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Ve Zlínském kraji se kandidáti pustili do vaření
Deset dobrých jídel a stejný počet receptů na řešení problémů naší země. Tak vy-
padá originální kuchařka, kterou připravili kandidáti ODS s podporou Soukromníků 
ve Zlínském kraji. Role šéfkuchaře se logicky ujal Stanislav Blaha, lídr kandidátky.

 Kde se zrodil nápad na přípravu ku-
chařky?

Přesto, že se politika dotýká života kaž-
dého z nás, čím dál více lidí se na ni dívá 
skrz prsty – nadávají na ni, nechtějí s ní mít 
nic společného, prostě jí přestávají rozu-
mět.  Důvodů, proč tomu tak je, najdeme 
více. Mnoho z nich je navýsost individuál-
ních, ten hlavní je ale společný – z politiky 
se vytratil obsah. Hnutí či strany už mnoh-
dy rezignovaly na podrobný program. Stej-
ně tak rychle se vzdávají svých idejí, tedy 
pokud někdy vůbec nějaké měly. My pro-
gram máme. Je silný. Držíme se i principů, 
jsme v nich pevní. Naším cílem je stabilní 

země. Ale jak to přiblížit všem a přitom ne-
nudit? Tak nás napadlo, že nejlépe stravi-
telnou formou bude právě kuchařka.

 Jak vypadala příprava? Bylo náročné 
programové teze přetavit do receptů?

Vlastně ani ne. Čím více jsme o tom pře-
mýšleli, nacházeli jsme další a další styčné 
body mezi vařením a  politikou. Předně, 
vaření je každodenní záležitost, která je 
zcela nezbytná. Zároveň je zde ale znač-
ný prostor pro vlastní postupy, kreativitu, 
musíte vařit jen z toho, na co máte. A tak 
by šlo pokračovat dál a  dál. Nebyl tak 
žádný problém udělat z  programových 

cílů recepty, z  jednotlivých kroků ingre- 
dience a z našich kandidátů kuchaře. Pod-
le ohlasů, které máme, se nám to docela  
povedlo. 

 Když už jsme u toho vaření, jak byste 
charakterizoval „kuchyni“ ODS?

Hlavně nevaříme z  vody. Nejen v  ku-
chyni se držíme zásady, že základem je 
čistota a pořádek. Věříme, že největší šanci 
na úspěch má to, co je tradiční, co vytváře-
ly generace našich rodičů a prarodičů. Ale 
to neznamená, že se bojíme být v rozumné 
míře kreativní a  novým nápadem dodat 
překvapivě svěží chuť.

JAK POMOCI ZLÍNSKÉMU KRAJI?  
URČITĚ NE PŘESMĚROVÁNÍM PENĚZ
Kandidáti všech stran často dostávají otázku, co mohou udělat pro svůj region. Od-
povědi se různí. Postoj ODS s podporou Soukromníků je však zcela jasný. „Neslibu-
jeme, že do kraje pošleme z Prahy více peněz. Chceme ale v Parlamentu dosáhnout 
takových změn, které zaručí, že z nich budou moci těžit všichni občané. Problémy, 
které náš kraj trápí, chceme řešit systémově,“ říká lídr kandidátky ve  Zlínském 
kraji Stanislav Blaha, starosta Uherského Hradiště.

Zlínský kraj má dobré základy. Pracovité 
a aktivní lidi, podnikatelskou tradici i pes-
trost danou propojením tradic a  hodnot 
Slovácka, Valašska a Hané. Aby tento po-
tenciál mohl naplno vyniknout, je nutné 
vyřešit několik problémů, o kterých se už 
dlouho mluví. Řešení jsou obsažena v pro-
gramu ODS s podporou Soukromníků.

Jak konečně postavit 
v kraji dálnice
Dlouhodobě snížená kvalita života desítek 
tisíc lidí bydlících podél přetížených silnic. 
To je realita Zlínského kraje způsobená tím, 
že důležité rozvojové projekty, jako napří-
klad dálnice, zůstávají jen čárou na  mapě. 
A to přesto, že mají zajištěno financování.

„Chceme proto snížit neúměrnou byro-
kratickou zátěž a omezit možnost nekoneč-
ných průtahů při výstavbě infrastruktur-
ních a strategických staveb. Snížíme počet 
administrativních projednávání a zlepšíme 
ochranu před odpůrci těchto staveb, kteří 
se je snaží blokovat. Budeme také inicio-
vat zákon o prioritních stavbách a chceme 

změnit zákon o ochraně životního prostře-
dí tak, aby bral ohledy i na zájmy člověka,“ 
nabízí řešení Stanislav Blaha.

Jak přidat lidem do peně-
ženek více peněz
Druhé nejnižší mzdy v  celé zemi, málo 
pestrá nabídka práce a  odliv absolven-
tů středních i  vysokých škol, kteří v  kraji 
nenacházejí příležitost. Tak už delší dobu 
vypadá situace ve Zlínském kraji. Co mů-
žeme udělat pro zlepšení? „Především 
chceme zavedením 15% sazby z  hrubé 
mzdy dosáhnout toho, aby lidem z  je-
jich výdělků zůstalo více v  peněženkách 
– v tomto případě jde o okamžité zvýšení 
čisté mzdy o  sedm procent. Kromě toho 
chceme usnadnit podnikání tím, že zave-
deme jednoduchou paušální daň pro malé 
podnikatele a  zrušíme řadu zákazů, ome-
zení a  dalších byrokratických překážek,“ 
říká starosta města Hulín a dvojka na kan-
didátce Roman Hoza. 

