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Dobrý den, 
jsem Klára

Proč kandiduji

Možná jsme si blíž, než myslíte. Je dost pravdě-
podobné, že jsme se viděli na Luční boudě. Třeba 
jste přijali pozvání na některou ze společenských 
akcí, které v Trutnově pořádám, či do právní po-
radny, kterou jsem tamtéž bezplatně otevřela.

Krkonoše jsou mou láskou. Snažím se pomáhat, 
kde to jde. Zaměstnávám šikovné lidi, poskytuji 
právní služby, v době, kdy to bylo nejvíc potřeba, 
jsem kromě jiného zásobovala trutnovský dům 
pro seniory rouškami a dobrotami z naší hote-
lové kuchyně. Jako iniciátorka výzvy Kdo může, 
pomůže jsem propojila řadu místních firem  
a organizací. Kromě toho jsem členkou Záchranné 
služby vrcholky hor z.s. a dobrovolnou hasičkou. 
Jako koníček mám psaní pohádek „O Bohoušovi 

Na otázku, co mě vedlo k rozhodnutí kandidovat do Senátu, odpovídám vel-
mi často. Je to snadné: Raději problémy řeším, než abych si na ně stěžovala.  
Chci být hlasem regionu, který mi přirostl k srdci.  A dělám věci tak, jak je 
považuju za správné. Tady jsou má nejpádnější PROČ.

Proč kandiduji ve volebním obvodu Trutnov?
Krkonoše znám od dětství. Jezdím sem velmi dlouho, patnáct let na jejich 
hřebenech dokonce bydlím. Každý den se potkávám jak s turisty, důležitou 
součástí našeho regionu, tak s místními lidmi. Jsou přímí, řeknou, co si myslí, 
a toho si na nich cením nejvíc. Potenciál je v lidech, kteří mohou toto nejkrás-
nější místo u nás dotáhnout úplně nejvýše.

Proč se „hrnu“ do Senátu, když mám vlastní podnikatelské aktivity 
a nadto se věnuji advokacii?
Protože právě z pohledu advokátky a podnikatelky vnímám, že se svět 
mění. Na vlastní kůži zažívám přebujelou byrokracii, zašmodrchanost záko-
nů, nesystémovou podporu cestovního ruchu. Rozumím steskům majitelů 
rodinných firem, chápu ženy ve znevýhodněných situacích. Je nejvyšší čas 
měnit i naše požadavky na stát a úřady. Stanu-li se senátorkou, zařídím své 
aktivity tak, abych se mohla práci v horní komoře Parlamentu věnovat na 
sto procent. Jsem přesvědčena, že senátoři musí aktivně zapracovat, aby 
Senát měl pro občany smysl. Senát má možná posledních pár let, aby pro-
kázal svou užitečnost a přesvědčil voliče, že peníze investované do platů 
senátorů se lidem vrátí. 

Proč volit zrovna mě?
Protože rozumím právním předpisům, jsem schopná prosadit a obhájit svůj 
názor. A chci být hlasem regionu, za který mě lidé do Senátu vyšlou. Chtějte 
senátora, který nemá jinou veřejnou funkci ve státní správě. Senátor se má 
zastávat jednotlivých lidí, nikoliv úředníků.

Proč věřím, že v Senátu můžu měnit dění na Trutnovsku?
Protože bydlím v Peci pod Sněžkou a nehodlám to měnit. Na Luční boudě 
mě budete potkávat i nadále. Počítám také, že zachovám svou kancelář 
bezplatné právní pomoci, kterou všichni můžou navštívit na trutnovském 
Krakonošově náměstí 74, ve vchodu přímo z podloubí. Stane se z ní mís-
to, kde lidé z našeho volebního obvodu najdou podporu při řešení svých 
problémů, kde jim budu naslouchat a diskutovat s nimi o změnách, které 
považují za potřebné. Máte mé slovo. Dnes to možná zní (bohužel) trochu 
archaicky, ale podaná ruka a vyřčený slib jsou pro mě stále těmi nejsilněj-
šími hodnotami.

z Luční boudy“- s kamarádkou si představujeme, 
co si o nás naši nejlepší přátelé, tedy psi, myslí  
a co se jim asi honí hlavami.

