
Volte číslo 52, 39, 51!

Všichni jsme 
soukromníci.cz

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

To byly jedny z hlavních témat dnešního celore-
publikového setkání kandidátů koalic Svobodní 
a Soukromníci. V pražském hotelu Don Giovanni 
se jich na pozvání předsedy Svobodných Petra 
Macha a předsedy Soukromníků Petra Bajera 
sešly zhruba čtyři desítky.
Svobodní a Soukromníci vytvořili koalice v cel-
kem deseti krajích ze 13, v kterých se letos 
v říjnu konají krajské volby. Pouze v Plzeňském 
a Jihočeském kraji a na Vysočině jdou do voleb 
samostatně či v jiných předvolebních uskupe-

ních. „Podle toho, jak zatím vypadají výsledky 
průzkumů je zjevné, že společné kandidátky 
byly pro obě strany krok správným směrem,“ 
říká Petr Mach.
Například agentura SANEP se volební poten-
ciál koalic přehoupl přes pět procent v devíti 
krajích. Ve Zlínském kraji činí 12,9 procenta, 
v Královéhradeckém 8,5 procenta a v Pardubic-
kém 7,8 procenta. „V cílové rovince, kdy do vo-
leb už mnoho času nezbývá, musíme zabrat 
ještě více,“ vyzval kandidáty Petr Bajer.
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Petr Bajer, předseda Strany soukromníků České 
republiky a lídr koaliční kandidátky Svobodných 
a Soukromníků v Pardubickém kraji, vyzývá k co 
nejširší účasti v nadcházejících volbách do kraj-
ských zastupitelstev a do Senátu Parlamentu 
České republiky. „Svobodní a Soukromníci jsou 
nová alternativa pro voliče, kteří jsou zklamáni 
z chování minulých i současných vládnoucích po-
litických stran a hnutí. Naše kandidátka je plná 
odborníků, které veřejnost zná a váží si jich,“ 
uvedl Petr Bajer.
Svobodní a Soukromníci mají ve svých týmech 
v jednotlivých krajích lidi z různých oblastí živo-
ta. „Jsou tam starostové,  řezník, učitelé a tak 
dál. To jsou lidé, kteří se musí denně rozhodo-
vat. A jsou denně vystaveni veřejné kontrole. 
Musí rozhodovat, musí dotahovat všechny úkoly 
a to si myslím, že je dobrý předpoklad k tomu, 
abychom mohli prosadit náš program a možná 
i sliby, které tu byly v minulosti jinými stranami 
řečeny. Pokud ty sliby byly dobré, tak se je po-
kusíme dotáhnout až do konce,“ dodal senátor 
Ivo Valenta a kandidát na hejtmana ve Zlínském 
kraji.
Ve volbách do krajských zastupitelstev, které 
se budou konat v pátek 7. a v sobotu 8. října, 
volte číslo 52, koalici Svobodní a Soukromníci. 
Samotná Strana soukromníků České republiky 
má číslo 39, týká se to Jihočeského kraje a Kra-
je Vysočina. V Plzeňském kraji Soukromníky na-
jdete v koalici Starostové a nezávislí a Patrioti 
s podporou Svobodných a Soukromníků, která 
má číslo 51.
Do senátních voleb jdeme s deset kandidáty. 
Máme sedm samostatných a tři koaliční kan-
didáty:
  Blansko, Jozef Regec, senátor a bývalý re-

prezentant v cyklistice
  Praha 11 a 15, Jan Koukal, bývalý pražský 

primátor a diplomat
  Praha 10, Felix Antonín Slováček, hudebník
  Praha 6, Bedřich Danda, předseda Sdružení 

podnikatelů a živnostníků ČR
  Olomouc, Ivo Barteček, univerzitní profesor
  Plzeň, Pavel Havlíček, řezník, živnostník
  Pardubice, Petr Novotný, projektant, živ-

nostník
  Kutná Hora, Milan Vodička (koalice Svobod-

ní, Soukromníci, ODS), ekonom
  Bruntál, Jiří Žák (koalice ODS a Soukromní-

ci), podnikatel a bývalý senátor
  Jihlava, Miloš Vystrčil (koalice ODS, Staros-

tové, SNK a Soukromníci), senátor
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Kontaktní kampaň v Olomouckém kraji 
pokračuje i v říjnu 

Kandidáty koalice můžete potkat 
u kávy i při Šlágrování 

Kontaktní kampaň ve Zlínském kraji

Pardubice, Chrudim, Svitavy – tam všude 
ještě vyrazí kandidáti koalice SaS

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Pardubický kraj

V Olomouckém kraji mohou lidé 
diskutovat s kandidáty do kraj-
ských voleb i v týdnu těsně 
před volbami. Pozvěte své zná-
mé na kvalitní kávu a čerstvé 
pečivo.

