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EU bez zásadní  
reformy nedává  
Česku smysl!
 
Tlak levicového establishmentu EU ubírá na 
osobních svobodách lidí a záporné dopady 
členství se dají podle lídra koalice Svobod-
ných, Liberlandu a Radostného Česka Víta 
Jedličky počítat v desítkách miliard korun 
ročně. Jaký je ale plán B?
 
Jak se ti žije v Česku v roce 2019?
V Česku skvěle, v Evropě dobře, ale v EU to jde od deseti  
k pěti. I proto jsem před 4 lety založil Liberland. O osobní 
svobody přicházíme tiše a stále intenzivněji, o ekonomic-
kých ztrátách nemluvě.
Tvrdíš, že na EU doplácíme? 
Česko není čistým příjemcem peněz. Pokud pravdivě ana-
lyzujeme skutečné náklady našeho členství, dojdeme  
ke ztrátám v řádech stovek miliard korun ročně. Podle 
propočtu Evropské komise  stojí regulace ročně 4 % HDP,  
za dobu našeho členství v EU to je astronomických 2 456 
miliard korun, což je třikrát víc, než kolik nám z EU na pro-
jekty jako přiteklo.
To je ale skoro 200 miliard ročně? 
Ano. Spoustu unijních nesmyslů si navíc čeští lobbisté ještě 
vylepšili. Jenom za podporu solárních panelů a biopaliv do-
plácíme dalších 60 miliard Kč ročně navíc! To je drastické.
Jsou ta čísla skutečně reálná?
Kromě Evropské komise se tím zabývala také Evropská hos-
podářská komora a podle jejích propočtů je to dokonce ješ-
tě více. Třeba rok 2018. Česko do EU poslalo 50 miliard korun  
a získalo 95 miliard zpět na dotacích. Zdá se, že jsme tedy z EU 
„vytáhli“ 45 miliard korun, ale pokud bychom odečetli onu 
ztrátu 200 miliard, které evropské regulace českým firmám 

způsobují, jsme desítky a desítky miliard korun  
v mínusu...
A jaké je tedy řešení?
EU se musí zásadně zreformovat. Formulova-
li jsme 5 základních bodů, bez jejichž prosaze-
ní nám členství v EU nedává smysl. Je to zrušení 
povinnosti přijmout euro, zastavení centralizace 
imigrační politiky, snížení množství byrokracie, 
vrácení práva veta v klíčových otázkách integrace 
a změna hlasovacího řádu pléna europarlamen-
tu, kdy europoslanci stihnou za 90 minut až 200 
hlasování. Pochybuji, že při hlasování s frekvencí  
30 sekund vůbec vědí, o čem hlasují. 
A když se to nepodaří?
Pak v roce 2024, kdy se staneme čistými plátci, ode-
jdeme bez placení. A je potřeba přestat strašit mýty  
o tom, že pro Česko neexistuje jiná cesta.
A jaká cesta to podle tebe pro malou zemi upro-
střed Evropy je?

Evropské patálie
Potácejícímu se Junckerovi  
museli na summitu NATO  
pomáhat ostatní politici.
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Dotace škodí lidem. 
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Chceme v Unii zůstat, pokud 
se zreformuje. Pokud se  
nezmění, měli bychom  
odejít. Bez placení.
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Stát se po vzoru Švýcarska, Norska nebo Islan-
du členy Evropského sdružení volného obcho-
du (EFTA). Nadále budeme moci v EU volně ces-
tovat, pracovat i studovat. České zboží se bude 
moci dále bez celních překážek prodávat v EU 
díky existenci Evropského hospodářského pro-
storu (EHP). I pro Velkou Británii je členství  
v EFTA tou nejlepší postbrexitovou alternativou.
Dobře, co ale mohou pro skutečnou reformu EU 
udělat samotní Češi?
Přestat věřit falešným reformátorům, čerpačům 
dotací a politickým tunelářům. My jsme jako jedi-
ná česká strana připraveni najít v Evropském par-
lamentu partnery pro skutečnou změnu a změnu 
prosadit.  A taky jsme jediná strana, která aktivně 
chystá plán B pro případ, že EU zamrzne tam, kde 
je nyní. 

Falešní reformátoři

Volte

Peníze z našich daní odcházejí do Bruselu, ale dota-
ce dostávají jen ti, kdo si je umí zařídit. Jeden každý 
z nás do EU platí, ale jen někdo čerpá.
Svobodní požadují radikální reformu Evropské unie.  
A jako jediná česká strana jsme pro ni v evropském 
parlamentu připraveni najít partnery a prosadit ji. 
Nevěřte sliby o reformě Zahradilovi (ODS), který „re-
formuje“ EU už 15 let bez jediného výsledku. Nevěř-
te mlžení o reformách Babišovi (ANO), který nechce 
reformovat, ale čerpat. Nevěřte nic Okamurovi – po-
litickému tuneláři.

ZAHRADIL: 
„Reformuji EU už 15 let...
...k horšímu.“

OKAMURA: 
„Nereformuji...
…tuneluji.“

BABIŠ: 
„Ty do EÚ platíš...
...já z EÚ čerpám.“

PLÁN LIBERLAND

www.odejdemebezplaceni.cz

www.odejdemebezplaceni.cz



Chytrá  
kandidátka

Věřte - Nevěřte
 
SPECIÁLNÍ EURO EDICE
Otestujte své znalosti o EU! Dokážete rozpoznat, které z uvedených 10 euro-regulací jsou pravdivé a které 
jsme si vymysleli? Správné odpovědi najdete v zápatí této strany. A pozor. Je to samý chyták!

Věděli jste, že:

Kolik nás stojí EU?

JAK JSTE DOPADLI?

1. Mgr. Vít Jedlička (35 let)
Absolvoval VŠE v Praze a CEVRO Institut. Jeho 
jméno je spjaté především s projektem mikrostá-
tu Liberland, který v roce 2015 vyhlásil na Dunaji na 
chorvatsko-srbské hranici. Vít Jedlička je zároveň 
předsedou iniciativy Reformy.cz a platí za jednoho 
z nejlepších odborníků na kryptoměny v ČR. Po-
važuje se za libertariána, ve vztahu k EU je euros-
keptikem.

