
Jasně MODRÁ! JIHOČESKÝ KRAJ

Jihočeský kraj si zaslouží rozum v hlavách politiků
Kraj s úžasnou přírodou a památkami, to jsou jižní Čechy. Jeho největší bohatství 
jsou ale jeho obyvatelé. Jsou to lidé v tom nejlepším slova smyslu konzervativní. 
Nejdříve si našetří na opravu střechy nebo na novou fasádu svého domu a teprve 
potom přemýšlí, kam pojedou na dovolenou. 
Dokážou se sami o  sebe starat, rozvíjet své 
firmy nebo být velmi šikovnými zaměstnan-
ci, o které firmy stojí. Lídr kandidátky ODS 
Jan Zahradník k  tomu říká: „Jihočeši dobře 
vědí, jak o  svůj kraj pečovat. Náš kraj má 
potenciál, aby byl českým Bavorskem. Ne-
smíme být ale svazováni nesmyslnými vlád-
ními zákazy a  příkazy a  všudypřítomnou 
byrokracií. Například patříme ke  krajům, 
kde bylo vydáno v uplynulém roce nejméně 
stavebních povolení. A přitom lidé pak musí 
kupovat zbytečně drahé byty a firmy se těžko 
mohou rozvíjet. To musí skončit. ZJEDNO-
DUŠME TO…“ 

Dlouhodobým problémem Jihočeského 
kraje je doprava. „Musíme udělat vše, aby-
chom dotáhli stavbu dálnice D3 na hranice,“ 
pokračuje Zahradník. „Jen se podívejte, jak 
stavějí Rakušané. Už jsou se svou dálnicí 
ve  Freistadtu. Je snad lepší důkaz toho, že 
mají zájem o spolupráci s námi?“ ptá se.

Podle Zahradníka vláda také neustále 
a  zbytečně zasahuje do  svobod občanů. 
Počínaje špiclováním malých podnikatelů 
prostřednictvím EET a  kontrolních hlá-
šení přes porušování domovní svobody 
při kontrolách kotlů až po  zákaz kouření 
v hospodách. „Co přijde dál, na které svo-
body nám chtějí sáhnout ti, kteří aspirují 
na účast ve vládě po volbách? Bude to zru-
šení obecních zastupitelstev, kterým vyhro-
žuje hnutí ANO?“ ptá se Jan Zahradník. 
„Obecní samospráva je základem té pravé 
občanské společnosti. Bez účasti občanů 
na správě jejich obcí není demokracie. Mu-
síme se proto jasně a silně postavit snahám 
o omezování naší svobody a demokracie,“ 
dodává.

„Člověk, který ctí základní hodnoty, jako 
jsou svoboda slova, svoboda podnikání, 
demokratické principy vedení společnosti, 
a má v úctě a v respektu svou zem a dědic-

tví své kultury a svého národa, je pravicově 
smýšlející člověk,“ navazuje Světlana Pro-
cházková, devítka na  kandidátce, členka 
Soukromníků. „Pravicově smýšlející člověk 
neudává své sousedy, že se jim kouří z  ko-
mína. Neudává své hospodské a  trafikanty, 
že mu nevytiskli účtenku na  dvacetikoru-
nový nákup. Netváří se, že naše společnost 
je schopná a ochotná přijmout statisíce lidí 
neznámého původu, vyznání, návyků a zku-
šeností,“ poukazuje Světlana Procházková 
na to, že se v posledních letech stále více při-
jímají zákony restriktivní, omezující, přika-
zující a zakazující. 

„Věřím, že jihočeské firmy mají na to být 
špičkou ve svém oboru v republice,“ říká Jan 
Bauer, dvojka na  kandidátce ODS v  jižních 
Čechách. „Podnikatelé potřebují jen to, aby 
jim stát zbytečně nepřekážel. Říkám to léta 
a je to čím dál více evidentní. Férové a rov-
né podmínky pro všechny, předvídatelné 

