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Strana soukromníků České republiky
výsledky v krajských a senátních volbách 2020 

Zvolení krajští zastupitelé 

ZLÍNSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ

PhDr. Mgr. Ivo Mitáček
bezpečnostní a mediální expert
člen zastupitelstva města Zlín   

krajský zastupitel 

Ing. Štefan Drozd
podnikatel

starosta Klášterce nad Ohří
předseda strany v Ústeckém kraji

člen Rozšířeného předsednictva strany
krajský zastupitel

Ing. Michal Dvouletý, MBA
ředitel společnosti

předseda strany ve Zlínském kraji
člen Předsednictva strany

krajský zastupitel

STŘEDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ

Ing. Jarmila Smotlachová
farmářka

starostka obce Hlavenec
předsedkyně Spolku pro obnovu venkova

ve Středočeském kraji
krajská zastupitelka
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Otevřený dopis: vládní milodary nic neřeší, 
chceme pracovat

Výsledky Strany soukromníků České republiky (Soukromníci) v krajských a senátních 
volbách 2020

Ivo Valenta
senátní obvod č. 81
Uherské Hradiště

Strana soukromníků 
České republiky

31,23 %
vítěz 1. kola

39,21 %
2. místo ve 2. kole

Kraj Název koalice % Zastupitelé celkem z toho zastupitelé za Soukromníky

1. Zlínský kraj Trikolora–Soukromníci–NEZÁVISLÍ 5,99 3 Ing. Michal Dvouletý, MBA., PhDr. 
Mgr. Ivo Mitáček

2. Středočeský kraj ODS s podporou Soukromníků 19,75 16 Ing. Jarmila Smotlachová

3. Ústecký kraj STAN s podporou Soukromníků 11,17 7 Ing. Štefan Drozd

4. Karlovarský kraj ODS–KDU-ČSL–Soukromníci 7,35 4 ---------------

5. Jihočeský kraj Trikolora s podporou Soukromníků 3,49 - ---------------

6. Královéhradecký kraj Trikolora s podporou Soukromníků 3,09 - ---------------

7. Kraj Vysočina Trikolora–Soukromníci 2,79 - ---------------

8. Pardubický kraj Trikolora–Soukromníci 2,68 - ---------------

9. Plzeňský kraj Soukromníci 0,63 - ---------------

10. Liberecký kraj Soukromníci–Svobodní 0,50 - ---------------

11. Olomoucký kraj Soukromníci–ODA 0,31 - ---------------

12. Moravskoslezský kraj Jednotní s podporou Soukromníků 0,24 - ---------------

13. Jihomoravský kraj Soukromníci nekandidovali

Krajské a senátní volby 2016 Soukromníci 2 krajští zastupitelé a 1 senátor

Krajské a senátní volby 2020 Soukromníci 4 krajští zastupitelé 

V reakci na vládní protiepidemická opatření a situaci živnostníků a ma-
jitelů malých firem žádáme vládu o změnu nastavení programu ANTIVI-
RUS a přehodnocení přístupu k zákazu provozu služeb.
Velmi složitou dostupnost programů ANTIVIRUS či COVID jsme se členy 
vlády opakovaně řešili. Je nepochopitelné, proč se stát zcela automatic-

ky a bez zatěžování ochromeného zaměstnavatele nepostará o zaměst-
nance vypnutých podniků. Všichni bychom si tak ušetřili nervy, papíry, 
pokuty za marginální pochybení a hroucení majitelů firem, kteří již vy-
placené prostředky musí vracet, aniž by někoho okradli.
Zdaleka nejhorší je však situace samotných živnostníků a majitelů ma-
lých firem. Jarní vypnutí ekonomiky všechny zaskočilo, ale existovaly 
úspory, banky nabídly odklady úvěrů či hypoték, vláda odpustila plat-
by za pojistné a s pětistovkou denně se dalo přežít. Druhé kompletní 
vypnutí ekonomiky premiér do poslední chvíle odmítal, a když se tak 
nakonec stalo, banky již odklady nenabízí, vláda se k odpouštění plateb 
za pojistné nemá, úspory zmizely a zůstala jen ta pětistovka denně.
Vyzýváme tedy vládu, aby iniciovala změny v programu ANTIVIRUS a ná-
hrady mezd zaměstnancům uzavřených firem administrovala a vyplácela 
přímo státní správa. Dále žádáme, aby v úzké součinnosti s odborníky 
vláda navrhla scénář, podle kterého by malé a střední provozovny moh-
ly opět otevřít. Náš bleskový průzkum ukázal, že živnostníci i majitelé 
malých firem jsou připraveni respektovat i velmi přísná hygienická opat-
ření, protože nečinnost je finančně i psychicky likviduje.
Chceme pracovat, ne pouze bezmocně čekat na ekonomickou smrt!

 Petr Bajer předseda Strany soukromníků České republiky
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Naděje, očekávání, hledání nejlepšího řešení 
a snaha proniknout do „sdělovacích prostředků“. 
A k předvolebnímu období patří také to, že se 
ke kandidující straně přidávají lidé, kteří dospěli 
k přesvědčení, že veřejné záležitosti nejdou řešit 
jinak než získáním přímého politického vlivu. I ob-
dobí po volbách je po celých 30 demokratických let 
pořád stejné. V případě úspěchu radost a slavení, 
v případě neúspěchu někteří mlčí, pesimisté říkají, 
že to věděli, někteří ze strany odcházejí. Plus mi-
nus také pořád stejné.
Jak tedy v letošních volbách dopadla Strana sou-
kromníků České republiky?
Před svým vyjádřením předesílám, že ještě nepro-
běhla analýza Rozšířeného předsednictva. A velká 
debata o tom, co se stalo a jak dál, bude určitě na 
XII. republikovém sněmu. Kdy bude? Jen covid 19 
to ví. Snad 16. 1. 2021. Takže to berte jako za-
myšlení zakladatele naší stavovské strany včetně 
zodpovědnosti za napsané.
Strana soukromníků České republiky získala 4 
krajské zastupitele, 2 ve Zlínském kraji – Ing. Mi-
chal Dvouletý, MBA. a PhDr. Mgr Ivo Mitáček, 1 
ve Středočeském kraji – Ing. Jarmila Smotlachová 
a 1 v Ústeckém kraji – Ing. Štefan Drozd oproti 2 
krajským zastupitelů v roce 2016. Není to úspěch 
ani propadák. „Nadhozeno“ bylo ale na více a ne-
bylo to tak nereálné.  Smutné je to, že pan Ivo 
Valenta, který vyhrál 1. kolo senátních voleb, ve 2. 
kole prohrál s kandidátem KDU-ČSL. Zde si nemo-
hu  odpustit následující. Po aféře Nečas z r. 2013, 
kdy padla vláda ODS-TOP 09-VV, získala v nových  
parlamentních volbách ODS něco přes 7 % a byla 
finančně i politicky na dně. Ivo Valenta jako pravi-

