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Ing. Jiří Rokos – kandidát na senátora  

	 Ing.	Jiří	Rokos	kandiduje	v	letošních	volbách	do	
Senátu	Parlamentu	ČR	za	hnutí	Svoboda	a	přímá	
demokracie	(SPD)	v	obvodu	č.	49	Blansko.
	 Můžete	se	našim	čtenářům	pane	Rokosi	představit?
	 Pocházím	 z	 Brna,	 kde	 jsem	 také	 vystudoval		
Fakultu	elektrotechnickou	VUT,	obor	elektronické	
počítače.	Dlouhá	léta	jsem	pracoval	jako	programá-
tor,	působil	jsem	ale	také	např.	jako	lektor	IT	nebo	
projektový	 manažer.	 V	 současnosti	 pracuji	 jako		
asistent	 poslance.	 Dříve	 jsem	 se	 aktivně	 věnoval	
karate,	mnoho	let	jsem	v	Brně	působil	jako	trenér	
mládeže.	V	 současnosti	 žiji	 s	manželkou	v	Černé	
Hoře.	Mám	dvě	dospělé	děti.
	 Jaké	máte	koníčky,	co	Vás	baví?
	 Miluji	 procházky	 přírodou,	 rád	 se	 setkávám	 se	
svými	přáteli.	Občas	také	zajdu	do	divadla	nebo	na	
koncert.	

	 Co	Vás	vedlo	k	tomu	kandidovat?
	 Abych	 kandidoval	 do	 Senátu,	 mi	 navrhlo	 vedení	
Regionálního	klubu	SPD,	jehož	jsem	členem.	Tuto	na-
bídku	beru	jako	ocenění	své	dosavadní	práce,	velmi	si	
vážím	důvěry,	která	mi	tím	byla	projevena.	Proto	jsem	
se	rozhodl	tuto	výzvu	přijmout.	Podle	mě	by	nám	sice	
v	 České	 republice	 stačil	 jednokomorový	 parlament		
a	Senát	je	nadbytečný,	ale	pokud	existuje,	je	význam-
nou	součástí	naší	zákonodárné	moci	a	má	velký	vliv	
na	 to,	 jaké	 zákony	 jsou	 u	 nás	 přijaty.	 V	 současném		
Senátu	jsou	dominantní	strany	nynější	vládní	koalice	
a	opoziční	hlas	tam	není	v	podstatě	slyšet.	To	by	se	
mělo	změnit.	Senát	v	současném	složení	rozhodně	ne-
považuji	za	„strážce	demokracie“,	jak	je	někdy	ozna-
čován.	 Velmi	 mě	 třeba	 pobouřilo	 nedávné	 usnesení	
Senátu,	 které	 kritizuje	 činnost	 ombudsmana	 JUDr.	
Stanislava	Křečka.	Ten	přitom	podle	mě	nijak	nepo-
chybil	a	vykonává	svůj	úřad	velmi	dobře,	na	rozdíl	od	
své	předchůdkyně.	
	 Jaké	máte	vize?
	 Mojí	prioritou	je	bezpečnost	a	sociální	jistoty	obča-
nů.	Za	velmi	důležité	považuji,	i	přes	prohlubující	se	
ekonomickou	 krizi,	 zachování	 kvality	 a	 dostupnosti	
zdravotní	péče	alespoň	na	současné	úrovni	a	také	kva-
litu	 výuky	 na	 školách	 všech	 stupňů.	 České	 školství	
bývalo	vždy	na	vysoké	úrovni,	která	však	po	vstupu	
do	EU	klesá.	Cíleně	se	propaguje	multikulturalismus,	
individualismus,	 život	 zaměřený	 na	 spotřebu.	 Jsou	
zpochybňovány	přirozené	rodinné	vztahy,	jejichž	zá-
kladem	je	vztah	mezi	mužem	a	ženou,	je	potlačována	
vlastenecká	výchova.	Tento	nepříznivý	vývoj	je	nutné	
zastavit.	Měla	by	být	zrušena	inkluze	ve	školství,	ne-

