S OUKROMNÍK

05

news
letter

2020

Měsíčník Strany soukromníků České Republiky

26. 6. 2020

Strana soukromníků České republiky
Krajské a senátní volby 2. – 3. října 2020
Naše stavovská politická strana živnostenského typu se zúčastní voleb do
krajských zastupitelstev ve všech 13 krajích (v Praze volby nejsou). Níže
uvedený seznam Vám ukáže, ve kterém kraji jdeme samostatně, v koalici
nebo koho podporujeme. Ve všech 13 krajích budou na kandidátkách naši
členové nebo organizovaní sympatizanti, v některých krajích také členové spolupracujících asociací, Podnikatelských odborů, sdružení, cechů
atd. Jsme také přesvědčeni, že nejméně v jednom obvodu se zúčastníme
úspěšně voleb do senátu. Před těmito volbami má Strana soukromníků
České republiky 105 obecních zastupitelů (z toho 6 starostů a 8 mís-

tostarostů), 2 krajské zastupitele a 1 senátora. Naším cílem je získat
8-10 mandátů krajských zastupitelů pod naší značkou a 1 senátora. Určitě si všimnete, že ve všech krajích jsou naši spojenci politicky od středu
doprava. Máme radost, že čím dále tím více soukromníků a členů jejich
rodin chápe, že velmi potřebné změny jdou prosadit ve většině pouze
politickou cestou. A to tak, že budou zvoleni na místa, kde se o osudu
republiky a jejich občanů rozhoduje, dobře vybraní lidé. Jinak se této levicové, populistické a nebezpečné tlupy nezbavíme. Udělejte si prosím na
volby čas. Je to velmi důležité! 
Rudolf Baránek

Momentální situace v jednotlivých krajích včetně pořadí kandidátů za Stranu soukromníků
České republiky

Petr Bajer

ing. Michal Dvouletý, MBA

1. Pardubický kraj –
45 zastupitelů

3. Ústecký kraj – 55
zastupitelů

koalice: Trikolora – Soukromníci
■ č. 1 Petr Bajer – podnikatel, předseda strany, zastupitel v Holicích
■ č. 2 ing. Petr Rusek – podnikatel,
Trikolora
■ č. 4 Bohumil Roub, OSVČ, nezávislý novinář, sympatizant strany
■ č. 6 Mgr. Petr Máca, MBA, jednatel zdravotnického zařízení, člen
strany

koalice: STAN – Soukromníci – hnutí
Vaše Ústí – Unie pro sport a zdraví
■ č. 1 Filip Ušák – zastupitel v Benešově nad Ploučnicí, STAN
■ č. 3 ing. Štefan Drozd – podnikatel, starosta Klášterce nad Ohří,
člen RP strany
■ č. 17 Mgr. Vojtěch Marvan – živnostník, člen strany, radní v Klášterci nad Ohří

ing. Štefan Drozd

2. Zlínský kraj – 45
zastupitelů

4. Středočeský kraj –
65 zastupitelů

koalice: Trikolora – Soukromníci –
NEZÁVISLÍ
■ č. 1 MUDr. Jaromír Bernátek – primář v Kyjově, předseda OLK, Trikolora
■ č. 2 ing. Michal Dvouletý, MBA –
živnostník, krajský zastupitel, člen
Předsednictva strany

ODS s podporou Strany soukromníků České republiky
■ č. 1 Mgr. Martin Kupka – starosta,
poslanec, místopředseda ODS
■ č. 3 ing. Jarmila Smotlachová –
soukromý zemědělec, starostka
obce Hlavenec, organizovaná sympatizantka Soukromníků
o dalším pořadí se jedná

ing. Jarmila Smotlachová
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Jan Tóth

Zdeněk Trnka

5. Karlovarský kraj –
45 zastupitelů

9. Královéhradecký
kraj – 45 zastupitelů

koalice: ODS – KDU-ČSL – Soukromníci
■ č. 1 ing. Karel Jakobe – místostarosta Sokolova, krajský radní, ODS
■ č.11 Jan Tóth – živnostník, učitel ZŠ,
zastupitel v Nejdku, člen RP strany
■ č. 16 Petr Jurča – podnikatel, člen
Předsednictva strany
■ č. 21 Bc. Roman Krása – státní zaměstnanec, člen strany

koalice: Trikolora – Soukromníci –
Svobodní
■ č. 1 Jiří Matoušek – podnikatel,
Trikolora
■ č. 3 ing. Jiří Hojgr – živnostník,
místopředseda strany
■ č. 9 Mgr. Hana Moudrá – státní
zaměstnanec, členka RP strany
ing. Jiří Hojgr

6. Plzeňský kraj – 45
zastupitelů

10. Kraj Vysočina –
45 zastupitelů

samostatně: Strana soukromníků
České republiky
■ č. 1 Zdeněk Trnka – oční optik
a optometrista, člen RP strany
■ č. 2 Mgr. Robert Kaše – advokát,
člen RP strany
■ č. 3 Mgr. Petr Pohl – televizní
a filmový producent, sympatizant
strany

koalice: Trikolora – Soukromníci
č. 1 Jan Tesař – podnikatel, místopředseda Trikolory
■ č. 4 Miroslav Nedvěd – podnikatel, starosta obce Markvartice,
předseda fot. klubu FSC Stará Říše,
organizovaný sympatizant strany
■ č. 14 Miroslav Stehno – autodopravce, člen RP strany

Miroslav Nedvěd

7. Olomoucký kraj –
55 zastupitelů

11. Jihočeský kraj –
55 zastupitelů

koalice: Soukromníci – ODA
■ č. 1 Mgr. Bohuslav Coufal – živnostník, člen RP strany
■ č. 2 Bc. Ivo Baláš – podnikatel,
ODA
■ č. 3

koalice: Trikolora – Soukromníci
■ č. 1 Ivana Kerlesová – podnikatelka, tisková mluvčí Trikolory
■ č. 8 ing. Světlana Procházková,
MBA. – galeristka, soudní znalkyně,
členka RP strany o dalším pořadí se
jedná

Mgr. Bohuslav Coufal

ing. Světlana Procházková, MBA.

