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Volby do Evropského parlamentu 24. a 25. května 2019
Kandidátní listina koalice Strany soukromníků České republiky a NEZÁVISLÝCH

s podporou Občanské demokratické aliance a 10 profesních společenstev

Volte číslo 36!

jméno věk povolání/činnost bydliště
politická 
příslušnost

navrhující 
strana

Josef 
Valihrach

30

trojnásobný Vinař roku ČR, vítěz 
Farma roku ČR 2018, Champion 
Chardonnay of the World, držitel 
titulu World champion wines 
2018, člen Vinařské asociace 
ČR a Asociace soukromého 
zemědělství ČR

Krumvíř, 
okres Břeclav

bez politické 
příslušnosti

Strana 
soukromníků 
České 
republiky

1

Ing. arch. Liana Janáčková  
■ 65 ■ zastupitelka, senátorka 2004–
2010, starostka MČ Ostrava-Mariánské Hory 
a Hulváky 1990–2018 ■ Ostrava-Mariánské 
Hory ■ NEZÁVISLÍ ■ NEZÁVISLÍ

Ing. Zdeněk Šťástka  
■ 53 ■ ekonom, překladatel, správce 
vojenského skanzenu ■ Čestlice ■ Občanská 
demokratická aliance ■ Strana soukromníků 
České republiky

2 3

Bc. Martin Bílek
■ 41 ■ živnostník, lektor angličtiny, předseda 

Asociace lektorů anglického jazyka, člen 
Podnikatelských odborů ■ Brníčko u Zábřehu 

na Moravě ■ bez politické příslušnosti ■ 
Strana soukromníků České republiky

Mgr. Miroslav Chlubna  
■ 45 ■ starosta města Orlová ■ Orlová ■ 

NEZÁVISLÍ ■ NEZÁVISLÍ

4 5

Pavel Janoš   
■ 60 ■ živnostník, cukrář, perníkář roku 1998, 
živnostník roku 2013, člen Společenstva cukrářů 
ČR ■ Němčice u Pardubic ■ bez politické 
příslušnosti ■ Strana soukromníků České 
republiky

Mgr. Bc. Martin Polášek  
■ 47 ■ starosta obce Těrlicko ■ Těrlicko  
■ NEZÁVISLÍ ■ NEZÁVISLÍ

6 7

Přejeme všem požehnané svátky velikonoční
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Jiří Šebesta  
■ 54 ■ podnikatel, místopředseda Asociace 
výrobců a prodejců zbraní a střeliva, 
člen předsednictva Sdružení podnikatelů 
a živnostníků ČR ■ Praha ■ bez politické 
příslušnosti  ■ Strana soukromníků České 
republiky

PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.   
■ 54 ■ pedagog Univerzity Karlovy 
■ Praha ■ Strana soukromníků České 
republiky ■ Strana soukromníků České 
republiky

10 11

Zdeněk Renc  
■ 72 ■ živnostník, oční optik, optometrista, 
člen Živnostenské komory očních optiků 
■ Rakovník ■ Strana soukromníků České 
republiky ■ Strana soukromníků České 
republiky

Petr Becher   
■ 64 ■ majitel nakladatelství Librex 
Publishing,  zastupitel MČ Ostrava-
Mariánské Hory a Hulváky ■ Ostrava-
Mariánské Hory ■ NEZÁVISLÍ ■ NEZÁVISLÍ

14 15

Mgr. Robert Kaše  
■ 51 ■ advokát, předseda strany v Plzni ■ 

Plzeň ■ Strana soukromníků České republiky ■ 
Strana soukromníků České republiky

Jiří Císař  
■ 63 ■ živnostník, zasloužilý mistr sportu, 
mistr světa v motocyklových soutěžích 1982 
(Šestidenní), člen Sdružení podnikatelů 
a živnostníků ČR ■ Praha ■ Strana 
soukromníků České republiky ■ Strana 
soukromníků České republiky

18 19

Mgr. Hana Moudrá
■ 53 ■ vedoucí odboru, předsedkyně 

strany v Královéhradeckém kraji, členka Ženy 
živnostnice 2014 ■ Hradec Králové ■ Strana 

soukromníků České republiky ■ Strana 
soukromníků České republiky

Ing. David Plandor, Ph.D.  
■ 38 ■ IT specialista, zastupitel, starosta 

města Štramberk 2014–2018 ■ Štramberk 
■ NEZÁVISLÍ ■ NEZÁVISLÍ

8 9

Taťána Míčková Muchová  
■ 55 ■ živnostnice, realitní makléřka, členka 

Ženy živnostnice 2014 ■ Valašské Meziříčí 
■ Strana soukromníků České republiky ■ 

Strana soukromníků České republiky

Bc. Renata Bačíková  
■ 36 ■ OSVČ, poradenství, členka Ženy 

živnostnice 2014 ■ Praha ■ bez politické 
příslušnosti ■ Strana soukromníků České 

republiky

12 13

Aleš Volovec
■ 46 ■ ředitel odboru Univerzity obrany,  

zastupitel MČ Brno-Nový Lískovec ■ Brno ■ 

Strana soukromníků České republiky ■ Strana 
soukromníků České republiky

RNDr. Otto Jarolímek, CSc.  
■ 58 ■ fyzik, pedagog Technické univerzity 

v Liberci, podnikatel ■ Turnov ■ Strana 
soukromníků České republiky ■ Strana 

soukromníků České republiky

16 17

Ing. Petr Maxa
■ 47 ■ ředitel dopravního podniku, 

zastupitel města Chlumec ■ Chlumec ■ 

NEZÁVISLÍ ■ NEZÁVISLÍ

Mgr. Patrik Brablík  
■ 40 ■ OSVČ, lektorská činnost v oblasti 

výuky cizích  jazyků ■ České Budějovice 
■ Strana soukromníků České republiky ■ 

Strana soukromníků České republiky

20 21
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Mgr. Vojtěch Marvan 
■ 31 ■ živnostník, marketingový specialista, 
radní města Klášterec nad Ohří ■ Klášterec nad 
Ohří ■ Strana soukromníků České republiky ■ 

