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Zbyněk Stanjura: Chci prosadit nižší daně a vyšší příjmy
Zbyněk Stanjura je jedním z nejviditelnějších poslanců 
Poslanecké sněmovny. Věnuje se hlavně ekonomickým 
otázkám a dopravě. Co by chtěl v politice změnit, na co 
se těší a jak odpočívá? 

 Jaká je Vaše oblíbená kniha?
Celý život jsem vášnivým čtenářem. 

Mám mnoho oblíbených knih, například 
Poslední kabriolet, Vy-
hoďme ho z  kola ven, 
Orwellův román 1984. 
Rád čtu i  dobré detek-
tivky. 

 
 Co máte na  Mo-

ravskoslezském 
kraji nejraději?

Obyvatele na-
šeho kraje, jejich upřímnost, otevřenost 
a  pracovitost. Jsme (slovy J. Nohavici) 
„kraj razovity“.

 
 Jak nejraději odpočíváte? 

Aktivně i pasivně. Rád čtu, cestuji, jez-
dím na inline bruslích či na kole.

 Kdy jste nejšťastnější? 
Když jsem doma v rodinném kruhu.
 

 Z  čeho máte 
strach?

Z fanatismu. 
 

 Jaká je Vaše 
oblíbená filmová 
postava? 

James Bond, 
mám sbírku 
všech filmů 

s agentem 007 a vždy se těším na jeho nová 
dobrodružství.

 Co Vás v poslední době vyděsilo? 
Děsí mne možnost jednobarevné vlády 

Andreje Babiše či jeho vládnutí s  podpo-
rou komunistů.

 Koho byste pozval na skleničku?
„Popelku“ Libušku Šafránkovou.
 

 Na co se právě těšíte?
Podzim je ideální čas na poznávání za-

jímavých míst a měst. Plánujeme se ženou 
krátké výlety k našim sousedům, chceme 
navštívit Košice, Krakov nebo Drážďany..

 Jaké je Vaše oblíbené jídlo? 
Smažený vepřový řízek, středomořská 

kuchyně a mnoho dalších. J 

 Jaký je Váš největší hřích?
To neprozradím, správnou odpověď zná 

má žena.

 Co si myslíte o Miloši Zemanovi?
Miloš Zeman není dobrým preziden-

tem. Věřím, že najdeme kandidáta, který 
ho na Pražském hradě vystřídá.

 Co si myslíte o Evropské unii?
Evropská unie potřebuje zásadní změny, 

my víme jaké a chceme je prosadit. Místo 
nesmyslných regulací potřebujeme skuteč-
ně otevřený a svobodný evropský trh.

 Co si myslíte o současné vládě?
To nejlepší na ní je, že již za pár týdnů 

skončí. Celou dobu vede třídní boj s drob-
nými podnikateli a  živnostníky, krok 
po kroku nám zmenšuje prostor svobody.

 Co si myslíte o Andreji Babišovi?
Pro naši zemi bude mnohem lepší a bez-

pečnější, když Andrej Babiš neprosadí to, 
o čemž údajně sní. Česká republika se ne-
smí stát firmou a její občané se nesmí stát 
zaměstnanci této firmy.

 Co si myslíte o ODS a letošních vol-
bách?

Máme šanci získat důvěru pravicových 
voličů zpět. Jsme silní v  programu, pevní 
v principech a neústupní v hodnotách.

 Co byste chtěl v politice změnit? 
Chci prosadit nižší daně a vyšší příjmy, 

méně byrokracie a více svobody. Chci při-
spět k tomu, aby občané posuzovali politi-
ky podle činů, a ne podle slov.

Jsme silní 
v programu, 

pevní v principech 
a neústupní v hodnotách.