8. Liberecký kraj – 45
zastupitelů
koalice: Soukromníci – Svobodní
■ č. 1 RNDr. Otto Jarolímek, CSc. –
podnikatel, vysokoškolský pedagog,
člen Předsednictva strany
■ č. 2 Bc. Marek Krčil – podnikatel,
člen RP strany
č. 3 Svobodní

■ Moravskoslezský

kraj – 65 zastupitelů

jednání probíhají
■ Jihomoravský

kraj – 65 zastupitelů
jednání probíhají

RNDr. Otto Jarolímek, CSc.
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O současné situaci drobného podnikání
 Petr Bajer předseda Strany soukromníků České republiky | zastupitel města Holice |
podnikatel
Vážení a milí čtenáři Soukromníka a příznivci naší
strany,
dovolte, abych se krátce zamyslel nad současnou
situací živnostníků a drobných podnikatelů a výhledem jejich života do budoucnosti. Podmínky pro
drobné soukromé podnikání se v posledních letech
neustále zhoršovaly, tak jak agro-socialistická vláda
za potlesku závistivců utahovala šrouby. Nikdo patrně netušil, že to nejhorší přichází s koronavirovou
pandemií. A to státní zákaz podnikání. Tedy činnosti, která všem drobným podnikatelům zajišťuje
živobytí nejen pro ně a jejich rodiny, ale i pro jejich
zaměstnance a v konečném důsledku i pro jejich odběratele a dodavatele. Podnikající žije jen z toho, co
si vydělá a nikoli z různých dotací, „státních“ peněz
a jiných finančních lumpárniček. A i když je to naprosto jasné a průhledné, je s podivem, že to stále
málokdo chápe. A v této situaci začíná stát vymýšlet
různé pomoci, různé „covidy“ na podporu podnikání,
které však zdaleka nejsou dokonalé a někdy i vyvolávají dojem, že nejsou určeny pro všechny.
Zatímco o sypání státních peněz z kapes daňových
poplatníků do spřízněných kasiček různých molochů
se mluví jako o strategické pomoci a nezbytné záchraně všeho možného, pro živnostníky zůstávají
výhružky. Výhrůžky i vězením např. v tom smyslu,
jestli ti chudáci nezneužili tu neustále omílanou

„pětadvacítku.“ Navíc bez jasných kriterií. Před
více než čtrnácti dny jsme zasílali oficiální dotaz na
MFČR, kde jsme chtěli taxativně vymezit podmínky
pro příjemce těchto peněz, aby se snad nedostali do
problémů. A světe div se,
do dneška bez odpovědi. Osobně se domnívám, že
těch relativně málo peněz vyplacených
v „dávkách“ pro živnostníky bude označeno jako
největší problém pro „skvěle“ se rozebíhající státní
rozpočet (již v únoru a bez covidu to bylo mínus 30
mld. Kč!) Takže se to vlastně tak trochu hodilo do
krámu.
Obávám se, že pro mnoho živnostníků těžká doba

teprve nastane a i dlouholeté firmy mohou být na
pokraji přežití. Přesto věřím, že si tito lidé pomohou sami svou pílí a pracovitostí, svými vizemi do
budoucna, své z velké části rodinné firmy zachrání
a budou dále rozvíjet. Moc bych jim to přál.
Přesto, že tyto problémy jsou v této době pro samostatně hospodařící lidi prioritou, politický život se
v současnosti ubírá k podzimním krajským a senátním volbám. O postupném sestavování kandidátek
jste průběžně informováni. Prostě v různých krajích
jsou odlišné možnosti. Samozřejmě, že se nemůžeme zavděčit v případě koaličních kandidátek všem.
Naprosto ideální by bylo, kdyby naše strana měla
v každém kraji více než 50 % hlasů a rozhodovala
sama. Realita je však přeci jen trochu jiná. Proto po
pečlivém uvážení vstupujeme v některých krajích do
koalic. Spektrum našeho možného výběru je jistě
omezené, ale věřte následujícím slovům. Vždy si vybíráme partnera, který ani v nejmenším nezpochybňuje svobodu a potřebnost soukromého podnikání,
zejména toho středního a malého. A úspěch v těchto volbách je potřebný, aby naše myšlenky a zásady
nezanikly na úkor jiných.
Pevně věřím, že jste přestáli a vlastně stále přestáváte tuto dobu v plném zdraví. Děkuji Vám všem za
podporu, která je nejen potřebná ale i povzbuzující.
A kterou budeme do budoucna zajisté potřebovat.

Co o nás píšou a proč?
 Rudolf Baránek zakladatel Strany soukromníků České republiky
Ti, kteří mě blíže znají, vědí, že internet, Facebook a další technické vymoženosti
dnešní doby neovládám, ale v případě potřeby si umím o informace z těchto
zdrojů říct. Téměř vždy narážím na to stejné. Velké množství „čtenářů“ podléhá
různým cíleným dezinformacím a mystifikacím a vrchol je, když začnou „vyčtené“
vydávat za své myšlenky a tvrdě je hájit. Taková situace je největším oceněním
mágů demagogie, jako je Prchal z ANO a spol. Ale takových manipulátorů jsou
stovky a počítají s tím, že mnozí čtenáři mají hlavu jen na klobouk.
Minulý týden jsem byl upozorněn, že několik
desítek čtenářů stránek Strany soukromníků
České republiky se do nás velmi tvrdě pustilo
za naše spojenectví s Trikolorou pro krajské
volby 2020. Byli jsme mj. obviněni, že podporujeme údajně proruského a pročínského Václava Klause ml., a proto nás už nikdy nebudou
volit. Několik desítek těchto reakcí jsem si
přečetl opakovaně a mám dojem, že byly z jednoho hnízda. O to ale nejde. S tím se v politice
musí počítat. Naší určitou chybou bylo, že jsme
na Facebooku dostatečně nevysvětlili, jak to se
Stranou soukromníků České republiky v kraj-

ských volbách 2020 je v jednotlivých krajích.
A proto: (prosím dočtěte do konce)
1) Žádná ze současných občanských politických stran, a je jedno jestli parlamentních nebo
neparlamentních, není ráda, že na scéně je
i stavovská politická strana živnostenského
typu.
Všichni si přejí rozebrat si soukromníky a členy
jejich rodin jako voliče a navíc z nich získat
finanční příspěvek na volby. Naprosto stejné
to bylo i za 1. republiky. Naši předkové to ale
zvládli a Československá strana živnosten-

sko-obchodnická středostavovská byla stranou parlamentní, senátní i vládní. A poměrně
úspěšně hájila soukromnické zájmy v letech
1919 až 1938.
2) Základní povinností politické strany je zúčastnit se po sobě jdoucích voleb a nebát se
nechat od voličů tzv. spočítat. Politická strana,
která se volbám vyhýbá, nemá právo se politickou stranou nazývat.
3) Strana soukromníků České republiky má
před krajskými volbami 2020 ze svých řad 105
obecních zastupitelů, z nich je 6 starostů, 8
místostarostů, dále 2 krajské zastupitele a 1
senátora. Za těmito lidmi je už hodně vykonané práce!!!
4) Naším cílem je v krajských volbách 2020
získat 8 až 10 postů krajských zastupitelů
a obhájit mandát senátora. Je to reálný cíl!!!
5) Ty, kteří se do nás velmi nekompromisně
pustili kvůli Trikoloře, chci upozornit, že v krajských volbách jde o zdravotnictví, dopravu,
školství, zlepšení infrastruktury, podmínek pro
podnikání a vůbec života v kraji. Vztah k Rus-
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ku, Číně, USA popřípadě Vatikánu v krajském
zastupitelstvu neřeší ani ten největší hlupák
ze zvolených ctihodných žen a mužů. Na tato
témata budou parlamentní volby 2021, pokud
nebudou dříve. A věřte, že naše názory v tzv.
velké politice jsou pevné, jak uvnitř státu, tak
směrem do zahraničí. Uvidíte.
6) V jednotlivých krajích je politická situace
velmi rozdílná. Jednotliví političtí aktéři se
mnohdy osobně znají, a to je často více než
politická značka. Ani v jednom ze 13 krajů
jsme nejednali se zástupci KSČM, ANO, SPD
a Pirátů. Komunisty z KSČM a postkomunisty
z ANO považujeme za třídní nepřátele, likvidátory soukromníků a těžce získané demokracie
v roce 1989. S SPD a Piráty se nějak míjíme.
V mnohém s nimi nesouhlasíme, ale u obou