Osobní motto:
„Svoboda je pro mě způsob života. A za touhou 
udělat svět svobodnější stojí i mé založení státu Li-
berland. Stejně tak je ideál svobody i za mou kan-
didaturou do europarlamentu. EU má maximali-
zovat svobodu občanů a do života se jim má plést 
co nejmíň. Ne opačně. Chci dát lidem v Česku víc 
svobody, než mají teď, omezit tisíce unijních naří-
zení a zeštíhlit aparát EU jen na to nejnutnější. Do 
voleb jdu s mottem Liberlandu „Žít a nechat žít“!“

2. Ing. Tomáš Pajonk (37 let)
Vystudoval VŠE v Praze se zaměřením na matematické metody v 
ekonomii. Před 10 lety založil firmu SolverTech, která se zabývá vývo-
jem software pro optimalizaci rozvozních tras a snižujícího náklady 
za dopravu. Od roku 2016 je krajským zastupitelem a v roce 2017 se 
stal předsedou Svobodných. Je libertariánem, který chce spojovat 
lidi se svobodným viděním světa. Rodina je pro něj víc než stát. A 
ve státu by nejraději viděl zásadní reformu školství směrem k větší 
pestrosti poskytovatelů, minimálního vlivu ministerstva a hlavní má 
být vztah - dítě, rodič, škola. 

Osobní motto: 
“Ke Svobodným jsem se přidal v roce 2012, protože jsem nenašel ji-
nou stranu, která by skutečně chtěla omezit politiky a přestat sahat 
lidem do peněženky. Nejsme dokonalí, ale učíme se a rosteme. Lepší 
se provedení, ideje zůstávají. Líbí se mi naše země. Chci, aby v ní žily 
i mé děti, měly se dobře a mohly být šťastné a svobodné. A mám 
rád i Evropu. Ale ne tu plnou byrokracie a diktátu z Bruselu. Dotace 
a úřední šiml život nezlepší. Chci žít ve sebevědomé Evropě, kde lze 
svobodně cestovat, pracovat, obchodovat a žít. K tomu ale EU v sou-
časné podobě leviatana nepotřebujeme. Takže se musíme pokusit 
o skutečnou zásadní reformu a když se to nepovede, odejděme bez 
placení!”

3. Boleslav Buzek (49 let)
Boleslav Buzek je spoluautor serveru  
Úschovna.cz, majitel IT společnosti a také předse-
dou strany Radostné Česko. Patří k dlouhodobým 
kritikům EET. Letos upozornil na možnost masiv-
ních úniků dat právě z tohoto systému. Současná 
EU je podle něho příliš „socialistická“ se zbyteč-
ným přerozdělováním a nesmyslnými experimen-
ty například s nucenými kvótami příjmu uprchlíků. 
EU se podle něj musí vrátit do podoby před Lisa-
bonskou smlouvou. 

Osobní motto: 
„Nositele nesmyslů v Česku známe. Autoři naříze-
ní z pseudo-demokratických institucí EU jsou ov-
šem pro většinu lidí anonymní. Plíživé směřování 
k evropské federaci je nesmysl a vyhovuje pouze 
mocichtivým socialistům, dotační mafii a podob-
ným temným silám. Do voleb jdu s cílem ukázat 
na nositele nesmyslů v Evropě prstem a prosadit 
reformy vedoucí k zeštíhlení EU na úroveň zóny 
volného obchodu, pohybu pracovních sil a osob.”

11. Mgr. Roman Kříž – živnostník, právník, bojovník proti šikaně motoristů
12. Marek Šoška – zastupitel, referent právního oddělení
13. Ing. Mojmír Mikuláš – stavební inženýr, zastupitel
14. Mgr. Jiří Strachota, CSc. – fyzik
15. Bc. Martin Baroch – podnikatel v geodézii
16. Ing. Jiří Zapletal – jednatel společnosti

Svobodní jsou  
stranou nejmladších  
voličů s nejvyšším  
vzděláním a nejvyššími 
příjmy. 

17. Ing. Oldřich Peprla – podnikatel
18. Denisa Zlámalová – studentka
19. Bc. Vítězslav Stanovský – podnikatel
20. Ing. Roman Bartolšic – manažer
21. PhDr. Mgr. Marek Hejduk, LL. M. – vedoucí oddělení ÚMČ Praha 4
22. Ing. Zenon Kuder – systémový inženýr

23. Michal Malý – ředitel společnosti
24. Ing. Zdeněk Přikryl – majitel obchodu
25. Ing. Josef Lebduška – soukromý podnikatel
26. Ing. Philip Prentis, Ph.D. – programátor
27. Ing. Václav Veselka – marketingový specialista
28. Ing. Vladimír Gregor – ekonom
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% voličů Svobodných  
má vysokou školu

% voličů Svobodných  
je mezi 30 a 39 lety

% voličů Svobodných  
je od 40 do 50 let

% voličů Svobodných označuje 
svou životní úroveň za „spíše 
dobrou“ nebo „velmi dobrou“

% voličů Svobodných  
je do 29 let

% voličů Svobodných  
má maturitu

• Voliči Svobodných vnímají EU jako „Moloch, byrokratický aparát a ničitele suverenity“
• Voliči Svobodných nechtějí euro, bojí se zákazů a regulací ze strany EU a od svých zástupců očekávají, že zastaví  

nesmysly, nad kterými „zůstává rozum stát“, budou hodně vidět a slyšet a budou zdravě drzí.

0–3 správné odpovědi
Je vidět, že jste z Evropské unie zmatení a nedo-
kážete rozlišit její výplody od výplodů naší fanta-
zie. Jistě nejste jediní. Když jsme si ty nesmysly 
vymýšleli, naší hlavní obavou bylo to, 
zda to už EU neudělala před námi.

Slyšíme to denně. Česká republika čerpá více peněz, než kolik do EU posílá. Je to ale pravda? Sama Evropská komise přiznává, že k příjmům z rozpočtu EU a k výdajům člen-
ských států je ještě potřeba započítat náklady spojené s byrokracíí, kterou na nás unijní mašina uvaluje. Každé nařízení a směrnice znamená další náklady pro podnikatele, 
dodavatele a tím také pro zákazníky. Tyto náklady, které se projevují hlavně v cenách námi kupovaných výrobků, jsou dle odhadu samotné komise ve výši 4 % HDP členských 
států. Každý občan České republiky od roku 2004 do roku 2018 odvedl do rozpočtu Unie zhruba 53 tisíc Kč. Za to jsme dostali zpět na dotacích všichni zhruba 124 tisíc Kč na 
hlavu. Byrokratické náklady ovšem za tu dobu dělaly 233 tisíc na každého občana naší republiky. Co to znamená? Na členství v EU každý z nás doplatil zhruba 163 tisíc Kč. 

4–7 správných odpovědí
Možná o EU leccos víte,
možná jste měl/a jen štěstí. 

