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Svědčí o tom rostoucí preference koalice Svo-
bodní a Soukromníci, která tento krok prosa-
zuje. Celkem v devíti krajích se už její volební 
potenciál po dalším růstu přehoupl přes pěti-
procentní hranici. Koalice Svobodní a Soukrom-
níci fungují v deseti krajích z celkového počtu 
13, v nichž se 7. a 8. října uskuteční volby 
do krajských zastupitelstev.
Ve Zlínském kraji 12,9 procenta, v Králové-
hradeckém 8,5 procenta, v Pardubickém 7,8 
procenta a v dalších šesti nad pěti procenty. 
Takové výsledky přiřkl koalici Svobodných 
a Soukromníků aktuálně zveřejněný průzkum 
společnosti SANEP. „Koalice vznikaly teprve 
letos, v některých regionech jsme spolupráci 
navázali až v létě. To, že jsme tak rychle zaujali 
veřejnost, svědčí o tom, že současná politika 

krajů opravdu potřebuje změnu,“ říká předseda 
Strany soukromníků České republiky Petr Bajer, 
který je zároveň lídrem v Pardubickém kraji.
Svobodní a Soukromníci vidí cestu k lepším kra-
jům v úspornějších krajských úřadech, účinnější 
pomoci obcím a zbavení se kostlivců ve skříni 
v podobě velkých dluhů samotných krajů, pří-
padně jejich nemocnic. „Kraje si už dlouhou 
dobu hrají na malé Evropské unie. Na problé-
my lidí v regionech neumí najít řešení a jen 
netransparentně a od stolu přerozdělují pení-
ze. Mnohdy tak dochází k paradoxu, kdy kraje 
spíše překážejí, než aby pomáhaly,“ podotýká 
předseda Strany svobodných občanů a europo-
slanec Petr Mach. Pro každý kraj je připraven 
podrobný program, který reaguje na konkrétní 
problémy.
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Místo molochů, které netransparentně přerozdělují peníze, efektivní kraj s part-
nerským přístupem k obcím a obyvatelům. V takové změně kurzu vidí šanci 
na fungující regiony stále více lidí.

Státní volební komise vylosovala 
čísla, s kterými půjdou jednotlivé 
strany či hnutí do krajských voleb. 
Koalice Svobodní a Soukromníci 
budou mít na volebních lístcích 
číslo 52.

Volte č.

52

To platí ve všech deseti krajích, v kte-
rých obě strany společně kandidují. Volby 
do krajských zastupitelstev se budou konat 
v pátek 7. a v sobotu 8. října.
Koalice Svobodných a Soukromníků vzni-
kaly postupně od začátku letošního roku. 
„Celkem jde o deset krajů, tedy všechny 
kromě Plzeňského, Jihočeského a Kraje 
Vysočina,“ říká předseda Strany soukrom-
níků České republiky Petr Bajer. Pro každý 
kraj je připraven podrobný program, který 
reaguje na konkrétní problémy, základ je 
ale obdobný. Terčem velké kritiky je napří-
klad systém přerozdělování peněz určených 
na rozvoj obcí či podporu sportu a kultury, 
neefektivní hospodaření a narůstající byro-
kracie.
Přesto, že koalice Svobodní a Soukromníci 
jsou zcela novým uskupením, podařilo se 
jim velmi rychle zaujmout pozornost veřej-
nosti. „Podle průzkumu společnosti SANEP 
je v devíti krajích volební potenciál přes pět 
procent. Ve Zlínském kraji je to dokonce 
12,9 procenta, v Pardubickém a Králové-
hradeckém kolem osmi procent. Je patrné, 
že lidé si přejí změnu,“ podotýká předseda 
Strany svobodných občanů a europoslanec 
Petr Mach. Rostoucí preference zazname-
nává koalice i v dalších průzkumech.
Samotná Strana soukromníků České repub-
liky má číslo 39, týká se to Jihočeského 
kraje a Kraje Vysočina. V Plzeňském kraji 
Soukromíky najdete v koalici Starostové 
a nezávislí a Patrioti s podporou Svobod-
ných a Soukromníků, která má číslo 51.
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Senátor Valenta vyzývá: Neuzavírejte nové 
smlouvy s OSA!