stran oceňujeme, že názory na potřeby soukromníků a jejich rodin mají přijatelné. S ostatními jsme všude jednali!!!
Pozorný čtenář by mohl říct, že Baránek záměrně vynechal ČSSD. Nevynechal. V jednom kraji,
který v ČSSD patří mezi ty, které nesouhlasí
s vládní koalicí ANO – ČSSD – KSČM jsme dostaliseriózní nabídku. K jejich návrhu programu
pro dotyčný kraj jsme neměli žádné připomínky.
Otevřeně přiznávám, že jsme za nabídku poděkovali, ale z obav, že nebudeme mít dost
příležitostí tento krok vysvětlit, jsme nabídku
nepřijali a v kraji jdeme v jiné koalici. Pokud
ČSSD v tomto kraji nepůjde do koalice s ANO
a KSČM, je povolební spolupráce určitě možná.
7) Velmi trefně se říká, že politika je umění
možného. Tím, že jsme zásadně odmítli my-

šlenku, že se voleb nezúčastníme, je umění
možného následující.
V 5 krajích ze 13 jdeme s Trikolorou, někde doplněné o NEZÁVISLÉ a Svobodné, ve 2 krajích
s ODS v jednom kraji doplněné o KDU-ČSL, v 1
kraji se STAN, v 1 kraji s ODA, v 1 kraji se
Svobodnými a v 1 kraji jde Strana soukromníků
České republiky samostatně.
V Moravskoslezském a Jihomoravském kraji
jednání ještě probíhají.
Věřím, že jste si všimli, že všichni naši krajští spojenci patří mezi politické síly od středu
doprava. Přesný popis po jednotlivých krajích
včetně umístění kandidátů za Stranu soukromníků České republiky bude nejpozději 23. června zveřejněno v měsíčníku Soukromník.

Zoufalí a vysmátí
 Ing. Ladislav Linek 1. místopředseda Strany soukromníků České republiky | zastupitel
městské části Praha 15 | podnikatel
Celý svět bez výjimky postihla ta hrozná čínská nemoc, nás nevyjímaje.
Ať už jim utekla z laboratoře nebo je způsobena zvláštním “jídelníčkem“,
je to vlastně jedno. Jisté je, že způsobila nevratné ztráty na lidských životech a v podstatě lze říci i nevratné škody ekonomické. Ano dá se říci,
že některé obory lidské činnosti, třeba postupně budované po mnoho
let, se ve velmi krátké době podařilo prakticky zcela rozvrátit. A s tím se
u nás neustále proklamují hesla jako “jsme v tom všichni“, “táhněme za
jeden provaz“ apod. Je třeba říci, že v tom nejsme všichni.
Zdaleka ne. Existuje přece obrovská skupina
obyvatel, které se ekonomické dopady této
situace vůbec netýkají. Chtělo by se říci, že
alespoň zdravotní riziko je pro všechny stejné. Není. Jistě má jinou šanci se nakazit někdo
ve svém chabě chráněném krámku, kam dojíždí “sockou“ a jinou šanci má někdo schovaný
v krytu s deseti testy na covid denně nebo
v útulném prostředí vládní limuziny.
Na jedné straně je zoufalství lidí, kterým bylo
zakázáno podnikat a kteří se mnohdy bez
naděje na úspěch perou o různé COVIDY, na
druhé smích na rtech. Na jedné straně matka
kadeřnice se dvěma dospělými dětmi na studiích a na druhé straně kancelář prezidenta
republiky, která požaduje přidat 20 mil. Kč pro
tento rok. Poslanci, senátoři, pracovníci ministerstev, ČOI, ČSÚ, magistráty, finanční úřady,
správy sociálního zabezpečení, úřad vlády, pozemkový úřad, soudy, úřady práce a omlouvám
se dalším desítkám, ale spíše stovkám úřadů
a organizací, kterých se finančně tato korona
krize nijak nedotkne. Naopak. Když už bylo navýšení mezd a jiných příjmů dříve naplánováno,
tak se přeci musí splnit.
Spousta lidí z této sféry nechce nic slyšet
o problémech tzv. obyčejných lidí, tedy kategorie, kterou sami tak rádi užívají. Nikoho ani
nenapadne alespoň předstírat jistou sounále-

žitost s ekonomicky hrozivým a přitom nezaviněným stavem části společnosti. Co jsem stačil
zaregistrovat, bylo jen to, že jednou Václav
Klaus ml. přišel s návrhem jakéhosi snížení poslaneckých platů, či alespoň nezvyšování. Samozřejmě, že se tím nikdo nezabýval a podobné nápady jsou označovány za populismus, na
rozdíl od populismu skutečného. Rovněž jsem
zaregistroval, že náklady na luxusní bydlení
nedaleko Pařížské ulice v Praze nejsou jediné,
které stát vynakládá v souvislosti s vicepremiérkou a ministryní financí Alenou Schillerovou.

Rekonstrukce její nikterak zanedbané kanceláře vychází daňové poplatníky na stovky tisíc
Kč. Prostě z cizího krev neteče.
Za to se však již objevují a opakují články
o zneužívání “pětadvacítky“. Viník přeci musí
být jasný - příživničtí živnostníci. Ne hloupé
hospodaření státu, které už po únorových výsledcích státního rozpočtu, tedy bez koronaviru, věštilo pěkný průšvih. Snad by to takhle šlo
i ukončit, ale ještě jedna kausa mi zde chybí.
A je tak klasická pro náš klientský systém rotace kádrů. Kdosi zastával funkci ředitele (jméno
najdete na Seznamu.cz) ČOI za statisícový plat.
Pak se znelíbil a laskavě ho kopli do zadku.
Soudruh soudruha však padnout nenechá, tak
mu někdo našel místo na ředitelství hygienické
služby. Protože však v životě nic není zadarmo,
musel tento platit řediteli výpalné ve výši minimálně 20 000,- Kč měsíčně. Dotyčného však
po čase přestalo bavit vyplácet tuto sumu, tak
ředitele udal a je z toho mela. Moje otázka je
však jiná. Jaký plat z peněz daňových poplatníků měl v nové práci tento člověk, které navíc
bezpochyby nerozuměl, když mohl dát měsíčně