čák ji několikrát velmi významně finančně podpo-
řil. Jsme 36 let kamarádi, takže o tom něco vím. 
Když před 2 lety bylo před volbou Jaroslava Kube-
ry do čela senátu, jako nezávislý senátor za Stra-
nu soukromníků České republiky vstoupil do klubu 
ODS. Ten se tak stal nejsilnějším senátním klubem 
o 1 hlas a pan Kubera se stal předsedou senátu. 
Stejně se Ivo Valenta zachoval i při volbě pana Vy-
strčila. Vždy dodržel slovo. V letošních senátních 
volbách v obvodu Uherské Hradiště postavila ODS 
poněkud překvapivě protikandidáta. No dobře, 
politika má různé tváře. Ten ale v 1. kole vypadl 
a místní ODS ve 2. kole Iva Valentu nepodpořila! 
Spíše naopak. Podpůrné prohlášení pana Miloše 
Vystrčila bylo pouze vzdálené volání z Prahy, které 
nepřeletělo Buchlovské hory. Toto není nějaké bre-
čení. Je to konstatování faktů, na které se při dal-
ších jednáních nesmí zapomenout. Po volbách mně 
Ivo Valenta řekl: „Klid, budou další výzvy.“ „Musí-
me se dobře připravit na parlamentní volby. Proto 
odstupuji z mandátu nově zvoleného krajského 
zastupitele. Mandát tím získá z voleb 1. náhrad-
ník, což je Michal Dvouletý, také za Soukromníky“ 
řekl Ivo Valenta. Strana soukromníků České repub-
liky patří bez debaty mezi strany v pravém spekt-
ru politické scény. Tedy mezi ty, kteří chtějí v čele 
státu volbami nahradit tuto bolševickou a postbol-
ševickou tlupu, než republiku neuvěřitelně zadluží 
a zničí mj. velkou část 30 let lopotně budovaného 
soukromého podnikání hlavně malých a středních 
firem včetně malých a středních sedláků.
Určitě také sledujete námluvy od středu doprava. 
Začíná tvrdý souboj o to, kdo bude lídrem opo-
zice, tedy ten, kdo v případě porážky ANO bude 

mít právo sestavit novou vládu. Bartoš? Fiala? 
Rakušan? Někdo jiný? Uvidíme. Ještě bude hodně 
zmatků. Jsem přesvědčen, a budu to navrhovat na 
XII. sněmu, že Strana soukromníků České republi-
ky musí hodně nahlas a sebevědomě vzkázat, že 
na 100 % do parlamentních voleb s velkou vervou 
půjde. Sami? S někým? Když s někým, tak s kým 
a za jakých podmínek? Strana soukromníků České 
republiky má v dnešní době 105 obecních zastupi-
telů, z nichž je 8 starostů, 9 místostarostů, nově 4 
krajské zastupitele a 6 let měla senátora.
Jedinou „pevností“, kterou zatím nedobyla, je posla-
necká sněmovna, tedy Parlament České republiky. 
A to se musí změnit. V roce 2017 to málem vyšlo. 
Petrovi Bajerovi chybělo 21 kroužků, aby se stal 
poslancem. Paní starostce Janě Křižkové z Komně 
také chybělo pár kroužku, tedy preferenčních hla-
sů. Oba se stali 1. náhradníky. Bohužel zatím nikdo 
z poslanců ODS z Pardubického a Zlínského kraje 
neodstoupil, takže jsou stále 1. náhradníky.
Našim cílem musí být získat nejméně 2 až 3 po-
slance parlamentu nominovaných Stranou sou-
kromníků České republiky. V této nesmírně těž-
ké době, kdy se krize bude ještě prohlubovat, je 
nutné, aby v parlamentu zazníval hlas politicky 
organizovaných podnikatelů, živnostníků a sed-
láků. Napřímo. V roce 2017 jsme do parlamentu 
kandidovali s ODS. Ve společném volebním pro-
gramu je 13 bodů, které jsme vypracovali. Zrušení 
EET a kontrolního hlášení, zavedení paušální daně 
atd. atd. To vše jsme řekli dávno před ostatními! 
Dnes z těchto našich bodů má ODS hlavní body 
své opoziční politiky a ani jednou neřekli, že to do 
společného volebního programu prosadila Strana 
soukromníků České republiky. Ani jednou! Budiž 
nám to poučením! Musíme dobře vybrat naše lídry 
z jednotlivých krajů z řad podnikatelů, živnostníků 
a sedláků. Ve Straně soukromníků České republiky 
a ve spolupracujících zaměstnavatelských svazech 
je hodně zajímavých lidí, kteří po svém zvolení 
poslancem nezapomenou, odkud přišli a koho 
mají hájit. A budou umět pro naše návrhy získat 
podporu dalších! Téměř v každé rodině je někdo, 
kdo soukromě podniká, takže i většina ostatních 
poslanců to od členů rodiny i známých slyší.
Takže na závěr zopakuji, co už jsem v textu to-
hoto článku napsal. Strana soukromníků České 
republiky se začala připravovat na veledůležité 
parlamentní volby 2021. Půjdeme sami? S někým? 
Když s někým, tak s kým a za jakých podmínek? 
Na XII. sněmu strany si na tyto otázky musíme 
odpovědět. Je nutné ale hodně zabrat v našich 
krajských organizacích! A bude dobré a určitě  za-
jímavě, když Váš názor nebudete v sobě dusit až 
do sněmu a napíšete ho.

Zamyšlení nejen povolební

Od prvních svobodných voleb v červnu 1990 jsem se zúčastnil všech voleb. Ve většině případů velmi aktivně. Buď 
jako kandidující nebo v týmu, který pomáhal za Soukromníky volby organizovat. Nikdy za nikoho jiného. Období 
před volbami je pořád stejné. 

 Rudolf Baránek zakladatel Strany soukromníků České republiky
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Problematika platby na plochu
Jak jistě víte, aby zemědělec v naší 
zemi mohl čerpat dotace na ze-
mědělskou půdu, musí mít pozem-
ky zaevidované v registru půdy 
„LPIS“. Tento registr byl spuštěn 
21. 3. 2004 a vznikl na základě zá-
kona č. 252/1997 Sb. o zeměděl-
ství. Každý zemědělec byl postupně 
vyzván, aby si zakreslil své půdní 
bloky, lidově řečeno místa, kde hos-
podaří. Pokud nedošlo k nějakému 
koliznímu stavu, kde by si jeden 
pozemek nárokovaly dva rozdílné 
subjekty, SZIF pozemek zaregist-

roval a subjekt mohl čerpat dotace. V případě bývalých JZD a Státních 
statků došlo k zakreslení celých honů mnohdy bez jakéhokoli právního 
důvodu užívání. Tímto jsme se dostali do situace, kdy velké postkomu-
nistické podniky dodnes čerpají milionové dotace na pozemky, které 
byly ukradeny komunisty. Jsou to zejména dodnes nevydané restituční 
nároky, pozemky v komplikovaných dědických řízeních, jednotlivé podíly 

pozemků, cesty k polím, které jsou rozorané a společně tvoří velké lány. 
My svobodní sedláci a majitelé půdy pozvedáme hlas a chceme v těchto 
věcech zjednat nápravu. Je pro nás zcela nepřijatelné, aby se v roce 
2020 stále někdo obohacoval na půdě, která má v dnešní době svého 
majitele zapsaného na katastru. Budeme tvrdě prosazovat, aby subjekty 
hospodařící na zemědělské půdě, musely mít na každý pozemek, který 
je předmětem dotace, právní důvod užívání.
Ještě mi dovolte pár slov na téma podpora malých a středních sedláků 
(soukromníků).
Během rozhovorů nad tématem „Venkov a život na venkově“ jsme se 
plně shodli na tom, že podpora malého a středního podnikání na ven-
kově je v podstatě zanedbatelná. Agentura SZIF, která má na starost 
rozdělování evropských dotací, se během pár let posunula v byrokracii a 
v nesmyslnosti některých pravidel hodně daleko. Pro nás je zásadní, 
aby každý člověk, který je majitelem půdy, mohl získat podporu pro 
začátek a rozvoj svého podnikání. A to vše bez nesmyslné byrokratické 
zátěže. Jsme přesvědčeni, že živý venkov bez pracovních příležitostí 
nelze vytvořit. Záleží jen na nás, jestli chceme na naší vesnici agenturní 
pracovníky z Ukrajiny, kteří jsou přínosem pouze pro místní zemědělské 
družstvo. Anebo jestli podpoříme několik menších sedláků, kteří s námi 
venkov a prostředí kolem nás budou spoluutvářet.

