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SVÉ NÁMĚTY PIŠTE NA E-MAIL: SPOKOJENYOBCAN@SPD.CZ ● ZHOTOVITEL: SPD ● ZADAVATEL: SPD  

PLOŠNÉ 
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,,TOMIO OKAMURA, 
LÍDR SPD:

Tomio 
Okamura

Česká republika si zaslouží jinou vládu. Ta-
kovou, která naši zemi nenechá vykořisťovat 
a bude myslet především na naše občany.  
Více čtěte na str. 2

VOLTE SPD  NEJVĚTŠÍ ČESKÉ 
VLASTENECKÉ HNUTÍ

ČESKO, NEZLOB SE 
...A BĚŽ VOLIT SPD!

RODINNÁ HRA O CENY

MÁME BIČ 
NA

EXEKUTORY
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PLOŠNÉ ZÁKAZY 
NEJSOU ŘEŠENÍ, 
CHRAŇME 
RIZIKOVÉ SKUPINY

• Covid-19 je tu s námi 
již přes rok a situace se 
nelepší, spíše naopak. 
Jak hodnotíte vládní 
kroky proti pandemii?
Vláda nezvládla krizi a soud 
navíc rozhodl o neústavnosti 
jejího rozhodování. Měla by 
proto okamžitě zrušit nou-
zový stav, který jako nástroj 
plošných zákazů neuspěl. 
Je třeba opět zapojit občany 
jako partnery do řešení, si-
tuace na základě osobní od-
povědnosti za jejich zdraví. 
Navíc lidé chtějí řešení, a ne 
informace o hysterii vlády. 
Hrozí pak chaos, sociální, 
ekonomická a zdravotní 
katastrofa naší země. Vláda 
by proto měla podat demisi, 
Česká republika potřebuje 
vládu odborníků. Navíc je 
nutné prošetřit mediální 
informace o tom, že vládní 
politici a úředníci využili 
současné situace k rozkrádá-
ní veřejných prostředků ur-
čených na řešení epidemie.

• Jak byste tedy řešil 
současnou zdravotní 
krizi?
Těch kroků je několik. Je 
třeba opět zapojit občany 
jako partnery v řešení situace 
na základě osobní zodpověd-
nosti za jejich zdraví. Česká 
republika musí přestat být 

závislá na rozhodování EU. 
EU škodí. Je nutné zajistit ze 
všech zdrojů dostatek vakcín 
pro dobrovolnou a rychlou 
vakcinaci občanů s důrazem 
na rizikové skupiny. Dobro-
volnou vakcinaci provádět 
prostřednictvím sítě praktic-
kých lékařů.  Musíme posílit 
kapacitu nemocnic využitím 
zařízení lázeňské léčby, včet-

ně personálu těchto organi-
zací, a okamžitě zahájit léčbu 
nákazy funkčními léky, které 
doporučují lékaři z medicín-
ské praxe. Využít českých 
testů k uživatelsky vlídnému 
dobrovolnému samotestová-
ní, občany k samotestování 
motivovat a také  podpořit 

vlastní kapacity pro produkci 
našich ochranných a pre-
ventivních prostředků, které 
by měly být státem posky-
továny zdarma. Při dodr-
žení jasných preventivních 
opatření umožnit fungování 
maloobchodu a služeb včetně 
gastronomických. Otevřít 
školy pro výuku za dodržení 
jasných preventivních opat-

ření s využitím zmíněného 
dobrovolného samotestová-
ní. Je potřeba zajistit zdarma 
respirátory třídy 2 v hromad-
né dopravě. Stanovit přísná 
preventivní pravidla pro 
vstup a pobyt cizinců na úze-
mí ČR, žádní migranti. 
 
• Ano, do řešení a řízení 
pandemie se samozřej-
mě vmísila i Evropská 
unie. Z vašich slov tedy 
vyplývá, že s přístupem 
byrokratického Bruselu 
nejste spokojen...
Brusel nám nijak nepomáhá, 
v začátku krize nebyl schopen 
cokoli koordinovat a navíc se 
ukázalo, že když jde do tuhé-
ho, tak je vše na národních 
státech a každý – jedno zda 
Itálie, Francie nebo Česká 
republika – na Brusel kašle. 
Bohužel ten škodí stále dál. 
Například nedostatek vakcín 
je způsoben tím, že my sami 
si je objednat a schválit prý 

TOMIO OKAMURA, 
EXKLUZIVNÍ 
    ROZHOVOR

MONIKA HRABÁKOVÁ

POKUD SE U NÁS UJMOU VLÁDY 
EUROMARXISTÉ, TAK ČESKOU

 REPUBLIKU ZAPLAVÍ HORDY AFRICKÝCH 
A MUSLIMSKÝCH KOLONISTŮ
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nemůžeme. Vakcíny musí 
schvalovat Evropská agentu-
ra pro léčivé prostředky. Ale 
Maďaři Brusel obešli a na-
koupili ruský Sputnik V, jehož 
poměr cena/výkon vychází 
zatím nejlépe. Plus nepracuje 
s genetickou úpravou, což 
je bezpečnější. Krize ekono-
micko–epidemická nám opět 
ukázala, proč chtít czexit. 
V krizi si totiž pomůžeme 
sami a lépe. Zájmy těch, co 
tam vládnou, ani na sekundu 
nejsou totožné s našimi. 
 
• Jaké největší problé-
my jsou nyní před námi 
a máte pro ně řešení?
Miliony lidí trápí příjmová 
chudoba a velká část z nich 
je v dluhové pasti. To je třeba 
řešit, ale tento problém má 
velmi mnoho příčin a souvis-
lostí. První z nich je nevyma-
hatelná spravedlnost - lidé 
jsou obětí lichvářů, exekutorů 
a podvodníků a soudy je 
nejen neochrání, ale zloděj-

ny ještě posvěcují. Tady je 
skutečně řešením systémová 
změna, ale sáhnout na nedo-
tknutelnost soudců se ostatní 
politici kromě 
SPD nikdy ne-
odváží. A pro-
to je klíčový 
funkční zákon 
o referendu, 
kde by záko-
ny o osobní 
hmotné 
a trestní 
odpovědnosti 
soudců a po-
litiků odhla-
sovali sami 
občané. 