Strana soukromníků České republiky

Jan Tóth  
■ 46 ■ živnostník, učitel, člen 
zastupitelstva města Nejdek u Karlových 
Varů ■ Nejdek u Karlových Varů ■ Strana 
soukromníků České republiky ■ Strana 
soukromníků České republiky

22 23

Mgr. Lubomír Doležel  
■ 52 ■ starosta města Fryšták ■ Fryšták ■ 

bez politické příslušnosti ■ NEZÁVISLÍ

Bc. Jaromír Kuba  
■ 37 ■ OSVČ, specialista na informační 
bezpečnost ■ Pardubice ■ Strana 
soukromníků České republiky ■ Strana 
soukromníků České republiky

26 27

PřIjďtE PrOSím
K POdCEňOVaNÝm VOLbÁm dO EVrOPSKéHO 

ParLamENtu. NaŠE ČíSLO KaNdIdÁtKY jE: 

Jana Kagramanovová  
■ 37 ■ jednatelka firmy, realitní makléřka 

■ Rychvald ■ Jauner Československo 2018 
■ Strana soukromníků České republiky

Roman Slavík  
■ 55 ■ živnostník, trafikant, trenér 

hokejové mládeže, člen Českomoravského 
sdružení trafikantů, člen Výboru 

Podnikatelských odborů ■ Praha ■ Strana 
soukromníků České republiky ■ Strana 

soukromníků České republiky
24 25

Ing. Ladislav Linek
■ 60 ■ živnostník, 1. místopředseda strany, 

zastupitel MČ Praha 15 ■ Praha ■ Strana 
soukromníků České republiky ■ Strana 

soukromníků České republiky

28
36

Opakování je matka moudrosti – i 36 dní před volbami

Stejně jako v čísle 3 měsíčníku Soukromník Vám 
představujeme všech 28 koaličních kandidátů, 
tentokrát navíc i s fotografiemi.
Stejně jako v čísle 3 připomínám, že naši kandi-
dátku dostane pár dní před volbami do rukou více 
jak 8 milionů oprávněných voličů. Kandidátka do 
EP je stejná pro celou republiku. Takže Vás přá-
telé a známí mohou volit a kroužkovat od Jablun-
kova až po Aš. Probuďte je ze zimního spánku.
Stejně jako v čísle 3, za velmi důležitý moment 
považuji to, že 10 významných stavovských orga-
nizací nominovalo na kandidátku své reprezen-
tanty. Je to významný politický moment.
Velmi důležité a symbolické je také to, že je zde 
první politická vlaštovka společného postupu 
živnostníků a sedláků na jedné kandidátce. Zku-
šenosti z 1. republiky nám říkají, že je to lety 

ověřené spojenectví. Od roku 1929 do roku 1938 
„Agrárníci“ a „Živnostníci“ byli ve vládní koalici 
a vytvořili tak prostor pro hájení mj. i soukrom-
nických zájmů. To je i pro nás velmi inspirativní.
Naši naději navíc posiluje účast starostů z NE-
ZÁVISLÝCH, zástupce ODA a vysokoškolských 
pedagogů z prestižních univerzit na kandidátce.
Za další klíčový moment považuji to, že čím dál, 
tím víc soukromníků a členů jejich rodin si uvědo-
muje, že je pryč doba, kdy své osudy mohli svě-
řit do rukou představitelů demokratických stran 
a nezabývat se politikou. Dnes víme, že je ohro-
žena nejen demokracie, ale nová vládnoucí kasta 
se stala katem soukromníků. Od komunistů, ať už 
současných nebo bývalých, nejde ani nic jiného 
očekávat. Proto je nutné budovat silnou stavov-
skou politickou sebeobranu a chodit k volbám.

Ve volbách do Evropského parlamentu má každý 
volič 2 kroužky, tedy preferenční hlasy. Stejně 
jako při vytváření této široké koalice platí doho-
da: Každý kandidát ve spolupráci se svou organi-
zací ať tvrdě bojuje o kroužek pro sebe. Pokud ho 
dostane, zajistil navíc hlas pro celou kandidátku. 
Ten druhý kroužek ať každý dá dle svého uvážení.
Zdvořile a snažně žádám všech 28 kandidátů, 
členy jejich profesních společenstev, členy zú-
častněných politických stran a hnutí a také naše 
voliče a sympatizanty. 

Přijďte prosím k volbám a volte kandidátku číslo 
36. Nebude to ztráta času. 

Toto je i Vaše kandidátka a je lidsky i odborně 
velmi kvalitní.

 rudolf baránek zakladatel Strany soukromníků České republiky |  
politický tajemník strany | volební zmocněnec | starobní důchodce
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takto nás již brzy uvidíte na řadě míst po celé zemi

Josef VALIHRACH
lídr kandidátky do Evropského parlamentu

Petr BAJER

ŽIVNOSTNÍCI
A SEDLÁCI

NÁŠ TÝM

www.rekonstrukceevropy.cz
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S PODPOROU

předseda Strany soukromníků ČR

S podporou deseti 
profesních společenstev36

DO EVROPY
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Josef VALIHRACH
lídr kandidátky do Evropského parlamentu

Liana JANÁČKOVÁ

EVROPO
VYZÝVÁME TĚ

NÁŠ TÝM
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kandidátka č. 2 do Evropského parlamentu

S podporou deseti 
profesních společenstev36

K DIALOGU
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Ing. Zdeněk ŠŤÁSTKA Ing. Pavel SEHNAL
kandidát č. 3 do Evropského parlamentu

