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ŘÍKÁM NAHOŘE,
JAK SE ŽIJE DOLE!

Bývalá senátorka, která se osvědčila a je jednou z nás

JANA JUŘENČÁKOVÁ
w

KDO?

• byl iniciátorem petice za osamostatnění Rokytnice v roce 1999?
• byl první starostkou v nové obci Rokytnice i v rámci historie
obce?
• inicioval mezinárodní setkání na česko-slovenské hranici na Peňažné v roce 2000?
• se postavil v roce 2004 proti uzavření česko-slovenské hranice
a proti ministrovi vnitra Grossovi s Rokytenskou výzvou a byl
úspěšný?
• v roce 2006 jako první upozornil na problém s propadem příjmů
u obcí?
• byl zvolen v roce 2006 senátorkou za volební obvod č. 80?
• měl podíl na tom, že se od ledna 2008 a pak od ledna 2013
zvýšily příjmy hlavně malých obcí?
• se pustil do primátora Béma kvůli megalomanskému projektu
olympiády?
• přesvědčil ministra práce a sociálních věcí Nečase, aby dorovnal
slovenské důchody?
• propagoval náš region a přivezl do Senátu 20 autobusů návštěvníků z regionu?
• zorganizoval v Senátu 6 výstav umělců a sdružení umělců z regionu?
• zorganizoval v Senátu 10 vystoupení uměleckých souborů z regionu?
• zprostředkoval prohlídku prostor Senátu pro stovky studentů
z regionu?
• propagoval náš region a vozil k nám senátory a další zástupce
státní správy?
• kdo pomáhá starostům a starostkám v jejich boji s nadměrnou
byrokracií?
• Podporuje hasiče a další neziskové organizace?
• podporoval myšlenku, aby se opravila sportovní hala a kostel ve
Slavičíně, budova obecního úřadu v Sehradicích, rekonstruovala MŠ Nezdenice a aby se vydala spousta regionálních publikací?
• se v roce 2012 odvážně vydal za policejním prezidentem a ministrem vnitra, aby se nerušily služebny policie, zvláště v pohraničí?
• v roce 2013 zabránil zrušení pobočky okresní správy sociálního
zabezpečení ve Valašských Kloboukách a v Uherském Brodě?
• byl iniciátorem Druhé zlínské výzvy v lednu 2013 a vyzval vládu
k výraznému zohlednění potřeb venkovských regionů?
• má podíl na tom, že se od ledna 2014 bude změna při vyřizování průkazu ZTP na mobilitu, tj. že bude rozhodovat LPK dle
zprávy ošetřujícího lékaře a sociální šetření už nebude součástí
posuzování průkazů (pokud jste přišli v roce 2013 o průkaz na
mobilitu, požádejte si v lednu 2014 znovu)
• je propagátorem zaměstnávání absolventů škol?
• se nenechá zastrašit a vždy bojuje za ty slabší?
• nesnese nespravedlnost?
• vždy říká, co si myslí?

No přece naše Jana 

Jana Juřenčáková ví, o čem je normální život. Při dvou malých dětech, zaměstnání a zdravotních problémech vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, žije již 32 let s jedním manželem, který je
pokrývač, je také mámou a dnes už také babičkou dvouleté Niny a osmiměsíčního Stanislava. Vždy neohroženě bojovala za naše práva, důsledně, připraveně, a dosahovala jasných výsledků. Měla a dodnes má
respekt kolegů v Senátu, byla pracovitá, a zůstala přitom normální a skromnou ženou od nás z regionu.
Je odbornicí na daně, vždy byla ochotná poradit či pomoct těm, kteří ji o to požádali. Je škoda, že její
činnost v Senátu byla přerušena volbou člověka, který byl zvolen, ale po roce nás opustil. Po skončení
svého mandátu si vyzkoušela nové role – roli vysokoškolského pedagoga na UTB ve Zlíně v oboru daně
a roli poradce ministryně ministerstva práce a sociálních věcí. V dubnu 2013 byla zvolena předsedkyní
Sdružení místních samospráv ČR, což je apolitické zájmové sdružení právnických osob , které sdružuje
téměř 1100 obcí a měst a proto Jana Juřenčáková kandiduje jako nezávislý kandidát za hnutí NEZÁVISLÍ.

JE ČAS VSADIT NA JISTOTU.

Tou jistotou, která je prověřena i senátní praxí,
je ING. JANA JUŘENČÁKOVÁ v Senátu za náš region.

