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Vážení spoluobčané hlavního města Prahy,

při prohlídce seznamu kandidujících stran 
do zastupitelstva hlavního města Prahy 
zjistíte, že letos poprvé se bude ucházet o 
Vaši přízeň pravicová koalice výše uvedených 
stran. Pravdu bude mít ten, kdo řekne 
menších stran. Ano, ale ani jedna strana 
není začínající. Čtyřkoalice má dohromady 
v obecních zastupitelstvech v České republice 
více jak 200 komunálních politiků, 4 krajské 
zastupitele a má nebo v nedávné minulosti 
měla zastoupení v Senátu České republiky. 
A je šance, že i v letošních senátních volbách 
v obvodech Blansko, Kutná Hora a Pardubice 
uspějeme opět.

Politicky organizovaní soukromníci ihned 
po 17. listopadu 1989 navázali na své úspěšné 
předky z Československé strany živnostensko-
obchodnické středostavovské z let 1919 – 
1938. Krátce po listopadu 1989 se narodili i 
Monarchisté a Konzervativci. KAN má své 
kořeny už v roce 1968.

Když si prohlédnete naši 65člennou 
kandidátku, zjistíte, že je personálně velmi 
silná a odborně rozmanitá. Když si přečtete 
náš volební program pro Prahu, zjistíte, že 
je věcný, nepopulistický a přesně postihuje 
to, co je nutné v Praze prosadit a postupně 
realizovat. Jsme si přitom vědomi, že korupční 
aféry STANu, Prahy sobě, ale také TOP 09 a 
Pirátů budou mít pro Prahu své následky. 
Prahu je nutné vést s národohospodářským 
citem a znalostí problematiky. A takové lidi 
máme na kandidátce.

Zabráníme společně s Cechem fi akristů a povozníků Čech a Moravy 
pokusům zastupitelů TOP 09 a Pirátů o likvidaci této živnosti v Praze. 
Tato historická profese je na území Prahy provozována od r. 1570 - 
zakázali ji pouze komunisté v letech 1949 – 1989.

Dovolte, abych na závěr článku překročil 
hranice Prahy a poukázal na situaci 
v České republice. Určitě se shodneme, že 
hospodářská a politická situace je nejen 
v České republice velmi složitá a nebezpečná. 
Máme oprávněné obavy, že populisté z ANO, 
SPD a další se už v letošním podzimu pokusí 
využít stále se prohlubující hospodářské krize 
k politickému zvratu. Bohužel současná vládní 
koalice podceňuje narůstající sociální pnutí ve 
společnosti, nedostatečně vysvětluje důvody 
situace a přepouští tím prostor pro demagogii 
ANO a SPD. Tedy těm, kteří republiku 
zadlužily a společně s prezidentem republiky 
dlouhou dobu byly veřejnými ruskými 
patolízaly.

Oceňujeme pevné postoje vlády Petra Fialy 
v zahraniční politice. Ale bez srozumitelné 
domácí politiky a díky zhoršující se fi nanční 
situaci jak zaměstnanců, tak soukromníků, 
hrozí už tento podzim rozsáhlé sociální 
nepokoje. Pokud si Petr Fiala a jeho vláda 
rychle neuvědomí nebezpečnost situace, 
prohraje. A korupční aféry STANu a možná 
dalších vše urychlí. Představa, že bude v České 
republice prezidentem Andrej Babiš a Karel 
Havlíček předsedou vlády je pro naši skutečně 
pravicovou koalici nemyslitelné!!! Je nutné 
udělat vše proto, aby tomu tak nebylo!!!

Rudolf Baránek,
zakladatel Strany soukromníků České 
republiky a volební zmocněnec koalice v Praze

ZÁCHRANA FIAKRU
V PRAZE
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Vážené voličky a voliči,

předkládáme vám stručný přehled důležitých priorit, které v případě vaší důvěry chceme prosazovat v Zastupitelstvu hlavního města Prahy.

Bez moderní dopravní infrastruktury a pořádku 
v investicích se kvalita života ve městě nezlepší. Nechceme 
čekat, experimentovat, šikanovat, ale stavět.

– Uvedeme do provozu 1. úsek metra D a zahájíme realizaci 
navazujících částí.

– Urychlíme realizaci nových tramvajových tratí. Prioritou 
je vrácení tramvají na horní část Václavského náměstí 
s propojením na Vinohradskou třídu, Hlavní nádraží a I.P. 
Pavlova.

– Prosadíme nákup ekologických autobusů.

– Přistoupíme k realizaci Zlíchovského mostu.

– Výrazně urychlíme přípravu staveb Městského okruhu, 
silničních radiál a zahájíme výstavbu Radlické radiály.

– Chceme konečně odstranit severojižní magistrálu 
z Václavského náměstí. Zadáme vyhledávací studii 
a projektovou přípravu na „Tunel centrum“, který 
komplexně odstraní povrchovou automobilovou dopravu 
od Nuselského mostu po Holešovice.

– Prosadíme zpracování projektu „Tiché město“, jehož 
cílem bude snížení hlukové zátěže.

– Budeme podporovat pěší a cyklistickou dopravu, ale 
přehodnotíme racionalitu a bezpečnost stávajících a 
připravovaných vyhrazených pruhů pro cyklisty.