Stát také musí přestat dávat ruce pryč 
od strategické zóny v Holešově, jejíž vznik 
výrazně podpořil – její šetrné a smysluplné 
obsazení je šancí pro celý kraj.

Jak dostat lékařskou péči 
blíže k lidem
Výrazné rozdíly v  dostupnosti zdravotní 
péče, kdy v  některých regionech musejí 
lidé cestovat za lékařem mnoho kilometrů. 
To je běžná realita Zlínského kraje, kterou 

navíc dokresluje fakt, že jde o jeden z mála 
regionů bez letecké záchranné služby.

Prosadíme dostupnost praktických 
lékařů, pediatrů a  zubařů pro pacienty 
na celém území republiky, podporu zdra-
votní péče v  domácím prostředí, posílení 
role praktických lékařů a  funkční systém 
letecké záchranné služby po  celém území 
České republiky – tedy i ve Zlínském kraji. 
Systém zdravotnictví je třeba zjednodušit 
a odstranit jeho nerovnosti, aby byl otevře-
ný a pro všechny předvídatelný.

Jak zastavit vylidňování 
venkova
Aktivní a pracovití lidé, udržování tradic, 
bohatý spolkový život. Tak zatím stále vy-
padá venkov ve Zlínském kraji. Tyto pilíře 
ale v poslední době oslabují. Důvodem je 
odchod mladých lidí, situaci dále svými 
kroky zhoršuje současná vláda.

„Nejdůležitějším prvkem rozvoje ven-
kova je pro nás svobodný a aktivní občan. 
Proto považujeme za základní článek živo-
ta na venkově živnostníky, drobné podni-
katele a malé a střední zemědělce a spolky. 
Stát by měl venkov podporovat i  chránit 
a maximálně zjednodušit podnikání v ob-
lasti zpracování produktů z  vlastní země-
dělské výroby, v řemeslné výrobě a ve služ-
bách, včetně turistiky,“ říká starostka 
slovácké obce Komňa Jana Křižková ze 
Strany soukromníků ČR, která je trojkou 
kandidátky ODS s podporou Soukromní-
ků ve Zlínském kraji.

Vědí, jak na to, mají ingredience. Výsledek stojí za to!

Se správnou mírou: Jen tolik, kolik toho sníme, a jen to, na co skutečně máme. Přiměřenost a rozvaha je důležitá nejen v kuchyni, 
vařit „na dluh“ či z cizího není umění, to umí každý. Dělejme věci s rozumem.

Buďme tradiční: Pestrost je důležitá nejen v kuchyni, je také kořením života. Nic se ale 
nemá přehánět, některé ingredience si nikdy nesednou. Držme se toho, co je po gene-
race vyzkoušené.  Mějme v úctě tradice.

Ingredience a pracovní postup: Pokud se držíte ověřeného receptu, je velká šance, že 
výsledek bude dobrý. Ale to neznamená, že nemůžete udělat něco jinak, být trochu 
originální. Buďme prostě sví.
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Modrá vlna dorazila i do našeho kraje

Ing. Stanislav 
Blaha
47 let, starosta města
Uherské Hradiště

Ing. Radovan Ma-
cháček
50 let, manažer

Mgr. Bc. Eva
Ledvinová
55 let, ředitelka
dětského domova

Jan 
Pijáček 
59 let, starosta 
obce Vlčnov

JUDr. Stanislav 
Devátý, Dr. 
65 let, 
advokát

Mgr. Roman Hoza
50 let, starosta města
Hulín

Mgr. Jan Vodák, Ph.D., 
47 let, personální 
konzultant – coach, 
Strana soukromníků ČR

Ing. Hana
Skácalová
54 let, ekonom,
strážník MP

Ing. Radúz Mácha 
63 let, ředitel 
organizace, Strana 
soukromníků ČR

Bc. Roman 
Kalabus 
45 let, manažer 
cestovního ruchu

Ing. Jana Křižková 
MBA, 46 let, starost-
ka obce Komňa, Strana 
soukromníků ČR

MUDr. David Ondra
46 let, primář urologic-
kého oddělení

Mgr. Daniela
Hebnarová
60 let, ředitelka Domu
kultury Kroměříž

Karel 
Jarcovják 
46 let, invalidní 
důchodce

Mgr. Josef Slovák
58 let,
ředitel SOŠ
J. Sousedíka

Petr Kozák 
48 let, manažer

Mgr. Petr Viceník
46 let, starosta
města Bojkovice

Robert 
Hlavica 
43 let, 
podnikatel

Milan Foukal
45 let,
podnikatel,
živnostník

Marek Andrýsek 
22 let, student

Ing. Petr Holý
52 let, 
podnikatel

Ing. Jiří 
Durďák 
62 let, ředitel 
střední školy