8–10 správných odpovědí
Gratulujeme, poznáte smyšlené euronesmysly 
od těch reálných! To nezvládnou často ani sami 
europoslanci.

Vyhodnocení: 1 pravda, 2 pravda, 3 pravda, 4 nepravda, 5 pravda, 6 nepravda, 7 pravda, 8 nepravda, 9 pravda, 10 nepravda

Kandidátku koalice „Svobodní, Liberland a Radostné Česko – Odejdeme bez placení“ vede do eurovoleb pre-
zident Liberlandu Vít Jedlička. Na 28členné kandidátce není nikdo, kdo by nemluvil alespoň jedním světovým 
jazykem, 23 kandidátů má vysokou školu a regiony ČR jsou zastoupeny rovnoměrně.

4. MUDr. Miroslav Havrda
lékař, zakladatel 
podiatrie v ČR

5. Bc. David Pokorný
zastupitel města Brna, fyzik

6. Libor Vondráček
správce e-shopu, student,

moderátor v rádiu

7.  Ing. Jaroslav Marsa
projektový manažer

8. Ing. Naděžda Zímová
daňová poradkyně

9. Ing. Mgr. Pavel Mises
IT konzultant, zastupitel

10. Mgr. Terézia Mlýnková Išková  
právnička, radní Hodonína

EU vydala v lednu 2019  
nařízení na podporu  
férového obchodu. 
Toho se má docílit zavedením spotřební 
daně u vybraných druhů módních super-
potravin, které prokazatelně poškozují 
pěstitele a producenty v zemích třetího 
světa, jako např. avokádo, quinoa a další. Je 
prý nepřípustné, aby bohatá Evropa ve 21. 
století znovu kolonizovala znevýhodněné 
země. Peníze vybrané pomocí daní budou 
použity na rozvojové projekty a podporu 
férového obchodu.

EU připravuje návrh směrnice, která určí 
maximální teplotu bazénů.
Soukromé bazény svou spotřebou energie 
pro ohřev vody zejména v zimě představují 
výraznou ekologickou zátěž. Nová směrni-
ce, jejíž zavedení má být projednáno  
v druhé polovině tohoto roku Evropským 
parlamentem, by měla určit, že od 1. 1. 2021 
budou moci být tyto bazény vyhřívány ma-
ximálně na 26 °C. 

EU vydala prohlášení, že je jedinečnou 
zárukou míru a vzorem, který nemá 
obdoby.
Usnesení EP z 5. 12. 2018 mimo jiné říká: „EU 
je příkladem nadnárodní integrace, která 
nemá obdoby, a která od průlomové Schu-
manovy deklarace vydané dne 9. května 
1950 zajišťuje mír, prosperitu a blahobyt. 
Centrem jejích ambicí a snažení jsou spo-
lečná bezpečnost, úcta k lidské důstojnosti, 
svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a 
dodržování lidských práv a blahobyt jejích 
obyvatel.”

Posudek na háčky  
a čárky. 
Evropská komise má na základě usnesení europar-
lamentu za úkol vypracovat posudek na podporu 
používání klávesnic s háčky a čárkami, aby nedo-
cházelo k diskriminaci méně významných jazyků. 
Podle europoslanců vyžadují jazyky s menším 
počtem mluvčích dostatečnou podporu od zúčast-
něných stran. Europarlament požaduje, aby Komise 
posoudila, jak lze podnítit takovouto podporu, a 
vydala doporučení pro postupy zadávání veřejných 
zakázek v EU. 

EU vypracovala důležitou regulaci na přesnou 
velikost lahví destilátu šočú z Japonska.
Usnesení říká, že šočú lahvované v Japonsku je 
povoleno uvádět na trh Unie v tradičních lahvích 
o objemu čtyř go, což odpovídá 720 ml, a jednoho 
šó, což odpovídá množství 1 800 ml. To vše za 
předpokladu, že jsou splněny ostatní platné právní 
požadavky Unie.  

Tloustnutí populace má zamezit speciální daň 
na potraviny.
Obezita představuje vážný zdravotní problém 
napříč celou EU. Stav má zlepšit chystané nařízení 
Evropská komise, které od 1. 6. 2020 uvalí na všech-
ny potraviny prodávané v EU tzv. fitness daň. Kon-
krétně 1,52 EUR z 1 MJ využitelné energie sacharidů 
a 2,49 EUR z 1 000 kJ využitelné energie tuků. Cílem 
nařízení je snížit počet obézních Evropanů o 30 % 
do roku 2030. 

EU dospěla k názoru,  
že vzdělání již bylo dost.
Nyní vyzývá státy, aby odstraňovaly přílišnou kvalifi-
kovanost občanů. Jeden z bodů usnesení Evropské-
ho parlamentu z 12. února 2019 o komplexní evrop-
ské průmyslové politice v oblasti umělé inteligence 
a robotiky doslova vyzývá členské státy, aby odstra-
nily překážky vstupu na trh práce, jako je překvalifi-
kovanost.

Evropská komise vydala v roce 2018 směrnici na 
řešení znečištění veřejného prostoru tzv. elek-
tromagnetickým smogem.
Ten vzniká kvůli nekontrolovanému rozvíjení Wi-Fi 
sítí. Odkázala na statistiky WHO, podle kterých se 
příliš mnoho různých Wi-Fi signálů na jednom úze-
mí může podílet na rozvoji hyperaktivity u dětí nebo 
chronického únavového syndromu u dospělých. 
Členské státy musí připravit regulaci poskytovatelů 
Wi-Fi tak, aby se v dané lokalitě překrýval pouze 
maximální počet pěti Wi-Fi signálů.

EU vyzývá státy k zavedení právních norem na 
výběr pohlaví do občanky a neutrálních jmen.
Podle návrhu usnesení ze zasedání parlamentu  
z 8. února 2019 byl dán důraz na význam flexibilních 
postupů zápisů do matriky. Europarlament vítá 
zákony přijaté v některých členských státech, které 
umožňují právní uznání pohlaví na základě sebe-
určení a výběru genderově neutrálních jmen do 
rodného listu a podněcuje k podobnému postupu  
i ostatní státy. 