Petr Bajer: Odzbrojování občanů znamená 
zbavování možnosti bránit se! 

Ochranný svaz autorský (OSA) oznámil, že příští rok dramaticky navýší autorské poplatky. Některé by se měly zvýšit 
dokonce až o 50 %. Jde o další důkaz toho, že tento nezávislý spolek, který však ročně vybere na základě zákona 
téměř jednu miliardu korun, potřebuje urychleně zkrotit.

„Naše legislativa k držení zbraní je dobrá a není třeba ji jakýmkoli způsobem měnit. Situace, do které se EU 
dostala, a to především neschopností svých vedoucích představitelů, mě naprosto šokuje,“ říká předseda Sou-
kromníků Petr Bajer.

Není totiž možné, aby o penězích, které povinně 
platí nejen pořadatelé koncertů, ale také obce 
a další poplatníci, rozhodoval nějaký neprůhled-
ný spolek.
Proto jsem před několika týdny zveřejnil pozmě-
ňovací návrh k novele autorského zákona, který 
mimo jiné zavádí nový dozorový orgán. Ten bude 
nejen hlídat výši autorských poplatků, ale také 
způsob jejich vybírání a následného rozdělování 
mezi autory. Z mnoha případů, o kterých se do-
zvídám, plyne, že celý systém vybírání a rozdělo-
vání autorských odměn je vysoce netransparentní 
a není pod veřejnou kontrolou. A to se musí jed-
noznačně změnit!
A už vůbec není možné přijmout vysvětlení vede-
ní OSA, že se v ČR platí historicky nejnižší sazby 
v porovnání se zahraničím, a proto OSA mění svůj 
sazebník. To je stejné, jako kdyby si prodavačky 
v supermarketu nebo zdravotní sestry řekly, že 
od Nového roku budou mít vyšší mzdy, protože si 
jejich kolegyně v zahraničí vydělávají úplně jiné 

peníze. Je třeba zastavit tuto zvůli spolku jmé-
nem OSA. Vyzval jsem proto poslance, aby si vzali 
za svůj připravený pozměňovací návrh a zavede-
ní dozorové instituce vložili do projednávaného 
zákona rovnou v Poslanecké sněmovně. Pokud 
to neudělají, věřím, že tuto iniciativu prosadím 
následně v Senátu. Jsem přesvědčen o tom, že 
v tomto spojíme síly také s mnoha starosty, kte-
ří musí platit OSA nejen při pořádání zábav, ale 
také třeba v případě hlášení místním rozhlasem. 
Plně proto podporuji jejich stížnosti k Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže.
Zároveň vyzývám k tomu, aby nejen obce, ale 
také pořadatelé koncertů a další poplatníci 
neuzavírali s OSA nové smlouvy, dokud nedo-
jde k nápravě této situace a zajištění trans-
parentnosti nakládání s vybranými autorskými 
odměnami. Dnešní systém je nespravedlivý jak 
pro autory, tak pro všechny, kteří OSA platí au-
torské odměny.
 Ivo Valenta, senátor

Do letošních krajských voleb jdete jako předseda 
Strany soukromníku společně se Stranou svobod-
ných občanů hned v 10 krajích, co si od této spo-
lupráce slibujete?
Koalici se Stranou svobodných občanů jsme uza-
vřeli v deseti krajích ČR a v kraji Plzeňském je tato 
koalice širší a tvoří ji mimo Svobodných a Sou-
kromníků, ještě Starostové a nezávislí a Občané 
patrioti. Cílem spojení našich pravicových stran pro 
letošní krajské volby bylo dát voličům alternativu 
a přesvědčit je o tom, že hlas pro naši koalici ne-
propadne. Zároveň jsme spojením obou politických 
stran získali možnost vytvoření velmi silných kan-
didátek, s mnoha odborníky a to ve všech jedenác-
ti krajích, kde společně do krajských voleb jdeme. 
To je předpokladem úspěchu ve volbách a násled-
ně pomůže k prosazení velmi podobných postojů 
v krajských zastupitelstvech. Těmi jsou např. více 
svobody, soukromí, bezpečnosti a prosperity.

