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Chceme, aby d�ti chodily do škol bez podmínek, 
bez omezení a bez roušek p�i vyu�ování. 
Odmítáme d�lení na o�kované a neo�kované. 
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P�edseda hnutí SPD 

Tomio Okamura: Tomio Okamura: 

rozhovor na stranách 2–4

strana 12

Už žádný lockdown! 
Chceme návrat k normálnímu životu
NE povinnému covidoo�kování!
Chceme uznávání protilátek!

VÍTE, ŽE HROZÍ PROPADNUTÍ VAŠEHO VOLEBNÍHO HLASU?

PENÍZE SLUŠNÝM LIDEM, 

   

NE
NEP�IZP�SOBIVÝM, 
MIGRANT�M A ISLÁMU V �R! 
zvyšování daní!

REFERENDUM 
O 

VYSTOUPENÍ 
Z EU
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• V �em jsou pro naši 
zemi sn�movní volby 
v letošním roce obzvláš� 
významné?
Volby ur�it� p�inesou od-
pov�� na otázku, jak m�že-
me �ešit problémy, které 
se v naší zemi nakupily. 
Tyto problémy nesouvisí 
pouze s prob�hlou covido-
vou pandemií, ale hromadí 
se zde �adu dlouhých let 
a žádná z dosud vládnou-
cích politických stran je 
nebyla schopna d�sledn� 
�ešit. Máme zde význam-
ný problém, který se týká 
zadlužování státu i zhoršu-
jícího se postavení �eské 
republiky v mezinárodní 
politice, a v neposlední 

�ad� ob�ané za�ínají mít 
pocit, že v této zemi ztrácí 
vliv na �ešení problém� 
a �ízení státu. Místo sku-
te�ných problém� se nám 
podsouvají z Evropské unie 
pseudotémata, jako je gen-
derismus, zvýhod	ování 
menšin nebo šílené plány 
na uhlíkovou neutralitu 
Evropy. 

Volby ukážou, zdali máme 
sílu oto�it vývoj v �eské 
republice sm�rem k �ešení 
skute�ných problém� a k za-
pojení lidí do �ízení naší 
zem�. Hnutí SPD jde do vo-
leb s jasným programem. 
Není to program extremistic-
ký, jak nás falešn� pomlou-
vají politi�tí protivníci, ale je 

to program d�sledn� zam�-
�ený ve prosp�ch této zem� 
a ve prosp�ch slušných lidí. 
Na kandidátní listin� SPD 
je široké spektrum odborní-
k�, od léka��, ekonom� až 
po u�itele, kte�í mají za sebou 
bohatou a úsp�šnou profesní 
kariéru a jsou schopni odvést 
ve sn�movn� kus poctivé prá-
ce ve prosp�ch našeho státu. 
Bude t�eba vyvést zemi z kri-
ze a zabránit pokus�m využít 
pandemie ‚k oklešt�ní‘ práv 
lidí a k zavád�ní totalitních 
praktik p�i �ízení republiky.

• Jakou pozici v Evrop� 
i ve sv�t� má podle hnutí 
SPD zaujímat �eská 
republika? 
�eská republika je zemí 
uprost�ed starého kontinen-
tu. Jsme obklopeni ve for-
mátu V4 zem�mi majícími 
obdobné problémy a naše 
hnutí chce mít maximál-
n� dobré vztahy s t�mito 
sousedními státy. Jedno-

zna�n� podporujeme snahy 
Polska a Ma�arska vyvázat 
se z diktátu EU. Podtrhuji, 
že referendum o vystoupení 
z EU je stále naším základ-
ním programovým bodem, 
který se nem�ní. Samoz�ej-
m�, že �eská republika má 
otev�enou ekonomiku, která 
musí být výrazn� proexport-
ní, proto je pro nás prioritou 
zachování dobrých vztah� 
s významnými zem�mi, a to 
obrazn� �e�eno ve všech 
sm�rech. Ale nem�žeme 
hrát úlohu užite�ného idiota 
ve sporech globálních nebo 
regionálních velmocí. Mys-
lím, že tady je pro nás velmi 
dobrým p�íkladem vyvá-
ženost zahrani�ní politiky 
nap�íklad Rakouska. 

Sou�asná politika EU je pro 
naši zemi zni�ující. Ztratili 
jsme potravinovou sob�sta�-
nost a šílené plány na uhlíko-
v� neutrální Evropu nás p�i-
praví o energetickou stabilitu. 
Je to sou�ást neomarxistic-

P�edseda hnutí  
Slušný �lov�k musí

 být na 1. míst�!

ZDAN�NÍ NEMOVITOSTÍ JE OBLUDNÝ NÁPAD 
KOALICE PIRÁTI/STAN, KTERÝ 

BY MOHL MÍT OBROVSKÉ SOCIÁLNÍ DOPADY

Celostátní volby, které již doslova �ukají 
na dve�e (8.–9. �íjna), rozhodnou o poli-
tickém i ekonomickém sm��ování �eské 
republiky v následujících �ty�ech letech. 
„Volby ukážou, zdali máme sílu oto�it vývoj 
v �eské republice sm�rem k �ešení skute�-
ných problém�,“ zd�raz�uje p�edseda hnu-
tí SPD Tomio Okamura v našem exkluziv-
ním rozhovoru.
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kých plán� na novou Evropu 
s novou spole�ností, s novým 
národem, a p�edevším s cen-
trálním �ízením s jasnými 
totalitními prvky. Naše hnutí 
to naprosto odmítá. Evrop-
ská unie má ve své sou�asné 
podob� neudržitelný cha-
rakter a její rozpad je pouze 
otázkou �asu. 

Ve spolupráci s evropský-
mi partnerskými vlastenec-
kými stranami vedenými 
Mateem Salvinim a Marií Le 
Penovou chceme p�em�nit 
Evropu na spole�enství spo-
lupracujících suverénních 
stát�, které budou �ešit pro-
blémy spole�ného zájmu, ale 
nebudou si šlapat po vlastní 
suverenit� a lidov� �e�eno si 
nepolezou do kuchyn�. 
Prosazujeme zachování 
volného pohybu osob, zboží, 
služeb a pen�z. Ovšem bez 
diktátu Bruselu. 

V celosv�tové politice musí 
�eská republika stát na stra-
n� mezinárodního práva 
na zachování míru a dodržo-
vat princip nevm�šování se 
do vnit�ních záležitostí. To 
je jediná cesta, jak neza-
táhnout �eskou republiku 
do kon
 ikt� a válek, které by 
ohrozily naši budoucnost. 

• Je nutné zvyšovat 
dan�?
Není. Nap�í� politickým 
spektrem s výjimkou hnutí 
SPD se mluví o zvyšování 
daní. Naši politi�tí protivníci 
se naprosto nestydí �íkat 
lidem „hospoda�íme špat-
n�, ale pot�ebujeme k tomu 
ješt� víc vašich pen�z“. Prim 
v tom hraje koalice Pirát� 
a STAN, kde jejich diskuze 
na téma zdan�ní nemovitostí 
je obludný nápad, který by 
mohl mít obrovské sociální 
dopady. 

P�edstavte si rodinu, která 
si po�ídila na hypotéku d�m 
za p�t milion� korun a bude 
prosazena nap�íklad sazba 
ro�ní dan� z nemovitosti 

ve výši jednoho procenta 
z její tržní hodnoty. To by 
znamenalo, že by rodina 
ke splátkám hypotéky ješt� 
zaplatila státu za rok dalších 
50.000 K�. O takové v�ci 
mohou diskutovat pouze 
bezohlední lidé, nebo osoby, 
které se nedokážou vžít 
do situace v�tšiny ob�an� 
�eské republiky. Každý si 
p�ece nemovitost po�ídil z již 
jednou zdan�ných pen�z. 
Naše hnutí chce jít zásadn� 
jinou cestou. Chceme, aby 

peníze, které si lidé vyd�lají, 
z�staly u nich v pen�žence. 

Jsme proti zvyšování 
daní. �ešení vidíme v lep-
ším hospoda�ení státu, 
který zbyte�n� utrácí peníze 
da	ových poplatník�. Je 
nutné, aby šet�ila státní 
správa a aby se stát choval 
jako �ádný hospodá�. Bo-
hužel v této v�ci vláda ANO 
a �SSD, s podporou KS�M, 
zklamala. Je nutné �ádn� 
hospoda�it a tvrd� trestat 
korupci.

