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SIMEON KARAMAZOV: PRAVICE MŮŽE OPĚT VÍTĚZIT

Simeon Karamazov, 53 let
• zakladatel a emeritní děkan Fakulty 

elektrotechniky a informatiky 
Univerzity Pardubice 

• aktivní vysokoškolský pedagog
• věnuje se vědě a výzkumu a účastní 

se mezinárodních vědeckých 
konferencí

• v roce 2009 jmenován profesorem
• působil v komunální i krajské 

politice
• od roku 2013 poslancem
• ženatý, má syna a dceru
• volný čas věnuje tenisu, cyklistice, 

lyžování, ale také literatuře a hudbě

Lídr ODS pro volby do Poslanecké sněmovny v Pardubickém kraji je zkušený a úspěš-
ný akademik, ale i politik. Co by chtěl v politice změnit, jak nejraději odpočívá a co 
si myslí o současné vládě?

 Jaká je Vaše oblíbená kniha?
Malý princ od Antoina de Saint-Exupé-

ryho.
 

 Co máte na  Pardubickém kraji nej-
raději?

Kombinaci průmyslových oblastí s jejich 
dynamikou a  klidných a  malebných míst 
v téměř nedotknuté přírodě našeho kraje.

 
 Jak nejraději odpočíváte? 

Nejraději ve stínu stromů na chatě nebo 
v zahradě.

 
 Kdy jste nejšťastnější? 

Když se procházím po  lese, rodina je 

v pořádku a já mám všechno hotovo.
 

 Z čeho máte strach?
Z nemoci a z bezmoci.
 

 Jaká je Vaše oblíbená filmová posta-
va? 

Inženýr Josef Hovora ze seriálu Dobrá 
Voda.

 
 Co Vás v poslední době vyděsilo?

To, že soudruzi z  EU místo sebekritiky 
přemýšlejí, jak potrestat Velkou Británii 
za brexit.

 
 Na co se právě těšíte? 

Až budu mít čas odpočívat.
 

 Jaké je Vaše oblíbené jídlo? 
Klasická poctivá česká svíčková.
 

 Jaký je Váš největší hřích?
Čokoláda.

 Co si myslíte o Evropské unii?
Pokud se nám nepodaří prosadit trans-

formaci, zbyde po  EU spálená země jako 
po každém socialistickém experimentu.

 Co si myslíte 
o současné vládě?

Přežili jsme ji 
a  sčítáme ško-
dy ve  všech 
oblastech.

 Co si myslíte o  ODS a  letošních vol-
bách?

ODS možná ještě nezíská nejvíce procent, 
ale určitě prokáže, že pravice může opět ví-
tězit a tvořit hodnoty.

 Co byste chtěl v politice změnit?
Zdá se, že je politika už tisíce let ve svých 

principech neměn-
ná. Lze ji ale 

využít k dob-
rým věcem, 
tak ať je to 
co nejčas-
těji.

VÍCE SVOBODY A LEPŠÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Pardubický kraj dlouhodobě patří mezi místa s nejkvalitněj-
šími podmínkami pro život. Nízká míra nezaměstnanosti, 
dostupné kvalitní vzdělání, široké možnosti volnočasového 
vyžití, a dokonce nejnižší míra kriminality v rámci České re-
publiky – to jsou jen některé z  výhod, kterými se občané 
Pardubického kraje mohou těšit. I přesto se ovšem náš kraj 
potýká s celou řadou problémů a nedostatků, na které se Ob-
čanská demokratická strana chce po  volbách zaměřit. Jaké 
jsou tedy priority jejích kandidátů v Pardubickém kraji?
„Z pozice bývalého děkana Fakulty elektro-
techniky a informatiky Univerzity Pardubice 
považuji za naprosto klíčové propojit vzdě-
lávání se získáním praktických zkušeností. 
Nepotřebujeme, aby studenti složili matu-
ritu nebo obdrželi vysokoškolský titul jen 
kvůli všemožným statistikám o vzdělanosti. 
Naopak, škola musí své studenty připravit 
zejména tak, aby našli uplatnění na  trhu 
práce,“ tvrdí Simeon Karamazov, lídr kandi-
dátní listiny ODS v Pardubickém kraji.

Právě na oblast vzdělávání byla v uply-
nulých čtyřech letech zaměřena značná po-
zornost stávající vládní koalice, ovšem bez 
většího úspěchu. Místo vytvoření motivu-
jících podmínek pro školské pracovníky 
včetně jejich patřičného finančního ohod-
nocení přišla vláda s opětovným nárůstem 
administrativy a s dalšími zásahy do života 
lidí. „Odmítám, aby bylo rodičům naři-

zováno, kdy mají dítě poslat do  školky, 
nebo aby si žáci nemohli ve  škole koupit 
tatranku, pokud na ni mají chuť,“ doplnil 
Karamazov v  narážce na  tzv. pamlskovou 
vyhlášku Ministerstva zdravotnictví.

S  přílišnými zásahy státu nesouhlasí 
ani soukromý zemědělec a  další kandidát 
ODS do Poslanecké sněmovny David No-
vák. „Ve své mlékárně v Uhersku neustále 
bojuji s  pravidelnými kontrolami nejrůz-
nějších úřadů. Pokutován jsem byl i za to, 
že jsem svůj výrobek označil jako čerstvé 
kakao, přičemž povolený název dle evrop-
ské legislativy má být jedině mléčný nápoj 
s  příchutí kakaa. Stát by měl své občany 
před podobnými nesmysly spíše chránit, 
než aby je horlivě vyžadoval,“ řekl.