chování úředníků, rychlé soudy a minimum 
přehledných zákonů. Toto nechť stát urych-
leně zajistí a víc ať se do toho neplete,“ zdů-
razňuje. Navíc míra dotačního šílenství do-
sáhla obludných rozměrů. Co si jinak myslet 
o  smyslu dotací, když příjemcem a zároveň 
kontrolorem miliard korun je bývalý ministr 
financí? Nebo když státní podporu dostávají 
hlavně velké a zahraniční firmy? Tato vláda 
rozdává milionové dotace na vytvo-
ření pracovních míst na jihu Čech 
firmě Bosch, a to v době, kdy je 
minimální nezaměstnanost. 
A  jihočeské firmy tu pak bo-
jují o  to, aby zvedly kapacitu, 
mohly přidat na platech svým 
zaměstnancům, a Bosch na to 
dostane od  vlády? S  tím se 
přece nedá soutěžit! V  pod-
nikání potřebujeme stejné 
podmínky pro všechny!

Jihočeský kraj je 
od  nepaměti hlavně 
venkovským regionem. 
Bohužel agropotravi-
nářské podniky z  na-
šeho kraje v  pravém 
i  přeneseném slova 
smyslu živí stále méně 
lidí. Například pras-
nic se tu momentálně 
nachází o  78 procent 
méně než v  roce 2001 
a je smutné, že nejúspěš-

nějším jihočeským agropodnikem letos bude 
asi prodejce prasečáku v Letech.

„Dnes se zemědělec spíše než agrono-
mické nebo zootechnické praxi věnuje pa-
pírování nebo vyplňování elektronických 
formulářů a klaní se před kontrolami, aby 
za  to dostal stokrát přerozdělenou podpo-
ru z  veřejných prostředků,“ upozorňuje 
Hana Šťastná, ředitelka Regionální agrární 
komory Jihočeského kraje, jež zaujímá 

na  kandidátce ODS v  našem regionu 
třetí místo.

Dlouhodobé zvyšování dávek 
plíživě proměnilo i  jihočeské hos-
podáře ve  „feťáky“ závislé na  do-
tacích a pokřivilo trh. Aby přežili, 
musí se přizpůsobovat nejenom 
počasí a  měnícím se stravovacím 

návykům společnosti, ale též 
politickým, ekoteroristickým 

a  byrokratickým požadav-
kům.

„Všichni hrdinní pečo-
vatelé o jihočeskou kultur-
ní krajinu by si zasloužili 
více svobody, selský ro-
zum v  hlavách politiků, 
vyšší společenskou pres-
tiž, investice do místního 
zemědělského školství 
a  výzkumu a  spotře-
bitelský patriotismus 
všech Jihočechů,“ uza-
vírá Hana Šťastná.

JAN ZAHRADNÍK: VYŠŠÍ MZDY JIHOČECHŮM!
První hejtman Jihočeského kraje a volební lídr ODS Jan 
Zahradník je přesvědčen, že stát nemá brát nesmyslně 
lidem jejich svobody. Spolu s kolegy prosazuje snižo-
vání daní a omezování byrokracie. 

 Jaká je Vaše oblíbená kniha? 
Zbabělci od  Josefa 

Škvoreckého.
 

 Co máte na Jiho-
českém kraji nejra-
ději?

Krásnou přírodu, 
památky a  hlavně 
Jihočechy. Taky ji-
hočeské pivo.

 
 Jak nejraději odpočíváte? 

Na výletech. Pěšky, na kole i  autem, sa-
mozřejmě s  mojí ženou, a  pokud to jde, 
i s našimi vnučkami.

 
 Kdy jste nejšťastnější? 

Když jsem se svojí rodinou.

 Z čeho máte strach?
Mám obavy z  toho, že západní společ-

nost, ke které více než 1000 let patříme, pá-
chá sebevraždu. 

 

 Jaká je Vaše oblíbená filmová posta-
va?  

Chris ze Sedmi statečných.
 

 Co Vás v poslední do-
bě vyděsilo? 

Akce různých nátla-
kových skupin. Kam až 
jsou schopní tito lidé 

ve  svých lžích a  vydírání 
zajít.

  Koho byste pozval na skleničku?
Pozval bych rád na pivo kamarády z par-

ty, se kterými jsme v mládí chodili na čundr.
 

 Na co se právě těšíte?
Těším se, že strávím několik dní na chatě 

v Čakově se svojí ženou a vnučkami Anič-
kou a Karolínkou.

