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Předseda rybářů na Blanensku 
jde do bitvy o senátorské křeslo
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Bije se za soukromníky a bude usilovat o větší podporu spolků

	 „Do	 horní	 komory	 českého	 parla-
mentu	bych	chtěl	přinést	pohled	obyčej-
ného	člověka,	jenž	má	za	sebou	řadu	ži-
votních	 zkušeností,	 které	 rád	 využiji		
a	uplatním	ve	vrcholné	politice,“	říká	na	
úvod	Martin	Sklář	k	důvodům,	proč	se	
rozhodl	kandidovat	do	Senátu.
	 Šestačtyřicetiletý	rodák	z	Uherského	
Hradiště	 vystudoval	 Vojenskou	 akade-
mii	v	Brně	a	od	roku	1994	sloužil	dvacet	
let	vlasti	jako	voják	z	povolání.	
	 „Po	ukončení	aktivní	služby	jsem	za-
čal	 v	 roce	 2013	 podnikat,	 přičemž	 se	
specializuji	na	dotační	tituly	pro	nevlád-
ní	 neziskové	 organizace	 a	 snažím	 se	
podpořit	 tyto	spolky	v	možnosti	získá-
vání	dotačních	titulů	pro	rozvoj	a	práci		
s	 mládeží	 a	 zabývám	 se	 i	 odbornými	
pracemi	v	zemědělství,	 lesnictví	a	pře-
devším	rybářství.	Na	vlastní	kůži	jsem	si	
tak	vyzkoušel,	jak	je	těžké	uspět	v	pod-
nikatelské	sféře	a	uchytit	se	na	trhu	práce	
a	 jak	 velké	 nároky	 nakládají	 na	 bedra	
státní	 instituce.	 Byly	 to	 těžké	 začátky,	
protože	 jsem	 tehdy	 ještě	 nic	 pořádně		
nevydělal	a	už	mě	kontrolovali	úřední-	
ci	 z	 živnostenského	 úřadu,	 ze	 správy		
sociálního	zabezpečení	a	zdravotní	po-
jišovny.	A	další	inspektoři	kontrolovali		
i	to,	jak	nakládám	s	odpady,“	vypočítává	
kandidát	na	senátora.
	 A	domnívá	se,	že	i	na	úrovni	Senátu	je	
možné	soukromníkům	pomoci,	aby	byli	

od	byrokratické	zátěže	co	nejvíc	oproš-
těni.	„Senátor	by	měl	mít	dokonalý	pře-
hled	o	svém	senátním	obvodu	nejen	na	
komunální,	 ale	 i	 na	 vrcholné	 politické	
úrovni	a	dokázat	problémy	řešit.	A	měl	
by	také	kontrolovat,	aby	zákony	a	nor-
my,	 které	 podepisuje	 prezident,	 byly	
kvalitní	a	nebyly	to	legislativní	zmetky,“	
zdůrazňuje	Martin	Sklář.
	 V	 rámci	 svého	 senátního	 obvodu	
Blansko	 se	 chce	 zaměřit	 i	 na	 aktuální	
místní	problémy,	například	na	stavbu	to-
lik	diskutované	rychlostní	silnice	R43	na	
Svitavy.	„Senátor	samozřejmě	není	 ten,	
kdo	stavbu	povoluje,	ale	může	chodit	na	
různá	jednání,	dávat	připomínky	a	pod-
něty	 a	může	v	 této	 věci	 udělat	 spoustu	
dalších	užitečných	věcí,“	říká	Sklář.
	 Na	otázku,	proč	se	rozhodl	kandido-
vat	 do	 Senátu	 právě	 za	 Soukromníky,	
odpovídá,	 že	 se	vzájemně	kontaktovali	
se	 zakladatelem	 Strany	 soukromníků	
ČR	Rudolfem	Baránkem	a	dospěli	k	zá-
věru,	že	do	boje	o	senátorské	křeslo	váš-
nivý	rybář	půjde.	
	 „Za	významnou	cílovou	skupinu	totiž	
považuji	spolky.	Stát	totiž	často	ani	neví,	
jaká	síla	ve	spolcích	je	a	co	všechno	ry-
báři,	myslivci,	dobrovolní	hasiči,	včelaři	
a	další	neziskové	organizace	pro	stát	de	
facto	zdarma	dělají.	A	my	chceme	právě	
těmto	 lidem	 pomoci,	 protože	 spolky	
často	nemají	pořádně	vybavené	klubov-