Na jedné straně
je zoufalství lidí,
kterým bylo zakázáno
podnikat, na druhé
smích na rtech.
jako prezent minimálně 20 000,- Kč čistého.
A navíc budeme mít „dva“ ministry zdravotnictví (Vojtěch, Prymula). Když jsou to kámoši
nejvyššího, tak proč ne. Můžeme si to přece
dovolit. Tak bůh s námi.
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Vata na přežití aneb seriál na pokračování
 Jan Tóth člen Rozšířeného předsednictva Strany soukromníků České
republiky | učitel na ZŠ | zastupitel města Nejdek | živnostník
Byl jsem velice zdrcen / nemile překvapen / zničen, a určitě nejsem sám, výrokem současné ministryně spravedlnosti paní Marie Benešové, že živnostníci-podnikatelé vlastně žádnou pomoc od státu v době pandemie nepotřebují,
protože správný a la fungující živnostník musí mít tzv. rezervu, jak to ona nazvala
„vatu na přežití“, a tím pádem v době krize má kam sáhnout – problém je vyřešen – pomoc státu končí –tečka.
Připadal jsem si jako pár let zpátky, kdy jsme
pro pana ministra Mládka byli parazité a jak se
od toho velice rychle ČSSD distancovala: „co slovo – to perla“. A netrvalo to tak dlouho, máme
tady pokračování seriálu, který můžeme nazvat:
„Ať si parazité nestěžují, každý si žije s vatou
na přežití“. Je to vrchol nehorázné drzosti. Líbilo
se mi, jak se třeba snažil ministr Havlíček výrok

paní ministryně obhajovat. A snažili se i ostatní
ministři ho zlehčovat, že to bylo myšleno např.
v nadsázce, ale žádný ministr za ANO se od tohoto výroku nedistancoval, na rozdíl od ČSSD
ve věci Mládka. Tady už nic nepomůže – navždy
u Mládka bude titul „parazit“ a u Benešové
„vata na přežití“. Jen můj pohled z praxe: Podnikám už přes 25 let v hostinské činnosti. Máme

rodinný penziónek s kavárnou. Nikdy jsem od
státu nic nechtěl. Často používám frázi, že nejlépe bylo za pana ministra Kalouska, protože
ten nám – podnikatelům dal aspoň „pokoj“, nic
od nás nechtěl – nechal nás „dýchat“, a hlavně fungovat. To, co se děje teď, a nechci tady
podrobněji řešit „nápady“ Babišovy vlády (EET,
protikuřácký zákon, pomoc v době pandemie
atd.), je neskutečné a volá o pomoc!
Proto je zapotřebí jít k volbám a podporovat
s(S)oukromníky – živnostníky. Přijďte nás, prosím podpořit v říjnových krajských volbách. Často je to mnichovské „o nás – bez nás “ a tohle
se už musí konečně změnit.
Myslím si, že to nebude dlouho trvat a přijde
třetí díl nekonečného seriálu. Tak uvidíme, který
z ministrů nás tentokrát „překvapí“.

Napravíme škody a zabráníme ekonomickému kolapsu
Zlínského kraje
 Ing. Michal Dvouletý, MBA člen předsednictva Strany soukromníků České republiky | předseda Krajské rady ve Zlínském kraji | zastupitel Zlínského kraje | zastupitel Uherské Hradiště
Krajský zastupitel Michal Dvouletý již čtyři roky usilovně upozorňuje na problémy, které způsobuje dnešní vedení Zlínského kraje občanům našeho regionu.
Michal Dvouletý odmítá výstavbu nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích a brání
postupné likvidaci okresních nemocnic.
Současně mimo jiné kritizuje „zpackanou revoluci“
ve veřejné hromadné dopravě. V letošních krajských
volbách bude „krýt záda“ lídrovi koalice TRIKOLORA – SOUKROMNÍCI – NEZÁVISLÍ, primáři Jaromíru
Bernátkovi. Jako předseda Strany soukromníků ve
Zlínském kraji tak bude kandidovat z druhého místa
společné kandidátní listiny.
„Jsem přesvědčen o tom, že jsme s panem primářem Bernátkem vytvořili skvělý tandem, který voličům nabídne zodpovědný přístup k řízení Zlínského
kraje, a který bude založen na odbornosti, profesionalitě a tahu na branku. Chceme skoncovat s vládou
jednoho muže. Hodláme se podílet na tom, že nové
vedení Zlínského kraje bude sehraným a pracovitým týmem, v němž nebude prostor pro politikaření, podrazy a urážky. Nabízíme jasnou alternativu,
lidskou slušnost a naše zkušenosti, na kterých
chceme postavit fungující, transparentní a otevřený
kraj,“ uvedl Michal Dvouletý.
A jaké budou podle Michala Dvouletého hlavní
priority koalice TRIKOLORA – SOUKROMNÍCI – NEZÁVISLÍ? „Nejdříve napravíme napáchané škody,

zabráníme ekonomickému kolapsu krajského rozpočtu a ihned začneme realizovat náš plán, jak vyvést Zlínský kraj z krize, do které jej dostala nejen
letošní pandemie, ale také nezodpovědná politika
hejtmana a jeho přikyvovačů,“ řekl Michal Dvouletý
a pokračoval v konkrétních příkladech.
„Definitivně zastavíme projekt nové nemocnice
ve Zlíně – Malenovicích. Ušetřené peníze budeme
ihned investovat do modernizace Krajské nemocnice Tomáše Bati. Zrevidujeme připravovaný integrovaný dopravním systém tak, aby vlaky a autobusy
jezdily skutečně tehdy, kdy je lidé potřebují, ne kdy
to vymodelovali sociální inženýři, aby zruinovali
krajský rozpočet. Vrhneme se na řešení nedostatku
dostupného bydlení především pro mladé rodiny,
ale i seniory. Vrátíme se k modelům družstevního
bydlení. Zavedeme nový dotační program tak, abychom společně vytvořili lepší podmínky k tomu, aby
především mladí lidé mohli zůstat v našem kraji.
Konečně rozhýbeme výstavbu dálnic i elektrifikaci železnic, aby se např. i krajské město dočkalo
skutečně důstojného dopravního terminálu. Zásadní

impuls musí dostat také cestovní ruch, kterému kraj
musí pomoci s restartem a dalším rozvojem. Pomůžeme také kultuře i sportovcům například tím, že
zdvojnásobíme jejich podporu z krajského rozpočtu,“ vyjmenoval několik konkrétních cílů.
Michal Dvouletý má 40 let, se svou ženou a dvěma
syny žije v Uherském Hradišti. Vystudoval management, ekonomiku a projektové řízení. Z pozice
ředitele společnosti se věnuje především marketingovým a mediálním projektům. Jakožto slovácký
patriot se věnuje folkloru, vinaření a rozvoji cestovního ruchu na Slovácku. Od roku 2016 je členem
krajského zastupitelstva, od roku 2018 pak také
členem zastupitelstva města Uherské Hradiště.
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Dumka postkoroňáková


PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. člen Strany soukromníků České republiky | pedagog |
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy | Praha

Koro éra dala člověku mimo jiné i čas více přemýšlet o věcech - např. proč má
Zeman tak rád Čínu atd…, či, co ho spojuje s východem (pokud pomineme možné
ekonomické zájmy) nabízí se, kulturní a psychologická odpověď, ale politology
to nějak nenapadlo.
Zeman má mstivou (tedy více orientální) mentalitu – není to jen jeho ost-algie podporovaná
věkem – pamatuje si i po deseti letech, kdo ho
tehdy nevolil, podporuje vlastní patolízaly (Ovčáček a jiní) - opozice není součásti vlády. Orient je
k člověku (pokud není dotyčný ve funkci) daleko
krutější a podezíravější, a více si dokáže vynutit
poslušnost a konformitu, za co na západě dostanete tak 14 dní, v orientě můžete dostat snadno
i 14 let. Politické prohřešky proti systému nebo
vládním představitelům jsou častokrát posuzovány tvrději než kriminální delikty. Politika má
veskrze kabinetní až tajnůstkářský charakter.
Otevřeně se jedná spíše jen za zavřenými dveřmi, ale i tam často nepřímo. To vše dobře zapadá do čínského modelu „ stabilizace společnosti“
– naproti tomu Babiš je nejhorším typem prozápadního „pragmatika“ – díra v zákoně je totéž,
co mezera na trhu, dám nejvyšší nabídce, jedno
jestli ze západu nebo z východu, (co se divíte,
všichni ten princip znáte z aukcí), momentálně
mi dávají víc ze západu, tak jdu s nimi, kdyby
tomu bylo jinak, jdu s východem, peníze neznají
sentiment. Jistě by bylo nejlepší svěřit veškerý
majetek státu přímo mě, protože vlastní majetek

si přece jen rozhojňujeme. A máme tady hrdiny
naší doby, otázkou je, jak vznikli, ale také i to,
co je ještě může zastavit. A naivní Evropa dává
Babišovi dotace, protože byl demokraticky zvolený (zaklínadlo) – podniká sice od začátku na
hraně, ale s rotou právníků se vždy do dotačního
scénáře nějak vejde a soudní procesy v pohodě
ustojí, opozici s podporou prezidenta může ignorovat – vstupenka do divadla světa bez ohledu
na to, jak jedná dál… Jako prospěšná činnost
se dá dokázat skoro cokoliv, biopaliva jako podpora krajiny a včelstev, oplodňovací centra jako
podpora prorodinné politiky, konzumace koblih
z Penamu a kosteleckých uzenin jako důkaz
vlastenectví a národního cítění ….. Zatímco jsme
byli všichni fixováni na COVID, neměly by nám
ujít i důsledky babišizace v jiných oblastech,
např. na spodní vody, pokud se na zprávu níže
podíváme podrobněji, neujde nám skutečnost,
že míra kontaminace spodních vod je vyšší tam,
kde se řepka pěstuje, než tam, kde se nepěstuje.
Pokud chceme mít normu Euro 6 na auta, a nosit
roušky i v lese a na kole, měli bychom se také
více starat o pitnou vodu a ochranu půdy, i toho,
co v ní žije. Kdo by se ale v době koronavirové

staral o skřivánky nebo žížaly.
V ČR ročně zemře cca 30 tis. lidí na rakovinu
– tj. mnohokrát více než na COVID (velká část
pesticidů a herbicidů jsou na seznamu potenciálně nebo přímo karcinogenních látek, které se
v půdě velmi pomalu rozkládají), přesto to celkem nechává společnost i ministry zdravotnictví
v klidu. Jsme zemí, kde lidé mají v krvi a mateřském mléku vyšší hodnoty těchto látek než v EU,
současně jsme zemí s vysokým průmyslovým
znečištěním z minulosti (k DDT masově aplikovaném v padesátých letech na mandelinku teď
přibylo ještě další agrární). Větší plocha krajiny
než v EU byla zničena těžbou uranu a hnědého
uhlí, (přesto se neustále uhlobaronům dělá pomyšlení a prolamují se limity na těžbu) – k omunisté a oligarchové po sobě škody sanovat nebudou – nebo jen, když na to dostanou dotace
– což by bylo trestuhodné, kdyby to dělali stejní
lidé, když někdo vlastní chemické továrny a současně je agrární magnát, proč by sám sobě nedodával chemii, proč by se staral o podzemní vody,
kruhový holding se uzavírá. Někdy si člověk říká,
jestli se zase jako už několikrát zde nespojilo to
horší z východu a horší ze západu. Za vítězství
nad koroňákem si Babiš vybere odměnu.
Vždyť ministerstvo financí je přeci moje letadlo,
co na tom, že Smart Wings nelétají, všechny peníze jsou už přece dávno naše, rozumějte mojí
(státní) firmy, tj. moje. Big business se přeci
musí podporovat, Thatcherová to taky říkala…

Chaos, panika, propaganda, média


Ing. Jiří Hojgr místopředseda Strany soukromníků České republiky / Hradec
Králové

Naše Česká republika se přiblížila ke konci první etapy rychlého šíření epidemie
Covid-19, na kterou začíná navazovat další etapa, která má přispět k oživení
ekonomickému i společenskému. V mnoha projevech politiků, a nejen jich, se
velkou frekvencí objevuje novotvar „rozvolňování“.
Podle mého názoru novotvar, který má skrýt to,
že se jedná o rušení či odvolávání zákazů, nařízení a příkazů vydaných vládou. Jednak proto, že
je svobodný člověk, dá se říci, alergický na vládní
zákazy a nařízení, a za druhé ještě více váhá
tyto respektovat, když jsou výsledkem chaosu
a paniky. Jak jinak charakterizovat celou řadu
zákazů a příkazů a jejich prezentace veřejnosti,
než slovem chaos, které označuje neuspořáda-

nost, zmatek, změť. I když v současných obhajobách vládních politiků neustále slyšíme, že to
byla krize, kterou jsme nikdy nezažili, taková tu
ještě nebyla, apod., stejně se neubráním jasnému označení chaos. Jak jinak si vysvětlit tiskové
konference, vystupování ministrů a jejich poradců než jako chaotické. Jedno vyhlášení popírá
hned druhé, jeden termín platí i méně než několik hodin, jednu tiskovou konferenci popírá ve