Soukromníci mají zatím pouze jediného zákono-
dárce. Slováckého senátora Iva Valentu. V čem 

jsou pro vás Soukromníci perspektivní politickou 
stranou? Proč by ji měli dát voliči přednost?
Ano, máme zatím jednoho zákonodárce, kterým je 
senátor Ivo Valenta. Ten byl zvolen v posledních 
„velkých“ volbách, a to před dvěma lety. Mimo-
chodem, byl to jediný a hned úspěšný kandidát, 
kterého Strana soukromníků České republiky 
(Soukromníci) do voleb nominovala. Ve volbách le-
tošních už stavíme nejen plné kandidátky ve všech 
krajích, ale zároveň za Soukromníky kandiduje cel-
kem sedm kandidátů do Senátu ČR. Další tři kandi-
dují v koalici s jinými politickými subjekty a několik 
dalších kandiduje s podporou Soukromníků. Sta-
vovská pravicová Strana soukromníků České re-
publiky se stala alternativou pro znechucené stře-
dopravicové voliče, kteří jsou zklamáni z chování 
v minulosti i současnosti vládnoucích politických 
stran a politických hnutí, které jim slibovaly ochra-
nu a podporu. Většina z nich slibovala například 
zjednodušení podnikání, odstranění administrativ-
ních zátěží, zjednodušení účetnictví, podporu pod-
nikání apod. Jejich sliby však zůstaly jen na papíře. 

Občanů, kteří ve větší, či menší míře podnikají, je 
v České republice víc než milion. S jejich rodinnými 
příslušníky se tento počet minimálně zdvojnásobu-
je. Je to tedy obrovská masa občanů, voličů, jejichž 
zájmy hájíme. Bylo tedy jen otázkou času, kdy nás 
najdou a pochopí, že jsme jediní, kdo je prioritně 
zastupuje. Zároveň jsme to my, kdo nikdy „neu-
hnul“ z volebního programu, který je z větší části 
právě pro tuto velkou voličskou skupinu. Naši již 
zvolení starostové, místostarostové, radní, zastu-
pitelé a i pan senátor Valenta svými činy neustále 
přesvědčují o správnosti volby, kterou občané již 
udělali.

Sobotka se nechal slyšet, že v případě neúspěchu 
strany se nebude znovu ucházet o pozici předsedy 
ČSSD. Uvažujete o podobném kroku?
Ve všech krajích České republiky tvrdě a usilovně 
pracujeme. Postupně jsme odevzdali ve všech kra-
jích kvalitní a plné kandidátky. I volební průzkumy 
nás utvrzují ve správnosti zvolené cesty. 
 pokračování na straně 3 
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Petiční akci zahájil Michal Hudec na Slovácku poté, co byl jako majitel hospůdky 
U Rybičky v Babicích na Uherskohradišťsku neustále upozorňován na policejní 
hlídky na cyklostezce, která je součástí Baťova kanálu. Podpisové archy a dopis 
převzal senátor Ivo Valenta, který zavedení povolené míry alkoholu pro cyklis-
ty podporuje. Předloha má uzákonit, že by cyklisté na cyklostezkách v obcích 
a na silnicích třetích tříd mohli mít až 0,8 promile alkoholu v krvi, což odpovídá 
přibližně dvěma pivům. Zákon bude platit pouze, pokud pojedou na kole sami. 
Další podmínkou je, že alkohol nebude omezovat schopnost řídit kolo. Pokud by 
pod vlivem alkoholu zavinil nehodu, bude na to samozřejmě brát ohled, i když 
bude míra alkoholu v limitu.
Půl promile alkoholu v krvi je tolerováno v řadě evropských zemí, ať už je to 
Rakousko nebo Francie. „Vítám tuto novelu, respektive zákon, který by umožnil 
malé množství alkoholu. Malé pivo, pohárek vína si myslím, že nikomu neublíží. 
Každý víme, co sneseme,“ říká senátor Ivo Valenta a uvádí případ, který může 
nastat: „Když jedete z Moravy do Rakouska po spojené cyklostezce, tak v Čes-
ku si nemůžete dát ani skleničku. Přijedete do Rakouska a tam si skleničku klid-
ně můžete dát. Jenomže potom se nemůžete vrátit legálně domů,“ říká Valenta.

dokončení ze strany 2
Myšlenkou na neúspěch se tedy vůbec nezatěžuji.  
Kdybych od vás dostal otázku, co budou Soukrom-
níci považovat za úspěch, odpovím: Ve čtyřech až 
pěti krajích výsledek nad 5 % a zvolení některého 
z námi navržených sedm kandidátů pod naší vlaj-
kou. 