– Do řízení dopravy chceme vnést pořádek a systém. 
Proto chceme pořídit nový řídící systém  - ústřednu do 
Centrálního dispečinku.

– Uděláme pořádek a zavedeme systém do přípravy a 
realizace dopravních investic, stejně tak ukončíme chaos 
při opravách stávajících komunikací.

– Budeme prosazovat ukončení odtahů vozidel, pokud 
neohrožují bezpečnost provozu, nasazování botiček, 
budeme bránit zpoplatňování vjezdu vozidel do centra 
města, nedovolíme zákaz vjezdu starších aut z důvodu 
horších emisních tříd, budeme bránit šikaně řidičů 
zbytnými opatřeními, která narušují plynulost a 
bezpečnost provozu.

Kultura v našem pojetí nesmí být přehlíženou Popelkou. 
Je mostem, který vytváří kontinuitu mezi naší minulostí, 
současností a naší budoucností. Dává smysl našemu bytí a 
je hlavním znakem naší identity.

– Chceme pokračovat v přípravě výstavby Vltavské 
filharmonie.

– S využitím všech zákonných možností chceme ukončit 
devastaci historicky cenných objektů a celků v Pražské 
památkové rezervaci včetně vyloučení projektů, které 
nekvalitní architekturou parazitují na geniu loci Prahy.

– Chceme postupně památkově rehabilitovat ulice 
a náměstí v historických částech Prahy s prioritou 
revitalizace Malostranského a Horního náměstí včetně 
návratu sochy maršála Radeckého a dokončení revitalizace 
Václavského náměstí.

– Chceme spolupracovat s majiteli památkových objektů 
a podporovat je při jejich investicích. Výrazně jim snížíme 
poplatky za pronájem ploch pro zařízení staveniště, 
budeme vycházet vstříc při úpravách dopravního režimu 
v okolí staveb a snažit se o revitalizaci městského majetku 
v okolí.

– Nenecháme městské kulturní instituce v ekonomické 
nejistotě, budeme pokračovat v grantové podpoře 
privátních kulturních aktivit.

– Podpoříme Muzeum paměti XX. století v jeho dočasném 
sídle a zahájíme přípravu výstavby nové budovy.

– Zavedeme ochranné stavební uzávěry v oblastech 
významných kulturních památek i mimo Pražskou 
památkovou rezervaci.

Živá a neživá příroda jsou hodnotami, které překračují 
rámec života kterékoli lidské generace. Přírodu jsme 
porazili.  Teď se s ní musíme smířit a naučit žít.  
Aglomerace Prahy s rostoucím počtem obyvatel, nárůstem 
zastavěných ploch, vysokou intenzitou individuální 
automobilové dopravy, výraznou uhlíkovou stopou 
a značnou fragmentací krajiny v sobě nese potenciál 
výrazně zhoršovat podmínky pro život svých obyvatel. 
Nevoláme po omezování spotřeby a uskromňování 
obyvatel, ale o racionálním chování ve vztahu k životnímu 
prostředí kolem nás. Tomu se musí přizpůsobit i servis 
města pro občany a návštěvníky metropole.

– Ve školách a zájmových spolcích budeme podporovat 
výchovu mladých k šetrnému vztahu k přírodě.

– Chceme navrhnout státu, aby ve spolupráci s městem 
v Praze vzniklo světové centrum „šestého vymírání“, 
které se bude zabývat a veřejnosti prezentovat dramatický 
pokles biodiverzity na planetě.

– Nechceme laciné proklamace a zelený fanatismus, ale 
uvážené a koncepční kroky s měřitelnými výsledky.

– Podstatně rozšíříme revitalizaci vodních toků a ploch 
– ve 20. století byla většina potoků na území města 
regulována a přeložena do betonových koryt, případně 
zatrubněna. U pražských vodních toků sestavíme žebříček 
priorit a podle něj budeme potoky postupně revitalizovat, 
zapojovat do okolního prostředí a tam, kde to bude možné, 
budeme obnovovat jejich přirozené meandrování.

– Řešení pro zdravý život vidíme v přesouvání 
automobilové dopravy pod zem a navyšování podílu zeleně 
v parteru ulic.

– Ochrana biodiverzity na území města, nekompromisní 
ochrana biokoridorů a budování nových musí dramaticky 
narůst. Stejně tak stavby a úpravy pro zvyšování 
průchodnosti krajiny

– Na ochranu přírody nasadíme moderní šetrné 
technologie.

– Město bude reagovat na nejnovější technologické inovace 
v oblasti péče o životní prostředí, ale bude investovat 
pouze do těch, které přinesou měřitelné výsledky. Jedná 
se o podporu budování dobíjecí sítě pro elektromobily, 
čerpacích stanic na vodík a ekologizaci městské hromadné 
dopravy. V oblasti bytové výstavby a občanské vybavenosti 
budeme poskytovat podporu formou úlev z poplatků na 
energeticky úspornou výstavbu.