Důvodu je hned několik… České hospodářství uvízlo v zajímavých vývojových 
kleštích. Na jedné straně máme ve srovnání s celou Evropou nejvíce osob samo-
statně výdělečně činných (OSVČ) v přepočtu na počet obyvatel. Na druhé straně 
průmysl v ČR zaměstnává téměř 38 % ekonomicky aktivních osob, což pro naši 
zemi znamená první místo mezi zeměmi Evropské unie. Pořád jsme tedy zemí 
se spíše tradiční výrobní ekonomikou, což bude náš obrovský handicap v oka-
mžiku, kde se naplno projeví hospodářské důsledky pandemie COVID-19. 
Nepřeji nikomu nic špatného, ale je možné očekávat, že dnešní průmyslové 
struktury, které jsou navíc z podstatné části exportně orientované, se zhroutí. 
Zásadním způsobem se překreslí mapa spotřebitelského chování většiny zá-
kazníků a zároveň tak dojde k vážným hospodářským otřesům, na které právě 
těžkopádný průmysl nebude schopný pružně reagovat. V konečném důsledku 
se naše země ocitne na prahu vážných ekonomických problémů, které s sebou 
ponesou skokový růst nezaměstnanosti, návazné problémy nejen příjmů, ale 

také vnitřní struktury veřejných rozpočtů a v konečném důsledku tedy i pokles 
životní úrovně obyvatelstva. 
To si zřejmě uvědomují i dnešní vládní protagonisté, a proto raději obětovali 
stovky tisíc živnostníků, než aby „sáhli“ na velké a mocné. Je skutečně para-
doxní, že živnostník, provozující malý krámek, musel svůj obchod zavřít, kdežto 
velké fabriky s tisícovkami pracovníků jedou bez jakýchkoliv omezení dál. Také 
mne udivuje, proč museli zavřít všichni provozovatelé nejrůznější služeb, u nichž 
by bylo možné nastavit provoz tak, aby se zcela eliminovala masivní koncentra-
ce zákazníků. Velké supermarkety přitom praskají ve švech. 
Bohužel dnešní vláda prokazatelně nahrává velkým a likviduje malé. Podporuje 
nadnárodní koncerny namísto toho, aby držela při životě místní farmáře, živ-
nostníky a další soukromníky. 
Tento stav však skončí. A bude to dřív, než by se na první pohled mohlo zdát. 
Tato situace je totiž dlouhodobě neudržitelná. 

Koluje nám v žilách selská krev?

„Přizdisráčství“ musí vystřídat skutečná renesance 
svobodného podnikání

Vážení, při tvorbě nového zemědělského programu pro Stranu soukromníků České republiky zaznělo několik zá-
sadních témat, která ve mně zanechala stopu a ispirovala mě k sepsání této krátké úvahy.

Budou to živnostníci, kteří budou muset rozhýbat ekonomiku poté, co skončí tak devastačně vedený boj proti šíření onemoc-
nění COVID-19. Přestože dnešní vláda dělá vše proto, aby se právě živnostníci stali oběťmi vládních restrikcí, jsem přesvědčen 
o tom, že to budou právě drobní podnikatelé, ke kterým bude třeba upnout pozornost při obnově českého hospodářství. 

 Martin Nejdl  svobodný sedlák | člen Strany soukromníků České republiky

 Ing. Michal Dvouletý, MBA  ředitel společnosti | krajský zastupitel ve Zlínském kaji | 
městský zastupitel v Uherském Hradišti | člen Předsednictva strany



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

5

Vláda sice teď zachraňuje své volební preference jednorázovými dotacemi, ale 
tím jen bezhlavě vyčerpává doposud disponibilní veřejné finance. Tváří se, že 
vytváří programy, které umožní živnostníkům přežít, ale přitom se jen snaží 
o vlastní politické přežití. 
Navíc v těchto covidových kompenzacích není vláda ani zdaleka tak velkorysá 
ve srovnání se sousedním Rakouskem či například Německem, kde se tamní 
vrcholní politici rozhodli firmám kompenzovat de facto drtivou většinu ušlých 
tržeb za měsíc listopad (v případě malých a středních firem jde o 75%, větší 
podniky by měly dostat 70% ušlých tržeb). Jeden by řekl hurá. Ale obecně je 
tento systém neudržitelný a dříve nebo později povede k absolutnímu krachu 
veřejných rozpočtů a bezhlavému zadlužení hned několika budoucích generací. 
Jsem přesvědčen o tom, že naši společnou budoucnost si nesmíme projíst bez-
myšlenkovými dotacemi. Musíme ji vybudovat opět a jen perspektivní prací a vy-
tvářením reálných hodnot. Musíme dát prostor malým živnostníkům a moderním 
odvětvím, aby to byli právě oni, kdo znovu nakopnou českou ekonomiku. 
K tomu však budou muset noví zákonodárci, kteří vzejdou z parlamentních vo-
leb v roce 2021, vytvořit odvážené, ale skutečně fungující předpoklady, které 
by se daly zarámovat takto:  
1. Živnostníci bez daní a s minimální výší zdravotního a sociálního pojištění.
2. Živnostníci zcela bez lejster, byrokracie, státního šmírování a regulací, tedy 
skutečný návrat ke svobodnému podnikání. 
3.Živnostníci s podporou vzniku nových pracovních míst i díky minimalizaci od-
vodové zátěže na zaměstnance, tedy výrazné snížení daně z práce. 
4. Živnostníci bez zbytečných bariér vstupu do tradičních i perspektivních odvět-
ví tak, aby začít podnikat bylo rychlé, snadné, levné a online. 

Moc si toho vážím, a nejen proto v podstatě nikam neodcházím. Mám 
dostatek sil a energie k tomu, abych se se vztyčenou hlavou díval na další 
aktivity, projekty či výzvy. Jako všichni mí vrstevníci, také já jsem přeci 
chlap v nejlepších letech. Navíc mé malé děti mi stále dodávají spoustu 
energie.
Ano, nebudu nadále zastávat funkci slováckého senátora. To však nezna-
mená, že zapomenu na všechna témata, kterým jsem se v posledních šesti 
letech věnoval. Ba naopak. Budu je velmi pozorně sledovat, komentovat, 
a pokud bude třeba, tak jim i ze své pozice pomohu. Za šest let se nám 
společně podařilo udělat velký kus práce a byla by škoda, kdyby se teď 
vše mělo zastavit jen k vůli tomu, že voliči rozhodli jinak.
A když už jsme u těch voličů… Opět se potvrdilo, že lidovci mají v našem 
regionu velmi disciplinované voliče. A když se k nim pak přidají i ti, kteří 
dají raději přednost kandidátovi jiné politické strany namísto toho, aby 
podpořili toho, kdo v zásadní chvíli pomohl ODS k pozici předsedy horní 
komory parlamentu, pak vám zůstanou už jen opravdu skalní fanoušci, pro 
které jsou výsledky, názory a tah na branku více než politikaření. Právě 
proto si každého jednoho hlasu tolik vážím a tato podpora mne motivuje 
k tomu, abych dál pokračoval ve veřejných aktivitách. A vím, že v tom 
nezůstanu osamocen.
Čeká nás těžká doba. Vláda zavřela, co mohla. Školy, bary i hospody. Snaží 
se zkrotit nárůst počtu pacientů s Covid-19, především těch, kteří by po-
třebovali nemocniční péči. Bohužel jsme však opět svědky chaosu, absen-
ce jakéhokoliv uceleného krizového plánu a tahání opatření z pomyslného 
rukávu. Teď zřejmě nemáme na výběr. Je třeba se soustředit na přibrzdění 
epidemie a pomoci zdravotnímu systému zvládnout tento nápor. Mimo-

Každý, kdo se po pandemii COVID-19 postaví na vlastní nohy a začne vytvářet 
hodnoty nebo dokonce bude mít tolik síly, aby dal práci i dalším lidem, bude 
potřebovat od státu nikoliv klacky od nohama, ale skutečnou pomoc a podporu. 
„Přizdisráčství“ však musí vystřídat živnostenská revoluce a opravdová rene-
sance svobodného podnikání. A jako člen Strany soukromníků ČR, která byla, 
je a do budoucna zůstane jedinou reálnou politickou sebeobranou živnostníků 
a drobných podnikatelů, jasně říkám, že jsem plně odhodlán se na této důležité 
změně podílet. 

