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Přes čtyřicet osobností veřejného života vzkázalo: volíme Stranu zelených.
V úterý 16. března se v Knihovně Václava Havla sešlo několik desítek osobností veřejného života,
které se rozhodly v letošních volbách volit Stranu zelených. Níže najdete text jejich společného
prohlášení a seznam signatářů.
VOLÍME ZELENÉ
My volíme Stranu zelených,
protože jsme ze stavu české politiky celí zelení
protože zelení jsou jedinou reálnou politickou alternativou, která nepohrdá
občanskou společností. Sdílíme společně témata, která přesahují obzor
jednoho volebního období, jako je vzdělání, věda, kultura, ochrana menšin
protože Strana zelených brání likvidaci krajiny, není technokratická a
nepodřizuje všechno slepému růstu pro růst
protože většina současných politiků si plete službu veřejnosti s podnikáním
a osobním obohacováním
protože nechceme být rukojmími stran, které dostaly českou demokracii a
národní hospodářství do závažných problémů
protože Strana zelených nemá za sebou žádný korupční skandál, jako jediná
prošla bez úhony novinářským testem korupce, nepodílí se na tunelování
veřejných rozpočtů a omezování svobodných médií
protože v podpoře Straně zelených vnímáme záruku ideálů listopadu 1989
SEZNAM SIGNATÁŘŮ
Antonín Bajaja, spisovatel
Miroslav Balaštík, šéfredaktor časopisu Host
Ivan Binar, spisovatel
Tereza Brdečková, spisovatelka
Pavel Brycz, spisovatel
Jiří Dědeček, básník a písničkář
Radka Denemarková, spisovatelka
Federico Díaz, umělec
Lenka Dusilová, zpěvačka
Tomáš Hanák, herec a moderátor
Václav Havel, bývalý prezident
Jiří Havelka, divadelní režisér, dramatik a herec
Jiří Hromada, herec a gay aktivista
Slavomil Hubálek, psycholog
Vladimír Just, divadelní kritik a publicista
Svatopluk Karásek, evangelický farář
Jan Kašpar, herec
Ivan Klíma, spisovatel
Jiří Králík, ředitel filmového festivalu
Adriana Krnáčová, konzultantka a bývalá ředitelka Transparency International
Petr Minařík, publicista
Vladimír Merta, hudebník
Meda Mládková, mecenáška umění
Martin C. Putna, literární historik a kritik
Jaroslav Rudiš, spisovatel
Jan Ruml, publicista
Břetislav Rychlík, režisér
Monika Rychlíková, režisérka a dramaturgyně
Marta Smolíková, ředitelka Otevřené společnosti o.p.s. / ProCulture

Ladislav Smoljak, režisér a herec
Olga Sommerová, režisérka
Jiřina Šiklová, socioložka
Jindřich Štreit, fotograf
David Vávra, architekt, herec a spisovatel
Maxim Velčovský, designér
Michal Viewegh, spisovatel
Vladimir 518, hudebník
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