• Pot�ebujeme p�ijmout 
euro?
Ne, �eská republika nepot�e-
buje euro. Prosazují to lidé, 
kte�í v budoucnu necht�jí 
vid�t na map� Evropy �eskou 
republiku. Politicky podporují 
projekty v podob� super státu 
EU a vlastní m�na, která je 
jedním ze základních atribut� 
nezávislého státu, jim vadí. 
Samoz�ejm� euro chce koalice 
Pirát� a STAN, protože Piráti 
p�edstavují radikální inter-
nacionální levici, a prosazení 

eura podporují �SSD a koali-
ce SPOLU, jejíž p�edstavitelé 
úzce spolupracují s n�kterými 
organizacemi a spolky, které 
jsou �eské republice p�ímo 
nep�átelské. Nelze nezmínit 
nedávné sbližování lidovecké-
ho politika Daniela Hermana 
se sudetskými N�mci. Také 
premiér Babiš nevylou�il p�ijetí 
eura. Nejen proto bude klí�ový 
volební výsledek SPD, aby-
chom mohli být sou�ástí vlády 
a zabránili p�ijetí eura v �R 
a p�ijímání migrant�. Za SPD 

znovu opakuji: Budeme trvat 
na zachování �eské koruny! 
Je to pilí� samostatné m�nové 
politiky a je to pilí� nezávislého 
státu. 

• Hrozí nám pandemic-
ká tyranie?
Situace s pandemií p�inesla 
dva významné problémy, 
ke kterým je t�eba se jasn� 
postavit. Prvním je korupce 
p�i nákupu zdravotnické-
ho za�ízení a ochranných 
prost�edk�. Tato záležitost 
se dosud nedo�ešila a je 
naprostou ironií, že mini-
str Adam Vojt�ch z ANO 
se znovu vrátil do minis-
terského k�esla, p�estože 
ministerstvo zdravotnictví 
v dob� jeho p�sobení bylo 
za tento problém zodpo-
v�dné. K vy�ešení této v�ci 
je nutné poskytnout zá-
sadní politickou podporu 
nezávislým orgán�m, aby 
konaly svoji práci v objas-
n�ní podez�ení ze spáchání 
trestné �innosti. 

Druhý problém je mož-
ná ješt� nebezpe�n�jší. 
�elíme pokus�m využít 
pandemické situace k vy-
tvo�ení stavu, kdy jsou 
permanentn� okleš�ována 
práva a svobody lidí pod 
záminkou ochrany p�ed 
epidemií. Naše hnutí proto 
jako jediný poslanecký klub 
nepodpo�ilo pandemický 
zákon! Byli jsme proti, 
protože jsme v�d�li, jaké 
nebezpe�í v sob� skrývá, 
a tém�� 30 rozsudk� sou-
d�, které zrušily protizá-
konná vládní opat�ení, nám 
dalo za pravdu. A te� kv�li 
tomu hrozí miliardové ža-
loby na stát od postižených 
lidí a  rem. Zaplatit by m�li 
odpov�dní vládní politici, 
nikoliv da	oví poplatníci. 
Viry a bakterie budou ko-
lem nás stále a tento zákon 
v podstat� umož	uje sebrat 
lidem svobodu na základ� 
doporu�ení nebo rozhod-
nutí úzké skupiny osob. 

Pokra�ování na str. 4

SPD Tomio Okamura: 

CHCEME, ABY NAŠI ZEMI �ÍDILI 
ODBORNÍCI V JEJÍM ZÁJMU I V ZÁJMU 

SLUŠNÝCH LIDÍ, KTE�Í ZDE ŽIJÍ A PRACUJÍ

„Trváme na zacho-
vání české koruny! 
Je to pilíř samostat-
né měnové politiky 
a nezávislého čes-
kého státu,“ uvedl 
Tomio Okamura.
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Dokon�ení ze str. 3
Na druhou stranu naše 
hnutí nepopírá objektivní 
vzniklé zdravotní problémy, 
ale d�sledn� vycházíme 
v našich názorech a posto-
jích z informací odborník�. 
Bojujme s virem, ne s lidmi!

• Jaký je váš názor 
na o�kování proti covi-
du-19?
Jsme pro dobrovolné o�ková-
ní. Kdo chce, a� se o�kuje, ale 
kdo nechce, nesmí být diskri-
minován! Nesmí vzniknout 
situace, kdy bude skupina lidí 
šikanována a její svobody bu-
dou omezeny. Jsme proti vy-
volávání nenávistné kampan� 
a vyhrožování, která slyšíme 
od sou�asného ministra zdra-
votnictví a n�kterých odbor-
ník�, jimž se dostává velkého 
prostoru v médiích. Snaha 
napíchat maximum vakcín 
do lidí bez ohledu na jejich 
individuální zdravotní stav 

a zdravotní pot�eby není po-
dle názoru našeho hnutí nic 
jiného než politika v zájmu 
farmaceutických spole�ností, 
a nikoliv v zájmu zdraví této 
zem�. O�kování musí být 
svobodným individuálním 
rozhodnutím �lov�ka. 

Pro ty, kdo se cht�jí nechat 
dobrovoln� o�kovat, musí stát 
zajistit výb�r bezpe�né vakcí-
ny. Podpo�ili bychom vývoj 
vlastní �eské vakcíny, jejíž 
ov��ování a ú�inek by byl pod 
kontrolou �eského státu. Ne-
chci p�edjímat, ale na obranu 
svobody lidí a jejich práv 
jsme p�ipraveni využít všech 
možností, které nám posky-
tuje Listina základních práv 
a svobod. 

• S kým p�edpokládáte 
možnou povolební spo-
lupráci?
Jde nám o prosazení našich 
programových priorit 

a o nich jsme p�ipraveni 
po volbách jednat. P�esto si 
dovolím �íci, že spolupráce 
s takovými politickými stra-
nami, jako je koalice Pirát� 
a STAN, je pro nás ob-
tížn� p�edstavitel-
ná, protože cht�jí 
p�ijímat migran-
ty a euro. SPD 
bude tvrd� pro-
sazovat naše 
programové 
body. Chceme, 
aby naši zemi �í-
dili odborníci v jejím 
zájmu i v zájmu slušných 
lidí, kte�í zde žijí a pracují. 

• Co byste na záv�r vzká-
zal ob�an�m?
Cht�l bych pozvat všechny 
ob�any, kterým osud naší 
zem� není lhostejný, aby p�i-
šli k volbám a podpo�ili naše 
hnutí. SPD je jedinou reálnou 
vlasteneckou silou, která dis-
ponuje skute�nou možností 

ú�inn� prosazovat zájmy 
ob�an�. T�ším se v pr�b�hu 
kampan� na setkání s lidmi 
v rámci našich volebních 
jarmark�, na kterých chceme 

ukázat, že potravinová 
sob�sta�nost a do-

statek cenov� 
dostupných 
kvalitních potra-
vin není žádná 
 kce, ale v�c, 
kterou pokud by 

neexistoval diktát 
EU, naši zem�d�lci 

dokážou zvládnout.
Volby jsou pro m� p�íleži-

tostí podat si ruku s mnoha 
lidmi a poslechnout si jejich 
starosti. To je v�c, která vždy 
inspiruje a je nezbytnou 
sou�ástí politické kultury na-
šeho hnutí. Nestydím se �íct, 
že jsme lidové hnutí a jsme 
tím silní. P�ij�te proto k vol-
bám a podpo�te nás. Spojme 
své síly, aby vlajka �eské 
republiky mohla hrd� vlát!

Chceme, aby d�ti chodily do škol bez omezení!
P�edseda hnutí SPD Tomio Okamura: 
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�ESKÝ JARMARK           2021 

• 28. 8. Ostrava - Masarykovo 
nám�stí

• 29. 8. Brno - Zelný trh
• 4. 9. Hradec Králové 

- nám. 28 �íjna
•  5. 9. Pardubice 

- Pernštýnské nám�stí
• 12. 9. �eské Bud�jovice

• 13. 9. Liberec (13.00–18.00 h.)
- Nám. Dr. E. Beneše 

• 18. 9. Plze�
• 19. 9. Karlovy Vary
• 25. 9. Ústí n/L - Mírové nám.
• 26. 9. Jihlava 

- Masarykovo nám.
• 2. 10. Kladno - Václavské n.
• 3. 10. Praha - Letná

KDY A KDE SE JEŠT� UVIDÍME?

Vždy od 12.00 do 17.00 hodin.
Od 14.00 h. vystoupí Tomio Okamura a Radim Fiala

Pro p�esné termíny sledujte www. spd.cz

�ESKÝ JARMARK SPD. NAKUPTE SI KVALITNÍ POTRAVINY ZA FÉROVÉ CENY OD �ESKÝCH ZEM�D�LC�!

