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Proč jste se rozhodl vstoupit do poli-
tiky?
Okamžitým impulzem pro vstup do po-
litiky pro mě byl proslov amerického 
politika Rona Paula v roce 2012. Od-
vážně a přímočaře lidem řekl: Skonče-
me války. Válku na Blízkém východě, 
válku s drogami, i válku s chudobou. 
Každý takový dlouhodobý boj organi-
zovaný vládou nakonec znamená více 
konfliktů, více drog a více chudoby. Zá-
viděl jsem mu jeho odvahu. Byl ošklivě 
vypískán – Amerika se přeci nikdy ne-
může stáhnout z války, musí ji dokon-
čit! Nu, nakonec se stáhli, jen o pár let 
později. Fascinovala mě odvaha Rona 
Paula říkat nepříjemné věci a jít k jádru 
věci.

Kam byste se vlastně v politickém 
proudu zařadil?
Řadím se mezi libertariány. Nejlépe 
nás vystihuje sousloví – rozpočtově 
konzervativní, společensky liberální. 
Nebrat lidem vydělané peníze a ne-
kecat jim do toho, jak žijí. Myslím, že 
hlavní úlohou vlády a státu je zabrá-
nit zlu. Ale co je zlo? Krádeže, násilí, 
omezování práv, škody na majetku, ne-
dodržování smluv. Úlohou vlády není 
lidi převychovávat (nejsme dobytek 
a nejsme tu na množení daňových po-
platníků). 

Pokud svým chováním poškozuji jiné, 
je to záležitost pro policii a soud, který 
musí být co nejrychlejší. Pokud za po-
rušení smlouvy přichází spravedlivý 
trest, pak taková společnost plodí mo-
rálku, spravedlnost a platí podaná ruka.
 
Zaměřme se nyní na Zlínský kraj. Co je 
právě tady potřeba změnit? 
Aktuální krajskou politikou je udržo-
vat stav. Sem tam přestřihnout pásku. 
Skutečné problémy raději odsunout. 
Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Chceme 
změnit přístup. Místo iluze „moudrého“ 
úředníka, který to naplánuje, chceme 
tam, kde to kraj umožní, dát volnost 

konkurenci, zjednodušit jakékoli dota-
ce a příspěvky. Když už dát, tak nejlé-
pe rovným dílem a pro všechny stejně. 
Například místo toho aby kraj určoval, 
který sport je zásadní nastavit pro 
všechny sportovní organizace stejná 
pravidla. Vraťme do hry férovou sou-
těž. V dopravě, sociálních službách. 
Nebojme se konkurence. Uvidíme 

Dejme volnost  
konkurenci. 

Rozhovor s Tomášem Pajonkem, lídrem strany Svobodní, 
která jde do krajských voleb v koalici se Soukromníky, je 
nejenom o politice, ale také o jeho podnikání.

Tomáš Pajonk: 
Hájím myšlenky svobody a lidské důstojnosti

sami, že naši lidi jsou daleko tvořivější 
než krajská byrokracie.

Několik let jste pracoval v zahraničí. Co 
jste tam dělal a proč jste se vrátil domů? 
Pracoval jsem pro britskou firmu  
MapMechanics, která mi hned po vyso-
ké škole nabídla pozici technického kon-
zultanta. Později jsem pro ně pracoval 
jako programátor. Firma prodávala soft-
ware pro plánování dopravy, který vznikl 
v Americe. Program byl ale zastaralý 
a nebyl schopný řešit všechny požadav-
ky klientů. Po večerech, mimo pracovní 
dobu, v rámci dokončení diplomové prá-
ce, jsem tedy začal psát vlastní algorit-
mus, který by uměl řešit více problémů. 
Můj tehdejší zaměstnavatel jej nakonec 
začal využívat jako prototyp. 

Proč jste v zahraničí nezůstal? 
Přišel zlom. Londýn byl fajn, ale nechtěl 
jsem tam zapustit kořeny. Ty mám tady. 
Navíc jsem už pomýšlel na děti a chtěl 
jsem je vychovávat doma na Valašsku. 
V roce 2009 se nám narodil první syn, 
vrátil jsem se domů a založil firmu Sol-
verTech. 

Čím se firma SolverTech zabývá?
Šetříme dopravním a rozvozním firmám 
náklady. Plánujeme trasy. Myslím, že 
snad každý obyvatel našeho kraje ale-
spoň jednou koupil zboží, které vezlo 
auto naplánované Tashou. Nabízíme 
velkoobchodům, zásilkovým službám, 
distributorům zboží, servisům, mlékár-
nám, prádelnám a mnoha dalším efek-
tivní plánování dopravy, tras a rozvozů. 
Náš algoritmus se používá nejen v ČR 
a na Slovensku, ale také v Británii, Ka-
nadě, a náš algoritmus Tasha začali 
využívat i dopravci v Austrálii, v Kanadě 
a na mnoha místech v Británii.
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„Problémů je mnoho, ale nebojím se s nimi 
poprat. Do světa jsem odešel proto, abych 
nasbíral zkušenosti. Teď se vracím a jsem 
připraven nabídnout své dovednosti obyva-
telům Zlínského kraje,“ řekl senátor Ivo Va-
lenta, kterého k návratu domů na Moravu 
nevedou politické cíle, ale hluboce zako-
řeněný vztah k regionu. „Nepotřebuji žád-
né placené křeslo. Tak nebo tak se vzdám 
všech politických odměn ve prospěch nada-
ných studentů, stejně jako to dělám v přípa-
dě mého senátorského mandátu. Nicméně 
jsem rodák z Valašska, srdce mi zakořenilo 
na  Slovácku, moje manželka je z  Vizovic. 
Mám krásnou rodinu, malé děti. A já jsem 
se rozhodl, že chci, aby vyrůstaly na Mora-
vě a měly k ní stejně upřímný vztah, jako 
mám já. O to větší mám motivaci k tomu, 
abych se pokusil společně s  dalšími spo-
lupracovníky udělat náš kraj ještě lepším 
místem pro život,“ popsal svoji motivaci 
kandidát na hejtmana Ivo Valenta. 
Na hlasovacím lístku má však Ivo Valen-
ta stále uvedeno Monte Carlo. Ale proč, 
když se už přestěhoval? „Přestože jsem 
se stal řádným obyvatelem Zlína více než 
měsíc před volbami, v  okamžiku podání 
kandidátní listiny museli úředníci vepsat 
na  hlasovací lístek moji původní adresu. 

Bohužel si tak zbytečně přidělali práci, 
protože teď budou muset ve všech voleb-
ních místnostech vyvěšovat cedulku, že je 
na hlasovacím lístku chybný údaj a že jsem 
již řádným obyvatelem našeho kraje,“ vy-
světlil senátor.  
Ivo Valenta sice změnil trvalé bydliště, ale 
dalo by se říct, že z našeho kraje vlastně 
nikdy neodešel. Jeho společnosti zde ce-
lou dobu zaměstnávají stovky lidí, inves-
tující stovky milionů korun především 
v oblasti cestovního ruchu a tím 
vytváří pracovní příležitosti. Na-
víc ve Zlínském kraji již 16 

Zlínský kraj je skvělým místem pro život. Ale teď může být 
ještě lepším. Senátor, podnikatel a známý donátor Ivo Valen-
ta se 2. září definitivně přestěhoval do našeho kraje. Záro-
veň se postavil do čela skupiny padesáti aktivních lidí, kteří 
přichází jako nové tváře do krajské politiky, aby společně 
nabídli recepty na vleklé problémy našeho regionu.

