
Pane předsedo, už 
vás tak můžeme 
oslovit, ne? 

(Smích) Nemám to 
oslovení rád. Nevstu-
poval jsem do politiky 

kvůli titulům a funk-
cím. To mě nikdy neza-
jímalo, navíc jsem jich 
získal hodně během 
třiceti let u policie. 

Proč jste do politiky 
vstupoval? 
Protože chci spraved-
livé Česko. Celý život 
jsem pracoval pro lidi 
a bránil je před zlem, 
to samé chci dělat  
v poslanecké sněmov-

ně, pokud nás tam lidi 
dostanou. 

Četl jsem váš voleb-
ní program. Musím 
říct, že je velice po-
drobný a zejména 
oblast spravedlivosti 
je vysoce pozitivně 
hodnocena ze všech 
stran. Jak program 
vznikal? 
Jsem rád, že se vám 
program libí. 

Tvořili jsme ho dlouho 
a stojí za ním odbor-
ný tým garantů, jako 
například profesor 
Šedo na zdravotnic-
tví, docent Řežábek 
na ekonomiku, nebo 
doktor Vopravil na ži-
votní prostředí a ze-
mědělství. Díky tomu, 
že máme odborníky 

na různé oblasti, jsme 
byli schopni vytvořit 
náš Plán pro spraved-
livé Česko.
 
Pokud někdo nemá 
čas číst celý program, 
ale chce slyšet jenom 
jednu věc proč kandi-
dujete, co by to bylo?

NOVINY OBČANSKÉHO HNUTÍ
ROBERTA ŠLACHTY

11,5%
Potenciál

Přísahy v srpnu
podle Medianu

ROBERT ŠLACHTA:

Jdeme zastavit
rozkrádání naší

PLÁN PO VOLBÁCH 

Co prosadíme hned,
jak skončí volby strana 3

Posledně jsme Roberta Šlachtu zastihli 
na Moravě v jeho rodných Pohořelicích. 
Dneska to bylo v Děčíně, kde měla 
Přísaha jeden ze svých stánků. Bylo tady 
množství podporovatelů, dobrovolníků  
a taky kandidátů do pozimních voleb. 
Proč Přísaha kandiduje, co chce změnit  
a za co utrácí Robert Šlachta nejvíc peněz? 
Na to všechno jsme dostali odpověď. 

CELONÁRODNÍ PETICE

Chceme prošetřit 
všechny covidové zakázky
Jak? Čtěte na straně 4

Kdo kandiduje za Přísahu
ve vašem kraji? A co chtějí
s Přísahou změnit? na stranách 2 a 3

PŘÍSAHA
POSILUJE:

Jsme pátá
nejsilnější
politická síla
v zemi

ZÁŘÍ & ŘÍJEN
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Chybějící lůžkový 
hospic1

Jsme jediný kraj České republiky, který 
dosud nemá lůžkový hospic. Budeme 
jednoznačně prosazovat zřízení hospice 
v našem kraji. 

4
Spustíme se zdravotními pojišťovnami  
a odborníky hledání řešení o zpřístupnění 
zdravotnické péče. Například skrze 
zavedení povinnosti poskytnout péči 
pacientům s veřejným pojištěním jako 
podmínku otevření lékařské praxe.

Nedostatek lékařů  
a zubařů 

Neutěšený stav do-
pravní infrastruktury 2

Zejména mimo hlavní tahy jsou cesty 
strašné. Chceme modernizaci silnic.

5
Lidé, kteří nemají auto, musí mít možnost 
pohodlné přepravy mezi obcemi a okresy.

Slabé propojení obcí 
a okresů hromadnou 
dopravou 

Podezřelá smlouva  
pro Icom transport3

Společnost Icom transport má od kraje 
Vysočina výhodnější smlouvu na dopravní 
obslužnost než ostatní dopravci. Pro Pří-
sahu je zvýhodňování jakéhokoliv doda-
vatele služby pro veřejnost naprosto ne-
přijatelné. Chceme transparentní zadávání 
veřejných zakázek. 

6
Chceme lidem zajistit potřebnou péči 
v jejich přirozeném prostředí

Nedokončené nebo 
zcela chybějící obchvaty 
měst 

s vámi v Jihlavě

Kandidáti a kandidátky  
hnutí Přísaha za Vysočinu

1. Ing. Karolína Kubisková

Rodačka z Plzně, absolventka Ekonomické fakulty Západočeské 
univerzity v Plzni, maminka tří dětí, bojovnice proti korupci. Žena, 
která strávila se svými malými dětmi téměř rok v policejní ochraně v 
programu na ochranu svědků, aby její manžel, kterému vyjádřil pod-
poru i Nadační fond proti korupci, mohl u soudu vypovídat proti vliv-
ným a mocným lobbistům jako je Ivo Rittig. Dnes žije se svojí rodinou 
na Vysočině, kde spolu s manželem podniká, provozuje rodinnou 
čerpací stanici v Kamenici nad Lipou a pokračuje v rámci Přísahy ve 
svém boji za spravedlivější Česko. Miluje historii, přírodu a zajímá se 
o ochranu životního prostředí. 

2. Mgr. Blanka Hedbábná

Pochází z malé vesnice na Vysočině. Nyní žije společně s manže-
lem v obci Košíkov. Pracuje ve školství již 25 let, v současné době 
se věnuje dětem v Základní škole při Dětské psychiatrické nemoc-
nici ve Velké Bíteši. Vystudovala speciální pedagogiku pro učitele 
na Masarykově univerzitě. Zajímá se o historii, převážně si obzory 
rozšiřuje četbou historických románů, beletrie a občas zvolí i poezii. 
Odpočinek hledá v práci okolo domu a zahrady.

3. Ing. Bc. Jindra Sázavská DiS.

Ekonomka, účetní a daňová specialistka. 32 let se věnuje účetnímu 
a daňovému právu jako OSVČ. Absolventka Vysoké školy daňového 
poradenství v Brně. Působila jako zastupitelka v rodné obci Březník, 
kde byla zvolena přísedící u soudu. 

4. Hana Fialková
65 let, Havlíčkův Brod, důchodkyně, Přísaha

36 let, Kamenice nad Lipou, Přísaha

52 let, Velká Bíteš, učitelka, Přísaha

57 let, Březník, účetní, Přísaha

5. Miroslava Palánová
49 let, Vyskytná nad Jihlavou, podnikatelka, Přísaha

6. Michal Soukup
42 let, Smrčná, vedoucí týmu v pneuservisu, Přísaha

7. Miroslav Kejla
51 let, Humpolec, seřizovač strojů, bez politické příslušnosti

8. Dušan Svoboda
45 let, Rozsochatec, starosta, bez politické příslušnosti

9. Miroslav Kamínek
48 let, Havlíčkův Brod, strojmistr, bez politické příslušnosti

10. Ladislav Bleha
61 let, Humpolec, porodník, Přísaha

S vámi je mi nejlíp. Doufám, že se brzy potkáme!

Kůrovec?
To se nesmí opakovat!



Nekvalitní cesty1
Chceme spravedlivě rozložené investice 
do silnic II. a III. třídy

4
Náš kraj stárne, a to potřebujeme řešit už 
dnes! 

S vámi je mi nejlíp. Doufám, že se brzy potkáme!

Nedostatek domovů 
pro seniory 

Nedostatek bytů 2
Chceme, aby lidé mohli bydlet ve 
svém. Mladí, staří i rodiny! 

5
Lidé, kteří nemají auto, musí mít 
možnost pohodlné přepravy mezi 
okresy. 

Slabé propojení mezi 
okresy hromadnou 
dopravou 

Nepřístupnost dopravy  
a veřejných budov pro lidi 
s postižením

3
Chceme, aby lidi s postižením nic neome-
zovalo a aby žili takový život, jaký chtějí. 

6
Chceme napojení jak na Prahu, tak na  
Bavorsko.

Žádné vysokorychlostní 
tratě 

s vámi na Kleti

Agenturní zaměstnanci  
v Plzeňském kraji? Tak  
na to se podíváme! 

Kandidáti a kandidátky 
hnutí Přísaha 
v Plzeňském kraji

1. Mgr. Nicole Fryčová 

Česká paralympionička, bronzová medailistka ze Světových her 
zrakově postižených sportovců, absolventka práv Univerzity Karlovy. 
Věnuje se odstraňovaní bariér a stereotypů vůči lidem se zdravotním 
postižením. Předsedkyně Odborné skupiny pro přístupnost veřejné 
správy a veřejných služeb pod Vládním výborem pro osoby se zdra-
votním postižením, externí spolupracovnice s Kanceláří veřejného 
ochránce práv.

