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Zpráva o činnosti 
Institutu moderní politiky iSTAR 
za rok 2019
Předkládaná zpráva o činnosti Institutu moderní politiky iSTAR za 
rok 2019 je první zprávou o činnosti think-tanku hnutí STAN, který 
byl založen 21. prosince 2018. Správní rada je složena z několika 
osobností. Jsou to předseda Správní rady a senátor Zdeněk Hra-
ba, poslanec a 1. místopředseda hnutí STAN Jan Farský, starostka 
a členka předsednictva hnutí STAN Michaela Matoušková, starosta 
a člen předsednictva hnutí Věslav Michalik a jako nezávislá osob-
nost se svou účastí souhlasila i  Dana Drábová. Ředitelkou byla 
zvolena Barbora Urbanová. Vzhledem k nesplnění zákonných pod-
mínek zatím institut není financován ze státního rozpočtu a jeho 
financování je zajištěno příspěvkem hnutí STAN, případně dalšími 
dobrovolnými dary. 

Cílem Institutu moderní politiky iSTAR je formulovat myšlenky 
a vize liberální středové politiky. Představitel politiky středu musí 
o věcech přemýšlet v souvislostech a hledat správnou cestu. Věcem 
rozumět, umět argumentačně obhájit racionální, byť ne zrovna po-
pulární názory jako protipól líbivých, ale zcestných hesel a návodů.

Moderní středová politika musí být dynamická, stojící si pevně za 
tím, co považuje za správné, ale naslouchající a schopná kdykoli 
podstoupit argumentační souboj. Jsme přesvědčeni, že právě ta-
ková řešení do naší politiky přinesou zpět slušnost a morálku. Svět 
není pouze černobílý a problémy by neměly být vnímány polarizo-
vaným přístupem, protože v některých situacích jsou prospěšnější 
řešení typická pro levici, někdy spíše pravicová.

A právě takovou politiku chceme definovat: politiku liberálního stře-
du, založenou na svobodě, lidských právech, rozumných a moder-
ních řešení a principu subsidiarity. Máme ambici představit dlouho-
dobou vizi ve snaze dosáhnout udržitelnosti vysoké kvality života, 
s  důrazem na vzdělanou a  solidární společnost, šetrnou k  našim 
přírodním zdrojům a s úctou k národním tradicím, která nepodlehne 
uspokojení lacinými gesty a bude usilovat o úspěšnou budoucnost.

V souladu se svými cíli jsme v roce 2019 uspořádali tři velké kon-
ference. Jednalo se o akce (s názvy Vzdělaná společnost, Klima se 
mění: Po nás sucho, Budoucnost důchodů) s návštěvností průměr-
ně 80 lidí různých věkových i  profesních skupin z  různého poli-
tického spektra. V lednu 2020 jsme uspořádali i konferenci Daně, 
daně, daně. Věnujeme se tak velkým politickým tématům, veřej-
ným politikám. Daří se nám však na našich akcích oslovit nejen 
široké spektrum publika, ale hlavně široké spektrum odborníků, 
kteří mohou skutečně tvořit bázi know-how jakékoliv politické síly, 
která se profiluje stejně jako institut. Konference i  následné vý-
stupy jsou veřejně přístupné a s čistým svědomím můžeme říci, že 
poskytují znalosti pro tvorbu politického programu hnutí již nyní, 
teprve rok po vzniku iSTARu. 

Už v prvním roce naší činnosti jsme navázali partnerskou spolupráci 
a  budeme usilovat o  další. S  Konrad-Adenauer-Stiftung Česká re-
publika pořádáme konferenci Bezpečná země = atraktivní partner. 

Děkujeme za vaši podporu. 
Barbora Urbanová, ředitelka 

a Adam Volt, projektový manažer