VRÁTÍME VÁM
VAŠEJISTOTY
NÁŠ TÝM

předseda ODA

www.rekonstrukceevropy.cz
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Radomil BÁBEK
předseda výboru Podnikatelských odborů

Martin BÍLEK

VRAŤME EU
KE KOŘENŮM

NÁŠ TÝM

www.rekonstrukceevropy.cz
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kandidát č. 4 do Evropského parlamentu
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josef Valihrach, ml.: Neberu to tak, že chci něco 
zkusit. Chci uspět a prospět

Proto bych rád využil této možnosti k představení 
sebe a svého názorového ukotvení. V první řadě 
musím říct, že mi velkou radost dělá vznik takto 
silné kandidátky, které jde o stejné hodnoty, k ja-
kým jsem sám byl veden. Je to také velký závazek 
a vynasnažím se projevenou důvěru zhodnotit co 
nejlépe. 
Narodil jsem se ve vinařské rodině, která (navzdory 
přerušení tradice komunistickým režimem) vínem 
doslova žije. Také já se celý život snažím pronikat 
do jeho tajů, abych mohl co nejlépe navázat na 
odkaz předešlých generací. Stal jsem se historicky 
nejmladším členem komise expertů ministerstva ze-
mědělství ČR pro hodnocení a zatřiďování vín. Jsem 
absolventem mezinárodních vinařských zkoušek 
a ve studiu pokračuji. Od sklizně roku 2014 jsem 
zodpovědný za produkci v domácím Vinařství Josef 
Valihrach, kde působím jako enolog. Naším největ-
ším domácím úspěchem je trojnásobný zisk pres-
tižního titulu Vinař roku České republiky. Ze světa 
se nám pak tradičně daří vozit další významná oce-
nění jako například: absolutní vítězství a pravidelná 
umístění v TOP5 Chardonnay of the World, vítěz ka-
tegorie v soutěži Great American International Wine 
Competition, či titul World Champion 2018 pro no-
vou odrůdu Cabernet blanc. K vínu patří i dobré jíd-
lo, takže naše hospodářství v Krumvíři se rozrostlo 

o rybník a chov masného skotu. Největším oceně-
ním za naši snahu bylo vítězství v soutěži Farma 
roku 2018, jehož si vzhledem k velmi vysoké úrovni 
dalších nominovaných rodinných podniků opravdu 
velmi vážíme. 
Uvědomuji si, jak velké štěstí mám a vážím si mož-
ností, které například moji rodiče neměli. Dobře si 
pamatuji náš vstup do EU. Nedlouho po něm se mi 
v týmu se svým spolužákem podařilo vyhrát celo-
národní kolo Středoškolské odborné činnosti a ná-
sledně reprezentovat ČR v soutěži European Union 
Contest for Young Scientists. V době českého před-
sednictví v Radě Evropské unie byla naše rodina 
zařazena do reprezentační fotografické knihy Tvá-
ře / Faces od Herberta Slavíka. Své volební právo 
jsem poprvé mohl využít při volbách do Evropského 
parlamentu v roce 2009. Mám v živé paměti radost 
ze svého nově nabytého práva a také pocit zodpo-
vědnosti, se kterým jsem dlouhé dny zvažoval, jak 
se svým hlasem naložím. V živé paměti mám ale 
také určité rozčarování (které postupně sílilo jak ve 
mně, tak ve společnosti), dlouhé diskuze o Lisabon-
ské smlouvě na půdě Právnické fakulty MU a hlavně 
setkání s realitou v podobě kontraproduktivních re-
gulací a vzniku problematické legislativy. 
Soukromníci jsou pod nehoráznou byrokratickou 
zátěží, která se stále stupňuje. Získali jsme sice 

Dostalo se mi velké cti a zodpovědnosti reprezentovat Stranu soukrom-
níků České republiky, její spojence a profesní organizace v nadcházejí-
cích volbách do Evropského parlamentu. Půjde o hodně. Rozložení sil 
v europarlamentu se nejspíše bude výrazně měnit a je nejvyšší čas, aby 
silně zazníval hlas, který bude hájit zájmy menších a středních soukrom-
níků, sedláků, ale také svobodně smýšlejících lidí obecně. 

čtyři svobody vnitřního trhu, ale krůček po krůčku 
přicházíme o svobody jiné. Ano, často jde o domácí 
výmysly a na strašáka v podobě EU se řada našich 
politiků ráda vymlouvá. Pravdou však je, že velká 
část legislativy vzniká v EU a její implementace 
se u nás často děje na poslední chvíli, s velkými 
zmatky, případně pod vlivem lobby velkých pod-
niků. I proto jsme například před přijetím novely 
vinařského zákona založili Vinařskou asociaci ČR, 
a proto jsem hrdým členem Asociace soukromého 
zemědělství. Obě asociace se snaží (nejen svým čle-
nům) pomáhat v přípravě na nové výzvy a informují 
například o dění v Evropském parlamentu. Suplují 
tak činnost, za kterou by měli být zodpovědni spíše 
europoslanci. Jsem toho názoru, že je důležité při-
nášet informace od zdroje co nejdříve, abychom se 
mohli připravit včas. Leckdy i na mnohem přísnější 
variantu, kterou připravili naši úředníci. 
Evropská unie nám přináší mnoho výhod, ale zou-
fale potřebuje reformu. A ne zrovna tu, co navrhu-
je Emmanuel Macron. Uvědomuji si, že o zlepšení 
poměrů se musíme zasadit sami. Politické klima 
i názory veřejnosti se ovšem mění a soudím, že bu-
doucnost bude nahrávat změnám k lepšímu. Myslím 
si také, že soukromníci, sedláci a živnostníci nejsou 
v europarlamentu dostatečně reprezentováni. Větší 
strany často rády posbírají naše hlasy, ale priority 
mají jinde. 
V případě zvolení bych se tedy chtěl bít za práva 
našeho stavu, ale také za občanské svobody. Chtěl 
bych proto pracovat ve výboru Evropského parla-
mentu pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI), 
ale také ve Výboru pro průmysl, výzkum a energe-
tiku (ITRE), který se zabývá mimo jiné také podpo-
rou malých a středních podniků. Vzhledem k plýt-
vání prostředky z rozpočtu EU by bylo také vhodné 
mít zástupce ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu. 
Rozhodně je také nutné se zasadit o reálný po-
hled na regulaci internetu, ochranu osobních údajů 
a reformu autorského práva. Velmi mne mrzí, že 
dobré úmysly v Evropském parlamentu se často, 
kvůli odtržení od reality, dočkají otřesné realizace. 
Nabízí se parafrázovat citát Viktora Černomyrdi-
na. „Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako 
vždycky. “ Stačí se podívat jen na GDPR, Článek 
11, který je nepřesně znám jako „daň z odkazu“ 
a mnoho dalších. 
Témat, která je potřeba probrat před volbami je 
mnoho, a ještě se jim zajisté dostane prostoru. 
Je důležité si v Evropském parlamentu najít part-
nery pro konstruktivní jednání a zahájit proces 
změny, který povede ke svobodnější a vstřícnější 
EU. Nebude to jednoduché, ale věřím, že společně 
to můžeme dokázat. 