– Projekt „Tiché město“ – necháme zpracovat a následně 
realizovat projekt odstraňování hlukových zátěží 
v obytných zónách města. S tím souvisí umisťování 
dopravy pod zem, využívání nových materiálů pro 
tiché povrchy, budování protihlukových stěn a podpora 
stavebních úprav obytných domů a škol pro snížení hluku 
ve vnitřních prostorách. Budeme usilovat o zákaz jízd 
vytuněných vozidel na území Prahy.

– Budeme podporovat likvidaci odpadů metodami 
umožňujícími jejich opakované využití v cirkulární 
ekonomice. Jedná se například o zálohování PET lahví 
apod.

Od svých dětí si na správu města půjčovat nemůžeme. 
Tomu bude odpovídat naše finanční politika.

– Chceme zrušit zbytné výdaje a zastavit růst 
mandatorních výdajů.

– Budeme se nažit o vyrovnané městské rozpočty.

– Jediné půjčky budou případně realizovány na potřebné 
investice dle výše popsaných priorit.

Praha je hlavním městem České republiky. Je tedy 
městem všech občanů naší země. Podle toho se musí její 
samospráva a instituce chovat a konat.

– Nabídneme spolupráci a podporu pro činnost a fungování 
všech státních a evropských institucí na území města. 
Jakékoli naschvály a řevnivost je pro nás nepřijatelná

– Praha má mnoho společných zájmů a vazeb se 
Středočeským krajem. Proto se musí spolupráce a řešení 
problémů dostat na zcela jinou úroveň, než je tomu dnes.

Bezpečí lidí považujeme za jednu z klíčových priorit 
v našem městě. Nová mezinárodní situace, terorismus 
i nové technologie před nás staví nové výzvy v ochraně 
bezpečnosti lidí, aniž bychom se zcela zbavili dřívějších 
problémů s kriminalitou, drogami a alkoholem.

– Provedeme revizi nakládání s daty z městského 
kamerového systému a prosadíme, aby byl zajištěn 
spolehlivý způsob ochrany proti jejich zneužívání.

– Zefektivníme práci městských policistů v ulicích.

– Budeme požadovat podle personálních možností vyšší 
standardy komunikace městských policistů s občany 
v souladu s naším heslem „Sloužit, ne šikanovat!“.

– Chceme bránit kumulaci problémových osob na jednom 
místě.

– Budeme prosazovat nulovou toleranci k trestné činnosti, 
naopak drobné přestupky řešit domluvou na místě.

– Budeme bránit vzniku vyloučených lokalit.

 – Budeme pomáhat při případném zřizování nových 
služeben Policie ČR.

Velkým ohrožením společnosti je vznik a rozvoj sociální 
segregace, v jejímž důsledku vznikají „paralelní světy“, 
z nichž mizí solidarita a sdílené vzorce chování. Cílem 
sociálních programů musí být důstojný život každého 
jedince. Lidem, kteří se ocitnou po nenadálých životních 
situacích v problémech nebo ve špatné sociální situaci, je 
třeba podat ruku, aby se vrátili zpět do systému, který jim 
zaručí důstojnost a šanci na lepší budoucnost. Snaha na 
řešení problému však musí být oboustranná.

– Víceletými granty budeme podporovat organizace, 
které svými projekty vyřeší problémy lidí, nikoli, že je 
budou udržovat. Pro další podporu budou hodnoceny 
měřitelnými kritérii.

– Budeme nadále podporovat programy prevence 
drogových závislostí.

– Prosadíme vybudování sítě sociálních služeb, které 
budou zlepšovat každodenní život bezdomovců.

– Klíčovými projekty sociální péče bude zajištění 
důstojného stáří Pražanů podporou pečovatelských služeb 
a výstavbou nových domovů důchodců.

– Prázdné a nové městské byty bude město prioritně 
přidělovat sociálně potřebným rodinám s dětmi.

– Chceme postavit podle finančních možností města 
několik stovek bytů s přísným statusem a podmínkami pro 
sociální bydlení.

– Úprava veřejných prostranství, vozidel MHD, 
komunikací, městských úřadů a institucí i nových a 
rekonstruovaných bytů musí akcentovat skutečnost, že 
zvyšuje věk populace.

Každou lidskou bytost považujeme za neopakovatelnou, 
mající svoji identitu a hodnotu. Je pro nás nepřijatelné, 
aby existoval jakýkoli rozdíl v dostupnosti zdravotní péče 
pro kteréhokoli občana.

– Chceme podle potřeb investovat do městských 
zdravotnických zařízení.

– Budeme pomáhat při zajištění bydlení lékařům-
specialistům, kterých je v Praze nedostatek.

Skutečný stav země, města a společnosti se pozná až 
v okamžiku, kdy jsme vystaveni krizi.

– Podle možností se budeme snažit dostat pod kontrolu 
strategickou infrastrukturu města a její provozovatele. 
Jedná se o energetiku, vodu, řídící systémy města, části 
zdravotnictví a bezpečnosti.

– Outsoursovat budeme pouze služby a činnosti, kde 
to soukromé společnosti nabídnou levněji a kvalitněji. 
Poskytovatelé strategických služeb budou před uzavřením 
smlouvy podrobeni bezpečnostnímu auditu.

