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Všem členům Strany soukromníků České republiky, našim sympatizantům a politickým spojencům 
 

15 dní do parlamentních voleb, informace z bojiště 
Vážené dámy a pánové, 
uběhlo to. Za 15 dní půjdeme k volebním urnám a rozhodneme nejen o osudu soukromníků a jejich rodin, ale 
i o tom, jestli po volbách budou u vesla normální lidé, kteří zlepší podmínky pro OSVČ, malé a střední 
soukromníky. Neméně důležité je i to, kam nová vláda bude směřovat Českou republiku svou zahraniční 
politikou. Pokud necháme u vesla bývalé komunisty a agenty různých rozvědek, tak ti se budou potupně 
plazit po Hedvábné stezce, která od nás vede jedině na východ. I o to jde v těchto zlomových volbách. 
Tvrdím, že máme obrovskou zodpovědnost v této vážné době. Využijme posledních 15 dní k vysvětlování a 
přesvědčování svých nejbližších, známých i obchodních partnerů. Odhoďme na pár dní svou pohodlnost a 
lehkovážnost. Jde opravdu o každý hlas. Nerozhodnutých normálních lidí je ještě hodně. Neztrácejme ale 
čas ani energii přesvědčováním koblihářů a jiných levicových pomatenců. Kdo přemýšlí vlastním mozkem, 
tak si vyhodnotí 4 roky této soukromníky likvidující vlády a má jasno. Nejde o jemné politické nuance, jde 
o všechno.  
A pokud se navíc rozhodnete, že budete kroužkovat kandidáty Strany soukromníků České republiky na 
kandidátkách ODS, tak Vám garantuji, že jsou dobře připraveni tvrdě hájit v parlamentu zájmy soukromníků, 
svobodu a demokracii. 
Zde je nabídka zastoupení členů Strany soukromníků České republiky  na kandidátkách ODS (č.1) 
v jednotlivých krajích. V kroužku je jejich pořadí na kandidátce. 

1) Pardubický - ③ Petr Bajer, ⑬ Ivana Snítilová 

 
2) Zlínský -   ③ Mgr. Jan Křižková, ⑫ PhDr. Jan Vodák, PhD., ⑰ Ing. Radúz Mácha 

            
3)  Olomoucký -   ⑤ prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc., ⑯ JUDr. Jakub Dohnal, PhD., 21 Alena Michálková 
                                   
4)  Jihomorav. -   ⑤ Jan Baránek, ⑬ Vlastislav Filka, 21 Ing Radomír Koval, 29 Tomáš Zonyga 
        
5) Karlovarský -   ⑧ Petr Jurča, ⑭ Jan Tóth 

 
6)  Moravskosl. -   ⑧ Bc. Petr Thaisz, MBA., ⑯ Ing. Ivo Brauner, 24 Lubomír Adamiš, 32 Vlastimil Dostál 
                                 
7) Královehrad. -   ⑧ Ing. František Tomášek, ⑭ Radovan Hovorka 

 
8) Jihočeský -   ⑨ Ing. Světlana Procházková, MBA., ⑭ Marie Mračková, ⑳ Bc. Ondřej Kadlec   
 
9) Plzeňský -   ⑨ Pavel Havlíček,  ⑱ Ing. Jiří Jindra 

 
10) Liberecký -   ⑨ Bc. Marek Krčil, ⑭ Pavel Fulín 

 
11) Ústecký -  ⑨ Mgr. Ivana Voláková, ⑰ Bc. Milan Javorček, 23 Ing. Miroslav Podhajský 

    
12) Vysočina -   ⑨ Miroslav Stehno, ⑮ Miroslava Táborská 

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

 
14) Praha -  ⑪ Ing. Ladislav Linek, ⑲ PhDr. Ivo Syřiště, 26 Ladislav Marek, 31 Jaroslav Hauer 
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Celkem 40 členů Strany soukromníků České republiky s tímto vyznačením na kandidátce č. 1. 
Tito zástupci soukromnického stavu mají různé profese. Živnostníci, soukromí zemědělci, podnikatelé, 
vysokoškolští profesoři, místostarostové a starostové obcí a měst z našich řad.  
Na kandidátkách jejich profese najdete. Jsou to v drtivé většině z podnikání zkušení lidé, kteří budou tvrdě 
obhajovat v parlamentu i jiných funkcích náš (Váš) stavovský program (www.soukromnici.cz/program). 
Nenechají se oblbnout hesly teoretiků a levičáků. Znají soukromnické problémy na vlastní kůži. Jsou zkušení, 
disciplinovaní a politickému řemeslu se rychle učí. Pokud nám dáte svými hlasy a kroužky šanci a 
po 79 letech vrátíte zástupce politicky organizovaných soukromníků do parlamentu, a tím možná i do 
vlády, věřte, že soukromníci, jejich rodiny a jejich spolupracovníci v jejich firmách budou mít ve vrcholné 
politice důrazné a kompetentní zastání. Tentokrát nebudete své volby litovat a věřím, že Stranu 
soukromníků České republiky vezmete i do budoucna za svou. Je to na Vás. Se členy našich rodin je nás více 
jak 2,5 milionu a můžeme rozhodnout nejen parlamentní volby 2017 ku prospěchu svému, ale i České 
republiky. Není v republice větší skupina občanů, než jsou soukromníci. Tu spojuje neviditelná nit osudu 
lidí, kteří chtějí svobodně podnikat a žít. Místo toho je političtí bandité z ANO a dalších stran vládní koalice 
decimují a znejišťují. Zažeňme volbami svoji momentální bezmocnost a skepsi. Už nikdy nevolme své 
budoucí katy, to je ten lék. 
 
Na závěr dovolte zveřejnit moji představu o výsledku voleb. 
 
ANO  19 % 
ČSSD  16 % 
ODS a Strana soukromníků ČR 14 % 
KSČM  11 % 
TOP 09    7 % 
KDU-ČSL     7 % 
Okamura     6 % 
 
Hlasy všech ostatních stran půjdou tzv. pod stůl a přerozdělí se. Jedině Piráti mají určitou šanci překročit 5 %, 
což by nevadilo, ba naopak. Pokud budou výsledky voleb stejné nebo hodně podobné číslům, které uvádím, 
vznikne nevratná šance na to, abychom ANO, KSČM a Okamuru odstavili do opozice, i kdyby se prezident 
Zeman rozkrájel. 
Vznikla by šance na vládu Národní záchrany za předpokladu, že by přestavitelé demokratických stran 
včetně nás v zájmu státu a občanů odhodili svoji ješitnost a dali dohromady přijatelný vládní program. 
Bůh nás opatruj, ať jsme věřící nebo ne. 
 
S veškerou úctou 
Rudolf Baránek 
politický tajemník strany 
 
Děkujeme za otevřenou podporu: 
Asociaci podnikatelů a manažerů vedenou panem Radomilem Bábkem 
Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR vedenou panem Bedřichem Dandou 
Společenstvu cukrářů České republiky vedené p. Pavlem Janošem, živnostníkem r. 2005 a 2013 v Pard. kraji 
Živnostenské komoře českých očních optiků vedené panem Petrem Daňkem 
Asociaci živnostníků vedenou panem Pavlem Havlíčkem 
Spolku Sjednocení vedenému panem Alešem Hemerem 
a legendárnímu fotbalistovi panu Antonínu Panenkovi, dnes hrdému živnostníkovi od Sázavy 