děkuji Straně soukromníků České republiky, jejím 
spojencům, zástupcům profesních organizací, ro-
dině, kamarádům, ale také Vám všem, kteří zváží-
te hlas pro naši kandidátku.

kandidáti



www.facebook.com/soukromnici www.soukromnici.cz
STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

6

Liana janáčková: Občan, já a Evropa

Zdeněk Šťástka: Vadí mi ustrašenost

A na nás politicích je, jaké to „doma“ bude. Postup-
ně jsme dosáhli toho, že občan, člověk, se cítí doma 
nejen ve svém bytě, ve svém domě, na své zahradě, 
ale také ve své obci a ve své zemi. Podařilo se to 
poté, co padla diktatura, a lidé se přestali doma 
skrývat před světem, který jim diktoval, co si mají 
a co si nesměji myslet. Pak, pozvolna, jsme učili ob-
čana být doma v Evropě. V EU. Tedy slovo 
domov se opět rozšířilo. A co se děje 
teď? Občan Evropy cítí, že tento 
domov je mu kraden. Těmi, kdo 
do Evropy nepatří, protože je-
jich domovem není a nikdy ne-
byla. Stahuje se proto zpátky 
do své země.  Ale ani tady už 
necítí domov, protože EU jeho 
domovu nařizuje, co on nechce. 
A tak se stahuje dál – do svých 
obcí a měst. Ale i těm už se po-
stupně ukrajuje svoboda. Takže se lidé 
vrací ukrývat zpátky do bytů a domů a na 
své zahrádky.  Do těch malých domovů, jako tomu 
bylo v dobách diktatury. Protože jen tam se nám 
dobře dýchá. Přeji si něco úplně jiného. Chci, aby 
se lidem dobře dýchalo v obcích a městech. Chci, 
aby se cítili dobře ve svých rodných zemích. A chci, 
aby jejich domovem byla stále Evropa jako starý 
dobrý kontinent. Proto musíme udělat vše proto, 
aby se v ní občan každé evropské země opět mohl 
cítit doma. Teď nám ten domov kradou pod líbivými 
frázemi, které lidé odmítají, protože jsou lživé. Ev-

ropu přece musíme, stejně jako naši předci,  chránit 
před nájezdníky, I kdybychom měli obehnat Evropu 
zdí. Evropa si to zaslouží. A mít plot kolem domova 
je normální. Nikdy si nenechám namluvit nic jiné-
ho, a ten plot – ať pomyslný nebo faktický - budu 
chtít. Pro evropskou bezpečnost. Protože Evropa je 
náš domov. Nikoho jiného. A nikdo, ani evropští po-

litikové, nemá právo nám náš domov brát. 
Protože i já jsem občan jako vy. Tedy 

hlavně – člověk.  A chci svobodně 
dýchat doma, ve své obci, ve své 
zemi, i v Evropě. Proto musí 
řada lidí odtud pryč, a nikoho 
už sem nesmíme bez dovolení 
pustit. Přesně, jako bychom byli 
u sebe doma.  

V takzvané komunální oblasti – 
ve vedení obce (resp. Městského 

obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
ve městě Ostrava) jsem jako starostka 

pracovala 28 let, od roku 1990 do roku 2018. 
Mám tedy s touto funkcí bohaté zkušenosti. Podob-
né zkušenosti, jen v širším měřítku, jsem získala 
jako krajská zastupitelka v letech 2012 až 2016. 
I zde jsem se setkávala s občany a řešila v rámci 
svých možností problémy občanů Moravskoslez-
ského kraje. Nejvyšší politickou funkcí, kterou mi 
občané – voliči – umožnili vykonávat, byla v Senátu 
v období 2004 až 2010. I v Senátu jsem se snažila 
promítat požadavky, připomínky a přání občanů do 
zákonů, resp. pozměňovacích návrhů k nim. Tehdy 

Pozitivní i negativní zkušenosti z mého studia a prá-
ce mi – spolu se studiem moderní historie-umožňují 
poznat historické paralely a přicházející politickou 
a mezinárodní krizi, kterou současná takzvaná elita 
Evropské unie zapříčinila. 
Do Evropského parlamentu kandiduji proto, abych 
přispěl ke změně postavení České republiky a české 
kultury v silně konkurenčním evropském prostředí. 
Chci, aby k nám současní vládci Evropy měli zaslou-
žený respekt.
Vadí mi ustrašenost, s jakou jsme dosud byli repre-
zentováni. Vadí mi ta snaživá příchylnost českých 
europoslanců ke svým chledobárcům, ta lehkost, 
s jakou zapomínají, koho vlastně zastupují a čí zá-

jmy mají prosazovat. Žádný z evrop-
ských národů není vyvolený, žádná 
národní kultura není nadřazena 
jiným. Dokonce ani německá 
a francouzská ne. 
Jako poslanec Evropského 
parlamentu – v případě zvolení 
– budu trpělivě, jasně a důsled-
ně vysvětlovat svým kolegům 
a evropské veřejnosti názory 
české tradiční většinové společnosti 
na současné evropské problémy, ať už 
ty skutečné nebo jen domnělé. Budu navrhovat 
řešení a budu pro ně hledat v parlamentu podpo-