Navzdory covidu se dívám stále dopředu

Čtu v médiích, že jsem prohrál volby. Já to však vidím jinak. Získal jsem zlatou a stříbrnou medaili. Vyhrál jsem 
první kolo, a v kole druhém jsem skončil na druhém místě. Více než jedenáct tisíc hlasů z prvního kola a více než 
osm tisíc hlasů z druhého kola, to je přece obrovská podpora od lidí napříč celým regionem. 

 Ivo Valenta podnikatel | emeritní senátor za Stranu soukromníků České republiky

chodem i v případě léka-
řů a zdravotních sester 
se nyní natvrdo ukazuje 
to, jak stát dlouhodobě 
zanedbával a systémo-
vě neřešil tento klíčový 
segment. Bohužel. Ale 
to neznamená, že ne-
budu vládě dýchat na 
krk, abych se zastával 
všech, kteří tvrdě do-
platí na toto opatření. 
Nejen malých živnostní-
ků a podnikatelů např. 
v gastronomii a cestov-
ním ruchu, ale také prá-
vě jejich zaměstnanců, 
kteří se stali nedobrovolnými rukojmími vládních restrikcí.
Buďme na sebe opatrní, ale nepropadejme panice. Bude těžké překonat 
toto období, pro některé zdravotně, pro mnohé ekonomicky i psychicky. 
Sociální a společenská izolace nikomu nepřidá, stejně jako odtržení od 
kultury, tradic, sportu, koníčků. Těžké to budou mít i školáci včetně jejich 
rodičů. Víte, že fandím moderním technologiím, ale děti prostě patří do 
školy. Vždyť od začátku roku tam vlastně byli jen pár týdnů, a to se dřív 
nebo později projeví v celé společnosti.
Tak pevné zdraví, hlavu vzhůru a dívejme se dopředu.
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MUDr. Lumír Mraček

Čím začít?! Snad podařenou schůzkou v „Riově“ restauraci na Vyšehra-
dě. Je vidět, že suverenita našich představitelů je bezmezná. V nouzo-
vém stavu, do uzavřené restaurace vládní limuzínou, bez roušky. Snad 
alespoň nepili z jedné láhve...Pokud se podíváme na účastníky této 
schůzky, po neustále měněných lžích, to ze všech lezlo jako z chlupaté 
deky. Po „snad?“ konečném zveřejnění všech účastníků tedy pánové 
Faltýnek, Prymula, Gotvald a Havrlant musí být snad všem čtenářům 
jasné, že se na schůzce jednalo pouze a rozhodně o zdraví českého 
lidu a jak tomuto naprosto nezištně pomoci, bez ohledu na svůj volný 
čas i finanční prostředky.
A tak můžeme plynule přejít k chaotickým, vzájemně si odporujícím, 
neustále se měnícím rozhodnutím vlády. Po hrubém podcenění epi-
demiologické situace signalizované odborníky, premiérem Andrejem 
Babišem, se postupně museli začít hledat viníci vzniklé situace. Po 
sedánku na Vyšehradě máme v pár dnech třetího ministra zdravotnic-
tví. Ten se uvedl popřením svého podpisu za odvolání Andreje Babiše 
na formuláři Milionu chvilek a zmaštěním výpočetu čísla R. No uvidíme, 
jak bude silný a stát si za svými, a doufám, že odbornými názory. Je 
taky zřejmé, že PR pana premiéra dochází dech. Ono je něco jiného 
lhát národu v pohodičkových časech prosperity a něco jiného, když jde 
o kejhák i jeho nadšeným voličům. 
Ochrana seniorů, jako nejdůležitější opatření dneška, bylo smeteno 
v září ze stolu a dnes se s velkou pompou uvádí do praxe. Vztahy mezi 
vládními činiteli jsou více než napjaté, vyjádření jednoho smete ze 
stolu druhý. Zdraví je v životě bezesporu to nejdůležitější, o čemž se 
zajisté přesvědčil každý z nás. 
Pojďme se teď věnovat mému oblíbenému tématu – tedy veřejným fi-
nancím. Schodek státního rozpočtu je za měsíce leden až říjen letošní-
ho roku 274 mld Kč. Možná pro lepší představu pro „obyčejné lidi“ se 
jedná o 27 milionů tisícikorunových bankovek. Prostě pěkná hromada. 
Člověk by se zaťatými zuby byl snad tuto částku ochoten pochopit. 
V dnešním roce je situace skutečně bezprecedentí a nepředvídatelná 
vlastně na celém světě, ale tato částka má svá mnohá ale. Nebo jenom 
ale. Vláda totiž nehospodařila v předchozích tučných letech s rozvahou 
a zodpovědně. Ale jen s rozpouštěním rezerv, bezduchým vyhazováním 

peněz a kupováním voličů a navyšováním počtu státních zaměstnan-
ců a jejich mezd za cenu postupné likvidace živnostníků a drobných 
podnikatelů, které tato doba dorazí úplně. Ani nejsem přesvědčen, že 
zvýšené výdaje z rozpočtu pomohou přežít těm, kteří mají zakázáno 
podnikat, a nejsem přesvědčen, že vláda bude rozvíjet investiční akti-
vitu. Jde stále o to samé. 
Pohlídat si nasypání dotací do soukromých kasiček, koupit si za cenu 
příšerných dluhů voliče. Vláda v zoufalé snaze zajistit si hlasy v parla-
mentních volbách roku 2021 absolutně rezignovala na jakoukoli roz-
počtovou kázeň. Státní finance tak i vzhledem k plánovanému schodku 
příšerně zadlužují naši budoucnost a blíží se k rozvratu. Paradoxně 
jsou dnes prováděny věci, na které dlouho tlačíme, ale vláda o nich 
nechtěla ani slyšet. Je zrušena účtenkovka, EET je na umělé ventilaci 
a doufám, že její smrt je neodvratná, je zrušena daň z převodu nemo-
vitosti. 
Vždy jsme byli pro snižování daní, ale též pro základní rozpočtovou 
zodpovědnost. Přechod výpočtu odvodu 15% daně ze superhrubé mzdy 
na 15 % daň z hrubé mzdy je v současné době hrozivých rozpočtových 
schodků za hranou. Je to dalších  80 mld. Kč do bilance státního roz-
počtu. Tento nápad dokonce způsobil rozkol ve vládní koalici a jsem 
zvědav, jestli vůbec nějaký rozpočet na příští rok budeme mít. Hrozí 
totiž rozpočtové provizorium.
A nedá mi to přihřát si obvyklou polívčičku. Jsou desítky tisíc lidí, kte-
ří nezaviněně stojí před krachem a nedobrou budoucnosti. Přicházejí 
o svůj majetek, o své sny, o chuť pokračovat. A na druhé straně se 
dočtete, že paní Jermanová má být předsedkyní kontrolního výboru ve 
Středočeském kraji za 80 000 Kč. 
Pak dojde k opravě, že to není za 80 000 Kč, ale za 93 000 Kč, ne-

boť odměna byla vloni navýšena + služební auto pochopitelně k tomu. 
Daňovým poplatníkům se musí otevírat kudla v kapse. Opravdu by to 
státní zaměstnanci všech kategorií „nevytrpěli“, třeba rok s platem 
třeba – 5 %? Myslím na jeden rok, prostě na dobu zřejmé ekonomické 
a zdravotní krize. Asi ne. Je vidět, že v tom všichni prostě nejsme. Ale 
to už jsem psal v článku „Vysmátí a zoufalí“. 
Dnes trochu na okraji zájmu stojí ekologická katastrofa na řece Bečvě, 
kde došlo k úhynu mnoha tun ryb a významnému znečištění životního 
prostředí, které je bezprecedentní v dnešní Evropě. Kyanid je prostě 
kyanid. Kolik je podezřelých? No jak se říká, někdy ani dva. Ale jak to 
může dopadnout, když někdo vyšetřuje sám sebe. 

Na závěr přeji všem hodně zdraví a držte se, musí se to všechno ob-
rátit k lepšímu.