4. a 6. října
Olomouc, nám. Hrdinů, 
14.00–18.00

Kontaktní kampaň koalice Svobodní 
a Soukromníci v Pardubickém kraji 
končí až 6. října. 

3. října 
Pardubice, nám. Republiky, Zelená 
brána - u Infocentra, 9.00–17.00
Svitavy, 10.00–16.00

4. října
Chrudim, náměstí, 9.30–16.30
Pardubice, 9.00–17.00
5. října 
Pardubice, ul. Palackého-křižovat-
ka, 9.00–17.00
Ústí nad Orlicí, 10.00–16.00

6. října 
Pardubice, nám. Republiky, Zelená 
brána - u Infocentra, 9.00–17.00
Chrudim 9.30–16.30

Máme recept  
– probereme to u kávy
3. října 
Otrokovice, nám. 3. května, 
14.00–17.00
Zlín, křižovatka tř. T. Bati / Gahuro-
va, 14.00–17.00

4. října 
Luhačovice, u MDK Elektra, 
14.00–17.00
Vizovice, Masarykovo náměstí, 
14.00–17.00

5. října
Holešov, náměstí Dr. E. Beneše, 
14.00–17.00
Uherské Hradiště, Masarykovo nám., 
14.00–17.00

6. října
Zlín, křižovatka tř. T. Bati / Gahuro-
va, 14.00–17.00
Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo 
nám., 14.00–17.00

Pivoš
1. října 
Otrokovice, U Pecivála, 18.00–19.00
Zlín, Canada, 19.00–21.00
Dolní Němčí, Rozkvět, 17.00–19.00
Boršice u Blatnice, Motorest U Hlož-
ků, 19.00–21.00
Jablůnka, U Martinků, 17.00–19.00

6. října 
Velké Karlovice, U muzea, 17.00–
19.00
Karolinka, Plzeňská pivnice, 
19.00–21.00
Pozlovice, Hostinec U Krajčů, 
17.00–19.00

Bánov, Restaurace U Koníka, 
17.00–19.00
Uherský Brod, Restaurace Lapač, 
19.00–21.00

Šlágrování
3. října 
Veselá trojka Pavla Kršky, Zlín, 
Kongresové centrum, v 18.00

4. října 
Veselá trojka Pavla Kršky, Luhačo-
vice, Městský dům kultury, v 18.00

5. října 
Josef Zoch, Holešov, Kino Svět, 
v 18.00

Živý kraj (nejen) pod 
mrakodrapem
Kuchařka plná receptů jak pomoci 
Zlínskému kraji, k tomu ochutnáv-
ka burčáku a domácí uzeniny, cim-
bálovka, jazzová kapela, písničkář. 
A určitě přijde i kouzelník… Tak 
bude vypadat prostranství vedle 
zlínského mrakodrapu, sídla Zlín-
ského kraje, na přelomu září a říj-
na. Svobodní a Soukromníci chtějí 
ukázat, že recepty na to, jak oživit 
a nastartovat Zlínský kraj, skutečně 
existují. 

3. října, 14.00–17.00, Cimbálová 
muzika J. Marečka
4. října, 14.00–16.00, kouzelník 
Šeklin
5. října, 14.00–16.00, písničkář 
Tomáš Mikulec
6. října, 14.00–16.00, Cimbálová 
muzika Kunovjané

Stejně jako po celé září, 
tak i první týden v říjnu 
se mohou lidé setká-
vat s kandidáty koalice 
Svobodní a Soukromníci 
v obcích a městech Zlín-
ského kraje. A to v rám-
ci několika akcí. O své 
recepty na lepší fun-
gování kraje se s vámi 

