
Vážení občané – voličky a voliči, dobrý den, 
 
 
dobrý den i Vám v našem senátním obvodě číslo 70 v Ostravě. Přál bych si abyste všichni 
věděli, že volič v den voleb je ve své zemi králem. A to stále neví všichni  čeští voliči. 
Bohužel je to v dnešním našem režimu jenom v ten den, ale aspoň tehdy Vy můžete 
rozhodnout kdo bude  sedět v Senátu. V roce 2004 kdy  v tomto našem volebním obvodu 
volilo svého zástupce do horní komory parlamentu –  86 tisíc voličů, tak jako tomu bude i 
dnes, v prvním – vyřazovacím kole řádně odvolilo 26 % voličů, ve druhém přišlo pak už 
jenom 15% voličů – tedy 74 tisíc voličů neodvolilo, zůstalo doma  a vzdalo se svého práva 
vybrat někoho do nejvyššího zákonodárného sboru této země.  
Pak pochopitelně stačí zvolenému 7 či  8 tisíc hlasů a může se holedbat mandátem za část 
Ostravy šest let v horní komoře – to je  tryzna demokracie naší vlasti – samozřejmě jak víte 
všici – neplatí to, tato hrůza, jen  v našem volebním obvodě –  čísla jsou v ostatních obvodech 
státu – podobná.  
Proto se obracím především na tu mlčící – asi naštvanou drtivou většinu voličů, kteří zase 
snad nepůjdou – máte koho volit, není to pravda, že jsme všichni stejní – bandou proradných 
politiků. Za celý život na mě nikdo nic nenašel – není co – garantuji Vám, že po tu následnou 
chvíli ( všichni jsme jenom stín a prach ) co tu ještě budu, že se na tom nic nezmění. Navíc - 
proč bych měl být  na stará kolena jiný? 
 
Je mi už pětapadesát, Ti z Vás , kteří si budou chtít zjistit co jsem zač, k tomu mají snadný 
nástroj,  stránky strany Strany práce, proto www.stranaprace.cz. Je tam možná na několik 
hodin čtení, včetně mého politického životopisu a protože přirozeně nemám peníze na 
nějakou okázalou, hlučnou kampaň,  na tento lístek všechny již napsané texty, a stále platné – 
nevlezou. 
 
 Já vím, že Vás tíží hodně problémů v této zemi – věřte mi, není významného, o kterém 
bych už nevěděl, ale protože se hrabu kolem a v  české politice posledních 20 roků,  přišli 
jsme s několika  přáteli  uvedenými pod hlavičkami níže uvedených hnutí a stran na jednu 
důležitou věc – týkající se programu s nimž se každý kandidát na senátora musí před voliče 
postavit. Já Vám nebudu slibovat, že postavím to či ono co Vám, nám, chybí v obvodu, ani že 
změním onem či ten zákon tak či onak. Ne. Těch zákonů, které je třeba změnit je několik 
desítek, těch problémů místních, které trápí každý senátní obvod jsou stovky. Já nebudu 
opakovat chyby ostatních. Tento stát nefunguje řádně jak by měl a mohl i za současných 
světových podmínek počátku 21. století -  z jednoho zásadního důvodu. Na ten se zaměřím. 
Navíc – bohužel stále ne všichni víte, že kompetence senátora změnit něco jenom svou 
politickou vůlí je velmi omezená, nemá ani možnost sám předkládat změny zákonů či návrhy 
zákonů nových tak jako je nemá ministr ( pouze celá vláda ), tak jako toto  právo ovšem má 
poslanec , krajské zastupitelstvo – a v našem případě pouze celý senát. Senátor je tedy 
součástí 281 členného celku – českého parlamentu. 
V následujících šesti letech – bude-li mi dáno, udělám toto: 
1/  
Předložím k hlasování Senátu České republiky návrh nové Ústavy ČR, tak , aby o tomto 
návrhu musela hlasovat poslanecká sněmovna, jako o  návrhu Senátu. Je to bohužel program 
na 6 let ne na tři měsíce. I když budu s tímto návrhem v prvním dvouletí sám – předpokládám, 
není nemožné dosažení tohoto cíle za celé volební období. Samozřejmě, že se budu snažit 
první dva roky o to, aby nás – s tímto cílem bylo v Senátu více. 
Pomalu degenerující a zkorumpovaný režim, který zde panuje a říká si demokracie nemůžete 
změnit jednotlivými úpravami zákonů, které všechny vyplývají z ústavy, která byla zpichnutá 