 
 Jaké je Vaše oblíbené jídlo? 

Řízek s bramborovým salátem.
 

 Jaký je Váš největší hřích?
Před 30 lety jsem přestal kouřit a  od  té 

doby mám ke kafi rád něco sladkého. Měl 
bych s tím přestat.

 Co si myslíte o Miloši Zemanovi?
Zdá se mi, že se obklopil špatnými 

lidmi, kteří z  úřadu prezidenta uděla-
li kabaret a  ohrožují pověst naší země  
v cizině. 

 Co si myslíte o Evropské unii?

Nemáme rušit věci, které trvají, i  když 
s chybami. Nesmyslům z EU se ale musíme 
rozhodně postavit.

 Co si myslíte o současné vládě?
Zaplať pánbůh, že už končí.

 Co si myslíte o Andreji Babišovi?
Chápu, že lidé byli před 4 roky z někte-

rých politiků znechucení. Často oprávně-

ně. Dnes ale každý vidí, že pan Babiš šel 
do  politiky jen kvůli vlastnímu byznysu, 
aby získával obří dotace a další výhody pro 
své firmy. 

 Co si myslíte o ODS a letošních vol-
bách?

Mluvím s lidmi a vidím, že si všimli, jak 
hodně se ODS změnila. Poučili jsme se 
z  minulosti, prosazujeme konkrétní pro-

gram pro všechny aktivní a pracovité lidi. 
Ve Sněmovně navrhujeme například zjed-
nodušení a snížení daní. Věřím, že na pod-
zim dostaneme šanci tyto konkrétní kroky 
prosadit. 

 Co byste chtěl v politice změnit?
Aby vedle pravomoci věci ovlivňovat 

existovala také větší odpovědnost za  ná-
sledky.

Mám 
obavy, že 

západní společnost 
páchá sebevraždu.

Jan Zahradník, 68 let
• bývalý učitel matematiky a fyziky
• zakladatel Česko-anglického gym-

názia
• byl prvním hejtmanem Jihočeského 

kraje
• od roku 2013 poslancem
• ženatý, má dvě dcery a tři vnučky



VÍCE SVOBODY,
MÉNĚ BYROKRACIE
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Modrá vlna dorazila i do našeho kraje

RNDr. Jan 
Zahradník 
68 let, poslanec Parla-
mentu České republiky

Bc. Radim
Staněk 
44 let, vedoucí 
kulturního domu

Ing. Jan 
Bauer 
48 let, ekonom, 
živnostník

Bc. Jiří 
Černý 
44 let, 
jednatel společnosti

Ing. Hana 
Šťastná, 48 let, ředi-
telka Regionální agrární 
komory Jihočeského kraje

Ing. Robert 
Flandera 
51 let, 
soudní znalec

Ing. František 
Dědič 
54 let, investiční 
technik, OSVČ

Ing. Světlana 
Procházková, MBA
55 let, galeristka a nakla-
datelka, Strana sou-
kromníků ČR

Hana Dufková 
Spoladore, 35 let, 
ředitelka domova pro 
seniory, jednatelka firmy

doc. Mgr. Lenka 
Hrušková, Ph.D.  
50 let, docentka 
na vysoké škole

Pavel 
Souhrada 
57 let, starosta
městyse

Mgr. Milan 
Horňák 
51 let, 
geolog

Mgr. Jiří 
Mánek, MBA 
45 let, přírodovědec, 
živnostník

Bc. Irena 
Ravandi, Dis. 
44 let, kavárnice,
živnostnice

Ing. Eva 
Piherová 
47 let, finanční 
podnikatelka

Ing. Jitka 
Šebelková 
49 let, 
starostka

Magdalena 
Opolzerová 
31 let, manažerka malo-
obchodního provozu

Ing. Jiří 
Cais 
41 let, jednatel 
společnosti

Marie Mračková 
38 let, soukromý 
zemědělec, Strana sou-
kromníků ČR

Ing. Alena 
Šindlerová 
64 let, 
starostka obce 

prof. RNDr. Jiří 
Masojídek, CSc. 
64 let, vědecký pracov-
ník, univerzitní profesor

Ondřej Kadlec 
24 let, student, spolu-
pracující v rodinné firmě, 
Strana soukromníků ČR


