
Počtvrté kandiduji na senátora, tentokrát v mém rodném kraji – 

rodném městě, narodil jsem se v Krnově a polovinu života jsem 

tu žil – toto je můj volební program na období mandátu pro  

roky 2016 – 2022: 

 

 

1/ 
Myslím, že nikdo, až na jednoho chartistu – z nás – více než 230, co jsme podali přihlášku ve všech 

těch 27 senátorských obvodech, nemůže předložit tak obsáhlý výčet své politické práce od 

listopadu roku 1989. Předložit ho s čistým štítem, čistýma rukama. Zde na těchto w-stránkách 

Strany státu přímé demokracie – Strany práce je čtení a poslouchání – či dívání (videa) na více než 

16 hodin – a vidíte, čtete, že to nejsou jen nějaká líbivá předvolební hesla, politické slinty. Jde o 

politickou práci za bezmála 27 roků mého života. 

2/ 

Toto je můj politický kapitál, nic víc nepředkládám. Myslím, že velmi vysoký. 
Já prostě, vážený voliči, nepatřím k těm u nás, kteří si za posledních 10 – 15 let poctivě nastřádali 

miliardy korun. 

Mám stále prázdnou kapsu. 

Čistý štít – jen toto Vám nabízím. Žádnou bombastickou kampaň. 

3/ 

Takže toho nepředkládám, vážený voliči, mnoho nového, ústava, občanská ústava je pro mne téma 

– na zbytek mého života. Nic z toho co je zde na těchto w-stránkách neberu zpět – pokud nenastaly 

nové okolnosti, které jsem, které nikdo z nás – před deseti lety či ještě dřív – neznal. To je 

především otázka našeho společného náhledu na funkci a schopnosti EU. Všichni jsme měli 

pochopitelně jiné znalosti o EU a o společné měně v roce 2003, když bylo referendum o vstupu do 

tohoto spolku. 

4/ 

Takže – mohu si dovolit před Vámi otázku? Kdo ze všech těch letošních kandidátů na senátora má 

za sebou takovou politickou práci?  
A – opakuji znovu – s čistýma ruka i s čistým štítem strany, která mě do voleb navrhuje.  

5/ 

Já říjnem 2016 jenom pokračuji ve své veřejné práci (ona totiž nastala už mým vypuštěním do 

života – po skončení fakulty) a budu v ní pokračovat do smrti – tak jak bůh dá. 

6/ 

Teoretickým podkladem a také zdůvodněním občanské ústavy jest má kniha, která je také zde na 

w-stránkách, jmenuje se Svrchovaný stát a veřejné zdroje a Ostravská universita mi ji vydala v roce 

2013. Návrh jejího textu pak – vlastně jde o zadání nové ústavy určené k dvouleté celonárodní 

rozpravě a poté takto připravena, bude otázkou k přijetí referendem – jsem dokončil v březnu roku 

2016. Text občanské ústavy zde má každý  z Vás k disposici – 53 stran pro jejich 248 článků. 

Jsem přesvědčen o tom, že tam každý najde odpovědi na všechny závažné otázky dnes špatně 

fungujícího státu. 

Nesvrchovaného státu. 

Pouze trojúhelník – soudy, policie a státní zastupitelství bude nutno velmi přesně – po oné 

celonárodní diskusi – dopracovat a dopřesnit. Protože osobně s tímto trianglem nemám za celý 



svůj život mnoho společné – není dnešní text zatím v této části dokonalý. A zatím jsem nenalezl 

právníka, který by se nebál mi s touto částí ústavy pomoci. 
7/ 

Promiňte mi to – já to vím. 

Já to vím, že většinu lidí vůbec nezajímá nějaký návrh nové ústavy, většina lidí u nás žije od výplaty 

k výplatě, od dávky k dávce od nemocenské do nemocenské, od důchodu do důchodu – a teď tu 

máme kohosi s programem zfunkčnění státu – referendum o nové ústavě. 

Ani dnešní ústavu většina lidí u nás nezná. 

Já to vím, promiňte mi. 

Protože předpokládám, že se i dnes – počtvrté bude opakovat situace – že můj program většina 

nepochopí či ho vůbec nezajímá, nerozumí mu – navrhuji toto: 

Pozvěte si mě na pětihodinovou přednášku spojenou s diskusí na téma – proč musí mít tato země 

novou ústavu přijatou referendem. Myslím, že přesvědčím všechny, kteří na ni přijdou. 

Pak totiž zbývá ta druhá varianta – ta dnešní – s dnešní ústavou je život společnosti v našem státě 

neudržitelný – spěje jednoznačně do katerze, do krize, která může skončit občanskou válkou nebo 

tvrdou skrytou diktaturou plutokarcie. Vládou bohatých, jak tomu v současné době již začíná být. 
O demokracii si – už i dnes – můžete jenom snít. 

8/ 

Například ihned pochopíte, že dnes navrhovaný zákon o obecném referendu – vůbec nestačí, 

neumožňuje měnit dnešní ústavu. Takže je to jen planý žvást. Politické strany, které dnes vládnou 

(prostřednictvím jich – bohatí) si i nadále budou moci dělat zákony, jak ony uznají za jim 

prospěšné. Proč – no, protože dnešní ústava – stát vůbec nedefinuje – pouze ony pomyslné tři 

pilíře státu. A to je hrůzostrašně málo. Podívejte na ústavy zemí EU – co tam všechno ve svých 

ústavách pro stát definují, to jsou neuvěřitelná zjištění. 
Nu, vím - kolik lidí studuje dnes ústavy evropských či civilizovaných zemí. Pár stovek v celém Česku. 