Rozhodla jsem se kandidovat do Senátu, protože 
mi záleží na budoucnosti regionu, ve kterém spo-
lu s vámi žiji. Znám jeho krásy, stejně jako bolesti. 
Na vlastní kůži pociťuji nesmyslnost některých 
zákonů a nadbytečnost mnoha předpisů. Hod-
lám vnést do politiky zdravý rozum, logiku a jed-
noduchost. Chci se zasadit o včasné dokončení 
dálnice D11, modernizaci trutnovské nemocnice, 
zamýšlím otevírat témata práv žen, přispívat ke 
svobodě podnikání.

Všichni si uvědomujeme, že se světovou pande-
mií COVID-19 se mění naše požadavky na stát  
a na úřady. Nepromeškejme příležitost posouvat 
věci k lepšímu. Společně.

Vaše Klára
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Zákony
musejí 
mít smysl

Podnikání
potřebuje
svobodu

Klára nesedí s rukama v klíně
Nepřehledné změti povinností, které se na ka-
ždého hrnou, dokáže rozumět málokdo. Řada 
lidí se nevyzná v tom, co po nich stát, přeneseně 
úřad, chce. To přináší problémy, nejen při sou-
kromém podnikání, ale také například ve fungo-
vání zájmových spolků, v pořádání kulturních či 
sportovních akcí.

Občané budou respektovat jen rozumné zákony 
a srozumitelné předpisy. Navrhnu zrušení těch, 
které postrádají logiku, nefungují nebo dokonce 
překážejí naší společnosti v rozvoji.

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně čin-
né jako lékaři,  kadeřníci, lékaři, instalatéři nebo 
elektrikáři jsou lidé kteří nám poskytují služby  
a zpříjemňují život. Zrušme zákony a nařízení, kte-
ré jsou byrokratické, zbytečně je zatěžují a zdržují 
v jejich práci. Chybějící dálnice D11 zapříčiňuje 
potíže s dostupností regionu pro turisty, přetě-
žuje města kamionovou dopravou a prodražuje 
transport lokálních produktů k zákazníkům.

Chci podnikatele  podpořit a dohlédnout na to, 
aby byl alespoň dodržen slíbený termín dostav-
by D11.Podívejte se na mých stránkách na video 
postupu výstavby D11 Hradec Králové a Polsko, 
a to z nadhledu, pohledem shora si lépe uděláte 
představu, jak jsme s dostavbou daleko.

Říká se, že muž by měl zasadit strom, postavit 
dům a zplodit syna. O ženách se v tomto ohledu 
mlčí, ale ony zvládnou nejenom zasadit stromy, 
postavit chalupy nebo domy, přivést na svět  
a vychovat syny, ale dokáží věci měnit. Klára 
Sovová, se stala zkušenou advokátkou, matkou 
syna, postavila zpět na nohy Luční Boudu, má 
rozpracované další obdobné projekty. Cestou 
se potýkala s problémy svých klientů, jako pod-
nikatelka s byrokracií a nesmyslnými zákony,  
a dnes se rozhodla, že to chce změnit nejen pro 
sebe, ale pro všechny. Přirostl jí k srdci náš re-
gion, a proto přijala jako členka ODS kandida-
turu do Senátu PČR za volební obvod Trutnov-
sko. A že tom myslí vážně, prokázala nejenom  
v rámci první vlny COVID-19, kdy se sama po-
týkala s důsledky plošných opatření, musela za-

vřít ubytovací a restaurační provoz Luční boudy,  
a snažila se nejenom zabezpečit práci pro své 
zaměstnance, ale napnula svou energii k pod-
poře těch, kteří byli v první linii nebo touto si-
tuací sociálně izolováni. Neseděla s rukama 
v klíně, založila iniciativu #kdomuzepomuze, 
oslovila i další partnery a rozvážela balíčky  
s energií, a to nejen vitaminovou, ale i tou dušev-
ní. Nepřestala ani po návratu k běžnému režimu, 
otevřela v Trutnově bezplatnou Právní poradnu  
a každé pondělí se v ní snaží pomoci svými od-
bornými znalostmi i zkušenostmi těm, kteří se 
potýkají s nějakým problémem. Nepochybuji  
o tom, že pro Trutnovsko bude Klára Sovová tím 
pravým zástupcem v Senátu PČR k prosazování 
potřeb nás všech, kteří tu žijeme. Držme jí palce 
a podpořme ji 2. a 3. října svým hlasem!