	0��:������������������������������������ �
������ (������������������������������9

Běžná cena supermarket: 

149 Kč/kg z Německa

přední hovězí

Férová cena SPD
(od českých sedláků)

112,90
 

/ kg

čerstvá vejce

1,99
 

/ kus

Běžná cena supermarket: 

3 Kč/ks z Lotyšska

Férová cena SPD
(od českých sedláků)

jablka

9,90
 

/ kg

Běžná cena supermarket: 

30 Kč/kg ze Španělska

Férová cena SPD
(od českých sedláků)

brambory

4,60
 

/ kg

Běžná cena supermarket: 

30 Kč/kg z Egypta

Férová cena SPD
(od českých sedláků)

mrkev

7,90/ kg

Běžná cena supermarket: 

24 Kč/kg z Portugalska

Férová cena SPD
(od českých sedláků)

máslo

25,90

Běžná cena supermarket: 

54 Kč/250 g z Francie

Férová cena SPD
(od českých sedláků)

NECHME 
LIDI VOLNĚ 
DÝCHAT!
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VOLEBNÍ PRIORITY HNUTÍ SPD
CHRÁNÍME VLAST, NAŠE RODINY 
A NÁŠ BEZPE NÝ DOMOV!

1 Chceme normální 
život pro naše d ti. 

Podporujeme rodiny a tra-
di ní hodnoty.

Chceme kvalitní 
eské potraviny za 

p im ené ceny.
Chceme naši potravinovou bez-
pe nost a zvyšovat sob sta nost.

Prosazujeme ze-
státn ní exekutor  
a konec lichvy.

Budeme prosazovat novelu exe-
ku ního ádu, ochranu dlužník  
i v itel , trestání lichvy a státní 
pomoc lidem v dluhových pas-
tech. Navrhujeme konec lichvy 
– zastropování úrok  (RPSN) 
u spot ebitelských úrok .

Konec zvýhod ová-
ní nep izp sobivých 
ob an  a diktátu 
menšin.

Odmítáme zvýhodn ní a pozi-
tivní diskriminaci lidí na základ  
jejich rasy, etnika nebo pohlaví.

Máme rádi zví ata.
Prosazujeme zvýšení trest  
za týrání zví at.

íkáme jasn , že 
slušný a pracující 
ob an a eská re-
publika musí být 
na 1. míst .

V tšina našich ob an  žije v t ž-
kých materiálních podmínkách, 
které se dále prohloubily v sou-
vislosti s pandemií covidu-19. 
Prosazujeme zvýšení mezd, 
abychom se co nejd íve p iblížili 
západním standard m. Sou as-
ná vláda prosadila astronomický 
vládní de cit státního rozpo tu. 
Jednou z našich priorit proto 
bude v následujících letech 

konsolidace ve ejných  nancí 
a sociální i ekonomická stabilita 

eské republiky. Ekonomickou 
stabilitu zajistí d sledná pod-
pora eských  rem, investice do 
projekt , které státu p inesou 
další p ímé zdroje mimo da ový 
systém (nap . do energetiky 
a zem d lství) a také ochrana 
ekonomických zájm  zem , 
v etn  zajišt ní energetické 
a potravinové bezpe nosti.

Chceme zajišt ní 
dostupného bydle-
ní pro naše ob any.

Podporujeme všechny slušné 
a pracující lidi, rodiny s d tmi 
a jejich podpora ze strany státu 
musí být skute n  výrazná a mo-
tivující. Stát musí zajistit do-
stupné bydlení, práci a výchovu 
d tí pro rodiny. SPD podporuje 
snadn jší po ízení vlastního byd-
lení, chceme podpo it družstevní 
výstavbu, výhodné manželské 
p j ky a nájemní bydlení v obec-
ních bytech. Urychlení staveb-
ního ízení. To jsou zp soby, jak 
zastavit r st cen bydlení. Konec 

zvýhod ování nep izp sobivých 
v otázkách bydlení.

 Chceme jistotu 
spravedlivého 
d chodu pro pracu-
jící ob any a zdra-
votn  postižené. 

Sociální systém musí zajistit 
minimální d stojný d chod ve 
výši minimální mzdy (cca 15.000 
korun) a pomoc všem pot eb-

ným a slušným lidem v t žké 
zdravotní nebo životní situaci. 
Naopak sociální systém nesmí 
být zneužíván lidmi, kte í odmí-
tají práci nebo porušují zákony.

Programov  pod-
porujeme eské 
podnikatele a živ-
nostníky.

Budeme prosazovat zásadní 
snížení administrativní zát že 

2
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VÍCE PEN Z, BEZPE Í A SPRAVEDLNOSTI

spojené s podnikatelskou in-
ností a byrokratických regulací. 
Navrhujeme zrušení poplatk  
OSA pro všechny provozovny, 
které nemají poušt ní hudby 
jako hlavní výd lek. Prosazu-
jeme placení DPH pouze ze 
skute n  zaplacených faktur. 
Odmítáme zvyšování daní 
a chceme stabilní podnikatelské 
prost edí. Státní rozpo et musí 
realizovat zásadní a strategické 
investice v doprav  a infra-
struktu e, které podpo í podni-
katelské prost edí a možnosti. 
Zde musí být efektivn  využity 
naše peníze, které se vrací do 
rozpo tu v podob  fond  EU. 

Pro podnikatele tak vytvo íme 
podmínky, které budou p ed-
pokladem pro udržení hospo-
dá ského r stu republiky.

 Prosazujeme 
právo na legální 
držení zbraní 
a sebeobranu.

eská republika musí být 
bezpe ným domovem pro své 
ob any. Navrhujeme zákon 
„M j d m, m j hrad“.

 Je pot eba bojovat 
s korupcí.
Prosazujeme trestní 

a hmotnou odpov dnost 
politik  a prokázání p vodu 
majetku nad 20 milion  korun, 
a to i zp tn .

Chaotická vládní 
opat ení vytvo ila 
astronomický dluh. 

SPD odmítá zadlužování R. 
Odmítáme zvyšování daní es-
kým ob an m, živnostník m 
a eským  rmám. Podpo íme 
zdan ní zahrani ních korpo-
rací, které vyvád jí  nance 
z eské republiky. 

Chceme energe-
tickou bezpe nost 

eské republiky 
a dostupné ceny 
energií pro ob any 

eské republiky.
Jsme proti bláznivým projekt m 
EU v oblasti energetiky, které 
ohrožují dostatek cenov  do-
stupné energie pro naše ob any.

íkáme jasné NE 
ilegální migraci 
a islamizaci eské 
republiky!

Hnutí SPD odmítá imigra ní 
politiku a cíle EU. Nekompro-
misn  odmítáme p ijímání ne-
legálních imigrant  na území 

eské republiky.

Chceme právo na 
referendum, v et-
n  referenda o vy-
stoupení z Evrop-
ské unie. 

Jsme jediná parlamentní stra-
na, která prosazuje obnovení 
svrchovanosti a suverenity naší 
republiky vystoupením z Ev-

ropské unie. Proto za zásadní 
považujeme p ijetí funk ního 
zákona o referendu. Podporu-
jeme spolupráci svobodných 
stát  v Evrop  p i zachování 
volného pohybu osob, zboží, 
služeb a pen z.

Prosazujeme 
zrušení Senátu.
Senát za více než 25 let 

své existence prokázal, že je 
nepot ebný a nedokázal si 
získat d v ru ob an . Chceme 
také snížení po tu poslanc  ze 
sou asných 200 na 81 podle 
tradi ních okres .

íkáme jasné 
NE euru.
Odmítáme 

vstup R do eu-
rozóny a požaduje-
me zachování naší 
národní m ny, eské koruny. 

Odmítáme pan-
demickou tyranii 
a omezování práv 
lidí.

Chceme bránit práva lidí, 
v etn  práva na svobodu 
slova. Odmítáme cenzuru. 
Chceme svobodn  myslet, 
mluvit a dýchat. Prosazujeme 
návrat do normálního svobod-
ného života.

Prosadíme zrušení 
koncesioná ských 
poplatk  ve ejno-
právním médiím 
a zm nu jejich 
fungování.

Ve ejnoprávní 
média musí 
vykonávat 
ve ejnou 
službu v zájmu 

ob an  zem , a ne ideologickou 
propagaci v zájmu elit EU.

Prosazujeme 
rozumnou ochranu 
p írody.

