Bezpečnost - pořádek–spravedlnost
Vážení kolegové hasiči, hasičky a přátelé hasičského povolání,

po dlouhé, a jak doufám zralé, úvaze jsem přijal nabídku kandidovat v letošních volbách
do Senátu Parlamentu České republiky za volební obvod č. 47 Náchod a část okresu Hradec
Králové. Rozhodování to nebylo jednoduché, neboť jsem musel ukončit služební poměr příslušníka
bezpečnostního sboru – Hasičského záchranného sboru České republiky a také jsem zvažoval, jak
velkou šancí je, kandidovat jako nezávislý kandidát.
Nakonec však velkým důvodem mého rozhodnutí byl i fakt, že v našem parlamentu je
minimum zástupců s dlouholetými praktickými zkušenostmi z oblasti bezpečnosti a požární
bezpečnosti zvlášť. A z mého dlouholetého pracovního styku s poslanci a senátory jsem často nabyl
dojmu, že čím dál je ten který problém od Prahy, tím je menší. Mnozí jakoby nevěděli, jak složitý a
nelehký je život v odlehlých regionech a na venkově. Zaměstnáním počínaje, přes dopravu,
zdravotnictví, školství ale i zemědělství, životní prostředí a konče třeba podporou spolkového života
a podobně.
Většina z Vás mě zná a tak věřím, že jste pochopili, že v mém případě už se nejedná o
kariéru (té jsem již dosáhl), ani existenční záležitost (jsem v důchodovém věku), ale že jsem hrubě
nespokojen se stávající podobou politiky, tak jako asi i mnozí z Vás.
Vím také, že se nebudu moci opírat o velké stranické základny ani jejich aparáty a finance.
O to víc chci spoléhat na všechny slušné lidi a zvlášť na Vás, hasiče, kterým nikdy nebyly problémy
jiných cizí.
Volební kampaň je často zvláštní divadlo. A z duše se mi protiví účastnit se takové
kampaně, ze které nakonec mají prospěch především různé reklamní agentury.
A tak nebudu rozdávat propisovačky, sladkosti, trička ani karafiáty. Nebudu postávat před
obchodními domy nebo nádražími a potřásat rukama kolemjdoucím. Ani na Vás nebudu shlížet z
každého nároží nebo mnoha billbordů. Nemíním se ani podbízet volebními guláši, sudy piva či
jinými dary. Peníze, které bych takto utratil, dám raději na podporu potřebným.
A proto žádám o podporu právě Vás a Vaše přátele a Vaším prostřednictvím snad i další.
Samozřejmě ctím, že někdo je členem nebo příznivcem nějaké strany a bude proto volit její
kandidáty. Ale oslovuji právě ty z Vás, kteří takto vázáni nejste.
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