– Budeme hlídat spolehlivost a udržitelnost dodavatelů 
technologií pro městské organizace a investice.
– Dopady klimatických změn chceme omezovat výsadbou 
nové zeleně, aplikacemi zeleně na střechy a fasády domů, 
použitím vhodných materiálů na povrchy ulic a náměstí, 
budováním nových vodních nádrží, zřizováním nových 
vodních prvků na veřejných prostranství.

– Za nezbytné považujeme zvyšování retenční kapacity 
území města.

– Chceme omezit zahušťování výstavby v silně 
urbanizovaných lokalitách a omezovat automobilovou 
dopravu v některých částech města.

– Budeme dbát na kybernetickou bezpečnost městské 
infrastruktury a městských organizací.

– Zvýšenou pozornost budeme věnovat bezpečnosti 
obyvatel, budování protiteroristických prvků na veřejných 
prostranstvích včetně silnic.

– Vybudujeme záložní plochy pro rychlou realizaci 
dočasných staveb pro případy krizových situací.

– Dáme do pořádku ochranné prostory pro obyvatele pro 
případ krizových situací.

– Zajistíme dostatečné rezervy ve zdravotnických 
zařízeních města.

Drobní podnikatelé, soukromníci a živnostníci jsou 
skutečnými hrdiny naší doby, kteří nasazují svoji kůži a 
zajišťují ekonomické zdroje pro financování státu a obcí. 
Jich se velmi dotýká nepředvídatelné a často šikanózní 
chování města a jeho částí.

– Upravíme systém parkování ve městě tak, aby živnostníci 
mohli za cenu a držení oprávnění v jednom obvodu 
parkovat po celém území Prahy.

– Prosadíme, aby pronájem městských ploch na 
předzahrádky byl za vstřícný nájem.

– Cena pronájmu městských ploch při výstavbě či 
rekonstrukci provozoven bude stejná, jako pro majitele 
památkových objektů.

– Ceny služeb pro občany města a podnikatele budou 
stejné.

– Maximálně zjednodušíme administrativu na úřadech.

– Snížíme, nebo zmrazíme výši poplatku za ubytování.

– Budeme prosazovat zmražení daní a poplatků 
spravovaných městem včetně daní z nemovitostí. To se 
bude týkat občanů i podnikatelů.

Bez kvalitní výchovy mladých dnešní problémy 
nevyřešíme, ale na další si v budoucnosti přivodíme. 
Chceme vzdělané lidi, kteří budou rozumět světu kolem 
sebe a rozumět sami sobě.

– Zajistíme dostatečné kapacity v předškolních zařízeních 
od mateřských školek po střední školy.

– Z financí města budeme podporovat nákup nových 
technologií pro výuku a vybavení školních zařízení.

– Zavedeme nadstandardní měřitelná kritéria kvality škol 
a na jejich základě nejlepším budeme každý rok přispívat 
na platy učitelů a zaměstnanců.

– Chceme prosazovat výuku etiky na všech stupních škol.

–Budeme prosazovat výuku dětí v duchu tradičních 
hodnot naší kultury. Odmítáme infantilizaci a samozvané 
zbavování svéprávnosti mladých dospělých.

– Chceme vytvořit podmínky pro navýšení počtu 
církevních škol.

– Budeme požadovat zavedení duálního vzdělání do 
učňovského školství.

–Formou soutěží chceme propagovat popularizaci 
přírodních věd, umění, společenských věd a 
nejúspěšnějším žákům udělit městská stipendia pro 
studium na prestižních školách.

– Vybudujeme v Praze všem dostupné inovační centrum., 
kde si lidé budou moci pod odborným dohledem realizovat 
své projekty.

– Cílenými programy se budeme snažit mazat handicapy 
dětí ze sociálně slabých rodin.

– Jakékoli městské bonusy budou dostupné pro všechny 
mladé lidi ve školách na území Prahy.

– Chceme více komunikovat s pražskými vysokými 
školami s cílem usnadnit jim jejich fungování a rozvoj. 
Budeme usilovat o větší vazby na pražské základní a 
střední školy.



Vážení čtenáři a naši příznivci, 

pokusím se vám odpovědět na otázku, proč ve volbách do zastupitelstva hlavního města Prahy jdeme 
v následujícím koaličním složení Strana soukromníků České republiky, Konzervativní strana, Klub 
angažovaných nestraníků a Koruna Česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska. Už při 
prvním setkání zástupců a lídrů těchto stran bylo zřejmé, že jsme si tak říkajíc sedli. Že naše myšlenky 
a politické názory jsou velice podobné a v mnoha případech i shodné. A že tedy nebude v této oblasti 
nic stát v cestě k našemu koaličnímu spojení. 
Stejnou roli hrají, kdo trochu působí v politice, tak to ví, i vzájemné osobní sympatie či antipatie. 
Myslím, že ani v této oblasti vůbec žádný problém nemáme.
Jistě si všichni uvědomujeme, že nejsme finančně nejsilnější uskupení s milionářskými sponzory 
či stranou tisíců členů. Naše síla naopak spočívá ve skutečné jednotě a “rozhodování bez jakýchkoli 
omezení a jiných mantinelů”. To vše se pak projevuje na jednání našeho volebního štábu a reakcích 
našich příznivců.