NE
POPLATKŮMPOPLATKŮM
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Tomio OKAMURA, p edseda SPD a poslanec Parlamentu R

LÍDR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE A CELOSTÁTNÍ LÍDR

Tomio se narodil mamince 
z Byst ice pod Hostýnem na 
Morav  a japonskému otci. 
D tství trávil st ídav  v býva-
lém eskoslovensku a v Japon-
sku, kde ale žil pouze necelých 
10 let. Když jeho maminka one-
mocn la, žil s mladším bratrem 
n jaký as v d tském domov  
v Maš ov  u Podbo an. 
Tam zažil šikanu a do 21 let 
koktal. V echách absolvo-
val základní školu a vystu-
doval st ední chemickou 
pr myslovku. Po maturit  na 
krátký as odjel do Tokia, ale 
bez prestižní školy pro lo-
v ka s evropským p vodem 
to nem l v bec lehké. Tomio 
pracoval jako popelá  a pozd ji 
prodával v kin  popcorn a colu. 
Bylo mu dvacet jedna let, když 
se ze dne na den rozhodl, že 
zkusí št stí v Evrop , a odlet l 

s n kolika dolary v kapse zpát-
ky do Prahy. Tady nejprve u il 
japonštinu, provád l japonské 
turisty a nakonec založil vlastní 
cestovní agenturu, která se díky 
skv lým výsledk m stala sou-
ástí nejv tší japonské cestovní 

agentury Miki Travel.
V íjnu 2012 byl jako nezávislý 
nestraník zvolen senátorem ve 

Zlínském kraji. V ervnu 
2013 založil hnutí Úsvit p ímé 
demokracie, byl zvolen jeho 
p edsedou a hned ve volbách 
v íjnu 2013 vstoupil úsp šn  
do Poslanecké sn movny, když 
Úsvit získal 14 poslaneckých 
mandát . 
V lednu 2015 se Tomio stal 
cílem politického pu e s cílem 

odstavit ho z poli-
tiky jako hlavní 
tvá  prosazování 
programu p ímé 
demokracie 
v eské repub-
lice. Výsledkem 
byl nucený 
odchod z Úsvitu. 
Tomio však „šlápl 

na plyn“ a zakládá 
celostátní hnutí Svobo-
da a p ímá demokracie 
(SPD) s širokou regionální 
strukturou a velkou len-

skou základnou. V následují-
cích volbách získalo SPD tém  
11 % a 22 poslanc .
Tomio Okamura ve sn movn  
p edložil celou adu zásad-
ních zákon  v souladu s vo-
lebním programem, který se 
snaží bezezbytku plnit. Jsou 
to nap íklad zákony o p ímé 

volb  a odvolatelnosti 
politik , ukon e-

ní lichvá ských 
praktik, placení 
DPH až po pro-
placení faktury, 
ukon ení výpla-

ty porodného pro 
nep izp sobivé 

obyvatele a naopak 
 nan ní podpora pouze 

pro d ti z ádných rodin 
a další.
V souvislosti s restrikcemi kv li 
covidu-19 podal desítky inter-
pelací na premiéra a ministry 
zdravotnictví, v nichž marn  
žádal analytická data o ú in-
nosti p ijatých opat ení a pou-
kazoval na nezákonnost a pro-
tiústavnost velké ásti vládních 
opat ení. Také zadal podání 
n kolika trestních oznámení na 
zodpov dné initele.

ást d tství vyr stal v d tském domov  v Maštov  u Podbo an v Ústeckém kraji

Ing. Radim FIALA, poslanec a místop edseda hnutí SPD

LÍDR OLOMOUCKÉHO KRAJE

Poslanec za hnutí SPD a p ed-
seda Hospodá ského výboru 
Poslanecké sn movny R tvrd  
hájí eské živnostníky a spo-
le nosti, které chce otev en  
preferovat p ed ostatními 
z jiných zemí. ,,Máme mno-
ho schopných lidí a skv lých 
spole ností, které jsou schop-
ny zajistit konkurenci t m 
ostatním z jiných stát . 
Bez této konkurence 
budeme jen ekono-
mickou kolonií, 
nadále se budou 
zvyšovat spo-
t ebitelské ceny 
a neporostou 
nám mzdy,‘‘ íká. 
Tvrd  prosazuje 
také energetickou 

a potravinovou sob sta nost. 
,,V budoucnu se R stane do-
vozcem energií, za které budou 
eští ob ané platit více než 

v sou asnosti. 
Tomu musíme 
zamezit stavbou 
nových jader-
ných blok  a ostatních typ  
energetických zdroj , mimo 

uhelných.‘‘ 
Neuznává rudozele-

nou hospodá skou 
politiku EU tzv. 
Green Deal, 
která bude zna-
menat zdražení 
všech komodit 

v ádu desítek 
miliard korun 

z d vodu zelených 

eurounijních ideologií. Jedno-
zna n  podporuje právo lidí na 
referendum o vystoupení z EU. 
Hájí také eské 

zem d lce a potraviná e, 
jejichž výrobky mizí z eských 
trh  a jsou nahrazovány vysoce 
dotovanými, n kdy i nekva-
litními zahrani ními výrobky. 
Z ekonomického hlediska 
kritizuje sestavování a de city 
státních rozpo t , které bohu-
žel budou v budoucnu muset 
zaplatit naše d ti a vnuci. 
„Vláda R v minulých letech 
nem la snahu šet it v žádných 
výdajích ani se o to nepokusila. 
SPD má recept na to, jak se co 

nejvíce blížit k vyrovnaným 
rozpo t m, aniž bychom mu-
seli omezovat platy, sociální 

v ci, d chody 
a další ne-
zbytné výdaje. 

Naopak v sou asné dob  
nemusíme vydávat tolik pen z 
na armádní techniku, solární 
barony, politické neziskové 
organizace atd. Mluvíme zde 
o výdajích okolo 100 mld. K ,“ 
dodává.
Ing. Radim Fiala byl v tomto 
volebním období také p edse-
dou Poslaneckého klubu SPD, 
kandidoval do Zastupitelstva 
Olomouckého kraje a byl 
zvolen. Má dv  dosp lé dcery 
Elišku a Barboru a dvouletou 
dceru Terezku.

Odmali ka je milovníkem ps  a nep ítelem psích množíren.

NEDO-

PUSTÍME 

ZVYŠOVÁNÍ 

DANÍ

DRŽÍME SLOVO
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Radek ROZVORAL, poslanec a místostarosta obce Všechlapy u Nymburka

LÍDR ST EDO ESKÉHO KRAJE

Radek Rozvoral je od íjna 2017 
poslancem 
a zastupitelem 
obce Všechlapy 
u Nymburka, 
od roku 2014 jejím místostaros-
tou a od roku 2003 p edsedou 

T lovýchovné jednoty Sokol. Je 
lenem p edsednictva hnutí. 

Je mj. spo-
lup edklada-
telem zákona 
o zestátn ní 

exekutor  a snaží se narovnat 

podmínky osob v dluhových 
pastech v boji s tzv. 
„exekutorskými 
ma emi“.
Žije s p ítelkyní 
v rodinném 
dom  v obci 

Všechlapy u Nymburka. Je 
rozvedený a má vysoko-

školsky vzd laného 
syna. Mezi jeho 

záliby pat í sport, 
který aktivn  
provozuje.

Fanda dobré rockové muziky.

PhDr. Jan HRN Í , poslanec, ekonom, vysokoškolský pedagog

LÍDR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

PhDr. Jan Hr ní  je absolven-
tem Fakulty ekonomie a pod-
nikání PU v Bratislav , obor 
Management mezinárodního 
podnikání. Na Vysoké škole 
mezinárodního podnikání 

v Prešov  obhájil doktorát ve 
studijním programu Etika. 
Ve volebním ob-
dobí 2017–2021 je 
poslancem a dále 
p sobí extern  

také jako vysokoškolský pe-
dagog. 

Mezi jeho záliby pat í dcery 
Natálie a So e, vzd lávání, 

hra na kytaru a lyžo-
vání. Pochází z Ivan ic 
a od svých 11 let žije 
na Blanensku.

Zajímá se o novodobou historii, politiku, ekonomii a informa ní technologie.

Radek KOTEN, poslanec, p edseda Výboru pro bezpe nost

LÍDR KRAJE VYSO INA

Radek Koten vystudoval st ední 
odborné u ilišt , obor Mechanik 
elektronik v Lipníku nad 
Be vou, zakon ený ma-
turitou (1979–1983). 
Po zm n  pom r  za al 
podnikat v oboru tele-
vizních antén a kabelové televi-
ze. Od roku 2000 je jednatelem 

IT spole nosti p sobící v oblasti 
telekomunika ních služeb.