Snažíme 
se nabízet 
alespoň dílčí 
řešení. Navrh-
li jsme zákon, 
který nařizuje, 
aby splátky exekucí šly v prvé 
řadě na splácení jistiny, což 
se kupodivu dodnes neděje. 
Lidé roky splácí jen úroky, 
které jim stále rostou, pro-

tože se jim nijak nesnižuje 
dlužná částka. Vše dostává 
exekutor a případně lichvář, 
který pohledávku odkoupil, 

a leckdy se 
nedostane ani 
na věřitele. 
Dále je třeba 
lidem zvýšit 
příjmy, proto 
jsme pomoh-
li prosadit 
snížení daní 
zrušením 
superhrubé 
mzdy, díky 
čemuž našim 
lidem zůstane 
více v peně-
ženkách. Také 
jsme prosadili 
zvýšení pří-
spěvku na in-
validy a zrušili 

daň z nabytí nemovitosti, 
zvýšili slevu na poplatníka 
a naším úspěšným a přijatým 
návrhem je i paušální daň 
pro živnostníky. Některé ná-

vrhy nám ovšem vláda stále 
bojkotuje, například mini-
mální důchod ve výši hra-
nice chudoby podle OECD. 
Pro Českou republiku by to 
aktuálně bylo minimálně 
15 000 Kč, ale jen pro toho, 
kdo si skutečně svoje léta 
odpracoval, tedy nikoliv pro 
nepřizpůsobivé. Samozřejmě 
prosazujeme zvýšení důcho-
dů invalidům. Prosazujeme 
zrušení poplatků za Českou 
televizi i poplatky OSA pro 
všechny živnostníky, kteří 
nemají přímý výdělek z hud-
by. Tedy aby člověk nemusel 
platit jen za to, že má v ob-
chodě zapnuto rádio. 

• Na jednu stranu chcete 
přidat peníze do peně-
ženek našim občanům, 
na druhou ale budou 
státu fi nance chybět…

Navrhujeme úspory. Na-
příklad armáda chce naku-
povat zbraně za desítky mi-
liard v zahraničí, což je po-
staveno na hlavu. Teď v krizi.  

Pokračování na str. 6

Demonstrace hnutí SPD proti diktátu EU za svobodu a novou spolupráci národních států Evropy 
se zúčastnili zahraniční hosté – Marine Le Pen, Geert Wilders či Gerolf Annemans.

„Hnutí SPD 
naprosto odmítá 
omezování práv 
držitelů zbraní, 

střeliva a rybářů. 
EU nepomáhá, 

ale škodí!“

CITÁT 
ROKU
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PANEL EXPERTŮ SPD
NÁRODNÍ ZÁJMY

JSOU NAŠÍ
PRIORITOU!

Pokud mluvíme o přiblížení 
k úrovni technologicky vyspě-
lých zemí a k dosažení životní 
úrovně v těchto zemích, mu-
síme se znovu vrátit k problé-
mu národních zájmů a strate-
gických cílů naší ekonomiky.

Naše ekonomika je otevřená, 
exportní, ale zároveň vykazu-
je některé znaky, které nám 

znemožňují vymanit se z faktu, 
že je to především ekonomi-
ka založená na kvalitní, ale 
levné práci. Máme relativně 
nízký podíl produkce hoto-
vých výrobků, vyrábíme díly 
a subdodávky především pro 
německou a další západní 
ekonomiky.

Dále čtěte na str. 12

„Ekonomika EU je prolobována 
zájmy Německa a Francie, 
trh je pokřiven dotacemi “ 

NADNÁRODNÍ KORPORACE 
NÁS NESMÍ OŽEBRAČOVAT 

Stát se musí chovat stejně jako 
odpovědná rodina či fi rma. 
Není možné mít dlouhodobě 
vyšší výdaje než příjmy. Pokud 
se hospodaření státu nezmě-
ní, nebude možné pomáhat 
lidem, kteří se ocitli v nouzi 
a bez pomoci státu se neobe-
jdou. Proto jsem opakovaně 
ve Sněmovně navrhl zdanění 
dividend pro zahraniční vlast-
níky tuzemských korporací, ty 

mají výjimku, kterou prosadila 
Špidlova vláda. Tady vidíme, 
jak vláda v čele s ČSSD šla na 
ruku nadnárodním korpora-
cím. V případě, že si zahra-
niční vlastník vyplatí podíl 
na zisku, nemusí platit 15% 
srážkovou daň na rozdíl od 
českých vlastníků fi rem. 

Dále čtěte na str. 12

Ročně je z ČR nadnárodní-
mi korporacemi vyvedeno 
cca 300 mld. Kč.

RYCHLÝ 
FAKT

Ing. RADIM FIALA
předseda Hospodářského 
výboru Parlamentu ČR,
místopředseda SPD

radim.fiala@spd.cz

PhDr. Ing. Mgr.
JAN HRNČÍŘ, MBA, LL.M.
místopředseda Rozpočtového 
výboru Parlamentu ČR,
poslanec SPD

jan.hrncir@spd.cz

DOMÁCÍ
POTRAVINY

NA NAŠE STOLY
Podle průzkumu dává 73 % 
českých občanů zásadně 
přednost potravinám českého 
původu, ale mohou koupit 
jen to, co se nabízí. Velkou 
část potravin na českém trhu 
prodají zahraniční řetězce, 
hlavně německé. Přednost 
mají fi nanční zájmy akcioná-
řů, ne českých spotřebitelů. 

Na rozdíl od Francie, kde 
zákon garantuje nákupní ceny 
a omezuje obchodní přirážky, 
v České republice si řetězce 
běžně přirážejí i několikanáso-
bek nákupní ceny. Například 
české brambory prodávají 10× 
dráž, než za kolik je nakupují.

Dále čtěte na str. 12 

„Králem na českém trhu 
není zákazník, 
ale akcionář cizího 
obchodního řetězce“

MUDr. IVAN DAVID, CSc.,
europoslanec SPD

ivan.david@spd.cz

„Chci snížit daňovou 
zátěž pro pracující občany“
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PANEL EXPERTŮ SPD

ŘEŠENÍ 
ONEMOCNĚNÍ 
COVIDEM 19

Zdá se, že otázka očkování 
obecně a hlavně vakcinace 
proti onemocnění covi-
dem-19, bude jedním ze 
zásadních předvolebních 
témat tohoto roku. Objevují 
se názory, že veškeré očková-
ní je z principu škodlivé. Tuto 
myšlenku lze jenom těžko 

přijmout, protože tento způ-
sob prevence nemocí (mimo 
jiné způsoby) umožnil rozvoj 
současné moderní civilizace 
výrazným omezením úmrt-
nosti na infekční choroby 
zejména v dětském věku. 

