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VOLBY DO SENÁTUSenátní obvod  
Jičín/Nymburk

V kampani jste se hodně vymezil 
vůči stávajícím senátorům. Proč?

Vůbec nezpochybňuji smysl sená-
tu. Ale jakou logiku má, když senát  
ovládá stejná politická skupina, kte-
rá je u vlády? Žádnou. Senát má být 
protiváhou, a ne odkladištěm pro po-
litiky, kteří vládě všechno odmávají 
a po práci si domlouvají s kamarády 
své kšefty a dotace. Vezměte si tře-
ba takovou podporu lidem s drahý-
mi cenami energií. Česko je v tomto 
směru druhé nejhorší v Evropě. Míň, 
než naše vláda pomáhají svým lidem, 
tuším jen v Bulharsku.

A co byste v tomto směru dělal vy?
Senát musí fungovat jako protiváha. 

Ne destrukční jednotka, ale rozumná 
protiváha. Rozhodně bych na rozdíl 
od našeho současného senátora ne-
zvedl ruku pro to, aby zdravotnictví 
v této době přišlo o 14 miliard korun. 
A upřímně řečeno bych po tom, co 
jsem slyšel od ministra průmyslu ne-
mohl ani souhlasit s návrhem ener-
getického zákona. Představa, že se 
vláda úplně letos vykašle na podporu 
lidí s drahými cenami energií mi přijde 
opravdu zvrácená. Vůbec nechápu, 
jak pro to mohl někdo hlasovat. 

Ale můžete to jako senátor změnit?
Můžete. Vždy jde o to, proč jdete 

do senátu a co tam chcete dělat. Náš 
současný senátor je ze stejné poli-
tické stáje jako je Markéta Pekarová 
Adamová nebo ministr zdravotnictví 
Vlastimil Válek. A má zhruba stejné 
výsledky. Hodně siláckých slov, ale že 
by dělal něco pro region to ne. Místo 
toho, aby k nám do regionu směřoval 
zahraniční návštěvy politiků, investorů 

nebo se o něj zasazoval při jednáních 
o rozpočtu, tak vede nějaký zvláštní 
závod o to, kdo řekne větší ideologic-
kou slátaninu. A pak samozřejmě je to 
pro něj podle mého názoru tak trochu 
i podpora jeho byznysu. 

Podpora byznysu? Být v senátu 
přece podnikání moc nepomůže.

Když pracujete pro lidi tak ne. Ale 
vezměte si třeba místopředsedu TOP 
09 pana Czernina. Je v politice a zá-
roveň si společnosti na něj navázané 
přišly na dotacích k téměř 90 milio-
nům korun. To si může každý dohle-
dat na webu Hlídač státu. Proto říkám, 
že podobní politici jsou pokrytci. Na 
jednu stranu zde do médií pokřikují 
o tom, kdo všechno je tu ve střetu zá-
jmů a zároveň si potichu sami sosají 
dotace a tváří se jako morální majáky. 

Pan Czernin bere dotace, ale jistě 
bude říkat, že je všechno podle 
zákona.

Říkat to bude, ale určující je § 4c 
českého zákona o střetu zájmů 
159/2006 Sb.: „Je zakázáno poskyt-
nout dotaci … obchodní společnosti, 
ve které veřejný funkcionář … nebo 
jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 %.“ Proč se 
tento zákon nevztahuje i na poslance 
a senátory? Proč si to neodhlasova-
li? Odpovězte si sami. 

Nyní mluvíte ostře, ale při debatách 
tak razantní určitě nejste. Co je tím 
důvodem?

Není potřeba stále jen někoho 
očerňovat. Jsou věci, na které chci 
upozornit a o těch mluvím. A to je 
hlavně pomoc lidem v současné těž-

ké ekonomické situaci a návrat sluš-
né politiky. Nejsem fanoušek vyvolá-
vání nenávisti, jak to nyní předvádějí 
někteří politici. Ale to neznamená, že 
se neumím prosadit. Ostatně své si 
vytrpěla se mnou už má maminka. Ta 
vždy v žertu říkala, že mám zarputi-
losti na rozdávání.

A jak tu svoji zarputilost chcete 
v senátu použít?

Vláda, sněmovna a senát si 
tu dnes dělají co chtějí. Mají 
všude pohodlnou většinu 
a problémy neřeší. A dalším pro-
blémem je, že současná extrémní si-
tuace klade větší nároky i na „nepar-
lamentní opozici“, jako jsou média, 
odborníci, intelektuálové a další.  Ti 
často bohužel podléhají přesvědče-
ní, že v době krize se kritika nehodí. 
Ale nejen že se hodí, ona je přece ne-
zbytně nutná! Řečeno Švehlou, po-
třebujeme demokracii co nejživější, 
nikoli mrtvou. S tím nelze než souhla-
sit. Proto jsem se rozhodl kandidovat 
do senátu. A proto mám heslo: 
„konec kartelu v senátu.“

Vy jste na začátku mluvil kriticky 
o tom, že teď v senátu nikdo náš 
region nezastupuje. Ale koho 
vlastně reprezentujete vy?

Já tento kraj neznám jen z kavárny 
na náměstí v Jičíně. Já jsem v tomto 
kraji vyrostl a mám možnost vidět, 
co všechno se tu změnilo. A přede-
vším vidím, co by se změnit mělo. 
Z pozice senátora můžete ovlivnit 
spoustu věcí a já si myslím, že si jak 
Jičín, Nymburk nebo Lysá nad La-
bem zaslouží daleko více pozornosti, 
než mají nyní. Vy můžete třeba tlačit 

na změnu rozpočtového určení daní 
tak, aby více peněz z výběru daní šlo 
zpět do regionů. Můžete blokovat 
nedomyšlené zákony, jako byl právě 
ten Válkův o tom, že se nemocnicím 
a zdravotním střediskům škrtne 14 
miliard, protože je nepotřebují. 

Pětikoalice má většinu ve sněmovně 
i v senátu. Je podle vás reálné to 
změnit. 

Záleží na každém hlasu. To je jas-
né. Ale já si myslím, že demokracie 
je o vyváženosti. A je třeba říci, že 
současná garnitura nezvládá uprch-
lickou krizi, nedokáže řešit korupční 
aféry, do kterých jsou zapojeni i čle-
nové vlády. A vůbec nejhorší je frus-
trace lidí z rekordního zdražování, 
kdy za potraviny, bydlení nebo teplo 
platíme obrovské sumy. Česko za-
žívá nejvýraznější zdražování za po-
sledních 30 let, ale vláda nemá plán, 
jak krizi zvládnout. Opakuji vládní po-
moc je druhá nejhorší v EU! Co nevi-
dět se dostaví frustrace mladých lidí 
a já nechci, aby mladí lidé opouštěli 
náš region a zemi. Já chci, aby se tu 
měli lépe, než jinde a udělám proto 
všechno, co je možné.

Chcete být moderní senátor?
To je hloupá otázka. Nezlobte se. 

Chci být užitečný. To ano. A pokud 
se ptáte, zda umím s počítačem, tak 
ano. Umím. Jestli směřovala otázka 
na další předpoklady, tak ano. Mám 
je. Roky jsem vedl jednu z největších 
místních továren. Takže nejenomže 
znám ten kraj dobře, ale moc dob-
ře i vím, co potřebuje. Nepotřebuji 
sosat dotace jako jiní senátoři, pro-
tože finančně zabezpečený jsem. 
Ne moc, ale ve svém věku už vím, 
že toho o moc víc nepotřebuji. Jak 
se, tak říká: „už vím, že více rohlíků 
a šunky stejně nesním.“

Veřejný obraz Senátu má dnes  
často podobu pojistky ústavního 

pořádku. Jste schopný se zoriento-
vat v právu.