Pokud jsem tázána, kdo je to občan, musím říct – hlavně člověk. Úplně 
obyčejný člověk, který žije ve své rodině, ve své obci, ve své zemi… 
a taky v Evropě. A pořád je to ten jeden člověk, pořád na stejném místě. 
Nejčastěji tam, kde se narodil. 

Jmenuji se Zdeněk Šťástka, můj věk je 54 let, vystudoval jsem ekono-
mii na VŠE v Praze a výrobní politiku a řízení inovací v institutu MERIT 
při Královské univerzitě v nizozemském Maastrichtu. Pracoval jsem jako 
manažer v řadě českých i nadnárodních společností. 

jsem se poprvé setkala s praxí implementace Evrop-
ských zákonů a nařízení do našich právních norem. 
Ve spěchu, většinou bez důkladného projednání, 
pod hrozbou pokut či sankcí se přijímaly a přejímaly 
Evropské normy a ani se moc nehledělo na to, jaký 
budou mít dopad na naše občany. Je však pravdou, 
že si mnohdy Evropská nařízení zpřísňujeme sami. 
Nejsem proti Evropskému uskupení, ale zasahování 
Evropy do záležitostí jednotlivých členských států 
by mělo být minimalizováno. 
Pokud jde tedy o občana Evropy, mělo by být auto-
matické, že jsou si všichni občané, a tedy i členské 
státy, rovny. V mnoha případech to neplatí. Evrop-
ská unie by měla své občany chránit, ne je ohrožo-
vat, bránit je proti vnějšímu světu. Chci bránit práva 
našich občanů v naší obci, vlasti, Evropě i ve světě. 
Jen silný občan může v životě uspět a necítit se dru-
hořadým článkem společenství. Proto kandiduji do 
Evropského parlamentu. Tam bych chtěla pracovat 
ve výboru regionu, věnovat se dodržování Evropské 
charty místních samospráv a zařadit se do frakce 
konzervativců. Pokud získám Vaše hlasy – Vás ob-
čanů – společně to zvládneme. EU je dobrá myšlen-
ka, ale ne tato EU; chci ji změnit. 

Curriculum Vitae
Narodila jsem se v Ostravě, mám 65 let, vy-
studovala jsem architekturu na ČVUT, Fakultě 
architektury v Brně. Do roku 1988 jsem pra-
covala jako projektant, od roku 1990 (po dru-
hé mateřské dovolené) se profesně zabývám 
politikou na různých úrovních (komunál, kraj, 
Senát). Mám dvě dcery, vnuka a žiji s přítelem. 
Jsem komunikativní, vstřícná, empatická, mám 
dobré organizační schopnosti, umím rozhod-
nout a nést zodpovědnost. Své názory říkám 
otevřeně a nahlas.

ru. Budu hlasovat pro návrhy, které budou v zájmu 
skutečných Evropanů a nebudu hlasovat pro návrhy 
vzniklé dočasným poblouzněním tzv. liberálních de-
mokratů, ať už v jakémkoli aktuálním kabátě. Chci 
přímo a otevřeně sdělit těm, pro něž jsme jako oby-

vatelé České republiky jen skupinou potížis-
tů, s nimiž si není třeba dělat starosti, 

protože nás vždycky přehlasují nebo 
obelžou, že my, Češi, jsme vždy 

byli, jsme a vždy budeme sou-
částí Evropy, přestože se nás 
z ní řada našich současných 
rádoby spojenců snažila opa-
kovaně vyloučit. Stejně, jako 

není třeba poučovat nás, ani 
my nechceme nikoho poučovat. 

Chceme však, aby náš hlas byl sly-
šet, aby se s námi počítalo. Při řešení 

problémů, které složitá civilizace 21.století 
přináší, potřebujeme hlasy, znalosti a práci všech 
evropských národů.
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Považuji za hrubou chybu současných vedoucích 
představitelů EU, že svou arogancí a bezohledností 
přispěli k tomu, že slovo Brexit vůbec vzniklo. Nejen, 
že se nepoučili a nepřevzali svůj díl odpovědnosti, 
oni se ještě chovají, jako by jim bylo ublíženo. Stejně 
tak přistupují k dalším silným evropským tématům, 
jakými jsou obranná politika, vztah ke světovým su-
pervelmocem, k ochraně práv Evropanů, k nelegální 
imigraci, cenzuře a omezování svobody. Výsledkem 

jejich práce nebude Evropa lepší, svobodnější a sil-
nější. Bude to jakýsi spolek vykořeněných lidí bez 
historické paměti, bez svobodného myšlení, zato 
však s omezeným vyjadřováním, podvojným myšle-
ním a všudypřítomným strachem.
To si nepřeji.

Přeji si Evropu svobodnou, hrdou, silnou, plnou ná-
padů. Evropu jako místo, které je bezpečným do-

movem pro naše další generace. Evropu, do které 
se budou mladí Evropané rádi vracet ze svých cest 
po světě s jistotou, že svůj domov najdou na svém 
místě.
Pokud je to i vaše přání, prosím, přijďte k volbám do 
Evropského parlamentu 2019. 