Dále čtěte na str. 12

„Dobrovolné očkování má být za-
měřeno na rizikové skupiny obyva-
telstva a užíváno s největší opatr-
ností, zejména u mladé generace“

MUDr. VLADIMÍR ZLÍNSKÝ
zastupitel Zlínského kraje, 
lékař

vladimir.zlinsky@spd.cz

SPD BOJUJE PROTI 
DRSNÉ CENZUŘE NA 
SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Zamezení cenzury svobody 
projevu, která je v České 
republice zaručena Listinou 
základních práv a svobod, je 
jedním z dlouhodobých úkolů 
hnutí SPD. Týká se to přede-
vším sociálních sítí.
Cenzura, cenzura a ještě více 
cenzury je jev, který se šíří 
jak lavina napříč sociálními 

sítěmi. Názory, které se ne-
hodí, jsou jednoduše mazány 
majiteli sociálních sítí, dochá-
zí také k blokaci, či dokonce 
odstranění uživatelských 
účtů. Sociální sítě si osobují 
právo rozhodovat, co je pro 
uživatele přípustné a vhodné, 
a co nikoli. 

Dále čtěte na str. 12

„Omezování svobody slova 
je jedním ze znaků 
totalitního režimu“

„Sociální politika je věcí 
prvořadého veřejného zájmu“

Mgr. PETRA 
SVEDÍKOVÁ VÁVROVÁ 

Bc. LUCIE ŠAFRÁNKOVÁ

petra.svedikova@spd.cz

lucie.safrankova@spd.cz

zastupitelka Jihomoravského 
kraje, právník 

místopředsedkyně Výboru pro 
sociální politiku Parlamentu ČR,    
  poslankyně SPD

Za největší úspěch své dosavad-
ní poslanecké práce zcela určitě 
považuji vypracování rozsáhlé 
novely zákona, která zásadním 
způsobem směřuje k ukončení 
plošného zneužívání sociálních 
dávek tzv. nepřizpůsobivými, 
a která je nyní v Poslanecké 
sněmovně ČR již ve druhém 
čtení. Existuje velká naděje, že 
by mohla být schválena ještě 
v tomto volebním období.

Jednoznačným cílem tohoto 
návrhu je, aby slušní a pracující 

občané nebyli v oblasti sociální 
politiky neustále znevýhodňová-
ni před těmi, kteří náš sociální 
systém zneužívají a dlouhodobě 
se vyhýbají práci. Jde o kom-
plexní a provázaný soubor 
několika desítek změn upravu-
jících podmínky vzniku nároku 
na čerpání a pobírání sociálních 
dávek. Změn, které mají zajistit, 
aby se státní sociální podpora 
napříště dostala právě jen k těm 
občanům, kteří ji  skutečně 
potřebují.

SOCIÁLNÍ POMOC 
SLUŠNÝM 

A PRACUJÍCÍM 
OBČANŮM!

Dále čtěte na str. 12 
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Pokračování ze str. 3

Místo abychom našimi 
penězi podporovali české 
výrobce. 
Ministr vnitra a předseda 
ČSSD Hamáček chce proti 
demonstrantům nakoupit 
vodní děla za 103 miliony 
korun. Za SPD říkám jasně, 
že odmítáme používání 
totalitních nástrojů proti 
demonstrujícím občanům. 
Ukazuje to na způsob 
uvažování současné vlády 
hnutí ANO 2011, ČSSD 
s podporou KSČM – dluhy 
a nesmyslné utrácení vládě 
nevadí, vadí jen občané, 
kteří protestují. 

Ale vlastně celý loňský rok 
byl v tomto ohledu zvráce-
ný. Namísto toho, aby nad-
národní korporace v těžké 
době podpořily stát, tak se 
naopak stát zadlužil, zavřel 
občany a živnostníky a vel-
ké nadnárodní fi rmy nechal 
vydělávat miliardy. Vláda 
se pyšní tím, že růst HDP 
a ekonomika příliš neklesly. 
Pravda je ovšem taková, že 
statisíce lidí –  živnostníci, 
malé fi rmy a zaměstnan-
ci –  jsou ožebračení, ale 
nadnárodní banky, energe-
tické fi rmy, supermarkety 
a velkohobby markety měly 
samozřejmě zisky, a to 
i díky monopolům, které 
jim vláda poskytuje. 

Já jsem naopak vyzval 
velké nadnárodní fi rmy, 
aby převzaly část odpo-
vědnosti a vrátily alespoň 
něco zemi a lidem, kteří jim 
umožňují bohatnout. Třeba 
tím, že jim zaplatí dobro-
volné očkování. 

 • Vaším dlouhodo-
bým tématem je nejen 
spravedlnost, ale také 
svoboda a demokra-
cie…
 Ano, a nikdy bych nevěřil, 
jak toto téma bude zásadní. 
Nejen dnes, kdy tu máme 
skutečnou covidovou totali-
tu, ale hrozí nám ještě další 
omezení svobod a demo-
kracie, a to v případě, že 
by volby vyhráli euromar-
xističtí Piráti a spolu s tzv. 
demoblokem by ovládli 
Parlament. To bychom se 
museli rozloučit se zákonem 
o referendu v jakékoli funkč-
ní podobě, ale také se svobo-
dou slova a názoru. Přičemž 
už dnes za své názory lidé 
chodí do vězení nebo dostá-
vají podmíněné tresty. A to 
nemluvím o migraci. Brusel 
tlačí země střední a východ-
ní Evropy včetně ČR, aby 
začaly přijímat migranty ze 
Západu. V momentě, kdy se 
ujmou vlády euromarxisté, 
tak bude naše země zapla-
vena hordami afrických 

a muslimských migrantů. 
Nikdo tu nechce mladé ag-
resivní islamistické fanatiky, 
kromě skutečně vlastizrád-
ných českých politiků, kteří 
zaprodávají svou vlast a svůj 
národ a zcela úmyslně ničí 
naši kulturu a státnost. 

• Takže migrace je stále 
velkým politickým té-
matem? 
Samozřejmě ano. Zvláště 
pokud na podzim vyhrají 
volby Piráti, tak je konec 
s bezpečností a prosperitou 
naší země. Připomínám, 
že jsou v koalici se STAN 
a chtějí vytvořit vládu 
s ODS, TOP 09 a Lidovci. 
Všichni chtějí přijímání 
migrantů a eura.

• Kdo sleduje váš face-
bookový profi l, jistě ví, že 
si občas rád dáte sklenku 
piva. Co preferujete - je 
to klasická plzeň, nebo 
holdujete i speciálům 
z minipivovarů? 