Evropský parlament bojuje za rovnější přístup  
k názvům některých druhů zeleniny.
Hlavním impulzem pro tuto rezoluci byly četné stíž-
nosti na stále populárnější batáty. Podle stěžovatelů 
tento název neúměrně podporuje patriarchální 
vidění společnosti a je neuctivý k ženám. Evropský 
parlament vyzval členské státy Unie, aby do 1. 1. 2023 
přijaly legislativu, která zelinářům uloží povinnost 
batáty alespoň 6 měsíců v roce prodávat pod ná-
zvem bamámy.
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• Svobodní získali ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 celkem 5,24 %, což představovalo 79 540 hlasů?
• Místopředseda Svobodných Alois Sečkár už více než 5 let pravidelně uklízí Prahu 4 a odhadem odnesl už kolem jedné tuny 

odpadků z tamní přírody?
• O občanství v Liberlandu, kde prezidentuje lídr v eurovolbách Vítek Jedlička, už požádalo přes půl miliónu lidí z celého světa?
• Svobodní vznikli 2. února 2009 a nyní mají své zastupitele v 53 městech a obcích v Česku?
• Nejlepšího výsledku ze všech krajů dosáhli Svobodní v eurovolbách v roce 2014 v Praze se ziskem 7,27 % hlasů?
• Svobodné podporuje třeba zpěvák Ivan Mládek nebo biatlonista Michal Šlesinger?
• Kandidát č. 11 Roman Kříž byl jedním z vůdců studentského stávkového hnutí a členem parlamentní komise 17. listopadu? 
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5× změna k lepšímu

Bez reformy odejdeme bez placení! Srovnání členství v EU a EFTA

Západní směřování Česka je priorita
Být součástí Evropy a prosazovat západní směřování země je naše priorita. 
Pro případ odchodu z EU máme ale na rozdíl od ostatních stran plán. Roz-
hodně nechceme opakovat chybu, kterou udělala Británie. Ani si nemyslíme, 
že by si naše země mohla sama o sobě vyjednat lepší podmínky pro spolu-
práci zcela mimo struktury EU. Přicházíme s jednoduchým, nicméně reálným 
řešením podepřeným historickou zkušeností. „Netvrdíme, že jsme vymysleli 
zcela nový koncept spolupráce mezi evropskými státy. To není v našich silách 
a především to není potřeba. Pro všechny země včetně Británie je v případě 
odchodu z unie EFTA nejlepší variantou,“ říká lídr koalice Vít Jedlička. Evrop-
ské sdružení volného obchodu funguje již od roku 1960. Jak zmiňuje Václav 
Klaus ve své knize Evropská integrace bez iluzí, EFTA nabídla ČR vstup ještě 
před podáním naší přihlášky do EU v roce 1996. V čem je ale EFTA lepší než EU 
a proč by bylo pro naši zemi lepší přejít do EFTA, pokud se EU nezreformuje? 
Tady je stručný přehled.

Bez byrokracie a dotací
Na rozdíl od EU není EFTA založena na byrokracii, přerozdělování peněz, dota-
cích a na společné měně. Její podstatou je dobrovolná spolupráce států, vol-
né cestování a obchod. Po připojení k EFTA se budeme moci snadno připojit 
k dohodám o volném obchodu s deítkami zemí světa. „Díky tomu, že země 
EFTA nemusejí podléhat směrnicím a nařízením EU, mají o mnoho svobod-
nější zákony a jejich ekonomiky tak rostou rychleji, než země Evropské unie,“ 
vysvětluje předseda Svobodných Tomáš Pajonk. Kromě věcí zmíněných výše 
se přestupem do EFTA také zbavíme přibližně 70–90 % unijní legislativy, veš-
keré, která se netýká vnitřního trhu. 

Lepší česká koruna než zalátané euro
Vstupem do EFTA by se ČR zbavila povinnosti přijmout euro, které dusí ekono-
miky, jež nejsou tak silné jako ta německá. Zároveň nebude Česko vystaveno 
riziku, že bude muset látat díry v rozpočtech eurozóny skrz fondy na záchranu 
eura jako EFSF, ESM, EFSI a další. „Česká koruna umožňuje naší ekonomice při-
způsobovat se vnitřním i vnějším šokům. Můžeme díky ní mít úrokovou míru, 
která odpovídá stavu naší ekonomiky, a ne úrokovou míru jednotnou pro celou 
eurozónu, která v jedné zemi způsobuje úvěrový boom a v druhé dusí podnika-
telské příležitosti,“ komentuje pozici koalice k Euru její lídr Vít Jedlička.  Vstup 
do EFTA zkrátka neznamená odchod z Evropy nebo zpřetrhání vazeb s našimi 
partnery. Naopak. Volný pohyb lidí, zboží, služeb a kapitálu je tím nejlepším, 
co může spolupráce na evropském kontinentu nabídnout, a Česko by se jí 
rozhodně nemělo vzdát. Vstupem do EFTA by ČR přestala být vázána společ-
nou obchodní politikou a společným celním sazebníkem. Ten čítá téměř tisíc 
stran a přes třináct tisíc položek a například zdražuje potraviny v EU. „Náš plán 
je významně proevropský. Chceme zachovat a rozvíjet obchod a dobré vztahy  
s ostatními státy, chceme našim firmám umožnit vyvážet nejen do EU, ale 
také do ostatních zemí světa,“ uzavírá trojka kandidátky Boleslav Buzek. 

Podrobnější informace najdete na webu  
www.odejdemebezplaceni.cz

ČR člen EU ČR člen EFTA

Možnost uzavírat dohody se světem ano ano

Přístup na jednotný evropský trh ano ano, za předpokladu účasti v EHP

Bezcelní unie ano ano

Orientace na západ ano ano

Volný pohyb služeb, kapitálu, osob ano ano, za předpokladu účasti v EHP

Účast ve vzdělávacích evropských programech ano ano

Schengenský prostor ano ano

Konsensuální rozhodnutí států při implementaci legislativy ne ano

Může vyjednávat dohody jako samostatný stát ne ano

Povinnost přijmout euro ano ne

Společná zemědělská politika      ano ne

Společná zahraniční a obranná politika ano ne

Evropská komise, parlament  ano ne

Počet úředníků organizace 55 000 100

Roční rozpočet organizace 180 miliard euro 20 milionů euro

Sepsali jsme 5 nejpodstatnějších věcí, ve kterých se musí EU reformovat. Uvedené body zlepší vyjednávací i ekonomickou pozici ČR a narovnají řadu dílčích zhor-
šení, která přinesla Lisabonská smlouva. Pokud ke změnám nedojde do roku 2024, kdy se ČR stane čistým plátcem, začneme prosazovat vystoupení  z EU.  
A nejenom, že říkáme „odejdeme bez placení“. Máme také plán jak odejít, a zůstat zcela integrální součástí Evropy a neocitnout se v izolaci. Nejpodstatnější informace 
najdete na této dvoustraně.