Ivan Adamec
starosta města Trutnov

Ženy 
patří 
do politiky
Chci se snažit některé otázky, které se ve prospěch 
žen zatím stále nedaří řešit nebo se o nich příliš 
nemluví, pomoci vytahovat na světlo a hledat pro 
ně společně s konkrétními ženami řešení, jež ve 
svém důsledku budou prospěšná nám všem.

Ženy lépe rozumějí problémům žen. V porad-
ně často vidím, že žena ženě se snadněji svěří 
se svými starostmi. Chceme-li lepší zákony pro 
ženy, volme je do politiky.

Kláře záleží 
na lidech

Chtěl bych vyjádřit podporu Kláře Sovové ve vol-
bách do Senátu. Mám pro to jasné důvody: Klára 
je schopná a chytrá žena. Na jaře v době korona 
krize pomáhala lidem v první linii a nyní pomáhá 
všem ve své Právní poradně. Záleží jí na regionu  
a na místních lidech. Chci, aby mě člověk jako Klá-
ra zastupoval v Senátu. Bude dobré, když v něm 
bude mít Trutnovsko konečně svého zástupce!

Libor Šrol
majitel řeznictví
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Luční bouda
a příběh Kláry Sovové
Na obchodní cestě z Čech do Slezska postavili  
v roce 1623 místní lidé jednoduché hospodářské 
stavení. Postupem času došlo k jeho rozšíření, 
několikerému vyhoření a opětovnému obnovení. 
Historie Luční boudy, nejstarší horské chaty v Kr-
konoších, je víc než pohnutá. A její poloha fascinu-
jící. Nekonečný prostor, výhled na Sněžku a blíz-
kost nebe uchvátily v roce 2003 i Kláru Sovovou.

V té době byla Luční bouda již zavřená, fungoval 
jen malý bufet a Luční bouda se po bankrotu pro-
dávala ve veřejné soutěži. Opravy byly náročné, 
dodržení přísných norem Krkonošského národní-
ho parku znamenalo velké investice, například no-
vou čistírnu odpadních vod a třeba změnu topení 
na ekologicky čisté, s využitím elektrických kotlů.

Nyní Luční otevírá svou pohostinnou náruč celo-
ročně a každému. „Po rekonstrukci, která trvala rok 
a půl, jsme zprovoznili prvních sedm pokojů, další 
byly modernizovány postupně. Dnes hostům na-
bízíme 130 lůžek ve třech cenových kategoriích, 

V nouzi poznáš přítele, říká se. Pomocné ruce  
a dobré nápady nabízela začátkem tohoto roku 
řada lidí. Podle svých možností a schopností se 
snažili být nablízku těm, kteří to nejvíce potře-
bovali. Klára Sovová nabídla hmotnou pomoc 
záchranným složkám včetně lékařů a sestřiček  
i lidem v domovech seniorů.

„Když se objevil koronavirus, bylo mi jasné, že 
chci být lidem nějak prospěšná. Udělat, co je  
v mých silách,“ vzpomíná. Se zaměstnanci Luční 
boudy tedy napekla borůvkové koláče, načepo-
vala pivo Paroháč, které na Luční vaří, a všechno 
rozvezla záchranným a bezpečnostním sborům  
v Trutnově. Další desítky balíčků, ve kterých kro-
mě dobrot nechyběly roušky a komplimentky, 
obdrželi klienti trutnovského domu s pečovatel-
skou službou.
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od luxusního apartmánu až po nocleh ve vlastním 
spacáku,“ vysvětluje Klára Sovová s tím, že sou-
částí ubytování je snídaně s domácím pečivem; 
unavení turisté mohou využít pivní lázně, finskou 
saunu, vířivku nebo služby maséra.

Světlá jedenáctka, polotmavá dvanáctka, tmavá 
třináctka, IPA a sváteční osmnáctka – taková piva 
na Luční boudě, v nejvýše položeném tuzemském 
pivovaře, vaří z vody Bílého Labe. Orosené skleni-
ce vám postaví na tácek s jelenem a laní. Paroháč, 
jak se zlatý mok jmenuje, patří k chuťově konzer-
vativnějším, což mnozí pivaři oceňují.