Pokud tedy píši o svých pocitech, pak se zde nejedná o nějaký svazek z rozumu, kdy se spojí cosi 
absolutně nespojitelného a všichni pak skřípou zuby při projevech ostatních koaličních partnerů. 
Jedná se tedy vlastně o svazek ze srdce. A na druhou stranu nejsme ani nějakým opakovaně 
přehlíženým přívěskem nějaké velké strany.
Na programových záležitostech a cílech se myslím v klidu dohodneme, rozhodně nebudeme 
muset obracet každé slovo desetkrát a dumat dlouhé hodiny, kam až lze ustoupit. Jednoduchou 
charakteristikou nejsme nějaké aktivisticko ekoteroristické sdružení, nesloužíme vysavačským 
agrokorporacím, nikdo z nás není v žádném jiném zlodějském bratrstvu. A těžko někoho z nás uvidíte 
mávat ruskou vlajkou na Malostranském náměstí.

V rámci našich možností se budeme snažit přesvědčit voliče, aby nám dali svůj hlas. Pravicová, 
konzervativní, slušná, racionální a finančně zodpovědná politika je prospěšná nejen pro naše město, 
ale samozřejmě i pro všechny lidi v něm žijící. Můžeme jenom překvapit. Nechci slibovat nereálné 
hlouposti, není to mým zvykem.
Mohu ale slíbit, že zabojujeme z plných sil a dáme o sobě vědět. A protože v každém je trochu pýchy 
tak i proto, aby se ti, jimž jsme za dobrých podmínek tradiční spojenectví nabídli, zamysleli nad tím, 
jestli jim právě tyto hlasy nescházejí.

Jsem advokát, který od konce 90.let působí v advokacii. Nejprve v renomované kanceláři pražského 
úspěšného advokáta, po složení advokátních zkoušek samostatně. Založil jsem vlastní advokátní 
kancelář a začal pracovat s tatínkem. Postupně kancelář rozvíjel a dnes jde o středně velkou kancelář 
se stabilním zázemím a řadou významných klientů. Jsem ženatý, mám dvě děti a dva psy. 

Jsem advokátem 20 let. Pokud bych měl za uplynulá léta uvést, co je specializací, pokud se to tak 
dá nazvat, pak je to právo ICT. Je to právo občanské, obchodní a trestní, ale v kanceláři působíme 
v základních oborech práva, které praktikujeme. V rámci naší advokátní činnosti se věnujeme 
v nemalé míře i PRO BONO aktivitám, tedy zastupování poškozených v trestním řízení, velmi často 
zcela bez nároku na odměnu. Poskytujeme spolupráci či rady v rámci neziskového sektoru a často i 
finanční prostředky na dobročinné projekty. Často mám pocit, že na práva poškozených či členů jejich 
rodin se zapomíná, proto je třeba jim věc vysvětlit. Jak probíhá trestní řízení a co vlastně mohou či 
nemohou v rámci řízení očekávat, informovanost je pro ně důležitá. 

Cesta to nebyla a není přímočará a jednoznačná. Myslím, že mám co nabídnout. Politika není sprosté 
slovo, je v ní možné potkat řadu úspěšných lidí, kteří věří, že má smysl se o vlastní myšlenky a nápady 
podělit a tím přispět. Nad chováním jednotlivců lze láteřit, ale změna může nastat jedině ve volbách. 
Protože věřím, že taková snaha po změně má smysl. Nechci jen láteřit, ale také se o něco pokusit. 
Proto tedy tato aktivita. Často je to o nepopulárních krocích, restrikcích a omezeních, ale zásadní je 
vize a kroky ve snaze realizovat něco lepšího. Dalším důvodem je i pocit nutnosti ochrany toho, čeho 
jsme již dosáhli. Tedy především svobody, soukromí, možností, které nám právě tyto prvky nabízí. 
Je třeba postupovat dle pravidel, byť s nimi nemusím nezbytně souhlasit. Ale princip demokracie je 
takový, že i přes nesouhlas musím respektovat většinu. Obecně bych měl respektovat i názor druhého, 
ale to je již mnohem širší debata. Opak vede k anarchii, ta nemůže vyústit v nic dobrého. Druhou věcí 
jsou diskuse a otevřená média, v nichž bude probíhat diskuse bez dehonestace toho, kdo si dovolí 
říkat něco jiného, než je mainstream. V tom přece spočívá značná část svobody.

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) je jednou z nejstarších politických 
stran vzniklých v naší zemi po r. 1989, když byla do rejstříku politických stran a hnutí oficiálně 
zapsána dne 29.8.1991. Ideově i personálně navazovala na bývalou opoziční skupinu České děti, která v 
roce 1988 vydala manifest vyhlašující obnovu Českého království, přetištěný v té tobě komunistickým 
tiskem v plném znění. Tento akt považuje strana za počátek organisovaného monarchistického 
politického hnutí v podmínkách republikánské formy českého státu a výzvu, kterou s veškerou ctí a 
odpovědností bude rozvíjet a realizovat.