Zrušení povinnosti přijmout euro
Věděli jste, že svým vstupem do EU se 
ČR zavázala k přijetí eura? O tom, kdy 
se u nás euro zavede, však nerozho-
dujeme my, ale orgány EU. Svobodní 
jsou od začátku proti zavedení eura  
a prosazují, aby měla ČR, podobně jako 
Dánsko nebo Velká Británie, výjimku  
z povinnosti euro přijmout. Taková 
výjimka musí být součástí Smlouvy o 
fungování EU a je škoda, že ji nikdo z 
českých vyjednavačů nedokázal pro-
sadit. Ať už šlo o Pavla Teličku, který 
vyjednával podmínky vstupu do EU, 
Jana Zahradila, který nehlasoval proti 
Lisabonské smlouvě, nebo Petra Ne-
čase, který byl u ratifikace Evropského 
stabilizačního mechanismu. 

Zastavení centralizace  
imigrační a azylové politiky
Jistě si z posledních let 
pamatujete všechny ty  
snahy EU zavádět kvóty na roz-
dělování migrantů a zasahovat 
do azylové politiky členských 
států. To musí skončit. Rozhod-
nutí koho přijmout, nebo nepři-
jmout na své území musí zůstat 
v rukou národních států. Česká 
republika má svou imigrační  
i azylovou politiku nastavenou 
velmi dobře a chceme, aby to 
tak zůstalo. Aby ostatní ne-
museli doplácet na státy, kte-
rým se to vlastní vinou vymklo  
z rukou. 

Změna jednacího řádu Evropského  
parlamentu 
Jestli je v něčem EU efektivní, tak je to hlaso-
vání a schvalování. Evropský parlament umí 
zvedat ruce tempem 5 sekund na jedno hla-
sování. Hravě tak zvládne i několik set za den. 
Často se ale stává, že poslanci schválí něco, 
co vlastně vůbec schválit nechtěli. Dochází 
tak k chybám, které ovlivňují stovky milionů 
lidí na další generace. Když například euro-
parlament hlasoval o vynětí Článků 13 a 11 ze 
směrnice o reformě autorského práva, návrh 
neprošel o 5 hlasů. Pak se ale 13 poslanců 
nechalo slyšet, že hlasovali jinak, než chtěli. 
Pozdě. Na výsledku už to nic nezměnilo.  

Zásadní snížení množství  
byrokracie
EU chrlí ročně tisíce směrnic a na-
řízení. Zatímco nařízeními se mu-
síme řídit v jejich původním znění, 
naplnění směrnice musejí poslan-
ci našeho parlamentu docílit ná-
vrhem vlastních zákonů. K 55 000 
úředníkům v Bruselu tak připočí-
tejte další tisíce v ČR. To vše v zájmu 
zpracování obrovského množství 
byrokracie, regulací a přerozdělo-
vání peněz. Václav Klaus mladší se 
nechal slyšet, že 57 % všech pro-
jednaných návrhů zákonů v čes-
kém parlamentu jde z EU. 

Vrácení práva veta v klíčových  
otázkách integrace
Přijetím Lisabonské smlouvy v roce 2009 
se vyjednávací pozice ČR  v EU výrazně 
zhoršila. Ztratili jsme polovinu váhy na-
šeho hlasu a ve více než 40 oblastech 
politiky EU (např. doprava, zdravotnictví, 
duševní vlastnictví, sociální zabezpečení 
pro pracovní migranty, energetika, nalé-
havá finanční pomoc třetím zemím nebo 
sport a občanské i trestní právo) jsme při-
šli v hlasování o právo veta. Bylo nahraze-
no hlasováním tzv. kvalifikované většiny. 
V klíčových otázkách se tak může stát, 
že většina států prosadí něco, co bude  
v rozporu s českými zájmy. 

01 02 03 04 05

PLÁN LIBERLAND

Evropu máme rádi a víme, že stát uprostřed Evropy nesmí zůstat v izolaci. Členství v EU ale není jediná možnost. 
Naším plánem pro případ, že se EU nebude ochotná reformovat, je odchod do Evropského sdružení volného ob-
chodu. EFTA garantuje to hlavní: svobodný pohyb pracovních sil i svobodný obchod. Členy jsou Norsko, Island, 
Lichtenštejnsko nebo Švýcarsko. 
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Udav se těmi dotacemi,  
ty bolševický noku!
„Udav se těmi dotacemi, ty bolševický noku!“ hřímá pilot letadla směrem dolů, na Babišovu farmu Čapí hnízdo, 
na kterou právě svrhl plný pytel účtenek EET. Tím pilotem je Boleslav Buzek, předseda strany Radostné Česko, 
a spolu s ním v letadle sedí i předseda Svobodných Tomáš Pajonk a také Vít Jedlička, lídr společné kandidátky 
těchto dvou stran do evropského parlamentu. „Každý z nás do EU platí, ale jen někdo čerpá dotace“, vysvětluje 
Buzek stručně problematiku evropských dotací. Svobodní proto zvolili formu zábavného televizního spotu, kte-
rý vše ilustruje právě na příkladu známé dotační farmy.

O indiánech, 
Tesle  
a komunistech

Start povolen!
Po několika dnech příprav začíná natáčení v pět 
hodin ráno na příbramském letišti. Malý filmový 
štáb nejprve natáčí otevírání širokých vrat hangá-
ru. Jak se mezera mezi křídly vrat rozšiřuje, prv-
ní paprsky slunce dopadnou dovnitř na Cirrus – 
nejnovější model v kategorii malých cestovních  
a sportovních letadel.
 
„Pro diplomatické mise státu Liberland používám 
letadlo stále častěji, abych toho více stihnul a ne-
zanedbával rodinu. Tohle je zbrusu nové, které 
dorazilo z USA,“ obhlíží Jedlička se zjevným zalí-
bením Cirrus, za jehož pilotní páku usedá Buzek. 
Letadlo roluje na startovní plochu, odkud se za 
chvíli vydá směr Čapí hnízdo. Vedle něho je připra-

