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Můj volební program do senátních voleb v Ostravě – na volební 

období mandátu 2014 až 2020: 

 

 

 
 

Vážení voliči, 
 

 

 

někteří víte, že kandiduji zde v Ostravě už potřetí (před dvěma lety a v roce 2010). 

Program zde jenom stručně zdůrazním (ten minulý visí už dva roky – zde na těchto w-

stránkách – od minulých senátních voleb) – protože já své zásady ctím po celý svůj život a se 
šedesátkou na krku – nebudu nic měnit, tedy vše co jsem napsal pro minulá volební období 
zůstává, ale než se k vlastnímu programu dostanu, musím stručně zhodnotit situaci dnešní – 

ve které kandiduji. 

Já si to totiž – na rozdíl od všem mých vyzyvatelů – a je jich 10, můžu dovolit. Opravdu letos 
tam jsou samá neznámá jména – co Ti lidé řekli za posledních 25 let k situaci v národě ke 
stavu našeho státu, k tomu jak se vyvíjí od listopadu 1989. Co Ti lidé dělali v onom 

listopadu? Kolik toho napsali do novin za tu dobu, řekli v rádiu či televizi – kolik toho řekli 
lidem na manifestacích v Ostravě či jinde v republice? 

 

Já se ptám – jako volič, co dělali, že je neznám (až patrně na jednoho – pokud to není shoda 

jmen – a u něhož ovšem vidím delegaturu za jednu z českých parlamentních – tedy zločinec- 

kých stran) ? Jak to, že je neznám, když jsou z tohoto města – a chtějí být ústavním činitelem 
podílejícím se zásadním způsobem na chodu tohoto státu. Co k tomu státu řekli – za poslední 

čtvrtstoletí? Z které díry vylezli – že si jich teď parlamentní strany ( které dnes disponují 
téměř nicotným intelektuálním potenciálem, mají členy, ale nemají lidi – osobnosti) všimli – a 

snaží se je tak jako své další loutky vpašovat do horní komory. 
Já snad pravdivě předpokládám, že to jsou všichni slušní lidé – v oborech, kde pracují. S tím 

ale skoncují, už nebudou léčit, finančně radit či kohosi podporovat, atd. Senátor má sedět ve 
svém kanclu či jednací místnosti – a má studovat zákony, které schvaluje – a ne, že mu 
stranický sekretariát nakváká jak má hlasovat. Prostě – pochopte to vážení voliči, prosím Vás 
– senátoři tu nemají být na opravy školek kdesi v jejich volebním obvodu, na dokončení 
dalšího kusu cyklistické stezky a kanalizace – a tisíce dalších takových případů – které patří 
zastupitelům obce – které zde v říjnu letos také budeme nově volit – či našim krajským 
zastupitelům. Senátor je ústavní činitel. 
 A znovu se ptám – protože tento text je určen oněm 98 000 voličům tohoto našeho 
senátního volebního obvodu – co Ti všici kandidáti dělali pro obecné blaho této země 
posledních 25 let, respektive – celý svůj život – když najednou v srpnu 2014 (5. srpna byl 

poslední den možného  podání přihlášky k registraci kandidáta do senátu v této zemi) mají 

léky pro tuto naši nemocnou společnost, najednou v srpnu 2014 mají svá řešení na problémy 
této země. Jak se angažovali ve věcech veřejných? 

 Se ptám. 

Se ptám, na to se jich ptám – se svým právem voliče této země. 
Je to upřímné z jejich strany, je to důvěryhodné, je to nezištné? 

Kdo z těch 11 zaregistrovaných má největší právo se před tento počet voličů postavit a říct – 

toto jsem pro tuto vlast dělal, pro tento národ, pro toto město – zvolte nejlepšího. Ne toho, kdo 
má nejvíc plakátů.   
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Naučme se konečně rozlišovat kompetence – pravomoce - které mají jednotliví naši 
volení zástupci. Čím víc se senátor či poslanec stará o svůj volební obvod (což mu nepřísluší) 

– tím víc kašle (protože to není možné fysicky obsáhnout) na svůj státotvorný mandát – 

podílet se na schvalování zákonů této země, které platí pro celou tuto zemi a s volebním jeho 

obvodem – nemají nic společné – jsou celostátní – naše zákony podle dnešní ústavy – vždy 

platí pro celou naši vlast. 
Tedy možná oni mí konkurenti letos v Ostravě do senátních voleb, někdy něco k vývoji v této 

zemi za posledních 25 let někde škytli, ale jsem to prostě jenom neslyšel, nebyl jsem u toho, 

nevím samozřejmě všechno, nechci jim křivdit. A věřte – a to platí jen pro nás starší 
kandidáty – že je tu stále i skupina voličů, které zajímá pořád i to – co ta osoba činila – před 
listopadem. 