Valenta se přestěhoval, vyhrnul si 
rukávy a kandiduje na hejtmana! 

let působí Nadace Synot, která pomáhá 
stovkám spolků i jednotlivcům. „I  když 
se lidem ve  Zlínském kraji nežije špatně, 
potýkáme se zde s velkým množstvím pro-
blémů. Nejde jen o špatnou dopravní infra-
strukturu, nízké mzdy a  podfinancované 
zdravotnictví, ale také další problémy, které 
dlouhodobě poznávám právě z činnosti na-
dace. Nedivím se pak, že mladí lidé odchá-
zejí ze Zlínského kraje a nemají důvod zde 
zůstávat,“ řekl Ivo Valenta. 
Podle jeho slov je proto nejvyšší čas to 
změnit. „A já bych rád k této změně přispěl. 
Svobodní a  Soukromníci přichází se sku-
tečnými recepty. Já sám jsem připraven si 
vyhrnout rukávy a pustit se do tvrdé práce. 
Za  svůj život jsem se naučil rozhodovat 
a řešit i náročné projekty. Vždy to chce, aby 
všichni věděli, kam jdeme a kdy, kdo a co 
udělá. A to samé musí začít platit i pro zlín-
ské hejtmanství, které by nemělo být malou 
EU, ale skutečně fungující institucí, která 

52

100 mm

50 mm

30 mm

bude pomáhat, a ne překážet," dodal sená-
tor Ivo Valenta. Vztah k regionu, k lidem, 
kteří v něm žijí, Ivo Valenta vyjadřuje jako 
donátor, zaměstnavatel a investor výraz-
ně a dlouhodobě. „Je to i můj kraj. V této 
nelehké etapě dějin, kterou právě celá Evro-
pa zažívá, je důležité, abychom se dokázali 
semknout, obnovit mnohdy přerušené tra-
dice, společně usilovat o zachování kultur-
ních hodnot a udělat pořádný kus práce pro 

to, aby se nám všem žilo v našem 
kraji co nejlépe,“ uzavírá Ivo 

Valenta.
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Máme dobrý tým

Podnika-
tel, kouč,
Březnice

Mgr. Jan Vodák, Ph.D.

Krajinný 
architekt, 
Popovice

Ing. Marek Štěpán

Ekonom, 
Vsetín

Mgr. Rudolf Vlček

OSVČ, 
Vsetín

Robert Procházka

Spor-
tovec, 
Rožnov 
pod Rad-
hoštěm

Radek Drda

„Díky tomu, že nás při sestavování kandidátky nezajímají stranické zásluhy, ale 
skutečné schopnosti a zkušenosti, máme tým, s kterým se dá udělat spoustu prá-
ce pro Zlínský kraj,“ říká kandidát na hejtmana Ivo Valenta.

podnikatel, vývojář

Ing. Tomáš Pajonk,  
Zašová

Petr Thaisz,  
Bojkovice

Ing. Jiří Procházka, MBA  
Zlín

vedoucí prodeje

Helena Lasztoviczová,  
Valašské Meziříčí

František Veverka,  
Valašské Meziříčí

Ing. Jana Křižková, MBA  
Komňa

mediální manažer

Ing. Michal Dvouletý,  
Uherské Hradiště

Bohuslav Vávra,
Boršice u Blatnice

Lucie Lompejová, Executive MBA
Napajedla

soukromý podnikatel programátor CNC strojů starosta obce

ekonom starostka obce zastupitelka, mateřská dovolená
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Podnikatelé, živnostníci, odborníci z mnoha profesí, 
starostové, učitelé i studenti či sportovci a folkloristé. 
Ti všichni jsou na společné kandidátce Svobodných 
a Soukromníků pro říjnové krajské volby. Jejím lídrem 
je senátor, podnikatel a donátor Ivo Valenta ze Zlína. 
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Starosta 
obce,
Stříbrnice

Petr Matoušek

OSVČ,  
Pozlovice

Richard Nedbal

Živnost-
nice, 
farmářka,  
Zlín

Věra Lusková

Zastupitel, 
OSVČ,  
Rajnocho-
vice

Tomáš Strapek

Starosta 
obce,  
Slavkov

Mgr. Libor Švardala

OSVČ,  
Zlín

Ondřej Martínek

Ředitel ZŠ 
a MŠ,
Dolní 
Němčí

PaedDr. Ludvík Zimčík

Progra-
mátor, 
Dešná

Ing.Viliam Mlích

Podni-
katel, 
Šumice

Petr Škrášek

Jednatel, 
Otroko-
vice

Jiří Remeš

Jednatel 
velkoob-
chodu,  
Břest 

Ing. Jan Ištvánek

OSVČ,  
Zlín

Bc. et Ing. Petr Mikel, Ph.D.

Student,  
Zubří

Bc. Martin Novák

OSVČ,  
Zlín

Petr Martoni

OSVČ,  
Míškovice

Petr Klvač

Soukromý 
podnika-
tel,  
Bílovice

Mgr. Jan Gabrhelík

Síťový 
technik, 
Kroměříž

Michal Vokoun

Manažer, 
Zlín

Ing. Zdeněk Mikel, MBA

Progra-
mátor,  
Staré 
Město

Ing. Jiří Jelínek

Učitel, 
Uherské 
Hradiště

Mgr. Aleš Mazúrek

OSVČ,
Zlín

Václav Nuhlíček

Živ-
nostník, 
Uherský 
Brod

Radek Miča

Advokát, 
Uherské 
Hradiště

Mgr. Mojmír Náplava

Živ-
nostník, 
Slavičín

Petr Hýbl

Technik, 
Valašské 
Meziříčí

Miroslav Bartoň

Mana-
žerka, 
Uherské 
Hradiště

Jana Bujáková

Místosta-
rostka, 
Ostrožská 
Nová Ves

Ing. Jaroslava Bedřichová

Živ-
nostník, 
řezník, 
Valašské 
Meziříčí

Zdenek Ritter

Student, 
Zubří

Pavel Divín

Manažer, 
Rožnov 
pod Rad-
hoštěm

Ing. Radúz Mácha

Vědec, 
programá-
tor, 
Zubří

Ing. Marek Novák

Podnika-
tel, kustod, 
Uherský 
Brod

Josef Hamšík

Podnika-
tel,
Holešov

Mgr. Karel Barot

OSVČ,  
Zlín

Jitka Rapantová

Kontrolor 
kvality, 
Uherské 
Hradiště

Tomáš Blecha
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Jen málokdo si umí představit školu jinak, než jak ji sám 
zažil. Tedy s žáky rozdělenými podle věku do tříd, s učitelem 
před tabulí, se sešity, rozvrhem, zvoněním, domácími úkoly 
a plánem stejným pro všechny.

Nedostatek vzdělaných odborníků, špatné vybavení odbor-
ných učilišť i škol, špatná propagace učňovského školství 
a malé zapojení firem. To jsou podle Ludvíka Zimčíka hlavní 
limity dalšího rozvoje řemeslných a technických oborů. 