Dotace škodí lidem
Pokud bych měl vybrat pouze jednu věc, která mi na EU přijde 
nepatřičná, byly by to dotace. Jaká je podstata dotací? Chcete si 
koupit chleba za 30 korun. Přijde EU, vezme vám těch 30 a nabíd-
ne vám, že si můžete za výhodných 10 korun koupit kafe u kavár-
níka, kterému ho zadotovala 50 korunami. Jste nespokojení, pro-
tože místo chleba za 30 korun máte jen možnost si koupit levné 
kafe, které jste původně nechtěli, ale inteligenti kolem vám říkají, 
že máte být rádi, protože jste dostali víc, než vám vzali. To jsou do-
tace v kostce. Výhodné mohou připadat pouze onomu kavárníkovi 
a těm, kteří si u něj rádi dají kafíčko pod cenou.
Lidé právem nadávají na politiky, že o všem pouze mluví, a přitom 
„skutek utek“. To není můj případ, mě nezajímají řeči, ale výsledky. 
Tak třeba v současné době žaluji Evropskou komisi u Evropského 
soudního dvora. Proč? Libertariánský institut, který jsem založil, 
zastupuje například majitele tiskárny, který zkrachoval kvůli tomu, 
že jeho přímí konkurenti získali tučné dotace, díky čemuž mohli 
nasadit dumpingové ceny, kterým on, poctivec, který si na svou 
tiskárnu vydělal sám, nemohl konkurovat. Snažili jsme se na pro-
blém s čerpáním dotací v rámci systému tzv. blokových výjimek 
upozornit Evropskou komisi, ale odpovědí byl pouze nezájem a vý-
mluvy. I když podle unijních pravidel je povinností Komise se tako-
vými případy zabývat. Problematiku jsme řešili s poslanci, senátory 
i europoslanci, s Nejvyšším kontrolním úřadem, příslušným minis-
terstvem a dalšími úřady a institucemi – marně. Ale nevzdáváme 
to, ženeme to na půdu Evropského soudního dvora. Vsadíte si, jak 
to dopadne?

Mgr. Roman Kříž, kandidát č. 11, ředitel Libertariánského institutu

Kdyby se EU ptala, jestli v ní 
chceme zůstat, co odpovíme?
Za obrovské štěstí ve svém životě považuji to, že jsem se narodila v Evropě,  
v České republice. Mám ji opravdu ráda, a i když jsem členkou euroskeptické 
strany, považuji se za Evropanku a ještě více za Češku a ještě mnohem více za 
Moravačku. Evropa je krásná, rozmanitá, bezpečná a hojná. Za chybu však po-
važuji dávat rovnítko mezi Evropu a EU. EU se v poslední době zdá být stále víc 
nevlídná, strká nos, kam nemá, chce ze mě udělat jakéhosi standardizovaného 
člověka s tím správným názorem.
Česká republika je dnes už docela jiná země než ta, do které jsem se narodila 
a žila v ní první půlku svého života. Začala se měnit, když mi bylo 13 let. V roce 
2003 rozhodli lidé, kteří byli o 5 a více let starší než já, že se Česká republika 
stane součástí EU. Lidé, kterým je dnes méně než 34 let, nemohli hlasovat. To 
znamená, že skoro 40 % dnešních obyvatel ČR v referendu o vstupu vůbec ne-
hlasovalo. Přesto v Evropské unii musíme žít, pracovat, vychovávat děti, snažit 
se vytvářet hodnoty; a přitom se nás nikdo neptal, jestli to takhle chceme.
Jistě, takhle volby fungují. Nebyli jsme plnoletí, takže jsme nehlasovali. Když 
si však uvědomíme, že z většiny demokratických voleb vzejde mandát tak na 
4–6 let a pak jsou nové volby, nabízí se myšlenka, jestli bychom o členství v 
tak důležitém společenství, jako je Evropská unie, neměli čas od času hlasovat 
znovu. A tak dávám EU ultimátum. Buď do 5 let změníš svůj přístup k ob-
čanům, přestaneš nás kontrolovat a regulovat, přestaneš nám pod záminkou 
vyššího dobra ukrajovat z naší svobody a přestaneš neefektivně a zbytečně 
rozhazovat naše peníze, nebo nám nezbyde, než jít opět svou vlastní cestou. 

Mgr. Terézia Mlýnková-Išková, kandidátka č. 10, radní města Hodonína

Jak jsi začal podnikat a jaké to máš teď? 
Drsné i zábavné. Jako student jsem si 
přivydělával tvorbou počítačových her  
a zpracováním účetnictví. Tehdejší účetní 
software mi nevyhovoval a začal jsem vyví-
jet vlastní. Na konci 90. let to skončilo sys-
témem Premiér, ze kterého vyrostla společ-
nost s ročním obratem kolem 50 milionů. V 
průběhu toho jsem se také podílel na vývoji 
serveru Úschovna.cz.

Jak lze skloubit tolik aktivit s životem „na 
konci světa“ ve Frýdlantu nad Ostravicí?
V době internetu v kombinaci s vývojem 
SW můžeš pracovat třeba z Tasmánie. Pod-
statné je mít spoleh na parťáka, který tě za-
stoupí při osobních schůzkách. A to já mám. 
(úsměv)

Co tě v životě naplňuje?
Láska, dobré vztahy a veškerá činnost, která 
má nějaký pozitivní výsledek. Rád zkoumám 
nepoznané.

Jsi „EET rebel“ a velký kritik současné vlá-
dy. Co ti nejvíc vadí? 
EET je založeno na represi a okrádání  
o čas. Prostě komunistická prasárna. Rád 
jezdím do Amazonie mezi Indiány. Kdyby 
se u nich objevil vyšinutý magor jako Babiš 
nebo Schillerová, který by jim neustále něco 
přikazoval a prznil život, v rámci zachování 
zdravého kmene by ho okamžitě hodili kro-
kodýlům.
Proč ses dal na politiku? Někdo by si mohl 
říci „má to vůbec zapotřebí“?
Politiku jsem sledoval už od dětství. I když 
nám zde vymývali komouši mozky, něco tu 
nesedělo. Pomocí polské TV, Svobodné Evro-

Čerstvě se Vám, Tome, narodil už pátý syn. 
Proč tak početná rodina?
Splnil se mi sen o velké rodině. Přináší to jak 
velké radosti, tak místy dost velké starosti. 
Děti jsme měli před příchodem paní Malá-
čové, takže kvůli dávkám to opravdu není! 
(smích)

Jste předseda Svobodných, táta, majitel IT 
firmy, krajský politický válečník. Vstáváte 
ve 3 ráno a chodíte spát po půlnoci?
V běžném režimu vstávám kolem čtvrté, 
tím pádem spát musím chodit dřív, nejlépe  
s dětmi. V žádné z rolí na to nejsem sám. Věc, 
kterou nesmím omezit, je pohyb, takže hod-
ně běhám, Největší hrdinkou je manželka, 
na které toho visí mnoho. Pomáhající praro-
diče jsou také darem z nebes…

Je pro Vás bydlení na Valašsku handicap 
nebo bonus?
V politice a podnikání je to handicap.  
V rodině a životním klidu je to naprosto zá-
sadní bonus. Už mnohokrát jsem řekl, že ro-
dina je víc než stát, takže proto bydlím tam, 
kde bydlím. 