Hlavním d vodem 
jeho lenství v SPD je silný vztah 
k tradi ním hodnotám, na kte-

rých je postavena naše státnost 
a kultura. Váží si odkazu 
p edk , kte í za cenu mnoha 
ob tí, v etn  té nejvyšší, 
prosadili existenci samostat-
ného státu a bojovali za jeho 

udržení a pak i znovuobnovení. 
Cítí, že o tyto hodnoty se musí 
pe ovat a chránit je i v sou as-

nosti. Navrhl n kolik novel záko-
n , které posilují práva legálních 
držitel  zbraní. Nap íklad zákon 
na ochranu osob a majetku, 
známý pod jménem „M j d m, 
m j hrad“. 
Je ženatý, má dv  dosp lé d ti 
a žije v kraji Vyso ina u Ž áru 
nad Sázavou. 

Jeho koní ky jsou aplikovaná elektronika, 

historické zbran  a kutilství všeho druhu.

MUDr. Vladimír ZLÍNSKÝ, ORL léka , zastupitel Zlínského kraje

LÍDR ZLÍNSKÉHO KRAJE

MUDr. Vladimír Zlínský vy-
studoval léka skou fakultu na 
sou asné Masarykov  univerzit  
v Brn  v letech 1982–1988. 
V roce 1991 úsp šn  složil 
I. atestaci z oboru otorhino-
laryngologie (ORL). Pracoval 
postupn  na ORL odd lení 
nemocnic ve Zlín , Krom íži 

a Uherském Hradišti. Dále 
provozoval soukromou ORL am-
bulanci v Otrokovicích. Zabývá 
se po ádáním populárn -v dec-
kých p ednášek pro ve ejnost. 
Ve sn movn  by se cht l v novat 
zlepšení dostupné zdravotní pé e 
pro b žné ob any. 
MUDr. Vladimír Zlínský je žena-

tý, má dv  dosp lé studující dce-
ry a žije ve m st  Zlín. Mezi jeho 

záliby pat í 

p ší turistika a cykloturistika 
i fotografování p írody. Zajímá se 
také o aktuální poznatky výzku-

mu v p írodních a technických 
v dách a jeho zavád ní do praxe. 
V oblasti zdravotnictví by se cht l 

zam it na oblast 

zm n stávající koncepce 
zdravotnictví a její digitalizace.

Rád te historickou a v decko-fantastickou literaturu.

PROSA-
ZUJEME 

ZESTÁTNĚNÍ 

EXEKUTORŮ



99

LÍD I HNUTÍ SPD PRO CELOSTÁTNÍ VOLBY 2021

Karla Ma íková je od roku 
2016 zastupitelka Karlovar-
ského kraje a od íjna 2017 
poslankyn . 
Vystudovala st ed-
ní zdravotnickou 
školu v Karlových 
Varech. Praco-
vala v r zných 
pozicích, jako 
šéfredaktorka 
Kabelové televize 
Ostrov, farma-
ceutická reprezen-
tantka a zdravotní 

sestra. Od roku 2012 p sobila 
jako zdravotní sestra v Lé eb-
ných lázních Jáchymov, kde se 
v novala pneumopunktu e. 

Ve sn movn  se 
v nuje oblastem 
zdravotnictví, ži-
votního prost edí 

a je p edsedkyní 
Organizace pro 

bezpe nost a spo-

lupráci v Evrop  (OBSE), 
která má za cíl zajistit mír 
a prohloubit spolupráci mezi 
evropskými státy. 

Aktivn  
vystupuje 
proti ilegální 
migraci a is-

lamizaci naší republiky. Velice 
asto interpeluje premiéra 

a vládu v otázkách diskrimina-
ce neo kovaných a pro uznává-
ní protilátek. Karla Ma íková 
žije ve m st  Ostrov na Karlo-
varsku. Mluví anglicky a rusky.

Jaroslav BAŠTA, bývalý ministr, diplomat a publicista

LÍDR PARDUBICKÉHO KRAJE

Jaroslav Bašta po maturit  
rok pracoval jako vychovatel 
u , v roce 1967 byl p ijat na 
Filozo ckou fakultu Univerzity 
Karlovy Praha na obor Historic-
ká archeologie. 
Zapojil se do 
studentského 
hnutí v roce 
1968, za což byl zat en a v roce 
1971 odsouzen na dva a p l 
roku za podvracení republiky. 

Po propušt ní z v zení stav l 
mosty až do po átku roku 
1990. V sedmdesátých letech se 
ú astnil disidentského hnutí, 
pat il k prvním 

signatá m Charty 77, 
v osmdesátých letech se v noval 
archeologii západních ech. 
V roce 1990 nastoupil na Fe-

derální ministerstvo vnitra R 
jako editel protiteroristického 
odboru a jeho další kariéra byla 
spojena s politikou a státní sprá-

vou. Stal se postupn  
nám stkem tajné 
služby, p edsedou 

tzv. Lustra ní komi-
se, od roku 1992 do roku 1996 
podnikal, pak byl dvakrát zvolen 
poslancem parlamentu. Stal se 
ministrem Zemanovy vlády a od 

roku 2000 velvyslancem R 
v Rusku. Po návratu pracoval 
jako nám stek na ministerstvu 
zahrani ních v cí hned pod t e-
mi ministry a posléze odjel jako 
velvyslanec R na Ukrajinu. 
Ve sn movn  by se cht l v no-
vat otázkám zahrani ní politiky 
a bezpe nosti.
Píše politické komentá e a his-
torické romány. Od roku 1982 je 
ženatý s manželkou Darou. 

Mezi jeho koní ky pat í historie, archeologie, literatura.

Mezi její záliby pat í potáp ní, zahrádka ení a chov hus.

Karla Ma íková, poslankyn  a zdravotní sestra

LÍDR KARLOVARSKÉHO KRAJE
Kandidátka
do Poslanecké
sn movny R

Mgr. Josef NERUŠIL, len Rady eského rozhlasu, odborný pracovník 
Arcibiskupství pražského a dlouholetý spolupracovník kardinála Dominika Duky

LÍDR HLAVNÍHO M STA PRAHA

Mgr. Josef Nerušil vystudo-
val politologii na Masarykov  
univerzit , ú astnil se stáže ve 
Špan lsku a ro ního studijního 
programu v americké At-
lant . V posledních letech si 
doplnil vzd lání na Univerzi-
t  Karlov  v Praze v oboru D jiny 
evropské kultury. Od roku 2005 
spolupracoval s eskou televizí 
na výrob  dokumentární tvorby 
a jako noviná  na volné noze. Od 

roku 2011 p sobil v eském roz-
hlase, nejprve ve zpravodajství, 
posléze v analytickém odd lení, 
a od roku 2014 pracuje na Arci-

biskupství pražském.
V Poslanecké sn movn  se chce 
v novat témat m kultury a mé-
dií. Svému pražskému regionu by 

pak ve sn movn  cht l pomoci 
s pokra ováním výstavby infra-
struktury, a to p edevším v oblas-
ti legislativní p ípravy napojení 
Prahy na systém vysokorychlost-

ní železnice, dostavby 
Pražského okruhu, 
prodloužení 

metra a zrychlení 
bytové výstavby.
Josef Nerušil má 
se svou ženou 

dv  d ti, 6 a 4 let. Hovo í plynn  
anglicky a špan lsky, nadále 
pokra uje ve studiu italštiny 
a portugalštiny. Mezi jeho zájmy 
pat í etba historické literatury, 

plavání a jízda na kole. D íve 
rád cestoval do zahra-

ni í, dnes s rodinou 
up ednost uje túry 
po eských hradech, 
zámcích a jiných 
pam tihodnostech. 

Spole n  se synem zbož ují vlaky.