Mám moravské kořeny, 
takže večer po práci si dám 
nejen pivo, ale také vlastní 
slivovici, kterou si nechá-
vám u nás na Moravě pálit. 
S kamarádem jsme kdysi 
vydávali Pivní magazín, tak-
že jsem svého času navštívil 
řadu restaurací, pivovarů 
a minipivovarů. Byť ne-
jsem specialista, díky tomu 
vím, že většina piv je dob-
rá. A také záleží na situa-
ci, někdy se hodí speciál 
večer u televize, jindy je 
lepší český ležák v hospodě 
s přáteli a na Silvestra je 
zase nejlepší třeba pivní 
sekt. Například Deus, který 
zraje přímo ve francouzské 
oblasti Champagne, nebo 
některé archivní ročníkové 
ječné víno. 
Česká hospoda je nena-

hraditelný fenomén, který 
velmi silně podporuje 
sociální vazby, mimo jiné 
snižuje stres. Takže zavírá-
ní hospod jde skutečně pro-
ti našemu cíli posílit u lidí 
optimismus proti covidové 
infekci. To, že dnes lidé pijí 
pivo doma a sami, jen zvy-
šuje počty depresí se všemi 
následky – od oslabené 
imunity až po sebevraždy. 

• Našel jste si v minu-
lém roce čas na tuzem-
skou dovolenou? 
Dovolenou si nemůžu 
dovolit, na to nemám čas. 
Jednak je tu práce ve Sně-
movně a pak každý rok jsou 
nějaké volby. Stále pracov-
ně jezdím po celé naší zemi. 
Tam, kde jsou dobří lidé, je 
hezky vždy.

EUROMARXISTÉ PLÁNUJÍ OMEZENÍ 
SVOBOD A DEMOKRACIE

TOMIO OKAMURA

Evropská trojice, která bojuje za naše práva.
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Z EU k nám proniká stále více neomarxismu. Typický-
mi představiteli tohoto proudu v ČR jsou například Pi-
ráti. Bojovou složkou neomarxistů je Antifa, která byla 
v USA zařazena na seznam teroristických organizací. 
V ČR je nejvýznamnějším příznivcem Antify předseda 
Pirátů Ivan Bartoš. 

JSME JEDINOU PEVNOU HRÁZÍJSME JEDINOU PEVNOU HRÁZÍ
PROTI PŘIJETÍ EURA A MIGRANTŮ

V ČEM JE NEBEZPEČÍ MODERNÍHO NEOMARXISMU?
Podniky zůstanou v soukromém vlastnictví, majitel ale 
nebude smět rozhodovat, co bude vyrábět, jak to bude 
vyrábět, koho bude moci zaměstnat, čím zaplatí. Stát mu 
většinu příjmů zdaní, rizika ale půjdou za ním. Vše bude 
rozhodovat nadnárodní diktát nikým nevolených moc-
ných byrokratů. Národní státy ztratí moc a sílu. Volby 
ztratí význam. Konec demokracie, jak ji známe.  

CO BYLA „KULTURNÍ REVOLUCE“ MARXISTŮ V ČÍNĚ
Politická kampaň ofi ciálně rozpoutaná v Číně mezi lety 
1966 a 1969 vůdcem komunistů Mao Ce-tungem. Během 
kulturní revoluce mělo dojít k velkým změnám ve společ-
nosti a k její modernizaci. Oslovila zejména mladé lidi. 
Přivodila však smrt stovkám tisíc lidí, kteří se stali oběťmi 
vraždění rudých gard, rozvrat ekonomiky a obrovské ztrá-
ty na kulturním dědictví. Kulturní revoluce je proto v sou-
časnosti považována za jedno z nejnešťastnějších období 
moderních čínských dějin. 

NĚKTERÉ PIRÁTSKÉ 
NEOMARXISTICKÉ 

HOTSHOTS:

Ivan Bartoš

Starším lidem nad 70 let zpřísnit pod-
mínky pro držení řidičského průkazu, 
vykřikovali Piráti ve Sněmovně. Nako-
nec od šíleného nápadu ustoupili, protože je 
veřejnost začala hejtovat.

Daně zvýšíme a peníze nasypeme spřízněným 
politickým neziskovkám – v Praze Piráti zvýšili 
daň z nemovitosti občanům o 100 %, peníze použili 
na podporu festivalu Tvůrčí Afrika aneb všichni jsme 
Afričani! Primátor Hřib (Piráti) jim dal 120.000 Kč. 

Koalice Pirátů a STAN (Starostové a ne-
závislí) bude prosazovat přijímání mig-
rantů a přijetí eura v ČR. Předseda Pirátů 
a lídr této koalice Ivan Bartoš se dokonce veřej-
ně účastní akcí na podporu přijetí migrantů.

Zabavování nevyužitých nemovitostí stá-
tem, do kterých nastěhují bezdomovce a mi-
granty, chce vedoucí Pirátů v Ústeckém kraji 
Kateřina Stojanová. Prý chce totální komunis-
mus, který neprosadila ani KSČ. 

„Staré lidi, kteří nikoho nemají 
a jsou nemajetní, ukládat do společ-
ných hrobů. Stát by ušetřil za pohřby,“ 
říká zase pražská zastupitelka Pirátů Eva 
Horáková.

Ivan BartošIvan Bartoš
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Jejda. V posteli jsi našel de-
set spřátelených uprchlíků. 
Vrať se do domečku.

A

TREFA SPD! Figurku 
posuň rovnou do vítěz-
ného domečku.

Babiš na tebe poslal 
kontrolu z fi nančáku, pro-
tože jsi rozšlapal koblihu. 
Zpátky do domečku. 

Zavřeli školu, kam 
chodí tvoje děti, 
a nastěhovali do ní 
imigranty. Musíš 
čekat na šestku.

èesko, nezlob se.
POSÍLEJTE NÁM FOTKY, 
JAK HRAJETE VOLEBNÍ 
ČLOVĚČE, NEZLOB SE!

adresa: hra@spd.cz

ZAPOJ SE A VYHRAJ
OBĚD S TOMIEM

Předseda SPD Tomio Okamura 
a místopředseda Radim Fiala hrají volební 

Česko, nezlob se a běž volit SPD...

Autor nejlepšího snímku 
Česko, nezlob se a běž volit SPD... 

získá pozvání do Sněmovny na oběd 
s Tomiem Okamurou. 

TÝM 
SVOBODA

TÝM 
PRAVDA
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TREFA! Tomio vyhrál volby, pivo 
zlevnilo a platy šly všem nahoru! 
Figurku posuň rovnou do stře-
du vítězného domečku.

A

A

A

Sociálka ti zabavila děti. 
Udala tě neziskovka. 
Vrať se do domečku.

Genderová fašistka 
má podezření. 
Raději nic nedělej 
a vrať se do 
domečku!

Kolegyně v práci tě 
udala, že jsi jí pomluvil 
kabelku. Musíš počkat 
na šestku.