„Naše pivo jinde než na Luční a Labské boudě 
neseženete. Ale můžete si u nás koupit lahev  
a my vám do ní pivo natočíme s sebou,“ říká Klá-
ra Sovová. „Můj ideální den? Sedím před chatou, 
pozoruji, jak se probouzí do nového rána, snídám 
čerstvě upečené rohlíky s máslem a po očku sle-
duji paprsky dopadající na vrchol naší nejkrásněj-
ší hory, Sněžky,“ zasní se.

Svou výzvou Kdo může, pomůže inspirovala 
mnoho lokálních firem, které společně potěšily 
stovky zaměstnanců v nejohroženějších profe-
sích a desítky seniorů.

Ukončením nouzového stavu v zemi však její 
snaha nekončí. Pomoc nabízí dál, například  
v bezplatné Právní poradně, kterou otevřela na 
trutnovském Krakonošově náměstí. „Pomáhat 
vždycky mělo a nadále bude mít smysl. Stačí se 
rozhlédnout, potřebných je kolem nás dost,“ říká.
Přidat se může každý, komu není lhostejný stav 
společnosti a péče o nejzranitelnější spoluobča-
ny. Kdo může, měl by pomoci.

„Děkuji všem, hasičům, záchranářům a zdravot-
nickému personálu. I lidem a firmám, kteří se při-
pojili k projektu,“ vzkazuje Klára Sovová. 



Právní poradna
Krakonošovo náměstí 74, Trutnov
e-mail: poradna@sovovaklara.cz ZDARMA

Každý zločin musí být potrestán

Porodnici ve štychu nenechám

Pan Josef byl napaden před restaurací U Žižky ve 
městě Úpice tady na Trutnovsku. Porazili ho dva 
mladíci na zem. Jeden z nich mu snožmo skočil 
na kotník. Křikem přivolal pomoc, mladíci utekli  
a přijela sanitka. Kotník si vyžádal 60denní pracov-
ní neschopnost. Pan Josef byl na Policii ČR vypo-
vídat a popsal útočníky. Po léčení ke svému pře-
kvapení zjistil, že věc byla postoupena na městský 
úřad jen jako přestupek. Pachatelé se prý doznali 
a tím byla ze strany státu a úřadů věc považována 
za vyřízenou. Panu Josefovi nechtějí sdělit jména 
útočníků, přestože má nárok na náhradu škody.

Rozervanou bundu pan Josef oželel, ale pocit ne-
spravedlnosti ho přivedl ke mně do poradny. Má 
pravdu. Výpovědí na policii je zahájeno trestní ří-
zení a kvůli délce pracovní neschopnosti to nemů-
že být posouzeno jako přestupek, ale jde o trestný 
čin. Nečinnost policie vzbuzuje v útočnících pocit, 

Když se jedno srpnové pondělí rozletěly dveře 
Právní poradny, stálo za nimi deset sester. Zdra-
votních. Přišly se, coby zástupkyně celé trutnovské 
porodnice, s Klárou Sovovou poradit. Gyneko-
logicko-porodnické oddělení se totiž aktuálně 
potýká s personální krizí tak hlubokou, že muse-
lo celou porodnici od 27. července zavřít. Na jak 
dlouho, je zatím ve hvězdách.

„Velmi nepříjemná situace v Nemocnici Trutnov 
doléhá na mnoho žen v širokém okolí. Samozřej-
mě mi není lhostejný chod tak zásadní instituce, 
jakou špitál je, proto jsem se rozhodla zorganizo-
vat spolu se zdravotníky otevřenou debatu všech 
zainteresovaných stran,“ říká Klára Sovová.

Starosta Trutnova, ředitel nemocnice a padesátka 
sester, porodních asistentek a lékařek tak mohli 
vyložit karty na stůl. „Vůbec se neuvažuje, že by 
tady porodnice nebyla,“ uklidnil přítomné staros-
ta Ivan Adamec, fámy o jejím definitivním uzavření 
vyvracel i Miroslav Procházka, ředitel nemocnice. 
Jakmile se podaří získat nové lékaře, porodnice 
bude podle něj otevřena. Ovšem těch je v repub-
lice kritický nedostatek.