podělí například u kávy. „Připravena je vždy improvizovaná kavárna, kde 
si s námi může každý popovídat u šálku kávy a probrat, co je v jejich 
regionu trápí. A také se dozví, jaké recepty mu nabízíme my, Svobodní 
a Soukromníci,“ říká koaliční kandidát Michal Dvouletý s tím, že u akcí 
ve Zlíně, Vsetíně, Kroměříži a Uherském Hradišti bude k posezení hrát 
cimbálová muzika a lidé budou moci ochutnat něco ze slováckých gast-
ronomických specialit. 
Kandidáti zavítají také do venkovských hospod a restaurací, a to v rámci 
série akcí se společným názvem Beseda s Pivošem. Lidé mohou ve Zlín-
ském kraji navštívit také zábavnou talk show s hudebním programem 
– hvězdami TV Šlágr. Moderuje Franta Uher, který zároveň zpovídá sená-
tora Ivo Valentu během pódiové diskuze. Termíny všech setkání najdete 
na našich stránkách pod odkazem Akce.
A jaké jsou zkušenosti našich kandidátů z bezprostředních setkání s vo-
liči? „S Pivošem jsme vyrazili do Štítné nad Vláří a pak do Brumova-Byl-
nice. Lidi zde trápí dopravní obslužnost a nedostatek obchodů s potravi-
nami, nezaměstnanost, nízké mzdy. Vidí spoustu vyhozených peněz jako 
třeba za nádraží v Bylnici za 200 miliónů korun. Špatně se zde podniká, 
protože vetší firmy ve Štítné pobírají dotace a malí živnostníci na ně ne-
dosáhnou. Představili jsme místním štamgastům naše recepty. Něco se 
líbí, něco ne, ale chtějí nám dát šanci,“ uvedl František Veverka, kandidát 
koalice Svobodní a Soukromníci ve Zlínském kraji.
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Vážený pane předsedo, podle posledních infor-
mací chce ministr Babiš opět navrhnout snížení 
DPH u točeného piva. Aby tak vykompenzoval 
zvýšené náklady na zavedení EET. Přijde vám 
to normální?
Celá EET není normální, tak proč by měly být 
normální další postupné úlety pana ministra fi-
nancí. Andrej Babiš je velký manipulátor, a proto 
je pro Českou republiku tak nebezpečný. Malé 
a střední soukromníky několika po sobě jdoucí-
mi restrikcemi likviduje a navíc proti nám staví 
určitou část veřejnosti. Metody komunistů před 
rokem 1948 a dále byly stejné, pouze dobová 
rétorika se změnila.
Postupně se v rámci EET přidává více a více 
výjimek, neberete to jako důkaz nesmyslnosti 
celého systému?
Systém je nesmyslný, proto výjimky. Navíc pří-
klad (ne)fungování EET v Chorvatsku, vzoru 
pana ministra Babiše, a ekonomické důsled-
ky pro tuto zemi jsou přece již známé. Náš cíl 
nemůže být jiný než mj. EET zrušit. Proto jsou 
velmi důležité nejen pro Soukromníky, ale pro 
všechny soukromníky výsledky v těchto a příš-
tích volbách.
Neobáváte se toho, že čím více výjimek bude, 
tím bude celý systém méně funkční?
Pokud vláda již před zavedením EET jde cestou 

výjimek, je to jen důkazem špatné přípravy či 
„nesmyslnosti“ tohoto zákona. Jsme přesvědče-
ni, že systém zkolabuje a nebude vůbec funkční. 
Navíc již nyní sledujeme masivní přípravy na za-
vírání provozoven a končení podnikání přede-
vším v malých městech a na vesnicích.
Dovedete si představit, že byste se spojil na-
příklad s KSČM proto, aby k zavedení EET ne-
došlo?
Víme, že KSČM EET podporuje. Určitě na jednání 
s komunisty nepůjdeme, ale kdyby se chtěli pro-
ti EET postavit, uvítáme to.
Co se podle vás bude dít bezprostředně po za-
vedení EET?
Chaos, zmatek, vztek a zánik dalších firem. 
Vzniknou velké a nezvratné morální a materi-
ální škody u soukromníků s dopadem na je-