TREFA! Tomio vyhrál volby. 
Babiš odpočívá na své čapí 
farmě, Kalousek vysedává 
v hospodě.

...  a bÌž volit SPD!

TÝM 
SPRAVEDLNOST

TÝM 
DEMOKRACIE

REFA! T i h ál

DEMOKRAC
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PRÁCE SPD V  
PATŘÍ

 NA  N
ÁSTĚNKU

2

1

BEZPEČNOST

SPD předložila zákon 
o zákazu zahalování 
a jiné propagaci is-

lámské ideologie v ČR. 
Vláda k němu zaujala neutrál-
ní stanovisko, nyní je ve fázi 
schvalování. Vládní poslanci 
jeho prohlasování v Parlamentu 
oddalují. 

STÁT
Svým pevným posto-
jem se SPD zasadila 
o prohlasování zru-

šení nouzového stavu 
Parlamentem ČR. 

Bohužel zrádní hejtmani 
a premiér protiústavně nouzový 
stav prodloužili. SPD bojuje 
dál. Nouzový stav ještě nikoho 
nevyléčil! Slouží pouze k tomu, 
aby si vláda a hejtmani mohli 
řešit veřejné zakázky v nouzo-
vém režimu bez výběrových ří-
zení. Každý den přitom nouzový 
stav stojí daňové poplatníky 
6 miliard korun.

SPD předložilo 
zákon o referendu, 
který by výrazně 

zjednodušil podmínky 
jeho vyhlášení. 
Chceme mít možnosti, jako 
mají občané ve Švýcarsku. 
Bohužel vládní koalice nás 
přehlasovala a její návrh je 
výsměchem občanům. Podle 
Hamáčka, Bartoše, Babiše 
a spol. by se mohlo referendum 
vyhlásit jen v případě, že petent 

sežene minimálně 450.000 
podpisů občanů starších 18 let 
a nesmělo by se hlasovat o me-
zinárodních smlouvách. Tedy 
czexitu. Bojujeme dále!

I hlasy SPD prošel 
návrh zákona o cen-
zuře na internetu 

do dalšího projednává-
ní Sněmovnou. 
Zákon po vzoru Polska zakazuje 
svévolnou cenzuru na internetu 
a mazání profi lů na sociálních 
sítích za politický názor, jak je 
dnes běžné. Kdo z vás nebyl ně-
kdy od facebooku zabanován?  

EKONOMIKA
Snížení daně z pří-
jmu. Zrušení super-
hrubé mzdy. 

Díky hlasům SPD se podařilo 
prosadit zrušení superhrubé 
mzdy. Tedy každému pracující-

mu zůstane více peněz v peně-
žence, v průměru 200 korun 
na výplatě. Zároveň se zvýšila 
sleva na daňového poplatníka 
ze současných 24 840 korun 
na 30 840 korun. Platit začne 
od roku 2022. 

SPD prosadila 
zákon o českých 
potravinách. 

Zákon zamezuje dvojí kvalitě 
potravin pod pokutou 1-10 
milionů korun, podle závažnos-
ti provinění. Poprvé v novodo-
bé historii ČR zde bude páka 
na zahraniční hypermarkety, 
aby preferovaly také produkty 
českých zemědělců. Docílíme 
tak potravinové soběstačnosti 
a potraviny se zkvalitní a zlevní. 
Už dost bylo zkažené petržele 
z Egypta za 100 Kč/kg. Přijde-li 
ČOI na to, že obchodní řetězec 
podvádí a nabízí českým spo-
třebitelům u stejné značky horší 
kvalitu potravin než v zahraničí 
(třeba v Německu), může udělit 
vysoké pokuty. 

SPD navrhla zásad-
ní změny, kde by 
mohl státní rozpočet 

ušetřit. 
Neuvěřitelné miliardy ročně 
plynou na dávky nepřizpů-
sobivým, solárním baronům 
a politickým neziskovkám pro-
pagujícím EU a migraci. Celkem 
jsme navrhli úspory za desítky 
miliard ročně. Ty zůstanou 
v peněženkách občanů. 

JAK A ČÍM SPD ZLEPŠILA LIDEM 

3

4

5

6

7
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PARLAMENTU

9

10

11

15

SPD prosadila zru-
šení daně z nabytí 
nemovitosti. 

Zlevnili jsme bydlení o 4  %. 
Nejen novomanželům tak zbyde 
více peněz v peněženkách.  

SPD předložila zá-
kon, který by zame-
zil vyvádění kapitá-

lu z ČR prostřednictvím 
nezdaněných dividend. 
Podle novely by vlastníci, kteří 
nejsou daňovými rezidenty 
v ČR, platili 15% srážkovou 
daň z dividend stejně jako 
doposud domácí vlastníci. 
Z ČR podle odhadů ekonomů 
tak ročně zahraniční fi my 
vyvedou 300-400 nezdaněných 
miliard korun. Tomu bude díky 
SPD konec. 

Zvýšení daňové 
slevy na poplatníka 
pro studenty. 

Z původních 2400 korun se 
zvedla na 4020 korun ročně. 

Exekuční zákon.

Navrhli jsme, aby se nej-
dříve splácel dluh, pak te-

prve úrok. Dnes je tomu přesně 
naopak, lidé splácejí nesmyslné 
úroky a dluh jim stále narůstá.  

Živnostníci mohou 
také slavit! 
Navrhli jsme zrušit po-

platek OSA pro všechny, kdo 
na hudbě nevydělávají. Součas-
ná praxe, kdy hospoda musela 
platit poplatek OSA, když měla 
v lokále rádio, díky SPD skončí.  

SOCIÁLNÍ 
POLITIKA

Pomohli jsme pro-
sadit zvýšení pří-
spěvku na péči. 

Díky tomu se zvýší příjem 
zdravotně postižených občanů 
ve III. a IV. stupni závislosti až 
o 6 000 korun měsíčně.

Prosazujeme zave-
dení minimálního 
starobního důcho-

du nad úrovní příjmové 
chudoby, což je nyní 

zhruba 15 000 Kč mě-
síčně.
Pro každého seniora, který dosá-
hl věku 65 let a splnil povinnou 
dobu odvodů důchodového 
pojištění. Od této částky by se 
důchody vypočítávaly zásluhově, 
dle počtu odpracovaných let 
a výše předchozího pracovního 
příjmu. 

Hnutí SPD prosadi-
lo do druhého čtení 
ve Sněmovně zákon 

o ukončení zneužívání 
sociálních dávek nepři-
způsobivými.
Je to velké vítězství pro slušné 
a pracující občany. Sociální 
dávky již nadále nesmí dostávat 
ti,  kdo se dlouhodobě vyhýbají 
práci, přestože pracovat mohou, 
nebo ti, co porušují zákony 
a pravidla, neplní své občan-
ské povinnosti a při žádostech 
o státní sociální podporu pod-
vádějí. 