2. Mgr. Petr Denk

Plzeňský rodák, středoškolský učitel a spisovatel. Vystudoval obor 
Mezinárodní vztahy a evropská studia. Na úrovni městského obvodu, 
města a kraje působil v odborných komisích a výboru. Úzce se zají-
má o bezpečnostní politiku a školství. Mezi jeho koníčky patří četba a 
psaní knížek, posilování, běh. 

3. František Riška

Celý život žije v okresu Klatovy, kde více než 28 let podniká v oblasti 
prodeje nábytku. Ve volném čase se stará o dům a zahradu nebo 
jezdí na kole. Na současné politické situaci mu vadí celá řada věcí, 
proto se rozhodl kandidovat a pokusit se něco změnit. 

4. Mgr. Radka Štruncová
46 let, Plzeň, odborná konzultantka

26 let, Plzeň, Přísaha

30 let, Plzeň, středoškolský učitel, spisovatel, Přísaha

63 let, Sobětice, OSVČ, Přísaha

5. Alena Křížková
55 let, Klatovy, invalidní důchodkyně, Přísaha

6. Mgr. Josef Krejča
48 let, Tachov, OSVČ, Přísaha

7. Ing. František Maier
62 let, Klatovy, důchodce, Přísaha

8. Ing. Michaela Tomešová
41 let, Plzeň, regionální manažerka pojišťovny, bez politické 
příslušnosti

9. Martin Kýček
28 let, Nýřany, administrativní pracovník, bez politické přísluš-
nosti

10. Vladimír Beránek
61 let, Domažlice, trenér tenisu, bez politické příslušnosti



Nedostatek bytů1
Chceme, aby lidé mohli bydlet ve svém. 
Mladí, staří i rodiny! 

4
Zvýšíme limit pro OSVČ u paušální daně z 1 
milionu na 2 miliony. Odstraníme nesmysl-
nou šikanu, DPH a odpočty se už nebudou 
platit z neuhrazených faktur.

S vámi je mi nejlíp. Doufám, že se brzy potkáme!

Zbytečné otravování 
živnostníků 

Nekvalitní cesty2
Chceme spravedlivě rozložené  
investice do silnic II. a III. třídy.

5
Chceme transparentní podnikatelské 
prostředí. Zavedeme jednotný registr 
dotací a veřejných zakázek.

Nepřehledné dotace  
i zakázky

Slabé dopravní spojení3
Lidé, kteří nemají auto, musí mít možnost po-
hodlné přepravy mezi okresy. 

6
Říkáme ANO jaderné energetice a vyváže-
nému energetickému mixu, tak aby Česká  
republika byla energeticky soběstačná.

Energetická 
soběstačnost 

s vámi na Kleti

Kandidáti a kandidátky 
hnutí Přísaha 
v Jihočeském kraji

1. Bc. Ivana Kerlesová

Původní profesí novinářka, nyní majitelka komunikační agentury. Věří 
v konzervativní hodnoty a vlastenectví. Aktivně prosazuje další rozvoj 
jaderné energetiky v České republice. Je zakladatelkou a předsed-
kyní spolku Pro dostavbu Jaderné elektrárny Temelín. Pracuje na 
zlepšení stavu školství, je autorkou několika projektů, které pomáhají 
řešit nedostatek absolventů potřebných oborů na trhu práce. 

2. Ing. Vladimír Nakládal
Studoval na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově. 
Po jejím absolvování strávil více než 20 let u Armády ČR a u Policie 
ČR v řídících či kontrolních funkcích. Relaxuje u geocachingu  
a u turistiky. V politice by se chtěl zaměřit zejména na nakládání  
s rozpočtovými prostředky, na jejich účelné a efektivní vynakládání.

3. Ladislav Malec

Rodák z malé jihočeské vesničky u Vodňan. Aktivní sportovec se 
zaměřením na kondiční a silové sporty. Účastník několika soutěží  
v benchpressu. Vzdělán v truhlářském a dřevařském oboru.  
Pracuje u Městské policie Praha na postu dozorčí služby. Vzhledem  
k dlouholetým zkušenostem u městské policie by se rád zaměřil  
na problematiku lidí bez domova a drogově závislých.

4. Jiří Sosna
54 let, Sezimovo Ústí, soudní znalec, bez politické příslušnosti

43 let, České Budějovice, Přísaha

56 let, České Budějovice, dělník, Přísaha

42 let, Skočice, strážník městské policie, Přísaha

5. Jitka Legátová Bártů
60 let, Veselí nad Lužnicí, administrativní pracovnice, Přísaha

6. Mgr. Filip Dědouch
43 let, Včelná, výchovný a vzdělávací pracovník, bez politické 
příslušnosti

7. Ing. Jiří Michal
59 let, České Budějovice, realitní makléř, bez politické 
příslušnosti

8. Ing. Jiří Fiala
56 let, Křemže, státní úředník, bez politické příslušnosti

9. Marie Pundová
68 let, Jindřichův Hradec, důchodkyně, Přísaha

10. Lukáš Říha
39 let, Vodňany, podnikatel, bez politické příslušnosti



Rušení a omezování 
učňovského školství 1

Stát dává nesmyslné peníze do slučování 
škol a rušení oborů, aby nakonec zjistil, že 
chybí vyučení studenti na trhu práce.

4
Chceme postavit parkovací domy s dosta-
tečnou kapacitou míst. 

S vámi je mi nejlíp. Doufám, že se brzy potkáme!

Nedostatek 
parkování 

Rekonstrukce že-
lezničního koridoru2

Potřebujeme zvýšit propustnost hlavní 
tratě do České Třebové.

5
Chceme, aby v Pardubickém kraji byl  
dostatek špičkových pracovníků. 

Nedostatek investicí 
do výzkumu a vývoje 

Nekvalitní cesty3
Chceme spravedlivě rozložené investice do 
silnic II. a III. třídy.

6
Chceme vybudovat zařízení pro dlouhodo-
bě nemocné.

Nedostatek 
doléčovacích zařízení 

s vámi v Pardubicích

Dostavba silnice D35? 
Naše jasná priorita! 

Kandidáti a kandidátky 
hnutí Přísaha 
v Pardubickém kraji

1. Mgr. Bc. Zdeňka Víchová, MBA

Rodačka z Litomyšle s třicetiletou pracovní zkušeností u Policie 
České republiky. Začínala jako asistentka a svojí pílí a vzděláním se 
vypracovala na vedoucí expozitury Národní protidrogové centrály v 
Hradci Králové. V současnosti pracuje na Městském úřadě ve Vyso-
kém Mýtě na odboru dopravy.

2. Simona Hanušová
Pochází z Ústí nad Orlicí, kde žije a pracuje. Vystudovala Gymná-
zium v České Třebové a po absolvování nastoupila jako ekonom v 
Armaturce a.s. Česká Třebová. Pak pracovala ve Výzkumném ústavu 
bavlnářském jako finanční účetní. Od roku 2003 byla příslušni-
cí Vězeňské služby ČR. Absolvovala Institut vzdělávání Vězeňské 
služby ČR ve Stráži pod Ralskem a stala se příslušnicí Justiční stráže 
pod Vazební věznicí Hradec Králové. V současné době pracuje jako 
úřednice.

3. Petr Pittner

Absolvent střední zemědělské školy v Moravské Třebové, kde matu-
roval v oboru chovatel. Nyní pracuje v zemědělském družstvu jako 
ošetřovatel skotu. Je patriot, žije s rodinou v rodné vesnici Trstěnice 
u Litomyšle, kde se kromě svého povolání věnuje ve volném čase 
místnímu sboru dobrovolných hasičů, jehož členem je 33 let. Mezi 
jeho další zájmy patří sport a historie.

4. Pavlína Vyčítalová
44 let, Hnátnice, úřednice, bez politické příslušnosti

53 let, Litomyšl, Přísaha

50 let, Ústí nad Orlicí, úřednice, Přísaha

52 let, Trstenice, pracovník v zemědělství, Přísaha

5. Lukáš Hoza
44 let, Lubník, automechanik, bez politické příslušnosti

6. Vojtěch Klembara
64 let, Chvaletice, důchodce, bez politické příslušnosti

7. Mgr. Václav Fikar
54 let, Opatov, učitel, Přísaha

8. Ing. Miroslav Roškanin
44 let, Letohrad, IT manažer, Přísaha

9. Matěj Sojka
33 let, Pardubice, skladník, bez politické příslušnosti

10. Roman Dedík
47 let, Pardubice, řidič, bez politické příslušnosti



Zdravotní dostupnost 1
Chceme zajistit a zachovat zdravotní péči 
v celém kraji. 