Co vidíte jako největší problém, se kterým budete 
chtít bojovat napříč všemi kraji?
Za největší problém považuji především házení 
klacků pod nohy všem aktivním a schopným lidem, 
utahování šroubů a stále více regulací a rostoucí 
byrokracii. Samozřejmě napříč kraji rezonují té-
mata, jako je bezpečnost, zdravotnictví, školství 
a doprava.

Vy sám jste lídrem kandidátky v Pardubickém kra-
ji, kde vidíte hlavní problém právě tohoto kraje? 
A co pro jeho zlepšení budete dělat?
Je třeba změnit priority – zaměřit se na stav sil-
nic, dopravy, nemocnic a učňovského školství. Kraj 
mnohdy investuje obrovské finanční prostředky 
za naprosté nesmysly. Zároveň jsem přesvědče-
ný, že má Pardubický kraj neustále se rozrůstající 
úřad, což je nutné minimálně zastavit.

Jak si zatím vaše koalice vede v tomto kraji a jaký 
výsledek byste považoval za úspěch?
Naše koalice si vede velmi dobře. Volební prefe-
rence od dvou nezávislých agentur ukazují, že nás 
lidé v zastupitelstvu kraje chtějí a preference se 

v červnu pohybovaly mezi 6 až 6,2% v jednotli-
vých agenturách a dle výsledků neustále rosteme. 
Za úspěch naší koalice bych považoval jakýkoli 
výsledek nad 5% zajišťující naši účast v novém za-
stupitelstvu kraje. Jsem přesvědčený, že úspěch, 
tedy procenta, která dostaneme, může být daleko 
větší. Rozhodující bude kvalita a pracovní nasaze-
ní ve volební kampani, která právě probíhá a kte-
rá nás musí v maximální míře představit voličům 
v Pardubickém kraji.

Prosazujete, aby se rozhodování v kraji odehrá-
valo na co nejbližší úrovni, co nejblíže k občanovi. 
Jak konkrétně byste si to představoval?
Obecně vycházíme z principu, že občané vědí lépe 
než krajští politici, či úředníci, kam je potřeba 
prostředky investovat. Prostředky k rozvoji obcí, 
klubů a spolků by měli rozdělovat zastupitelé 
obcí samotných. Ti je dokážou využít smysluplněji 
a zároveň dokážou lépe kontrolovat jejich použití 
k tomu, k čemu byly určeny. Kraj by měl fungovat 
spíše jako servisní organizace obcí. Kraj by se tak 
stal „konečně“ pro obce partnerem.

Vaše koalice společně bojuje i proti snaze EU 
donutit členské státy, aby své občany odzbrojili. 
Byla to reakce na stále se opakující teroristické 
či jiné útoky? Myslíte, že by to opravdu něčemu 
pomohlo?
V první řadě je třeba říci, že naše legislativa k dr-
žení zbraní je dobrá a není třeba ji jakýmkoli způ-
sobem měnit. Situace, do které se EU dostala, a to 

především neschopností svých vedoucích předsta-
vitelů, mě naprosto šokuje. Schopnost bránit své 
občany je naprosto minimální a proto je nutné za-
jištění možnosti slušných obyvatel (odpovědných 
držitelů zbraní), bránit sebe a své rodiny. Odzbro-
jování občanů znamená jen jejich zbavování mož-
nosti bránit se. Bránit se těm, kdo loupí, kradou, 
přepadávají a vraždí, nebo používají bomby. Tito 
zajisté nepoužívají legálně držené zbraně, či vý-
bušniny.  