O čem jsou podle Vás letošní eurovolby?
Půjde o to, jaký typ euroskeptiků v Evrop-
ském parlamentu převládne. Socialisté? 
Chaoti? Radikální národovci? Nebo se na-
jdou také svobodní příznivci volného trhu  
a obchodu bez zbytečných regulací? Jasně, 
že poslední varianta je správně.

Jaký je cíl pro Svobodné?  
Vítek umí nadchnout lidi, já mám praktické 
zkušenosti z kraje a řízení firmy. Máme voli-
čům co nabídnout. Úspěchem by bylo minu-
lý výsledek obhájit a rozšířit mandát. Svobod-
ní jsou zvláštním způsobem jedineční – jsme 
hlasem, který tepe do EU, ale nemusíme lhát 
a vymýšlet hoaxy, či se stát hlasem nenávisti 
či strachu z cizího. 
Co si obecně myslíte o regulacích v on-line 
prostředí?  
Trh je nijak nevyžadoval, jenže jsou lidé, kte-

vený další stroj, z jehož paluby kameramani protestní 
akci zachytí.
 
Přichází mechanik a z objemného pytle štosuje do 
zavazadlového prostoru hromadu účtenek EET. Jsou 
symbolem pokrytectví mocných, kteří jsou na jedné 
straně schopni likvidační pokutou zničit život sta-
ré paní prodavačce za to, že nevystavila účtenku na 
prodej jednoho koláče. Na straně druhé však byro-
kratický moloch vesele rozděluje dotace těm, kteří si 
to umí zařídit.
 
Na svoji evropskou misi startuje i letadlo se třemi líd-
ry a filmovým štábem. Hotové video si můžete pro-
hlédnout na stránce www.odejdemebezplaceni.cz.

py a selského rozumu se dalo poskládat, že 
největší lháři, zloději a vrazi jsou komunisté. 
Když se objevil Babiš a jeho šíření nenávisti, 
řekl jsem si: „ty rudé kur... už jsou tady zas, 
tak s tím zkus něco udělat.“

A máš pocit, že se ti to daří?
Je to o naději. Kdybych to alespoň nezku-
sil, vyčítal bych si to. Jak říkal Václav Havel: 
„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře 
dopadne, ale jistota, že má něco smysl, bez 
ohledu na to, jak to dopadne.“

Jak vidíš budoucnost EU?
Zkostnatělá socialistická EU musí zeštíh-
lit na úroveň zóny volného obchodu  
a pracovních sil. Větší spolupráce je mož-
ná pouze v oblasti bezpečnosti, vědy  
a školství. Jinak hrozí exit více zemí, než 
jen Británie. Ještě jeden citát, tentokrát 
od Churchilla: „Deset tisíc vyhlášek a na-
řízení způsobí absolutní neúctu k právu“.  
A v Británii to způsobilo neúctu k EU.

Jsi fanda do nových technologií. Jezdíš 
Teslou X, máš letadlo Cirrus SR 20, vyvíjíš 
software. Nemáš ale pocit, že už jsme moc 
„zdrátovaní“?
Technologie mají sloužit lidem. Ne opač-
ně. Pokud se tyto technologie začnou 
zneužívat proti lidem, tak jak to dělají  
v totalitní Číně bodovým hodnocením obča-
nů, je to cesta do pekel. Souhlas.

Hodně cestuješ. Kam nejraději, s kým  
a proč?
Střídavě potápění, s rodinou, nebo do džun-
gle. Nejraději mám Amazonii. Pro mě jsou 
to takové dokonalé mentální lázně. Po po-

bytu tam se cítím vždy o 10 let mladší  
a plný elánu. A rád chodím po horách.

Jaké výzvy před tebou teď leží?
V práci vytvořit nový produkt, v politice 
úspěšně bojovat proti oligarchům a levi-
covým zlodějům a v osobní rovině výcvik  
a zkoušky na pilotování podle přístrojů. A 
dál budu snít o trvale svobodném a radost-

Názory 

Rozhovor / Tomáš Pajonk 

Byl jedním z prvních, kdo v Česku v 90. letech vyvinul software pro účetnictví. A také stál jako spoluautor u ve-
leúspěšného projektu Úschovna.cz. Vedle toho jezdí s Teslou X, má pilotní průkaz, potápí se a hodně času tráví  
s indiány v Amazonii. Seznamte se s Boleslavem Buzkem – předsedou Radostného Česka a trojkou naší kandidátky.

ří když vidí něco bez regulace a ve stavu 
kreativního chaosu, tak vidí příležitost, jak 
zákonem změnit svět. Linkovací daň způ-
sobí horší vyhledávání, Google vám u od-
kazu vypíše méně, více budete klikat na 
stránky. Odpovědnost platforem za dodr-
žování autorských práv? Zní to hezky, ale 
buď se značně omezí možnosti uživatelů 
něco někam nahrát (třeba obrázky), nebo 
to budou legálně zvládat jen ti velcí hráči 
a bude to drahé. 

A levnější telefonování? 
Roaming je levnější, volání do zahrani-
čí zlevní, lidem se to líbí. Ovšem morální  
a technické dopady celé akce jsou skryté. 
Náklady se nakonec stejně na zákazníky 
přenesou. 
 
Co říkáte vzniku zákonů proti fake news 
v různých zemích světa (Malajsie, Rus-
ko, Francie…)? 
Je to nesvobodné. Nechci žít v zemi, kde 
stát určuje jaké informace se mohou šířit. 
Plíživě se to děje. EU je plná propagandy, 
Rusko je plné propagandy. Blokovat ší-
ření jen jedněch lží nepomůže, zakládat 
nějaké pomyslné ministerstvo pravdy už 
vůbec ne – pomůže jen konkurence myš-
lenek. Dobré nakonec zvítězí.

Na závěr krátký pětiboj: 

Jakými jazyky se domluvíte? 
Plynně anglicky, žil jsem v Londýně.

Co byste se chtěl v životě ještě naučit? 
Lepšímu rodičovství a vedení lidí. 

Jaký je Váš sen? 
Mít vzducholoď.

Co všechno doma třídíte za odpady? 
Plast, papír, kompost, elektro.

Kam jezdíte nejraději na dovolenou? 
Nejraději do rumunských hor a s dětmi.

předseda Svobodných

www.odejdemebezplaceni.cz
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ném Česku s minimálním zásahem státu 
do našich životů.
  