4
Chceme jet pohodlně až do Chebu! 

Dostavba dálnice D6

Nedostatek bytů 2
Chceme, aby lidé mohli bydlet ve svém. 
Mladí, staří i rodiny!

5
Chceme udržet mladé lidi v oboru a v kraji. 

Podpora lázeňství 

Nekvalitní cesty3
Chceme spravedlivě rozložené investice 
do silnic II. a III. třídy.

6
Zavedeme garanci kvality v celém Česku.

Regionální rozdíly 
ve školství

Řemeslo bez prestiže?
To chceme změnit

Kandidáti a kandidátky 
hnutí Přísaha 
v Karlovarském kraji

1. Miroslav Haindl, DiS.

V současné době pracuje na pozici řidiče a obsluhy parkovacích 
ploch u technických služeb. V lidech hledá dobro a věří, že lidé s 
dobrými, poctivými úmysly převažují. Pro kandidaturu do sněmovny 
se rozhodl, protože ho program Přísahy oslovil voláním po změně.  
Pro Karlovarský kraj chce bojovat za snížení nezaměstnanosti, která 
je den ode dne větší kvůli útlumu těžby hnědého uhlí, za opětovné 
zřízení učňovského školství založeného na cílené výchově žáků.

2. Mgr. Pavel Rybář

Narodil se v Sokolově, ale bydlel v Lokti a dosud za „lokeťáka“ pova-
žuje. Absolvent Právnické fakulty UK v Praze, pracuje v advokacii. Má 
ještě dost sil a elánu něco pro spoluobčany a pro tuto zemi udělat, 
pořád má chuť a trpělivost se něco nového učit a o dobrou věc se 
třeba i pohádat.

3. Bc. Milada Razímová, DiS.

Pracovala víc než 25 let jako vyšetřovatelka násilné a mravnostní 
trestné činnosti nejdříve na Okresním úřadu vyšetřování v Sokolo-
vě. V současné době pracuje jako referentka majetkové správy na 
Krajském ředitelství policie Karlovarského kraje. Pro kandidaturu do 
sněmovny se rozhodla, protože ji oslovil program Přísahy, kde jsou 
zakotveny důležité oblasti pro každého občana naší země, a nejen 
pro pár vyvolených.

4. Oldřich Jungmann
50 let, Chodov, sociální pracovník, Přísaha

55 let, Lomnice, Přísaha

62 let, Sokolov, advokát, bez politické příslušnosti

62 let, Sokolov, referentka, Přísaha

5. Mgr. Bc. Vladimír Kňákal
59 let, Karlovy Vary, generální a výkonný ředitel, bez politické 
příslušnosti

6. Iveta Sokolová
50 let, Karlovy Vary, zubní asistentka, Přísaha

7. Mgr. Bc. Ing. Tomáš Prekop, MBA
41 let, Sokolov, pedagog, bez politické příslušnosti

8. Stanislav Švadlenka
47 let, Karlovy Vary, technik, bez politické příslušnosti

9. Lenka Richterová
45 let, Bukovany, OSVČ, bez politické příslušnosti

10. Dagmar Dohnalová
57 let, Ostrov, úřednice, bez politické příslušnosti příslušnosti

S vámi je mi nejlíp. Doufám, že se brzy potkáme!

Učňovské školství je v 
našem kraji na úbytě 
a ubývají taky tradiční 
obory ve stavebnictví 
nebo strojírenství. 
Výsledkem je 
nedostatek kvalitních 
řemeslníků, přehlížení 
řemesla, odtrženost 
vzdělání postaveného 
jen na teorii, namísto 
reálné praxe. To chce 
hnutí Přísaha napravit.  
 
Inspirujeme se 
úspěšnou praxí 
Nizozemí, Rakouska 
a Německa a chceme 
výrazně podpořit 
maximální rozvoj 
duálního školství, tedy 
kombinace teorie ve 

škole  
a praxe ve firmách  
či u živnostníků.  
S jediným cílem, zlepšit 
šance všech dětí na 
úspěch, zajímavou 
práci, ale i atraktivní 
finanční ohodnocení  
a obnovit skvělou pově 
st českého řemesla  
a praxe.

Jeden metr  
na všechny
Spravedlnost nesmí 
být jen pro vybrané. 
Hnutí Přísaha chce 
zpřetrhat vazby 
v justici. Zřídíme 
speciální soudce 
a jejich senáty a 

podpoříme systém 
anonymního, 
náhodného přidělování 
spisů soudcům. 
Navíc zavedeme 
zveřejňování rozsudků 
na jednom místě. 
Taky budeme 
trvat na vzdělávání 
soudců v Justiční 
akademii Ministerstva 
spravedlnosti  
a nastavíme kreditový 
systém celoživotního 
vzdělávání soudců  
s postihem v 
případě neplnění 
této povinnosti. 
Naším cílem je 
zrychlení soudů díky 
zjednodušení trestního 
řízení a změnou 

organizace práce 
soudů. 

s vámi ve Štětí



Nekvalitní cesty1
Chceme spravedlivě rozložené  
investice do silnic II. a III. třídy.

4
Chceme, aby mladí lidé zůstali u nás  
v kraji. Chceme dostupné bydlení pro 
mladé rodiny. 

S vámi je mi nejlíp. Doufám, že se brzy potkáme!

Vylidňování Šumperska  
a Jesenicka 

Špatný stav klíčových 
dopravních tepen2

Chceme lepší propojení mezi okresními 
městy v kraji například Přerov, Jeseník, 
Šumperk.

5
Lidé, kteří nemají auto, musí mít mož-
nost pohodlné přepravy mezi okresy.

Slabé propojení mezi okresy 
hromadnou dopravou 

Nedostatek lékařů a zubařů 
zejména v příhraničí3

Se zdravotními pojišťovnami a odborníky spustíme 
hledání řešení o zpřístupnění zdravotnické péče. 
Například skrze zavedení povinnosti poskytnout 
péči pacientům s veřejným pojištěním jako 
podmínku otevření lékařské praxe.

6
Chceme, aby lidé s postižením nic neomezovalo  
a aby žili takový život, jaký chtějí.

Nepřístupnost dopravy 
a veřejných budov pro lidi  
s postižením

Nedostupnost bydlení?
Toto je náš plán

Kandidáti a kandidátky  
hnutí Přísaha 
v Olomouckém kraji

1. Mgr. et Mgr. Václav Vévoda

Právník specializující se na správní a trestní právo. Vystudoval Pe-
dagogickou a Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. 
Byl vojákem z povolání, později příslušníkem Policie ČR. Na konci své 
kariéry v bezpečnostních složkách byl podplukovníkem Generální in-
spekce bezpečnostních sborů. V posledních letech je podnikatelem 
a zaměstnaným právníkem v advokátní kanceláři.

2. RNDr. Václav Dvořák
Středoškolský pedagog, absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci. Bývalý ligový hráč basketbalu, později trenér 
družstva DUKLA Olomouc a trenér reprezentačního družstva ČR do 
20 let. V současnosti pracuje jako pedagog s návazností a důrazem 
na větší sportovní aktivity dětí a mládeže.

3. Milan Křupka

V zemědělské společnosti prošel od řadového zaměstnance v oboru 
mechanik – opravář přes práci ve skladě, práci jako nákupčí až po 
vedoucí funkce agronom a mechanizátor. V současné době pracuje 
jako provozní technik, a to vše v jedné zemědělské společnosti  
během 30 let. Celý život se pohybuje na vesnici a v zemědělství.  
Za 30 let praxe nasbíral zkušenosti v ochraně přírody a zvířat.  
Ve volném čase se věnuje sportu a cestování, hlavně na motorce.