 V ČESKÉ REPUBLICE ŽIVOTY
8

14

12

13
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MUDr. VLADIMÍR ZLÍNSKÝ
zastupitel Zlínského 
kraje, lékař

vladimir.zlinsky@spd.cz

Je také důležité si říct, jaké 
strategické schopnosti 
Česká republika po vstupu 
do EU ztratila. Například 
schopnost uživit vlastní obyva-
telstvo a s vysokou pravděpo-
dobností ztratíme v budoucnu 
energetickou bezpečnost. 
Politika EU v oblasti energetiky 
povede k nedostatku energie 
a k jejímu skokovému zdra-
žení. Poslední události okolo 

covidu-19 ukázaly na další 
ztrátu. Nemáme farmaceutické 
kapacity a jsme zbytečně závislí 
na dovozu celé řady léků.

Naprosto odmítáme euro, je 
nutné zachovat českou koru-
nu. Naši oponenti křičí, že to, 
co navrhujeme, je neprove-
ditelné. Neříkají pravdu. Lze 
to, pokud ČR a česká politika 
přestane sloužit zájmu nad-
národních korporací. Naším 
cílem musí být ukončení 
současné podoby evropské 
integrace, vystoupení z EU 
a budování nových vztahů 
mezi evropskými národní-
mi státy.

PANEL EXPERTŮ SPD

A kam jdou zisky? Větši-
nou nezdaněné do zahra-
ničí. Je to jeden ze způso-
bů vykrádání naší země. 
Navíc na „jednotném“ 
trhu EU nejsou rovné 
podmínky. Západ má až 
pětinásobné dotace a vy-
robí víc, než spotřebuje. 
Přebytky se vyvezou za dum-
pingové ceny k nám a jejich 
řetězce to se ziskem prodají. 
I „dvojí kvalita“ se jim vyplatí. 

Proto vznikl návrh novely 
zákona o potravinách s povin-
ným podílem českých potra-
vin. Samozřejmě se vyrojily 
lži zástupců zahraničních 
společností, úplatných po-
litiků a žurnalistů. Poslanci 
a senátoři za ODS, TOP 09, 
KDU-ČSL, Piráty a Starosty 
jsou pobouřeni, pracují pro 
zahraniční zájmy a působí jako 
zemští škůdci. Není pravda, že 
nebudou francouzské sýry a že 
slibujeme české banány. Chce-
me zpátky podíl na českém 
trhu s potravinami pro 
české zemědělce a spotře-
bitele, nechceme podřadné 
zahraniční přebytky. 

Zásadním problémem tak 
začíná být zpochybňování 
svobody projevu, slova 
a vyjadřování. Připravuje-
me legislativní a právní kroky 
k obraně svobody projevu, je 
nezbytně nutné omezit moc 
sociálních sítí v těchto jejich 
zásazích. Řešíme také navržení 
a prosazení sankcí za cenzurní 
kroky vůči občanům ČR. Právě 
omezování svobody slova a po-
tlačování nehodících se názorů 

je jedním ze znaků totalitního 
režimu. Nedopusťme to! 

Hnutí SPD považuje také 
za nutné prosadit zákon 
o referendu. Odmítáme jeho 
okleštěnou verzi, zakotvení 
těžko splnitelných kumulativ-
ních podmínek nebo omezený 
okruh témat. Považujeme až 
za drzost tvrzení, která obhaju-
jí „osekanou“ verzi zákona tím, 
že je potřeba, aby rozhodovali 
jen odborníci. Referendem 
se rozhodovalo o přistou-
pení ČR k EU, jak je tedy 
možné, že i jen možnost 
konání případného refe-
renda o vystoupení z EU je 
tak hystericky odmítáno?

Chceme, aby se fi nanční pomoc 
v hmotné nouzi stala prostřed-
kem pouze pro ty životní situa-
ce, kdy si její příjemce nebo ža-
datel nemůže dočasně obstarat 
příjem prací, případně když mu 
nízký příjem nestačí na pokrytí 
základních potřeb. Nebo aby 
směřovala k občanům, kteří již 
pracovat nemohou – jako jsou  
senioři a zdravotně postižení. 
Během mého poslaneckého 

mandátu jsem za SPD podala 
více než 70 návrhů na změny 
zákonů a některé z nich se již 
podařilo prosadit. Mnoho mých 
dalších návrhů na projednání 
ještě čeká. Jde třeba o výrazné 
zvýšení daňových slev na po-
platníka, pro pracující invalidy 
ve všech třech stupních a pro 
držitele průkazů ZTP a ZTP/P, 
pro pracující studenty a o vý-
znamné zvýšení daňových 
zvýhodnění  na vyživované děti. 

Velmi důležitým návrhem je 
pro mě i zvýšení příspěvku 
na péči pro zdravotně postiže-
né v prvním a druhém stupni 
závislosti.

Ročně je tak vyvedeno cca 
300 mld. korun z ČR, to 
znamená 40 až 50 mld. 
na daních, které by posílily 
státní rozpočet v přípa-
dě, že bude tato výjimka 
na návrh SPD zrušena.

Na druhé straně se snažíme 
o snížení daňového zatížení 
zaměstnanců, živnostníků 
a fi rem. Podařilo se prosadit 

zrušení superhrubé mzdy 
a tím i snížení daňové zátěže 
pracujících. V rámci projedná-
vání státního rozpočtu usiluji 
o snížení výdajů na státní 
a veřejnou správu a nepovede-
nou inkluzi ve školství. Také se 
mi podařilo prosadit výrazné 
snížení dotací pro genderové 
politické neziskovky. Jsem 
i spolupředkladatelem novely 
exekučního řádu. Současný 
stav totiž motivuje exeku-
tory i věřitele ke korupci 
a klientelismu. Je nut-
né posílit postavení jak 
oprávněných věřitelů, tak 
poctivých dlužníků.

Nelze sice popřít, že u ně-
kterých očkovaných se 
mohou rozvinout vedlejší 
následky očkování, ty jsou 
ale daní za celospolečenské 
zisky z vakcinace. Proto by 
mělo být očkování dobrovolné, 
jednoznačně zaměřené na rizi-
kové skupiny obyvatelstva a uží-
váno s největší opatrností hlavně 
u mladé generace. Je možné, že 
se nakonec ukáže, že vakcinace 

genovou vakcínou je úžasný 
pokrok v prevenci dalších one-
mocnění, nejenom infekčních. 
Bohužel to otvírá Pandořinu 
skříňku dalšího umělého za-
sahování do informační a me-
tabolické funkce buněk lidské 
populace v masovém měřítku. 
Toto může vést zajisté k mno-
hému dobrodiní, ale na druhou 
stranu k nepředpokládaným 
situacím zapříčiněným složitostí 
regulačních mechanismů buněk 
a organismů, lidskou chybou 
nebo zlým úmyslem. Nelze ani 
vyloučit, že sám covid-19 je 
nechtěně uniklým produk-
tem těchto aktivit.