svém vystoupení člen vlády z jiné strany.
Takové chování členů vlády pak vykazuje jasné
prvky paniky, mezi které patří i např. umocňování emocionální složky rozhodování a také nekoordinovanost komunikačních a informačních
vazeb. A chceme, aby Českou republiku řídila
skupina chaoticky se rozhodujících a panicky postupujících lidí? Členové vlády musí být i krizovými manažery, kteří musí mít schopnost jednat
rozhodně pod tlakem a reagovat na veřejnost,
aby tuto ochránili a nevzbuzovali pocit strachu.
Krizového manažera můžeme popsat jako člověka, který je schopen proniknout do nepříznivého
prostředí a velice rychle se v něm orientovat.
V nejkratším čase být schopen přesvědčit celou
organizaci (většinu společnosti) o své strategii.
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Formovat a jasně formulovat základní varianty
řešení a vytvořit prostor pro jejich realizaci. Vytvořit krizový tým, na který deleguje potřebné
pravomoci. Zajistit celkovou stabilizaci. Toho
jsme svědky rozhodně nebyli. Přejeme si takovou vládu?
Velkou roli v současné době hrají také média,
která prezentují informace, zprostředkovávají
kontakt politiků k lidem. U takových činností
je důležitá srozumitelnost, úplnost a vzájemná
souvislost. V tom se domnívám, že média ne
zcela splnila svoji úlohu. Byli jsme několikrát
denně informováni o počtu nakažených, nemocných a zemřelých nejen v České republice, ale
i ve světě. Chybí ale srovnání. Ne absolutní čísla,
ale v poměru k např. 100 000 obyvatel dané

země. Měli jsme informaci, kolik bylo testováno
lidí v ČR, za který den, ale bez upřesnění, zda to
byl u každého z nich první test, nebo opakovaný
kontrolující stav vyléčení? Tak bychom si nemuseli každý, kdo má zájem, některá čísla přepočítávat a porovnávat. Některé nemáme k dispozici
a nezbývá než spekulovat. A jak je to s výroky
prezentovanými členy vlády. Kromě epidemie,
pandemie jsme tak zažívali i infodemii. Dozvídali
jsme se hlavně, jak jsme ve všem první, nejlepší,
jak vláda učí všechny ostatní vlády, jak premiér
zachránil tisíce životů a další populistické a propagandistické řeči. Řeči vedoucí jen a jen ke
glorifikaci jedné osoby a zakrytí ostatních a pro
Českou republiku také podstatněji škodlivých
osobních problémů této osoby.

Celá řada vystoupení již během krize Covid-19
byla jednoznačně propagandistická. Propaganda
je vnímána jako rozšiřování informací za účelem
vyvolání určitých postojů, je to nejčastěji systematické vytváření společenského ne/vědomí za
účelem ovládání davů. Úzce se tak spojuje se
zákazy (mnohdy nesmyslnými a protichůdnými),
příkazy (platí již napsané) a společně přispívají
k manipulaci se společností, tím s každým z nás
a každý rozumný z nás by se takové manipulaci
měl bránit.
Uvědomme si to každý z nás, zamysleme se nad
tím, a přemýšlejme, komu budeme dávat hlas
při volbách do každého stupně správy věcí nás
všech. A to už na podzim letošního roku.

pohledem senátora

Nedopustím, aby v Hradišti zůstala nemocniční filiálka


Ivo Valenta senátor za Stranu soukromníků České republiky | krajský zastupitel
ve Zlínském kraji | podnikatel

Nová nemocnice v Malenovicích bude prý záchranou pro pacienty ze všech koutů
Zlínského kraje. Slovácký senátor a krajský zastupitel Ivo Valenta je však opačného názoru.
Varuje nejen před ekonomickými dopady, ale
také zhoršením dostupnosti zdravotní péče pro
občany ze Slovácka.
„Nedovolím, aby záměr postavit novou nemocnici v Malenovicích znamenal, že se z Uherskohradišťské nemocnice stane jen okrajová
poliklinika se sociálními lůžky,“ vysvětluje
v rozhovoru senátor Valenta.
Malenovice máme za rohem. Proč vám tak vadí
nápad postavit tam novou krajskou nemocnici?
Protože je to naprostý nesmysl a pouze naivní
pohádka, kterou chtějí někteří politici využit
pro úspěch v podzimních volbách. Vždyť kdo
by přeci nechtěl krásnou novou nemocnici? Ale
všichni občané našeho kraje velmi dobře vědí,
že nové budovy žádného pacienty nevyléčí.
K tomu potřebujete kvalitní lékaře, zkušené
zdravotní sestry a všechny další zaměstnance
nemocnic.
Ale nová nemocnice by přeci mohla do našeho
kraje přilákat kvalitní lékaře?
Pouze nová budova žádné nové lékaře nepřiláká, to je falešná představa. Podívejte se, jak
se za poslední čtyři roky zhoršila personální
situace v krajské nemocnici, kolik muselo odejít špičkových odborníků jen kvůli nesouhlasu
s krajskou garniturou, jak se stále vyhrocují
spory mezi zaměstnanci a vedením nemocnice,
jak management nezvládá plnit obchodní plán,

docílit uzavření kolektivní smlouvy apod. Nic
z toho nová nemocnice nevyřeší.
Často upozorňujete na ekonomické souvislosti. Vedení kraje však tvrdí, že má plán, kde
vezme těch 8 miliard na výstavbu nemocnice.
V čem vidíte tedy problém?
Za prvé to nebude jen 8 miliard. Na základě
zkušeností řady odborníků z jiných investičních
akcí je možné očekávat, že nová nemocnice vyjde klidně i na dvojnásobek. Za druhé, dnešní
vedení kraje se chová, jako kdyby sedělo na
zlatém vejci, a rozhazuje miliardy, které nemá
a mít nebude. Obzvláště po pandemii, kvůli
které kraj přijde ročně o desítky až stovky milionů korun z daňových příjmů. Investovat teď
jen do nové nemocnice v Malenovicích bude
znamenat, že nebudou peníze vůbec na nic jiného. A tvrdit, že KNTB bude mít na investici
do vybavení díky tomu, že svou současný areál
prodá za více jak miliardu městu, nebo že další
miliardu bude kraj schopný investovat do modernizace Kroměřížské nemocnice, pokládám
za absolutní výmysly.
Takže to je důvod, proč se podle vás zhorší
péče v dnešních okresních nemocnicích?
Nejen to. Všechny peníze, které si např. našetřila nebo ještě našetří Uherskohradišťská nemocnice díky šikovnosti zdejších zaměstnanců,
by nakonec skončily v Malenovicích. Z těchto