Všechnopárty

Vážení a milí čtenáři našeho měsíčníku, je zřejmé, že naše příšerná doba s sebou přináší tolik událostí, že se pa-
trně nelze věnovat jen jedné. To je skoro nemožné. Tak jsem si s dovolením půjčil název televizního pořadu pana 
Šípa. Snad se nebude zlobit.

 Ing. Ladislav Linek 1. místopředseda Strany soukromníků ČR | zastupitel městské 
části Praha 15 | podnikatel

Vždy jsme byli pro 
snižování daní, ale 
též pro základní 

rozpočtovou 
zodpovědnost.
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Strana, hnutí 10. 5. 
2020

14. 6. 
2020

10. 7. 
2020

20. 9. 
2020

18. 10. 
2020

ANO 2011  33,7 % 31,5 % 32,0 % 27,5 % 24,5 %

Piráti 12,8 % 17,0 % 18,0 % 19,5 % 19,0 %

ODS 11,5 % 13,5% 13,0 % 15,0 % 13,5 %

STAN 4,2 % 5,5 % 6,0 % 6,5 % 9,5 %

SPD 6,5 % 8,0 % 5,5 % 8,0 % 8,0 %

KDU-ČSL 6,1 % 4,0 % 4,5 % 4,0 % 6,0 %

TOP 09 3,0 % 5,0 % 5,05 % 5,0 % 5,5 %

KSČM 7,3 % 5,0 % 5,5 % 4,5 % 4,5 %

ČSSD 8,9 % 5,5 % 5,0 % 5,5 % 4,0 %

Trikolora 3,5 % 2,0 % 3,0 % 2,5 % 3,0 %

Ostatní ------ ------ ------ 2,0 % 2,5 %

Většinou je nazýván liberalismus. Vždycky jsem si myslela, že liberál je 
svobodomyslný člověk, pro kterého je svoboda v mnoha směrech napros-
to prioritní. Asi jsem se pletla. Anebo se spíš za tento pojem schovávají 
levicoví teroristé, kteří začínají bourat demokratickou část světa.
Začalo to nenápadně a pozvolna. Když to prošlo, začali přitvrzovat – Me 
too, které se z dobrého úmyslu zvrhlo v hon na čarodějnice. Vlastně 
na čaroděje. Vymizení diskusí a veřejné prezentace odlišného názoru na 
svět, než který ta která univerzita (především v USA) či jiná autorita 
označila 
za „správný“. Další level představuje hnutí Black lives matter, kdy se 
opět dobrý úmysl zvrhnul v anarchii a teror lůzy. V jeho jménu jsou ničeny 
sochy, soukromý majetek, „narovnávají“ se dějiny atd. A pokračujeme 
dál. Ze sociálních sítí a dalších internetových zdrojů kvapem a v dost 
velké míře mizí díla či příspěvky autorů, kteří nesdílejí ten správný názor. 
Mizí filmové klasiky či jiná díla, která nevyhovují současnému světovému 
levicovému pohledu.  Pro příklad. Jedna ze sociálních sítí po vystupňová-
ní tohoto tlaku vymazala všechny obrázky Winstona Churchilla. Zatímco 
jeden z nejmasovějších vrahů všech dob Adolf Hitler na této síti trůní 
vesele dál.  A nejen on. Začínají být vydávána „doporučení“ pro tvor-

bu nových děl. Už žádná autorská svoboda. Pěkně tvořte podle pokynů 
a ve vymezeném prostoru. Marx, Engels, Lenin a jim podobní se musejí 
v pekle tetelit blahem. Konečně nastává doba komunismu. Všechno bude 
všech, všichni jsou si rovni, přípustný bude jen ten jeden správný svě-
tonázor. Kdo se nepodřídí, bude zničen. Zatím to ničení probíhá v rovině 
profesní a společenské. Ale nebojte se, určitě dojde i na ničení totální. 
Bolševici (nikdo jiný to totiž není) to mají v krvi a vyzkoušené. A ještě 
k té rovnosti. Nikdy si všichni lidé nebyli, nejsou a nebudou rovni. Mocní 
a bohatí tohoto světa si vždy byli, jsou a budou rovnější. Tak to prostě 
bylo, je a bude. Je potřeba se s tím trochu smířit, protože každý z nás je 
jiný. Máme jiné možnosti a schopnosti.  A i v přírodě je to tak nastaveno. 
Samozřejmě to nesmí přesáhnout únosnou mez a my se musíme snažit 
o to, aby se ta mez co nejvíce snižovala.
Snažím se doufat, že u nás k tomuhle dojde co nejpozději. Spoléhám na 
svou generaci, která snad ještě má trochu protilátek proti tomuto viru, 
který jsme získali za socialistického blahobytu.  Snažili jsme se s manže-
lem předat tyto protilátky i svým dětem. Snad se nám to alespoň trochu 
podařilo. A modlím se, aby takových lidí jako my bylo co nejvíce. Tenhle 
virus je totiž stokrát horší než koroňák. Bůh s námi.

Skrytý virus

Dnešní svět ovládl koronavirus. Je nepříjemný i nebezpečný, ale dá se s ním bojovat. A ubližuje všem. Někomu 
víc, někomu méně, ale v podstatě všem. Bez rozdílu. Mě ale děsí úplně jiný virus, který se již několik let naprosto 
nepozorovaně a téměř bez překážek šíří demokratickým světem. 

 Jitka Linková vedoucí republikové kanceláře Strany soukromníků České republiky

• V měsíci srpnu 2020 průzkum neproběhl.
• Ať jsou názory na volební průzkumy jakékoliv, určitý obrázek o vývoji 
to dává.

• Agentura Kantar patří mezi solidní „průzkumníky“.
• Politický vývoj a preference za 5 měsíců, námět pro přemýšlení.
 Rudolf Baránek

Agentura KANTAR. Volební průzkumy 
 pro Českou televizi
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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.

Kontaktujte nás
800 151 111

info@grantex.cz

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

VAŠE 
FIRMA

PRÁVNÍ
SLUŽBY

ÚČETNICTVÍ 
A MZDY

DOTACE DAŇOVÉ 
PORADENSTVÍ

AUDITORSKÉ
SLUŽBY

POJIŠTĚNÍ

- starejte se o byznys a 
my se postaráme o vás

- profesionalita, odbornost 
a lidský přístup

- reakce nejpozději 
do 24 hodin

- 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

- zakládáme si na 
profesionálním 

přístupu a jsme připraveni 
vám dodat ten nejkvalitnější 

servis

- ušetříme vaše náklady
- zlepšíme parametry 

vašeho pojištění
- vyřešíme za vás škody

- služby jsou pro 
vás zdarma

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

GX_A4_inzerce.indd   1 10.6.2020   18:41:20

inzerce
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www.modra-vlna.cz

partner na kterého je spolehnu

inzerce
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inzerce
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kdykoliv & kdekoliv

www.sledovanitv.cz

Podporované platformy 

Naskenujte si QR 
(www.sledovanitv.cz/voucher)  

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

SOUKROMNIK

TV kanálů 
vč. prémiových

150 
až

hodin kapacity  
nahrávek

120
až

filmů a seriálů 
ve filmotéce

300
až

hodin zpětného  
přehrávání (7 dní)

168
až

Kanály ve FullHD kvalitě 

To nejlepší z TV programu pro Vás

Pustíte si nás po celé EU

Set-Top Box  
Android TV, AppleTV,   

Arris a SledovaniTV box

Webový prohlížeč  
Chromecast

SmartTv  
Samsung, LG, Panasonic, 

 Hisense, Android TV  
- Philips, Sony, Sharp

Mobilní zařízení 
 Android, iOS 
AppleWatch

S námi získáte ...

inzerce
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– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 
 

Eva Draxalová - Jan Tóth 
 

 
 

Kavárna-penzion Evík, Eva Draxalová a Jan Tóth 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
Karlovarská 1191, 362 22 Nejdek, 602136643 

nebo 353925578, evik©volny.cz, www.evik.cz, 
www.facebook.com/EvikNejdek  

 
 

Nejdek 2 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 

Hostinská činnost – ubytovací služby 
 

 
 