Školy nejsou skanzeny  
Nebojme se inovací a pestrosti

Učňovské školství?  
Lepší podmínky a vyšší prestiž

„A od tohoto konceptu, který se za posled-
ních asi 240 let prakticky nezměnil, chceme, 
aby dokázal reagovat na dynamickou pro-
měnu společnosti, či dokonce aby respek-
toval individuální potřeby žáků. To zařízení, 
která jsou v  podstatě skanzeny, opravdu 
neumí,“ shrnuje současný stav Ludvík 
Zimčík, ředitel Zateřské školy a mateřské 
školy Březová a kandidát do krajského 
zastupitelstva. 
Škola, v níž je ředitelem, proslula po celé 
České republice i sousedním Slovensku 
netradičním přístupem. Z upadající ma-

lotřídky v Březové, kam chodilo několik 
desítek dětí z okolí, se stalo výjimečné 
zařízení, kde studuje až 1 000 dětí. Větši-
na z nich v režimu domácího vzdělávání, 
kdy škola poskytuje organizační zázemí, 
zajišťuje přezkoušení i metodickou po-
moc rodičům. Většina rodičů chce dětem 
zajistit dobré vzdělání – a to platí i o tom 
základním. Vedle sebe mohou fungovat 
standardní školy se stovkami žáků, malé 
vesnické, specializované či soukromé. 
A k tomu individuální formy výuky v do-
mácím prostředí. „Ne každé dítě zvládá tra-

Školy musí umět nabídnout 
vzdělávání i dospělým.

Nabídka bude pestřejší
Senátor a podnikatel Ivo Valenta 
oznámil zahájení příprav vzniku nové 
soukromé základní školy, která by 
měla začít působit ve Zlíně od další-
ho školního roku. „Chci pomoci tomu, 
aby bylo základní školství v našem 
kraji ještě kvalitnější. Přestože půjde 
o soukromou školu, chci připravit 
speciální stipendijní programy, aby si 
studium na této škole mohli dovolit 
všichni žáci bez ohledu na své eko-
nomické zázemí,“ řekl Ivo Valenta.

„Stát i kraj se snaží o  jakési sociální inže-
nýrství, namlouvají si, že nařízením od stolu, 
které omezí možnost studia v maturitních 
oborech, získají učiliště a  odborné školy 
více žáků,“ vysvětluje. Cesta podle něho 
ale vede úplně jinde. „Je to reforma, spočí-
vající například v posunu k duálnímu vzdě-
lávání, tedy většímu zapojení firem. Jeho 
základním rysem je, že žák má dvojí status. 
Ve škole je žákem a s podnikem má uzavře-
nou zaměstnaneckou smlouvu,“ říká. 
Nezbytné je také uvolnit podmínky pro 
otevírání nových oborů a orientovat se 
i na další vzdělávání dospělých. „Struk-

diční způsoby výuky, trpí stresem a  to jim 
zabraňuje dosahovat výsledků. Již v dětství 
si tak deformují vztah k něčemu, co budou 
potřebovat celý život – k vlastnímu vzdělá-
vání,“ vysvětluje Ludvík Zimčík. „Všichni 
mluví o tom, jak je potřeba reforma školství. 
Zároveň se ale bojí opustit včerejší názory 
a předvčerejší metody a  formy práce,“ do-
dává.

Jak to vidí  
Tomáš Pajonk

Co na to  
Ivo Valenta

Kraj má duch plánovače
My víme, co je pro vás dobré. Vaše 
děti budou připraveny pracovat v lo-
kálních podnicích, za mzdy, které jim 
podniky dají. Buďte rádi, že mají prá-
ci, a moc si nevymýšlejte… Tak se dá 
shrnout krajská strategie vzdělávání 
– celá je prodchnuta duchem pláno-
vače. Svobodní a Soukromníci chtějí 
školy, které slouží k získání vzdělání. 
Školy, pro které je klient žák a rodič, 
ne úředník. Školy, které umí inovovat 
a nedělají obslužné kusy lidí k lince 
dle potřeb zaměstnavatelů.

tura průmyslu, zemědělství i  služeb se 
dynamicky mění. Systém musí počítat 
s potřebou obměny specializace a dalšího 
vzdělávání,“ dodává Ludvík Zimčík.
Právě nedostatečná nabídka pro vzdělá-
vání dospělých je zásadním problémem.
„Aktivní věk lidí se prodlužuje. A naše vzdě-
lávací soustava na to není vůbec připrave-
na. Doplnit si vzdělání, změnit specializaci 
či studovat jen tak pro radost je u  nás 
opravdu docela problém," říká vědecký pra-
covník Petr Mikel.
Podle pedagoga Aleše Mazúrka, který 
rovněž kandiduje za koalici, je navíc ne-
zbytné zvýšit prestiž řemeslu. „Na základ-

ních školách by znovu měl být věnován pro-
stor kdysi běžným předmětům nazývaným 
pozemky a dílny,“ podotýká.
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Musí řešit řadu problémů, pomocnou ruku jim však nikdo nepodá. Místo toho jim stát i kraje 
spíše překážejí. Řeč je o menších obcích. Starostové často místo práce pro lidi musejí se-
dat nad hromady lejster, prokousávat se legislativou a doufat, že na nic nezapomněli, že nic 
nepřehlédli. Svobodní a Soukromníci, kteří mají na kandidátce hned čtyři starosty a několik 
zastupitelů, přitom mají recept, jak starostům, a tím pádem i obyvatelům obcí pomoci.

Starostové? V první linii 
Kraj i stát jim přitom házejí klacky pod nohy

Kraj má obcím PomáhaT
Starostka obce Komňa na Uherskobrod-
sku Jana Křižková má více jak dvacetile-
té zkušenosti s prací na obecním úřadu. 
V roce 1995 nastoupila na obecní úřad 
jako ekonomka. V minulém volebním 
období se rozhodla pro vstup do komu-
nální politiky a byla zvolena do obecního 
zastupitelstva za Nezávislé. V roce 2014 
sestavila vlastní kandidátku, získala nej-
větší počet hlasů a byla zvolena do funk-
ce starostky. „Kraj je v současné době pro 
obce nedostupným partnerem. Vzdaluje se 
od reálného života, komunikace vázne. Když 
něco potřebujeme a  obrátíme se na  kraj, 
většinou se dozvíme, že odpověď bychom 
měli znát. Pro obce prvního stupně, jako je 
například Komňa, je zvládnutí celé agendy 
náročné. Starostové musí znát všechny 
zákony a vyhlášky týkající se jejího chodu. 
Nemáme k  dispozici právníky, kteří nám 
všechno připraví. Kraj komunikaci s malými 
obcemi prostě zanedbává. To mi vadí, tako-
vý přístup bych neočekávala,“ říká. Obce se 
přitom samy musejí vypořádávat se stále 
se měnící a rozrůstající se džunglí vyhlá-
šek, zákonů a pokynů. 

Z Prahy Se to nařIZUje…
Nařídit a už se o nic nestarat. Tak se 
chová stát a mnohdy i kraj ke starostům. 
Obce jsou například tlačeny do toho, aby 
budovaly kanalizace a čistírny odpadních 
vod. „Ze svých peněz to ovšem nezvládnou 
a dotace ani zdaleka nestačí pro všechny,“ 
uvádí jeden příklad za všechny starosta 

Slavkova Libor Švardala. Malá obec má 
prostě malý rozpočet. Na zmiňované vel-
ké investice, které by vyřešily letitý pro-
blém, se tak nedostává.

