
V prvním bloku mluvčích promluvil předseda Stra-
ny soukromníků České republiky Petr Bajer, kte-
rý  apeloval  především  na  obranu  svobod  všech 
aktivních  lidí,  snižování  byrokracie  a  zastavení 
likvidace  živnostníků  a malých  i  středních  pod-
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Soukromníci a dvacítka dalších stavovských a občanských organizací svolali demonstraci za svobodu, demokracii a svo-
bodné podnikání u příležitosti připomenutí 70. výročí komunistického puče, kvůli kterému byla naše neuvěřitelných 40 let 
plundrována. Oběti nepohodlné režimu byly v úvodu připomenuty a uctěny minutou ticha. 

nikatelů rozbujelým státním aparátem. V závěru 
dvouhodinové  akce  z  úst  Petra  Bajera  zazněla 
také  Únorová  výzva  21  stavovských  a  občan-
ských organizací občanům České republiky.
Soukromníci děkují všem, kteří se na akci podíle-

li, a především těm, kteří v krutém mrazu přišli. 
Bylo vás, i přes zřejmě záměrně směšné odhady 
velkých médií, opravdu hodně. 
Fotoreportáž  z  únorové  demonstrace  najdete 
také na straně 2 tohoto zpravodaje.
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Ohlédnutí za únorovou demonstrací
Postupné osekávání svobod v životě i podnikání. To byl jeden z hlavních důvodů, proč se na Václavském náměstí sešli lidé, 

aby společně vzpomenuli na události před 70. lety.
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V názvu naší demonstrace bylo vše, o co v dnešní 
dny máme oprávněný strach. A v názvu bylo také 
to, o co přesně před 70 lety naši předkové celkem 
bez  odporu  přišli.  A  dozvěděli  se  to  na  stejném 
Václavském náměstí od Gottwalda, který se právě 
vrátil  z Hradu. Při  těchto  řádcích, které Vám teď 
píši, mne mrazí v zádech při zjištění, že akce 21 
stavovských a občanských organizací byla v Čes-
ké republice v den tohoto hrůzného výročí jediná 
většího rozsahu. Jinak proběhlo pár pietních akcí 
za účasti 20-40 lidí. 
Mimo ODS, TOP 09 a Svobodných, kteří se k nám 
přidali, žádná jiná politická strana nebo velká or-
ganizace, jejíž zástupci mají v televizi plnou hubu 
demokracie, neudělala NIC! Dali přednost ukonče-
ní olympiády nebo je už má Babiš zvládnuté a oni 
se báli vystrčit nos, aby  to na ně někdo neřekl? 
U některých  to  tak bohužel už  je. Další  závažné 
zjištění je to, jak demonstraci popsaly mnohé sdě-
lovací prostředky. Např. ČTK, od které líní novináři, 
kteří nechtěli mrznout, přebrali informace, napsa-
la, že tam bylo do 400 lidí. Jeden zkušený politik, 
se kterým jsem o tom dnes mluvil, řekl „Jo, kdyby 
to pořádali Piráti, Zelení nebo ANO, tak napíší, že 
tam bylo 20 000 lidí. A nejen ČTK o počtu demon-
strujících lhala. Že se hlídači demokracie nestydí. 
Bohužel někteří už se ani nestydí. Ještě, že jsme 
přímý přenos z demonstrace přenášeli na faceboo-
kových stránkách pořadatelů a Seznam.cz udělal 
z  demonstrace  hodinový  záznam. Máte možnost 
to posoudit. Asi z nás chtěli udělat hrstku samo-
zvanců a zaprodanců.
Bolševici  z ANO a KSČM mají  stále stejné meto-
dy. Ráno 25. února 1948 nevyšly jiné noviny než 
Rudé právo a ještě nějaký jeden plátek. Rozhlas 
měli obsazený už týden a zbylé noviny už 26. úno-
ra zpívaly jejich písničku. I dnes umí manipulovat 
se sdělovacími prostředky. Mají zkušenosti, pení-
ze, nohsledy a obsazují jeden úřad za druhým.
Dovolte  ještě  pár  faktografických  informací.  De-
monstrace byla hlučná, místy až bouřlivá, přesto 
slušná.  Demonstrace  byla  také  velmi  barevná 
množstvím vlajek,  transparentů a trefných hesel, 
ze kterých musela mít KSČM a ANO velkou radost. 
Na demonstraci, kterou nás provázel Radomil Bá-