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) představuje politickou stranu 
reprezentující zájmy a práva všech, kteří považují český stát za svoji vlast. Ve svých cílech, zásadách 
a činnosti navazuje na více než tisícileté pozitivní tradice české státnosti, neodmyslitelně spjaté 
s existencí monarchie a společenskou morálkou založenou na křesťanské víře. Ústavními a 
demokratickými prostředky směřuje k zachování, rozmnožení a ochraně všech historicky vzniklých 
a vznikajících kulturních hodnot v kontextu evropské civilizační spolupatřičnosti; zejména těch, 
které podporují důsledné uplatňování lidských práv a svobod, vysokou společenskou morálku 
a zodpovědnost každého jednotlivce, stejně jako politickou, ekonomickou a sociální stabilitu a 
prosperitu.

Gabriela pochází z Moravy, konkrétně z malé obce na Hané. Do Prahy se přestěhovala ve svých 19 
letech, a tak jej obývá stejnou část života, jako Moravu. Na otázku, zda-li se cítí být moravskou nebo 
pražskou patriotkou, odpovídá, že oboje.

Z malé obce si přinesla návyk opečovávání svého okolí, komunitního života a sousedské pomoci. A ač 
je právě Praha specifickým místem pro to dané návyky uplatňovat, funguje to a Gabriela se tak stala 
osobností známou tím, že lidi propojuje, otvírá diskuze tam, kde jsou zapovězeny. 

Gabriela je na naší kandidátce jednou ze zástupkyň Konzervativní strany. Členkou se stala v roce 
2020 a současně vystupuje také jako její tisková mluvčí. Čím je starší, tím více se upevňuje ve svém 
konzervativním postoji. Do Konzervativní strany vstoupila po mnohačetných nabídkách od jiných a 
úspěšných stran, aby se stala členkou jejich kandidátky. Když si ale pročetla jejich idee a programy a 
zblízka pak v komunálu sledovala, co dělají, byla nepříjemně překvpena, jak se principielně nedrží 
toho, co o sobě říkají. Vstoupila tedy do malé strany, zastávající stejné hodnoty a idee a stojící za svými 
principy, ačkoliv věděla, že je to cesta ke změnám věcí dlouhá a trnitá. Jak sama říká, trpělivost je 
její silná stránka, ale nejdůležitější pro ni je nemuset měnit hodnoty a principy, za nimiž tvrdě stojí 
desítky let. 

Před půl rokem založila s YouTuberem Petrem Kubelíkem V.O.X. TV - internetovou televizi, která se 
zaměřuje na názorovou pluralitu, kde působí jako ředitelka publicistiky a moderátorka.
Spoluvlastní svatební a eventovou agenturu a přes 10 let pravidelně pořádá malé i velké eventy a 
kulturní akce, například pro jihokorejskou ambasádu, čímž se oficiálně účastní mezinárodních 
jednání a propojuje kulturně i politicky spřátelené země.

Již dva roky také řídí projekty v neziskové Společnost pro obranu svobody projevu a lobuje za svobodu 
projevu u poslanců a zákonodárců. Díky tomu má pravidelně možnost vystupovat na oficiálních 
jednáních například v poslanecné sněmovně, na odborných konferencích různých politických stran, 
nebo v jednotlivých výborech. 

Nejvíce času jí však zabírá žižkovský Bar Behind the Curtain, který slouží nejenom jako koktejlový bar, 
ale je také místem pro spousty kulturních akcí: autorská čtení, koncerty, politické debaty, přednášky, 
školení, workshopy, hraní stolních her... 

V době pandemie zaregistrovala velkou poptávku pražských obyvatel po rouškách a bar tak přeměnila 
ze dne na den na Dobrodílnu. S rodinou a pár štamgasty ušili a vydali přes 40000 roušek, rozlili tisíce 
litrů desinfekce, a spoustě lidem postižených pandemií, především pak rodinám, jejichž živitelé byli 
najednou bez práce, zajišťovali pravidelně dodávky jídla a hygienických potřeb. To všechno zdarma. 
Za tuto pomoc byla Gabriela navržena a zapsána do knihy cti Prahy 3 a čestně tak sdílí místo například 
se svou oblíbenou političkou - železnou lady Margaret Thatcherovou. 

Občanky a občané,

obracíme se na vás, na mlčící většinu, která pracuje, vychovává děti, je patriotická, platí daně, stará 
se o svůj majetek, dobře si uvědomuje rozdíl mezi rovnostářstvím a rovnoprávností, věří v tradiční 
instituce, jakými jsou rodina, národ, stát a není jí cizí odpovědnost vůči sobě, své rodině, společnosti a 
zemi.