4. Bc. Pavel Unzeitig
41 let, Třeština, projektový manažer, finanční služby, Přísaha

45 let, Přemyslovice, Přísaha

70 let, Olomouc, středoškolský pedagog, Přísaha

51 let, Přemyslovice, provozní technik zemědělské společnosti, 
Přísaha

5. Marcel Kunert
40 let, Úsov, pedagogický pracovník, Přísaha

6. Mgr. Bc. Dalibor Macháček
33 let, Šternberk, dozorový pracovník Ministerstva vnitra, 
Přísaha

7. Iveta Štetinová
53 let, Olomouc, podnikatelka - vzdělávací činnost, Přísaha

8. PaedDr. Jiří Hejda
64 let, Čelčice, pedagog, bez politické příslušnosti

9. Ing. Zdeněk Vykydal
57 let, Přemyslovice, předseda představenstva zemědělské 
akciové společnosti, bez politické příslušnosti

10. Karel Zatloukal
66 let, Šumperk, důchodce, ante mistr v průmyslu, Přísaha

s vámi v Mohelnici



Nekvalitní cesty1
Chceme spravedlivě rozložené investice 
do silnic II. a III. třídy.

4
Nutně potřebujeme napojení dálnice  
Brno – Vídeň a Brno – Svitavy

S vámi je mi nejlíp. Doufám, že se brzy potkáme!

Neexistující dálnice 

Nedostatek bytů 2
Chceme, aby lidé mohli bydlet ve 
svém. Mladí, staří i rodiny! 

5
Tranzitní doprava nemůže jít stře-
dem města. Potřebujeme stavět 
obchvaty! 

Neexistující obchvaty 

Nedostatek školek 3
Zvýšíme investice do předškolního vzdělávání 
a základních škol. Tím zajistíme lepší dostup-
nost jeslí a školek. Prodloužíme provozní doby 
mateřských škol a školních družin.

6
Náš kraj stárne, to potřebujeme řešit už dnes!

Nedostatek domovů pro 
seniory 

I na toto se v Jihomoravském kraji podíváme

s vámi na Pálavě

Kauza Stoka?
Vyšetřování začal Šlachta

Kandidáti a kandidátky 
hnutí Přísaha 
v Jihomoravském kraji

1. Mgr. Robert Šlachta

Elitní policista, bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného 
zločinu. Rodák z jižní Moravy, milovník běhu a fotbalu. 

2. Mgr. Miloš Rouzek
25 let věnoval Policii ČR ve službách pořádkové služby, cizinecké 
služby i útvaru vyšetřování. V současné době živnostník, stejně jako 
před vstupem do řad policie. S rodinou žije v Pohořelicích, kde je třetí 
volební období zastupitelem. Žije v domě se zahradou, kde má stále 
prostor pro svoje kutilství. Životní hodnoty: čest, pravdomluvnost  
a spravedlnost vyžaduje nejen u svých dětí, ale je připraven je  
obhajovat pro všechny. 

3. Lenka Jadrná, MBA

Jihomoravská rodačka s 23 lety praxe na manažerských pozicích 
v obchodní sféře, se po letech působení v Brně vrátila do rodného 
Mikulova. Zde začala pracovat jako vedoucí kanceláře, produkční  
a inspektorka tržnice v oblasti kultury. Nyní pracuje jako asistentka 
pedagoga na 1. stupni základní školy. Důležitá je pro ni komunikace  
s lidmi a férové jednání.

4. Ing. Lukáš Horský
46 let, Brno, manažer krizového řízení, Přísaha

50 let, Pohořelice, Přísaha

50 let, Pohořelice, OSVČ, zastupitel města Pohořelice, Přísaha

51 let, Mikulov, asistentka pedagoga, Přísaha

5. Daniel Schmied
46 let, Moravské Bránice, provozní ředitel, Přísaha

6. Pavel Černý
47 let, Loděnice, OSVČ, Přísaha

7. Alena Stará
66 let, Újezd u Brna, důchodkyně, Přísaha

8. Tomáš Pitrun
53 let, Horní Věstonice, OSVČ, Přísaha

9. Jaroslava Hřebačková
44 let, Hodonín, obchodní zástupkyně, Přísaha

10. Bohdan Ohera
52 let, Pohořelice, manažer technologie, Přísaha

Nekvalitní cesty1
Chceme spravedlivě rozložené investice 
do silnic II. a III. třídy.

4
Nutně potřebujeme napojení dálnice  
Brno – Vídeň a Brno – Svitavy

S vámi je mi nejlíp. Doufám, že se brzy potkáme!

Neexistující dálnice 

Nedostatek bytů 2
Chceme, aby lidé mohli bydlet ve 
svém. Mladí, staří i rodiny! 

5
Tranzitní doprava nemůže jít stře-
dem města. Potřebujeme stavět 
obchvaty! 

Neexistující obchvaty 

Nedostatek školek 3
Zvýšíme investice do předškolního vzdělávání 
a základních škol. Tím zajistíme lepší dostup-
nost jeslí a školek. Prodloužíme provozní doby 
mateřských škol a školních družin.

6
Náš kraj stárne, to potřebujeme řešit už dnes!

Nedostatek domovů pro 
seniory 

s vámi na Pálavě

Kauza Stoka?
Vyšetřování začal Šlachta

Kandidáti a kandidátky 
hnutí Přísaha 
v Jihomoravském kraji

1. Mgr. Robert Šlachta

Elitní policista, bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného 
zločinu. Rodák z jižní Moravy, milovník běhu a fotbalu. 

2. Mgr. Miloš Rouzek
25 let věnoval Policii ČR ve službách pořádkové služby, cizinecké 
služby i útvaru vyšetřování. V současné době živnostník, stejně jako 
před vstupem do řad policie. S rodinou žije v Pohořelicích, kde je třetí 
volební období zastupitelem. Žije v domě se zahradou, kde má stále 
prostor pro svoje kutilství. Životní hodnoty: čest, pravdomluvnost  
a spravedlnost vyžaduje nejen u svých dětí, ale je připraven je  
obhajovat pro všechny. 

3. Lenka Jadrná, MBA

Jihomoravská rodačka s 23 lety praxe na manažerských pozicích 
v obchodní sféře, se po letech působení v Brně vrátila do rodného 
Mikulova. Zde začala pracovat jako vedoucí kanceláře, produkční  
a inspektorka tržnice v oblasti kultury. Nyní pracuje jako asistentka 
pedagoga na 1. stupni základní školy. Důležitá je pro ni komunikace  
s lidmi a férové jednání.

4. Ing. Lukáš Horský
46 let, Brno, manažer krizového řízení, Přísaha

50 let, Pohořelice, Přísaha

50 let, Pohořelice, OSVČ, zastupitel města Pohořelice, Přísaha

51 let, Mikulov, asistentka pedagoga, Přísaha

5. Daniel Schmied
46 let, Moravské Bránice, provozní ředitel, Přísaha

6. Pavel Černý
47 let, Loděnice, OSVČ, Přísaha

7. Alena Stará
66 let, Újezd u Brna, důchodkyně, Přísaha

8. Tomáš Pitrun
53 let, Horní Věstonice, OSVČ, Přísaha

9. Jaroslava Hřebačková
44 let, Hodonín, obchodní zástupkyně, Přísaha

10. Bohdan Ohera
52 let, Pohořelice, manažer technologie, Přísaha



Zastavíme budování 
nových hal na stávající 
zemědělské půdě1

Když už nové haly, tak na nevyužívaných 
lokalitách vhodných na průmyslovou 
výrobu a skladování.

4
Průmyslová zóna na Holešovsku stála náš 
kraj několik miliard a teď stojí téměř prázd-
ná. Navíc hrozí, že ohrozí zdroje pitné vody. 

S vámi je mi nejlíp. Doufám, že se brzy potkáme!

Posvítíme si 
na prázdnou 
průmyslovou zónu 

Rekonstrukce vlakového 
a autobusového nádraží 2

Podpoříme a prosadíme rekon-
strukci vlakového a autobusového 
nádraží ve Zlíně. Naše krajské město 
si to zaslouží. 

5
Chceme zabezpečit kvalitní doprav-
ní obslužnost a taky zachovat školy 
a školky v odlehlých částech kraje.

Vylidňování 
pohraničí 

Ochráníme spodní 
vodu 3

Vyslyšíme petici proti těžbě štěrkopísku v 
Ostrožské Nové Vsi. 

6
Chceme, aby lidé mohli bydlet ve svém. 
Mladí, staří i rodiny!

Nedostatek 
bytů 

I na toto se ve Zlínském kraji podíváme

s vámi ve Zlíně
Doprava přímo přes 
obec? Tak to tedy NE! 

