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Střední Čechy

Střední Čechy DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/StredniCechyDnes

Pomoc potřebují Chci nové řešení
obce i živnostníci dostavby okruhu
Na společné kandidátce Trikolóry, Svobodných a Soukromníků
pro říjnové volby je
středočeskou jedničkou Radomil Bábek.

Hnutí Přísaha povede
do podzimních voleb
jako krajský lídr někdejší elitní detektiv
Tomáš Sochr.
BEROUNSKO V uplynulých šesti
měsících podle svých slov s kolegy
projel na dvě stovky míst v celém
Česku. V debatách s občany vždy
narážel na dotaz, proč jdou do politiky. „Protože chceme spravedlivé
Česko. Ve všech oblastech. Od justice, školství, zdravotnictví až po infrastrukturu,“ říká Tomáš Sochr.

Marek Kočovský
redaktor MF DNES
PRAHA Devastace společnosti je
prý v posledních osmi letech značná a rychlá. Také proto se Radomil
Bábek rozhodl bojovat o post v Poslanecké sněmovně. Vinu za stávající situaci připisuje současným vrcholným politikům. „Myslím, že už
nám bije za pět minut dvanáct,“ domnívá se Radomil Bábek. Do politiky chce vrátit slušné jednání, odpovědnost a dodržování práva.
Jaké jsou vaše priority pro kraj?
Nejviditelnější jsou problémy s dopravou. Kapacita silnic je nedostatečná, stejně jako jejich správa. Problém je nutné řešit systémově a reforma ŘSD je nutnou podmínkou.
A nejde jen o samotnou transformaci, je nutné vyřešit, jak velké finanční prostředky mají být v rámci rozpočtového určení daní konkrétně
vázány na údržbu a opravu regionálních silnic. Jako další velký problém pak vnímám průmyslovou zástavbu na orné půdě.
Jak bychom se tedy podle vás
měli k orné půdě chovat?
Nesmíme ji zneužívat pro stavbu
překladišť či skladišť. S tím souvisí
potíže s nedostatkem podzemní
vody, kdy betonové plochy neumožňují vsakování. Je jasné, že kraj
si zaslouží výraznější péči o životní
prostředí. Chci, aby střední Čechy
byly dostatečně zalesněné, aby
měly své louky a mokřady. Aby neztratily svůj venkovský charakter.
Co dalšího je třeba v kraji řešit?
Témat je více, ale zapadnout by neměl problém s již zmiňovaným rozpočtovým určením daní. Hlavně
v okolí Prahy nemá mnoho obyvatel trvalé bydliště a obce za ně nedostávají peníze, i když se o ně starají.

INZERCE

Nájmy

Za Soukromníky Krajský lídr Trikolóry a šéf podnikatelských odborů Radomil Bábek se chce v případě volebního úspěchu ve Sněmovně brát především za práva drobných podnikatelů. Foto: Jakub Stadler, MAFRA

Co byste tedy rád změnil, pokud
se dostanete do Sněmovny?
Chtěl bych především změnit politiku tak, aby byla ve prospěch všech
občanů. Ti jsou totiž prioritou našeho zájmu. A hlavně je třeba zrychlit
projednávání zákonů. Všechny strany by měly spíše přemýšlet, jak
v parlamentu co nejlépe pracovat
pro lidi, než se neustále vymezovat.

INZERCE

Profil

Radomil Bábek
vybudoval či spoluvybudoval několik firem, aktuálně řídí podnikatelskou skupinu VZK Group
● s přáteli založil Asociaci podnikatelů a manažerů, které předsedá
● vystupuje také na konferencích,
kde přednáší pro podnikatele a vysoké manažery o managementu či
strategickém plánování
● mezi jeho hobby patří voda, lyže,
kytara, bigbít, literatura a divadlo
● má 3 dospělé děti a 3 vnoučata
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●

LEVNĚJI UŽ NEKOUPÍTE!!! POUZE V TYTO DNY:

9. 9. – 12. 9. 2021

Podpoříte také péči o zdraví?
Myslím, že se základní péčí to v kraji není tak špatné. I když má svá bo-

Zlatý Bažant 0,5 l
prémiový ležák

Debrecínská pečeně 100 g
pultový prodej

max. 24 ks na osobu/den

Le&Co - Ing. Jiří Lenc s.r.o.