Tady tohoto právního vakua v mozcích Čechů náš režim strašně zneužívá. 

9/ 

Takže musí být nová česká ústava. 

 Přijatá 8,5 milióny českých voličů, tak jak jim to bude vyhovovat – tak jak oni budou chtít. Ne jak 

bude chtít jakýkoli politik, nějaká strana, klan, firma či mafie nebo nějaký filosof. 8,5 miliónů 

českých voličů se to týká – jejich je to stát. 

Tyto – myslím všechny zkorumpovat nejde. 

Máte na stole připravené zadání pro novou Ústavu České republiky. 

Pokud ho budete číst vězte, že ta (A) – čka, jak jsou v textu u některých článků uvedena znamenají, 

že jde o alternativy. O těchto některých článcích, takto označených, se bude muset hlasovat před 

definitivním referendem možná – samostatně. 

10/ 

Že to sám nedokážu? 

Nu, ale vždyť mandát trvá šest roků – co si myslíte, že budu celou tu dobu – dá-li bůh – dělat. 

Samozřejmě to, že za těch 6 roků nás v senátu bude aspoň 45 – s tímto programem. Pak každý, 

každý v této zemi už bude náš návrh brát vážně a pochopí, že bez celkové změny režimu – evoluční 

cestou – celonárodní diskusí o nové ústavě, nelze jít udržitelným způsobem dál v našem státě. 

Nelze udržet český národ.  
A protože jsem výsostně demokrat – říkám – pokud český národ přijme současnou cestu své 

sebedestrukce, inkluze, multikulturalismu, samozničení se – pomáháním všem těm miliardám 

oprávněně potřebným na této zubožené planetě – bude to jeho volba, a já budu muset proto 

jenom v tichosti dožít. A v tichosti chcípnout. 
11/ 



Během těch šesti let pochopitelně budeme pracovat tak – abychom uspěli i ve volbách do 

poslanecké sněmovny – tím termín referenda o nové ústavě, kterou si voliči sami napíší a sami 

schválí  -urychlíme. 

12/ 

Takže – tomu se říká vize pro tento stát – pro nás všechny, pro Vás všechny, pro mého 

desetiměsíčního vnuka. Současná cesta českého státu, českého národa, je neudržitelná, každým 

rokem je pro nás hůř. 

13/ 

Kdo má v této zemi pro ni lepší program? 

14/ 

Tedy, jářku, vážení voliči – nevidíte – zdá se Vám, nic konkrétního pro Vás v tomto programu – nic 

pro Vaši obec, ulici – nejbližší školu, nemocnici, poštu, policejní služebnu, krytý bazén, tramvajovou 

zastávku, pro Vaše pole, les, zahrádku či Váš panelák nebo rodinný dům, nic tu nevidíte? 
Na to všechno máte své zastupitele obce, své zastupitele kraje. Senátor a poslanec – jenom oni by 

nám měli zajišťovat kvalitní zákony, se kterými souhlasíme, a které ctíme a dodržujeme.  

A dělají to od onoho ledna 1993, kdy jsme znovu vznikli? 

Nechtějte proto po mě, abych Vám zařídil dokončení oprav komunikací v obci, kanalizace, 

zprovoznění opuštěného koupaliště a lepší zimní údržbu cest. Budu-li takto pomáhat Vám místo 

těch, kterým to přísluší – nemůžu pak číst zákony, které mám schvalovat – jako senátor. Budu-li se 

účastnit těch nekonečných candrbálů, soutěží a přestříhávání pásek  – místo toho, abych studoval a 

znal to, o čem mám hlasovat v Senátu – nebudu dělat kvalitně svou práci zákonodárce.  

Jenom toto je totiž jeho práce – jich 81 v senátu, jich 281 v celém parlamentu. 

Kdo z Vás řekne, že ji dělají dobře pro naši vlast? 

Kdo? 

Já ji chci dělat dobře.  

 
Takže – nechoďte k volbám nebo opět volte zástupce parlamentních stran (to se netýká  Úsvitu, 

ten má zatím ruce čisté, jeho volbou chybu neuděláte) – a zkáza svrchovaného českého státu bude 

pokračovat. 

 

 

 
Závěrem toto, vážení voliči, 
  

situace v republice, také díky EU, všude tam jsou u politických koryt lidé neschopní, nedovzdělanci, 

hlupci – je  vážná,  proto nemyslete porád jenom na sebe – myslete taky na naše vnučky a vnuky – 

tato situace nemůže přec pokračovat – tito dnes malí boroci naši – pokud tento systém bude 

pokračovat, budou na tom velmi, velmi špatně. A co si o nás asi za 50 let pomyslí? 

 
 
Zkuste mi věřit, za dva roky se u voleb opět sejdeme a řekneme si – kdo měl pravdu, vážení voliči. 
 
 
 
     Radoslav Štědroň 
           srpen 2016 

 
 