Kandidáti a kandidátky 
hnutí Přísaha 
ve Zlínském kraji

1. Ing. Zbyněk Schaffer

Absolvent stavební fakulty VUT v Brně, obor pozemní stavby. Celý 
život pracuje ve stavebnictví, nejdříve jako stavební technik, posléze 
podnikal a nyní je už od roku 2001 jednatelem stavební firmy.  Jako 
dobrovolník hnutí Přísaha získal pocit, který měl naposledy v listo-
padu 1989, když se zakládalo Občanské fórum. Všechny dosavadní 
politické strany ho zklamaly, protože jejich členové nesloužili lidem, 
ale především sami sobě.

2. David Ruman
Pochází z Uherského Hradiště. Je vyučeným kuchařem a celý život 
se pohybuje v oblasti služeb, gastronomie a obchodu. Pracoval  
13 let v hotelu ve Velkých Karlovicích jako provozní. Posledních  
12 let pracuje jako obchodní zástupce pro potravinářské firmy.

3. Zuzana Manellari

Narodila se v Šumperku, ale většinu života bydlí ve Zlíně. Po škole 
pracovala jako servírka a učila se cizím jazykům. Její profesní život se 
točí kolem cestovního ruchu, 20 let pracuje jako hotelová recepční.
Dříve ve volném čase provozovala cestovní agenturu na zprostřed-
kování autobusové dopravy. Mluví plynně italsky a příležitostně 
překládá. 

4. Bc. Petr Zourek
38 let, Březolupy, konstruktér, Přísaha

57 let, Kroměříž, stavební technik, Přísaha

45 let, Luhačovice, OSVČ, Přísaha

42 let, Zlín, hotelová recepční, OSVČ, Přísaha

5. Mgr. Jolana Saibertová
56 let, Holešov, středoškolský pedagog, Přísaha

6. Jan Janků
27 let, Starý Hrozenkov, brusič kovů, Přísaha

7. PhDr. Marie Novotná
63 let, Valašské Meziříčí, důchodkyně, bez politické příslušnosti

8. Bc. Martin Hyroš
49 let, Bílovice, HR manager, bez politické příslušnosti

9. Oldřich Žák
46 let, Slavičín, provozní mistr, bez politické příslušnosti

10. Roman Václavík
57 let, Zlín, vedoucí stravování, bez politické příslušnosti



Dostavba okruhu1
Nutně potřebujeme vnější Pražský okruh 
a všechna tranzitní doprava musí jít mimo 
Prahu.

4
Portál Pražana za 24 milionů korun?! 
Šílené! Chceme zavést jednotný registr 
dotací a veřejných zakázek.

Audit veřejných zaká-
zek na magistrátu

Dostatečné kapacity 
P+R parkovišť2

Chceme, aby lidé dojíždějící za prací 
mohli více využívat městskou hromad-
nou dopravu a neparkovali v centru.

5
Zvýšíme investice do předškolního vzdě-
lávání a základních škol. Tím zajistíme 
lepší dostupnost jeslí a školek. Prodlou-
žíme provozní doby mateřských škol  
a školních družin.

Nedostatek školek 

Kriminalita v Praze 3
Sherwood u Hlavního nádraží, Palmovka 
a Anděl večer, Žižkov. To jsou oblasti, kde 
chceme zvýšit bezpečnost. 

6
Další linku Praha rozhodně potřebuje  
a stát musí pomoct s financováním.  
Zaměříme se na smlouvy, a hlavně na 
jejich dodatky, které město s dodavateli 
uzavře.

Stavba metra D 

I na tohle se v Praze podíváme

s vámi na Andělu

Bytová krize v Praze 
se stupňuje každým 
dnem. Ceny bytů  
a nájmů šly za poslední 
roky do nesmyslných 
výšek. Lidi v Praze 
za bydlení dávají víc 
než polovinu toho, 
co vydělají! To musí 
skončit. Bydlení je 
základní potřeba a stát 
musí pomoct v tom, 
aby se jeho dostupnost 
zlepšila.

Jak by problém 
s bydlením řešila 
Přísaha? Vlastnické 
bydlení se musí vyřešit 
zrychlením výstavby. 
Novému stavebnímu 
zákonu dáváme šanci, 
pokud se ale výstavba 
bytů nezrychlí, bude 
ho potřeba upravit tak, 

aby se tak skutečně 
stalo. Budeme trvat 
na důsledné kontrole 
zákonných lhůt. 
Stavební řízení se 
nesmí prodlužovat 
jenom proto, že někdo 
nedodržuje termíny.

Nedostatek nájemního 
bydlení chceme, po 
vzoru Vídně, řešit tak, 
aby v České republice 
ve velkém začaly stavět 
byty obce  
a samosprávy. Ne 
jenom startovací byty  
a byty pro lidi v nouzi, 
ale i běžnou výstavbu, 
pro rodiny s dětmi. 

Tyto projekty se 
budou financovat ze 
soukromých i veřejných 
peněz. A nakonec 

prosadíme zákon  
o sociálním bydlení, 
který pomůže vyřešit 
bydlení pro lidi v nouzi.

To jsou tři základní 
kroky, kterými chce 
Přísaha řešit obrovskou 
krizi, která trápí lidi 
každý den.

 A taky Airbnb!
Airbnb již dávno 
není přátelským 
využíváním dočasně 
volného bytu, ale 
nelegálním podnikáním 
v oblasti krátkodobých 
pronájmů. Jak k tomu 
přijdou ti majitelé bytu, 
kteří je dlouhodobě 
pronajímají a řádně 
platí daně z příjmů? 
Z tohoto pohledu je 
nutné vyvést Airbnb  

z šedé ekonomiky  
a udělat z něj legální 
podnikání. Samozřejmě 
při dodržování všech 
pravidel, které pro 
krátkodobé pronájmy 
platí. Největší problém 
vidíme v tom, že bydlení 
vedle Airbnb bytů je 
mnohdy pro slušné lidi 
stejnou noční můrou 
jako bydlení vedle 
nepřizpůsobivých 
spoluobčanů. Je 
nutno tvrdě vyžadovat 
dodržování nočního 
klidu a zásady slušného 
soužití. V případě 
jeho nedodržování 
postihnout nejen ty, 
kteří byt využívají, ale 
i majitele, který byt 
pronajímá.

Kandidáti a kandidátky 
hnutí Přísaha v Praze

1. RNDr. Jiří Hynek 

Český manažer, politik a ekonomický diplomat v obranně-bezpeč-
nostním sektoru, vedoucí delegace České republiky při Poradní sku-
pině NATO pro průmysl (NATO Industrial Advisory Group) a od roku 
2011 prezident a výkonný ředitel Asociace obranného a bezpečnost-
ního průmyslu České republiky. Přísaze bude radit v oblasti obrany  
a bezpečnosti. 

2. Mgr. David Červenka

Pražský rodák a český patriot, který má dvě děti. Absolvoval politolo-
gii na Univerzitě Karlově a zájem o politiku má již od mládí. Pracoval 
jako živnostník, v sociálních službách, bezpečnosti a nyní ve státní 
správě. Díky tomu má představu, co špatně funguje, co je potřeba 
změnit a co je potřeba podpořit, aby se v naší zemi lépe žilo. 

3. Martina Vrublová

Dlouhou dobu se jako sociální a později pedagogická pracovnice 
věnovala dětem a dospělým se zdravotním postižením. Stála při za-
vádění Národních standardů sociálních služeb do praxe. Její profesní 
život se ale začal ubírat trochu jiným směrem. Objevila svět médií a 
práci v mediálních službách. V ní se s malými odbočkami pohybuje 
dodnes a baví ji pracovat na podpoře image a růstu firem. Jako sa-
moživitelka ale zakusila začarovaný kruh nedostupnosti jeslí a školek 
pro nejmenší, selhání sociálního systému vůči rodičům samoživite-
lům a tím špatnou životní situaci. Hledala cestu, jak nepomáhat sobě 
a později i jiným rodičům „hasit“ jen požár, ale být reálně u konkrét-
ních změn systému a udělat něco proto, aby neúplné rodiny nemu-
sely nic takového zažívat. Naopak věděly, že když budou aktivní, s 
podporou úřadů a školství, mají právo na kvalitní život.