Vedl jsem podnik, který zaměst-
nával stovky lidí. Právo je přirozená 
součást práce. A hlavně nyní pracuji 
na kraji, v kontrolním výboru. Právo 
a legislativu znám, to není problém. 
A pokud jde o čísla, tak ta mám 
opravdu rád. A zároveň mám životní 
zkušenost. Takže třeba když vláda 
mluví o nějaké evropské solidaritě, tak 
se musím usmívat. To je podle mého 
trochu naivní. Chtěl bych v ní věřit, ale 
byl bych hodně opatrný. Vzpomeňte 
si jen dobu vrcholící pandemie, kdy 
Německo a Francie zakázaly jakýkoli 
vývoz ochranných pomůcek.

Moje cesta krizového manažera
Když jsem se stal ředitelem firmy 

SECO, kterou jsme založili společně 
s dvanácti kolegy, nebylo to lehké. 
V roce 1996 jsme vstoupili do Ag-
rostroje Jičín. A začali každý den 
doslova bojovat o budoucnost ce-
lého podniku. A myslím, že kdo to 
někdy nezažil, dnes už neuvěří. Náš 
trh byl ze dne na den zavalen zbo-
žím věhlasných značek ze západ-
ního světa a naše značky a fabriky 
začaly padat jako mouchy. A to jsme 
nechtěli v Jičíně dopustit. Bolelo to 
tenkrát, ale podařilo se nám fabriku 
zachránit a dovést zdravou do nové-
ho tisíciletí. 

V letech 2013–2016 bylo 95 % 
motorů nákladních vozidel a autobu-
sů SCANIA osazeno vloženými válci 
z Jičína. Když se dneska podívám, 
jak jičínské traktory sekají fotbalové 
trávníky na Spartě i Slavii, v Hradci 
i v Jablonci, jsem fakt hrdý. ❚

Současní senátoři odmávají současné vládě všechno, co chce. A to i tehdy, když si 
tam ministři při projednávání zákonů třeba zrovna hrají počítačové hry. Ale to musí 
skončit, říká kandidát na senátora Jaromír Dědeček. Není přece možné, aby náš 
region dál hájil člověk, který si tam zároveň lobuje za své dotace, s klidem hlasuje 
pro masivní škrty ve zdravotnictví a ani si nevšimne, že stát letos vůbec nepomůže 
lidem s drahými energiemi.
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✓ Vláda nedělá nic. 
✓  Prakticky všechen plyn, který v Česku využíváme, je z Ruska, od Gazpromu. Tvářit se, že není ruský, protože nám jej přeprodal německý Uniper, je vrchol pokrytectví. Tato vláda dala Rusku za plyn zatím nejvíc peněz v historii. 
✓  Chlubí se sankcemi. Ale dodnes nemáme žádná data o tom, komu ony sankce uškodily víc. Zda Rusku nebo Evropě. Sankce měly vést ke změně chování Ruska. A to se za 7 měsíců jejich platnosti nesta-lo.
✓  Nejvíc na zdražení benzínu vydělaly maďarské a polské rafinérie. Zatímco tady ministr financí péruje benzínky, tak jejich rafinérie mají 10x vyšší marže než dříve. A premiér to na jednání s polským premiérem ani nezmíní. Přitom polské i maďarské rafinérie patří státu! Zase to zaplatili Češi.

✓  Chtějí nakoupit předražené americké stíhačky, jejichž provoz bude násobně dražší, než kdybychom dokoupili Gripeny. Vláda je chce koupit i přesto, že šéf NATO si nemyslí, že je to dobrý nápad.✓  Vláda hodila přes palubu důchodce. Místo jasné pomoci spoléhají jen na valorizaci, která je ze zákona. Ale z té se zvýšené zálohy na energie zaplatit nedají. A vláda místo pomoci jim říká, ať si dojdou po žebrácké holi požádat na úřad práce o příspěvek. To je vrchol arogance.
✓  Sebrali zdravotnictví 14 miliard korun a tváří se, že je to úplně v pohodě. Jenomže zároveň se prodlužuje doba, než vás přijmou na operaci. Zhoršuje se dostupnost lékařské péče. Na covid zemřelo v červenci více lidí než v květnu a v červnu dohromady.

V Česku máme druhé nejdražší 
energie v Evropské unii. A zároveň 
máme vládu, která je v pomoci lidem 
a firmám s placením drahých energií 
druhá nejhorší v EU. A to je oprav-
du vražedná kombinace. Současná 
vláda za mocné podpory poslanců 
a vládních senátorů již od února 
lidem vzkazuje, že si tento pro-
blém mají vyřešit sami. Jak říká 
předsedkyně TOP 09 a ideová 
kamarádka Tomáše Czernina 
Markéta Pekarová Adamová – 
stát tu není od toho, aby něko-
mu pomáhal. 

Česká vláda nebyla schopná 
za třičtvrtě roku připravit vůbec 
nic. Vůbec nezareagovala na 
energetickou krizi. To i před-
chozí vláda alespoň snížila DPH 
na energie, aby lidem zmírnila 
dopady razantního růstu cen. 
Jenomže od té doby uteklo již 
více než 8 měsíců a nová vlá-
da stále jen čeká, kouká a po-
zoruje signály. Zatímco okolní 
státy zásadně navýšily třeba podporu 
domácnostem, které si na střechy in-
stalují sluneční elektrárny, tak česká 
vláda neudělala nic. Okolní státy již na 
začátku prázdnin jasně definovaly svojí 
strategii tak, aby se lidé mohli s dosta-
tečným předstihem připravit. 

A Česko? Nic. 
Nikdo neví, zda bude lepší topit 

plynem, elektřinou nebo pevnými 
palivy. Ministři mlčí.

Vláda a její politici neudělali nic. 
Stále jen ukazují, kdo za co může, 
ale řešení problému nikdy. Terminál 
na zkapalněný plyn je príma, ale ne-
jsou vyřešené ještě dvě další malič-
kosti. Kdo ten plyn přiveze do toho 
terminálu a jak sem pak ten plyn do-

staneme. A to už vůbec ne-

mluvím o tom, že doteď neznáme ani 
přibližnou cenu tohoto plynu. Proto-
že pokud bude astronomická, tak je 
nám to stejně na nic. 

Ale zpět k elektrice. Jednou z va-
riant, kterou mohl stát již dávno 
udělat, je zestátnit ČEZ a přimět ho, 
podobně jako třeba ve Francii, aby 
část své produkce dodával napřímo 
dodavatelům domácnosti. Tedy bez 
prostředníka na lipské burze. Tento 

krok, který by napravil jednu z hlou-
postí vlád ODS a ČSSD, by byl podle 
mého na místě. A byl by to první je-
jich rozumný krok. Jenomže s touto 
vládou je všechno na dlouhé lokte. 

Vezměte si takovou Francii, která 
podobný krok udělala. Zatímco tady 
se stále přemýšlí, tak ve Francii je již 

všechno v podstatě hoto-
vo. A to s tím nápadem při-
šli později. Jenomže rozdíl 
mezi tamní vládou a naší je, 
že i tam jsou schopní praco-
vat rychleji. 