Dvě tváře Moravskoslezského kraje – z popelky perlou České republiky
Žádný jiný kraj neprošel od revoluce tolika změnami jako ten Moravskoslezský. Ze špinavé 
popelky, kde hlavním zdrojem obživy byla těžba uhlí a těžký průmysl, se postupně stala 
turisty i investory vyhledávaná perla České republiky. Mnoho dobrých změn se podařilo, 
řada problémů své řešení teprve hledá.
„Za  mého mládí byly symbolem našeho 
kraje důlní věže. Dnes jsou to špičkové 
podniky exportující do celého světa a také 
kulturní, společenské a sportovní akce, kte-
ré každoročně lákají desítky tisíc lidí z celé 
republiky, ať už se jedná o Dny NATO, Zla-
tou tretru nebo Colours of Ostrava,“ říká 
Zbyněk Stanjura, volební lídr ODS za Mo-
ravskoslezský kraj.

Některé problémy zmizely, jiné přetrvá-
vají a také se objevily nové. Kvalita ovzduší 
se sice oproti minulému období výrazně 
zlepšila, stále je však v porovnání se zbyt-
kem republiky tristní a musíme nadále dě-
lat kroky k jejímu zlepšení. 

V kraji za 20 let ubylo  
80 tis. lidí
Novými fenomény, které sužují Morav-

skoslezský kraj, jsou zejména nadprůměr-
ná nezaměstnanost a  odchod mladých 
lidí z  regionu. Od  roku 1993 tak náš kraj 
opustilo přes 80 tisíc lidí, to jsou skoro dvě 
okresní města plná lidí. „Každoročně z na-
šeho kraje odcházejí stovky obyvatel za ži-
votem někam jinam. Samozřejmě že něja-
ká kulturní památka nebo sportovní akce 
obyvatele v  našem kraji neudrží. Většina 
jde za prací, uplatněním, vyšším výdělkem 
nebo za  lepším životním prostředím. To 
je třeba nabídnout i u nás,“ uvádí Martin 
Sliwka, kandidát č. 3 za Občanskou demo-
kratickou stranu.

Právě vysoká nezaměstnanost, která 
i  v  současné době v  kraji převyšuje 6 %, 
a  ve  srovnání se zbytkem republiky pod-
průměrné mzdy jsou hlavními důvody 
odchodu mladých lidí zejména do  Prahy 
a Brna. „Těmto mladým lidem musíme na-

bídnout možnost vyšších mezd i v Morav-
skoslezském kraji. Toho můžeme dosáh-
nout například snížením daní, zlepšením 
vzdělávání a  lepší spoluprací škol a  firem 
zejména v  technických oborech. Učni 
musí mít možnost získat zkušenosti a praxi 
i u živnostníků, kde také po  škole najdou 
uplatnění, nebo si založí své podnikání,“ 
dodává Zbyněk Stanjura.

Kvalitní doprava snižuje 
nezaměstnanost
Jedním z  fungujících způsobů, jak sní-
žit nezaměstnanost, je zlepšení dopravy. 
Tomu napomůžou jak obchvaty měst, je-
jichž příprava začala za  vlády ODS (např. 
Krnova, Opavy, Třince), nebo zcela nové 
silnice a dálnice. Zvýší se tak v rozumném 
čase dostupnost pracovních míst a občané 
i  z  odlehlejších částí regionu budou mít 
více možností. Druhým směrem, který je 
třeba podporovat, je rozšiřování spojů ve-
řejné dopravy, zejména vlaků, které v po-
sledních letech zaznamenávají obrovský 
rozvoj. Doprava je také jednou z  priorit, 
které se zástupci ODS věnují ve vedení Mo-
ravskoslezského kraje.

Kvalitní zdravotnictví je 
základ
Špatné životní prostředí má také vliv 
na průměrnou délku života, která je v Mo-
ravskoslezském kraji nejnižší z celé repub-
liky (společně s  Ústeckým krajem). Bez 
kvalitního a  dostupného zdravotnictví to 
do budoucna nepůjde. Na tuto problemati-
ku se chce zaměřit kandidátka č. 2 za ODS 
MUDr. Marie Manoušková. 