TA ZŮSTANE S NÁMI! MY VOLÍME JISTOTU

– VOLÍME OPĚT JANU JUŘENČÁKOVOU. A
Drahomír Orsák,
exstarosta, Hostětín
Ing. Olga Tkáčová,
starostka, Pozlovice
Jaromír Čáp,
starosta, Pašovice
Milan Bouda,
předseda Sdružení
výtvarníků Moravskoslovenského pomezí,
Uherský Brod
Jaroslav Kučera,
předseda Sportovních
klubů Slavičín
Mgr. Irena Bandriová,
exstarostka, Prakšice
Vítězslav Zálešák,
vedoucí souboru Kohútek
Bánov
Silvie Pospíšilová,
starostka, Sehradice
Karel Navrátil, starosta,
Komňa
Vlásta Háblová,
místostarostka, Sušice
Mgr. Božená Filáková,
ředitelka Nad. Jana
Pivečky, Slavičín
Ing. Petr Kukla, starosta,
Březolupy

Mgr. Hana Marášková,
starostka, Topolná
Miloslav Maňásek,
starosta, Babice
Jaroslav Pastorek,
Myslivci Štítná nad Vláří
Mgr. Ladislava
Kotačková, podnikatelka,
výtvarnice, Komňa
Ing. Jiří Šulák, starosta,
Doubravy
Jitka Šohajková,
umělecká vedoucí
Slováckého souboru
Radovan Napajedla
Ing. Arch. Jana
Puškáčová,
starostka ,Bohuslavice
u Zlína
Klub důchodců
Rokytnice
Mgr. Radislav Dolina,
kapelník Štěpán Urbánek
a DH Komňané
František Langr,
starosta, Šarovy
MUDr. Jaroslava
Šálová,
zubní lékařka, Štítná nad
Vláří, Slavičín

Pavel Štěpančík,
starosta, Částkov
MUDr. Jolana Malotová,
praktická lékařka,
Luhačovice, Slavičín
Ing. Antonín Dulínek,
starosta, Lopeník
MUDr. Jitka Kelíšková,
odborná lékařka, Uherský
Brod
DIA KLUB SLAVIČÍN
Mgr. Alena Šuráňová,
rodičovská dovolená,
Jestřabí

Doporučujeme
Ing. František Hajdůch,
starosta Dolní Němčí
Vladimír Janča,
starosta, Korytná
Mgr. Ivana Majíčková,
starostka, Kunovice
Mgr. Oldřich Vávra,
starosta, Tupesy
RNDr. Miroslav
Kundrata,
ředitel Nadace
partnerství
Hnutí Starostové pro
občany

VY? 

Lidi, zastavte se,
přemýšlejte...a zvolte
opět normální pracovitou
ženskou, která namísto
řečí skutečně pomáhá...
Paní Jana Juřenčáková
je typ politika, který je
mezi současnými politiky
ve výrazné menšině. Je
vzdělaná, skromná, ač
postavou velká, netrpí
velikášskými komplexy
a je pracovitá. Do
politiky nepřišla nahodile
jako mnoho kolegů ze
současných nových stran,
ale svou kandidaturu
si poctivě odpracovala
od spodu až do Senátu,
kde již jedno volební
období působila. S paní
Juřenčákovou jsem se
pracovně několikrát setkal
a musím konstatovat, že
vše co bylo domluveno, bylo
i splněno. Paní Juřenčáková
má mou plnou důvěru
a můžu doporučit i vám,
dát jí svůj hlas v lednových
doplňovacích volbách.
Jiří Holub,
zastupitel města Otrokovice

ŘÍKÁM NAHOŘE, JAK SE ŽIJE DOLE!
Každý senátor má možnost zjednodušovat život lidem kolem sebe, jenom musí vědět, jak na to.
Také já jsem naštvaná na politiky a také si kladu otázku společně s Vámi, zda není Senát zbytečný, zvlášť v případě, kdy tam má jedna politická strana většinu a je popírán jeho prvotní smysl
– kdy měly být senátory nezávislé osobnosti. Ale když už ten Senát je, tak je důležité využívat
možností, které senátor či senátorka má. Není důležité být členem většinové strany, důležité je
umět využívat jednací řád Senátu, který umožňuje interpelovat kteréhokoliv člena vlády, vedoucí
správních úřadů, orgány územní samosprávy. Tento účinný nástroj umím využívat a použila jsem
jej mnohokrát v průběhu svého senátního mandátu a pomohla tak mnoha starostům, občanům
i organizacím. Na rozdíl od krajských politiků však senátor nemá své fondy k rozdělování a pokud
finančně přispívá neziskovému sektoru, tak jedině ze svých prostředků.