4. RNDr. Jiřina Hofmanová, Ph.D.
69 let, Praha, vysokoškolský pedagog, Přísaha

60 let, Jesenice, bez politické příslušnosti

39 let, Praha, státní úředník, Přísaha

43 let, Praha, mediální konzultantka, Přísaha

5. Bc. Karel Tichý
63 let, Praha, živnostník, Přísaha

6. Bc. Jiří Matulík
45 let, Praha, strážník MP, Přísaha

7. Ing. Jaromír Füle
57 let, Praha, řidič, Přísaha

8. Ing. Petr Kotaška
57 let, Praha, živnostník, Přísaha

9. Mgr. Bc. Tomáš Grmela
44 let, Praha, živnostník, bez politické příslušnosti

10. Mgr. Ing. Martin Husa
47 let, Praha, právník, bez politické příslušnosti

S vámi je mi nejlíp. Doufám, že se brzy potkáme!

Nedostatek bytů?
Takhle to chceme vyřešit



Regionální rozdíly ve 
školství1

Zavedeme garanci kvality v celém Česku. 
Žák z Děčína musí být vzděláván stejně 
kvalitně jako žák v Praze či v Olomouci.

4
Budeme trvat na rozvoji duálního a uč-
ňovského školství a podpoříme praktický 
výzkum.

Nedostatek 
kvalitních řemeslníků 

Nedostatek bytů 2
Chceme, aby lidé mohli bydlet ve svém. 
Mladí, staří i rodiny!

5
Důraznými kontrolami a dodržováním 
pravidel nepřipustíme rozšiřování lokalit, 
kde by nebyly vymahatelné zákony České 
republiky.

Oblasti, kam 
právo nemůže 

Nemáme vysoko-
rychlostní tratě3

Chceme být za 20 minut v Praze.

6
Budeme dbát na důslednou ochranu  
a dostupnost pitné vody, kvalitní půdy  
a nerostných zdrojů.

Ochrana přírody 

I na toto se v Ústeckém kraji podíváme

s vámi ve Štětí

Zneužívaní sociálních dávek? 
Tak na to se podíváme

Kandidáti a kandidátky 
hnutí Přísaha 
v Ústeckém kraji

1. Mgr. Jaroslav Pelc

Svoji kariéru začal na ulici jako pořádkový policista. Pak přešel přes 
různé útvary kriminální služby až k práci na ÚOOZ. Tam zakládal 
nový odbor zaměřený na mezinárodní trestnou činnost v oblasti 
závažné majetkové trestné činnosti.

2. Mgr. Bc. Roman Krojidlo
Bývalý důstojník zásahové jednotky Policie ČR, který po 10 letech 
ukončil své působení u jednotky ze zdravotních důvodů po pracov-
ním úrazu, kdy si poranil krční páteř při služební akci. Bezpečnostní 
problematice se věnoval i nadále jako ředitel Městské policie v Tep-
licích a lektor v oblasti prevence kriminality mládeže. Od roku 2005 
se věnoval v soukromé sféře poradenství v oblasti ochrany majetku 
a osob. Od roku 2010 poskytuje makléřské služby v oblasti pojiš-
ťovnictví. Je absolventem univerzity v Liberci a Praze v programu 
sociální práce a andragogika se zaměřením na oblast řízení lidských 
zdrojů ve státní správě.

3. Karel Hajdina

Je bývalým příslušníkem ozbrojených složek. V současnosti je jedna-
telem poradenské společnosti a zároveň je zaměstnán jako referent 
správy nemovitostí. Mezi jeho koníčky patří politika a filatelie. Rád si 
ale zahraje i šachy, stolní tenis nebo fotbal. 

4. Bc. Jiří Omaník
33 let, Děčín, voják z povolání, bez politické příslušnosti

50 let, Kladno, Přísaha

52 let, Dolní Zálezly, pojišťovací poradce, Přísaha

54 let, Ústí nad Labem, dispečer, Přísaha

5. Lukáš Navrátil
36 let, Habrovany, podnikatel, Přísaha

6. Ing. Monika Tůmová
55 let, Petrohrad, podnikatelka, Přísaha

7. Bc. Jiří Bureš
53 let, Telnice, administrativní pracovník, Přísaha

8. Jan Ihnát
42 let, Markvartice, obchodní zástupce, bez politické 
příslušnosti

9. František Moravec
58 let, Staré Křečany, starosta obce, bez politické příslušnosti

10. Mgr. Dagmar Žáková
65 let, Rumburk, pedagogická pracovnice, bez politické 
příslušnosti

S vámi je mi nejlíp. Doufám, že se brzy potkáme!



s vámi v Praze

Kandidáti a kandidátky 
hnutí Přísaha 
za Středočeský kraj

1. Mgr. Tomáš Sochr 

Elitní policista ÚOOZ. Začínal jako řadový detektiv a vypracoval se 
až na vedoucího odboru nelegálních obchodů na ÚOOZ, kde taky 
pracoval na případech prorůstaní organizovaného zločinu do politiky, 
například na kauze Nagyová.  Působil na Národní akademii FBI v 
Quanticu ve Spojených státech. Po „slavné“ policejní reorganizaci  
v roce 2016 společně s Robertem a Jardou Pelcem od policie  
odešel.

2. Ing. Jana Chaloupková, Ph.D.

Diplomatka, spisovatelka. V českých diplomatických službách se 
po dobu 28 let věnovala především rozvoji bilaterálních a multila-
terálních vztahů, pomoci českým občanům, výkonu vízové agendy 
a veřejné diplomacii. Po studiích na Vysoké škole ekonomické v 
Praze nastoupila na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 
Působila v odborech politických (americkém, asijském a blízkový-
chodním), v sekci konzulární a vízové a také v odboru kultury, vědy 
a krajanských vztahů. Jako diplomatka sloužila dlouhodobě na 
českých velvyslanectvích v Thajsku, Brazílii, Jižní Koreji, na Filipínách 
a v Maroku. Má široké jazykové znalosti a za svou kariéru získala řadu 
ocenění.

3. Mgr. Libor Žofka

Celý svůj profesní život, třicet let, strávil u Celní správy. Začínal na 
Stanici celní stráže v Aši a Třebeni. Do civilu odešel v květnu tohoto 
roku, z pozice vedoucího Kanceláře ředitele sekce logistiky. Od červ-
na letošního roku působí jako volební manažer Přísahy a tajemník 
hnutí. Je dlouholetým členem Bezpečnostní komise města Český 
Brod a od roku 2018 jejím předsedou.

4. Mgr. Michal Vojíř
45 let, Újezd, OSVČ, Přísaha

41 let, Nenačovice, Přísaha

51 let, Praha, diplomatka, bez politické příslušnosti

50 let, Český Brod, výkonný manažer hnutí Přísaha, Přísaha

5. Michaela Talašová
44 let, Doksy, elektrotechnička, Přísaha

6. Ing. Vlastimil Kůt
49 let, Kladno, zdravotník, Přísaha

7. Vladimír Havlík
33 let, Zaječov, Starosta obce Zaječov, Přísaha

8. Jaroslava Burianová
65 let, Mníšek pod Brdy, administrativní pracovnice, Přísaha

9. Iveta Urbanová, DiS.
26 let, Nenačovice, administrativní asistentka, Přísaha

10. Ing. Mgr. Ľubomír Augustín, MBA
49 let, Senohraby, právník, ekonom, Přísaha



Sociální bydlení 1
Pohlídáme, aby dotace šly opravdu 
tam, kam mají. Zasadíme se o zavedení 
zastropování příspěvků na bydlení dle lokalit  
a tím omezíme parazitování rádoby  
podnikatelů na lidské chudobě.

4
Důraznými kontrolami a dodržováním 
pravidel nepřipustíme rozšiřování lokalit, 
kde by nebyly vymahatelné zákony České 
republiky.

S vámi je mi nejlíp. Doufám, že se brzy potkáme!

Oblasti, kam právo 
nemůže 

Ochrana přírody 2
Budeme dbát na důslednou ochranu  
a dostupnost pitné vody, kvalitní půdy 
a nerostných zdrojů. Znehodnocování  
a poškozování těchto zdrojů musí 
podléhat tvrdým trestům (kauza Bečva).

5
Posílíme dopravní spojení do větších 
měst a zvýšíme kvalitu cest

Špatná dopravní 
dostupnost

Nedostatek kvalitních 
řemeslníků 3

Budeme trvat na rozvoji duálního a učňovského 
školství a podpoříme praktický výzkum.

6
Se zdravotními pojišťovnami a odborníky 
spustíme hledání řešení o zpřístupnění 
zdravotnické péče. Například skrze zavedení 
povinnosti poskytnout péči pacientům s 
veřejným pojištěním jako podmínku otevření 
lékařské praxe.