23. a 24. září budete mít možnost volby. Nespokojte se prosím s prostým naplněním svého práva, ale 
o tom, kudy se bude ubírat Praha v následujících letech rozhodnete kvalitou vaší volby. Jak moc na 
kvalitě záleží, ukázala volba hnutí ANO, která vynesla do křesla premiéra Andreje Babiše a o zvolení 
Miloše Zemana prezidentem se snad ani nemusím více zmiňovat.  Ostudnou tečku za svým čtyřletým 
vládnutím na radnici hlavního města Prahy udělala končící politická reprezentace, jejíž část se přímo 
podílela na organizovaném zločinu a ostatní tomu až do policejního zásahu mlčky přihlíželi. Chcete 
snad další důkazy, že se z politiky vytratily základní morální hodnoty? A nikdo by neměl zapomínat, 
že naše kvalita svobody je taková, jaká je společnost, její instituce, morálka a zvyky. Klasické pojetí 
svobody bylo postaveno na čtyřech pilířích – spravedlnosti, umírněnosti, moudrosti a statečnosti. 
Zkuste si pro tuto rovnici najít nějaké politiky, kteří by všechny čtyři atributy svobody naplňovali. 
Mnoho jich nebude, pokud vůbec nějakého najdete. 
Chceme vnést do pražské politiky atmosféru patriotismu a sounáležitosti, tedy spolu s vámi 
spoluvytvářet prostředí, které nás všechny posune dál a vytvoří podmínky pro kontinuitu našim 
následovníkům, vašim dětem. 

Věřte, že není jednoduché na české politické scéně nalézt politické strany a hnutí, které by se hlásily 
ke konzervativním hodnotám a současně neměly pro naši zemi velmi nebezpečné cíle, jakými jsou 
vystoupení z Evropské unie, nebo spolupráce s velkými světovými diktaturami v čele s Ruskem a 
Čínou. My vám takový politický projekt pro volby v Praze nabízíme. S koaličními partnery sdílíme 
společné hodnoty a budoucnost naší země vidíme ve společenství demokratických zemí, s nimiž nás 
pojí společná kulturní tradice a hodnoty svobody a demokracie.

Ve volbách vás chceme oslovit heslem SLOUŽIT, NE ŠIKANOVAT! Dnešní složitý svět se svými krizemi 
a problémy už vás všechny dost stresuje. Nevidíme žádný důvod, abychom vám k vašim denním 
starostem a nejistotě přidávali další položky. Pokud nám dáte dostatečnou důvěru, abychom mohli 
dění v Praze ovlivňovat, nikdo vám nebude blokovat auto botičkami, nebudete muset přemýšlet, jestli 
vám radnice nezakáže vjezd do města, protože máte starší auto, nikdo vám v sousedství nepostaví 
dům, aniž byste měli možnost to ovlivnit, občané a podnikatelé se nemusí obávat zbytné byrokracie, 
šikany ze strany města, zvyšování daní z nemovitostí, vyhazování peněz města na malichernosti, či 
nesmysly. A k tomu vám předkládáme ambiciózní volební program, v případě jehož alespoň částečné 
realizace byste měli svoje město zase o něco více rádi a byli na něj i více hrdí. 

Pro realizaci našeho volebního programu vám nabízíme plejádu lidí, kteří něco v životě dokázali a 
vědí, co obnáší nasazování vlastní kůže. Na rozdíl od současných politiků na jiných kandidátkách 
nemáme potřebu si politikou definovat svůj vyšší sociální status, ale s pokorou a úctou k našemu 
městu, ho posunout dál. Posunout dál pro nás znamená napravit staré šrámy a citlivě rozvíjet jeho 
novou moderní dimenzi.

Pokud změna v naší společnosti a politice nezačne v Praze, tak nezačne ani jinde v naší zemi. A 
nebojte se konzervativních hodnot. Nejsme uctívači popela, ale udržujeme oheň jeho hodnot.

ING. LADISLAV LINEK

JUDR. JIŘÍ MATZNER, PH.D., LL.M.
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KANDIDÁTNÍ LISTINA
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA HL. M. PRAHY DNE 23.-24. ZÁŘÍ 2022

1. Ing. Ladislav Linek, 63, OSVČ, ekonom, 1. místopředseda strany, zastupitel MČ 
Praha 15, Strana soukromníků České republiky

2. Ing. František Laudát, 62, manager staveb, poslanec parlamentu 2005 – 2017, 
předseda KAN, Klub angažovaných nestraníků

3. JUDr. Jiří Matzner, Ph. D., LL.M., 48, majitel advokátní kanceláře, nezávislý

4. Gabriela Sedláčková, 37, ředitelka publicistiky Vox.TV a projektová managerka 
SOSP, Konzervativní strana

5. JUDr. Petr Krátký, 47, právník a manažer, místopředseda Koruny České, 
místopředseda Sokol Chodov, Monarchiste.cz

6. Jana Vařeková, 46, ekonomka, Klub angažovaných nestraníků

7. MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc., 57, gynekolog, Strana soukromníků 
České republiky

8. Luboš Samuel Erbandorf, 38, manažer, člen předsednictva Koruny České, 
Monarchiste.cz

9. Mgr. Ing. Michal Struha, 45, manažer správy nemovitostí, místopředseda strany, 
Konzervativní strana

10. Marek Jech, 45, hudebník, Klub angažovaných nestraníků

11. Ladislav Marek, 70, OSVČ, jachetní kapitán předseda strany v Praze, Strana 
soukromníků České republiky

12. Matěj Čadil, 32, informatik, člen předsednictva Koruny České, Monarchiste.cz

13. Ing. Jan Mikulecký, 46, analytik IT, Konzervativní strana

14. Ing. Jiří Domlátil, 77, stavební inženýr, Klub angažovaných nestraníků

15. Robert Kučera, 53, živnostník, člen vedení strany, Strana soukromníků České 
republiky

16. Václav Srb, 64, průvodce, vinárník, tlumočník, čestný předseda Koruny České, 
Monarchiste.cz

17. Ing. Martin Bejvl, 40, Inženýr elektrotechniky, Konzervativní strana

18. Tomáš Surin, 59, OSVČ, informační systémy a úsporné technologie, Klub 
angažovaných nestraníků

19. Jiří Císař, 66, živnostník, mistr světa a Evropy v motocykl. soutěžích, zasloužilý 
mistr sportu, Strana soukromníků České republiky