A je fér říci, že to, že ČEZ 
vydělává desítky miliard 
korun ročně, je hlavně pro-
to, že my všichni platíme ty 
nehorázné účty za energie. 
A bylo by prostě normální, 
kdyby stát buď část z těchto 
peněz vrátil zpět lidem, ane-
bo aby alespoň přestal na 
lidech vydělávat prostřednic-
tvím DPH. Protože přes 20 
procent ceny, kterou platíme, 
dáváme státu v DPH! Jinými 

slovy, kdyby stát snížil tuto sazbu 
třeba na 5 procent, tak si stále při-
jde na své, ale my bychom platili za 
účty daleko méně. Jenomže to se 
pánům z ODS, TOP09, KDU-ČSL, 
STAN a od Pirátů nechce. Proč ne-
chtějí pomoc lidem a firmám, nikdo 
neví. Nejen podle mého je to oby-
čejná přezíravost. Je to netrápí, tak 
to prostě neřeší. ❚

ZEMĚDĚLSTVÍ  
A SENÁTOROVY  
DOTAČNÍ MILIONY

Ano, tak to dopadne, když senátor sedí na dvou židlích – jako politik 
má vliv na rozdělování dotací a zároveň z nich sám profituje. 2 naváza-
né společnosti na osobu Tomáš Czernin dostaly 193 dotací v celkové 
hodnotě 86 452 524 Kč. Celkem téměř 90 000 000 Kč od státu! Vše je 
veřejně dohledatelné na webu hlidacstatu.cz

Pokud za pobírání dotací kritizuje TOP09 ostatní neměl by pan sená-
tor hlavně začít u sebe? Kdy jeho kamarádka Markéta Pekarová Ada-
mová nechá vyvěsit billboardy s jeho tváří a informací, že je hrozbou 
pro Česko? Anebo začne teď snad úderka TOP09 vytvářet aplikace, 
kde bude varování, že obsahují dřevo nebo jiné suroviny od Czernina? 
Asi těžko, že. To je ma-
gie dvojího metru. To, co 
jim vadí u jiných, u sebe 
bohorovně přejdou.

S tím se pojí jeden 
velký problém součas-
né vlády. Ta totiž neu-
mí z EU dotace získat. 
Jen subvence pro ze-
mědělce spasou 40 
% unijního rozpočtu. 
A místo toho, aby se naše vláda snažila z této částky získat co nejvíce, 
tak schvalují to, co si okolní státy vylobují. Těžko se pak divit, že v ob-
chodech místo domácích jablek máme polské. Že místo české cibule 
máme dovezenou z Polska nebo Německa. Proč dovážíme brambo-
ry z itálie? To všechno je důsledek dotací. Pod praporem ušlechtile 
znějících argumentů, jako je solidarita, rozvoj občanské společnosti, 
boj proti diskriminaci, podpora drobných podnikatelů atd. si jen někteří 
politici domlouvají podmínky tak, aby vyhovovaly hlavně jim. 

Přitom zásadní otázka, zda by to nešlo i bez dotací? Asi ne, protože 
téměř 90 000 000 Kč od státu je prostě téměř sto milionů korun bez 
práce. A co je doma, to se počítá, že.

I proto jsem přijal výzvu a rozhodl se kandidovat do senátu ve voleb-
ním obvodu 37 – Jičín/Nymburk. 

ZMĚNÍME TO!

MOJE POZNÁMKY V BLOKU.

VLÁDU ZDRAŽOVÁNÍ 
ENERGIÍ NEZAJÍMÁ
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Rada pro životní prostředí EU na 
svém jednání [28.6.] nakonec roz-
hodla o tom, že prodej spalovacích 
motorů nezakáže. Ovšem jen za 
podmínky, že v nich bude možné vy-
užívat klimaticky neutrální paliva. 

Nesmysl. Ozvali se senátoři? NE! 
Kolik budou stát? Litr neutrálního 
paliva? Přes 100 Kč?

EU vidí jen elektromobily jako 
cestu k uhlíkové neutralitě. Má za 
to, že si veškerou energii zajistíme 
pouze ze vzduchu, vody, a slunce. 
Byť bych si to přál, nestane se to. 

Za současné situace jde totiž o ne-
reálnou představu. 

Stačí si položit jen několik základ-
ních otázek:

Jak to bude u obnovitelných 
zdrojů pro výrobu elektrické ener-
gie v dopravě z pohledu bezpeč-
nosti dodávek? 

Co bude, když dojde k black-
-outu, zastaví se život?

Co bude s elektromobily po 
skončení životnosti baterie po sed-
mi letech? 

To za situace, kdy je baterie 

nejdražší část vozu – cca 300 tisíc 
korun?

Sníží se ceny elektromobilů tak, 
aby byly dostupné většině moto-
ristů? 

Nebo ti méně movití budou bez 
auta?

Zlepší se doba nabíjení, když rych-
lonabíjení elektromobilu vezme 20 
minut, běžná paliva pár minut.

Zjednodušeně řečeno – budou vál-
čit elektrotanky!  

Nesmysl, proti kterému bych se 
jako senátor hlasitě ozval! ❚

Zajisté bude plno kandidátů, co 
budou slibovat zlepšení zdravotnictví 
atd… Ono zlepšení je možné, ale na 
to musíte mít finance. Pokud součas-
ná vláda sebrala zdravotnictví téměř 
20 miliard korun, tak to půjde těžko. 
Nejen já vůbec netuším, jak to chtě-
jí udělat. A měli byste vědět, že náš 
pan senátor s tímto škrtem souhlasí 
a podpořil ho.

Jemu je asi jedno, že již nyní se 
opět prodlužují čekací lhůty na ope-
race. Jemu nevadí, že se zhorší 
dostupnost lékařské péče, protože 
on to má asi nějak zařízené. Ale já 
s obavami sleduji nápady ministra 
z TOP09, který tu navrhne, že by lidé 
měli za ubytování a stravu v nemoc-
nici platit extra, protože nemocným 

lidem v zásadě nemocnice poskytuje 
hotelové služby! Ano slyšíte dobře. 
Tato šílená vláda si myslí, že když 
jdete do nemocnice, tak si tam snad 
jdete odpočinout. Jim asi vůbec ne-
dochází, že do nemocnice chodí ne-
mocní lidé. 

Ale pojďme zpět k onomu slav-
nému škrtu z pera současné vlády. 
Částka, kterou jen tak sebrali. Tak 
přesně ta by stačila nemocnici v Ji-
číně na 10 let provozu.

Již dříve si přitom nechal ministr 
Válek (TOP09) vzít téměř 8 mld. pro 
ministerstvo zdravotnictví a jím zři-
zované organizace včetně zdecimo-
vané hygieny. A ještě se tím chlubil. 
Jenomže teď už začíná téct zdravot-
nictví do bot. Nejenomže nemají ne-

mocnice často na zaplacení drahých 
energií, ale chybí peníze na vznik ma-
lých zdravotních středisek i speciali-
zovaných oddělení, které měly stavět 
nemocnice z fondů EU. Jenomže 
podmínka Evropské unie je, že Čes-
ko se bude na investici pár desítkami 
procent podílet také. Jenomže teď 
Vlastmil Válek nemá peníze a všech-
na práce předchozí vlády a úředníků 
bude asi zmařená. Jen proto, že vlá-
da chtěla ušetřit. 

Už jsem nastínil jejich sen, že pro-
dají všechno, co není přibité hřebíkem, 
včetně Budvaru!

Zavedou se poplatky a základní zdra-
votní síť bude snaha zprivatizovat? 

Prostě jedeme přesně podle mo-
delu devadesátých let. Takže až bu-

FINANCE ROZPOČET 
Stanjura ještě neušetřil 300 ani 200, ani 100, ani 
50 miliard, nezrušil jediný úřad či agendu, nesáhl 
na systemizaci, nevyhodil jediného zaměstnance 
státu, ale už budeme zvyšovat daně.
PŘIPADNE VÁM TO NORMÁLNÍ? 