Bojujete také proti zavedení EET. Proč si myslíte, 
že se neustále odkládá?
EET je naprostý nesmysl a obrovská nejistota 
ohledně zavedení tohoto systému je snad ještě 
horší. Podnikatelé neví, co se bude dít a někteří 
i proto zvažují ukončení činnosti. Odklady zavede-
ní mají několik důvodů. V první řadě ten technický. 
Dovedete si představit, jak bude fungovat systém, 
ve kterém půjde o mnohonásobně více dat, než 
například v registru vozidel? Druhým důvodem 
je pravděpodobně to, že jsou již známy výsled-
ky tohoto experimentu v Chorvatsku. Možná, že 
i předkladatel tohoto zákona by si přál vrátit čas 
a do tohoto dobrodružství by znovu nešel. Tento 
krok však může způsobit nezvratné škody nejen 
v podnikatelském sektoru, ale i v celé společnosti. 

Jak proti zavedení účinně bojovat?
V první řadě spoléhám na moudrost ústavních 
soudců. Dále pak lze proti tomuto zákonu bojo-
vat již v krajských volbách podporou strany, která 
jde tvrdě proti zavedení tohoto zákona. Věřím, že 
dobrý výsledek Svobodných a Soukromníků v kraj-
ských volbách bude mít za důsledek přinejmenším 
odklad zavedení EET až za termín parlamentních 
voleb v příštím roce. Po úspěšných parlamentních 
volbách pak tento zákon zrušíme!  

Jedna sklenka na kole nikoho neohrozí.  
4 500 cyklistů podepsalo petici
Michal Hudec, iniciátor petiční akce na podporu zákona umožňujícího cyklistům požívat před jízdou přiměřené množ-
ství alkoholu, se vydal na kole do senátu. Ujel přes 170 kilometrů, aby předal senátorům otevřený dopis a podpisový 
arch s více než 4 500 podpisy cyklistů. 

Petr Bajer: Odzbrojování občanů 
znamená zbavování možnosti bránit se! 



kontaktní centrum: 734 200 601  www.facebook.com/soukromnici www.soukromnici.cz

V srpnu mohli lidé potkávat členy a lídry kandidátky koalice Svobodní 
a Soukromníci ve městech po celém Jihomoravském kraji. Povídali si s lidmi 
o tom, co je trápí a jak to půjde zlepšit, jak společně pomohou kraji. Na-
vštívili například Kuřim, Tišnov, Břeclav, Vyškov, Hodonín, Znojmo, Mikulov 
a samozřejmě Brno.

Kontaktní kampaň v Pardubickém kraji je již v plném proudu. Tým koalice 
Svobodní a Soukromníci začal objíždět města Pardubického kraje pět týdnů 
před volbami se stánkem s pardubickým pivem. Kandidáti denně diskutují 
s lidmi o návrzích jak pomoci kraji. Vedle toho se na území kraje objevují 
desítky billboardů s lídry, stovky plakátů, polepy na desítkách dopravních 
prostředků, on-line bannery a nechybí samozřejmě ani kampaň na sociál-
ních sítích.

Svobodní a Soukromníci 
Jihomoravský kraj

Svobodní a Soukromníci 
Pardubický kraj

 Heslem ‚Společně‘ jsme chtěli říct, že všichni by-
chom měli táhnout za jeden provaz,“ řekl Josef Ká-
les, kandidát v krajských volbách za koalici Svobod-
ných a Soukromníků v Pardubickém kraji.
 
Čím byste své voliče přesvědčil, aby volili právě 
vaši koalici?
Myslím si, že obě strany mají v Pardubickém kraji 
za sebou již odvedenou nějakou práci a mají vý-
sledky. S kolegou Lichtenbergem jsem členem chru-
dimského zastupitelstva, přestože jsme v opozici, 
podařilo se nám prosadit krok vedoucí k větší prů-
hlednosti radnice. Každé zasedání jako jedni z mála 
vystupujeme, aktivně informujeme občany o chysta-
ných krocích radnice a kontrolujeme ji. Snažíme se 
tedy přesvědčit voliče hlavně našimi zkušenostmi, 
aktivitou a elánem pomoci Pardubickému kraji.
 