Nedostatek lékařů  
a zubařů 

s vámi ve Štramberku

Liberty Steel jako OKD?  
To nedopustíme! 

Kandidáti a kandidátky  
hnutí Přísaha 
v Moravskoslezském kraji

1. Mgr. Jiří Komárek

U policie začínal jako pochůzkář a vypracoval se na šéfa ostravské 
expozitury ÚOOZ. Během jeho kariéry se ho podsvětí pokoušelo 
podplatit i zavraždit. Ani jedno z toho jim nevyšlo. Po „slavné“ policej-
ní reformě v roce 2016 od policie odešel. Teď chce sloužit pravdě  
a pořádku v Přísaze.

2. Ing. Pavel Novotný
Bývalý policista, tajemník městského úřadu a zastupitel obce.  
Má více jak 20 let zkušeností ze státní správy a samosprávy. V roce 
2016 založil nadační fond, který pomáhá dospělým onkologickým 
pacientům. Sám si stejnou diagnózou prošel. Provozuje ojedinělé 
poradenské „Centrum života“. Věnuje se zlepšování podmínek  
v oblasti dobrovolnické činnosti, invalidních důchodů, zdravotně  
znevýhodněných osob, systému sociálních dávek a uplatnění  
zdravotně handicapovaných osob na pracovním trhu.

3. prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.

Vícenásobný univerzitní děkan, autor monografií, popularizátor 
historie a kulturního dědictví, který klade důraz na vzdělávání. Jeho 
profesní život je provázán s Čechy v cizině a naslouchat hlasu kraja-
nů v zahraničí pokládá za samozřejmé. Vidí kolem sebe deficit spra-
vedlnosti. Přeje si žít v klimatu národní hrdosti, důvěry, dodržování 
lidských práv a povinností občana.

4. MgA. Lukáš Dvorský
30 let, Ostrava, středoškolský učitel, Přísaha

50 let, Tovéř, Přísaha

42 let, Chlebičov, OSVČ, odborný konzultant, Přísaha

69 let, Ostrava, univerzitní profesor, Přísaha

5. Radka Kocúrková
43 let, Mankovice, účetní, Přísaha

6. Radek Macháč
50 let, Frýdlant nad Ostravicí, bezpečnostní poradce, Přísaha

7. Leon Kolesár
50 let, Horní Suchá, invalidní důchodce, Přísaha

8. Nikolas Tilkeridis 
23 let, Krnov, student, Přísaha

9. Ing. Tomáš Ondera
37 let, Kravaře, obchodní ředitel, Přísaha

10. Radomíra Vargová
51 let, Frýdek-Místek, referentka, bez politické příslušnosti



Nekvalitní cesty1
Chceme spravedlivě rozložené investice 
do silnic II. a III. třídy

4
Zvýšíme investice do předškolního vzdělá-
vání a základních škol. Tím zajistíme lep-
ší dostupnost jeslí a školek. Prodloužíme 
provozní doby mateřských škol a školních 
družin.

S vámi je mi nejlíp. Doufám, že se brzy potkáme!

Nedostatek 
školek 

Nedostatek bytů 2
Chceme, aby lidi mohli bydlet ve svém. 
Mladí, staří i rodiny! 

5
Včelařství, myslivost, chovatelství, rybář-
ství, zahrádkáři a všichni lidi, kteří ve spol-
cích pečují o svoje okolí, si zaslouží větší 
podporu. 

Nedostatečná 
podpora spolků 

Nesmyslná 
byrokracie 3

Chceme digitalizaci státní správy. Zvýšíme 
rychlost a akceschopnost, snížíme byro-
kracii, duplicity i zbytečné papírování.

6
Náš kraj stárne, a to potřebujeme řešit už 
dnes!

Nedostatek domovů 
pro seniory 

I na tohle se v Královéhradeckém kraji podíváme

s vámi v Trutnově

Tunel na hradecké radnici? 
Tak na to se podíváme! 

Kandidáti a kandidátky  
hnutí Přísaha 
v Královéhradeckém kraji

1. Tomáš Jarkovský 

Pochází z vesničky Záměl v Královehradeckém kraji. Studoval Střed-
ní zemědělskou školu v Lanškrouně. Od roku 1993, kdy začínal jako 
řidič, podniká v logistice, spedici, dopravě a autoopravárenství. Je 
dlouholetým a aktivním členem Českomoravské myslivecké jednoty, 
Českého svazu chovatelů a Českého svazu včelařů. V Přísaze se 
chce zaměřit na podporu všech spolkových činností.

2. Mgr. Miroslav Behan, Ph.D.
Od roku 2018 buduje softwarový startup, který řeší požadavky zá-
kazníků na customizovaný vývoj softwaru. Nadšenec do blockchain 
technologií a distribuovaných systémů s prvky umělé inteligence, 
které mohou pomoci lidstvu v jejich efektivním chování. Začínal 
profesní kariéru v IBM, během 15 let působil v mnoha nadnárodních 
společnostech nejen v Česku, ale i v zahraničí se specializací na ná-
vrh a vývoj informačních systémů v oblasti telco a bankovnictví.

3. Rostislav Holý

Podnikatel, majitel stavebního centra Bigmat/Daros profi, které 
vybudoval od základu a aktuálně zaměstnává 14 lidí. Volný čas tráví 
rád s rodinou, mezi jeho koníčky ale patří i práce, sport, kempování, 
rockové festivaly.

4. Ing. Libuše Čekanová, Ph.D.
67 let, Nové Město n. M., OSVČ, Přísaha

49 let, Potštejn, bez politické příslušnosti

41 let, Hradec Králové, podnikatel, Přísaha

49 let, Dvůr Králové n. L., podnikatel, Přísaha

5. Mgr. Karel Povr
63 let, Trutnov, podnikatel, Přísaha

6. Mgr. Zdeněk Šolc
46 let, Jičín, referent MěÚ Jičín, bez politické příslušnosti

7. Ing. Bc. Zdeněk Kudrnáč
67 let, Hořičky, OSVČ, bez politické příslušnosti

8. Ing. Daniela Hejzlarová
51 let, Hradec Králové, finanční manažerka, bez politické pří-
slušnosti

9. Petr Čejchan
61 let, Náchod, vedoucí servis. odd., Přísaha

10. Eva Schomaker
67 let, Hradec Králové, důchodce, bez politické příslušnosti



Kvalitní 
infrastruktura 1

Plně podporujeme obchvat České Lípy  
a budeme trvat na jeho realizaci. 

4
Chceme zajistit a zachovat zdravotní 
péči zejména v pohraničních oblastech 
Libereckého kraje.

Zdravotní 
dostupnost 

Nedostatek míst  
v sociálních  
službách pro děti

2
Zejména pro děti s poruchou autistické-
ho spektra. Chceme navýšit počet lůžek 
v pobytových zařízeních pro děti.

5
Chceme, aby došlo v průběhu let  
k postupné valorizaci příspěvku a mezi 
jednotlivými stupni nebyly tak propastné 
rozdíly ve výši příspěvku. 

Nespravedlivě nastavený 
systém přiznávání 
příspěvků na péči

Nedostatek bytů 3
Chceme, aby lidé mohli bydlet ve svém. 
Mladí, staří i rodiny!

6
Chceme lidem zajistit potřebnou péči 
v jejich přirozeném prostředí

Péče pro lidi s nejtěžším 
zdravotním postižením

I na tohle se v Libereckém kraji podíváme

s vámi v Janově nad Nisou

Kandidáti a kandidátky 
hnutí Přísaha 
za Liberecký kraj

1. Bc. Jaroslava Pauchová

Sociální pracovnice v domově pro osoby se zdravotním postižením 
v Raspenavě. Všechnu nespravedlnost, kterou náš stát páchá nejen 
na těch nejslabších a nejzranitelnějších, jako jsou děti a lidé s posti-
žením, vidí z první ruky. Má ráda řád a pořádek, k čemuž vede i svoji 
šestiletou dceru Jasmínku.

2. Marek Krojidlo

Je veteránem Policie ČR a členem IPA. V současnosti je jednatelem 
a administrativním pracovníkem ve společnosti, která se zabývá 
zprostředkováním pojistných produktů a spotřebitelských úvěrů.