Ano, všichni se asi shodneme, že by měl stát šetřit a začít u sebe. Ale 
chtějí to vůbec? Pro vedení firmy, státu či obce je hrozně důležité – stát 
nohama na zemi a vědět, nejen co lidé potřebují, ale jaký máte cíl. To je 
přece základ. 

Vláda se motá v kruhu, plánuje obnovu Ukrajiny, nepomáhá a jen vy-
sílá signály. Vlastním lidem radí, ať nejlíp netopí, nesvítí, nejezdí a ne-
konzumují. Podle mého to je výraz totálního pohrdání a ztráty smyslu 
pro realitu. 

Jen připomínám, že jsme v covidové době pomohli přímou a nepří-
mou podporou 700 tisícům malých a středních podnikatelů a živnostníků, 
v celkovém objemu 370 miliard korun. Pomoc v době energetické krize je 
čistá NULA. Kde jsou všichni ti kritici? Proč se neozývá pan Rakušan, pan 
Stanjura nebo pan Ferjenčík nyní? Proč senát opět nevydává prohlášení? 
Nebo jsou jim už podnikatelé lhostejní?

●  15/12/20, V. Rakušan (STAN): Podnikatelé neustále poslouchají 
věty o tom, že si v příznivých dobách měli udělat polštáře, aby 
zvládli krizové situace. Toto je falešná argumentace, doba pokro-
čila, i podnikatelé s rezervami jsou v existenčních problémech. 
[…] Chceme po vládě, aby uhradila 100 % nákladů podnikatelům 
a firmám, aby uhradila minimálně 75 % ušlého zisku u malých 
a středních firem, u velkých firem potom 70 % ušlého zisku ze 
stejného období loňského roku.

●  24/2/21 Senát chce, aby vláda zahájila podporu podnikatelů na 
principu náhrady VEŠKERÝCH prokazatelných nákladů nebo na 
principu náhrady ušlých tržeb.

●  18/3/21. Koalice SPOLU věří v jednoduchou, cílenou a rychlou 
pomoc VŠEM podnikatelům a živnostníkům. Díky odškodňovací-
mu zákonu by stát kompenzoval 100 % fixních nákladů podnika-
telům, kteří museli kvůli vládním nařízením zastavit činnost a 50 
% těm, kteří museli kvůli opatřením činnost omezit.

●  31/3/21 Piráti a STAN žádají zvýšení kompenzací a úpravu pod-
mínek, aby na pomoc dosáhly VŠECHNY zasažené firmy. Návrhy 
podpořila i speciální sněmovní komise.

●  30/3/21 Pirát Mikuláš Ferjenčík vyzval Havlíčka, aby podmínky 
pomoci ještě vláda vylepšila. Aby na kompenzaci měly nárok už 
ti, jimž se propadly tržby minimálně o 40 procent, a aby měli ná-
rok buď na 800 korun na zaměstnance za každý den, nebo na 
70 procent fixních nákladů. Získal pro to i podporu většiny členů 
komise složené za zástupců všech stran.

●  „Vyplacená přímá pomoc je malá, mohla být větší, měla být vět-
ší,“ reagoval šéf sněmovní komise a předseda poslaneckého klu-
bu ODS Zbyněk Stanjura (30/3/21).

Opakuji. Kde jsou všichni ti kritici? Proč se neozývá pan Rakušan, pan 
Stanjura nebo pan Ferjenčík nyní? Proč senát opět nevydává prohlášení? 
Nebo jsou jim už podnikatelé lhostejní?

Pamatujete si? V projevu Fialy 
jsme se dozvěděli že budeme a mu-
síme se stát energeticky suverénním 
státem. Pravda je trošku jiná, proto-
že v minulosti prodaly strany jako je 
ODS, ČSSD, KDU-ČSL nebo poltiici 
z TOP09 skoro vše, co „nebylo přibi-
té hřebíkem“:
› 30% akcií ČEZ prodáno
› Transgas prodán 
› Rafinérie prodané Polsku
›  Čerpací stanice jsou Rakouské, 

Polské a Maďarské
›  Innogy 40% distribuce je 

Maďarská 

Kdo vše prodal si doplňte sami. 
Tak buď má pan Fiala vytipovaná 
nová domácí naleziště zemního ply-
nu a ropy nebo tomu nerozumím. 

Tzv. úsporný energetický tarif bude 
jen dalším dluhem. Žádejme systé-
mová řešení, opodstatnitelná válkou: 

›  ČEZ ať dodává na burzu jen pře-
bytky elektřiny 

›   Kupujme ruský plyn bez německé 
přirážky 

›   Pozastavme poplatek na obno-
vitelné zdroje a účast v systému 

RUSKO – PLYN A ROPA
emisních povolenek EU
A je to … není nic jednoduššího!
Prakticky všechen plyn, jejž v Čes-

ku využíváme, je z Ruska, od Gazpro-
mu. Tvářit se, že ruský není, když 
nám jej přeprodal německý Uniper, 
je pokrytecké. To si můžeme odpus-
tit, a potřebným tím pomůžeme víc 
než úsporným tarifem. Ceny energií 
a plynu dopadají na domácnosti i fir-
my a nikdo opravdu nikdo nepocho-
pí, proč se například aktuální gigan-
tické zisky ČEZu nevyužijí okamžitě 
pro podporu podniků i rodin. ❚

ZÁKAZ  
SPALOVACÍCH AUT? 
HLOUPOST!

ZDRAVOTNICTVÍ

deme u doktora platit i za to, že nám 
řekne dobrý den, nedivte se ... a asi 
tušíte, na koho se obrátit. 

Na STAN, Piráty, ODS, TOP09 
a KDU-ČSL. ❚
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…SKORO NIC!

CO PRO VÁS UDĚLALI  
SENÁTOŘI V NAŠEM REGIONU?
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CO PRO VÁS UDĚLALI  
SENÁTOŘI V NAŠEM REGIONU?

NĚCO O MNĚ
Krizové situace řeším celý svůj pracovní život. 
Studoval jsem Vysokou školu chemicko – technologickou v Pardubicích 
a poté jsem přešel na pražskou Vysokou školu ekonomickou. Osudové setkání 
s profesorem Lubomírem Cyhelským, který mně jako „politickému” vyvrheli 
pomohl konzultacemi k dokončení školy a který hluboce ovlivnil můj osobní 
i profesní život. Později jsme se stali dobrými přáteli. 
Jeho pohled na makroekonomické analýzy a interpretace nudných statistických 
čísel byla fascinující.
Hned po škole následovala povinná vojna, po které jsem se vrátil do rodného 
kraje. A potkal se s tvrdou realitou.
 S diplomem ze slavné VŠE jsem v roce 1982 nastoupil jako obráběč kovů 
k soustruhu do JZD Sedmihorky. Od soustruhu jsem po dvou letech přešel na 
pozici ekonoma a postupně se vypracoval na vedoucího přidružené výroby. 
V Sedmihorkách jsem působil až do roku 1990.
Pád komunistického režimu mě zastihl na pozici vedoucího přidružené výroby 
v JZD Sedmihorky. Konečně. 
Teď vysvětlím toho politického vyvrhela, kterým jsem byl na VŠE. 
Mé babičce komunisté zabavili v Turnově cihelnu. Moji maminku vystěhovali ze statku 
a otec byl syn živnostníka. V padesátých letech neprošel prověrkami a jako inženýr 
ekonomie mohl pracovat pouze v dělnických profesích – a to jen na nočních směnách. 
Navíc se v roce 1968 angažoval jako tajemník Společnosti pro lidská práva.
V roce 1990 jsem tak konečně mohl naplno využít znalostí, které mi dala Vysoká 
škola ekonomická a které jsem získal praxí v zemědělství. Stal jsem se ředitelem 
firmy SECO, kterou jsme založili společně s dvanácti kolegy. 
V roce 1996 jsme vstoupili do Agrostroje Jičín. A začali každý den doslova 
bojovat o budoucnost celého podniku. Kdo to nezažil, dnes už neuvěří. Náš trh 
byl ze dne na den zavalen zbožím věhlasných značek ze západního světa a naše 
značky a fabriky začaly padat jako mouchy. A to jsme nechtěli v Jičíně dopustit. 
I za cenu propouštění, které bolelo stejně mě, jako zaměstnance, se nám 
podařilo fabriku zachránit a dovést zdravou do nového tisíciletí.
V letech 2013–2016 bylo 95% motorů nákladních vozidel a autobusů SCANIA 
osazeno vloženými válci z Jičína. Když se dneska podívám, jak jičínské traktory 
sekají fotbalové trávníky na Spartě i Slavii, v Hradci i v Jablonci, jsem fakt hrdý.
V posledním roce sleduji, kam se řítí naše země bez jakéhokoli řízení. A také 
proto jsem přijal výzvu a rozhodl se kandidovat do senátu ve volebním obvodu 
37 – Jičín/Nymburk.

