
Rudolf Baránek: Volby jsou za dveřmi

Neméně důležité je i to, kam nová vláda bude 
směřovat Českou republiku svou zahraniční poli-
tikou. Pokud necháme u vesla bývalé komunisty 
a agenty různých rozvědek, tak ti se budou potup-
ně plazit po Hedvábné stezce, která od nás vede 
jedině na východ. I o to jde v těchto zlomových 
volbách. Tvrdím, že máme obrovskou zodpověd-
nost v této vážné době. 
Využijme poslední dny k vysvětlování a přesvěd-
čování svých nejbližších, známých i obchodních 
partnerů. Odhoďme na pár dní svou pohodlnost 
a lehkovážnost. Jde opravdu o každý hlas. Neroz-
hodnutých normálních lidí je ještě hodně. Neztrá-
cejme ale čas ani energii přesvědčováním kobli-
hářů a jiných levicových pomatenců. Kdo přemýšlí 
vlastním mozkem, tak si vyhodnotí 4 roky této 

Jsme stavovská strana, ovšem s plnohodnotným 
programem postaveným na principu štíhlého 
a efektivního státu, který je občanům, živnost-
níkům i firmám partnerem. Spolu s občanskými 
demokraty jsme připravili konkrétní řešení – ne-
plácáme, nemluvíme do větru. Víme, jak dát věci 
do pořádku. A taky to uděláme – pokud nám 
s tím pomůžete.
Teď je potřeba udělat ten možná nejlehčí, ale 
o to důležitější krok. Přijít k volbám, zvolit hla-
sovací lístek s číslem 1 a kroužkovat kandidáty 
Soukromníků. Jedině takováto volba je zárukou 
toho, že zásadní témata, trápící živnostníky 
a malé podnikatele, opět nespadnou pod stůl. 
Přeji nám všem, ať se podaří naše dosavadní 
úsilí zhodnotit, a získáme šanci se účinně bránit 
politickou cestou. 
 Petr Bajer, 
 předseda Strany soukromníků České republiky
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Už tento pátek a v sobotu se rozhodne o mnohém. O tom, kam bude směřovat Česká republika, jaká zde bude atmo-
sféra. A také o tom, jaké podmínky pro svou práci a život budou mít soukromníci, jejich rodiny a zaměstnanci. Myslím, 
že po čtyřleté zkušenosti už nikdo nepochybuje – pokud budou u kormidla strany současné, naštěstí už dosluhující 
koalice, nebudou ti, kteří spoléhají na vlastní rozum, nebojí se nést odpovědnost a nechtějí, aby jim stát nařizoval 
a kontroloval čím dál více, mít pokoj nikdy. Smyčka se ještě více utáhne.

Vážené dámy a pánové, uběhlo to. Za pár dní půjdeme k volebním urnám a rozhodneme nejen o osudu soukrom-
níků a jejich rodin, ale i o tom, jestli po volbách budou u vesla normální lidé, kteří zlepší podmínky pro OSVČ, malé 
a střední soukromníky.

16 JUDr. Jakub Dohnal, PhD., 21 Alena Michál-
ková 

4)  Jihomoravský – 5 Jan Baránek, 13 Vlastislav 
Filka, 21 Ing Radomír Koval, 29 Tomáš Zonyga 

5) Karlovarský – 8 Petr Jurča, 14 Jan Tóth 
6)  Moravskoslezský – 8 Bc. Petr Thaisz, MBA.,  

16 Ing. Ivo Brauner, 24 Lubomír Adamiš,  
 32 Vlastimil Dostál 

7)  Královéhradecký – 8 Ing. František Tomášek,  
14 Radovan Hovorka 

8)  Jihočeský – 9 Ing. Světlana Procházková, MBA.,   
14 Marie Mračková, 20 Bc. Ondřej Kadlec 

9)  Plzeňský – 9 Pavel Havlíček, 18 Ing. Jiří Jindra 
10)  Liberecký – 9 Bc. Marek Krčil, 18 Pavel Fulín 
11)  Ústecký – 9 Mgr. Ivana Voláková, 17 Bc. Mi-

lan Javorček, 23 Ing. Miroslav Podhajský 

soukromníky likvidující vlády a má jasno. Nejde 
o jemné politické nuance, jde o všechno. 
A pokud se navíc rozhodnete, že budete krouž-
kovat kandidáty Strany soukromníků České re-
publiky na kandidátkách ODS, tak Vám garantuji, 
že jsou dobře připraveni tvrdě hájit v parlamentu 
zájmy soukromníků, svobodu a demokracii. 

Zde je nabídka zastoupení členů Strany soukrom-
níků České republiky na kandidátkách ODS (hla-
sovací lístek 1) v jednotlivých krajích s uvedením 
pořadí na kandidátce: 
1) Pardubický – 3 Petr Bajer, 13 Ivana Snítilová 
2)  Zlínský – 3 Mgr. Jan Křižková, 12 PhDr. Jan Vo-

dák, PhD., 17 Ing. Radúz Mácha 
3)  Olomoucký – 5 prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.,   
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12)  Vysočina – 9 Miroslav Stehno, 15 Miroslava 
Táborská 

13)  Středočeský – 10 Ing. Josef Živnůstek,  
17 Marcela Chrpová, 28 Zdeněk Renc,  
33 Pavel Luxa 

14)  Praha – 11 Ing. Ladislav Linek, 19 PhDr. Ivo 
Syřiště, 26 Ladislav Marek, 31 Jaroslav 
Hauer 

Celkem 40 členů Strany soukromníků České 
republiky s tímto vyznačením na kandidátce 
číslo 1. Tito zástupci soukromnického stavu 
mají různé profese. Živnostníci, soukromí ze-
mědělci, podnikatelé, vysokoškolští profesoři, 
místostarostové a starostové obcí a měst z na-
šich řad. 