 

Ani o mě jste neslyšeli – za těch 25 let? Od listopadu 89 jsme u toho tady jen tři (a já 
z nás tří kandiduji letos do senátu jediný) – samozřejmě z neparlamentní scény (z těch co to 
začli dělat mimo Národní frontu – až po listopadu). 
Od roku 2004 kdy jsem založil Stranu práce – máte čtení o mé politické práci ( kandidoval 
jsem ve všech typech voleb, které v zemi existují) za tu dobu na www.stranaprace.cz - už 
zhruba na 10 hodin. Deset hodin četby o mých názorech na tuto zemi, na toto město a kraj. Na 

tento národ a jeho vývoj v posledním čtvrtstoletí. V této zemi je patrně jenom jeden člověk, 
který v souvislém textu navrhl metodu jak trvale existovat v tomto státě po celé 21. a 22. 
století, jak řádně uspořádat tento stát. Jde o velmi závažné a odpovědné tvrzení, o knize se 

zmiňuji níže, každý si ji může přečíst či vytisknout.  

O většině z mých protikandidátů jste se dozvěděli z novin v srpnu 2014. Do jedenáctého října 
tohoto roku, tedy do voleb – díky stranickým penězům parlamentních stran možná i jiných 
stran se o těchto lidech asi něco dovíte – jde tedy o dva měsíce jakéhosi usopleného 

politického švitoření. 
 

To Vám bude stačit k tomu – abyste někomu z nich dali mandát 6 let spolurozhodovat o 

tomto státě ? 

To Vám stačí? 

 

Samozřejmě, že Vám to stačí – opět 7 či 8 z deseti k volbám nepřijde a zbytek bude 
volit stranu, kterou zná z parlamentu, protože ty lidi objektivně – nemůžete znát. Voliči opět 
budou volit stranu – protože – přece nebudou volit člověka, který to nemá jisté – vždyť by tak 
jejich hlas propadl. 

Parlamentní strany si dovedly za těch 25 let voliče vycvičit jako ten dobytek. Volme to menší 
zlo. Že? 

Vážení voliči – zlo se nevolí – rozumíte tomu – zlo se nikdy volit nesmí. Raději nevolit – 

přece. 
A já tím vším tady přece neříkám nic jiné – než, že není možné volit jakéhokoli zástupce 
parlamentní strany – ony jsou přece odpovědny za situaci v této zemi (až na ty dva nováčky 
v dnešní sněmovně, z nichž jedna se usadila i ve vládě – a pořád čekáme – jak dlouho již? – 

zdali něco dokáže). Buďme však spravedliví – ta strana co to tu vedla do listopadu 89 – má 

velmi malou dnes už odpovědnost za to, jak se to tu řídí, řítí oněch posledních zhruba 20 let – 

samozřejmě, že nikdy nezapomeneme – že i dnes (a bude ji mít proto navěky) má plnou 
odpovědnost za to, že se druhým presidentem ČR stala ona osoba kryjící (a representující) 

morální úpadek této země. 
 

A nebo je to tady všechno v pohodě ? 
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Můj program tedy navazuje na ten, který jsem předložil před dvěma lety : 
1/  

Ostravská universita mi vydala v listopadu roku 2013 knížku Svrchovaný stát a veřejné 

zdroje – stačí vepsat do vyhledávače – a máte celý její text k disposici – tam rozvádím na                  

(knížka fysicky má 94 stran textů tabulek a grafů)  řadě stran – proč s touto dnešní ústavou 
náš stát nemůže normálně fungovat. Jsem připraven pro jakoukoli skupinu lidí – voličů v této 

zemi tuto svou tezi obhájit před tímto auditoriem během tříhodinového semináře, kde bychom 
si vzájemně – po mé přednášce na toto téma, vysvětlili – proč je nová ústava pro harmonický 
vývoj našeho národa a státu – nutná. 

Proto předložím k diskusi a poté k referendu návrh nové ústavy České republiky. 
 

Protože hovořím neustále s lidmi – vím, že tento nejdůležitější bod mého programu – přechod 
na přímou demokracii (samozřejmě jsme navrhovali již před Tomiem) – lidi neuchvátí – lidé 

mu vůbec v této zemi nerozumí – přesně v souladu s masírováním, kterého se dopouští na 
mozcích svých voličů v této zemi – současné parlamentní strany.  
Vymývání mozků sdělovacími prostředky každodenně – v duchu demagogie – vážený voliči 
starej se o sebe, své auto a své králíky na zahrádce a stát přenechej nám – vševědoucím a 
poctivým politikům a jejich stranám (dříve jedné straně – dnes třem, čtyřem – je to stejné jako 

před listopadem – občanská společnost spravující si svůj stát, v Česku stále neexistuje). 
Článek 5 současné ústavy definuje tento režim jako soutěž politických stran – žijeme 
v partajokracii – a ta je podle mnoha myslitelů lidstva – hrobem demokracii. Demokracie 

skutečná nemůže existovat bez silné občanské společnosti, partaje – kdekoli na světě 
demokracii dusí. 