Důvody, proč vlastně znovu kandiduji a co chci
prosadit, pokud mně k tomu dáte mandát:
• budu i nadále pomáhat lidem, zaměstnavatelům, neziskovému sektoru z regionu
• budu i nadále podporovat starostky a starosty obcí a měst při řešení jejich problémů, vím
totiž, že na druhé straně jsou pak představitelé obcí prospěšní svým občanům,
• chci větší podporu našeho regionu a venkovského prostoru, zachování škol a venkovských pošt
• budu i nadále chránit obce před přebujelou byrokracií tak, aby starostům zbývalo více času na
své občany
• budu podporovat nové možnosti maminek s malými dětmi při zařazení do pracovního procesu
• chci podporovat zemědělce v tom, aby dotace dostávali ti, co na půdě hospodaří a ne ti, co
ji pouze vlastní
• budu i nadále bránit podnikatele, živnostníky a firmy před nesmyslnými zákony
• chci prosazovat přímou volbu zastupitelů na komunální úrovni
• chci dosáhnout toho, aby o přijetí eura mohli rozhodnout občané v referendu
• prosazuji jednodušší, efektivnější a spravedlivější čerpání evropských peněz a i vytvoření
nových pracovních míst, včetně absolventských
• chci prosadit zákon proti hromadění platů – za více funkcí pouze jeden plat od státu
• chci prosadit změnu zákona o volbách do Senátu – aby pro podporu nezávislého kandidáta
postačoval pouze datum narození a nebylo nutné rodné číslo a aby v případě, kdy zvolený senátor bez závažných důvodů rezignuje na svoji funkci, musel uhradit část nákladů souvisejících
s novými doplňovacími volbami
• budu pokračovat v propagaci našeho regionu a prezentovat v Senátu naše folklorní
bohatství a naše umělce
• protože jsem byla senátorkou v letech 2006 – 2012 a vím, do čeho jdu, chci i nadále pomáhat našemu regionu, vzhledem k tomu, že se jedná o zkrácený mandát, nemusím se nic učit
• vždycky říkám, že litovat můžeme jenom toho, co neuděláme 

A proč se o mně nepíše a nejsem vidět na billboardech?
• Nepíše se o mně asi proto, že se chovám slušně a neprovází mě žádné skandály, není zvykem
psát o pozitivních věcech
• Kampaň si platím sama a peníze na billboardy raději věnuji na sociální a zdravotní účely („sociální“ billboardy už jsou v Naději Otrokovice, v Charitě Slavičín, Luhačovice, Uherský Brod,
v Domově pro seniory v Napajedlích a v dalších)
• I kampaň v roce 2012 jsem směřovala raději do prevence proti cukrovce, kdy jsme rozdávali
glukometry a do bezpečnostních reflexních prvků pro děti i dospělé ( možná jsem tím některým třeba i zachránila život…)

Náš kraj se má čím chlubit, proto jsem jej
všemi silami vždycky propagovala a pokud
to bude v mé moci, hodlám propagovat
dál. Společně se soubory a umělci se tak
do Senátu dostalo více jak 1000 občanů
z regionu. Já své sliby plním. 

Vystoupení v Senátu

Olšava z Uherského Brodu, Radovan z Napajedel, Kohútek
a Strúček z Bánova, Malé Zálesí z Luhačovic, Chasa ze
Spytihněvi a Dechová hudba Topolanka, Světlovan z Bojkovic, Ženský pěvecký sbor z Otrokovic, Kopaničár ze
Starého Hrozenkova, Dechová hudba Komňané a soubor
Podšable, Cimbálová muzika Stanislava Gabriela a soubor
Kalina z Babic.

Výstavy v Senátu

Malby - Jaroslav Jeřábek ze Slavičína, dřevořezby Jaroslav Liška z Brumova – Bylnice, výstava dřevořezeb
a výtvarníků z Otrokovic, výstava Sdružení výtvarníků
Moravsko-slovenského pomezí z Uherského Brodu,
výstava studentů Střední odborné školy z Luhačovic,
společná výstava Františka Slováka a Zdeňka Kutry ze
Slavičína.

Prší venku? Sněží? Pálí mráz?
K volbám přesto půjdem zas!
Není totiž Jana jako Jana
Juřenčáková tu prostě žije s náma!

Kdo si myslíte, že Vás bude volit?

Nikdy jsem nedělala v životě věci proto, abych z nich něco
měla. Věřím v dobro v lidech, mám radost z toho, když se
mně něco podaří. Pokud by mě tedy vyrazili k volbám podpořit ti, které jsem přivezla do Senátu, studenti, kterým
jsem zprostředkovala návštěvu Senátu, lidé, kterým jsem
někdy pomohla, lidé, kteří mě znají, ale i ti, kteří mě sice
osobně neznají, ale, kterým se líbí, co pro tento kraj dělám,
vzali sebou rodinné příslušníky a přátele, tak by možná ani
nemuselo být druhé kolo voleb a mohla bych být zvolena už
v kole prvním  Možná mě budou také volit ti, kterým jsem
dala šanci zapojit se do okrskových volebních komisí. Jaká
bude skutečnost, to se uvidí v sobotu 11. ledna 2014 

„ŘÍKÁM NAHOŘE, JAK SE ŽIJE DOLE, starám se o Vás, protože mně záleží na plnohodnotném životě kolem mě a v mém rodném
kraji. Vyznávám slušnost, spravedlnost, solidaritu, rodinu, odpovědnost. Pokud vyznáváte stejné hodnoty a záleží Vám na nich,

přijďte prosím k volbám
www.jurencakova.cz
www.hnutinezavisli.cz
e-mail: jana@jurencakova.cz

10. – 11. ledna 2014

a v prosazování těchto hodnot mě podpořte!“
Vaše kandidátka do Senátu

Jsem tu pro Vás