Váš volební slogan říká Společně pomůžeme naše-
mu kraji. Kde konkrétně je ten největší problém, 
který je potřeba změnit?
Rozhodli jsme se pro slogan, jehož hlavním slovem 
je SPOLEČNĚ. Domníváme se, že mnozí politici se 
snaží „kastovat“ společnost a vracet se k „třídnímu 
boji“, jdou například živnostníkům a dalším aktiv-
ním a schopným lidem po krku. Nazývají je parazity 

a úspěch se tady trestá. Heslem „Společně“ jsme 
chtěli říct, že všichni bychom měli táhnout za jeden 
provaz. A co je největším problémem kraje? Určitě 
situace v dopravě. Strašně nám chybí R35 a ob-
chvaty některých měst, trpí kvůli tomu silnice II. 
a III. třídy. Domníváme se, že je potřeba zaměřit se 
právě na opravy a výstavby silnic. Co se týče našich 
dalších priorit, vidíme zde také možnost výrazně 
pomoct školství nebo udělat z molochu nazývaného 
„krajský úřad“ štíhlou instituci.
 
Máte nějaký přesný plán, jak změnu provést?
Téměř rok jsme na přesném plánu pracovali společ-
ně s odborníky z různých odvětví. Můžeme se opřít 
o ředitele škol, lékaře, ekonomy, pracovníky v do-
pravě či například o zkušené manažery. Nevidíme 
do krajských struktur tak dobře jako staré strany, 
ale díky tomu máme na některé věci nový a ino-
vativní pohled. Dokážeme úřadem prohnat trochu 
čerstvého vzduchu a to je potřeba.
 
Jednou z vašich priorit je zaměřit se na školství. 
Jak konkrétně se budete snažit školství zlepšit?
Myslíme si, že je potřeba uvolnit ředitelům středních 
škol více ruce. Ředitel školy má mít možnost určo-
vat směr, kterým se škola bude ubírat. Nemá z něj 

být pouze člověk, který vyplňuje různé formuláře 
a tabulky a naplňuje krajské směrnice. Osobně si 
myslím, že čím bude více konkurence mezi školami, 
tím vyšší bude úroveň těchto škol. Chceme také více 
propojit firmy se studenty – díky tomu se mohou 
naučit to, co v budoucí práci budou potřebovat, 
a díky tomu naleznou jako absolventi uplatnění pří-
mo v našem kraji a neodstěhují se za prací jinam. 
Pomůže to zejména učňovskému školství.
 
Vyjádřil jste se pozitivně k obchodu Británie z EU. 
Jak si myslíte, že by dopadlo referendum u nás?
Britové se rozhodli velmi dobře. Katastrofické scé-
náře fanoušků evropské integrace se nenaplňují. 
Británie je na vzestupu a bude se jí mimo EU dařit 
mnohem lépe a lépe by se dařilo i České republice, 
kdyby vystoupila z EU. Věřím, že by referendum do-
padlo dobře a i další referenda v ostatních zemích 
by vedla k tomu, že se z Evropy stane zóna volného 
obchodu bez obrovské armády úředníků, bez zby-
tečných regulací a nesmyslných dotací. ČR má být 
otevřenou ekonomikou, obchodovat se světem, ale 
Brusel se svými regulacemi nás brzdí. To je správná 
cesta, jak zvýšit životní úroveň nás všech. Samo-
zřejmě bychom měli zůstat součástí Severoatlantic-
ké aliance, která je zárukou určité míry bezpečnosti.

Mnozí politici se snaží „kastovat“ společnost 
a vracet se k „třídnímu boji“
ROZHOVOR „Domníváme se, že mnozí politici jdou například živnostníkům a dalším aktivním a schopným lidem 
po krku. Nazývají je parazity a úspěch se tady trestá. 
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Letos v říjnu kandidujete v senátních volbách 
za Stranu soukromníků v Olomouci. Co vás ved-
lo k tomu, že jste se rozhodl kandidovat, a proč 
právě za Stranu soukromníků ČR?
Dne 17. listopadu 1989 jsem byl na Albertově, 
pamatuji tehdejší očekávání. Uběhla desetiletí 
a společnost je rozpolcena. Vytrácí se paměť. Ba 
co víc, vytrácí se „selský rozum“. Stále méně je 
respektován názor občana. Slovo občan zdůraz-
ňuji, neboť pociťuji odklon od modelu občanské 
společnosti k autoritativnímu řízení státu. Na mo-
delu středostavovské společnosti byl vystavěn 
úspěch meziválečného Československa. Střední 
stav nyní reprezentuje šest set tisíc deklarova-
ných soukromníků České republiky. 
Zvažoval jsem, zda přijmout oslovení ze Strany 
soukromníků ČR. Konečnou odpověď mi dali jak 
mí mladší kolegové – studenti, tak má osobní 
zkušenost. Ti mladší mě povzbudili slovy: „Ne-
rozděluješ, umíš propojovat!“ Osobně pak odmí-
tám v České republice prosazující se společenský 
model „rozděl a panuj!“ A ona osobní zkušenost? 
Ve své praxi se po desetiletí pohybuji mezi Čechy 
v cizině, od Vídně po Los Angeles nebo Buenos 
Aires, od Švédska po Izrael. Jen ve druhé polovině 
20. století odešlo do ciziny více než dvě stě tisíc 
Čechů. A ve většině se prosadili jako soukromníci. 
Svou pílí a pracovitostí. Pro mě to odpovídá kva-
litní prvorepublikové zkušenosti a realitě. Máme 
co dohánět. Nakonec i současná Česká republika 
„ve světě“ stále žije z odkazu meziválečného Čes-
koslovenska. 
 