20. Mgr. Jan Procházka, 36, účetní, Monarchiste.cz

21. Ing. Pavel Mareš, 80, důchodce, Konzervativní strana

22. Romana Šimková, 34, rodičovská dovolená, Klub angažovaných nestraníků

23. Bedřich Danda, 83, živnostník, předseda Veterán klubu, 2010-2013 náměstek 
ministra MPO, Strana soukromníků České republiky

24. Otakar Ryšavý, 60, podnikatel v realitách, Monarchiste.cz

25. Eliška Nejedlá, 40, strážník MP, Konzervativní strana

26. Jiří Kraus, 47, multimediální designer, Klub angažovaných nestraníků

27. Petr Urban, 56, mistr zvuku, Strana soukromníků České republiky

28. Mgr. Martin Váňa, 34, kartograf a areolog, Monarchiste.cz

29. Anastasija Alexejevna Barbanakova, 28, specialistka sociálních médií, 
Konzervativní strana

30. Bohuslav Hamáček, 72, OSVČ, požární technik, Klub angažovaných nestraníků

31. JUDr. Ivana Kotýnková, 63, OSVČ, malířka, výtvarnice, Strana soukromníků 
České republiky

32. Milan Kolář, 66, požární specialista, Monarchiste.cz

33. Radka Žáková, 57, učitelka ZŠ, Konzervativní strana

34. Milan Vacek, 42, hudebník, Klub angažovaných nestraníků

35. Monika Svobodová, 58, OSVČ, kosmetička, Strana soukromníků 
České republiky

36. MgA. Michal Lieberzeit, 38, operní režisér, Monarchiste.cz

37. Barbora Sedláčková, 34, grafička a koordinátorka v jazykové škole, 
Konzervativní strana

38. Jitka Linková, 56, vedoucí Republikové kanceláře strany, Strana 
soukromníků České republiky

39. Jan Zákostelecký, 46, OSVČ, majitel restaurace, Strana soukromníků 
České republiky

40. Lukáš Hazda, DiS., 33, Support Helpdesk IT, Monarchiste.cz

41. Otakar Frankenberger, 40, OSVČ, výroba a servis jízdních kol, výroba 
cyklopříslušenství, Monarchiste.cz

42. Ján Porubský, 72, OSVČ, kominík, Strana soukromníků České republiky

43. Patrik Forejt, 48, OSVČ, filmové dekorace, videotechnik, Strana 
soukromníků České republiky

44. Ing. Mgr. Josef Pejřimovský, Ph.D., 77, lesník, religionista, Monarchiste.cz

45. Libor Přerost, 62, majitel autosalonu, Strana soukromníků České 
republiky

46. Zdeněk Bohdanecký, 45, technický konzultant, Monarchiste.cz

47. Petra Benešová, 44, manažerka restaurace, Klub angažovaných 
nestraníků

48. Jan Božejovský, 77, klavírní technik, Monarchiste.cz

49. Jan Brunner, 72, živnostník, předseda Počerňáků, Strana soukromníků 
České republiky

50. Karel Kottek, 46, OSVČ, referent specialista zahraničně politických 
vztahů a služby, Monarchiste.cz

52. Milan Hönig, 48, instalatér, topenář, Strana soukromníků České republiky

52. Michala Přečková, 40, pedagožka, Klub angažovaných nestraníků

53. Mgr. Jitka Matěchová, 34, vrchní zdravotní sestra, Strana soukromníků 
České republiky

54. Petr Rychtář, 70, chovatel koní, Cech fiakristů a povozníků Čech a 
Moravy, Strana soukromníků České republiky

55. Martin Pohořelý, 33, IT specialista, Klub angažovaných nestraníků

56. Jan Forman, 59, umělecký kovář, Strana soukromníků České republiky

57. Jaroslav Kočí, 68, pracovník sociálních služeb Horní Počernice, Strana 
soukromníků České republiky

58. Bc. Miroslav Zahrádka, 46, OSVČ, podlahářství, Klub angažovaných 
nestraníků

59. Lenka Kouřilová, 53, ředitelka mateřské školy, Monarchiste.cz

60. RNDr. Václav Šrámek, 72, daňový poradce, Monarchiste.cz

61. Ing. Michaela Vondráčková, Ph.D., 60, vědecká pracovnice, Monarchiste.
cz

62. Miroslava Bojarová, 57, referentka poštovního provozu, Monarchiste.cz

63. Richard Žúbor, 51, dispečer, Monarchiste.cz

64. Michal Tausinger, 60, řidič autobusu, Strana soukromníků 
České republiky

65. Jaroslav Dotlačil, 59, majitel reklamní agentury, Strana soukromníků 
České republiky


