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Když na hrad,
tak bez podpásovek
Když politik podvádí v kampani, jaký z něj bude prezident?
S kampaní Rekonstrukce hradu si občané
mohou podpásovky pohlídat.
TEXT a FOTO: Rekonstrukce státu
I když jde o nejvyšší úřad v zemi,
k jeho získání se používají i velmi
nízké prostředky. Možná si to pamatujete. V den prezidentských voleb vyjde
v nejčtenějších novinách celostránkový
inzerát, který není ani pravdivý, ani
podepsaný. Nakonec se ukáže, že se za
ním skrývá pražský advokát s podivnou minulostí. Od koho ale dostal na
inzerát milionovou částku a proč, to se
nedozvíme. Víme jen, komu prospěl.
Tajemní sponzoři, nepodepsané
útočné billboardy, letáky plné pomluv
nebo reklamy, které se tváří, jako
že o žádnou kampaň nejde. To vše
provází politické kampaně v Česku už
od devadesátých let. Více než rok ale
platí nové zákony, které to začínají
měnit. Pomohla je prosadit platforma
Rekonstrukce státu.
Ta pro občany vytváří nástroje, jakým
je i kampaň Rekonstrukce hradu.
Tipnete si, který politik bude mít kampaň nejčistší? Zajímá vás, jak nová
pravidla fungují, kdo je porušuje a kdo
ne? Na www.rekonstrukce-hradu.cz
se můžete zeptat odborníků, jestli je
nějaká reklama „levárna“, nebo ne.
A můžete na podpásovky také upozor-

nit úředníky, kteří kampaně a jejich
financování hlídají.
Politici bohužel zákony, které jejich
přestřelky kontrolují, schválili na poslední chvíli a jen s mírnými postihy.
O to spíše má smysl dát najevo, že nás
zajímá, kdo hraje v kampani fér, a že
to bedlivě sledujeme. Právě od toho
tu je Rekonstrukce hradu.
Když politik vyhraje volby podpásovkou, jak se asi bude chovat ve svém
úřadu? #

Rekonstrukce státu je skupina občanů a expertů, kteří prosazují pojistky proti zneužití moci
a veřejných peněz.
Rekonstruujeme stát.
Přidejte se!

www.frankbold.org

RegioJet/Student Agency spolufinancuje aktivity Rekonstrukce státu. Věříme, že každý námi
investovaný milion proti korupci ušetří našemu státu miliardu korun.