BUDU PROSAZOVAT:
POUZE ROZUMNÉ ZÁKONY REAGUJÍCÍ NA SKUTEČNÉ AKTUÁLNÍ 
PROBLÉMY SPOLEČNOSTI.
Aktuálně:

  Snížení sazby DPH na 0 % na elektřinu, plyn a topení minimálně na roky  
2022–2023.
  Zastropování ceny pohonných hmot na 36 Kč formou snížení DPH nebo 
spotřební daně.
  Snížení DPH u základních potravin z 15 % na 0 %.
  Mimořádný příspěvek pro důchodce nad zákonnou a inflační valorizaci 6000 Kč.
  Vrácení slevy na jízdném pro seniory a studenty na původní úroveň 75 %.
  Zvýšení rodičovského příspěvku z 300 tisíc na 400 tisíc Kč s pravidelnou 
valorizací.

Pokud se chceme ze současné krize dostat ven, musíme okamžitě začít něco 
dělat, ne pouze vysílat signály.
Zasadím se tedy o to, aby se naše peníze neutrácely za nesmysly.
Nebudu psát hesla typu: V senátu hodlám především chránit a pěstovat naši 
svobodu. Je to samozřejmost pro každého politika, a není to třeba psát na 
všechny sloupy.

KOHO CHCI V SENÁTU ZASTUPOVAT? 
V horní komoře Parlamentu chci zastupovat občany z Jičína a severní části 
Nymburka, Lysé nad Labem, Milovic, Lázní Bělohrad, Hořic a spousty dalších 
krásných obcí kraje, kde žiju a znám tady spoustu lidí. 
Vláda Petra Fialy potřebuje kvalitní oponenturu. Nezaslouží si žádné zvláštní 
zacházení, protože jedině tvrdá a věcná kritika snižuje riziko, že bude dál selhávat. 
Což se teď bohužel děje. Pětikoalice má většinu ve sněmovně i v senátu. 

  Nezvládá uprchlickou krizi 
  Nedokáže řešit korupční aféry, do kterých jsou zapojeni členové vlády.
  A vůbec nejhorší je frustrace lidí z rekordního zdražování, kdy za potraviny, 
bydlení nebo teplo platíme obrovské sumy. 
  Česko zažívá nejvýraznější zdražování za posledních 30 let, ale vláda nemá 
plán, jak krizi zvládnout. 
  Podle kolegů ekonomů, se kterými souhlasím, se rapidně propadne zájem 
o hypotéky, mladí lidé tím bohužel ztrácejí poslední možnost vlastního bydlení. 

TO VŠE CHCI ZMĚNIT! 
KONEC KARTELU V SENÁTU. AŤ JE ZASE LÍP!

VOLBY DO SENÁTUSenátní obvod  
Jičín/Nymburk
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Předně je třeba 
připomenout, že jakákoli 
revize systému veřejného 
stavebního práva a všech 
souvisejících složkových 
zákonů je odborně 
značně komplikovaná. 
Práce na NSZ probíhaly 
cca 4 roky se zapojením 
desítek externích expertů 
a stovek připomínkových 
míst s trojím projednáním 
v připomínkovém řízení 
a v Legislativní radě 
vlády (věcný záměr 
jednou, paragrafové 
znění dvakrát) a ročním 
projednáním a řadou  
změn v Parlamentu. 

CO SE DĚJE KOLEM STAVEBNÍHO ZÁKONA

Provádět zásadní parametrické 
změny NSZ bez tohoto odborné-
ho zázemí a bez reálného zapojení 
a vnímání názorů odborné i dotčené 
veřejnosti, jak to dnes činí pan mini-
str, představuje jednoznačné riziko 
pro kvalitu takové právní úpravy.

NSZ byl širokou odbornou porotou 
soutěže Zákon roku pořádané spo-
lečností Deloitte Legal pod záštitou 
České advokátní komory, Hospodář-
ské komory ČR a Komory daňových 
poradců vybrán mezi 

5 nejlepších legislativních počinů 
v oblasti kvality regulace českého 
podnikání za rok 2021, mezi nimiž až 
do 11. 4. 2022 soutěžily v hlasování 
veřejnosti o tuto cenu. Veřejné hla-
sování nakonec rozhodlo o 1. místě 
s velkou převahou cca 68%.

Návrh MMR vychází z původně po-

slaneckého návrhu I. Bartoše, M. Kup-
ky a dalších.

Cílem navrhu je odklad účinnosti 
NSZ o 1 rok, ovšem s výjimkou nej-
důležitějších tzv. vyhrazených staveb 
podle přílohy 3 NSZ.

Vyhrazenými stavbami jsou:
a) stavby dálnic,
b) stavby drah,
c) letecké stavby,
d) stavby vodních nádrží s obje-

mem nad 1 mil. m3 nebo s výškou 
vzdutí nad 10 m,

e) stavby a zařízení přenosové 
soustavy,

f) výrobny elektřiny o celkovém in-
stalovaném výkonu 100 MW a více,

g) stavby a zařízení přepravní 
soustavy,

h) zásobníky plynu,

Uplynulo čtyřleté funkční období 
zastupitelům volených v komunálních 
volbách. Za toto funkční období se 
nám podařilo zlepšit životní úroveň na-
šeho města. V daném případě mám na 
mysli zejména pokračující rekonstrukci 
Valdštejnské lodžie, rekonstrukci bu-
dovy bývalé VZP pro sociální služby, 
přístavbu a rekonstrukci ZŠ Husova, 
zavedení vzduchotechniky a nového 
osvětlení ve sportovním areálu. Se-
tkali jsme se však s velice obtížným 
obdobím, kdy celou společnost zasáhl 
Covid 19 a od února válka na Ukrajině. 
Tyto události mají vliv na současnou 
ekonomickou situaci v zemi. Zvýšily se 
ceny energií, potravin a dalších komo-
dit, což má vliv na vzrůstající inflaci.

Vláda přijímá řadu opatření ke sníže-
ní energetické náročnosti. Budeme se 
snažit vytvořit takové podmínky, aby 

dopad na občany v poskytovaných 
službách městského úřadu a jeho pří-
spěvkových organizacích byl přijatelný.

Plně věříme, že budeme pokračovat 
v započatých investičních akcích. Naší 
prioritou je především pokračování 
v budování inženýrských sítí v lokalitě 
bývalých kasáren pro výstavbu rodin-
ných a bytových domů. Tato investice 
má vytvořit podmínky pro to, abychom 
mohli během nového funkčního obdo-
bí začít s prodejem pozemků určených 
pro výstavbu.