S jakými cíli jdete do voleb osobně?
Vstupuji s tím, co umím. Pohybuji se v oblastech 
vzdělávání, vědy, kultury. V pozici vysokoškolské-
ho učitele naslouchám třetí desetiletí názorům 
studentek a studentů, od nejmladších až po seni-
ory – studentky a studenty univerzit třetího věku. 
Jsou kritičtí ke stavu společnosti, stále víc, a to 
právem. Pociťují, že jsou omezováni – dokonce 
v části svých práv vyslovit svůj názor. Za zásad-
ní pokládám vytvářet prostor pro budoucí řešení, 
nechat hovořit druhé, třebaže oponenty. Vytratilo 
se umění naslouchat, vytratilo se vážit si poctivé 
práce. Vážit si poctivé práce, vážit si slušnosti – 
jsou to skromné cíle?  
 
Ve volbách proti vám bude osm dalších kandidá-
tů. Čím byste své voliče přesvědčil, aby dali hlas 
právě vám?
Nikdo z kandidátů není nepopsaným listem. 
Máme za sebou výhry i prohry. Sociální sítě dovo-
lují, abychom byli velmi rychle prolustrováni. Oslo-
vujeme svou minulou a současnou prací, svým 
chováním k okolí. Jiné deklarace jsou falešné. Pro 
každého – i pro historika je zajímavé číst, co vše 
bylo v minulosti deklarováno a nenaplněno. Budu 

Kandidát do senátu Barteček: Je třeba vylepšit 
pověst Olomouckého kraje
„Přijedu-li do Prahy, jsem dotazován – „tak jak u vás?“. Jde o diskutované propojení politiky, byznysu, policie, 
kriminálního prostředí. Olomoucký případ pojmenovaný Vidkun sehrává z pohledu renomé Olomoucka zápornou 
roli. Ale jsou to naopak právě Olomouc, Haná, střední Morava, kde jsou kromě velkého kapitálu tisíce drobných 
a středních podnikatelů,“ říká v rozhovoru Ivo Barteček, kandidát za Soukromníky v Olomouci.

jednoduchý – nabízím zkušenost domácí i za-
hraniční, nabízím korektnost. Umím naslouchat. 
Historik má mít odvahu vstoupit i do aktuálního 
dění – nejen přednášet za katedrou. Připomínám, 
že být korektní není slabost, být korektní je nor-
mální.

Co je podle vás největším problémem Olomouce, 
který je třeba vyřešit?
Co je zapotřebí osvětlit – a vyřešit ve vztahu 
k Olomouci, je z republikového pohledu pověst 
města. O tom jsme takřka denně informováni pe-
riodiky. Přijedu-li do Prahy, jsem dotazován – „tak 
jak u vás?“. Jde o diskutované propojení politi-
ky, byznysu, policie, kriminálního prostředí. Olo-
moucký případ/olomoucký příklad, pojmenovaný 
Vidkun, sehrává z pohledu renomé Olomoucka 
zápornou roli. Ale jsou to naopak právě Olomouc, 
Haná, střední Morava, kde jsou kromě velkého 
kapitálu tisíce drobných a středních podnikatelů 
od zemědělců, řemeslníků až po profese lékařů, 
psychologů, učitelů atd., všichni v soukromém 
sektoru, kteří jsou ve své píli konfrontováni s rea-
litou moci a arogance.
  