Dokončení ze stran 4 a 5

MUDr. IVAN DAVID, CSc.
europoslanec SPD

ivan.david@spd.cz

PhDr. Ing. Mgr.
JAN HRNČÍŘ, MBA, LL.M.
místopředseda Rozpoč-
tového výboru Parlamentu 
ČR, poslanec SPD

jan.hrncir@spd.cz

Ing. RADIM FIALA
předseda 
Hospodářského 
výboru Parlamentu ČR
místopředseda SPD

radim.fiala@spd.cz

Bc. LUCIE ŠAFRÁNKOVÁ
 místopředsedkyně Výboru 
  pro sociální politiku 
   Parlamentu ČR, 
     poslankyně SPD

lucie.safrankova@spd.cz

Mgr. PETRA 
SVEDÍKOVÁ VÁVROVÁ 
zastupitelka 
Jihomoravského kraje, 
právník 

petra.svedikova@spd.cz
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JAK UKONČIT LICHVÁŘSKÉ PRAKTIKY 
A VYSVOBODIT STATISÍCE LIDÍ Z DLUHOVÉ PASTI

Prosazujeme zákon 
na ukončení lichvářských 
praktik, zasazujeme se 
o to, aby se u půjček nejdří-
ve splácela jistina, teprve 
pak úroky a poplatky.
Přetrvávající opatření související 
s již téměř rok trvající pandemií 
koronaviru s sebou bohužel 
přinesla další smutný trend. 
Terciární sektor ekonomiky utržil 
obrovskou ránu, celá odvětví se 

ocitla ve stavu „klinické smrti“. 
Živnostníci jsou nuceni ukončit 
svou živnost, podniky krachují 
a propouští své zaměstnance. 
Čím dál více lidí tak upadá 

do dluhových pastí, dostává 
výpověď nebo jsou nuceni 
ukončit podnikání. Banky jim 
často odmítnou půjčit, takže se 
obrací na nebankovní instituce, 
z nichž některé mají extrém-
ní úroky.  SPD prosazuje 
zákon, který by tzv. „za-
stropoval“ roční úrokovou 
sazbu nákladů, takzvané 
RPSN, u spotřebitelských úvě-
rů. Podobný zákon přitom již 
platí ve většině států Evropy. 

JAN HRNČÍŘ, POSLANEC SPD

V ČR jsou proti obyvatelům 
vedeny více než čtyři milio-
ny exekucí!

RYCHLÝ 
FAKT

Monika Hrabáková propa-
guje SPD v Milovicích. 

HOLKY SPD 
V AKCI

Jaroslav Foldyna (SPD) , 
člen Výboru pro evropské 
záležitosti a místopředseda 
Kontrolního výboru PSP 

Národy evropských zemí jsou si 
blízké. Po staletí žijeme ve stej-
ném prostoru, máme stejnou 
víru i podobnou historickou 
zkušenost. Ano, často jsme spolu 
válčili, ale také jsme často bojo-
vali bok po boku jako spojenci.

Čelili jsme stejným hrozbám, 
slavili stejná vítězství a truchlili 
ze stejných porážek. Po tisícile-
tí byly naše osudy úzce prová-
zány a jsme tak spřízněni jistě 
i geneticky.

Myšlenka těsné spolupráce 
evropských národů je určitě 
správná, avšak současná EU je 
této myšlence na míle vzdálena. 
Unie je dnes pouze nástrojem 
globalistických elit a progresi-
vistických šílenců. Bruselským 
byrokratickým oligarchům ne-

jde o blaho a bezpečí Evropanů, 
ale o jejich zotročení.

Přestáváme být vnímáni jako 
svobodné lidské bytosti, ale pouze 
jako bezprávní otroci a pokusní 
králíci. Evropská unie není řeše-
ním našich problémů, ale jednou 
z jejich hlavních součástí. Jde 
o nereformovatelný a nepřátelský 
kolos, který se pokouší rozdrtit 
prastaré a skvělé evropské národy 
na beztvarou masu zoufalých lidí 
bez jakékoli identity a vlastní vůle.

POSLUŠNÝCH 
SI NIKDO NEVÁŽÍ
V minulém století jsme učinili 
zkušenost se dvěma totalitami 
a bohužel se stále jasněji uka-
zuje, že nebezpečí, která jsme 
si už zvykli pokládat za minulá, 
jsou opět aktuální. Velcí ne-
ztratili nic ze své chuti porobit 
si menší, fanatismus a totalita 
neztratily nic ze své nenávisti 
ke svobodě, Evropa a Evropané 
jsou opět předmětem nenávisti. 
Slyšíme, že máme být rozumní 
a solidární, ale ve skutečnosti 
nám říkají jen to, že máme být 

poslušní. Nebuďme takoví – 
poslušných si nikdo neváží.

V dějinách jsme jednoznačně 
obstáli. Pořád tady jsme, máme 
svoji zem, řeč, víru, pořád 
zůstáváme národem. To vše pro 
nás uhájili naši předkové a to-

též nyní musíme uhájit i my. 
Jde, jako už mnohokrát v naší 
historii, o samotnou naši exis-
tenci a já věřím, že uspějeme. 
Chovejme se tak, aby jednou 
naši potomci mohli říct: „To 
byla jejich nejskvělejší chvíle.“

NAŠE ZEMĚ 
V BOJI O EXISTENCI OPĚT USPĚJE!
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SCHVÁLENO
Zákon o majetku České republiky – zakotvení povin-
nosti řádné péče o státní majetek veřejnými osobami

Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí – zrušení této 
daně 

Zákon o platu představitelů státní moci – zmrazení 
platů ústavních činitelů pro rok 2021

Zákon o spotřebních daních – zachování zvýšené daňo-
vé podpory živočišné výroby formou vrácení části spotřební 
daně

Trestní zákoník – zpřísnění trestů za týrání zvířat, mj. 
v tzv. množírnách psů

Zákon o bankách – vytvoření  podmínek pro jednodu-
chou a bezplatnou formu elektronického přístupu k on-line  
službám e-Governmentu a soukromého sektoru pro občany, 
kteří používají internetové bankovnictví

Zákon o právu na digitální služby – zavedení práva 
fyzických a právnických osob na poskytnutí digitálních služeb 
orgány veřejné moci při výkonu jejich úřední působnosti

Zákon o státních svátcích – významným dnem ČR 
je 21. srpen

NÁVRHY SPD VE 2. ČTENÍ
Ústavní zákon o celostátním referendu 

Ústava – zavedení přímé volby a odvolatelnosti starostů, 
primátorů a hejtmanů 

Ústava – zavedení tzv. klouzavého poslaneckého mandátu, 
tj. když se poslanec stane členem vlády, 
je ve Sněmovně vystřídán

Zákon o pomoci v hmotné nouzi – 
radikální zamezení zneužívání sociál-
ních dávek nepřizpůsobivými

Trestní zákoník – zákaz a trestní po-
stih veřejného šíření islámské ideologie

DÍKY HLASŮM POSLANCŮ SPD
Byly zvýšeny invalidní a starobní důchody.  