peněz by se platily dluhy a splátky obřích
úvěrů. V Hradišti by nezůstalo nic. Nástrojem,
jak chce toho kraj dosáhnout, je pak již vypracovaný plán na sloučení všech nemocnic do
jednoho velkého gigantu. Jeden špitál znamená jedno účetnictví, jedno dělení zisku, jeden
nepřehledný měch peněz. A také jeden zaměstnavatel a přímá cesta k „létajícím“ doktorům
a sestrám. Udělám proto vše, abych ubránil
Uherskohradišťskou nemocnici.
Vedení kraje však tvrdí, že nic takového nehrozí a že jen strašíte lidi …
Nic jiného bych ani nečekal. Nová nemocnice
má být pro lidovce terno, jak vyhrát volby. Proto jim tak vadí všichni, kdo jim čtyři roky vidí
pod ruky a upozorňují na to, co je sice černé
na bílém, ale nehodí se do důmyslné krajské
propagandy.
Pokud odmítáte novou nemocnici, jaké jiné řešení nabízíte?
Nové zastupitelstvo, které vzejde z letošních
krajských voleb, by mělo napravit škody, které
se napáchaly za poslední čtyři roky. Bohužel
čas už nevrátíme. Proto je třeba ihned vzít
peníze, které má kraj k dispozici, a rozjet modernizaci KNTB v současném areálu na základě
aktualizovaného generelu. Postupná modernizace nemocnice bude levnější, rychlejší a hlavně především v dnešní době bezpečnější. Kromě toho je třeba vrátit do řízení zdravotnictví
v našem kraji skutečné odborníky. A takovým
je podle mého soudu zkušený primář Jaromír
Bernátek, předseda zlínské České lékařské
komory, který vede do krajských voleb koalici
Trikolora.
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Květen 1945: „Češi se bojí více čekistů než gestapáků“


Pavel Žáček historik | bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů |
poslanec za ODS

Kapitulace nacistického Německa umožnila jednotlivým frontům Rudé armády
obsadit zbytek Československa až po demarkační linii s americkou armádou.
Specifickou úlohu při mocenském ovládnutí spojeneckého státu – stejně jako
v ostatních zemích střední a východní Evropy – sehrály Stalinovy bezpečnostní
složky.
Až do poslední chvíle vysazovaly sovětské státně-bezpečnostní a zpravodajské složky leteckou
cestou do německého týlu různé operativní skupiny doprovázené zvláštními agenty k organizování
diverzní a teroristické činnosti. Rezidentury organizované Hlavní rozvědnou správou (GRU) Rudé
armády a rozvědnými odbory jednotlivých frontů
měly ryze vojensko-zpravodajské úkoly, politicko-organizační zadání obdržely organizátorské výsadky vyslané partyzánskými štáby při vojenských
radách Ukrajinských frontů, a státně-bezpečnostní
úkoly obdržely operativně-čekistické či diverzní
skupiny 4. správy Lidového komisariátu státní bezpečnosti (NKGB) USSR.
Mezi hlavní úkoly operativně-čekistických skupin,
a to nejenom těch vysazených na přelomu března
a dubna 1945 do bezprostředního okolí Prahy, patřilo sledování a infiltrace ruského a ukrajinského
exilu, vlasovského a kozáckého hnutí, českého odboje, budování agenturních sítí ve všech vrstvách
společnosti (od agentů gestapa a členů Vlajky,
ilegální komunistické strany, přes bezpečnostní
složky až po přestárlé generály) pro poválečné využití. Minimálně ve dvou případech byly v Brdech
vytvořeny tajné sklady zbraní a vysílaček.
Některé skupiny (Uragan, Sever, Škval) i jednotliví
specagenti NKGB (např. „Vladimirov“) byli vycvičeni
a vysláni s úkolem fyzické likvidace vrchního velitele Ozbrojených sil Výboru pro osvobození národů
Ruska (Ruské osvobozenecké armády) generálporučíka Andreje Andrejeviče Vlasova a dalších vedoucích funkcionářů jeho protibolševického hnutí,
jiné (skupina Priboj a také specagenti „Stefanovskij“, „Jaroslav“, „Guk“, „Trilikovskij“ a „Kuzněcova“) představitele ukrajinského nacionalistického
hnutí, např. Andreje Melnika. Agent s krycím „Letjučijů měl zavraždit Augustina Vološina, bývalého
předsedu vlády a několikadenního prezidenta Karpatské Ukrajiny. Operativní skupina Škval se navíc
podílela na vytváření seznamů ruských emigrantů
určených k zajištění.
Po vstupu Rudé armády do Prahy převzaly iniciativu útvary podřízené hlavní správě (vojenské) kontrarozvědky „Smerš“ (Smerť špionam) Lidového
komisariátu obrany SSSR v čele s generálem Viktorem S. Abakumovem, konkrétně operativní skupiny
správ „Smerš“ 1. ukrajinského frontu (náčelník N.
A. Osetrov), 2. ukrajinského frontu (náčelník N. A.
Korolev) a 4. ukrajinského frontu (náčelník N. K.
Kovalčuk) a útvary podřízené Lidovému komisariátu vnitra (NKVD), které měly kromě ochrany týlu na
starost zajatecké tábory, transporty zajatců a za-

tčených a jejich předávání do systému sovětských
Gulagů.
Zatýkání a prvotní vyšetřování ruské i ukrajinské
emigrace hned po 9. květnu 1945 v Praze a jejím
bezprostředním okolí, jakož i vlasovců, příslušníků
gestapa, bezpečnostní služby (SD), abwehru či SS
a dalších nacistických mocenských složek, prováděli příslušníci jednotlivých útvarů a jednotek
Smerš.
Podle svědectví překladatele 2. odboru správy
Smerš 4. ukrajinského frontu Michaila D. Mondiče
se operativci i vyšetřovatelé vojenské kontrarozvědky podíleli na mučení zatčených: „Lubjanka!
Proč jezdit do Moskvy, aby člověk viděl Lubjanku?
Ta je i tady. Tam se lidé vrhají z okna, aby skončili svůj život sebevraždou. A totéž se děje i zde.
Lubjanka v Praze, ve Střešovicích, v Dělostřelecké
ulici číslo 11.“
Sovětské bezpečnostní složky využily nefunkčnosti
československého státního aparátu (policie, četnictvo, atp.), infiltrovaného zčásti též komunisty či
agenty NKGB (vláda, ministerstva vnitra a obrany,
část velení armády, včetně Obranného zpravodajství), a bez ohledu na spojenecké závazky začaly
realizovat vlastní plány na likvidaci antibolševické
opozice.
Zatýkání se týkalo především výrazných osobností
bílé emigrace, osob vnímaných jako morální, odborné a politické autority, náležejících ke střední
nebo vyšší společenské vrstvě, ve většina případů
absolventy vysokých škol. Vladimír Bystrov uváděl,
že odvlečení tvořili kolem dvou procent všech tehdy v Československu žijících ruských emigrantů, ale
až téměř sedm procent emigrantů, kteří již získali
státní občanství. Jejich společenského postavení
a vliv na okolní společnost byly zřejmě jedním z důvodů, podle nichž sovětské složky rozhodovaly, kdo
má být deportován.
Mezi nejvýznamnější odvlečené patřili generál
Sergej Vojcechovskij (zadržen 12. 5. 1945), diplomat Vladimír Rafalskij (odvlečen 11. 5. 1945),
vyslanec Maxym Slavinskij (odvlečen 8. 7. 1945),
ředitelé ruského gymnázia Vladimir Svetozarov
a Pjotr Savickij (zadržen 21. 5. 1945), ředitel ukrajinského gymnázia Hryhorij Omelčenko (odvlečen
24. 5. 1945), spisovatel Konstantin Čcheidze (zadržen 1. 6. 1945), admirál Jakov Podgornyj (odvlečen 12. 5. 1945), továrník Grigorij Těš (zadržen asi
13. 7. 1945), filolog a literární historik Alfréd Bém
(odvlečen 16. 5. 1945), ředitel Ruského institutu
pro zemědělské družstevnictví Sergej Marakujev
(zadržen 25. 5. 1945), předseda Ukrajinské obce