jich rodiny a zaměstnance. Největší problém 
zaznamenají občané malých obcí a měst. Pro 
ekonomiku státu pak jistě není dobré oslabo-
vání a snižování počtů drobných a středních 
podnikatelů. Tedy právě těch, kteří tvoří zá-
klad prosperující společnosti a jsou poslední 
záchranou v dobách, kdy se velkým firmám 
nedaří. Nepomůže nám ani  to, že nebude za-
potřebí dlouho hledat člověka zodpovědného, 
tedy viníka.
Jak vnímáte kontrolní hlášení DPH? Mělo po-
dle vás smysl jej zavádět?
Kontrolní hlášení je v platnosti již řadu měsíců. 
Přineslo jen obrovské zvýšení administrativy 
podnikatelů, zdražení služeb účetních a trou-
fám si říci i nabrání dalších státních úřední-
ků. Nevím o tom, že by došlo byť k jedinému 
případu odhalení karuselových obchodů díky 
této povinnosti. Strana soukromníků České 
republiky poslala 4. 12. 2015 prostřednictvím 
21 senátorů ústavní stížnost s cílem ZÁKON 
O KONTROLNÍM HLÁŠENÍ DPH ZRUŠIT. Ústavní 
soud naši žádost zatím neprojednal. Naším cí-
lem stejně jako u EET je co nejdříve tyto a další 
zákony omezující podnikání zrušit.
Nebylo by lepší vrátit se spíše k myšlence jed-
notného inkasního místa?
Jsem přesvědčený, že ano. Uvidíme v budoucnu.

Co Vás motivovalo k angaž-
má ve straně Soukromníků? 
K Soukromníkům jsem se 
přidal proto, že jako soukro-
mý podnikatel jsem neviděl 
podporu od žádné jiné stra-
ny. Proto jsme se s kolegy 
v Klášterci rozhodli promluvit 
do komunální politiky. Že to 

dotáhneme tak daleko, ovšem nikdo nečekal. Spíše 
jsme byli cílem posměšků od „zavedených“ politiků.
Podnikatelů je ale ve společnosti menšina a kvůli 
četným výrokům politiků a mediálním stereotypům 
nepatří mezi nejrespektovanější „povolání“. Jak je 
možné, že vás podpořilo tolik voličů?
Klášterec je město s asi patnácti tisíci obyvatel a já 
zde poctivě podnikám od roku 1993. Stejně tak 
mnoho mých kolegů živnostníků. Zná nás tedy mno-
ho našich zákazníků, spoluobčanů, kterým prodává-
me naše produkty a služby, s nimiž jsou spokojeni. 
Odtud plyne pozitivní osobní zkušenost, důvěra, tu-
díž i voličská podpora. To je výhoda komunální po-

litiky – je osobní. Ale také zavazující. Nemůžeme si 
dovolit zklamat, protože riskujeme i vlastní živnosti. 
Je něco, co Vás na praktické komunální politice 
po nástupu do funkce překvapilo, v dobrém i zlém? 
Protože jsem již dříve pracoval ve finančním výboru 
města, překvapení až tak zásadní nebylo. Bohužel, 
oproti podnikání je vše svázáno byrokracií a lhůta-
mi, takže vše od stadia záměru po realizaci velmi 
dlouho trvá. Co se mě opravdu dotýká, tak to je ne-
gativní pohled lidí, kteří kritizují, aniž by problema-
tice rozuměli. Potkávám ale samozřejmě mnoho lidí, 
kteří naši snahu kvitují a naše záměry podporují. 
Co v současné době Klášterec nad Ohří, tedy i Vás 
jako jeho starostu, nejvíce trápí?
Budu upřímný, stěhují se k nám lidé, kteří pobírají 
pouze sociální dávky a nechce se jim pracovat. My 
však potřebujeme do města přilákat občany aktivní 
a vzdělané. A to se zatím daří jen pomalu. Máme 
sice dobré školy, školky, sportovní i kulturní vyži-
tí. Nemáme však zasíťované pozemky k výstavbě 
rodinných domků, což proto nyní řešíme. Dalším 
závažným problémem je financování našeho měst-
ského ústavu sociálních služeb. Peníze na ústav 
poskytuje stát, avšak putují nejprve kraji, který je 
přerozděluje obcím. Letos to udělal tak nesmyslně, 
že nám nyní chybí až pět milionů. Tento problém 
mají i ostatní města v Ústeckém kraji. Obrátil jsem 
se na našeho zastupitele, který je zároveň zastupi-
telem krajským a senátorem za KSČM – podle něj 
je to tak v pořádku. Doufám, že se do krajského 