Logické by bylo obrátit se na kraj, jenž 
má ve svém rozpočtu značné zdroje, 
které jsou určeny na zkvalitnění života 
v obcích. „Bohužel, tyto peníze jsou větši-
nou účelově vázány na to, o čem je kraj pře-
svědčený, že se má všude stavět, budovat 
a opravovat. Takže ten, kdo potřebuje inves-
tovat do něčeho jiného, má smůlu. Obyva-
telům malých obcí by tak určitě pomohlo, 
kdyby maximum peněz putovalo na zákla-
dě jasného klíče přímo do obcí. Tam ať si 

Kraj se vzdaluje od reálného 
života, komunikace vázne.

StaroStoVé čeLí ŠIkaně. 
MUSí SI naPSat Zákon 
Se starosty se často potkávám a moc 
dobře vím, co je trápí ze všeho nejvíce – 
státní aparát je zavaluje byrokracií, stá-
le novými povinnostmi a přitom vůbec 
neřeší, kdo bude tuto agendu na obcích 
vykonávat. Tomu musíme společně 

čelit a nedovolit státu, aby příliš sešně-
roval výkon samosprávy, centralizoval 
veškeré rozhodování do Prahy a zahltil 
byrokracií i tu sebemenší obec. Proto 
jsem se domluvil s uznávanou advokát-
kou Janou Zwyrtek Hamplovou, že spo-
lečně založíme Akademii samospráv. 
Jde o dlouhodobou aktivitu, která má 
už teď sestaven minimálně tříletý ka-

lendář, a která se kromě pořádání pravi-
delných školení pro samosprávu chce 
zaměřit na velmi důležitou věc. Sepsání 
nového zákona o obcích, který vzejde 
zespodu, tedy ze zkušeností a názorů 
starostů a lidí, kteří dlouhodobě působí 
v samosprávě. Právě tito lidé totiž mají 
největší zkušenosti a dobře ví, co nový 
zákon o obcích potřebuje. 

Ivo Valenta zakládá s uznávanou advokátkou akademii samospráv 

o nich rozhodnou zastupitelstva v čele se 
starostou. Ti určitě vědí daleko lépe než 
krajští úředníci, co obec nejvíce tíží,“ říká 
starosta slovácké obce Stříbrnice Petr 
Matoušek. 

o VenkoVě neMají 
roZhodoVat úřednícI
Zlínský kraj má nejrůznější fondy, z kte-
rých podle vlastních kritérií posílá peníze 
na sportovní, kulturní a společenské ak-
tivity. Úředníci tak rozhodují o tom, jaká 
akce je důležitá. „My navrhujeme podpo-
rovat jednoduše, transparentně a co nejvíc 
aktivit. Kraj nesmí být cenzor aktivit,  neumí 
posoudit kvalitu a přínos jednotlivých akcí, 
výběr je příliš subjektivní a zkostnatělý. Kraj 
má vyčlenit konkrétní objem peněz a z něj 
podpořit všechny sportovní a kulturní akti-
vity, které splňují základní podmínky,“ nas-
tiňuje řešení starosta Boršic u Blatnice 
Bohuslav Vávra. 
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jdou do toho s námi

Jen ty lány jsou stále 
žlutější...

Chybějí sportoviště 
 i trenéři mládeže.

Kraj jedná z pozice síly, 
není partnerský.

Petr MIkeL 

když Se 
VěcI řeŠí 
od PodLahy
Inženýr s doktorátem 
z fyziky kovů, který už 
pátým rokem studuje 

kombinovanou formou právo. To je Bc. et 
Ing. Petr Mikel, Ph.D., ze Zlína. „Dost často 
jsem s v kontaktu s úředníky. Už to, co vám 
říkají svým specifickým jazykem, je občas 
docela problém pochopit. A  když dojde 
na spor, těžko se mi posuzuje, zda jednají 
správně. To mě motivovalo k tomu, že jsem 
se pustil do studia práv,“ hovoří o netradič-
ní motivaci a rázné reakci Petr Mikel. Petr 
Mikel, někdejší fotbalový rozhodčí a nyní 

delegát Ligové fotbalové asociace,  se 
v koalici věnuje mimo jiné i otázkám 
spojeným s podporou sportu. „Pořád je 
zažitý systém, kdy stát peníze na sport po-
sílá přes nejrůznější prostředníky a cestou 
se jich dost poztrácí. Chybějí tak sportovi-
ště i  motivovaní trenéři mládeže. Prvním 

krokem k  nápravě musí být podle nás to, 
aby sport měl samostatnou rozpočtovou 
kapitolu, která bude mít definované příjmy 
a způsoby rozdělování,“ říká.

Marek 
ŠtěPán 

ekoLogIe je 
někdy jako 
PohádKa 
Je vystudovaný za-
hradní a krajinný 

architekt, k přírodě má velmi blízko. 
Přesto, nebo možná právě proto, ho 
současné ekologické šílenství ne-
chává chladným. Ing. Marek Štěpán, 
kandidát Svobodných a Soukromníků 
z Popovic, dokonce někdy označu-
je přehnanou ekologii za pohádku. 
„Dnešní ekologie není čistou vědou bez 
předsudků. Začíná se to podobat pohád-
ce o tom, jak špatný je člověk a civilizace 
a  jak nevkusní jsou dnešní stavebníci 

a  jak je třeba tu dobrou přírodu a krás-
nou starou krajinu před nimi zachránit. 
Na úkor lidí,“ říká. 
Marek Štěpán místo toho raději hledá 
možnosti, jak zatraktivnit krajinu a při-
tom pomoci i lidem. „V  poslední době 
se stále častěji hovoří o tom, jak vyzrát 
na sucho. Obce plánují stavby rybníků či 
chtějí zakládat mokřady. A stát již avizo-
val, že je v tom podpoří. To je určitě dob-
ře, ale skutečně efektivní opatření, která 
zpomalí odtok vody a  umožní jí zasák-
nout se a zlepšit to, co lidi skutečně trá-
pí, tedy málo vody ve studních, jsou jiná 
– remízky, zasakovací pásy a podobně. 
Ty prvky naše krajina potřebuje nejvíce,“ 
vysvětluje. 
Nutnou podmínkou pro jejich zaklá-
dání je dokončení komplexních po-
zemkových úprav v obcích. Svobodní 
a Soukromníci chtějí v tomto směru 
poskytnout obcím maximální pod-
poru. „Je nepřijatelné, jak pomalým 
tempem jsou pozemkové úpravy v kraji 
projektované. V  krátkém období snění 
po  sametové revoluci si mnoho z  nás 
představovalo, jak bude za pár let naše 
krajina krásnější a pestřejší, až se vypo-
řádáme s neblahým dědictvím komunis-
tické kolektivizace venkova. Čtvrt století 
po  revoluci vypadá krajina pořád více-
méně stejně, jen lány jsou jaksi žlutější,“ 
uzavírá Marek Štěpán.

jan Vodák 
I úřednícI Se 
MUSí roZVíjet 
Mgr. Jan Vodák, Ph.D., 
má několik povolání. 
Když se ho zeptáte, co 
je jejich podstatou, od-

pověď stojí na jed-
nom slově – rozvoj. 
Rozvoji klientů se 
věnuje jako kouč, 
lektor i supervizor 
sociálních služeb. 
Někdejší kněz ze Zlí-
na a spoluzakladatel 
Salesiánských klubů v Čechách i na Mo-
ravě se koučingu věnuje už více než de-

set let. A v čem tedy tato práce spočívá? 
„Typickým klientem jsou firmy, kterým na-
bízím kompletní personální management 
s důrazem na rozvoj zaměstnanců – právě 
touha se rozvíjet je totiž podle mne tím, co 
dělá firmy zdravými a stabilně konkurence-
schopnými,“ vysvětluje. A to platí i o insti-
tucích. „Lze to ilustrovat na krajském úřa-

dě. Ten tvrdí, že jednou 
ze zásad jeho práce 
je partnerský přístup. 
Jeho úředníci ale jed-
nají z  pozice síly. Jde 
o  příklad toho, jak to 
dopadá, když řídicím 
pracovníkům chybí jas-

ný směr a nechají své podřízené plácat se 
ve vlastní kreativitě,“ vysvětluje.