bo	v	důsledku	snižuje	kvalitu	výuky.	Na	vysokých	
školách	začaly	vznikat	různé	nesmyslné	a	nepotřeb-	
né	obory	(např.	tzv.	genderová	studia),	což	má	za	ná-
sledek	 snižování	 kvality	 vysokoškolského	 vzdělání		
a	 uplatnitelnosti	 absolventů	 na	 trhu	 práce.	 Nabídka	
studia	vysokých	škol	musí	odpovídat	skutečným	po-
třebám	 státu.	 Chci,	 aby	 se	 zpřísnila	 naše	 imigrační	
politika.	Mám	obavy	o	bezpečnost	našeho	státu,	nebo	
česká	armáda	v	současnosti	není	schopna	účinně	brá-
nit	naše	území.	Má	velmi	nízký	početní	stav	a	je	nedo-
statečně	vyzbrojena.	Byl	z	ní	vytvořen	jakýsi	expedič-
ní	sbor,	vysílaný	na	zahraniční	mise,	konané	v	zájmu	
cizích	zemí,	nikoliv	naší	republiky.	To	se	musí	změnit.	
Nelze	 spoléhat	 na	 ochranu	 od	 NATO.	 Také	 branná	
připravenost	obyvatelstva	je	na	velmi	žalostné	úrovni.	
Myslím,	že	je	potřeba	znovu	zavést	brannou	přípravu	
do	škol.	Znalosti	zde	získané	lze	využít	nejen	při	vá-
lečném	konfliktu,	ale	i	např.	v	případě	různých	přírod-
ních	katastrof.	
	 Budete	se	v	případě	zvolení	věnovat	senátorské	prá-
ci	 naplno	 nebo	 se	 budete	 současně	 věnovat	 i	 svému	
povolání?
	 Pokud	budu	zvolen,	chtěl	bych	se	práci	senátora	
věnovat	naplno.	
Pane Rokosi, děkuji za rozhovor.

Renata Kuncová Polická
Foto: archiv Jiřího Rokose
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Unikátní výstava o Josefu Mánesovi bude v Blansku k vidění do konce října
Pokračování ze str. 3
Součástí	praporu	je	i	žer	se	špičkou	odlitou	ze	stříbra	ve	tvaru	orlice	sedící	na	
lyře	s	roztaženými	křídly	a	zasazenými	leštěnými	drahokamy,“	doplnil	Pavel	
Svoboda,	jeden	z	prvních	návštěvníků	výstavy.	Zajímavosti	zjistil	během	svého	
působení	v	Městské	knihovně	v	Blansku,	kde	působil	a	kde	prapor	dlouhá	léta	
visel	ve	čtvrtém	patře.	Takto	ho	mohou	návštěvníci	obdivovat	zblízka.	
	 I	čtenářsko	–	pěvecký	spolek	letos	slaví	výročí.	Letos	uplyne	160	let	od	jeho	
založení.	Na	nádvoří	blanenského	zámku	proto	v	rámci	zahájení	výstavy	proběhl	
slavnostní	koncert	pěveckého	sboru	Rastislav	s	orchestrem	Czech	Virtuosi	a	só-
listy.	 Nádvoří	 zámku	 rozezněla	 Mozartova	 Korunovační	 mše	 C	 dur.	 Výstava	
bude	k	vidění	v	malé	výstavní	síni	muzea	až	do	30.	října	a	malí	návštěvníci	tra-
dičně	 mohou	 využít	 interaktivních	 zastavení	 v	 podobě	 kvízu	 nebo	 skládačky	
orloje,	který	Josef	Mánes	namaloval.	

Text: Pavlína Komárková
Foto: Pavel Nedoma

Výstava Josef Mánes – blízký přítel Jindřicha Wankla


