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VALAŠSKÝ CHEMIK
STŘÍPKY Z PRÁZDNIN

V z á ř í  v y r á ž í m e  d o  v š e c h  k r a j ů
Andrej Babiš Martin Stropnický Věra Jourová Martin Komárek Jiří Zlatuška Jaroslav Faltýnek

Radek Vondráček 
Známý kroměřížský právník Mgr. Radek Vondráček je lídrem hnutí ANO ve Zlínském kraji. Vstupuje do politiky ze stejných důvodů jako 

Andrej Babiš. „Je to má občanská  sebeobrana. Nedokážu už snést pocit, že o osudu této země, o mně a mých dětech, rozhoduje skupina jedinců 
ze zákulisí,“ představuje své motivy. Ambice, že se mu to podaří, čerpá ze svých zkušeností desetileté advokátní praxe. Právě tato zkušenost mu 
pomohla poznat problémy a specifika Zlínského kraje. V Kroměříži Radka Vondráčka znají také jako lidového člověka se smyslem pro humor  
a zábavu a také jako „hrdého otce“, který nevynechá jedinou třídní schůzku svých dcer. Sám sebe nazývá „zarputilým sportovcem“ - hraje volej-
bal, kuželky nebo jezdí na motorce. Jeho přáním je změnit politickou kulturu v naší zemi. Andreji Babišovi věří v první řadě jako manažerovi, 
který mu v mnohém jednání připomíná Tomáše Baťu. 

Narodil se 30. 12. 1973 v Kroměříži. Kromě několika let, strávených na vysokoškolských studiích na Masarykově univerzitě v Brně, žije  
v Kroměříži celý svůj život. Je velký kroměřížský patriot. Jeho rodina v Kroměříži zapustila hluboko kořeny, on sám je již sedmou generací. 

Josef Hájek 
Lídrem hnutí ANO v Moravskoslezském kraji pro volby do Poslanecké sněmovny byl zvolen Josef Hájek. Sedmapadesátiletý Orlovan má ži-

votních zkušeností na rozdávání. V nadcházejícím politickém boji hodlá využít především ty, které načerpal během své mnohaleté práce na šachtě  
a také jako projektový manažer ve společnosti OKD.    

Josef Hájek se narodil 3. července 1956. Absolvoval vojenské gymnázium v Opavě a poté Vysokou školu báňskou v Ostravě. V roce 1976 po-
depsal smlouvu s Dolem Doubrava jako horník. „Na šachtě jsem postupně pracoval jako štajgr, vedoucí úseku rubání, geomechanik, vedoucí pole 
příprav, vedoucí pole rubání, závodní dolu,“ vypočítává Hájek, jehož profesní životopis zahrnuje také funkci výrobního náměstka na Dole ČSA  
i na Dole Karviná a následné působení v manažerské pozici ve společnosti OKD, což považuje za svou výhodu.  

„Manažerem se v OKD nestanete proto, že máte stranickou knížku té správné strany, která je zrovna u vesla.  Musíte něco umět a něco 
dokázat. Myslím si, že jsem dozrál natolik, abych byl schopen v politice zúročit své dlouholeté  zkušenosti z řízení výroby a lidí,“ přibližuje 
sedmapadesátiletý propagátor cyklistiky a pěší turistiky.    

„Byl jsem několikrát v USA, ve Velké Británii, na Maltě či ve Venezuele, ale nejraději  jsem na kole či běžkách.  Je to pro mne relax  
i prostor pro přemýšlení,“ vyznává se Hájek.        

Benzolka - nová štěpička rostla před 
očima

Údržba zeleně neustala ani o prázdninách

Školení SAP běželo naplno

V závodě probíhala výměna vodovodní-
ho potrubí 

Pozor! Tady se pracuje.

V Organiku odpočívali čápi  
Foto Bohumír Sotorník

Na borovici před budovou OV vyvedly poš-
tolky mláďata     Foto Kamila Meruňková

představit vám své myšlenky a naslouchat vašim potřebám a názorům. 
Budeme vám velice vděční za všechny otázky, návrhy i náměty. 

Pojďme se potkat. Bude líp. 

ŘEKNĚTE NÁM, CO MŮŽEME SPOLEČNĚ ZMĚNIT.
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RESPONSIBLE CARE

T I R Á Ž

Příští číslo VALAŠSKÉHO CHEMIKA
vyjde v úterý 15. října

uzávěrka bude 3. října 2013 

A n d re j  B a b i š :  M á m e  p o s l e d n í  š a n c i ,  j i n a k  b u d e m e  o u t s i d e ř i  E v ro p y

Osobnosti ,  které říkají  ANO České republicePár s lov  o  ANO

Nezkřížily vám předčasné volby plány?
Máme méně času na přípravy, ale 

to mají všichni. Já se vlastně na před-
časné volby těším, mám rád adrenalin  
a nejlépe pracuji pod tlakem. Podle mě 
je dobře, že lidé dostanou šanci rozhod-
nout, zda pro ně stávající strany a poli-
tici za dvacet let něco udělali. 