Dle našeho volebního programu 
byla také započata výstavba multi-
funkční tenisové haly. Věříme, že akce 
bude úspěšně zrealizována a tenis, 
který měl v minulosti v Jičíně bohatou 
tradici, se tak bude moci rozvíjet.

Máme řadu investičních akcí, které 
jsou realizovány, jako jsou rekonstruk-

ce komunikací, oprava Valdštejnské 
lodžie, dokončení Domovinky a pří-
prava k budování Odpočinkové zóny 
Cidlina. Velkým přáním, vás i našeho 
hnutí, je rekonstrukce Masarykova di-
vadla a autobusového nádraží.

Jde o akce rozsáhlé, finančně ná-
ročné a budeme se snažit vytvořit 
zejména ekonomické podmínky pro 
jejich realizaci.

Shora uvedené investice nezahrnu-
jí úplný výčet akcí, které by měly být 
dále realizovány. Ty jsou zahrnuty v na-
šem volebním programu, kterým se 
vás snažíme oslovit a věříme, že dáte 
svůj hlas našemu hnutí do dalšího vo-
lebního období.

Jaromírovi držíme v senátních vol-
bách palce a doufáme že nám pomů-
že realizovat vše co jsme naplánovali. 
Jaromíre náš hlas máš. ❚

i) stavby a zařízení ropovodů 
a produktovodů a jejich součástí,

j) stavby k účelům těžby, zpraco-
vání, transportu a ukládání radioak-
tivních surovin,

k) stavby související s úložišti 
radioaktivních odpadů,

l) stavby v areálu jaderného zařízení,
m) stavby určené k nakládání 

s výbušninami,
n) stavby pro dobývání nerostů.

Pro vyhrazené stavby by měl 
platit NSZ již od 1. 7. 2023 se vším, 
co NSZ přináší, tj. zejm.:

– povoloval by je v 1. stupni státní 
Specializovaný a odvolací stavební 
úřad (SOSÚ), který by sám posoudil 
všechny veřejné zájmy bez potřeby zá-
vazných stanovisek dotčených orgánů

– ve 2. stupni by o odvolání roz-
hodovalo MMR, které by mělo zatím 
vykonávat funkce Nejvyššího sta-
vebního úřadu a které by již nesmělo 
rozhodnutí zrušit a věc vrátit k další-
mu řízení, ale muselo by o odvolání 
rozhodnout s konečnou platností. 

Návrh svým obsahem defacto při-
znává, že pravidla NSZ jsou význam-
ně lepší než současný zákon, když 
mají být využívána co nejdříve a pro 
co nejvýznamnější stavby. Za této 
situace je paradoxní, že pro běžné 
stavby běžných stavebníků se navr-
huje tyto benefity nevyužívat.

Připravovaný vládní návrh MMR 
(věcná novela) – nyní v mezirezort-
ním řízení.

Jde o návrh, který má využít ča-
sový prostor získaný očekávaným 
odkladem účinnosti NSZ a do 1. 
7. 2024 provést věcné změny NSZ 
podle představ vlády!

Zřejmě jediným dlouhodobě pre-
zentovaným a jasným požadavkem 
vlády je nevytvářet novou soustavu 
státních stavebních úřadů v území 
a zachování výkonu státní správy 
v režimu přenesené působnosti na 
úřadech měst a obcí. 

Zadání věcné novely obsahuje:
– zrušení státních stavebních úřa-

dů a zachování stavebních úřadů na 
obcích a krajích pro všechny běžné 
stavby toto řešení nezajistí sjedno-
cení výkonu státní správy, vzájemnou 
zastupitelnost úředníků v celé sou-
stavě, jednotné řízení ani odstranění 
problému systémové podjatosti,

– snížení počtu stavebních úřadů 
1. stupně ze současných cca 700 
na cca 305 s tím, že by byly pouze 
na obcích s rozšířenou působností 
(ORP) + další vybrané SÚ

– 2. stupeň stavebních úřadů by byl 
stejně jako dnes na 14 krajských úřa-
dech a MHMP

– významnější stavby by byly po-
volovány v 1. stupni na krajských úřa-
dech (byly zmiňovány např. záměry 
EIA, což by dávalo logiku díky tomu, že 
EIA se posuzuje na kraji) a o odvolání 
by rozhodoval státní Specializovaný 
a odvolací stavební úřad (SOSÚ).

Bohužel se nepodařilo udržet inte-
graci závazných stanovisek dotčených 
orgánů vč. EIA do stavebních úřadů 
v 1. i 2. stupni, jak byla schválena již 
v NSZ (tj. kromě hasičů, památkové 
péče a AOPK/správ národních parků) 

– toto je ale zásadní pozitivní 
bod NSZ, neboť vše by posuzoval 
pouze stavební úřad v jediném ří-
zení. Pokud se toto zruší, vracíme  
se v podstatě do současného stavu, 

tj. roztříštěnosti dotčených orgánů 
bez jasných a vymahatelných lhůt

Bohužel, již v průběhu prací se ob-
jevuje odpor vůči navrženého řešení 
MMR, a to typově ze dvou stran:

1. Nesouhlas malých obcí se zruše-
ním „jejich“ stavebních úřadů; zatím se 
jeví, že ani možnost zřizování detašova-
ných pracovišť pro ně není dostatečnou 
náhradou, neboť ta by nebyla „jejich“ 
(nepodléhala by pracovněprávně dané 
obci a byla by na ní nezávislá). 

2. Nesouhlas resortů s již schvá-
lenou integrací do jednotného řízení 
vedeného pouze stavebním úřadem. 
Nejvýrazněji se v tomto ohledu pro-
jevuje MŽP, které připravilo „jednotné 
environmentální povolení“. To by však 
znamenalo, že povolovací proces ne-
bude jeden ani před jedním úřadem, 
ale budou paralelně vedle sebe dva 
– stavební a environmentální. Oba 
procesy by byly klasickými správními 
řízeními zakončenými správními roz-
hodnutími s možností je napadat (obě 
samostatně) opravnými prostředky.

Takže pokud to mám shrnout, je 
opravdu velkou hloupostí v době krize, 
a to hlavně v oblasti bydlení jakýmko-
liv způsobem zdržovat nebo dokonce 
přepracovávat novy stavební zákon, 
a to jen proto, aby starostové nepřišly 
o svůj vliv na stavební řízení. 

Jejich argumentace, aby byly služby 
co nejblíže občanům, je úplně lichá. 
Kolikrát za život jdeme na stavební 
úřad? A když už stavíme, co hlavně 
chceme? No přeci kvalitní, profesio-
nální služby s jasnými lhůtami. Stavět 
má být radost a ne utrpení.

Klára Dostálová

Milovice

Jičín

SENÁTOR MÁ FUNGOVAT PŘEDEVŠÍM JAKO OMBUDSMAN 

VIZE PRO JIČÍN A PROČ PODPORUJEME JAROMÍRA

Ing. Milan Pour

V Milovicích jsem byl v letech 
2014-2018 starostou města. V sou-
časném volebním období vykoná-
vám opoziční práci jako zastupitel 
Milovic. Nyní opět kandiduji jako 
lídr kandidátky hnutí ANO v Milo-
vicích, protože bych rád realizoval 
projekty, které jsme začali připravo-
vat v době, kdy jsem byl starostou. 
Chtěl bych pokračovat v naplňování 

vize města-příjemného pro bydlení 
v udržované zeleni, s fungujícími 
službami se zázemím pro spor-
tovce a spolky. Budu podporovat 
s péčí řádného hospodáře všechny 
projekty, které povedou ke zlepše-
ní kvality života obyvatel Milovic, 
ať už se jedná o výstavbu sport. 
haly, výstavbu domova seniorů, re-
konstrukci objektu bývalého KD na 

komunitní dům, rekonstrukce ulic, 
navýšení parkovacích míst nebo 
zlepšení kvality vody z městského 
vodovodu.