Volte, dokud ještě volby mohou něco změnit k lepší-
mu. Volte, dokud to ještě jde.

martin bílek: Svět není černobílý

Hana moudrá: Soukromý majetek je nedotknutelný

Po 15 letech zaměstnaneckého 
poměru, kdy jsem pracoval na 
různých obchodně-technic-
kých pozicích (mimo jiné 
bankovní sektor, exportní 
oddělení, výroba a strojí-
renství), jsem měl touhu 
založit vlastní firmu a vě-
novat se podnikání v ob-
lasti vzdělávání a výuce 
cizích jazyků. Začínal jsem 
sám, jako lektor na volné noze; 
k dnešku fungujeme jako regionál-
ní jazyková agentura, která zaměstnává 
několik dalších lektorů a zajišťuje jazykové 

vzdělávání jak pro veřejnost, tak pro 
firmy v širším okolí. Již více než 10 

let žiji na Šumpersku, jsem že-
natý, mám 3 děti a práce, kte-
rou vykonávám, mne naplňuje 
a dává mi možnost seberea-
lizace.
Přesto vnímám určité ne-
srovnalosti a překážky, které 

nejen moje podnikání „brzdí“ 
a vím, že mohou mít řešení. Pro-

to jsem se rozhodl být kandidátem 
do Evropského parlamentu na kandi-

dátce Strany soukromníků, nominovaným Pod-
nikatelskými odbory, jichž jsem členem.

Nejdříve na postu místostarostky ve městě Čes-
ká Lípa a po dvou letech ve funkci starostky. 
Tuto zkušenost jsem čerpala celých deset let 
a po ukončení třetího volebního období a před 
dalšími volbami jsem se rozhodla vrátit zpět do 
rodného kraje a to konkrétně do města Hradec 
Králové. Zároveň jsem při výkonu funkce sta-
rostky byla i dvě volební období zastupitelkou 
Libereckého kraje. Velkou zkušeností v komu-
nikaci se samosprávami, se státními instituce-

mi, a především s lidmi bylo 
moje několikaleté působení 
v čele Sdružení obcí Liberec-
kého kraje (97 obcí a měst 
Libereckého kraje – 80% 
obyvatel samotného kraje). 
Se změnou bydliště jsem se 
rozhodla přehodnotit dlouholeté 
členství v ODS, a protože mě poli-
tická práce stále zajímá, rozhodla jsem 

Narodil jsem se v roce 1978 ve Šternberku na Moravě a vyrůstal jsem 
v Olomouci. Na Universitě Palackého v Olomouci jsem vystudoval obor 
Sociální práce, kterému jsem se ovšem věnoval jen krátce. 

Narodila jsem se ve východních Čechách jako starší ze dvou sourozenců. 
Již od mládí jsem chtěla být učitelkou. To se mi po čase vyplnilo. Dal-
ší mojí výzvou v životě byl vstup do komunální politiky za ODS. 

Chci změnu! „Nelze ovlivnit svět tím, že budu 
stejný jako je svět sám...“ Toto je motto, které 
přináším s sebou do své kampaně. To znamená, 
že nejsem ve svých názorech a postojích stejný 
jak by se dalo očekávat od občana, živnost-
níka, který se rozhodl přispět špetkou svých 
názorů do velkého soukolí kampaní a postojů, 
které politikou hýbou. Proto na svém blogu 
https://martin-bilek.webnode.cz/ mohou za-
znít mé názory či pohledy na věc nečekaně 
kontroverzně či jindy mohou být naopak neo-
čekávaně konformní. Svět není černobílý. Lidé, 
politici a různá politická hnutí nejsou černo-
bílá. To jen my se snažíme svět takto vidět, 
abychom si ulehčili práci tím, že nebudeme nad 
každou maličkostí důkladně a poctivě přemýš-
let. Je snazší se přiklonit na jednu nějakou tu 
stranu... Oni to již promysleli za nás. Stačí, aby 
nás chytli „za srdce“, aby nám v něčem „zano-
tovali“. Ale tak jednoduché to zase není.

se vstoupit do Strany soukromníků České re-
publiky a zároveň za ni kandidovat v roce 

2018 do zastupitelstva města Hra-
dec Králové.

V současné době pracuji ve 
státní správě jako vedoucí 
odboru. Jsem vysokoškol-
sky vzdělaná s titulem Mgr. 
Mám partnera a dva potom-
ky. Mými koníčky je zejména 
kultura, četba a sport. Řídím 

se heslem: Soukromý majetek 
je nedotknutelný a výsostným 

právem každého člověka je, aby 
svobodně rozhodoval o svém osudu.

jiří Šebesta: Občané se nesmějí bát
Pouze občané, kteří se ve své zemi cítí bezpečně, mohou vést spokojený 
život. Občané se nesmějí bát o sebe, o své děti a blízké, a to ani ve svých 
domovech a ani na veřejných místech. Slušní bezúhonní občané musejí 
mít možnost bránit sebe a své blízké. Je proto potřeba zabránit nelogic-
kému omezování legálního držení zbraní.

Většina kriminálních činů je spáchána nelegál-
ně drženými zbraněmi, je tedy zcela zřejmé, že 
je nutno tvrdě postihovat držení nelegálních 
zbraní na rozdíl od současného trendu v EU 
neomezovat legálně držené zbraně mezi sluš-
nými občany.
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■ Realitní makléř od roku 2000, 
v roce 2008 založila rodinnou 
realitní kancelář Valašské ne-
movitosti.
■ 2009 – projekt Valašská 
zahrada. Největší zahradnic-
ké trhy v regionu, které se 
konají dvakrát ročně. Letos 
slavíme 10 let!
■ 2019 – projekt Galerie 
Krásno. Otevření soukromé ga-
lerie v historickém domě v Krásně 
nad Bečvou (část města Valašského 
Meziříčí). V současné době tedy spíše galeris-

tka než realitní makléř, sběratelka 
starožitností.

■ Členka bytové komise ve 
Valašském Meziříčí, komi-
se pro životní prostředí 
a osadního výboru Bynina.