Původně jste ale plánoval, že na 
jaře příštího roku zvolníte. Teď to spíš 
vypadá na velký finiš…

Tyhle volby jsou posledním poku-
sem, jestli se Češi dokážou semknout 
a udělat něco pro to, aby se nám všem 
dařilo lépe. A nejen nám, ale především 
našim dětem. Chceme voličům říct, že 
jsme jedinou skutečnou alternativou 
dnešním politickým stranám. Politici 
tu za dvacet let neudělali nic, co by 
nám dávalo záruku lepší budoucnosti. 
Nedokázali zde zajistit základní infra-
strukturu, podmínky pro podnikání, 
pro vzdělání a uplatnění na trhu práce. 
Pokud s tím nic neuděláme teď, budou 
z nás outsideři Evropy. Přitom máme 
potenciál být na stejné úrovni jako 
Švýcarsko, Rakousko nebo Holandsko. 
My jsme si tu ale stále dokola volili 

Věra Čáslavská
Snad nejslavnější česká olympionička v historii se stala 

světoznámou díky svému vystoupení na olympiádě v Mexiku  
v roce 1968, kde gestem protestovala proti okupaci Českoslo-
venska. V tom samém roce byla vyhlášena nejlepší sportov-
kyní světa. Během kariéry získala cel-
kem sedm zlatých olympijských medailí.  
V devadesátých letech byla předsedkyní 
českého olympijského výboru.

Jakub Prachař
Zpěvák, herec, kytarista a významný 

český moderátor, první divadelní roli 
získal už ve třinácti letech. Vedle hraní 
a moderování se věnuje i skladatelské  
a textařské činnosti ve skupině 
Nightwork. Se svým kolegou z kapely 
působí i v divadle La Fabrica, z široké 
veřejnosti je nejznámější především díky 
moderování soutěže Česko-Slovensko 
má talent.

Věra Cechlová-Pospíšilová
Významná česká diskařka a olympio-

Žijeme a pracujeme v České republice. 
Chceme, aby zde žily i naše děti. Chceme 
pro ně lepší budoucnost. Chceme lepší 
podmínky pro české firmy a živnostníky, 
kteří zde platí daně. Chceme lepší život-
ní standard pro ty, kteří chtějí pracovat  
a mají odvahu stát na vlastních nohou, 

ať už žijí ve městech či na vesnicích. Chceme prosperující stát, který zajistí 
lepší podmínky mladým rodinám, sociálně slabým, dlouhodobě nemocným  
i důstojný život seniorů. Proto jdeme do politiky.

Aby se za nás děti nestyděly
Už nás nebaví jen přihlížet a nadávat po hospodách na poměry. Nestojíme o po-

litické funkce, ale jiné cesty než jít aktivně do politiky není. Nechceme totiž, aby 
o budoucnosti našich dětí rozhodovali nekompetentní lidé, kteří si v politice řeší 
vlastní ambice či vlastní finanční problémy na úkor nás občanů. Nechceme, aby naše 
děti odcházely do zahraničí s tím, že se v této zemi nedá důstojně žít. Pojďme jim 
dát naději. Pojďme ji dát i sobě. Pojďme změnit budoucnost naší země tak, aby se za 
nás naše děti nemusely stydět.

Umíme dát lidem práci
Nezaměstnaných je nejvíc v historii naší země. Tisíce lidí se každý den probou-

zejí s obavou o práci, o to, že nebudou moci zajistit sebe a své rodiny. Víme, jak to 
změnit. Nebudeme zvyšovat daně firmám, živnostníkům a občanům. Naopak. Na-
ším cílem bude opětovné snížení základní sazby DPH na 10 % hlavně u potravin.  
U léků, knih a tisku budeme prosazovat sazbu DPH ve výši 5 %. Pomůžeme tím 
lidem, firmám, českému průmyslu, nastartování ekonomiky a dosáhneme snížení 
nezaměstnanosti. Kde ušetříme? Budeme efektivně vybírat daně a s vybranými pro-
středky budeme efektivně nakládat. A hlavně - nebudeme krást.