v Československu Mykola Halahan, architekt Jurij
Prokopenko (odvlečen 13. 5. 1945), předseda
Muzea osvobozovacího boje Ukrajiny Volodymyr
Birčak, generál Dmitrij Čerkes, předseda Svazu
ruských spisovatelů a novinářů v Československu Sergej Varšavskij, správce knihovny Ruského
zahraničního historického archivu Sergej Postnikov (zadržen 31. 5. 1945), ředitel Institutu N. P.
Kondakova v Praze Nikolaj Andrejev (odvlečen 23.
5. 1945), ministr zemědělství Prozatímní vlády
a představitel pražského ústředí Rolnické strany
práce – Rolnické Rusko Sergej Maslov (zadržen
16. 5. 1945), představitelé téže strany Vadim
Michajlov, Ivan Vereščagin, Alexandr Juvenickij, Nikolaj Antipov a Alexej Ovsjannikov, dále vydavatel
a redaktor Petro Zlenko, kníže Pjotr Dolgorukov,
architekt Michail Kovalevskij (odvlečen 11. 5.
1945), podplukovník Anton Škelenko, bývalý diplomat a majitel filmové společnosti Borys Suchoručko-Choslovskyj (zadržen 19. 5. 1945), architekt
Leonid Lada-Jakuševič, geometr Fjodor Skripnik,
archimandrita Ivan Vinogradov, RNDr. Ing. Andrej
Matusevič z vysoké školy technické v Brně, Ing.
Alexandr Cerazov.
Dále byli zadrženi a odvlečeni důstojníci československé armády (štábní kapitán Petrov, podplukovník Konstantin Kapnin), lékaři, továrníci,
zaměstnanci československé státní správy (Boris
Janda, Alexej Morozov, Miron Semec, Konstatntin
Stanislavskij, Volodymyr Pasičnyk, Nikolaj Bystrov,
Mychajlo Kočerhan), pedagogové, projektanti a architekti, konstruktéři a strojírenští odborníci, představitelé církví a desítky dalších respektovaných
ruských a ukrajinských emigrantů.
Celkem se tato opatření v českých zemích týkala
více než 250 emigrantů, z nichž téměř dvě třetiny zahynuly nebo zmizely za neznámých okolností
(celkové odhady zatčených a deportovaných orgány Smerš jsou asi o řád větší). Kolem dvou desítek
osob se vrátilo, zpravidla ještě z prověřovacích filtračních táborů v sovětské okupační zóně. Ostatní
byli dopraveni do nápravně-pracovních táborů na
území Sovětského svazu.
Podle některých odhadů bylo v letech 1945 až
1950 z Československa celkem odvlečeno více než
tisíc ruských a ukrajinských předválečných emigrantů, z nichž měl Gulagy přežít pouze každý dvanáctý.
Sovětské bezpečnostní orgány tak krátce po skončení II. světové války naplnily své poslání při likvidaci sociálních a politických skupin ohrožujících jejich
mocenské zájmy; zároveň přitom ukázaly svrchovanému státu brutální prosazování své vůle a spojeneckou vládu donutily opustit část vlastních občanů.
Již 14. května 1945 si překladatel Mondič poznamenal: „NKVD. Češi se bojí čekistů více než dříve
gestapáků. Během tří dnů se jejich vztah k Rusům
naprosto změnil. Už nekřičí: ‘Nazdar.‘“
Cesta k převzetí moci a sovětizaci Československa
byla otevřena.
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Získejte čas a energii
pro své podnikání
v této nelehké situaci
VY
se věnujte své firmě, jejím produktům
a dalšímu vývoji.

MY
se postaráme o vše ostatní, co vám
k tomu bere prostor.

Jsme tým odborníků, který už od roku 2012 pomáhá
nejen podnikatelům v jejich dalším rozvoji.
PRÁVNÍ
SLUŽBY

ÚČETNICTVÍ
A MZDY

- starejte se o byznys a
my se postaráme o vás
- profesionalita, odbornost
a lidský přístup
- reakce nejpozději
do 24 hodin

- zakládáme si na
profesionálním
přístupu a jsme připraveni
vám dodat ten nejkvalitnější
servis

DOTACE

VAŠE
FIRMA

- v získávání dotací patříme
mezi nejúspěšnější v ČR
- s dotacemi pomáháme už
od roku 2012
- rádi s vámi zkonzultujeme,
jaké dotace mohou pomoct
v rozvoji i vaší firmě

- náš tým zahrnuje řadu
expertů se zkušenostmi
z významných tuzemských i
nadnárodních
poradenských
společností

AUDITORSKÉ
SLUŽBY

POJIŠTĚNÍ
- ušetříme vaše náklady
- zlepšíme parametry
vašeho pojištění
- vyřešíme za vás škody
- služby jsou pro
vás zdarma

DAŇOVÉ
PORADENSTVÍ

- u nás máte garanci, že
audit je vždy proveden
zkušeným auditorem

Věnujte se tomu, co vás živí a baví. Vše ostatní nechte na nás.

Kontaktujte nás
800 151 111
info@grantex.cz
GX_A4_inzerce.indd 1
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www.modra-vlna.cz

partner na kterého je spolehnu
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kdykoliv & kdekoliv
Naskenujte si QR

(www.sledovanitv.cz/voucher)

a získejte balíček
na 1 měsíc zdarma,
zadejte promo kód:

SOUKROMNIK

S námi získáte ...
až

až

150

168

TV kanálů
vč. prémiových

hodin zpětného
přehrávání (7 dní)

až

až

120

300

hodin kapacity
nahrávek

Kanály ve

Podporované platformy

filmů a seriálů
ve filmotéce

Webový prohlížeč
Chromecast

FullHD kvalitě

To nejlepší z TV

programu pro Vás

Pustíte si nás po celé EU

www.sledovanitv.cz

SmartTv

Samsung, LG, Panasonic,
Hisense, Android TV
- Philips, Sony, Sharp
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Set-Top Box

Android TV, AppleTV,
Arris a SledovaniTV box

Mobilní zařízení
Android, iOS
AppleWatch
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