Senátor za hnutí ANO má dle mého 
názoru fungovat především jako om-
budsman ve svém volebním obvodu 
a měl by být nápomocen nejen svým 
stranickým kolegům ze zastupitelstva 
Milovic při řešení problémů. Konkrét-

ně v Milovicích vidím potřebu pomoci 
s jednáním s VAK Nymburk a dalšími 
institucemi, při zajištění méně tvrdé 
vody. Bohužel již delší dobu máme 
v Milovicích jednu z nejtvrdších vod 
v regionu, která ničí domácí spotřebi-
če, a zatím veškerá jednání skončila 
u slibů.

Takže Jaromíre držím palce čeká 
nás hromada práce. ❚

AŤ JE ZASE LÍP!VOLTE JAROMÍRA DO SENÁTU
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Nejdříve odstaví uhlí bez ohledu na názor uhelné komise. Pak pro-
sadí konec aut na spalovací motory a rozšíří emisní povolenky. A teď 
chtějí opět pustit do stavebních řízení zelené lobbisty, kteří zpomalí 
stavby. Současní ministři asi přišli o rozum?

Jednotný evropský energetický trh? A jak vysvětlíme našim firmám 
a domácnostem, že nakupují elektřinu za osminásobné vyšší cenu 
než ve Španělsku?

Víte, kolik nových dálnic se zahájilo stavět v le-
tech 2011-14? V průměru 200 metrů ročně. 
A víte, kolik jsme jich zahájili jen v roce 2021? 
Bylo to 71 km. Vypadá to, že na dopravě ale 
začíná opět doba temna.

To jsme nebyli my, kdo zprivatizoval plyn a rafinérie. Nebyli jsme to ani my, kdo zpackal priva-
tizaci ČEZ nebo OKD. To vše se dělo pod taktovkou tradičních politických stran. Je od nich 
nebetyčná drzost házet to nyní na nás.

Ministr průmyslu marně zkouší od 
března připravit pomoc lidem a fir-
mám s drahými energiemi. Hotového 
nemá nic. Mezitím E.ON oznámil dal-
ší zdražení od září o 50 %. Od srpna 
zdražuje i ČEZ a PRE. A nekončí to, 
na podzim přijde další zvýšení cen. 
Jediný, koho to netrápí je vláda.

To nás ta privatizace rafinérií, plyno-
vodů a zpackaný prodej ČEZu v režii 
tradičních stran vychází hodně dra-
ho. O cenách v Česku a o tom, od-
kud se budou energetické komodity 
brát se už více jak 20 let rozhoduje 
v Polsku, Německu, Maďarsku nebo 
na burze.

Asi na to Petr Fiala zapomněl. Ale byl to i on a jeho ODS, kdo vyslal 
tehdejšího šéfa vlády Petra Nečase do Ruska vyjednávat s ruským 
premiérem Medveděvem dostavbu Temelína. Nevyčítám jim to, jen 
by si měli zamést před vlastním prahem.

Ministr Síkela je fakt hvězda. Místo 
aby motivoval přecházet na jiné zdro-
je energií, plánuje vysílat inspektory 
s teploměrem do paneláků. A pokud 
u někoho doma bude díky přípravě 
guláše vyšší teplota v kuchyni, tak za 
uši dostanou pronajímatelé či SVJ...

Skupina ČEZ měla za první pololetí čistý zisk 33,6 mld. Kč, 
meziročně o 32 mld. vyšší. Za rok 2022 očekává čistý zisk již 
mezi 60–65 mld. Zde je jeden z hlavních finančních zdrojů pro 
podporu domácností a firem. To by ovšem vláda musela začít 
něco dělat....

Vládní energetická pomoc je jak zmrzlina 
přes sklo. Víme, jak vypadá, ale nic z ní 
nemáme.

Fakta. Meziroční nárůsty podle denních sazeb na trhu: Elektřina: + 761 % Plyn: + 440 % 
Uhlí a brikety: + 35 % Otopný koks: + 130 % Naše vláda je ale v klidu, protože zatím se 
drží cena svíček, pletací příze a kožichů. Vše budeme brzy potřebovat...

Kolumbijská telenovela STAN pokračuje. Po červnových šifrách a kokainu 
v kdejakém otvoru už našinec nečekal žádné větší překvapení a přešel na 
Chalupáře.... leč srpen posunul laťku opět výše. Skoro námět pro Hřebejka.

Pro někoho je rybaření sport, pro někoho lov ... a tak to má být. Rybaření je moje srdeční záležitost. Jak napsal Ota Pavel, český romanopisec a sportov-ní novinář „Chceš-li být šťasten hodinu, tak se opij. Chceš-li být šťasten tři dny, tak se ožeň. Chceš-li být šťasten celý život, staň se rybářem.“  Proč vlastně rybařím? Relax u vody, adrenalin, útěk ze všedního života ale hlavně maximální odpočinek. Na závěr těchto volebních novin sem vložím pár úlovků z Twitteru pana Karla Havlíčka. Mnohokrát jsme spolu debatovali nad ekonomickými tématy této doby a máme na to co se děje nebo spíš neděje stejné názory. Na závěr věřte: zase bude líp, jen to prostě bude chvilku trvat.
Tak s úsměvem, pokud to jde.

Jaromír Dědeček

Čas strávený rybařením    se nepočítá 
do života.

 1.  
 2.  
 3. 
 4. 
 5. 
 6.  
 7. 
 8. 
 9. 
 10. 
 11. 
 12. 
 13. 
 14. 
 15. 
 16. 
 17. 
 18. 
 19. 

 1.  Pokrývka hlavy
 2.  Sport s míčem
 3. Nejtěžší had světa
 4. Pokrývka hlavy
 5. Anglicky rychle, honem...
 6.  Prostor malých rozměrů používaných jako věznice
 7. Orgán v těle
 8. Část kostry
 9. Dopravní stavba převádějící přes vodní tok
 10. Ženské jméno začínající na X (dlouhá varianta)
 11. Dopravní prostředek využívající koleje
 12. Míst, kde se vaří nebo se připravují jídla
 13. Obdoba vosy, sršně
 14. Produkt včel
 15. Dioptrická pomůcka
 16. Nádoba na vodu
 17. Lidově „obývací pokoj“
 18. Sečná zbraň
 19. Plod stromu většinou na podzim (má čepičku)

 1.  
 2.  
 3. 
 4. 
 5. 
 6.  
 7. 
 8. 
 9. 
 10. 
 11. 

 1.  Nejtěžší had světa
 2.  Dopravní stavba převádějící přes vodní tok
 3. Pozdrav
 4. Materiál získaný odřezáním kůry dubu korkového
 5. Školní předmět v laboratořích
 6.  Část kostry
 7. Stavba sloužící k modlitbám
 8. Orgán v těle
 9. Dopravní prostředek využívající koleje
 10. Pokrývka hlavy
 11. Bílý brodivý pták
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poslanec / místopředseda Parlamentu ČR

poslanec / místopředseda výboru pro 
bezpečnost

poslankyně / členka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, 
mládež a tělovýchovu

starosta města Hronov

Laureát Ceny města Jičín 2017, výtvarník, 
restaurátor a nadaný, skromný jičínský občan

chirurg v trutnovské nemocnici

český podnikatel, generální ředitel  
a majitel textilní společnosti Juta  
ze Dvora Králové nad Labem

poslankyně / předsedkyně výboru pro veřejnou správu 
a regionální rozvoj

starosta města Jičín

majitel firmy GRAIN

Pana Dědečka znám jako zdatného ekonoma, a jako člověka 
s obrovským nasazením a zároveň ohromným zájmem o své 
okolí. Stále se setkáváme při jednáních nad ekonomickými 
tématy, které tato vláda bohužel neřeší, i když řešení mají. 
Škoda, že takových lidí s tahem na branku není víc. Za mě je 
Jaromír Dědeček výborná volba. Je to srdcař a bez zápalu 
pro věc nebudeme mít nikdy výsledky. Proto mu fandím.