Zrušila se superhrubá mzda a zvýšila sleva na daňového 
poplatníka. Každému pracujícímu teď zbyde více peněz 
v peněžence. 

Zavedla se paušální daň pro živnostníky, která ulehčí 
podnikání. 

CO JSME PROSADILI 
Poslanci SPD zlepšují život v České republice

S výlepem plakátů po-
máhá i naše poslankyně 
Karla Maříková. 

HOLKY SPD 
V AKCI

ODMÍTÁME PANDEMICKOU TYRANII!
Budeme požadovat vyvození trestní odpovědnosti těch, kteří zneužili nouzový stav k okrádání země! 

Ing. Radovan 
Vích, člen 
předsednic-
tva SPD a člen 
Ústředního 
krizového 
štábu ČR

Vládou ČR opakovaně vy-
hlašovaný nouzový stav není 
řešením. Vláda se fakticky 
rozhodla ignorovat ústavní 
roli Sněmovny, především její 
kontrolní funkci nad jednáním 
vlády, když ani jednou nepřed-
kládala svou žádost o prodlou-
žení nouzového stavu Sně-
movně společně s opatřeními 
a kompenzacemi. 

Vyhlášení nouzového stavu bez 
přerušení dne 14. února bylo 

zcela fl agrantním porušením 
ústavy. Ústava ČR je základní 
dokument země a je povinnos-
tí Sněmovny ji chránit. Vládou 
 mnohokrát porušená pravidla, 
nesmyslná omezení a špatná 
komunikace jsou důsledkem 
současného stavu naší rozdě-
lené společnosti. Varujeme 
důrazně před nastolením 
pandemické tyranie mimo 
rámec Ústavy ČR, která naráží 
na oprávněný odpor občanů, 
kterým je ničena jejich práce 
a kteří se dostávají do těžkých 
sociálních a životních situací. 
Navíc vládě umožňuje usku-
tečňovat miliardové nákupy 
zdravotnického a vakcinační-
ho materiálu bez výběrových 
řízení. Toto musí skončit! 

Pokud vláda neví, jak jinak jed-
nat, nechť podá demisi. Země 
potřebuje nový přístup. Je 
nutné umožnit práci a podni-
kání v maloobchodě a službách 
za jasných protiepidemických 
podmínek. Cíleně potřebujeme 
chránit ohrožené skupiny. SPD 
jako jediný poslanecký klub ve 
Sněmovně nepodpořila a od-
mítá tzv. „pandemický zákon“, 
který je pouze pokračováním 
nouzového stavu po dobu jed-
noho roku. Zároveň necháme 
prověřit všechny sporné za-
kázky, které vláda uskutečnila 
po dobu opakovaných nouzo-
vých stavů, a necháme z nich 
vyvodit jasnou trestněprávní 
osobní odpovědnost!
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Naše členky, a musíme říci, že jsou to pohledné dívky a ženy, pomáhají jako tisíce našich členů a příznivců s předvoleb-
ní kampaní v ulicích. Přidejte se i vy!

HOLKY SPD V AKCI, PŘIDEJTE SE TAKÉ!

Na jihu Čech se chopila připínáčků 
a plakátů  Jana Pupavová.

6 KROKŮ 
K NÁRODNÍ EKONOMICE

SPD je nová strana. 
Navazuje na tradice 
prvorepublikových 
demokratů. Vzory jsou 
zakladatelé státu Alois 
Rašín a Karel Kramář. 

 Oni bojovali proti Ra-
kousku–Uhersku, my 
bojujeme proti EU.

 Oni bojovali proti roz-
máhajícímu se bolševi-
smu, my bojujeme proti 
rozmáhajícímu se neo-
marxismu.

 Oni bojovali za silnou 
korunu a ekonomic-
ky silný český stát, my 
jsme proti euru a chce-
me ekonomicky samo-
statnou ČR, ne kolonii 
EU (či kohokoliv jiného).

TRADICE NÁS 
ZAVAZUJE 

RADIM FIALA, 
MÍSTOPŘEDSEDA 

SPD

Je nutné zajistit 
strategické zájmy 
ČR v oblasti energe-
tiky, potravin, suro-
vin a pitné vody.1
ČR musí připravit 
vlastní dotační 
projekty na pod-
poru českých firem 
v oblasti telekomu-
nikací, datových sítí 

a českých firem, které produ-
kují technologicky náročné 
výrobky a služby.

2

Jak z této situace ven? 
Existuje jediná odpověď – a tou je rehabilitace 

pojmu „národní ekonomika“. 

Často je slyšet, že nesmíme vystupovat proti tržním principům v ekonomice. Jde o lživý 
argument, ekonomika EU je prolobována zájmy Německa a Francie, trh je pokřiven 

dotacemi a kvótami a v oblasti energetiky ideologickými nesmysly takzvaných aktivistů.

Je nutné vytvořit 
vlídné podnikatel-
ské prostředí pro 
živnostníky a regio-
nální fi rmy.3
Nebát se podpo-
rovat české fi rmy 
v oblasti význam-
ných státních 
zakázek. Peníze 
daňových poplat-

níků musí dostat fi rmy, které 
zdaňují u nás a jejichž zisk zde 
zůstává.

4

ČR a její ekonomi-
ka musí usilovat 
o export hotových 
výrobků na zahra-
niční trhy, které 
musí získávat všemi 

směry bez politických tlaků.

5
Je třeba ukončit 
vytahování zisku z ČR. 
Nástrojem mohou být 
reinvestiční povinnos-
ti a důsledný postup 
proti odtékání peněz 

přes tzv. daňové ráje.

6

V Praze je aktivní předsedkyně SPD Praha 9 
Lenka Zumrová.

Karel KramářAlois Rašín
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