„Chci se zaměřit na oblast 
životního prostředí, zlepšení 

vzduchu ve městě a lepší infor-
movanost občanů. Aktivně chci 

prosazovat navyšování možností pro 
bytovou a individuální výstavbu. Svoje 

zkušenosti z oblasti turistického ruchu, chci zúro-

čit při popularizaci Valašského Meziříčí, které chci 
představit jako atraktivní moderní a kulturní město, 
s mnoha historickými tradicemi.“

„Nejraději vařím pro svou rodinu, cestuji a sbírám 
zajímavé staré kousky nábytku, které sama reno-
vuji.“
Více nawww.nezavislivalmez.cz/nas-tym.

„Jako zakladatelka facebookové iniciativy dEZa 
není bezva v současnosti bojuji proti povolení výjim-
ky pro další výrobu DEHP (látka, která je v Evrop-
ské unii již zakázaná). Zatím se podařilo schválení 
odvrátit.“

taťána míčková muchová: makléřka i galeristka, 
která se nebojí pustit do boje

Zdeněk renc: Program je mi velmi blízký

■ Narozena 12. 11. 1963 v Ostravě, vystudo-
vala SPŠ chemickou v Ostravě.
■ Vdaná, 2 dospělé dcery, bydlím v místní čás-
ti Valašského Meziříčí, Bynina – nejbližší část 
k DEZE.
■ Jako OSVČ od roku 1994.

Vystudovala SPŠ chemickou v Ostravě, od roku 1994 je OSVČ. Pracuje jako 
realitní makléř od roku 2000. Spolumajitelka rodinné realitní kanceláře Va-
lašské nemovitosti se zaměřením na Valašsko. Pořadatelka oblíbené Valašské 
zahrady v Rožnově pod Radhoštěm. Zakladatelka občanské iniciativy „DEZA 
není bezva“. 

Policie nemůže být všude, proto existuje insti-
tut nutné obrany a krajní nouze. V momentě 
incidentu jsou vždy jen útočník a oběť. Útočník 
je vždy ve výhodě, protože ví, že bude útočit, 
což oběť vůbec netuší. 
Z tohoto důvodu musí mít oběť možnost se 
adekvátně bránit útoku. Vzít lidem možnost 
se bránit, není řešení!
Je nutné urgentně změnit politiku EU vůči tak-
zvaným migrantům. Není možné nadále nečin-
ně přihlížet tolerování chování ilegálních mig-

rantů, kteří se bez dokladů, víz 
a jakéhokoli prověření identity 
potulují Evropou. 
tito migranti porušují ta-
kovým jednáním zákony 
svrchovaných států Evropy 
a mělo by se tak k těmto 
osobám i přistupovat.
Česká republika je podle Glo-
bal Peace Index sedmou nej-
bezpečnější zemí na světě a drží 

se tedy mezi elitou světové bez-
pečnosti. 

Díky tomuto hodnocení by 
měla být v Evropské unii 
vzorem pro ostatní země 
a není možné, aby zástup-
ci jiných zemí v Eu České 

republice prezentovali jejich 
systém bezpečnosti jako ten 

nejpropracovanější.

Jmenuji se Zdeněk Renc, nar. 23. 4. 1947 v Rakovníku. Po ukončení 
9leté základní školy zaměstnán v oční optice a studium oční op-
tiky v Praze a Brně. V letech 1967–1968 zapojen do protiko-
munistických demonstrací v Brně, v roce 1968 nucený odchod 
do SRN. Trvalý pobyt ve Frankfurtu n. M. Zde spolupořadatel 
demonstrací proti okupaci Československa, spoluzakladatel 
českého exilového sdružení „Cesty 68“, spoluvydavatel a dis-
tributor exilového časopisu „Frankfurtský kurýr“, spoluzakladatel 
exilového nakladatelství „Dialog“, kde jsme vydávali  a distribuovali 
převážnou část exilové literatury jak po světě tak tajnými kanály do 
České republiky.

Bývalým režimem jsem byl odsouzen za protistátní 
činnost a „rozvracení republiky“ na 7 let a 8 měsíců 
k vězení, bohudík v nepřítomnosti. Bylo mi něko-
likrát ze strany KGB vyhrožováno smrtí. Mezi mé 
blízké přátele patřil i Karel Kryl. Po mnohaleté usi-

lovné a jak se ukázalo celkem zbytečné práci jsem 
se věnoval mé profesi, vystudoval vysokou odbor-
nou školu Oční optik a v roce 1984 založil moji prv-
ní firmu Renc Optik GmbH. V roce 1993 jsem se 
částečně vrátil „domů“ a založil zde velkoobchod, 

který mi byl zaměstnanci rozkraden 
a také první svoji provozovnu oční 

optiky, jednu z prvních v Čechách 
vůbec.
V roce 2000 jsem jsem se trva-
le přestěhoval do Čech, k dneš-
nímu dni vlastníme s manžel-
kou 4 obchody oční optiky.

Mé další politické angažování 
v ČR bylo vstupem do US, bylo to 

tehdy jediná strana, která otevřeně 
zakazovala vstup komunistům. V US 

jsem byl předsedou za Rakovník, pozdě-
ji kraje a nakonec místopředseda strany, kterou 
jsem spoluuzavíral. Po zániku US-DEU jsem byl 
přemluven vstoupit do VV, od které jsem si sliboval 
opravdovou změnu… Byli to vesměs mladí, schopní 
a nadšení lidé. Můj postup zde byl obdobný, před-
seda za Rakovník, později kraje a místopředseda 
strany. Bohužel až v té době jsem poznal dostateč-
ně Víta Bártu a zjistil, že to není člověk, se kterým 
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Ladislav Linek: Na brusel, paní müllerová!

Absolvoval jsem všechna tato jednání, takže 
vím, o čem mluvím. Skloubit různé názory ně-
kolika politických stran a profesních společen-
stev opravdu není žádná sranda.

