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V legislativě by měl být středem
zájmu obyčejný člověk. Tak stře-
dočeský lídr představuje jednu

ze stěžejních tezí programu hnutí Přísa-
ha. „Všechny parlamentní strany by
měly přemýšlet, jak co nejlépe ve Sně-
movně pracovat pro lidi než se vymezo-
vat vůči všem, což se odráží v kvalitě při-
jímaných zákonů,“ míní Tomáš Sochr.

Co plánujete pro střední Čechy?
Stěžejním tématem je v kraji doprava.
Chceme se zaměřit především na do-
stavbu vnějšího Pražského okruhu, je-
hož trasa, která se aktuálně prosazuje,
vznikla již v roce 1960. Praha se od té
doby výrazně změnila. Chceme najít
nebo podpořit nové řešení, které by od-
povídalo dopravně bezpečnostním poža-
davkům. Řešením je vzdálenější varian-
ta vedená mimo území Prahy, která
bude v souladu se závěry dopravně bez-
pečnostního auditu. Ten současnou tra-

su hodnotí jako dopravně velmi nebez-
pečnou část okruhu a doporučuje vzdá-
lenější variantu východně od Prahy.

Jaké kroky tedy navrhujete?
Je potřeba v maximálně možné míře na-
vázat spolupráci mezi Prahou a Středo-
českým krajem v rámci dopravní politi-
ky. Problém vnějšího Pražského okruhu
je třeba řešit komplexně i v návaznosti
na ostatní druhy dopravy, včetně no-
vých železničních spojení a výstavby zá-
chytných parkovišť.

Které další priority v kraji vidíte?
Například zdravotnictví. V době pande-
mické krize se ukázalo, že není vůbec
ve špatné kondici, středočeské nevyjí-
maje. Jako velký problém vnímám ab-
senci jeho elektronizace, jež patří mezi
naše priority. Chtěli bychom podpořit
rozvoj naprosto bezpečné elektronické
zdravotní dokumentace tak, aby nemoh-
lo dojít k jakémukoliv ohrožení dat.

Kde to máte v regionu nejraději?
Míst je víc, nejraději mám ale okolí své-
ho domova, tedy Berounsko. Na Kla-
densku jsem prožil spoustu let na Spor-
tovním gymnáziu a atletickém stadio-
nu, ve Staré Boleslavi zase základní vo-
jenskou službu, na Rakovnicku jsem
pak jako kluk strávil mnoho prázdnin.

D o Sněmovny míří podle svých
slov proto, aby se pokusil změnit
českou politiku. „Posledních

osm let je vinou vrcholných představite-
lů státu devastace společnosti značná
a rychlá. Připadá mi, že už nám bije za
pět minut dvanáct,“ říká Radomil Bábek,
který chce do politiky vrátit slušné jedná-
ní, odpovědnost a dodržování práva.

Co nabízíte středočeským voličům?
Nejviditelnější jsou problémy s dopra-
vou. Kapacita silnic je nedostatečná,
stejně jako jejich správa. Není možné,
aby přes malé obce jezdily tisíce a tisíce
aut. Znám výborně například tah z Čes-
ké Lípy do Prahy. Mezi Mělníkem a Du-
bou jsou neustálé kolony, vozovky jsou
rozbité od nákladní dopravy. Důležitá
je také dokončená síť dálnic nebo ales-
poň vysokokapacitních silnic. Jako dal-
ší velký problém pak vnímám průmyslo-
vou zástavbu na orné půdě.

Co je podle vás třeba dělat jinak?
Jsem přesvědčený, že ornou půdu ne-
smíme zneužívat pro stavbu překladišť
či skladišť. S tím souvisí potíže s nedo-
statkem podzemní vody, kdy zastavěné
betonové plochy neumožňují vsaková-
ní. Je jasné, že kraj si zaslouží výrazněj-
ší péči o životní prostředí. Chci, aby
střední Čechy byly dostatečně zalesně-

né, aby měly své louky a mokřady. Aby
neztratily svůj venkovský charakter.

Máte vizi třeba i pro zdravotnictví?
Myslím, že se základní péčí to v kraji
není tak špatné. I když je nutné řešit pro-
blémy obcí, kde chybí. Ale dostupnost
speciální péče není tak dobrá jako v ji-
ných regionech. Je třeba podpořit kraj-
ské nemocnice i soukromé kliniky. Je-
jich kombinace je totiž velmi funkční.

Co dalšího je třeba v kraji řešit?
Témat je více, ale zapadnout by neměl
problém s rozpočtovým určením daní.
Hlavně v okolí Prahy nemá mnoho oby-
vatel trvalé bydliště a obce za ně nedo-
stávají peníze, i když se o ně starají.
V tom bych chtěl obce podpořit. A rov-
něž chci pomoci drobným podnikate-
lům. Tato sféra byla totiž velmi zasaže-
na už před covidem, v obcích skončily
hospůdky, krámky i řemeslníci.
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Týdeník 5plus2 představuje před
sněmovními volbami lídry stran
a hnutí v jednotlivých krajích.
Pořadí určil výsledek posledních
sněmovních voleb a u těch, které
v nich tehdy nekandidovaly,
průzkumy veřejného mínění.

VOLBY

Přísahu vede v kraji do voleb rodák z Berounska
Tomáš Sochr. Chce především spravedlivější Česko.

Lídrem Trikolóry je šéf podnikatelských odborů
Radomil Bábek. V hnutí reprezentuje Soukromníky.

Okruh je třeba
řešit s Prahou

Chci vzkřísit
malé živnosti