Majetkové spory, dědictví, sousedské pře i pěs-
tounská péče, to vše a mnoho dalších témat 
přivádí do Právní poradny nejen obyvatele Trut-
nova. Každé pondělí se na Krakonošově náměstí 
tvoří fronty zájemců o konzultaci s advokátkou 
Klárou Sovovou, která poradnu v rámci výzvy 
#kdomuzepomuze provozuje zcela bezplatně  
a naprosto pro každého.

„Zájem lidí mě příjemně překvapil. Ukazuje se, 
jak potřebnou službou právní poradenství může 
být a kolik problémů naši spoluobčané řeší. Ně-
které zákony jsou poměrně složité, lidé si s jejich 
výkladem nevědí rady. Také proto se zajímám  
o to, které věci je nejvíc pálí, kde narážejí na ne-
smyslné předpisy a co bych mohla, budu-li zvole-
na, v Senátu změnit,“ vysvětluje K. Sovová.

Na co se mají zájemci o poradenství připravit? 
„Mám 20 let praxe, provedu vás úskalími zákon-
ných předpisů s úsměvem a lidským přístupem. 
Ničeho se neobávejte a zastavte se,“ vybízí.

Bezplatnou službu Právní porad-
ny považuji za mimořádně důleži-
tou a potřebnou. A to oboustran-
ně. Příchozím umožňuje získat 
právnické vysvětlení často nepře-
hledné situace, mně pak dává po-
vědomí o problémech v regionu  
a potížích lidí mnoha profesí a ži-
votních osudů.

V případě, že se stanu senátor-
kou, daruji svůj plat na fungová-
ní Právní poradny. Ta tak zůstane 
otevřena po celé mé senátní ob-
dobí, tedy celých šest let. Vidím v 
ní totiž smysl a možnost efektivně 
pomáhat. 

Vaše Klára 

Věnuji plat 
senátorky
poradně
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že je snad jejich jednání tolerováno a vede k ná-
růstu kriminality.

Pokud se na určitém místě pravidelně dopouští 
skupina obyvatel trestné činnosti nebo přestupků, 
až se to stává neúnosné, je možné zvolit postup 
jako v New Yorku. V roce 1994 vyvolala obrovská 
vlna kriminality použití “teorie rozbitých oken”, 
tedy nulovou toleranci i k drobným přestupkům. 
Každá rvačka, každá i drobná krádež se důsledně 
vyšetřuje a trestá. Policie nikdy nic neodkládá a 
nekouká stranou. Tato důslednost přinesla v New 
Yorku úspěch.

Na případu Josefa vidíme, že byl bohužel v našich 
podmínkách zvolen přístup právě opačný. Ovšem 
proti tomu je třeba se postavit. V naší bezplatné 
právní poradně panu Josefovi připravíme podání  
stížnosti a prošetření přístupu příslušných orgánů.

„Snažím se pomoci nejen v debatách, ale také 
skutky. Proto jsem několik lékařů sama oslovila, 
situaci sleduji a jsem připravena se v ní dále an-
gažovat. Věřím, že společnými silami se nám po-
daří dát atestovaným gynekologům o trutnovské 
porodnici vědět a přesvědčit je, že se u nás skvěle 
žije a dobře pracuje,“ uzavírá K. Sovová. I takto 
může vypadat práce senátorky: Jako nezištná po-
moc regionu, na kterém jí záleží.



Klára prosazuje 
zdravý rozum

Osobnosti
jako Klára 

potřebujeme

Upřímně mě těší, že za ODS letos na Trutnov-
sku kandiduje do Senátu majitelka Luční boudy 
Klára Sovová. Protože ODS chce přispět k řešení 
problémů, na které jenom muži dosud nestačili. 
Klára vhodně spojuje ženskou empatii a zkuše-
nost s džunglí zákonů s reálným životem nejen 
na horách.

Oba cítíme, že ženy potřebují větší podporu  
a prosazení, já v ordinaci, ona v kanceláři na Kra-
konošově náměstí. Oba chceme prosadit více pe-

něz do prevence, shodli jsme se na plánu získat 
finance pro zdravotnictví do regionu. Preventivní 
péče je zanedbávaná a je potřeba tyto služby vý-
znamně posílit, protože zachraňují zdraví a životy 
i ulehčují nemocnicím a ordinacím. Ženy, které 
chrání zdraví svých rodin, to určitě vidí stejně.