zhruba za tři měsíce – koncem roku 1992. Pamatujete si? Od té doby řešíme jeden problém za 
druhým, teda přesněji neřešíme jeden průšvih za druhým. 
Na špatném základě nikdy v historii lidstva nikdo nic pořádného nepostavil ani postavit 
nemůže. 
Těch změn ( teze nové ústavy si již dnes můžete na našich w-stránkách přečíst ) je několik 
desítek, takže zavolejte, napište zdali vím i o té vaší , kterou si myslíte , že by tam měla být    
( když má např. někdo návrh , že zruší senát nebo, že je pro přímou volbu presidenta, 
hejtmanů a starostů a tak dále a neřekne k tomu hned, že je vlastně pro změnu ústavy – tak mu 
raději moc nevěřte, neví o čem mluví ). Ústava je základem státu, z něho pochází jeho chod. 
Protože některé z Vás bude zajímat co já bych osobně změnil – tak jenom za sebe musím přec 
alespoň několik řádek:  parlament nebude mít 281 členů , ale měně, pak jistě některým nebude 
vadit jeho dvoukomorovost, jsem pro presidentský model demokracie – přímo zvolený 
president si sestaví vládu – tak jako např.v U.S.A, imunita zákonodárců bude výrazně 
omezena, bude zaveden institut přímé demokracie formou občanských porot, které budou 
spolurozhodovat o všem co bude v zákonu o občanských porotách uvedeno – my jsme ještě 
nevyspěli do stadia Švýcarů – abychom uplatnili v rozhodování demokracii přímou – neustálá 
referenda o problémech země, vyrovnáme se s totalitními režimy naší minulosti, změní se 
Hlava I článek 5 současné ústavy – nedemokratické, nepůjde zde o systém soutěže jen 
politických stan, ale také občanů, občan musí mít své právo se účastnit politiky v této zemi 
aniž by somroval  o podpisy svých sousedů či vstupoval do nějaké strany či si nějakou 
zakládal, musí být zdůrazněny nejen práva každého občana této země – ale na stejnou úroveň 
budou postaveny a vyzdviženy i jeho povinnosti vůči tomuto státu a všem spoluobčanům, se 
kterými hodlá zde žít svým setrváním v této zemi, bude definována v preambuli ústavy rodina 
jako křesťanské spojení muže, ženy a dětí a výjimky nebudou možné, preambule ústavy bude 
oltářem – budoucností pro trvale udržitelný život v této zemi, ze které bude Ústavní soud 
vycházet při svých definitivních rozhodnutích v hájení demokracie v naší vlasti, měli bychom 
pro 21. a 22. století v této části ústavy dát jasný pohled Čechů na euthanasii, potraty a trest 
smrti;  vlastenectví, čest a morálka občana bude postavena na nejvyšší stupeň jeho hodnocení 
. . . ). 
Pak bude tento stát spravedlivý. 
Návrh nové ústavy bude projednán se všemi demokratickými stranami v zemi, názory 
dnešních zkorumpovaných parlamentních stran mě nezajímají. Ony jsou podepsány pod 
ústavou dnešní. 8, 5 milionů voličů v republice si musí uvědomit, že oni rozhodují o své zemi, 
ne několik málo vyžilých ojetých parlamentních stran. Text návrhu nové ústavy vytisknu 
v celostátním tisku k celonárodní diskusi, také aby lidé pochopili, že ústava je jejich věcí a ne 
nástrojem několika stran a mafií. 
Jako ústavní činitel budu moci lidem říci – „lidi, poslouchejte je to Váš stát, Vy o něm 
rozhodujete a ne 281 pišišvorů – členů Parlamentu, kteří si hrají na bohy. Od Vás pochází  
mandát k zajišťování spravedlivosti ve státě prostřednictvím Vašich zástupců. Nic 
důležitějšího, vyššího -  stát za úkol nemá – než zajištění spravedlnosti“. 
2/ 
Alespoň jeden zákon si vyberu k tomu abych hned v úvodu volebního období navrhl celému 
senátu jeho zrušení – poslaneckou sněmovnou. V této zemi nemůže zůstat zákon o 
registrovaném partnerství, proto navrhnu jeho zrušení.  
 
Vy rozhodujete o tom jak všechno dopadne, nebudete-li se účastnit věcí veřejných nic z mého 
programu neprojde a vše zůstane při starém. Vůbec není rozhodující, že zůstanu sám s těmito 
návrhy, názory v parlamentu, Vy budete rozhodovat o tom, zdali se prosadí nebo ne. Nikoli 
těch zbylých 280 členů. Jenom Vy o tom všem rozhodujete. A pořád to všichni nevíte. 
 



 
Lidi, představte si, že mou kandidaturu v koalici Senátor pro Ostravu podepsali zástupci 
sedmi politických stran a hnutí, jsou to: 
Demokracie 
Klub angažovaných nestraníků – KAN 
Konzervativní strana 
Masarykova demokratická strana 
Nezávislí starostové 
Občané.cz 
a přirozeně strana, kterou jsem založil a jsem jejím předsedou – Strana práce. 
Těch šest dalších podpisů – si nesmírně vážím, velmi mne to zavazuje a také posiluje, jsem i 
jejich kandidát. 
 
 
 
 
 
Radoslav Štědroň 
Září 2010 v Ostravě 
 
 
   
   