Demonstrace byla jasným vzkazem, že si nic 
nenecháme líbit

Po 10 týdnech usilovné a obětavé pří-
pravy  21  stavovských  a  občanských 
organizací proběhla v neděli 25. února 
2018  u  sochy  sv.  Václava  na  stejno-
jmenném náměstí v Praze demonstra-
ce. Za svobodu, demokracii a svobodné 
podnikání.  Přes  velmi  mrazivé  počasí 
a vrcholící chřipkovou epidemii se de-
monstrace zúčastnilo 5 000 – 6 000 
občanů.  Protikampaň,  která  vrcholila 
inzerátem, že kvůli  chřipce  je demon-
strace  odvolána,  soudruhům  a  jiným 
nevyšla.

bek a paní Bára Štěpánová  (ta  i hezky zpívala), 
promluvilo  13  představitelů  pořádajících  orga-
nizací.  Historik  a  poslanec  Parlamentu  ČR Pavel 
Žáček nám přiblížil události před 70 lety a srovnal 
tehdejší  situaci  s  dnešní  politickou  situací  v  ČR. 
Z  pozvaných  zástupců  politických  stran  přišli 
a promluvili Alexandra Udženija a Martin Kupka, 
místopředsedové ODS, pan Jiří Pospíšil, předseda 
TOP  09  a  Markéta  Adamová-Pekarová,  taktéž 
místopředsedkyně TOP 09.
Ze  Zlína  přijel  a  trefně  promluvil  předseda  Svo-
bodných  pan  Tomáš  Pajonk.  Pozváni  ještě  byli 
a  s  omluvou  nepřijeli  pan  Petr  gazdík,  který  se 
omluvil den před tím, než se veřejně vrhl do náručí 
Andreje  Babiše  a  pan  Pavel  Bělobrádek  z  KDU-
-ČSL, který se zatím nevrhl nikam. Písemně i te-
lefonicky jsem pozval také předsedu Pirátů pana 
Bartoše, který odpověděl, že má něco důležitější-
ho. Na závěr demonstrace přečetl předseda Strany 
soukromníků České republiky Petr Bajer Únorovou 
výzvu  21  stavovských  a  občanských  organizací 
k občanům České republiky.
Poděkování a obdiv zaslouží demonstrující za to, 
že vydrželi celé 2 hodiny v tom mraze a neodchá-
zeli. Opak byl pravdou. V průběhu demonstrace se 

počet lidí stále zvětšoval. A přijeli z celé republiky. 
Velký dík patří také našemu Pohotovostnímu plu-
ku VB a jednotce Lidových milicí. Ti rozmrzají ještě 
teď. Poslanci Ondráčkovi z KSČM jsme nabídli, aby 
jako současný politicky nejvýše postavený zkuše-
ný „rozháněč“ demonstrací našim jednotkám velel. 
Počítali jsme také, že pro něho nebudeme muset 
vypůjčit za peníze z Barrandova uniformu, protože 
ji určitě má ve skříni proloženou naftalínem. Ne-
ozval se.
Velký dík také patří všem ostatním organizátorům. 
Klobouk dolů.
Opravdu hrdý jsem na to, že nejen ve Straně sou-
kromníků  České  republiky  převažují  podnikající 
lidé. Ale i ve 20 dalších organizacích spoluorgani-
zátorů je to stejné. Věřme, že se další přidají. Byl 
to vzkaz, že živnostníci, sedláci, podnikatelé a je-
jich  rodiny  tuto  dnešní  bolševickou  hru  prohlédli 
a na rozdíl od našich předků se nedáme a časem je 
porazíme. A protože jsme demokraté, tak to bude 
ve volbách.