Svou pozici bude ve volbách obhajovat senátor 
Martin Tesařík z ČSSD. Odvedl podle vás za svoje 
působení dobrou práci?
Pan senátor je volen za ČSSD, tudíž naplňuje pri-
ority či představy své strany. Pohybuje se v po-
litice desetiletí. Každému, ať v politice či mimo 
politiku, se při zastupování veřejného zájmu 
povede mnohé naplnit ke spokojenosti většiny, 
jindy může být spokojenost, i samotného sená-
tora, menší. Bezesporu pana senátora mrzí (výše 
zmíněné) záporné vnímání Olomouce v českých 
médiích a v České republice obecně. Chceme-li 
hodnotit, pak musíme hodnotit stranu, kterou 
zastupuje, a tou je sociální demokracie. Sociální 
demokracie se vzdálila zájmu občana. Jako vyso-

koškolský učitel učím kladnými příklady. A občan 
má právo vstoupit do veřejného prostoru nejen 
v den voleb. V den voleb vyjádří své generální 
mínění. Senát není prostorem určeným pro úče-
lovou konfrontaci, senát je prostorem pro vážení 
názorů, i protichůdných, a to ve prospěch občan-
ského zájmu.   
 
Ve své vědecké práci jste se mimo jiné věnoval 
i imigrantům do Latinské Ameriky. Lze to nějak 
porovnat se situací s uprchlíky z arabského svě-
ta do Evropy?
Co propojuje imigraci na americký kontinent, kte-
rá se děje v dlouhém čase od konce 15. století 
dodnes, je více než půl tisíciletí a uprchlíky před-
nostně z arabského světa do Evropy v posledních 
letech, je pojem MIGRACE. Migrace je pohybem 
a pohyb je přirozeným stavem života. Jde o při-
rozený jev, tudíž v lidské společnosti nic nové-
ho. Půl tisíciletí na jedné straně a několik let či 
desetiletí na straně druhé lze obtížně srovnávat, 
nemá-li to být porovnávání účelové. Kde vidím 
kardinální současný problém při všech tragédiích 
v arabském světě? Je jím Turecko, role Turecka, 
odklon Turecka od hodnotového světa Evropy.
 
Někteří historici říkají, že spolu s imigranty při-
jde i konec křesťanských hodnot v Evropě. Jaký 
je váš názor?
Těžiště křesťanského světa leží v románské 
Americe, v Latinské Americe. Taková je světová 
realita. Nakonec obsazení svatopetrského stol-
ce Latinoameričanem, Argentincem – papežem 
Františkem, je toho potvrzením. Musím připome-
nout, že byl v Latinské Americe spíše očekáván 
brazilský kandidát. A doplním, že František je 
první protiváhou jinému Argentinci a nejpopu-
lárnějšímu Latinoameričanovi 20. století – Che 
Guevarovi. Oba dva chtěli/chtějí společnost léčit. 
Dám přednost léčbě slovem.
Pokud hledáme příčiny konce křesťanských hod-
not, pak je nutné zastavit se na prahu vlastního 
„českého domu“ – zvláště „nepokradeš“ denně 
zní v médiích.  A těch přikázání máme deset. Ale 
jde nám o Evropu a jak žít s našimi nejbližšími 
sousedy. Evropa jiné sousedy než arabský svět 
neměla a nebude mít. Evropa s bolestí přes svě-
tové konflikty dozrála do současné podoby. Ev-
ropa podává pomocnou ruku a našim sousedům, 
kteří v Evropě hledají ochranu, nezbývá, než re-
spektovat evropské hodnoty. Pokud se MY sami 
evropských hodnot nevzdáme, nebudou ztraceny.

Newsletter vychází jako interní materiál Strany 
soukromníků ČR. Texty neprochází jazykovou 
korekturou. Nevyžádané materiály nevracíme.
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billboardy

Aplikace billboardů s kandidátem do Senátu.

vlastní slogan 
kandidáta

Ivo
Barteček(možnost doplňkového textu)