Příjemné posezení s možností ochutnat naše 
minutkové speciality, salónek s kulečníkem, 

víkendové diskotéky, ubytování v malém 
penzionu. 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 

 

– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 
 

Eva Draxalová - Jan Tóth 
 

 
 

Kavárna-penzion Evík, Eva Draxalová a Jan Tóth 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
Karlovarská 1191, 362 22 Nejdek, 602136643 

nebo 353925578, evik©volny.cz, www.evik.cz, 
www.facebook.com/EvikNejdek  

 
 

Nejdek 2 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 

Hostinská činnost – ubytovací služby 
 

 
 

Příjemné posezení s možností ochutnat naše 
minutkové speciality, salónek s kulečníkem, 

víkendové diskotéky, ubytování v malém 
penzionu. 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 

 

– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 
 

Eva Draxalová - Jan Tóth 
 

 
 

Kavárna-penzion Evík, Eva Draxalová a Jan Tóth 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
Karlovarská 1191, 362 22 Nejdek, 602136643 

nebo 353925578, evik©volny.cz, www.evik.cz, 
www.facebook.com/EvikNejdek  

 
 

Nejdek 2 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 

Hostinská činnost – ubytovací služby 
 

 
 

Příjemné posezení s možností ochutnat naše 
minutkové speciality, salónek s kulečníkem, 

víkendové diskotéky, ubytování v malém 
penzionu. 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 

 

– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 
 

Petr Jurča 
 

 

 
RVS Chodov, s.r.o. 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
Vančurova 504,357 35 Chodov 

okr. Sokolov 
602278444, rvs@rvs.cz, www.rvs.cz 

 
 

 
Výrobky včetně montáže a servisu dodávám: 

Česká republika, Polsko, Slovensko, Rakousko, 
Německo 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
Průmyslové váhy, automatizace, pásové váhy, 

zásobníkové váhy, řídící systémy 
 

 
 

 
Nabízím vše uvedené v předmětu podnikání. 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 

Obchodní sekce
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– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 

Ing. Jarmila Smotlachová 
 

 
 

 
 

Ing. Radek Smotlacha, soukromý zemědělec 
J.Smotlachová – spolupracující osoba 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
Hlavenec 3 

294 74 Předměřice nad Jizerou 
723 889 277, 602 192 841 

farmasmotlacha@gmail.com 
info@litozel.cz 

 

 
Jedna pobočka – sídlo podnikání 

 
Sezónní farmářský obchod 

- prodej ze dvora 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 
 

Zemědělská výroba, pěstování zeleniny 
 

 

Nabízíme sortiment teplomilné zeleniny 
pěstované ve foliových krytech – rajčata (14 

odrůd), papriky (7 odrůd), okurky (5 odrůd), lilek, 
cuketa, cibule, dýně 

Polní plodiny – mák, pšenice, řepka 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 

– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 

Josef Valihrach 
 

 

 
 

Vinařství Josef Valihrach,s.r.o. 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
 

Krumvíř 395, 691 73 
605980530 

objednavkyvalihrach@centrum.cz 
 

 

 
 

2 
Vinotéka (Kašnice 52, 691 72) 

u silnice Brno - Hodonín 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 
 

Prodej vína včetně speciálních kategorií. 
 

 

 
Široká nabídka vín všech kategorií, včetně vín 

oceněných na prestižních zahraničních soutěžích. 
Držitel titulu World Champion, dvojnásobný vítěz 

Chardonnay of the World, trojnásobný Vinař 
roku ČR. 

 
 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 
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– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 

Zdeněk Trnka 
 

 
 

 
Zdeněk Trnka 

oční optik 
majitel 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
 

Palackého 143 
Rokycany 

tel. 603 430 751 
www. optik-trnka.cz 

 
 

 
 

Tachov, Boženy Němcové 480 
Plzeň, Sady pětatřicátníků 8 

Praha 1, Jindřišská 19 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 

Oční optika 
fitness 

 
 

 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 

 

– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
Mgr. Robert Kaše 

 
 

 
 

Advokátní kancelář 
Mgr. Robert Kaše 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
U Svépomoci 2020/9 

301 00 Plzeň 
rk@akkase.cz 
777 108 475 

 

 
 

-------------------- 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 

právní poradenství 
obhajoba 

právní zastupování 
 

obhajoba při hospodářské trestné činnosti 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 
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– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 

Miroslav Nedvěd 
jednatel 

 
 

NBB Ligno 
spol. s r. o. 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
Markvartice 88 

okr. Jihlava 
mira.nedved@seznam.cz 

777 553 353 
 
 

 
 

Stará Říše, okr. Jihlava 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 

dřevovýroba – pila 
autodoprava 

 
 

 
výroba a prodej palet 

pořez dřeva (katr, pásová pila) 
prodej řeziva 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 

 

– 

R E G I S T R A Č N Í  L I S T  
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

Bc. Petr Homola 
Tel 603 118 978 

petr.homola@mhcirus.cz 

 
MH CIRUS SERVIS, s.r.o. 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve 
kterém působí 

Postoloprty, PSČ 439 42 
Marxovo náměstí 96 
Tel +420 415 783 621 
mhcirus@mhcirus.cz 

www.mhcirus.cz 

 
 

--------------------------- 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

Tepelné izolace (potrubí, kotle, apod.) 
Antikorozní ochrana (potrubí, OK, včetně 

tryskání) 
Montáž lešení (Layher Allround 30.000 m2, LEKO 

20.000 m2, SGB CUPLOK 5.000 m2) 

Jsme montážní firmou, která provádí servisní 
činnosti po celém území ČR (EU, Rusko) 
především v energetice a petrochemii. 

Referenční vyjádření některých našich zákazníků 
je možné shlédnout na naší webové prezentaci 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28.5.2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd. Jsem přesvědčen, že tato základní informace 
může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při 
plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona podnikat. Ale může svým členům poskytnout i 
takový druh servisu!!! Soukromník, který se rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat 
peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a 
uvidíme, jak dále. Naši předkové z Československé strany živnostensko-obchodnické 
středostavovské mezi sebou velmi čile obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem 
na sebe dobrovolně zodpovědnost za tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav 
více ví. 
 
Rudolf Baránek 
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– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 

Robert Kučera 
 

 

 
 

OSVČ 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
 

Ratbořská 298, 190 16 Praha 21 
Újezd nad Lesy 

tel. 602 204 993 
bazilisek@volny.cz 

 
 

 
 
 

------------------------ 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 

Autoopravárenství 
 

 
 

 
 

opravy automobilů a zemědělské techniky 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 

 

– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
Ladislav Marek 

 
 

 
 

 
Cruising Yacht Club Marné volání z.s. 

námořní jachetní kapitán 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
Starokolínská 242, 190 16 Praha 21 

lamark@atlas.cz 
+420 604 238 356 

 
 

 
ve všech mořích světa, která nezamrzají 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
Námořní jachting 

 
 

 
 

 
Provozování námořního jachtingu,  

 pořádání plaveb, kapitánských kurzů, 
 seminářů a školení,  

kondiční plavby 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 
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– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 

Ján Porubský 
 

 
 

 
 

OSVČ 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
 

Ježovická 93, 190 16 Praha 21 
Újezd nad Lesy 

tel. 737 521 413 
 

 

 
 
 

-------------------- 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 

Kominictví 
 

 
 

 
 

čištění a kontrola spalinových cest 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 

 

– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 

Taťána Míčková Muchová 
 

 
 

 
 

Galérie Krásno 
Majitelka, OSVČ 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
 

Bynina 155,  757 01 Valašské Meziříčí 
t. 735684898, tmuchova@seznam.cz 

www.gabraamalinka.cz 
 

 

1 
 

Vrbenská 62, 757 01 Valašské Meziříčí 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 

Kultura, galérie, výstavy 
Chemická výroba – vlastní značka 

Gabra a Málinka 
 

 
 

Bezoplachová dezinfekce na ruce, 
Ekologické prací prášky, mýdla, 

Soli, jíly a minerály do domácnosti 
 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 
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– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 
 

Miroslav Naimann 
 
 

 
 

Ideal deals s.r.o. 
Magda Naimannová 
Magda Naimannová 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
 

Lupáčova 891/7, Žižkov, 130 00 Praha 3 
416 811000 

idealdeals@seznam.cz 
 

 
 

 
1 

Štětí, okr. Litoměřice 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 
 

Maloobchodní a velkoobchodní prodej barev, 
laků, tmelů 

 
 
 

 
 

Barvy, laky tmely. Natěračské práce. 
Zprostředkování služeb.  