  Rudolf Baránek,
politický tajemník  

Strany soukromníků České republiky
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V  55členné  kandidátce  obsadí  ODS  39  míst, 
kandidáti TOP 09 11 míst a Strana soukrom-
níků 5 míst. Předseda OS ODS Ostrava Martin 
Štěpánek  k  tomu  říká:  „V  letošních  komunál-
ních volbách je cílem ODS integrovat hlasy pra-
vice a vytvořit  tak silný subjekt v ZMO, který 
bude mít výrazný vliv na rozvoj města. Pravico-
ví voliči si takovou integraci přejí a máme s tím 
dobré  zkušenosti  z  voleb  do Senátu  a Posla-
necké sněmovny, kde jsme již s těmito subjekty 
spolupracovali.“
Krajský  předseda  Strany  soukromníků  České 
republiky  Petr  Thaisz  dodává:  „Navazujeme 
na  spolupráci  z  kampaně do Poslanecké  sně-
movny, která byla z našeho pohledu úspěšná. 
Chceme  v  tomto  trendu  pokračovat  v  celém 
kraji a jsme rádi, že začínáme právě v Ostravě 
a  že  se  k  této  spolupráci  přidala  i  TOP  09.“ 
Lídrem kandidátky byl zvolen Zdeněk Nytra.

V Ostravě spojí síly Strana soukromníků ČR 
s oDs a ToP 09

Oblastní sdružení ODS Ostrava na svém 
sněmu dne 12. února zvolilo kandidát-
ku do Zastupitelstva města Ostravy pro 
komunální  volby  2018.  Vůbec  poprvé 
se bude jednat o kandidátku s podpo-
rou jiných stran, a to Strany soukromní-
ků České republiky a TOP 09.

„Našim  cílem  je  Ostravu  probudit.  To  zname-
ná přilákat do města zpátky investory, přimět 
k  návratu  lidi,  kteří  odešli.  Ostrava má  na  to 
být moderní metropolí a příjemným místem pro 
život.“  „Po  zkušenostech  z  dobré  spolupráce 

ze senátní kampaně a po zkušenostech z ko-
munálu  (Klimkovice),  jsme  nabídli  našim  voli-
čům  integrované  pravicové  uskupení,  po  kte-
rém  je  v  současnosti  poptávka“,  komentuje 
předseda krajské TOP 09 Tomáš Velička.

Andrej Babiš je ve svazcích neblaze proslulé Státní bezpečnosti veden oprávněně. Rozhodl 
o tom soud, tečka. Takže co to znamená? Že Česká republika má v čele vlády prověřeného 
kádra někdejšího  režimu a agenta StB v  jedné osobě. V  tomto světle už  jeho směřování 
k vládě opřené o hlasy poslanců za KSČM vypadá jako vcelku logické. Bohužel. Taková je 
realita skoro tři desítky let po listopadových změnách…

A je vymalováno

O tom, že zajišťovací příkazy, které si za éry 
kabinetu s Andrejem Babišem tolik „oblíbi-
la“ finanční správa, byly mnohdy minimálně 
podivné, není pochyb. Nejlépe o tom vypo-
vídá fakt, že skoro polovina firem, které se 
obrátily  na  soud,  uspěly. Došlo  to  tak da-
leko, že musel zasáhnout Nejvyšší správní 
soud a přimět finanční správu ke změnám 
praxe. 
V této souvislosti je tak velmi zajímavý po-
stoj  někdejší  náměstkyně  Andreje  Babiše 
a nyní ministryně financí. Otázkou,  zda by 
se stát měl firmám omluvit,  byla zaskoče-
na. Ihned však dodala, že nemá pocit, že by 
v oněch firmách byli lidé s charakterem Mir-
ka Dušína… Aby tímto způsobem členka vlá-
dy, byť v demisi, snižovala vyznění verdiktu 
soudu, to je (slušně řečeno) neuvěřitelné.

Majetkový striptýz zastupitele snižuje chuť 
úspěšných k práci pro města a obce

Hlavně že ve vládě  
je Dušínů plno

Předseda  Soukromníků  Petr  Bajer  debatoval 
v  pořadu  Politické  spektrum  na  téma  novely 
zákona o střetu zájmů. Zákon v současné po-
době  považujeme  za  nesmyslně  tvrdý  a  kon-
traproduktivní.  Člověka,  který  se  rozhodl  an-
gažovat v komunální politice a v drtivé většině 
případů  již  něco  v  životě dokázal,  není  nutné 
preventivně  vysvlékat  na  veřejnosti  do  naha. 
V malých obcích si i bez tohoto zákona všichni 
tzv. vidí do talíře a ve velkých městech funguje 
velmi aktivní opozice.