Je to oblast, která je zasažena nerovný-
mi podmínkami mezi jednotlivými typy 
zdravotnických zařízení a  také přebujelou 
byrokracií: „Musíme narovnat podmínky 

pro zdravotnické pracovníky v  nemocni-
cích i  v  ambulancích. Omezením nadby-
tečné administrativy chceme zajistit více 
času lékařům i zdravotním sestrám na své 
pacienty,“ říká Marie Manoušková.

Moravskoslezský kraj má obrovský po-
tenciál, který je třeba využít. Kandidáti Ob-
čanské demokratické strany jsou připrave-
ni jej zastupovat a být jeho silným hlasem 
v Parlamentu.

Zbyněk Stanjura, 53 let
• vystudoval obor elektronické počíta-

če na VUT v Brně
• po revoluci spoluzaložil IT firmu
• byl 8 let primátorem Opavy
• od roku 2010 poslancem
• v letech 2012–2013 ministrem 

dopravy
• ženatý, odpočívá u cestování, četby 

a sportu
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Ing. Zbyněk 
Stanjura
53 let,
poslanec PČR

Vavřinec 
Pečinka 
44 let, podnikatel v obo-
ru přesného strojírenství

Petr 
Czudek 
45 let, trenér basketba-
lového klubu Opava

Ing. Jan 
Vavříček 
34 let, 
IT specialista

Mgr. Martina 
Nováková, DiS.
41 let, ředitelka 
neziskové organizace

Ing. Ivo 
Brauner 
51 let, podnikatel, Stra-
na soukromníků ČR

Ing. Mgr. Radek 
Šnita, MBA 
43 let, ředitel společ-
nosti

Ing. Eva 
Dufková 
28 let, 
auditorka

MUDr. Marie 
Manoušková
60 let, všeobecná 
praktická lékařka

Bc. Radana 
Zapletalová 
54 let, 
galeristka

Mgr. Veronika 
Žáková 
34 let, vedoucí 
sociálních služeb

Vlastimil Dostál 
57 let, soukromý pod-
nikatel, Strana sou-
kromníků ČR

Ing. Patrik 
Schramm
43 let, starosta města 
Budišov nad Budišovkou

Ing. Milan 
Kolder 
55 let, projektový 
manažer

Ing. Iris 
Heclová 
49 let, provozní ekono-
mická náměstkyně

Mgr. Martin 
Sliwka
47 let, jednatel 
společnosti

Bc. Michal 
Sněhota, 28 let, ředi-
tel neziskové organiza-
ce, sociální pracovník

Ing. Miroslav 
Konvičný 
54 let, 
manažer

Ing. Vladimír 
Návrat 
54 let, 
projektant

Petr Thaisz
51 let, soukromý pod-
nikatel, místopředseda 
Strany soukromníků ČR

Ing. Pavel 
Mlýnek 
48 let, obchodní 
manažer

Jan 
Stanjura 
50 let, daňový 
poradce

Jakub Janda
39 let, 
reprezentant
ve skocích na lyžích

Ing. Werner 
Bernatík, Ph.D. 
47 let, vysokoškolský 
pedagog

Lubomír 
Adamiš 
52 let, podnikatel, Stra-
na soukromníků ČR

Bc. Tomáš 
Barták 
28 let, 
IT konzultant

Ing. Jana 
Císařová
38 let, specialistka
marketingu

Jan 
Pánik 
26 let, marketingový 
manažer

Igor Trávníček 
53 let, starosta měst-
ského obvodu Ostrava-
-Hrabová

Bohuslav Hamrozi
59 let, podnikatel, 
prezident Cechu topená-
řů a instalatérů ČR

Ing. Miroslav 
Kopečný 
60 let, starosta města 
Kopřivnice

Karel 
Bednařík 
53 let, 
elektrikář

Mgr. Yvona Dlu-
hošová 
52 let, ředitelka 
mateřské školy

Mgr. Petr 
Juras
50 let, 
ředitel školy

Bc. Ladislav 
Jodlovski 
44 let, 
IT analytik

Eva Pastušková 
64 let, prezidentka 
občanského sdružení 
Kiwanis

Modrá vlna dorazila i do našeho kraje