Zkuste si přečíst knížku o historii Klubu angažovaných nestraníků, když nevěříte. 
 

2/ 

Budu-li zvolen tak pochopitelně se nebudu bránit spolupracovat s jakýmkoli zastupitelem 
obce, našeho kraje či města, který mě požádá o pomoc v jednání s centrálními úřady. Dohovor 
s nimi v Praze je čím dál obtížnější, banda pražských úředních zakuklenců nás všechny 
považuje za vesničany. Ministři vlád co tu byli a jsou (viz například reakce na mé řešení těžby 
černého uhlí v Česku od příslušného ministra dnešní vlády z jara tohoto roku – vůbec se tím 
nezaobírá;  a jak těžce se nakonec tkne kolaps, který v OKD hrozí – tohoto našeho kraje) si 
stále hrají na ředitele zeměkoule. Všichni ti politici v naší zemi jsou pořád nuly – jejichž 
jedinou předností je, že nikomu jejich odchod nevadí a nebude vadit. 

 

3/ 

Kandiduji také do zastupitelstva města – program samostatný, jehož jsem též významným 
spoluautorem, bude od září také na těchto w-stránkách Strany práce. Vše co je v něm a budu-

li mít možnost se vyjádřit, bude i mým programem stanu-li se senátorem. 

Především ale – a to udělám i kdybych to měl novému ZMO sdělit jako občan – vysvětlím 
novému zastupitelstvu našeho města zločinné hospodaření, které dnes představuje působení 
francouzských společností v případě zásobování obyvatel našeho města pitnou vodou a 
teplem.Tyto společnosti nepotřebují vytvářet zisk. Zisk se ale přesto vytváří a to jenom proto, 

aby byl odváděn do Francie. Lidi v Ostravě zbytečně platí vysoké částky za teplo a vodné, 
stočné. Z každé domácnosti, která je napojena na centrální zásobování teplem a na jednotný 
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městský vodovodní a kanalizační systém lze v průměru 5 – 7 tisíc korun ročně ušetřit, 
s nijakým podílem na zhoršení kvality dodávek těchto médií. To jsou prachy, které si 
Francouzi odvážejí od občanů Ostravy domů, a my jim to v klidu zatím umožňujeme. Jako 
senátor by pochopitelně váha mého slova na Zastupitelstvu města Ostravy, byla silnější. 
 

4/ 

Opravdu – kam šáhnete – všude nedokonalost (koho z pražáků, kteří tehdá definovali jména 
jednotlivých senátních obvodů zajímá, že existuje také třeba nějaký Čavisov – natož tak, aby 
v něm byl, že) – náš senátní obvod, který se jmenuje Ostrava samozřejmě není Ostrava, je to 
jenom její západní část a samostatné obce Velká Polom, Šilheřovice, Markvartovice, 
Ludgeřovice, Koznice, Hať, Děhylov a další obce včele celé této oblasti u hranic s Ostravou – 

s městem Hlučínem. Problémy jsou tu podobné jako v Ostravě – nedostatek pracovních míst a 

proto vysoká nezaměstnanost. Sliby jediného senátora, že toto vyřeší jsou jenom lži. Proto je 
mým cílem do šesti let dosáhnout toho, aby nás, kteří chápeme, že bez nové ústavy přijaté 
referendem tento stát nemůže nikdy normálně fungovat pro všechny lidi, aby nás bylo 
v senátě aspoň 35 – podobného názoru a pak současný stav – po onom referendu se bude 

ubírat ke zlepšení.  
Jde to, věřte jde to, ale se současnou českou ústavou ne, navíc podvázanou byrokratickým 
Bruselem. 

Pomoci v tomto volebním období bych ale chtěl pro tuto část volebního obvodu – další 
modernizací a vylepšením infrastruktury celého areálu hlučínské štěrkovny ve prospěch 
dalšího zlepšení komfortu návštěvníků tohoto krásného letního areálu (třeba i výstavbou 
největšího tobogánu v zemi). 

 

 

 Mým politickým vzorem je Masaryk – jsem tedy z jiného těsta než skoro všici politici, 

kteří se tu od listopadu hemžili či ještě bohužel hemží. Český volič nechce změnu zatím – 

nechodí k volbám a zakukluje se stále intenzivněji do své apatie vůči tomuto zpráchnivělému 
režimu – on se začasté dnes už i změny bojí.  
Takže – jak jsem řek´ při jarních volbách do parlamentu EU – nechoďte k volbám a nebo si  

volte stále ty své parlamentní strany. Ale já Vám garantuji – bude pak už jenom hůř. 
A za dva roky, v dalších senátních volbách, Vám to znovu jenom zopakuju a tím i potvrdím.  
 

 

 

Radoslav Štědroň 

17. srpna 2014 

  