NORMÁLNÍ ŽIVOT PRO NAŠE DĚTI

Poslankyn  a zastupitelka 
m sta Brna se v nuje p ede-
vším sociální politice.
„Vypracovala jsem zákon 
na ukon ení zneužívání 
sociálních dávek nep i-
zp sobivými, který chci 
prosadit. M j návrh p i-
nese úsporu cca p l mi-
liardy korun ro n , které 
chce SPD p esunout na 
podporu slušných lidí.“

Bc. Lucie ŠAFRÁNKOVÁ

ČESKÁ 
REPUBLIKA 

NA 
1. MÍSTĚ
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Jaroslav FOLDYNA, poslanec a krajský zastupitel

LÍDR ÚSTECKÉHO KRAJE

Rodi e Jaroslava Foldyny prošli 
za druhé sv tové války n mec-
kým lágrem. Otec Jaroslav 
Foldyna byl absolventem 

Ba ovy školy 
práce, matka Zorka Foldynová 
(roz. Radovanovi ), byla jugo-
slávskou partyzánkou. Jaroslav 
Foldyna se v roce 1978 vyu il 

v oboru lodní mechanik proto, 
aby mohl jezdit na lodi, a fakt, 
že se mu to povedlo, dodnes 

pokládá za je-
den ze spln ných životních sn . 
Pozd ji vystudoval st ední ško-
lu s problematikou bezpe nosti 
a n kolik semestr  studoval 
na Státní univerzit  v Prešov  

pravoslavnou teologii. 
Jako poslanec se v noval 
zejména hospodá ství, doprav  
a bezpe nostní a zahrani ní 
politice. Do budoucna se chce 
v novat p edevším bezpe nost-
ní a zahrani ní politice. 
Je jedním z nejviditeln jších 
poslanc  SPD, který bojuje 
proti zneužívání sociálních 
dávek nep izp sobivými a za 
dostupnou a lepší zdravotní 

pé i pro obyvatele v okrajových 
a p íhrani ních ástech repub-
liky. Jaroslav Foldyna je žena-
tý, má p t d tí a t i vnou ata. 
Mezi jeho záliby pat í historie 
a šachy. Vzhledem ke ko en m 
své matky je pravoslavného 
vyznání. Je nositelem srbského 
státního vyznamenání „St íbr-
né medaile za zásluhy“, kterou 
obdržel od prezidenta Srbské 
republiky Tomislava Nikoli e.

V noval se vrcholov  boxu a stále chodí do ringu.

Ing. Radovan VÍCH, poslanec, plukovník v záloze

LÍDR LIBERECKÉHO KRAJE

Ing. Radovan Vích je od íjna 
2017 poslancem. Je lenem 
p edsednictva SPD a p ed-
sedou Regionálního klubu 

Libereckého kraje.
Vystudoval Vojenskou st ed-
ní odbornou školu tankovou 
a automobilní v Nit e. Pozd ji 
studoval Vojenskou akademii 
v Brn , kterou ukon il s vyzna-

menáním. Postupn  pracoval 
v r zných velitelských, štáb-
ních, vedoucích a ídících 

funkcích na Generálním štábu 
Armády R a Ministerstvu 
obrany R. Známá je i jeho 
p ednášková a publika ní in-
nost v rámci armády. Je také 
novodobým vojenským veterá-
nem. Od roku 2010 je plukov-

níkem v záloze, od prosince 
2020 je lenem Úst edního 
krizového štábu, kde usiluje, 
aby d ti mohly chodit do škol 
bez jakýchkoliv podmínek 
testování a vakcinace. Je 
kritikem tzv. pandemického 
zákona a navrhl n kolik 
úprav krizové legislativy bez 
nutnosti vyhlašování nouzo-
vého stavu a plošných zákaz  
ze strany vlády. 
Ing. Radovan Vích má s man-
želkou Zuzanou dv  dosp lé 
d ti a žije v Liberci.

Zabývá se historií a faleristikou 

(v da zabývající se pop
isem a historií ád  a vyznamenání).

Ing. Vladimíra Lesenská vystu-
dovala eské vysoké u e-
ní technické v Praze 
a Znaleckou školu 
v Hradci Králo-
vé. V roce 1994 
ji hlasy voli  
v Týništi nad 
Orlicí vynesly 
na pozici mís-
tostarostky. Do 
týniš ského za-
stupitelstva byla už 

sedmkrát (!) zvolena a p sobí 
v n m dodnes. 

V roce 2006 následo-
valo další zvolení, 

a to do Poslanec-
ké sn movny. 
Poslankyn  
navázala úzkou 
spolupráci se 
Sdružením 
obrany spot e-

bitel  za ú elem 
hájení ob anských 

a spot ebitelských práv. Po-
da ilo se jí sehnat  nance na 
rekonstrukce škol na Rychnov-
sku a uspo ádat n -
kolik bene ních 
koncert , jejichž 
výt žek putoval 
pot ebným. 
V roce 2014 se postavila do 
ela kontaktního pracovišt  

Ú adu práce R v Ústí nad 
Orlicí, kde usiluje o v tší pro-
vázanost škol s konkrétními 

 rmami v regionu a pomáhá 
se zmír ováním dopad  ko-
ronavirové krize na trh práce. 

Sociální proble-
matice a regio-
nálnímu roz-
voji by se ráda 

v novala i na p d  Poslanecké 
sn movny. 
Ing. Vladimíra Lesenská je 
ovdov lá a je matkou dvou 
dosp lých dcer. Bydlišt m z -
stává v rná Týništi nad Orlicí.

Ing. Vladimíra LESENSKÁ, editelka kontaktního 
pracovišt  Ú adu práce R, stavební inženýrka

LÍDR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Má ráda hudbu a divadlo.

SVOBODNĚ 

MYSLET, 

MLUVIT 

A DÝCHAT!

NEPOKLEK-
NEME

PŘED EU
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MUDr. Iveta ŠTEFANOVÁ, léka ka

LÍDR JIHO ESKÉHO KRAJE

MUDr. Iveta Štefanová vystu-
dovala 1. léka skou fakultu 
Univerzity Karlovy v Praze. Za 
studií p sobila t i roky jako 
lektor anatomie. Promovala 
v roce 2011, od té doby až do 
konce roku 2018 pracovala na 
Chirurgickém odd lení v ne-
mocnici v Prachaticích. Ve své 
praxi se p ednostn  v novala 

lé b  varix  a hemoroid . Poté 
zm nila obor. 
Nyní p sobí na reziden ním 
míst  v oboru Všeobecné 
praktické léka ství pro dosp lé. 
V rámci ekání na ud lení re-
zidence pracovala 2,5 roku na 
interním odd lení, aktivn  se 
ú astnila pé e o covid-19 pozi-
tivní pacienty a i nadále slouží 

na urgentním p íjmu pracha-
tické nemocnice. Sou asn  již 
tvrtým rokem p sobí jako 

léka ka v Hospicu sv. Jana 
N. Neumanna v Prachaticích.
Ve sn movn  by se cht la 
v novat zlepšení a zkvalitn ní 

dostupné zdravotní pé e pro 
ob any.
MUDr. Iveta Štefanová je 

svobodná 
a bezd tná, 
žije v Pra-
chaticích. 

Mezi její záliby pat í hra na 
klavír a malování. Hovo í 
anglicky. 

Ing. Marie Pošarová vystudo-
vala St ední pr myslovou školu 
strojní v oboru manage-
ment v pr myslu 
v Klatovech. Poz-
d ji úsp šn  absol-
vovala Univerzitu Jana Amose 
Komenského v pedagogickém 

oboru Vzd lávání dosp lých 
a následn  eskou zem d lskou 

univerzitu v obo-
ru Ve ejná správa 
v Praze. 

Postupn  pracova-
la v r zných vedoucích pozicích 
zam ených na ekonomiku, 

rozpo ty, analýzy, persona-
listiku, ú etnictví, kterému se 
v nuje dodnes.
Ve sn movn  by se ráda v novala 
oblasti zem d lství, jelikož po-
chází z malé obce a chce pomoci 
eským zem d lc m, a samoz ej-

m  se chce v novat i stabilizaci 

eských ve ejných rozpo t  ve 
prosp ch slušných ob an . 
Ing. Marie Pošarová je vdaná, má 
dv  d ti na základní škole a žije 
v Klatovech. Mezi její záliby pat í 
mezinárodní i tuzemská ekono-
mika, houba ení, hudba, zahrada 
a rodina. Hovo í n mecky.

Aktivn  vystupuje v ochotnickém divadle.

Ing. Marie POŠAROVÁ, finan ní analyti ka 
a krajská zastupitelka Plze ského kraje

LÍDR PLZE SKÉHO KRAJE

Duší je optimistka.

PIRÁTI: BYDLÍTE VE SVÉM? 
POTRESTÁME VÁS!

PIRÁTI/STAN A           CHT JÍ 
PO VOLBÁCH P IJÍMAT MIGRANTY!