Zdenek rItter 

když Se 
řeMeSLo děLá 
PoctIVě
Když na jižním Valaš-
sku řeknete řezník, 
většina lidí si sama při-

řadí jméno Zdenek Ritter z Valašských 
Klobouk. Řezníkem byl jeho otec i strýc, 
on sám se tomuto řemeslu věnuje přes 
40 let. Jeho řeznictví sbírá jedno oce-
nění kvality za druhým. „Specializujeme 
se na  domácí výrobky a  grilování. Zákla-
dem je pro nás kvalitní maso z domácích 
chovů. Jiné nebereme. Ze špatného masa 
prostě dobrý výrobek neuděláte,“ prozra-

zuje recept na úspěch. Zdenek Ritter je 
proslulý i díky svým aktivitám na veřej-
nosti. Je spoluzakladatelem proslulého 
mikulášského jarmeku ve Valašských 
Kloboukách, jeho zabíjačky patří tradič-

ně do programu ve Valašském muzeu 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Vel-
mi žádané jsou jeho speciality, například 
grilovaný býk. 

Ze špatného dobré 
neuděláte.
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nedostatek míst v domovech pro seniory 
Pomůže síť terénních služeb
České domovy důchodců musely loni odmítnout téměř 64 000 žádostí o ubytování. Zlínský 
kraj má přitom nejvyšší procento neuspokojených žádostí o umístění do domů pro seniory. 
Jde o 5,8 procenta. V absolutních číslech to znamená přes 6 tisíc odmítnutých žádostí roč-
ně. Na umístění do domova pro seniory se čeká i několik let. 

„Ve Zlínském kraji je nedostatek lůžek pro 
seniory. To ale neznamená, že bychom měli 
budovat nová zařízení. Ze statistik vyplývá, 
že osmdesát procent důchodců chce dožít 
doma. Situaci by pomohl vyřešit kvalitní 
systém ambulantních a  terénních služeb. 
Zájem je například o denní stacionáře, kte-
ré by uvítali příbuzní seniorů, ale i lidí posti-
žených Alzheimerovou nemocí. Pomohla 
by také lepší informovanost. Senioři jsou 
schopní sami za sebe rozhodovat a vybrat 
si služby, které jim usnadní život. Často 
ale o těchto možnostech ani nevědí,“ říká 
kandidátka Svobodných a Soukromníků 
Helena Lasztoviczová. Ještě slabší po-
vědomí o možnostech péče mají senioři 

na vesnicích. Důležité je více propojovat 
systém terénních, ambulantních a poby-
tových služeb tak, aby i senioři v men-
ších obcích měli dostatek in-
formací o možnostech, jak 
potřebnou formu péče 
získat. 
„Kamenem úrazu je 
i  systém financování 
sociálních služeb, kte-
rý je nastavený tak, 
že neumožňuje rozvoj 
soukromých sociálních 
zařízení. Pod tím si mů-
žeme představit nejen roz-
šiřování kapacit stávajících 
poskytovatelů – pobytových, te-
rénních, ambulantních, ale i vznik nových 
subjektů či investorů. Taková síť sociál-
ních služeb by uměla pružněji reagovat 
na  potřeby společnosti,“ dodala Helena 
Lasztoviczová.

doSUd na okrajI ZájMU
Pacienti s Parkinsonovou či Alzheimero-
vou nemocí narážejí v Česku na chybě-
jící služby. V jednotlivých krajích je ne-
dostatek specializovaných zařízení, kde 
by pacienti vyžadující celodenní péči 
mohli být. „Zlínský kraj patří v úrovni a do-
stupnosti specifických sociálních služeb 
pro postižené k  těm horším. Situaci by 

pomohla vyřešit změna systému struktury 
financování tak, aby sociální služby moh-
ly poskytovat i soukromé subjekty. Stejně 
tak je nutné posílit domácí péči. Peníze 
nemají směřovat tam, kde kraj postavil 
za evropské peníze domovy, ale k těm, kdo 
péči skutečně potřebují,“ uvedl kandidát 
koalice a supervizor sociálních služeb 
Jan Vodák.

co bUde dáL
Demografický vývoj je neúprosný, po-
pulace stárne. Ve Zlínském kraji nyní 
průměrný věk činí více než 42 let, což je 
vůbec nejvíce v zemi. Důvodů je něko-
lik – kromě toho, že se rodí méně dětí, 
mezi ně patří i prodlužující se délka ži-
vota. Prostě výrazně přibývá lidí, kteří již 
překročili hranici 65 let. „Vyšší věk přitom 
není překážkou toho, aby člověk přestal 
být aktivní. My je v tom musíme podporo-
vat a vytvořit jim podmínky. I to musí patřit 

mezi priority Zlínského kraje,“ říká se-
nátor Ivo Valenta. 

Sám pořádá pro senio-
ry nejrůznější kulturní 

a společenské akce, 
ale také například re-
laxační a zdravotní 
pobyty. „Zároveň jim 
chci jít i  příkladem 
a  ukazovat, že po  pře-

kročení šedesátky se 
nemají vzdát snahy pra-

covat s  moderními infor-
mačními technologiemi, které 

jim například umožní vytvářet ko-
munity, v nichž mohou společně řešit své 
problémy či prožívat své radosti,“ dodává 
Ivo Valenta.

PENÍZE 
PATŘÍ 

KLIENTůM, 
NE KrAJI.
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Špatná dostupnost péče v některých regionech, chybějící 
letecká záchranná služba, zadlužené nemocnice. To je 
výčet části chorob, které trápí zdravotnictví v našem kraji. 
Všechny přitom mají společného jmenovatele – přehlížení 
ze strany státu, který dlouhodobě diskriminuje obyvatele 
Zlínského kraje. Pokud má být léčba úspěšná, je potřeba 
začít právě u tohoto problému.

Stovky rodin trpí u přetížených silnic. A úřady? Řeší raději ochranu křečků, než aby ko-
nečně rozhýbaly výstavbu dálnic. To se musí ihned změnit. 

