
Frank Bold

STUDENT AGENCY spolufinancuje aktivity Rekonstrukce státu. Věříme, že každý námi investovaný 
milion proti korupci ušetří našemu státu miliardu korun.

Jestli něco část tuzemských politiků nemá ráda, pak jsou to 
aktivní občané. Ti, kteří je nutí k dialogu a požadují odpovědi 

na nepříjemné otázky. Přesně takoví jsou ambasadoři  
a ambasadorky Rekonstrukce státu. 

ZASAHUJE DO POLITIKY  
NEJEN SVÝM HLASEM

TEXT: Olga PEk, Rekonstrukce státu   

www.frankbold.org

Co dělají? Jsou to dobrovolníci. 
Setkávají se s poslanci a senátory, 
předkládají jim odborná stanoviska 
a diskutují s nimi. Před jednáním jim 
připomínají, že je jako voliče zajímá, 
jak budou o zákonech hlasovat. Jsou 
spojkou mezi politikem a občany, 
kteří sledují jeho sliby. Politici z nich 
nejdřív možná byli trochu překvape-
ní, dnes už je musí brát vážně. 

 „V roce 2013 nám ambasadoři 
pomohli zavázat 1 500 kandidátů 
k podpoře protikorupčních opatření. 

Zákony jako registr smluv státu jsme 
prosadili díky nim. Zaslouží velké po-
děkování,“ říká Lukáš kraus z Frank 
Bold, jedné z členských organizací 
Rekonstrukce státu.

Zde je portrét jednoho z nich. Právě 
teď, před volbami, je možná ideální 
čas se k němu přidat. Láká vás to? Na-
pište na olga.pek@frankbold.org. # 

Rekonstruujeme stát. 
Přidejte se.
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MICHAL ĎURÍČEK  
– ambasador Rekontrukce státu
Ambasadorem jsem od roku 2013. Jako aktivní občan 
bych sám měl jen omezené možnosti. Rekonstrukce státu 
mi umožnila dělat víceméně to samé, co bych dělal na 
vlastní pěst, ale organizovaně a s mnohem větší účinností. 
Motivaci mi dodávají i pozitivní setkání – skvělý rozhovor 
jsem zažil například se senátorem Václavem Láskou.
když vidím, co všechno se za ty čtyři roky podařilo 
prosadit – smlouvy státu a majetková přiznání politiků 
na internetu, zrušení anonymních akcií, transparent-
ní financování předvolební kampaně – jsem nadšený 
a hrdý, že jsem k tomu mohl přispět.

Michal Ďuríček, poradce 
informačního systému SAP, 
45 let, ženatý, Praha