3. Noel Bernal

Narodil se v Liberci, do roku 2015 podnikal ve Velké Británii v oboru 
Properity Maitenance Service, kde současně 12 let žil. Momentálně 
je zaměstnán jako elektromechanik v Liberci. V zahraničí studoval 
ekonomiku a na UJAK v Praze angličtinu. Jeho zálibou je myslivost, 
kterou dělá aktivně.

4. Zdeněk Felgr
44 let, Svijanský Újezd, vedoucí výroby ve strojírenství, Přísaha

30 let, Frýdlant, Přísaha

43 let, Chrastava, administrativní pracovník, Přísaha

57 let, Liberec, stavební dozor, Přísaha

5. Tomáš Bernal
34 let, Praha 4, stavební dozor, Přísaha

6. Pavel Kos
35 let, Hrádek nad Nisou, předák v automobilovém průmyslu, 
Přísaha

7. Ing. Jana Kalinová
52 let, Liberec, učitelka na SŠ a OSVČ, bez politické příslušnosti

8. Pavel Souhrada
39 let, Česká Lípa, OSVČ v oblasti informačních technologií, 
bez politické příslušnosti

9. Milan Jelínek
66 let, Vlastibořice, arborista, bez politické příslušnosti

10. Hana Böhme
44 let, Nový Bor, kynoložka, bez politické příslušnosti

S vámi je mi nejlíp. Doufám, že se brzy potkáme!

Nedostatek lékařů?
Tak na to máme plán!
V současnosti je 
jedním z problémů 
Libereckého kraje 
nedostatek lékařů 
a jejich složitá 
dostupnost pro 
pacienty z menších 
měst a obcí. Platí to 
u zubařů, pediatrů, 
praktiků a mnoha 
dalších specialistů.  
A bohužel, situace se 
dál zhoršuje tím, jak 
do důchodu odchází 
početné starší ročníky 
zdravotníků. Už i 
nemocnice vlastněné 
krajem v rámci celého 
Libereckého kraje 
si musí vypomáhat 

„sdílením“ specialistů 
a zdravotnického 
personálu či 
„stěhováním 
specializované péče“ 
po jednotlivých 
nemocnicích v kraji. 

Situace je opravdu 
hraniční, ale ještě 
stále řešitelná. Hnutí 
Přísaha proto navrhuje 
několik konkrétních 
opatření, které 
mohou celkovou 
složitou situaci 
vylepšit a usnadnit 
občanům dostupnost 
zdravotníků a 
specialistů napříč 

Libereckým 
krajem. Spustíme 
se zdravotními 
pojišťovnami  
a odborníky hledání 
řešení o zpřístupnění 
zdravotnické péče, 
zvláště v příhraničí. 
Například skrze 
zavedení povinnosti 
poskytnout péči 
pacientům s veřejným 
pojištěním jako 
podmínku otevření 
lékařské praxe 
(u lékařů, kteří v 
současnosti nemají 
smlouvu se zdravotní 
pojišťovnou a věnují 
se výhradně privátní 

klientele  
v příhraničí). Budeme 
trvat na důsledné 
kontrole kvality péče  
a na garanci péče  
ze strany státu.
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Jdeme zastavit rozkrádá-
ní naší země. To, co vláda 
předváděla během covi-
du, byla privatizace číslo 
dva. Vůbec se nedivím li-
dem, kteří už nevěří niče-
mu. V čase, kdy jsme tu 
měli největší krizi za po-
slední století, naši politici 
řešili jenom to, jak si na-
mastit kapsu. Je to abso-
lutně nechutný. Tomu já  
i celá Přísaha říkáme  
jasné dost! 

To jsme ale už několikrát 
slyšeli. V čem je v Přísaha 
jiná? 
V naší expertíze.  
Viděl jsem, jak politi-

ka funguje. Viděl jsem to 
zezadu, všechny malé 
domů, netransparentní 
zakázky, kmotrovské vaz-
by. Viděl jsem, jak milen-
ka premiéra ovládá Česko  
a rozhodl jsem se to řešit. 
Ne, se tvářit, že je to v po-
řádku. 
Vidím, jak se naše země 
rozkrádá i teď. A někte-
ří politici už ani nemají 
snahu to skrývat. Vím, jak 
vypadá cinknutá zakáz-
ka a přesně na to se chci  
ve sněmovně zaměřit. 
Můžu říct ještě jednu věc, 
kterou by měl slyšet kaž-
dý, i když nechce číst celý 
program?

Určitě! 
Jdeme zaručit spravedl-
nost. Není normální, aby 
si odsouzený lobbista Ro-
man Janoušek v pohodě 
lyžoval v Rakousku, když 
má sedět ve vězení. Lidi 
mají pocit, že u nás vládne 
dvojí spravedlnost, že po-
kud máte peníze, tak pro 
vás pravidla a zákony pro-
stě neplatí. To musí oka-
mžitě skončit. Chceme 
stejnou spravedlnost pro 
všechny, stejná pravidla 
pro všechny. 

Poslední otázka na ko-
nec. Za co teď utrácíte 
nejvíce peněz? 

Za kampaň! Nemáme 
žádné velké sponzory,  
nestojí za námi žádný  
miliardář. Nejvíc pe-
něz máme od drobných 
dárců, kteří nám posí-
lají stovky korun, aby-
chom mohli fungovat 
dál. Já jsem samozřej-
mě taky dal do kampa-
ně svoje úspory a peníze  
z prodeje knížky. Pak ještě 
hodně utrácím za benzín, 
protože s našimi stánky 
objíždíme celou repub-
liku. Máme za sebou asi 
200 míst a dalších 50 nás  
ještě čeká.

pátek

9. října
sobota

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘŮ!

VOLTE 
PŘÍSAHU

Prošetříme všechny covidové zakázky  
z nouzového stavu a budeme trvat na  
zřízení vyšetřovací komise, jejíž součástí 
bude tým nezávislých odborníků

Následně budeme trvat na podání 
konkrétních trestních oznámení vedoucích 
k potrestání viníků

Zavedeme jednotný registr dotací  
a veřejných zakázek

Vyloučíme firmy se sídlem v daňových 
rájích z veřejných zakázek a dotací

Provedeme audit krizového řízení za doby 
koronaviru po vzoru Velké Británie a Izraele. 
Pokud se ukáže, že systém byl v pořádku, 
ale selhali úředníci a politici, budeme trvat 
na vyvození osobní odpovědnosti

Zrychlíme soudy zjednodušením trestního 
řízení

Zavedeme zveřejňování rozsudků na 
jednom místě

Co se stane, 
když pošlete 
Přísahu
do sněmovny 

ODVÁŽNÝCH DOBROVOLNÍKŮ
POMÁHÁ PŘÍSAZE

Zřídíme speciální soudce a jejich senáty 

Podpoříme systém anonymního, náhod-
ného přidělování spisů soudcům

Navrhneme přísné postihy pro převaděče 
nelegálních migrantů

PLÁN PRO 
SPRAVEDLIVÉ
ČESKO

Nechceme vymýš-
let už dávno  
vymyšlené.  
Nechceme řešit 
věci, které nikoho 
netrápí. Chceme 
jenom jedno. Udě-
lat z České repub-
liky místo, kde je 
náš domov, na 
který můžeme být 
hrdí. Proto jsme 
založili Přísahu, 
proto jsme společ-
ně s odborníky se-
psali náš Plán pro 
spravedlivé Česko 
a proto kandiduje-
me do sněmovny. 
Už není na co če-
kat. Čas je teď. Ani 
my nebudeme na 
nic čekat. Pokud 
nás tam pošlete a 
my se  
dostaneme do 
sněmovny, tohle 
bude prvních de-
set věcí, které udě-

láme. Hned po  
volbách. Protože 
na pořádná řešení, 
čekáme už 
posledních 32 let.

4100 +
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To, co vláda předvádí v nouzovém stavu,  
je PRIVATIZACE ČÍSLO 2. Miliony a miliardy z 
našeho společného rozpočtu tečou do kapes 
naprosto pochybných firem. Mají sídla v Karibiku, 
jsou napojené na trestně stíhané lobbisty a mají 
pobočky v automyčce  
na Ukrajině. Jsou to překupníci  
s čínskými respirátory. 

Za celé hnutí Přísaha říkám jasné dost. Chceme 
provést audit všech veřejných zakázek od prvního 
nouzového stavu
na jaře 2020 až po ten poslední.  
A všechny viníky potrestat. Ne bílé 
koně, ale skutečné příjemce peněz. 

Jdeme
zastavit
rozkrádání