Zdravotnictví jako pacient  
Známe diagnózu, pojďme léčit

dálnice budou!  
Je to jedna z nejdůležitějších věcí, jak pomoci kraji

Ve všech okolních krajích stojí na vr-
cholku pyramidy zdravotní péče fakult-
ní nemocnice, které spolufinancuje stát 
přes ministerstvo zdravotnictví. „V nich 
jsou soustředěna špičková pracoviště 
s nákladnou léčbou. U nás její roli suplu-
je zlínská nemocnice, starost o ni ale leží 
výhradně na kraji, který má daleko menší 
možnosti než ministerstvo. To je příčina 
obřích dluhů. Jediným řešením je vtáhnout 

do  jejího financování stát. Pokud se tak 
stane, a stát tím pádem přestane diskrimi-
novat Zlínský kraj, umožní mu to soustředit 
se na stabilizaci dalších svých nemocnic,“ 
popisuje řešení expert na zdravotnictví 
Jiří Procházka, který je na kandidátce 
Svobodných a Soukromníků.
Koalice Svobodní a Soukromníci vidí 
další problémy Zlínského kraje také 
v dostupnosti zdravotní péče v okrajo-

Ze zhruba 1 800 kilometrů silnic, o které 
se hejtmanství stará, je 40 procent v ha-
varijním stavu, dalších 20 procent pak od-
borníci na diagnostiku povrchů vozovek 
označují jako nevyhovující. Hromádka 
peněz, která slouží na opravy, je nedosta-
tečná. Vše ještě zhoršuje fakt, že kvůli 
chybějícím dálnicím jsou silnice v regio-

nu přetížené tranzitní dopravou. Kunovi-
ce, Babice, Staré Město, Zlín, Otrokovice, 
Vizovice, Valašské Meziříčí.  To jsou pří-
klady měst a obcí, které spojuje jeden vel-
ký problém – kvůli chybějícím dálnicím 
se potýkají s obrovským objemem tran-
zitní dopravy. Zvýšená hlučnost a praš-
nost, snížená kvalita života v domech 

u silnice. „Obyvatelé velké části Zlínského 
kraje platí příliš vysokou daň za to, že Praha 
přehlíží náš region a že se hejtmanství málo 
pere za své občany a často chrání víc křeč-
ky než životy svých obyvatel,“ říká Michal 
Dvouletý, kandidát do krajského zastu-
pitelstva, s tím, že se všemi zmíněnými 
problémy se dá porvat.  

vých oblastech. „Ve srovnání s ostatními 
kraji máme nízký počet lékařů. Dokonce 
i krajských úředníků je u nás více než ob-
vodních lékařů. Kraj proto musí pomoci 
obcím, kde je situace nejhorší, jednat se 

zdravotními pojišťovnami o takových pod-
mínkách pro lékaře, aby měli motivaci zalo-
žit si tam praxi,“ vysvětluje Jiří Procházka 
s tím, že další problém je v dostupnosti 
lékařských pohotovostí. 

V nocI neStonat!
Pohotovost pro dospělé je zajištěna 
po celý týden do 20.00 v Kroměříži, 
Uherském Hradišti, Uherském Brodě, 
Valašských Kloboukách a Valašském 
Meziříčí, do 22.00 ve Vsetíně a do 21.00 
ve Zlíně. Navíc jen o víkendech funguje 
ještě v Bystřici pod Hostýnem a Rož-
nově pod Radhoštěm do 18.00. Dětská 
pohotovost je v týdnu do 20.00 v Kro-
měříži, Uherském Hradišti a Uherském 
Brodě, do 22.00 ve Vsetíně a přes celou 
noc do 6.00 ráno ve Zlíně. Zubařská 
pohotovost jen o víkendech a svátcích 
do 12.00, případně 13.00 v okresních 
městech. „Takže v nočních hodinách, s vý-
jimkou dětské pohotovosti ve Zlíně, poho-
tovostní lékařská služba zajištěna není. 
Koalice Svobodných a Soukromníků pova-
žuje rozsah a  pokrytí kraje pohotovostní 
lékařskou službou za nedostatečné. Chce-
me proto zajistit pohotovost pro dospělé 
minimálně na dvou místech v kraji v době 
od 22.00 do 6.00 a ke zlínskému pracovi-
šti přidat další s pohotovostní péčí o děti 
v nočních hodinách,“ dodává.

I krajských úředníků  
je více než lékařů.
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BEZPEČNOST PRO 
VŠECHNY
Chceme bezpečný život v našem 
kraji, ve kterém se budeme umět 
uchránit před živelními pohromami, 
kriminálními živly i ilegálními migranty. 
Kraj musí systematicky podporovat 
ty, kteří se na bezpečí v kraji podílejí 
na profesionální i dobrovolnické úrovni. 

PODPORUJME MÍSTNÍ
Chceme vytvořit lepší podmínky pro malé 
zemědělce, vinaře, lokální producenty 
a všechny další drobné podnikatele, kteří 
díky tomu budou moci vytvářet nová, 
dlouhodobě stabilní a dobře placená 
pracovní místa pro občany 
našeho kraje.





ROZVOJ SPORTU 
A KULTURY
Chceme kvalitní sportoviště 
a motivované trenéry pro naše děti, 
pomůžeme co nejširšímu rozvoji 
sportu u dětí a mládeže, pomůžeme 
ochránit kulturní dědictví našeho 
regionu a podpoříme rozvoj místní 
kultury.

KONKURENCE V DOPRAVĚ
Chceme dálnici, lepší silnice a dopravní 
spoje pro cesty do škol, za prací i pro 
rozvoj cestovního ruchu. Vytvoříme 
podmínky pro konkurenci v linkové 
dopravě – ať má klidně každá linka 
svého dopravce, pokud to bude 
výhodné.




KRAJ JAKO EFEKTIVNÍ 
PARTNER
Chceme kraj, který bude pomáhat 
obcím a jejich občanům, nebude 
si hrát na „malou Evropskou unii“. 
Netransparentní dotace nahradíme 
přímou a adresnou podporou. Snížíme 
počet krajských úředníků minimálně 
o 10 %, odstraníme zbytečnou byrokracii.

ŠKOLY PRO DĚTI A UČITELE
Chceme školy, jejichž absolventi si 
najdou dobře placenou práci. Chceme 
školy pro děti a učitele, ne pro tabulky, 
dotace a projekty. Posílíme pravomoci 
ředitelů škol, nebudeme bránit inspirující 
konkurenci škol. Firmám umožníme 
aktivně se podílet na vzdělávání.





DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ 
PÉČE
Chceme státem spolu nancovanou 
fakultní nemocnici – tedy konec 
diskriminace občanů kraje v dostupnosti 
zdravotní péče. Díky tomu se bude moci 
kraj soustředit na stabilizaci ostatních 
okresních nemocnic i na tlak k zlepšení 
zdravotní péče v regionech.

LEPŠÍ PÉČE PRO SENIORY
Zvýšíme kvalitu péče o seniory 
a handicapované. Kromě investic 
do krajských zařízení vytvoříme 
podmínky pro péči v domácím prostředí. 
Do poskytování sociálních služeb se 
budou moci zapojit všichni, kdo splní 
jasně dané podmínky.





Ing. Tomáš PAJONK

MÁME
RECEPT

Pom žeme našemu kraji
7. a 8. íjna

Ivo VALENTA

5252 „Ale místo neustálých řečí o krajských 
prioritách se na  tom musí skutečně tvrdě 
pracovat,“ dodává.
„Kvalitní dopravní infrastruktura pomůže 
kraji nalákat významné investory a  také 
zlepší podmínky pro podnikání, čímž dojde 
k vytvoření nových, lépe placených pracov-
ních míst. Přinese také turisty, kteří sem bu-
dou přijíždět častěji a na další dobu a utratí 
zde více peněz, za  které se pak vybudují 
nové služby a  turistické cíle, které budou 
sloužit také místním lidem,“ vysvětluje Mi-
chal Dvouletý.