 
Síť DŮM BAREV je, stejně tak jako značky Primalex a Balakryl, součástí skupiny PPG, což 
znamená okamžitý přístup k novinkám z oblasti vývoje barev a nátěrů, profesionální 
zázemí aplikačních a technických odborníků na práci s barvami a flexibilitu dodávek v 
případě větších odběrů. 

Naše prodejna DŮM BAREV Vám nabízí komplexní sortiment barev, laků, ředidel, 
příslušenství a dalších produktů zavedených renomovaných značek, které jsou potřeba 
při malování a natírání. Také u nás najdete kolorovací automat, díky kterému jsme Vám 
schopni namíchat jakýkoli z více než 20 000 odstínů. Samozřejmostí je profesionalita 
prodejního personálu, který je vždy připraven poradit s výběrem správné barvy na Vaši 
konkrétní aplikaci. 
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– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
Zdeněk Renc 

Staatl. gepr. Augenoptiker 
Augenoptikermeister 

 
 

 
 

Renc Optik Boutique, s.r.o. 
jednatel 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
 

Husovo nám. 54, 269 01 Rakovník 
tel. 604 204 961 

email: optika.renc@seznam.cz 
www.rencoptik.cz 

 

 
 

Rakovník, Husovo nám 54 
Praha 10, Minská 7 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
oční optika 
optometrie 

 
 

 

 
měření zraku 

brýle, kontaktní čočky 
sluneční brýle, doplňky 

spolupráce s významným očním lékařem 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 

 

– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
Zdeněk Renc 

Staatl. gepr. Augenoptiker 
Augenoptikermeister 

 
 

 
 

Renc Optik Boutique, s.r.o. 
jednatel 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
 

Husovo nám. 54, 269 01 Rakovník 
tel. 604 204 961 

email: optika.renc@seznam.cz 
www.rencoptik.cz 

 

 
 

Rakovník, Husovo nám 54 
Praha 10, Minská 7 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
oční optika 
optometrie 

 
 

 

 
měření zraku 

brýle, kontaktní čočky 
sluneční brýle, doplňky 

spolupráce s významným očním lékařem 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 

 

– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
Zdeněk Renc 

Staatl. gepr. Augenoptiker 
Augenoptikermeister 

 
 

 
 

Renc Optik Boutique, s.r.o. 
jednatel 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
 

Husovo nám. 54, 269 01 Rakovník 
tel. 604 204 961 

email: optika.renc@seznam.cz 
www.rencoptik.cz 

 

 
 

Rakovník, Husovo nám 54 
Praha 10, Minská 7 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
oční optika 
optometrie 

 
 

 

 
měření zraku 

brýle, kontaktní čočky 
sluneční brýle, doplňky 

spolupráce s významným očním lékařem 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 

 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 

Zuzana Krausová  

Euco spol. S r.o. 
Zuzana Krausová, Kateřina Pánková 

Zuzana Krausová 

 

 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 

Hřbitovní 185/5 
360 20 Karlovy Vary  

 

Provoz jen na sídle firmy 

 

 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 

Dovoz evropských panenek a plyšáků 
Prodej 

Specializovaná půjčovna filmových rekvizit 

  

Specializujeme se především na služby pro 
sběratele, dovážíme ale i panenky a plyšáky 

na hraní 
Dovážíme od špičkových především 

německých firem s dlouholetou tradicí. 
Půjčovna se specializuje na nově vyrobené 
panenky a plyšáky z historických forem a 

materiálů, zajišťujeme i další servis k 
danému tématu včetně poradenství k 

historickým souvislostem 

 
 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 

 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 

Zuzana Krausová  

Euco spol. S r.o. 
Zuzana Krausová, Kateřina Pánková 

Zuzana Krausová 

 

 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 

Hřbitovní 185/5 
360 20 Karlovy Vary  

 

Provoz jen na sídle firmy 

 

 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 

Dovoz evropských panenek a plyšáků 
Prodej 

Specializovaná půjčovna filmových rekvizit 

  

Specializujeme se především na služby pro 
sběratele, dovážíme ale i panenky a plyšáky 

na hraní 
Dovážíme od špičkových především 

německých firem s dlouholetou tradicí. 
Půjčovna se specializuje na nově vyrobené 
panenky a plyšáky z historických forem a 

materiálů, zajišťujeme i další servis k 
danému tématu včetně poradenství k 

historickým souvislostem 

 
 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 

 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 

Zuzana Krausová  

Euco spol. S r.o. 
Zuzana Krausová, Kateřina Pánková 

Zuzana Krausová 

 

 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 

Hřbitovní 185/5 
360 20 Karlovy Vary  

 

Provoz jen na sídle firmy 

 

 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 

Dovoz evropských panenek a plyšáků 
Prodej 

Specializovaná půjčovna filmových rekvizit 

  

Specializujeme se především na služby pro 
sběratele, dovážíme ale i panenky a plyšáky 

na hraní 
Dovážíme od špičkových především 

německých firem s dlouholetou tradicí. 
Půjčovna se specializuje na nově vyrobené 
panenky a plyšáky z historických forem a 

materiálů, zajišťujeme i další servis k 
danému tématu včetně poradenství k 

historickým souvislostem 

 
 



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

24

 

– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 

Mgr. Vojtěch Marvan 
 

 
 

 
 

Mgr. Vojtěch marvan 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
 

Vítězná 345, Klášterec nad Ohří 
723 379 099, marvyism@gmail.com 

 
 

 

 
 
 

---------------------------- 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
Marketing a PR 

 
 

 
 

 
PR strategie, marketingové strategie, prodejní 

strategie, tržní analýzy atp. 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 

 

– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
Ing. Štefan Drozd 

 
Zdenka Drozdová 

 

 
M.B.M. Drozd, s.r.o. 

majitel 
jednatelka 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
Klášterec nad Ohří 
Chomutovská 246 
tel. 725 106 888 

info@mbmdrozd.cz 
www.mbmdrozd.cz 

 

 
 

jedna pobočka 
Klášterec nad Ohří 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
velkoobchodní a maloobchodní 

prodej OOPP 
(osobní ochranné pracovní pomůcky) 

+ drogerie 
+nářadí 

 

 
 

pracovní, volnočasové oděvy, obuv, rukavice, vše 
pro práci i volný čas 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 
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– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 

Jozef Drobný 
 

 
 

 
OSVČ 

Kemp Jitřenka 
Jozef Drobný 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
 

Volšovská 126, 342 01 Sušice 
tel. 603 829 384 

krystal.susice@seznam.cz 
www. krystal-susice.com 

 
 

 
 
 

----------------------- 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 

Ubytovací a stravovací služby 
 

 

 
 

Ubytovací a stravovací služby 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 

 

– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 

 
 

 
 

 
v zaměstnaneckém poměru 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
 

tel.  728 356 304 
syriste001@seznam.cz 

 
 

 

 
Praha 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
Vysokoškolský pedagog 

 
 

 
 

výzkum v oblasti vzdělávání 
           projektová činnost 

            literární a publicistická umělecká činnost 
           vysokoškolské vzdělávání a školská 

politika  
            výtvarná a literární tvorba 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 
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– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
Bohumil Roub 

 

 
BR production 

majitel 
 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
Ohrazenická 40, 533 52 Staré Hradiště 

okr. Pardubice 
tel. 776 295 201 

bohumil.roub@centrum.cz 
 

 
celá ČR, především vých. Čechy, 

Pardubicko 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 
 

Mediální konzultace, marketingové služby 
produkce akcí 

 
 