Tak hodně štěstí Bolku!

Svobodným můžete věřit, že neuhnou

Dokládá to výčet hlasování našich europoslanců z let 2014–2019. Hlasujeme přesně tak, 
jak jsme se zavázali a neděláme kompromisy. Máme jednoduché, ale za to velice funkč-
ní motto: Nikdy nehlasujeme pro návrhy, které směřují k větší integraci, omezují svobo-
du lidí v Evropské unii nebo převádějí více pravomocí z členských států na Evropskou 
komisi. Zde je výběr absurdit, kterým jsme se během našeho působení v Evropském 
parlamentu svým hlasem postavili:

1. Regulace internetu, reforma digitálních práv – PROTI
2. Kvóta na 40% zastoupení žen v managementu společností – PROTI
3. Zavedení sankcí pro státy, které nedodržují migrační kvóty – PROTI
4. Zpřísnění zbraňové legislativy – PROTI
5. Schválení směrnice GDPR – PROTI
6. Další regulace automobilové  

dopravy – PROTI
7. Zvýšení dotací pro Řecko – PROTI
8. Řešení nezaměstnanosti v EU 

zvýšením dotací – PROTI
9. Záměr zavést společnou  

evropskou armádu – PROTI
10. Zavedení výuky o euroobčanství 

do škol – PROTI

Noviny koalice Svobodní, Liberland a Radostné Česko 4-5/2019



Evropské patálie

Palec nahoru, Palec dolů... 
Tohle se  
povedlo

Tohle se  
fakt nepovedlo

HITHIT

 „Potácejícímu se Junckerovi museli na summi-
tu NATO pomáhat ostatní politici. Byl, nebo nebyl 
šéf Evropské komise opilý? To se zřejmě už nikdy  
nedozvíme. Každopádně na slavnostní večeři hlav 
států, šéfů vlád NATO v Bruselu v pátek 13. červen-
ce 2018 nebyl schopen sejít ze schodů. Pomáhat mu 
musel nizozemský premiér Mark Rutte nebo ukra-
jinský prezident Petr Porošenko. Oficiální stanovisko 
znělo: zánět sedacího nervu doprovázený křečemi.“

Právo jednoduše se odstěhovat za prací má své počátky v Římských smlouvách z roku 
1957. Českým občanům se toto právo částečně otevřelo vstupem do EU v roce 2004, 
všechna přechodná období pak skončila v roce 2011. Kromě toho, že nám volný pohyb 
významně usnadnil možnost získat v zahraničí cenné zkušenosti a slušný výdělek, 
umožnil také českým firmám snadněji získat zaměstnance se specifickou kvalifikací  
a know-how ze zahraničí.

Podpořte kampaň koalice Svobodných, Liberlandu a Radostného Česka do europarlamentu na startovači 
HITHIT. Naše financování je stejně jako kampaň postavené na dobrovolnících. Cílová částka je 350 000 Kč  
a kampaň na HITHITu končí 16. května. Tak to nepropásněte.
500 Kč – Nic za to nechci, jen tak pro radost
Podpoř Svobodné a Radostné Česko a nic za to nechtěj. Prostě jen tak. Jsme svobodní – buďte taky. I ta nejmenší částka je pro nás důležitá a pomůže šířit naše ideály. Děkujeme!

2 000 Kč a 4 000 Kč – Tisk a distribuce těchto novin
Podpoř tisk našich novin částkou 2 nebo 4 tisíc korun. Pošleme ti balík 400 nebo 800 ks novin a trička, ve kterých s kamarádem noviny rozdáte. Ukaž, že naše ideály stojí za to!

5 000 Kč – Projížď ka Teslou X
Podpořte kampaň Radostného Česka a projeďte se Teslou X s Bolkem Buzkem z Radostného Česka. Zažijte zrychlení z nuly na 100 za 3,33 s.

10 000 Kč – Svobodný pán/paní kraje nebo let letadlem z volebního klipu
Pozdvihni vlajku Svobodných a podpoř kampaň významnou částkou, která bude použita na volební noviny. Tomáš Pajonk a Vít Jedlička tě pozvou na večeři a pasují tě na Svobodného 
pána kraje, nebo si dáš let supermoderním letadlem Cirrus pilotovaným Bolkem Buzkem.

25 000 Kč – Ayahuascová seance v Liberlandu
Podpoř nás velmi významnou částkou a dej si dvě šamanské léčebné ceremonie s ayahuascou ve svobodném státě Liberland. Zážitek včetně letecké dopravy letadlem z videoklipu

Brexit. Ne, že bychom někomu upírali svobodnou volbu v EU být nebo nebýt. Na-
opak. Ale chaotický odchod/neodchod Británie z EU zdá se nám poněkud nešťast-
ným. Po dvou letech vyjednávání prakticky v bodě nula. Svobodní mají naopak 
jasnou vizi. V případě odchodu z EU chceme zůstat v Evropském hospodářském 
prostoru a Schengenu. Otevřené obchodování zajistíme členstvím v Evropském 
společenství volného obchodu a v Evropském hospodářském prostoru.

„Nejslavnější toaleta v EU stojí ve slovenské obci Dojč na 
Záhorí asi 30 kilometrů od českých hranic. V roce 2013 ji 
tam obec nechala postavit z eurodotací za 1,6 milionu ko-
run. Pětiletá udržitelnost projektu skončila a obec ztratila 
povinnost se o toalety starat. Stačí napsat, že po posled-
ní velké potřebě na eurozáchodu vykonané vykonavatel 
zjistil, že fotobuňka na splachování přestala fungovat, 
zbytek už dokončil čas. Pikantní je, že toalety byly navíc 
postaveny pouze proto, aby obec získala dotaci na rekon-
strukci náměstí.“

 „V Hradci Králové mají jedno z nejmodernějších infocen-
ter v Evropě. Má interaktivní panely, multimediální kouli 
a stálo 39 milionů korun. Z toho 24 pokryly evropské do-
tace. Problém je v tom, že oficiálně nesmí sloužit turis-
tům. Jinak by nebyly dotace. A tak jedno z nejdražších 
infocenter v ČR bylo sice vyprojektováno jako turistické, 
projednáno jako turistické, vybaveno technologiemi pro 
turisty, ale kvůli dotacím schváleno jako infocentrum  
pro místní občany.”

Zadavatel: Svobodní. Zpracovatel: Svobodní.  

Volte

8 Noviny koalice Svobodní, Liberland a Radostné Česko 4-5/2019

WWW.ODEJDEMEBEZPLACENI.CZ