Ivan Bartoš
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Pro� nemá smysl volit jiná vlastenecká �i euroskeptická uskupení,

VOLTE VLASTENCE, NIKOLIV SLEPENCE! VOLTE SPD

(pokra�ování ze str. 1)
Volební zákon mluví jasn� – 
všechny hlasy, které dostanou 
strany pod 5 %, tak ve výsledku 
po p�epo�ítání p�ipadnou nikoli 
vlastenc�m, ale eurohujer�m, 
a� už to jsou Piráti, STAN, ANO, 
nebo TOP 09. Propadlé hlasy 
se totiž následn� po volbách 
p�erozd�lí mezi nejúsp�šn�jší 
strany. Paradoxn� hlas toho, 
kdo volil Volného nebo Tri-
koloru, dostane Pirát Bartoš, 
a i díky tomu tu pak bude t�eba 

sestavovat vládu. A nejen 
to, budou se ješt� víc 
utahovat bruselské 
šrouby. 

Vím, že to zní 
možná trochu sa-
molib�, ale realita 
je opravdu taková, 
že do sn�movny se 
z t�ch protibrusel-
ských stran má šanci 
dostat jediná - SPD. 
Pr�zkumy hovo�í jasn� 
a necelé dva m�síce p�ed volba-

mi se už nikdy zázraky 
ned�jí. V takovém 

p�ípad� hlas ko-
mukoliv jinému 
je bohužel a fak-
ticky hlas ode-
vzdaný Pirát�m, 
topka��m, víta-
��m migrant�, 

tedy lidem, kte�í 
odmítají svobodu 

i demokracii. 
Volný a spol. je darem 

z nebes pro všechny víta�e mi-

grant�, milovníky transsexuál� 
a bruselo l�, protože jediné, co 
tyhle partaje ud�lají, je, že od�er-
pají n�jaké hlasy SPD. Propadlé 
hlasy se pak p�i�tou Pirát�m 
a tím se oslabí vlastenecké a kon-
zervativní pozice ve sn�movn�. 
Nic víc. Ano, vážení p�átelé, kdo 
bude volit Volného nebo Trikoló-
ru, tak bohužel ve výsledku dává 
hlas Bartošovi. Je to smutný fakt, 
který vyplývá z volebního zákona 
a stávajících preferencí stran.

Tomio Okamura

SVOBODA SLOVA BEZ CENZURY

JAK VZK�ÍSIT 
NÁRODNÍ EKONOMIKU?

Ing. Radim Fiala, 
ekonomický 
expert SPD, 
předseda 
Hospodářského 
výboru 
Parlamentu ČR, 
místopředseda 
SPD

Je nutné zajis-
tit strategické 
zájmy �R 
v oblasti energe-
tiky, potravin, 
surovin 

a pitné vody.

Nebát se podporovat 
�eské  rmy v oblasti 
významných státních za-
kázek. Peníze da	ových 
poplatník� musí dostat 
 rmy, které zda	ují 

u nás a jejich zisk zde z�stává. 

21 3
5 64

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

pojmu „národní ekonomika“. 

�asto slýcháme, že nesmíme vystupovat proti tržním princip�m v ekonomice. 
Jde o lživý argument, ekonomika v Evropské unii je prolobovaná zájmy N�mecka a Francie, 

trh je pok�iven dotacemi a kvótami a v oblasti energetiky ideologickými nesmysly takzvaných aktivist�.  

�R musí p�ipravit vlastní 
dota�ní projekty na pod-
poru �eských  rem 
v oblasti telekomunikací, 
datových sítí a �eských  -
rem, které produkují tech-

nologicky náro�né výrobky a služby. 

Je nutné 
vytvo�it vlídné 
podnikatelské 
prost�edí pro 
živnostníky a re-
gionální  rmy. 

Je t�eba ukon�it vytahová-
ní zisku z �R. Nástrojem 
mohou být reinvesti�ní 
povinnosti a d�sledný 
postup proti odtékání pe-
n�z p�es tzv. da	ové ráje.

�R a její ekonomika 
musí usilovat o export 
hotových výrobk� na za-
hrani�ní trhy, které musí 
získávat všemi sm�ry bez 
politických tlak�.

P

(pokra�ování ze str 1

NEŽ JE SPD?
Ur�it�

 si 

p�e�t�te! 

VOLBY 2021 • VOLBY 2021 • VOLBY 2021 • VOLBY 2021 • VOLBY 2021 • VOLBY 2021 • VOLBY 2021 • VOLBY 2021 • VOLBY 2021 • VOLBY 2021 • VOLBY 2021 • 
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SPOLE�N� ODMÍTÁME DIKTÁT BRUSELU! 

JSME VÁM OP�T O N�CO BLÍŽ
KAMION „SP
ÁK“ UŽ MÍ�Í ZA VÁMI Náš vole

Více se o programu SPD a p�ipravovaných akcích dozvíte na našich webových stránkách www.spd.cz. 

Náš volební kamion SP�ÁK již k�ižuje republiku a zastávky má ve vybraných okresních m�stech. 
V nich máte možnost seznámit se s našimi kandidáty a volebním programem. Sou�asn� m�žete 
podepsat petici za zachování �eské koruny jako m�ny. Ob�erstvení je samoz�ejm� zajišt�no.

Náš kamion rozhodně nepřehlédnete.

Když věnujete 
u voleb 
kandidátům 
hnutí SPD 
minutu, oni 
vám pak věnují 
čtyři roky 
svého života.

„Chceme být součástí příští vlády,“ 
netajil se Tomio Okamura ambicemi 
SPD při zahájení volební kampaně. 
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CO JSME V OPOZICI PROSADILI 
Devatenáct poslanc� hnutí SPD navrhlo b�hem uplynulých �ty� let mnoho
 zákon� a pozm��ujících návrh�, které pomohly zkvalitnit život v naší zemi.

DÍKY HLASŮM POSLANCŮ 
SPD SE SCHVÁLILO:

• Zvýšení d�chod�

SPD PROSADILO TYTO ZÁKONY: 
• Paušální da� pro živnostníky 
• Zrušení dan� z nabytí nemovitosti
• Zp�ísn�ní sankcí za týrání zví�at
• Zvýšení p�ídavk� na d�ti pro pracu-

jící rodi�e o 500 korun m�sí�n�. Díky SPD 
budou mít pracující rodi�e ro�n� o 6000 
korun navíc. 

• Zmrazení plat� politik� na rok 2021
• Zrychlení stavebního �ízení, což po-

m�že ob�an�m k rychlejšímu a levn�jšímu 
po�ízení vlastního bydlení

• Snížení výplat solárním baron�m, 
na které dosud dopláceli všichni ob�ané 
�eské republiky. 

• P�ed záv�re�ným hlasováním je 
zákon SPD na ukon�ení zneuží-
vání dávek nep�izp�sobivými.

Dále schváleno:
• Zákon o odškodn�ní n�kterých 

ob�tí potla�ení demonstrací k prvnímu 
výro�í okupace �eskoslovenska vojsky 
Varšavské smlouvy v roce 1969 

• Zákon o právu na digitální služby - 
zavedení práva fyzických a právnických 
osob na poskytnutí digitálních služeb 
orgány ve�ejné moci p�i výkonu jejich 
ú�ední p�sobnosti

Ve 2. �tení
• Ústavní zákon o celostátním 

referendu 

NÁVRHY NOVEL ZÁKONŮ 
POSLANCI SPD 
Schváleno
• Zákon o majetku �eské republiky - 

zakotvení povinnosti �ádné pé�e o státní 
majetek ve�ejnými osobami

• Zákon o bankách - vytvo�ení podmín-
ky pro jednoduchou a bezplatnou formu 
elektronického p�ístupu k online  službám 
e-Governmentu a soukromého sektoru 
pro ob�any, kte�í používají internetové 
bankovnictví

• Zákon o spot�ebních daních - zacho-
vání zvýšené da	ové podpory živo�išné 
výroby formou vrácení �ásti spot�ební 
dan�

• Zákon o státních svátcích - aby byl 
významným dnem �R 21. srpen

• Zákon o úpravách ošet�ovného - 
nárok na �erpání ošet�ovného p�i pé�i 
o d�ti do 10 let v dob� uzav�ení škol 
a školek i pro další p�íbuzné dít�te vedle 
rodi��

Ve 2. �tení
• Ústava - návrh na zavedení p�ímé volby 

a odvolatelnosti starost�, primátor� 
a hejtman�

• Ústava - návrh na zavedení tzv. klouza-
vého poslaneckého mandátu, tj. když se 
poslanec stane �lenem vlády, je ve sn�-
movn� vyst�ídán. Návrh je proti kumulaci 
funkcí. 