zastupitelstva po říjnových volbách dostanou lidé, 
kteří existenci tohoto problému uznají a budou 
ochotni jej skutečně řešit. Další, s čím se musím jako 
starosta vyrovnat, jsou v minulosti zanedbané in-
vestice do základní infrastruktury, silnic, chodníků, 
parkovišť atd. To se daří napravit. Hodně mi záleží 
na podpoře sportovních a dalších volnočasových ak-
tivit – nadchnout pro ně děti a mládež je zárukou, 
že nebudou dělat něco, čím by si ubližovali. 
V čem by mohl být více nápomocen kraj? Proč by 
lidé měli právě do jeho zastupitelstva volit kandi-
dáty Svobodných a Soukromníků?
Tak jako u nás v Klášterci, také na kraji je nutné za-
čít používat zdravý rozum. Naše svobody, nejenom 
živnostníků, ale také obcí a obecně všech občanů, 
jsou nadále omezovány. Příkladem takové nesmy-
slné regulace je nařízení, že konání akce po 22.00 
bude muset schválit rada a zastupitelstvo. Takže 
pokud se rozhodnete mít svatbu a tančit a zpívat 
do pozdních večerních hodin, budete si o to muset 
požádat na městě s půlročním předstihem. Taková 
hloupost! Takže zaprvé jsme proti regulaci tam, kde 
není třeba. Zadruhé, tam, kde účast úřadů nutná 
je, usilujeme přenést rozhodování co nejvíce smě-
rem k občanům. Dnes mi kraj nechce opravit silni-
ci ve městě a já ji opravit nemohu, protože je to 
krajská komunikace. A to nemluvím o tom, jak kraje 
přerozdělují dotace. To vše je třeba změnit.
 (redakčně kráceno)

Celé EET není normální, říká Petr Bajer
„Celá EET není normální, tak proč by měly být normální další postupné úlety pana ministra financí. Andrej Babiš je 
velký manipulátor, a proto je pro Českou republiku tak nebezpečný,“ řekl ParlamentnímListům.cz Petr Bajer, před-
seda Strany soukromníků ČR.

Štefan Drozd: Kraj 
musí začít používat 
zdravý rozum
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Do tzv. „průběžných“ (krajských) debat byli 
Svobodní a Soukromníci pozváni na zákla-
dě průzkumu ČT ve dvou krajích (Zlínském 
a Středočeském), v kraji Plzeňském pak pro-
střednictvím subjektu „Starostové a Patrio-
ti s podporou Svobodných a Soukromníků“. 
Do „Superdebaty“ dne 6. října byli nejdříve 
pozváni jen předsedové stran zastoupených 
v Poslanecké sněmovně. Dne 14. září ale ČT 
vydala Dodatek č. 1 k  uvedeným pravidlům, 
podle kterého do pořadu „Superdebata“ pozve 
zástupce stran, které už byly pozvány aspoň 
do dvou krajských debat a zástupce koalice, 
které byly pozvány min. do tří debat.
Ani po této změně nebyl zástupce Svobodných 
a Soukromníků do Superdebaty pozván. Po-
zván byl pouze zástupce STAN, tvořící jeden 

ze čtyř(!) subjektů koalice v Plzeňském kraji.
„Zásadně nesouhlasíme, aby za nás v Super-
debatě mluvil zástupce STAN. Programové pri-
ority STAN jsou v ostatních 12 krajích ČR (kde 
s nimi nespolupracujeme), zásadně odlišné. 
Do očí bijící je také fakt, že celkový počet členů 
stran Svobodných a Soukromníků kandidujících 
v koalici je 375, zatímco člen strany STAN kan-
diduje v koalici se Svobodnými a Soukromníky 
v celé ČR jediný(!). Je nehorázné, aby tento 
jediný člověk z cizí strany mluvil v celostátní 
debatě za 375 jiných kandidátů,“ zdůrazňuje 
předseda Svobodných Petr Mach.
„Dodatek č. 1 k Pravidlům navíc hrubě zne-
výhodňuje koalice oproti samostatně kandi-
dujícím stranám. Takové zvýhodňování stran 
na úkor koalic je přímo v rozporu se zákonem 

– Zákon o volbách do zastupitelstev krajů (č. 
130/2000 Sb.) totiž stojí na koncepci plné 
rovnosti politických stran, hnutí a koalic,“ upo-
zorňuje předseda Soukromníků Petr Bajer.
Svobodní a Soukromníci se ve stížnosti od-
volávají na ustanovení § 37, § 175 zákona č. 
500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
(správní řád) ve věci porušení ustanovení § 
31, odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. ve zně-
ní pozdějších předpisů (zákon o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání) Českou te-
levizí v tzv. Superdebatě před volbami do kraj-
ských zastupitelstev plánované na 6. 10. 2016 
od 20:00 na kanálech ČT 1 a ČT 24. Celou stíž-
nost i s přílohami najdete v příloze.
 Petr Mach, předseda Svobodných,  
 a Petr Bajer, předseda Soukromníků