Jasná pravidla pro všechny
Pro politiky a politické strany neplatí žádné normy, jediným cílem je pro ně moc 

stejné lidi, kteří před volbami slibovali, 
lhali a pak hráli jen sami na sebe. Jsem 
přesvědčený, že je tu poslední šance 
říct dost. 

V čem je podle vás největší pro-
blém?

V tom, že zde přestávají platit veš-
kerá pravidla a zvyklosti. Dospěli jsme 
do stádia, kdy si politici myslí, že do-
stanou nějaké hlasy, a svět - tedy naše 
země a my všichni, kteří v ní žijeme, 
pracujeme a platíme daně - patří jim. 
Že si zkrátka mohou dělat, co chtě-
jí. Začíná to prezidentem, který jedná 
jako monarcha, pokračuje to vládou, 
která nemá žádný mandát, a končí to  
u sněmovny, kde levá ruka neví, co 
dělá pravá, takže je nakonec nejlepší, 
když se rozpustí. A tohle má řídit naše 
životy? Už i justice si vykládá prá-
vo podle toho, jak se to hodí jí, nebo 
spřízněným politikům, hroutí se tu zá-
sadní pilíře demokracie, v podstatě nic 
nefunguje tak, jak má. Nedivím se, že 
spousta schopných lidí zvažuje odchod 
ze země a může být i hůř.

Může se dařit hůř i firmám Agro-
fertu?

Bohužel může. Pokud tu budou 
vládnout stále lidé, kteří v životě ne-
pracovali a kromě vysedávání v sekre-
tariátech nemají nic reálného za sebou, 
nemůžou chápat, jak těžké je tu zaměst-
návat lidi, jak těžké je udržet firmu, aby 
fungovala. Můj vstup do politiky je  
i obranou toho, co jsem tu vybudoval. 
Na rozdíl od politiků, kteří nevědí, o co 
jde, cítím i zodpovědnost za lidi, kte-
ré zaměstnávám. Stávající politici jsou 
hrozbou pro zaměstnance i pro ty, kteří 
zaměstnávají. 

Jak si svůj život představujete po 
volbách? 

Po volbách chci žít normálněji. Chtěl 
bych spát víc než pět hodin denně, 
snídat s rodinou a vozit děti do školy. 
Ale uvidíme, jak to všechno dopadne. 
Pokud to voliči uznají za vhodné, rád 
bych se věnoval veřejné službě a pomá-
hal této zemi, aby prospívala. Mně už 
opravdu nejde o to, vydělat další mili-
ón, daleko víc mě teď láká pomoct této 
zemi. Myslím, že jí to dlužím a dlužím 
to i své rodině. Nechci se dočkat chvíle, 
že by se mě jednou vlastní děti zeptaly: 
„Táto, proč jsi tady s tím nic neudělal, 
když jsi tenkrát mohl?“

Chtěl byste, aby děti byly úspěšné, 
jako jste vy? 

Samozřejmě, že chci, učí se jazyky, 
mají dobré vzdělání, ale už je nijak 
neusměrňuji. Tu chybu jsem udělal  
s dětmi z prvního manželství, chtěl 
jsem, aby dělaly něco, co jim nebylo 
přirozené. Nakonec si ale cestu našly 
samy. Můj syn se stal pilotem. Mimo-
chodem, nechápu, jak může být zrovna 
můj syn pilot, já sám se bojím i létá-
ní, natož to letadlo ještě řídit... Dcera 
je skvělá kuchařka a cukrářka, peče 

Hned po prázdninách se generální ředitel a majitel Agrofertu rozjel na tour, na které jako lídr hnutí ANO vysvětluje, 
proč je v Česku nutná změna politiky a hlavně výměna politiků. V druhé polovině září se zástupci hnutí potkají také  
s občany Moravskoslezského a Zlínského kraje. 

Andrej Babiš plánoval, že se bude po volbách víc věnovat rodině. Jak se pro něj situace změnila?

úžasné dorty na objednávku. Takže ať 
každý dělá, co chce, hlavně ať dělá to,  
z čeho má sám radost. Rodič se musí 
především dostat z bludného kruhu 
svého ega, tedy z toho, co chce pro své 
děti on a co si myslí, že je pro ně nej-
lepší. Já už jsem se vyrovnal s tím, že 
budou dělat to, co je bude bavit, a mám 
z toho radost. Dnes už hlavně chci, aby 
v dospělosti byly mé děti zodpovědné, 
čestné, pracovité... Základní morální 
hodnoty se totiž ze společnosti vytráce-
jí, a to je průšvih. 

www.anobudelip.cz

a pro většinu z nich i peníze, které by 
jinak nevydělali. Už 24 let od revolu-
ce nám stále stejní lidé slibují, že se 
budeme mít lépe, zatím se jim pou-
ze podařilo vytvořit systém korupce,  
z nějž stávající politici a „političtí lob-
bisté“ profitují. Politika potřebuje nové 
lidi, kteří přijmou odpovědnost za svá 
rozhodnutí, nebudou se schovávat za 
imunitu a nebudou mít strach předložit 
svá majetková přiznání. A my všichni 
potřebujeme, aby zde platila jasná pra-
vidla. Pro všechny bez rozdílu - ať jde 
o politika, živnostníka, státního úřední-
ka či zaměstnance.