• Zákon o pomoci v hmotné nouzi - 
návrh na ukon�ení zneužívání sociálních 
dávek

• Trestní zákoník - návrh na zákaz 
a trestní postih ve�ejného ší�ení islámské 
ideologie

POZMĚŇOVACÍ LEGISLATIVNÍ 
NÁVRHY POSLANCŮ SPD 
Schváleno
• Zákon o kompenza�ním bonusu I - 

aby na kompenza�ní bonus m�ly nárok 
i OSV�, které jsou zárove	 starobními �i 
invalidními d�chodci nebo které pracují 
na DPP a DP� 

• Zákon o kompenza�ním bonusu II - 
hranice povinného minimálního obratu pro 
vznik nároku na kompenza�ní bonus (KB) 
v roce 2020 byla snížena ze 180 000 K� 
na 120 000 K�; aby na KB m�li nárok i spo-
le�níci více než dvou�lenných s. r. o.; aby 
KB nebylo možné postihnout exekucí a aby 
na KB m�ly nárok i OSV�, které �erpají 
podporu pro své zam�stnance z programu 
Antivirus

• Zákon o elektronických komunika-
cích - up�esn�ní termínu zániku smlou-
vy p�i p�enesení telefonního �ísla

• Horní zákon - zp�ísn�ní podmínek 
ochrany státního nerostného bohatství 
(povinnost t�ža�ských spole�ností mít 
sídlo v �eské republice, povinná kon-

trola a souhlas Ministerstva pr�myslu 
a obchodu �R p�i p�evodech obchodních 
podíl�)

• Zákon o n�kterých opat�eních 
ke zmírn�ní dopad� epidemie ko-
ronaviru ozna�ovaného jako SARS-
-CoV-2 na oblast kulturních akcí - 
zvýšení ochrany a prodloužení ochranné 
doby po�adatel� kulturních akcí zruše-
ných z d�vodu nouzového stavu

• Zákon o daních z p�íjmu - zvýšení 
limitu p�íjm� pro možnost platit da	 
z p�íjmu paušální �ástkou 

• Zákon o n�kterých úpravách v ob-
lasti evidence tržeb - osmnáctim�sí�ní 
odklad povinnosti elektronicky evidovat 
tržby 

• Zákon o soudnictví ve v�cech 
mládeže - zp�esn�ní možnosti po�izo-
vání obrazových a zvukových záznam� 
výslech� mladistvých

• Zákon, kterým se m�ní n�které 
zákony v souvislosti s p�ijetím 
zákona o zpracování osobních 
údaj� - úprava a zjednodušení pravidel 
nakládání s osobními údaji u tís	ového 
volání

• Zákon o s�ítání lidu, dom� a byt� 
v roce 2021 - dopln�ní náboženského vy-
znání mezi údaje zjiš�ované v rámci s�ítání 
lidu. Ne islámu v �R.

• Zákon o zpracování osobních 
údaj� - úprava nakládání s osobními 
údaji pro ú�ely v�deckého a historického 
výzkumu a pro statistické ú�ely

• Novela zákona o úpravách posky-
tování ošet�ovného v souvislosti 
s mimo�ádnými opat�eními p�i 
epidemii - zvýšení ošet�ovného p�i pé�i 
o d�ti v dob� uzav�ení škol a školek ze 
70 na 80 procent denního vym��ovacího 
základu 

• Zákon o zam�stnanosti (tzv. kurz-
arbeit) - zvýšení rozp�tí výše  nan�ního 
p�ísp�vku zam�stnavatel�m formou náhra-
dy �ásti mzdových náklad� v dob� trvání 
tzv. p�ekážek v práci a aby nárok na náhradu 
mzdy v dob� trvání tzv. p�ekážek v práci m�li 
i zam�stnanci v pracovním pom�ru na dobu 
ur�itou 

• Zákon o mimo�ádném p�ísp�vku 
zam�stnanci p�i na�ízené karan-
tén� - nárok na mimo�ádný p�ísp�vek 
v dob� na�ízené karantény a izolace pro 
osoby samostatn� výd�le�n� �inné 
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Už král Václav IV. chodil v p�estrojení mezi lid, aby se dozv�d�l, �ím jeho zem� skute�n� 
žije a co ji i trápí. Stejný postup dodnes volí i politici hnutí SPD, jen dlouhé šaty 
�i �epice naražená až k o�ím již nejsou nutné. Na co také, když setkání jsou milá 
a srde�ná, jak ostatn� dosv�d�ují fotogra	 e z Máchova jezera, Lokte a Karlových Var�.

MY VÁM SKUTE�N� NA SLOUCHÁME!

MÁCHOVO JEZEROLOKET A KARLOVY VARY 

NAŠE VLAST, NAŠE RODINY, NÁŠ BEZPE�NÝ DOMOV

NE MIGRACI, NE ISLÁMU V �R!

NE EURU, NE DIKTÁTU EU 

KDO POCTIV� PRACUJE, TEN SE MUSÍ MÍT DOB�E. KDO PRACOVAT NEM�ŽE, TEN SE MUSÍ MÍT D�STOJN�.  
A TEN, KDO PRACOVAT ODMÍTÁ, TEN SE MUSÍ MÍT OPRAVDU MIZERN�.

NAŠE VLAST MUSÍ BÝT BEZPE�NÝM
DOMOVEM PRO NAŠE RODINY

SVOBODN� MYSLET, MLUVIT A DÝCHAT!

RODINA NA 1. MÍST�!

NEPOKLEKNEME P�ED EU!

PENÍZE SLUŠNÝM, NE NEP�IZP�SOBIVÝM!

CHRÁNIT SV�J NÁROD, CHRÁNIT SV�J STÁT!

�

Vyst�ihn�te 

si n
a nást�nku

�EŠI NEJSOU RASISTI. JSOU TO POHODÁ�I, KTE�Í CHT�JÍ ŽÍT POHODOVÝ ŽIVOT V BEZPE�Í SVÝCH DOMOV� A RODIN

REFERENDUM 
A ODVOLATELNOST POLITIK�

NE 

DIKTÁTU 

Z CIZINY!



SROVNÁNÍ PROGRAM� HLAVNÍCH POLITICKÝCH STRAN
SPD ANO PIRÁTI/STAN SPOLU �SSD KS�M TRIKOLÓRA P�ÍSAHA

Zrušení tzv. pandemického 
zákona (covid) ANO NE NE NE NE NE NEVÍME NEVÍME

Zásadní odmítnutí 
povinného covid-o�kování ANO NE NE NE NE NE NEVÍME NEVÍME

Zachování �eské koruny 
(NE euru) ANO NE NE NE NE NE ANO NEVÍME

Referendum 
(nap�. o vystoupení z EU) ANO NE NE NE NE ANO NE NE

Kvalitní �eské potraviny 
za p�im��ené ceny ANO NE NE NE NE NE NE NEVÍME

Konec zvýhod�ování 
nep�izp�sobivých 
ob�an� a diktátu menšin

ANO NEVÍME NE NE NE NEVÍME NEVÍME NEVÍME

Zdan�ní zahrani�ních 
korporací ANO NE NE NE NE NEVÍME NEVÍME NEVÍME

Boj s korupcí ANO NE ANO NE NE NEVÍME NEVÍME ANO

Zestátn�ní exekutor� ANO NE NE NE NE NE NE NE

STOP nelegální migraci 
a islamizaci! ANO NE NE NE NE NE NEVÍME NE

Zrušení Senátu ANO NE NE NE NE NE NEVÍME NEVÍME

Zrušení koncesioná�ských 
poplatk� ve�ejnoprávních 
médií

ANO NE NE NE NE NE NEVÍME NEVÍME

Zavedení minimálního 
d�chodu na úrovni 
minimální mzdy

ANO NE NE NE NE NE NE NE

STOP zvyšování daní ANO NE NE NE NE NE NEVÍME NEVÍME

D�ti do škol bez podmínek, 
bez omezení ANO NE NE NE NE NEVÍME NEVÍME NEVÍME

Zvyšování d�chod� ANO ANO NE NE ANO ANO NEVÍME NEVÍME

Zp�ísn�ní sankcí 
za týrání zví�at ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE NEVÍME

VLASTENCI, SPOJME VŠICHNI NAŠE SÍLY!
Hnutí SPD je jedinou vlasteneckou stranou v České republice, která prosazuje politický program také 
na evropské úrovni spolu s nejsilnějšími evropskými vlasteneckými stranami. Podpořte proto SPD ve volbách, 
ať netříštíme hlasy a ať je hlas vlastenců v České republice i v Evropě co nejsilnější. Česká republika na 1. místě!

VEZM�TE SI K VOLBÁM!