Vážení dámy a pánové,
je 6 dnů do voleb. Kromě stoupající předvo-
lební horečky a věřím, že i stupňující se naší 
aktivity, přibývají také různé předvolební prů-
zkumy. Dovolím si Vám zaslat „pohledy“ dvou 
agentur. Agentury PHOENIX, která naše vý-
sledky zveřejňuje už poněkolikáté a agentur 
Median a Stem/Mark, které vydaly výsledky 
průzkumu pro Václava Moravce, tedy pro Čes-
kou televizi. Zajímavé čtení 25 dnů před volba-
mi. Velcí političtí kuchaři mají vše připraveno 
tak, aby volební guláš byl podle jejich chuti. 
Proto uvádím tentokráte i výsledky některých 
dalších politických stran.

Porovnání obou průzkumů k nahlédnutí zde (0 
– nula – vedle politické strany u agentury Pho-
enix znamená, že strana má v kraji pod 3,5 %).
Záměrně nabízím výsledky obou průzkumů 
v jednom dokumentu. 
Už slyším reakce různých politologů a dalších 
lidí, kteří o sobě tvrdí, že rozumí metodám prů-
zkumu, které slovutní průzkumníci používají. 
Budou říkat, že nejde srovnávat čísla, která 
údajně vyjadřují tzv. volební potenciál stran 
a hnutí s %, které vyjadřují momentální roz-
hodnutí voliče v době, kdy dostal otázku. 
Názor této velmi vlivné, ale úzké skupiny poli-
tických kuchařů mne v tomto momentu vůbec 
nezajímá. Tvrdím, že manipulují takto s pře-
mýšlením cca 8 milionů voličů v České republi-
ce necelých 30 dnů před velmi důležitými vol-
bami, a když je někdo napadne, jsou právně 
čistí, protože použili tu a tu metodu. 
Kdyby žil můj otec a dal bych mu tento doku-
ment přečíst a posoudit, určitě by spisovnou 
moravštinou z Podluží řekl, chlapče, tady mo-
sel byt někdo hodně ožralý. Bohužel by otec 
tentokráte neměl pravdu.
Půjdu ještě dále. Říká se, že MEDIAN a STEM/
MARK mají už historicky blízko k TOP 09 
a STANu. Pokud to tak je, tak tímto způso-
bem polévají živou vodou chřadnoucí politické 
strany. Navíc procneta, která jim byla přidě-
lena, jim zajišťují účast v krajských debatách 
Václava Moravce a poškozují tím i naší koalici 
Svobodní a Soukromníci v Pardubickém kraji 
– 6,5%, Královehradeckém – 5,5%, Jihomorav-
ském a Ústeckém kraji – 5%. 

Pozvání do televizní debaty Václava Moravce 
totiž nezaručuje 5% v průzkumech, ale pořadí 
na prvních 8 místech v kraji. Z těchto důvodů 
se do předvolební debaty Václava Moravce ne-
dostane předseda Strany soukromníků České 
republiky Petr Bajer, který má právo, ale také 
povinnost promluvit za celou stranu a nejen 
za Pardubický kraj, kde je lídrem kandidátky 
a v průzkumech má jim vedený kraj 6,5%. Vě-
řím, že hlavní průzkum, což jsou volby, ukážou, 
že mimo jiné TOP 09 a STAN v několika krajích 
porazíme.
Jsem také přesvědčen, že astronomická čísla 
ANO ve druhém průzkumu jsou velmi nadhod-
nocena snad proto, aby se volič vyděsil. Pokud 
by Andrej Babiš skutečně získal takto rozho-
dující vliv i ve 13 krajích, je konec s polistopa-
dovou demokracií a se svobodným podnikáním 
malých a středních soukromníků a tím jejich 
rodin a zaměstnanců. Věřím ale, že těch, kteří 
před volbami mají rádi koblihy, není tolik, co 
ukazuje průzkum.
Proto prosím nezůstávejte 7. a 8. října doma 
a běžte volit.
S veškerou úctou
 Rudolf Baránek
 Strana soukromníků České republiky

Podána stížnost kvůli nepozvání do Superdebaty 
v České televizi

Česká televize vaří smrdutý volební guláš

Svobodní a Soukromníci dnes společně podali stížnost k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání kvůli pravi-
dlům České televize, která protiprávně zamezila jejich účasti v předvolební Superdebatě ČT 6. října. Rozhod-
nutí ČT považují za nezákonné, neobjektivní a odporující férové předvolební soutěži.

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