Na kandidátkách jejich profese najdete. Jsou 
to v drtivé většině z podnikání zkušení lidé, 
kteří budou tvrdě obhajovat v parlamentu i ji-
ných funkcích náš (Váš) stavovský program. 
Nenechají se oblbnout hesly teoretiků a levi-
čáků. Znají soukromnické problémy na vlastní 
kůži. Jsou zkušení, disciplinovaní a politickému 
řemeslu se rychle učí. Pokud nám dáte svými 
hlasy a kroužky šanci a po 79 letech vrátíte 
zástupce politicky organizovaných soukrom-
níků do parlamentu, a tím možná i do vlády, 
věřte, že soukromníci, jejich rodiny a jejich 
spolupracovníci v jejich firmách budou mít 
ve vrcholné politice důrazné a kompetentní 
zastání. Tentokrát nebudete své volby litovat 
a věřím, že Stranu soukromníků České re-

publiky vezmete i do budoucna za svou. Je to 
na Vás. se členy našich rodin je nás více jak 
2,5 milionu a můžeme rozhodnout nejen par-
lamentní volby 2017 ku prospěchu svému, ale 
i České republiky. Není v republice větší sku-
pina občanů, než jsou soukromníci. Tu spojuje 
neviditelná nit osudu lidí, kteří chtějí svobodně 
podnikat a žít. Místo toho je političtí bandité 
z ANO a dalších stran vládní koalice decimují 
a znejišťují. Zažeňme volbami svoji momentál-
ní bezmocnost a skepsi. Už nikdy nevolme své 
budoucí katy, to je ten lék.
 
 S veškerou úctou 
 Rudolf Baránek,
 politický tajemník Strany soukromníků ČR 

Děkujemeza otevřenou podporu: 

závěrečné zamyšlení: konec legrace.  
Jde o naše peníze a naše doktory 

  Asociaci podnikatelů a manažerů vedenou 
panem Radomilem Bábkem 

  Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR vede-
nou panem Bedřichem Dandou 

  Společenstvu cukrářů České republiky vede-
né p. Pavlem Janošem, živnostníkem r. 2005 
a 2013 v Pard. kraji 

  Živnostenské komoře českých očních optiků 
vedené panem Petrem Daňkem 

  Asociaci živnostníků vedenou panem Pavlem 
Havlíčkem 

  Spolku Sjednocení vedenému panem Alešem 
Hemerem a legendárnímu fotbalistovi panu 
Antonínu Panenkovi, dnes hrdému živnostní-
kovi od Sázavy

Je nás, soukromníků, milión. S rodinami máme po-
tenciál tří miliónů voličských hlasů. Mám bohužel 
stejnou tíži na duši jako v dětství, spočívající v po-
citu, že jsem svědkem trápení a orání s tak obrov-
skou sílou. Sílou, která se z nepochopitelných dů-
vodů nechá zneužívat, buzerovat a okrádat jedním 
cholerikem. EET, hlášení smluv, DPH, zajišťovací 
příkazy, vměšování se do soukromí s výmluvou 
na zákaz kouření, kontroly topení, čištění komínů 
a k tomu všemu se přidají až likvidační pokuty. 27 
kontrol jen na hostinské! 
To vše je třeba zredukovat až na nulu a zároveň 
konečně dopřát stejné potěšení pobíračům našich 
daní. Zarazit všem papalášům, kteří předstírají 
práci 24 hod, denně rozkrádat daně vyplacením si 
práce, kterou nevykonávají… Nabízíme řešení spo-

čívající v možnosti volit sami sebe prostřednictvím 
kandidátek ODS, na kterých najdete 40 našich 
zástupců Soukromníků. Pokud máte výhrady k ně-

kterým osobnostem z řad ODS, kvůli kterým byste 
tuto stranu nechtěli volit, můžete udělat kompro-
mis zakroužkováním našich kandidátů a zvolit tak 
pouze Stranu soukromníků.
Nenechme se znovu napálit. Každý, hlavně Ti, kdo 
všechny tyto buzerace odhlasovali, jako každé vol-
by slibují, že se nás zastanou. Nezastanou. Jejich 
kapsy mají přednost. Zárukou je jenom Soukrom-
ník. Nestydí se jít i do likvidace našich soukromých 
obvodních lékařů a specialistů tím, že statním 
lékařům přidávají miliardy a soukromým lékařům 
EET a miliardy chtějí tahat z jejich kapes. Myslím, 
že překročili naši trpělivost. Jsou schopni všeho. 
Nebuďme tažní koně!
 ing. Jiří Tomášek,
 kandidát Soukromníků v Královéhradeckém kraji

Jako dítě jsem vždy nechápal, co všechno si tak obrovské zvíře, jako kůň, nechá líbit od mého táty - cholerika. Jak je 
možné, že při své síle se nechá honit pod sedkem, dřít v zápřahu při orbě a nechává se nakopat vždy, když šlápne 
na sazenici brambory.