Právě ochrana svobody podnikání je 
stěžejním tématem Občanské demokra-
tické strany. Úlohou státu musí být vytvá-

ření příznivých podmínek pro všechny, 
kteří mají odvahu se sami živit a  nabízet 
práci také řadě dalších. Vždyť živnostníci 
a drobní podnikatelé odjakživa byli páteří 
české ekonomiky. Za  svoji snahu by měli 
být uznáváni, a  nikoli označováni za  pa-
razity nebo zloděje, jako to dělá současná 
levicová vláda.

„Zapomenout nesmíme ani na  malé 
firmy, kterých máme v Pardubickém kraji 
celou řadu. Těm bychom nejvíce pomohli 
zjednodušením nepřehledného daňového 
systému a  zrušením zbytečných regulací. 
Ať stát firmy kontroluje, ale přeci nemo-
hou trávit polovinu svého času papírová-
ním a  přípravou na  kontroly. Firmy po-
třebují hlavně vyrábět a prodávat,“ dodal 
Novák.

Aby byl přitom Pardubický kraj pro 
firmy atraktivní, je nezbytné zajistit jeho 
dobrou dopravní obslužnost. Řadě měst 
chybí důležité obchvaty, celý kraj pak zou-

fale postrádá rychlostní silnice. Kandidáti 
ODS jsou proto připraveni vyvinout veške-
ré úsilí, které dopravní situaci v kraji zlepší. 
Vzhledem ke  strategické poloze Pardubic 
jako významného železničního uzlu bude 
v budoucnu navíc nezbytné investovat také 
do modernizace a  rozšíření páteřní želez-
niční trati Praha–Pardubice–Olomouc–
Ostrava. Ta řadě obyvatelů kraje umožňuje 
rychle a pohodlně cestovat nejen za prací.

Vedle dopravy tvoří důležitou část volební-
ho programu Občanské demokratické strany 
i problematika zdravotnictví. Je nepochybně 
prvořadým úkolem státu dbát o zdraví svých 
občanů a  poskytnout jim kvalitní zdravot-
ní péči. „Musíme si uvědomit, že zdravotní 
péče stojí nemalé peníze. Máme-li držet 
krok s moderními trendy v medicíně, musí 
mít financování zdravotnictví jednoznačnou 
prioritu,“ uvedl problematiku kandidát ODS 
Ladislav Valtr, současný krajský radní pro  
zdravotnictví.

Podle něj je české zdravotnictví přes 
všechny své problémy z  hlediska kvality 
široce poskytované péče na  velmi dobré 
úrovni. Je však třeba zajistit lepší organiza-
ci systému poskytování péče a také zabránit 
odchodu zdravotnických pracovníků za lep-
ším do zahraničí. „V krajských nemocnicích, 
ale i  v dalších zdravotnických zařízeních se 
potýkáme s nedostatkem pracovníků. Chybí 
jak doktoři, tak zejména sestry. Cesta k  ře-
šení vede přes celkové posílení financování 
zdravotnictví, změnu úhradové vyhlášky 
i  lepší spolupráci mezi jednotlivými zdra-
votnickými zařízeními. To vše samozřejmě 
v  kombinaci se zvyšováním finanční moti-
vace personálu,“ objasnil hlavní příčiny ne-
dostatku zdravotnických pracovníků Valtr. 
Podle něj musí být zdravotničtí pracovníci 
za  svoji důležitou a  náročnou práci odpo-
vídajícím způsobem ohodnoceni. Jinak se 
české zdravotnictví bude s nedostatkem pra-
covních sil potýkat i nadále.
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prof. Ing. Simeon 
Karamazov, Dr.
53 let, vysokoškolský
učitel a poslanec

Michal 
Kortyš
55 let, náměstek hejt-
mana Pardubického kraje

Jaroslav Martinů
58 let, starosta Poličky,
hospodář Rybářského 
sdružení Vysočina Polička

Pavel 
Čížek
51 let, místostarosta 
města Svitavy

Ing. Radim
Jirout, MBA, LL.M.
46 let, generální ředitel
akciové společnosti

Ing. Martin 
Kozáček
47 let, stavební projek-
tant, společník firmy

Mgr. Kateřina 
Drábková Bíbusová 
36 let, ředitelka orga-
nizace pro mentálně 
postižené

Ing. Miloslav 
Sejkora
53 let, starosta města 
Bystré

Petr Bajer
50 let, předseda Strany 
soukromníků ČR, místo- 
starosta Holic, podnikatel

Ivana Snítilová
59 let, členka předsed-
nictva Strany soukromní-
ků ČR, živnostnice

Matouš Pořický
42 let, ředitel stavební 
společnosti, místostaros-
ta Ústí nad Orlicí

Mgr. Stanislava 
Švarcová
51 let, ředitelka Základní 
školy speciální Lanškroun

PhDr. Vojtěch
Kyncl, Ph.D.
34 let, vědecký pracovník 
Historického ústavu AV ČR

Mgr. Alena 
Stránská
51 let, učitelka Základní 
školy Heřmanův Městec

Ing. David
Novák
51 let, soukromý 
zemědělec

Ing. Patrik 
Dospěl
27 let, analytik 
v logistice

Ing. Ladislav
Valtr, MBA
47 let, krajský
zdravotní rada

PaedDr. Jan 
Mazuch
52 let, ředitel festivalu 
šachu a her Czech Open

Mgr. Jan
Švadlenka, Ph.D.
35 let, buněčný
biolog

Modrá vlna dorazila i do našeho kraje