Budu volit Kláru, protože bude prosazovat zdravý 
rozum, dobré nápady a její ženská energie pomů-
že v mužském světě politiky prosadit posílení bez-
pečnosti, zdraví i lepší postavení žen.

Nejsem si jist, že je nezbytné stanovovat něja-
ké kvóty na to, kolik má být ve veřejném životě  
a v politice mužů a kolik žen. Ale jsem přesvědčen, 
že by tam v obou případech měli být v prvé řadě 
lidé, kteří za sebou mají zkušenost, odbornou 
kompetenci, manažerské dovednosti a prokaza-
telné výsledky. Klára Sovová toto vše naplňuje,  
a proto jsem rád, že za volební obvod Trutnovsko 
přijala za ODS právě ona kandidaturu do Senátu 
Parlamentu České republiky. Již ve své předcho-
zí profesi, jsem si ověřil, že ženská síla a smysl 
pro dotahování věcí do konce si s tou mužskou 
v ničem nezadá, mnohdy spíše naopak, a také 

jsem i v jiných oblastech opakovaně poznal, že 
silné ženy, mají sílu přinášet potřebné změny,  
a nejenom je iniciovat, ale také je prosadit. Klára 
Sovová své odhodlání a vůli nepodlehnout pře-
kážkám prokazuje nejenom ve svém podnikání  
a osobním životě každý den, ale i svým zájmem, 
a hlavně skutky ve snaze postavit se za ty, kteří to 
potřebují, a svou chutí měnit věci kolem sebe ne-
jenom pro svůj užitek, ale ve prospěch ostatních. 
A takové osobnosti do veřejného života potřebu-
jeme a měli bychom jejich úsilí podporovat. Pod-
pořte v letošních senátních volbách společně se 
mnou Kláru Sovovou svým hlasem i vy.

Sérii setkání s jednoduchým názvem Kdo mě 
inspiruje zahájila Klára Sovová v kavárně trut-
novského Uffa. Od poloviny července se setkává  
s významnými osobnostmi veřejného života, i se 
spoluobčany a kamarády. Zkrátka se všemi, kdo 
mohou inspirovat nejen ji, ale každého, kdo na 
„kus řeči“ s Klárou dorazí.

 „Chci lidem na Trutnovsku představit zajímavé 
lidi, jejich názory, zkušenosti a postoje. Sama se 
velmi ráda potkám s každým, kdo mě může jak-
koli posunout, pozitivně ovlivnit, otevřít mi nové 
obzory,“ vysvětluje Klára Sovová s tím, že jako 
první její pozvání přijal 21. července Jan Pirk, 
významný kardiochirurg, přednosta Kardiocent-
ra IKEMu. „S Honzou se známe dlouhá léta, jeho 
schopnosti, vědomosti i pokora, s jakou k medi-
cíně přistupuje, mne vždy fascinovaly. Dokážeme 
spolu diskutovat dlouhé hodiny, na notu veselou 
i vážnou. Potěšilo mě, že do Uffa dorazily tři de-
sítky hostů a báječně jsme si všichni popovídali,“ 
svěřila se.

Obdobnou akci upořádala 8. září v adršpašském 
Penzionu u Karabiny, tentokrát se nechala inspiro-
vat tamními obyvateli. V otevřené debatě spojené 

s ochutnávkou piva Paroháč se nejčastěji mluvilo 
o turismu a problémech jeho rozvoje ve skalách,  
o rolích a vlivu státních organizací na turistický 
ruch a také právních složitostech dnešního státu.

„Ukazuje se, že lidé ve volebním obvodě, za který 
do Senátu kandiduji, mají naprosto jasné před-
stavy o příležitostech ke zlepšení fungování re-
gionu. Velmi dobře znají jeho slabá i silná místa.  
A především, mají k němu vřelý vztah a hodlají 
jeho krásu i potenciál uchovat pro příští genera-
ce. To je také má vize,“ shrnula K. Sovová.