119 K
Kč
č / kg

V tom bych chtěl obce podpořit.
A rovněž chci pomoci drobným
podnikatelům. Tato sféra byla totiž
velmi zasažena už před covidem,
v mnohých obcích musely skončit
hospůdky, krámky i řemeslníci.
Velká města tíží růst kriminality, je v kraji obecně bezpečno?
Osobně se cítím bezpečně nejen ve
Středočeském kraji, ale i v celé republice. Jasně že se občas vyskytne
nějaký ojedinělý exces, o kterém se
pak píše v novinách. A samozřejmě
je třeba každý kriminální čin vyšetřit, tvrdě potrestat viníky a především, postarat se o oběti.

SKUPINA COOP

Maršála Koněva 639 - areál velkoobchodních skladů Nymburk

27,80 Kč / l
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Avanti Classico 0,75 l
sycený alkoholický nápoj
max. 6 ks na osobu/den
n

50,53 Kč / l

890

Smetana sladká
12% 200 g

6

90
Milena 32 g
mléčná
21,56 Kč / 100 g

m
max. 5 ks na osobu/den

4,45 Kč / 100 g

TĚŠÍME SE NAVAŠI NÁVŠTĚVU
lavá místa. Třeba s dostupností nemocnic a speciální péče není tak
dobrá jako v jiných regionech,
když to třeba srovnáme s Jihomoravským krajem či Prahou. Je třeba
podpořit krajské nemocnice i soukromé kliniky. Jejich kombinace je
totiž podle mého velmi funkční.

VÁŠ ČESKÝ OBCHOD

Co nabízíte voličům v kraji?
Pro střední Čechy je nesmírně důležitá doprava, je stěžejním tématem, které je potřeba řešit. Chci se
zaměřit především na dostavbu
vnějšího Pražského okruhu, jehož
trasa, která se aktuálně prosazuje,
vznikla v rámci plánu již v roce

Pro zaměstnance ambasád a konzulátů hledáme byty k pronájmu v Praze. T.
723047669.
229483

Do akademie hledáme
talentované hráče ročníků
narození 2008 - 2015.
Do center Sparťanské
fotbalové školičky
v partnerských klubech
přijímáme děti ročníků
2016 a mladší.

Lídr Přísahy Pokud Tomáš Sochr uspěje ve volbách, rád by pomohl vyřešit
dostavbu Pražského okruhu, kde by podporoval vzdálenější variantu obchvatu či digitalizaci zdravotnictví. Foto: Petr Topič, Mafra
1960. Praha se od té doby výrazně
změnila. To, co platilo tehdy, neplatí dnes. Okruh je v podstatě vedený
jako průtah hlavním městem. Podle studií dojde ke zhoršení podmínek dotčených obcí ve Středočeském kraji, ale také městských částí
v Praze. Plánovaná trasa navíc prochází územím, kde se do budoucna
předpokládá nárůst počtu obyvatel. Budu hledat nebo podporovat
řešení, které by odpovídalo dopravně bezpečnostním požadavkům
a splňovalo i další kritéria.
Můžete nastínit, jak by mělo takové východisko vypadat?
Řešením je vzdálenější varianta vedená mimo území Prahy, která
bude v souladu se závěry dopravně
bezpečnostního auditu. Ten současnou plánovanou trasu hodnotí jako
dopravně velmi nebezpečnou část
okruhu a doporučuje vzdálenější variantu východně od Prahy. K tomu
je samozřejmě potřeba v maximálně možné míře navázat spolupráci
mezi Prahou a Středočeským krajem v rámci dopravní politiky.
Potíže s covidem prověřily zdravotnictví, co nejvíc potřebuje?
V době pandemické krize se ukázalo, že české zdravotnictví není vůbec ve špatné kondici, středočeské
nevyjímaje. Zároveň jsme poznali
důležitost silné páteřní sítě zdravotní péče a hygienické služby a nut-

Profil

Tomáš Sochr
pochází z Nenačovic na Berounsku, kde doposud žije s rodinou
● po gymnáziu absolvoval Policejní
akademii ČR, následně cestoval
● po návratu nastoupil k policii, nejprve jako řadový detektiv, později
řídil odbor republikového útvaru
● tři roky byl náměstkem ředitele
Sekce Pátrání na Celní správě ČR
● po odchodu ze služebního poměru se věnoval bezpečnostní problematice v soukromém sektoru
●

nost jejich efektivního řízení státem. Jako velký problém vidím absenci elektronizace zdravotnictví,
která je jednou z našich priorit.
Pracoval jste dlouho u policie, cítíte se v kraji bezpečně?
Záleží na lokalitě. Střední Čechy
jsou velice rozmanité, nacházejí se
zde vyloučené lokality i čtvrtě bohatých. V celém kraji je třeba pracovat a investovat do hlubší spolupráce a vybavení obecních policií v mikroregionech. A je třeba dbát na důsledné postihování trestné činnosti
nepřizpůsobivých i cizinců.