SILnIce? SPíŠe tankodroMy
Pokud by výrobci automobilů chtěli tes-
tovat odolnost podvozků svých automo-

bilů, na mnoha místech v kraji najdou 
příhodné podmínky. Z celkem asi 1 800 
kilometrů silnic druhé a třetí třídy je v ha-
varijním a nevyhovujícím stavu bezmála 
1 100 kilometrů. Situace se přitom dlou-
hodobě nelepší. „Je nutné hledat možnos-
ti, jak navýšit objem peněz na opravy cest. 
A začít se může v krajském rozpočtu. Napří-
klad ušetřit na provozu samotného úřadu, 
přehodnotit všechny výdaje a  maximum 
peněz nasměrovat do  obnovy silnic,“ říká 
koaliční kandidát František Veverka.

Veřejná doPraVa na MírU
Aby lidé mohli pohodlně cestovat za pra-
cí, k lékaři a děti zase do škol a do krouž-
ků, musí veřejná doprava v kraji fungovat 

co nejlépe a hlavně efektivně. Situace je 
ale taková, že aby velcí dopravci vůbec 
vypravili své autobusové linky na území 
kraje, musí do nich hejtmanství napum-
povat přes 320 milionů korun ročně. Část 
této sumy přitom tvoří peníze vybrané 
od obcí. 
„Podmínky jsou ovšem krajem nastaveny 
tak, že malý dopravce nemá šanci. Je ne-
zbytné organizovat výběrová řízení s mini-
mem podmínek tak, aby se mohla přihlásit 
i  malá firma s  jedním autobusem či mini-
busem s  tím, že by mohla vhodně doplnit 
současný dopravní systém, třeba jen na ně-
kolika málo linkách. Kraj by tak mohl citelně 
vylepšit zavedenou dopravní obslužnost,“ 
podotýká Michal Dvouletý. 

jaSně a StrUčně. jak chtějí SVobodní a SoUkroMnícI ZMěnIt ZLínSký kraj
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Lucie Lompejová: Žije s rodinou 
v Napajedlích. Od osmnácti let hodně cesto-

vala. Bakalářský titul získala ve Velké Británii, magi-
sterský ve Finsku. Poslední pozici zastávala u hospodář-

ské komory EU v Soulu, Jižní Koreji, odkud se s manželem 
vrátili do ČR, aby zde vychovali děti. Momentálně je na 
mateřské dovolené a asi jako každý rodič v této době 

nesmírně ocení chvíle klidu a nerušeného 
spánku.

Jiří Procházka: Dvacet let sice 
prožil na Slovensku, kde studoval vysokou 

školu, ale jeho opravdový domov byl vždy ve Zlíně. 
Má za sebou úřednickou praxi na okresním úřadu. Řadu 
let se věnuje práci ekonoma. Co nejvíce času se snaží 

trávit se svými dvěma nejmladšími dětmi. Dříve závodně 
plaval a do plaveckého bazénu pořád pravidelně 

dochází. Je velkým fanouškem legendární 
kapely Led Zeppelin.

Tomáš Pajonk: Vystudoval Vyso-
kou školu ekonomickou v Praze. Už na uni-

verzitě zjistil, že aplikovaná matematika není jen 
nudná akademická disciplína, ale dá se využít v běžném 
životě i v podnikání. Odešel pracovat do Anglie. Londýn 
byl fajn, ale nechtěl, aby tam vyrůstaly jeho děti. Vrátil 

se domů a založil firmu SolverTech. S manželkou se 
usadili nedaleko Zašové na Valašskomeziříč-

sku, kde vychovávají čtyři děti. 

Bohuslav Vávra: Svůj život si ne-
umí představit bez hudby, folkloru, rybaření 

a skleničky dobrého vína. Dvacet let je kapelníkem 
Boršičanky, je spoluzakladatelem mužského pěvecké-
ho sboru v Boršicích. Rád si najde čas i na fotbal. Jako 

dlouholetý starosta obce Boršice u Blatnice se snaží 
podporovat všechny místní spolky, protože ví, že 

život v obci tvoří právě aktivní lidé.
Radost mu dělají tři vnoučata. 

Michal Dvouletý je slovácký 
patriot, který se narodil a žije v Uherském 

Hradišti. Věnuje se folkloru, dříve tančil a vedl soubor. 
Je místopředsedou Parku Rochus a spoluzakládal Folklorní 
akademii. Vystudoval projektový management, ale vždy ho 
bavilo vymýšlet nové věci a psát. Byl novinářem, šéfredak-

torem, vedl marketing a komunikaci v mezinárodním 
holdinfu. Dnes je vedoucím kanceláře senátora 

a řídí několik mediálních projektů. 
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Ivo Valenta: Narodil se a vyrůstal 
na Valašsku. Nejdříve pracoval v gastronomii, 

která se stala jako životním koníčkem. Hned po revolu-
ci odchází ze Slušovic, začíná podnikat a postupně buduje 

mezinárodní skupinu firem. Zřizuje nadaci, která rozdává de-
sítky milionů, opravuje nemovitosti, investuje do cestovního 

ruchu, iniciuje a podporuje akce. Pracuje i 18 hodin 
denně a ke stejnému výkonu umí vyburcovat 

i ostatní. Volný čas věnuje rodině.

František Veverka: Jeho 
domovem je Valašsko. Vystudoval Střední 

průmyslovou školu strojnickou a od roku 2003 
pracuje ve firmě PWO Czech Republic jako programátor 

CNC strojů. Není mu lhostejné, v jakém prostředí žije, a tak 
neváhal a pustil se do práce v místní komisi. S manžel-

kou Markétou mají dvě děti, dceru Kateřinu a syna 
Jakuba, se kterými rádi vyráží na cyklistické 

výlety nebo na túry.

Petr Thaisz: V mládí bylo 
fotbalové hřiště celý jeho svět. V Ostravě 

hrál za druholigový tým a u fotbalu vydržel jako 
brankář do pětatřiceti let. S určitým věkem samozřej-

mě přišel čas na změnu, a tak svoji energii nasměroval 
do práce a podnikání v potravinářském průmyslu. 
Pochází z Beskyd a hory má rád, ale v roce 2004 

naprosto propadl potápění. Je to pro něj 
úžasný relax a oddych. 

Jana Křižková: Má více jak 
dvacetileté zkušenosti s prací na obecním 

úřadu, kde nejprve pracovala jako ekonomka, poz-
ději zastupitelka a od roku 2014 jako starostka obce 

Komňa. Říká, že si neumí představit život daleko od pří-
rody. Baví ji procházky po okolních lesích a věnuje se 

myslivosti. Ve volném čase ráda cestuje se svou 
rodinou. Odpočine si u klasické literatury 

nebo dobrého filmu.

Helena Lasztoviczová: Narodila 
se na Slovensku, kde vystudovala gymnázi-

um. Od roku 1992 žije ve Valašském Meziříčí. Dopl-
nila si vzdělání v obor geodézie a 15 let působila na ka-

tastrálním úřadě. Pak jí ale učaroval svět vůní a kosmetiky. 
K jejím největším koníčkům patří čtení. Spolu s dospíva-

jícím synem Pavlem, ze kterého vyrostl prima parťák, 
sdílí zálibu v historii. Jako dobrovolnice 

dochází do domova pro seniory. 
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nesedíme za stolem  
Jsme mezi vámi
Od stolu se plánuje pohodlně, ovšem rozhodnutí jsou většinou špatná. Místo stohů analýz, 
koncepcí a dalších „zásadních“ materiálů je většinou lepší se na problémy zeptat přímo lidí. 
Je to pracnější, ale určitě prospěšnější. „Nehledáme obecná řešení, která nefungují, ale re-
álné a splnitelné recepty na konkrétní problémy,“ říká Tomáš Pajonk, dvojka společné kandi-
dátky Svobodných a Soukromníků.