Jaromíra znám mnoho let. Když jsem 
řídil záchranku v Královehradeckém kraji, 
vždy jsem měl rád lidi, kteří co řekli, to 
udělali a stačila na to podaná ruka. Takový 
Jaromír je, a proto věřím, že své voliče 
nezklame a dát mu hlas je dobrou volbou. 
Nás lékařů je v politice relativně hodně, ale 
dobrých ekonomů jako šafránu. S názory 
Jaromíra souzním, a to nejen pokud se 
jedná o zestátnění ČEZu. Takže pokud se 
rozhodujete, Jaromír je skutečně dobrá 
a vhodná volba.

Jaromíra znám jako pracovitého člověka a špičkového 
ekonoma s dobrým srdcem, kterému upřímně záleží na 
zlepšování světa kolem sebe. Poznala jsem jej i jako 
slušného a nebojácného člověka, který nikdy neváhal říci 
nahlas svůj názor a postavit za věc, o jejíž správnosti byl 
přesvědčen. Ty, kteří mu vyjádří svou podporu, rozhodně 
nezklame.

Jaromíra znám z politiky víc než deset let. Je 
to člověk, který něco v životě dokázal, a nyní 
své životní zkušenosti uplatňuje v „politice“. 
Nemá stejně jako já politické vzdělání, ale 
má to, co velké většině politiků chybí, a to je 
zdvořilost, takt, dobrý instinkt. Dokáže rychle 
pochopit atmosféru a starosti lidí, dokáže 
je motivovat, ale i spojovat včetně nalézání 
kompromisů. Jeho dlouholeté manažérské 
schopnosti a znalosti ho naučily i tomu být 
odolný a mít „hroší kůži“, bez které se slušný 
politik neobejde. Pokud chcete za senátora 
někoho, kdo bude hájit naše zájmy, je 
Jaromír trefa do černého.

Na Jaromírovi je zvláštní jedna věc – 
nepotkal jsem jediného člověka, který by 
byl tak zarputilý vyřešit věci, o kterých je 
přesvědčen, že jsou správně. Je schopný 
přijmout i nepopulární opatření, což 
dokázal v podnikání, ale vše vždy vysvětlí 
a nikoho neurazí. Pro toho, kdo touží 
po politicích, u kterých se snoubí lidská 
slušnost s profesionálně zvládnutou prací, 
je Jaromír určitě správná volba. Za mě 
by se Jaromír neměl ucházet o Senát, 
ale Senát o Jaromíra. Takové lidi totiž 
potřebuje jako sůl...

Jaromíra Dědečka znám od doby, kdy jako lídr 
kandidoval za hnutí ANO 2011v posledních 
krajských volbách. Jaromír je člověk uvážlivý, 
přemýšlivý, s bohatými zkušenostmi ze života 
i ze svého úspěšného podnikání. Je to z mého 
pohledu týmový hráč, který umí prosazovat své 
představy a cíle, ale zároveň pozorně vnímá, 
vyhodnocuje a respektuje i názory jiných. 
Tyto vlastnosti jej výborně kvalifikují k tomu, 
aby v případě, že bude zvolen do Senátu 
Parlamentu České republiky, odpovědně 
zastupoval svůj senátní obvod a hájil zájmy 
občanů v něm žijící. Chtějí-li obyvatelé Jičínska 
a Nymburska, aby je zastupoval kvalitní senátor, 
pak je pro ně dle mého mínění Jaromír Dědeček 
ten nejlepší kandidát.

Pana Dědečka jsem poznal v době, 
když jsem končil své působení v Senátu 
a trochu pronikl do politické atmosféry. 
Již od samého začátku mi jednání s ním 
vyhovovalo pro jeho lidské vlastnosti. Není 
kariérista. Objevil jsem v něm nezištného 
pracovitého muže s elánem a s velkými 
životními zkušenostmi. Je podle mě 
důvěryhodný a v Senátu bude přínosem 
pro nás všechny. Tím myslím jak pro 
širokou veřejnost, tak i pro podnikatele.

Pana Dědečka znám několik let. Ekonom, úspěšný 
a dlouholetý manažer prosperující firmy. Jak se říká, prostě 
muž činu. Vždy si vážím lidí, kteří se neschovávají za politiku, 
ale jsou skutečnými odborníky.

Znám Ing. Jaromíra Dědečka, kdy vykonával 
funkci předsedy představenstva firmy 
SECO.V této době firma podporovala 
finančně pohádkový festival, autokrosaře 
Fejfara házenkáře další sportovní 
a kulturní společnosti a akce. Vykonává 
funkci předsedy kontrolního výboru 
Královéhradeckého kraje. Je členem Hnutí 
ANO a aktivně se zapojuje do jeho činnosti. 
Pro jeho odborné a charakterové vlastnosti 
podporuji jeho kandidaturu do senátu ČR.

Jsem velice rád, že kandiduješ na senátora, takových jako jsi ty, je tam potřeba co nejvíce, neboť 
v dobách svého mládí jsi pracoval v zemědělství a máš odborné zkušenosti o tom, co práce 
v zemědělství obnáší a jaká rizika přináší.
Velice mi vadí přístup politiků obecně k zemědělství, neboť v současné době, dle médií, 
jsme méněcenní lidé my, kteří pracujeme v zemědělství. To, co mi vadí ze všeho nejvíce, 
jsou neodborné a nekompetentní zásahy do našeho hospodaření, zapomíná se na to, že my, 
zemědělci, nejsme škůdci a nepřátelé přírody, ba naopak většina z nás má zájem na zlepšování 
krajiny a kulturního prostředí. Lidé zapomněli, že když vyjíždějí na své chaty a výlety do vesnic, 
že okolní příroda je vytvářena námi zemědělci.
Vedle neodborných zásahů do procesů zemědělské výroby je druhou zásadní překážkou pro 
spokojené hospodaření nepředstavitelná míra byrokracie. Nejen že se neustále mění předpisy, nic 
nevydrží ani jednu pětiletku, ale stále přibývají nové a nové předpisy a tím i míra kontrol. Přitom se 
pořad do kola skloňuje slovo digitalizace a výsledek je ten, že to, co se dříve vyřídilo jedním klikem, 
dnes zabere několik hodin. Až zarážející je i to, že v současné době už chodí i kontroly na kontrolory.
Držím ti palce a věřím, že většina zemědělců a občanů z vesnic tě podpoří, protože tě znám 
jako pracovitého, poctivého a zodpovědného kluka. Mnoho štěstí
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PODPOROVATELÉ JAROMÍRA DĚDEČKA

Dočetl jsem se, že budeme muset hlásit počet slepic. Za války se muselo protektorátním úřadům hlásit každé prase.  
Dnes, v době míru, se musí EU hlásit každá slepice. Vývoj zkrátka nejde zastavit. ☺
Přeji všem krásné dny a šťastnou ruku u voleb. A s úsměvem jak jinak.
Jaromír Dědeček 
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