Nejsme politici. Makáme
Žádná ze současných stran, žádní 

politici, kteří tvrdili, že vyřeší nejpal-
čivější problémy Česka, dosud neuspě-
li. Volíme stále stejné lidi, kteří kvůli 
vlastnímu prospěchu pouze slibují  
a lžou. Žádné výsledky za nimi ale vi-
dět nejsou. Není teď konečně čas na 
to, aby do české politiky přišel někdo, 
komu se věřit dá? Není čas na to, aby 
do politiky přišli lidé se zkušenostmi, 
kteří už mají něco za sebou a je za nimi 
vidět skutečná práce? Není čas na to, 
abychom se konečně všichni měli líp?

www.anobudelip.cz

nička, nositelka bronzové medaile z olympijských her v Até-
nách v roce 2004. Vynikající atletka, která byla mnohokrát 
blízko olympijského zlata a několik let patřila mezi světovou 
diskařskou špičku. Na olympijských hrách v Pekingu nesla  
v čele české výpravy státní vlajku. 

Robert Změlík
Největším úspěchem českého desetibojaře je vítězství na 

olympiádě v Barceloně v roce 1992 a zlatá medaile z mistrov-
ství světa v Paříži roku 1997. Svoji aktivní sportovní kariéru 
ukončil o rok později a začal se věnovat podnikání v oblasti 
doplňků stravy. Spolu s Romanem Šebrlem organizuje na zá-
kladních školách Odznak všestrannosti olympijských vítězů, 
který má motivovat malé sportovce.

Šárka Kašpárková
Česká atletka se proslavila zejména jako trojskokanka, ale 

ve své atletické kariéře se věnovala i skoku do výšky a hrála 
basketbal. Mezi její největší úspěchy patří bronzová medai-
le z olympiády v Atlantě v roce 1996 a zlato z mistrovství 
světa v Aténách o rok později. Je držitelkou českého rekordu  
v trojskoku.  

www.anobudelip.cz

Nemusíte se s nimi seznamovat, všichni je známe. Dosáhli ohromných úspěchů ve sportu a kultuře, nemají zapotřebí se „mon-
tovat do politiky,“ někteří z nich dokonce nikdy nebyli volit. Přesto je - stejně jako 10 tisíc registrovaných sympatizantů - oslovila 
výzva Andreje Babiše a otevřeně podporují hnutí ANO.

PRÁZDNINY A SVÁTKY ve školn ím roce 2013/2014
28. září – sobota    St. svátek - Den české státnosti
28. říjen – pondělí  St. svátek – Vznik samostatného Česko-
slovenského státu – 1918
29. – 30. říjen – úterý a středa  Podzimní prázdniny
17. listopad 2013 – neděle  St. svátek – Den boje studentů za 
svobodu a demokracii – 1989
21. prosinec 2013 – 5. leden 2014   Vánoční prázdniny
24. prosinec 2013 – úterý   Štědrý den
25. prosinec 2013 – středa   1. svátek vánoční – Boží hod
26. prosinec 2013 – čtvrtek  2. svátek vánoční 
  1. leden 2014 – středa  St. svátek – Den obnovy samostatné-
ho českého státu, Nový rok
31. leden 2014 – pátek  Pololetní prázdniny

 3. – 9. březen 2014 (po – ne) Jarní prázdniny pro okresy 
Vsetín, Zlín, Nový Jičín
17. – 18. duben 2014 – čtvrtek a pátek
Velikonoční prázdniny
21. duben 2014 – pondělí   Velikonoční pondělí
 1. květen 2014 – čtvrtek   Svátek práce
 8. květen 2014 – čtvrtek St. svátek - Den osvobození od 
fašismu – 1945
28. červen – 31. srpen 2014   Letní prázdniny
 5. červenec 2014 – sobota St. svátek – Den slovanských 
věrozvěstů Cyrila a Metoděje
 6. červenec 2014 – neděle
St. svátek – Den upálení mistra Jana Husa 1415