 

 
 

Jako novinář s téměř 30letou praxí v různých 
typech médií pomohu s tištěnými či 

elektronickými materiály (korektury, grafika viz 
www. pardubicka1.cz); v psaném slově zajistím 

mediální školení i s kamerou a konzultacemi, 
sám točím, stříhám, postprodukčně zpracuji i 

vám dodané materiály, mám zkušenosti 
s pořádáním akcí především charitativního 
charakteru, a to doslova na klíč, nebo jen 

požadované služby 
 

Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 

 

– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 

Bc. Ludmila Pavlicová 
 
 

 
 

OSVČ 
 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
Hroznová Lhota 407, 696 63 okr. Hodonín 

tel. 602 551 907 
info@eko-servis.cz 

 

 
 

-------------------------- 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 

činnost účetních a daňových poradců 
 

 
 

 
zpracování mezd 
daňová evidence  

podvojné účetnictví  

 
 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 



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

27

 

– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
Martin Nejdl 

 

 
majitel 

 
 

 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
Plánice 327, 340 34 okr. Klatovy 

tel. 776 660 791 
martin.nejdl@post.cz 

 

 
 

-------------------------- 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 

šlechtění masného skotu 
člen rady plemenné knihy Aberdeen Angus 

 
 

 

 
 

prodej plemenného skotu 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 

 

– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 

Robert Pořízek 
 
 

 
Restaurant U tří zlatých hvězd 

 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
Malostranské náměstí 8, 118 00 Praha 1 

tel. 602 812 483 
info@trizlatehvezdy.cz 

 

 
 

-------------------------- 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 

pohostinství 
 

 
 

 
české speciality, špičková moravská vína, 

soukromé akce do 40 lidí 
předzahrádka v podloubí 

 
 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 
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– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 

Mgr. Bohuslav Coufal 
 
 

 
 

ONYX engineering, spol. s r. o. 
 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
Pavelkova 598/11, 779 00 Olomouc-Holice 

tel. 587 406 800, 775 775 801 
obchod@onyx.cz 

 

 
 

Olomouc, Praha 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 

informační technologie 
školení 

 
 

 
 

vše k předmětu podnikání  

 
 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 

 

– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 

Ing. Pavel Vild, Dis. 
 
 

 
 

GA consulting, majitel 
 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
Tomanova 2002, 440 01 Louny 
tel. 732 564 001, 705 121 248 

http://ga-consulting8.webnode.cz/sluzby/ 
 

 
 

Louny, severozápad, podle poptávky 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 

právní poradenství 
 

 

 
právní asistence 

oceňování majetku 
projekty, konzultace 

životní prostředí 
 

 
 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 
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– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 

MUDr. Vladimír Dryml 
chirurg 

 
 

 
Cedram, s. r. o. 

chirurgická ambulance 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
ul. Bratří Štefanů 895/1, Hradec Králové 

Poliklinika II. – 3. patro 
tel. 495 865 405 

cedram@seznam.cz 
 

 

 
 

---------------------------------- 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 

zdravotní služby 
 

 
 

 
 

zdravotní služby 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 

 

– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 

Milan Klouzek 
 

 
 

 
Stavby – KM 
spol. s r.o. 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
Topolová 548/14 
460 07 Liberec 7 
 tel. 602 286 643 

stavbykm@seznam.cz 
 

 

 
 

--------------------------- 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 

stavební práce 
 

 
 

 
- inženýrské stavby 

- výstavba parkovacích ploch, chodníků, 
obslužných komunikací a opěrných zdí 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 



 

– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 

Ing. Václav Valečka 
 

 
 

 
Pohoda Praha  

s. r. o. 
majitel 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
ul. Havraní 173 
251 01 Říčany 

tel. 603 448 212 
email: pohoda.praha@atlas.cz 

 
 

 
 
 
 

----------------------------- 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 

viz nabídka 
 

 
 

 
- prodej movitého i nemovitého majetku  
- veřejné dražby 
- poradenství v insolvenci a konkurzech 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 

 

– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 

Ing. Václav Valečka 
 

 
 

 
Pohoda Praha  

s. r. o. 
majitel 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
ul. Havraní 173 
251 01 Říčany 

tel. 603 448 212 
email: pohoda.praha@atlas.cz 

 
 

 
 
 
 

----------------------------- 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 

viz nabídka 
 

 
 

 
- prodej movitého i nemovitého majetku  
- veřejné dražby 
- poradenství v insolvenci a konkurzech 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 

 

– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 

Tomáš Forst 
 

 
 

 
 

OSVČ 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
 

Děpoltice 47, okr. Karlovy Vary 
tel. 777 208 658 

forstmalby@seznam.cz 
 

 

 
 

----------------------------- 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 

viz nabídka služeb 
 

 
 

 
malíř 

natěrač 
tapetář 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 

 

– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 

Tomáš Forst 
 

 
 

 
 

OSVČ 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
 

Děpoltice 47, okr. Karlovy Vary 
tel. 777 208 658 

forstmalby@seznam.cz 
 

 

 
 

----------------------------- 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 

viz nabídka služeb 
 

 
 

 
malíř 

natěrač 
tapetář 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 

 

– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 

Tomáš Forst 
 

 
 

 
 

OSVČ 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
 

Děpoltice 47, okr. Karlovy Vary 
tel. 777 208 658 

forstmalby@seznam.cz 
 

 

 
 

----------------------------- 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 

viz nabídka služeb 
 

 
 

 
malíř 

natěrač 
tapetář 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 
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REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympa?zanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 

Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympaBzant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že poli?cká strana nesmí ze zákona 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel

Ing. Roman Sornas  
OSVČ 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí

Ke Kukačce 797/19, 31200 Plzeň  
724602739 

sornas.roman@gmail.com 

PLZEŇ 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce

Nákup, prodej, správa a údržba nemovitosg 
Poradenská a konzultační činnost, zpracování 

odborných studií a posudků 
Služby v oblas? administra?vní správy a služby 

organizačně hospodářské povahy 
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování  

Stavební dozor 
Technický dozor stavebníka 

Inspekce a prohlídky staveb a bytů, posouzení 
jejich stavu spolu s návrhem opatření včetně 

odhadu nákladů

–
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– 

REGISTRAČNÍ LIST 
člena nebo organizovaného sympatizanta Strany soukromníků České republiky 

v Obchodní a ekonomické sekci strany 
 

Titul, jméno, příjmení Název firmy, OSVČ, majitel, jednatel 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Sídlo firmy – telefon, email, web Počet „poboček“ včetně obce či města, ve kterém 
působí 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Předmět podnikání Nabídka zboží, služeb, obch. spolupráce 

 
 
 
 

 
 

 

 
Komentář 
Založení Obchodní a ekonomické sekce Strany soukromníků České republiky bylo schváleno 
Rozšířeným předsednictvem strany 28. 5 2020. Základní myšlenkou je to, aby náš člen nebo 
organizovaný sympatizant např. z Ostravy, Prahy, Karlových Varů věděl, čím se zabývá jeho stranický 
kolega z Břeclavi, Uherského Hradiště, Liberce atd.  
Jsem přesvědčen, že tato základní informace může být počátečním impulzem k obchodní nebo jiné 
spolupráci mezi našimi lidmi. A to vše při plném vědomí, že politická strana nesmí ze zákona 
podnikat. Ale může svým členům poskytnout i takový druh servisu!!! Soukromník, který se 
rozhodne vstoupit do politiky, musí také vydělávat peníze. A k tomu je každý kontakt dobrý. 
Po prvních 15 zájemcích z našich řad připravíme databázi a uvidíme, jak dále. Naši předkové 
z Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské mezi sebou velmi čile 
obchodovali. I když neměli internet, věděli o sobě. Vzal jsem na sebe dobrovolně zodpovědnost za 
tento pokus. Prosím o Vaše připomínky a návrhy. Více hlav více ví. 
       Rudolf Baránek 