ny,	děti	se	nemají	kde	scházet	a	materiál-
ní	 a	 technická	 základna	 je	 třeba	 z	 80.	
let,“	vypočítává	kandidát	číslo	3.
	 Jako	další	příklad	uvádí,	že	v	součas-
nosti	je	řada	vypsaných	dotačních	titulů	
na	 udržení	 vody	 v	 krajině,	 revitalizace	
malých	vodních	 toků	a	oživení	malých	
vodních	ploch.	„Problém	je	třeba	v	tom,	
že	 spolky,	 které	 jsou	 vlastníky	 malých	
vodních	 nádrží	 a	 rybníků,	 nejsou	 plát-	
ci	DPH	a	tím	pádem	se	nemohou	k	do-	
tacím	přihlásit.	Proto	se	už	te	snažíme	
spolkům	 pomoci	 získat	 peníze	 a	 malé	
vodní	plochy	v	krajině	renovovat,“	dodá-
vá	Martin	Sklář.

ZADAVATELEM	INZERCE	JE	STRANA	SOUKROMNÍKŮ	ČESKÉ	REPUBLIKY

	 Kandidátem	 Strany	 soukromníků	 České	 republiky	 v	 podzimních	 vol-
bách	do	Senátu	za	obvod	číslo	49	Blansko	je	Martin	Sklář	z	Doubravice	
nad	Svitavou,	který	v	současné	době	působí	v	Blansku,	kde	vede	rybářské	
sdružení	a	aktivně	spolupracuje	se	spolky	a	ochranou	přírody.

MEDAILONEK	MARTINA	SKLÁŘE
	 Inženýr	Martin	Sklář	 pochází	 z	Uherského	Hradiště.	Po	 škole	vystudoval	
Vojenskou	 akademii	 v	 Brně	 v	 oboru	 bezpečnostní	 technologie	 ochrany	 infor-
mačních	systémů,	kde	byl	od	roku	1994	ve	služebním	poměru	příslušníka	ozbro-
jených	sil	ČR.	Po	ukončení	aktivní	služby	se	od	roku	2013	jako	OSVČ	speciali-
zuje	na	dotační	tituly	pro	nevládní	neziskové	organizace	a	snaží	se	podpořit	tyto	
spolky	v	možnosti	získávání	dotačních	titulů	pro	rozvoj	a	práci	s	mládeží	a	dále	
se	zabývá	odbornými	pracemi	v	zemědělství,	lesnictví	a	především	rybářství.	
	 Mezi	 lety	 2017–2021	 zastával	 funkci	 vedoucího	 odboru	 komunální	 údržby	
Městského	úřadu	v	Blansku.	Letos	se	po	ukončení	zaměstnaneckého	poměru	
vrátil	jako	živnostník	opět	k	podpoře	činnosti	spolků.	
	 V	Blansku	vede	rybářský	spolek,	čítající	1300	dospělých	členů.	Své	práci	se	
aktivně	věnuje	nejen	v	Blansku	nebo	v	místě	bydliště,	ale	i	ve	svém	regionu.	
	 Rád	se	účastní	společenských,	kulturních,	sportovních	či	charitativních	akcí,	
které	pomáhá	i	organizovat.	Vyhlášená	jsou	například	hojně	navštěvovaná	dětská	
dopoledne	s	rybáři.
	 Martin	Sklář	je	ženatý	a	s	manželkou	Renatou,	která	pracuje	jako	lékařka	na	
oddělení	gynekologie	Nemocnice	Boskovice.	Vychovávají	syny	Jakuba	a	Jana.	
Ve	volném	čase	se	rád	věnuje	právě	svým	dětem,	rybářství,	péči	o	zahradu	a	dům	
a	pokud	má	chviličku	času	jen	pro	sebe,	tak	i	železničnímu	modelářství.

Podnikáte? Chcete víc klientů?
Můžeme se na to podívat.

info@lotusworld.cz / www.lotusworld.cz
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ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ tel.: 516 499 842, pí. Pešová 733 536 750

STŘEDISKO SADŮ
p. Sehnal 733 536 751

Držitel ocenění Regionální potravina Jihomoravského kraje  
a ZLATÁ Chu jižní Moravy 2019 pro jablečný mošt Rubín.

 ČERSTVÁ JABLKA Z LETOŠNÍ SKLIZNĚ
 PRODEJ ODRŮDOVÝCH MOŠTŮ

 veškerý sortiment montérek, blůz, vest, bund...
 vyrábíme z kvalitního materiálu ze 100% bavlny
 šijeme v nadměrných i dětských velikostech
 vyrábíme funkční oděvy z thermoúpletů a shoftshellu
 šijeme též oděvy z fleecu a maskáčoviny