MáMe recePt
Když začal vznikat společný volební program 
Svobodných a Soukromníků pro krajské volby 
ve Zlínském kraji, jednoznačně se všichni shodli, 
že nechtějí nabízet prázdné a obecné proklamace, 
ale skutečné recepty na řešení vleklých problémů 
našeho kraje. 
„Nejčastěji jsme tak skloňovali slovo recept. Jaký 
bude náš recept na špatné silnice, na zlepšení péče 
o seniory, na lepší nabídku práce a vyšší mzdy, na lep-
ší podmínky pro místní živnostníky, na zlepšení zdra-
votní péče… Postupně to došlo až tak daleko, že už 
nikdo nemluvil o práci na volebním programu a jeho 
kapitolách, ale o  tom, že chceme obyvatelům naše-
ho kraje nabídnout kuchařku s dobrými recepty. Tak 
jsme ji udělali a poslali vám všem do schránek,“ říká 
lídr koalice Svobodní a Soukromníci Ivo Valenta. 
Kuchařka obsahující deset skutečných receptů 
a stejný počet receptů na to, jak pomoci kraji, je 
ale jen špičkou ledovce gastronomického podzi-

ZaděLáMe na
LePŠí VýděLky

MÁME rECEPT 
na lepší výdělky pro lidi  ze Zlínského kraje.

František VEVErKA
programátor CNC strojů,  místopředseda Svobodných ve Zlínském kraji

mu. Po celé září a první týden v říjnu se tak s kandi-
dáty Svobodných a Soukromníků můžete potkávat 
na náměstích měst po celém Zlínském kraji. „Připra-
vena je vždy improvizovaná kavárna, kde si s námi může 
každý popovídat u šálku kávy a probrat, co jej v jeho regi-
onu trápí. A také se dozví, jaké recepty mu nabízíme my, 
Svobodní a Soukromníci,“ říká koaliční kandidát Michal 
Dvouletý s tím, že u akcí ve Zlíně, Vsetíně, Kroměříži 
a Uherském Hradišti bude k posezení hrát cimbálová 
muzika a lidé budou moci ochutnat něco ze slovác-
kých gastronomických specialit.
Na akce na náměstích pak v podvečer naváže akce 
Šlágrování ve Zlínském kraji. Jde o talk show s lídry 
Svobodných a Soukromníků, to vše doplněno hudeb-
ním programem v podání největších hudebních hvězd 
z televize Šlágr. Ani zde nebude chybět občerstvení 
v podobě ochutnávky regionálních pochutin, navíc při-
pravené koaličními kandidáty. 
Více  na zlinsky.spolecne2016.cz/akce.

ořežeMe Zbytečné
Výdaje

MÁME rECEPT 
na dynamický a dobře  
hospodařící kraj.

Ing. Jana KŘIŽKOVÁ, MBA

ekonomka, starostka Komně, 
věnuje se myslivosti
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ProbUď Se, ZLínSký krajI!
Špatná komunikace kraje, nízké mzdy, nekvalitní silnice 
a chybějící dálnice. To jsou nejčastější stesky obyvatel, 
které zaznívaly na setkání s kandidáty koalice Svobodní 
a Soukromníci. Ti po celý červen objížděli Slovácko, Kro-
měřížsko, Zlínsko i Valašsko v rámci akce Probuď se, Zlín-
ský kraji. 
Jejím cílem bylo upozornit na dlouhodobě neřešené pro-
blémy kraje. Kandidáti koalice proto postupně navštívili 
13 měst napříč celým krajem – od Uherského Brodu přes 
Vizovice až po Valašské Meziříčí. 

„U symbolického šálku kávy jsme se s lidmi bavili o tom, co 
je trápí a  jak by si představovali účinnou pomoc ze strany 
Zlínského kraje,“ vysvětlil Tomáš Pajonk. „V  každé oblasti 
lidí pálí trochu něco jiného. Někde málo dobře placené práce, 
jinde doprava. Všude jsme ale naráželi na to, že lidé vlastně 
ani nevědí, k čemu je kraj. To jen potvrzuje naše tvrzení, že kraj 
usnul, problémy neřeší a žije v podstatě sám sebou,“ dodal.

FeStIVaL, doStIhy I MaLý MrakodraP
Na začátku září Garden Food ve Zlíně, o týden pozdě-
ji Slavnosti vína a otevřených památek v Uherském 
Hradišti. I tam byli Svobodní a Soukromníci se svými 
recepty. Pokud jste to nestihli, máte ještě dvě možnos-
ti. Nejbližší z nich jsou 17. září dostihy ve Slušovicích, 
kde je připraven program pro celou rodinu.

Další možností, jak se setkat s těmi, které váš názor 
zajímá, pak je návštěva malého mrakodrapu. „Od prv-
ního září jsme zprovoznili informační kiosek přímo u sídla 
Zlínského kraje – Baťova mrakodrapu. Na rozdíl od kraj-
ských úředníků zde každého vítáme úsměvem. V tom kon-
trastu velikostí je navíc i  kus symboliky. Pořád tvrdíme, 
že krajský úřad musí zeštíhlet,“ říká s úsměvem dvojka 
kandidátky Tomáš Pajonk.

beSeda S PIVoŠeM I Let VrtULníkeM
Nemusíte nikam chodit, my si pro váš názor či po-
střeh přijdeme sami. A aby to bylo bezprostřední, 
můžeme se potkat ve vaší oblíbené hospodě. I tak se 

dá popsat série akcí se společným názvem Beseda 
s Pivošem. A co, nebo kdo, je Pivoš? „Dá se to přelo-
žit jako Pivo s Ivošem. Po dobu akce bude hospodský 
čepovat vaše pivo za symbolických 7 Kč, což je součet 
číslic, které tvoří naše volební číslo 52. Kromě toho jsme 
pro vás připravili speciální várku piva ve  speciálních 
plechovkách a také sběratelskou edici pivních podtác-
ků, které komentují pohled Svobodných a Soukromníků 
na aktuální témata,“ říká Ivo Valenta. 
Aktuální seznam toho, kde se Beseda s Pivošem 
uskuteční, najdete na zlinsky.spolecne2016.cz.
Součástí projektu je také soutěž s velmi netradiční 
cenou – výlet vrtulníkem. Stačí jen maličkost. Mít 
nejlepší odhad toho, kolik kroků udělá v září během 
setkávání s občany senátor Ivo Valenta. „Vzhledem 

k  tomu, že mám 
v  plánu několik 
desítek akcí, ab-
solutně si netrou-
fám odhadovat, 
kolik to může 
být. Přesné číslo 
se dozvíme díky 
krokoměru v  po-
době speciální 
aplikace v  mém 
iPhone až 30. 
září. Ale rád ob-
čas zveřejním 
malou nápovědu 
na  svém face-
booku," podotý-
ká. 

Více na spolecne2016.cz/soutez.
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Přijďte nás podpořit ke krajským volbám
7. a 8. října 2016


