKÉHO FAVORITA?

Volební hlas má velkou sílu, zvlášť pokud „kroužkujete“. Preferenční hlasy
totiž dokážou zásadním způsobem zamíchat s výsledky voleb. Na volebním
lístku můžete zakroužkovat až čtyři
kandidáty, o kterých jste přesvědčeni,
že ve sněmovně odvedou dobrou práci.
Tak směle do toho!

ve všech krajích ČR a zúčastnit se jich může každý občan
starší 18 let. Bude zvoleno 200 poslanců, kteří na čtyři roky
zasednou do Poslanecké sněmovny.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Volební lístky včas dostanete do vaší poštovní schránky.
Ve volební místnosti se po prokázání totožnosti postavíte za plentu.
Vyberete si hlasovací lístek jedné strany a můžete kroužkovat.
Vložíte ho do obálky, kterou dostanete od volební komise.
Obálku hodíte do volební urny.
Odcházíte s dobrý pocitem. Má to smysl!

Rekonstrukce státu

@masaryk_official

Rekonstrukce státu osmým rokem bojuje za
transparentní a dobře spravovaný stát bez korupce. Do
českých zákonů prosazujeme odborníky zformulovaná
opatření a dohlížíme na to, zda politici hrají fér.
Náš tým tvoří právníci, experti a lobbisté, kteří denně
jednají s politiky. A také všichni občané, kterým není
lhostejný svět kolem nás, politická kultura a nakládání
se státními penězi.
Finance na naši činnost získáváme z darů soukromých dárců a z grantů. Máme transparentní účet,
nečerpáme žádné peníze od státu a nejsme financováni
žádnou politickou stranou ani politikem.
Iniciátorem vzniku Rekonstrukce státu byla v roce
2013 organizace Frank Bold a na jejím chodu se podílí
garantské organizace Datlab Institut, Hlídač státu,
Otevřená společnost a Oživení.

JAK SE ZAPOJIT?
Bez dobrovolníků a dárců by to nešlo.
Zapojit se můžete jednoduše třemi způsoby:
•
•
•

Zůstaňte v kontaktu, sledujte nás na sociálních sítích.
Darujte. Podpořte férovější a průhlednější politiku
v Česku jakoukoli částkou.
Staňte se naším ambasadorem. Jako ambasadory označujeme aktivní občany ze všech oblastí života i koutů
republiky, kteří komunikují s politiky a sledují jejich
hlasování.

WWW.REKONSTRUKCESTATU.CZ

Frank Bold Society, z.s., Údolní 33, Brno, 602 00, IČ 65341490
Zadavatel: Frank Bold Society, z.s, Zpracovatel: Petr Macháček
Ilustrace: Patrik Antczak, Evidenční číslo ÚDHPSH: 1-2021-PS-006