Velmi dobrá volba
Myslím, že se nám však podařila jedna věc. 
A to sázka na Josefa Valihracha jako jednič-
ku naší kandidátky. Po mnohých pokusech, 
pseudopokusech a odřeknutích myslím dobrá, 
ne velmi dobrá volba. Mladý, skromný, inteli-
gentní, vzdělaný, na veřejnosti velice dobře vy-

stupující člověk. Člověk, který 
je expertem ve svém oboru – 
vinařství. 
Člověk přes své mládí již světa 
znalý, jazyky ovládající. Druhé, 
třetí místo a místa následující pak 
jsou určena pro naše koaliční partnery, 
podporovatele, ale samozřejmě i pro naše 
členy. A myslím, že je to tak nejen dobré, ale 
i spravedlivé. Vzhledem k tomu, že jsme zvolili 
tuto, snad správnou, strategii a z vedení naší 
strany nebyl na kandidátce nikdo, tak jsem si 

Po velice složitých, a místy dost duševně vyčerpávajících, jedná-
ních s různými stranami se skutečně v hodině dvanácté po-
dařilo sestavit koalici Strany soukromníků České republiky 
a NEZÁVISLÝCH s podporou ODA a profesních společenstev.

„vybojoval“ poslední místo – 28.
Jistě, že napůl je to legrace, 

ale když použiji nadsázku – 
více než na půl je to míněno 
vážně. Kdo mne zná, tak 
ví, že když mne to chytne, 
tak budu bojovat z plných 
sil. A jak už je u mne zvy-

kem, nejvíce vsadím na 
svou rodinu, na své kama-

rády, přátele a známé. Všich-
ni dostanou podnět, ať kroužkují 

z plných sil, ať ukážeme, že veteráni 
bojují a „Soukromníci“ nejsou žádní „voříšci“. 
Ale prohrát se tady nedá. Když počet kroužků 
nepomůže mně, pak tyto hlasy pomohou celé 
kandidátce i Jožkovi Valihrachovi, a to mne ur-
čitě mrzet nebude.

V představování kandidátů budeme pokračovat i v příštím vydání, které bude k dispozici mezi 12. a 15. květnem.

Vždy se začíná od nuly. a my už jdeme nahoru

se dá úzce spolupracovat. Na posledním sjezdu, kdy 
se rozhodovalo, jestli jít do voleb samostatně jako 
VV, byť s mizivou šancí na úspěch, ale hrdě a nebo 
se sdružit s Okamurou, ovšem za pouze a jen jeho 
podmínek, a kdy většina členů VV byla pro vlastní 
kandidátku, jsme byli nedemokraticky a dokonce 
výhrůžkami ze strany Bárty přesvědčováni hlasovat 
v jeho prospěch. Tuto situaci jsme vyřešili okamži-
tým složením postů, takže Bárta přišel o celé ve-

dení. Odešel jsem já, bývalí poslanci Drastichová, 
Babák, Chaloupka. Po tomto neúspěchu s VV za-
ložili Michal Babák a Otto Chaloupka novou partaj 
„Republika“, kam jsem automaticky vstoupil s nimi 
pokračovat tak v naší dosavadní práci a byl zde čin-
ný jako místopředseda. Bohužel v loňských podzim-
ních volbách jsme neuspěli a následně s nedostat-
kem lidí vyprchalo i nadšení a dnes již tato strana 
prakticky nevykazuje žádnou aktivitu. 

Jelikož je mi můj čas příliš drahý na to setrvávat 
v takovém uskupení, byť máme mezi sebou s ostat-
ními již přátelské vazby….po oslovení Bedřichem 
jsem začal vážně uvažovat o změně.
Veškerou moji činnost jsem vykonával bez odměn 
a nikdy jsem nic neukradl ani se nezákonně neo-
bohatil.
Program strany Soukromníků je mi velice blízký 
a jako živnostník se s ním plně ztotožňuji.
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Agency

Sailing  
with pleasure

Yacht & Travel Agency
 

Kontakt:  Starokolínská 242, 190 16  Praha 21,  Czech Republic 
Telefon: +420 604 238 356 | e-mail: info@yta.cz | fb.me/yta_cz

Realizujte si Váš sen a vydejte se  
na vysněnou dovolenou na jachtě.  

 
Užijte si ji objetí větru, slunce a moře.  

Plavte se třeba ve stopách Odysseových.  
Získejte neopakovatelné zážitky  

z paluby jachty.  
 

Staňte se mořeplavci, piráty,  
mořskými vlky.

Splňte si svůj sen

Oblasti naší působnosti:  
Evropa, Karibská oblast,  
Maledivy, Seychely, Kapverdské  
či Kanárské ostrovy...

inzerce
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Pojištění drobných
živnostníků
Komplexní ochrana v jedné pojistné smlouvě!

Vaše podnikání pojistíme na následující rizika:
 Živelní pojištění vč. rizika povodně, záplavy, vichřice či sesuvu půdy (pro budovy, 

stavby, peníze, zásoby, cennosti, hmotné movité věci)

 Vandalismus a odcizení

 Přerušení provozu (ušlý zisk a fi xní náklady)

 Pojištění skel, strojů, elektroniky

 Pojištění odpovědnosti (obecná odpovědnost za újmu, 
za újmu způsobenou vadným výrobkem 
a vadně vykonanou prací, z držby nemovitosti, 
za věci převzaté aj.)

…moderní přístup k tradičním hodnotámwww. slavia-pojistovna.cz ám

 Pojištění domácnosti 
a nemovitosti

 Pojištění vozidel

 Cestovní pojištění
 Pojištění bezkrevní léčby
 Zdravotní pojištění cizinců

 Úrazové pojištění
 Pojištění pejsek a kočička

…a další

Široká nabídka pojistných produktů pro Vás i Vaše blízké!
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