Možnosti dalších akcí jsou otevřené. „Jsem že-
nou činu, jakmile se naskytne zajímavá příleži-
tost, téma nebo osobnost, ráda veřejnost zas ně-
kam pozvu. Podívejte se prosím na mé sociální 
sítě a web, abyste se vše dozvěděli včas. Těším 
se na viděnou, ať už to bude kdekoli,“ vzkazuje 
Klára Sovová.

Petr Martinov
lékař, onkolog

Martin Červíček
brig. gen. v. v., senátor

Kdo mě inspiruje
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Milé dámy a pánové, proč podporuji 
Kláru Sovovou jako kandidátku do Se-
nátu? Je to mladá energická dáma, kte-
rá má velice zdravé názory a má hlavně 
ohromnou energii a chuť zatáhnout 
věci tím správným směrem a pomoci 
nám všem normálním obyvatelům. 

prof. MUDr. 
Jan Pirk, DrSc
přednosta
kardiocentra  
IKEM

Proč hlas
pro Kláru



Vyrážíme za vámi

1200

km měst

Paroháčů

pršelo

550 11

4dny

Perníčky, knihy pohádek O Bohoušovi, pivo z Luční 
boudy a dobrou náladu balí několikrát týdně Klára 
Sovová do svého auta. Vyráží totiž za lidmi z regio-
nu, aby zjistila, co je trápí, z čeho se radují, co si přejí  
a jak se jim v tom kterém městě žije.

Během září hodlá navštívit pokud možno každé 
město a obec a mluvit s co nejvíce lidmi. „Je pro 
mě důležité znát každý detail, protože jen tak si 
mohu dát věci do souvislostí. Zajímají mě příběhy 
obyvatel měst i polosamot. Žádný názor neberu 
na lehkou váhu. Chci vědět, s čím bych jim jako 
senátorka mohla pomoci,“ uvádí.

Někdy jsou návštěvy poklidné a téměř komorní, 
jindy plné smíchu a překřikování. Pivo Paroháč 
teče proudem a krabice s perníčky se vyprázdní 

raz dva. Co ale provází všechna setkání, je vzájem-
ná otevřenost. „Nemá smysl lhát si do kapsy. Náš 
region má řadu problémů, které potřebují co nej-
rychleji a zároveň nejcitlivěji vyřešit. Nejčastěji se 
setkávám se stížnostmi na velkou administrativu, 
nepřehlednost zákonů a dlouhé lhůty.

Bohužel spousta lidí není odhodlaná jít k volbám, 
protože Senát nepovažují za věc, která pro ně má 
smyl.  Nenechte se odradit, senátorka může svým 
voličům pomáhat v regionu. 

„Važme si toho, že u nás funguje spousta živnost-
níků, lidé mají práci, o starší je většinou dobře po-
staráno. Děti a mladí lidé mají spoustu možností 
pro seberealizaci. Žijeme si spokojeně,“ říká Klára 
Sovová.

Za své peníze si zasloužíte 
senátora na plný úvazek

Pojďme spolu 
prosadit Váš názor
#kdomuzepomuze

volte
č. 3

Česká republika potřebuje svůj senát a voliči si 
zaslouží, aby měli senátory, kteří opravdu hájí je-
jich zájmy.

Celkem 81 senátorů se volí na 6 let, každé dva 
roky třetina senátorů. To je důležité, protože tak 
nejsou závislí na ostatních volbách. Mají přímou 
volbu, podobně jako prezident, takže v obvo-
dech, kteří mají zhruba 100 tisíc voličů, má jejich 
volba velkou váhu. Na Trutnovsku, Vrchlabsku  
a Královédvorsku se budou volby do Senátu ko-
nat 2. a 3. října 2020.

Senátoři projednávají návrhy zákonů, mohou 
schválit, zamítnout nebo vrátit zákon Poslanecké 
sněmovně s pozměňovacími návrhy. Senát má 
také vlastní zákonodárnou moc a může předklá-
dat vlastní návrhy zákonů. Ústavní a volební zá-
kony nelze přijmout bez výslovného většinového 
souhlasu Senátu. Tady určitě platí, že je senát po-
jistkou a ochranou našich svobod před vedoucí 
úlohou jedné strany (to už jsem si zažila) a že tato 
pojistka rozhodně není zanedbatelná.

Senátor má také velké kontrolní pravomoci, které 
může využít ku prospěchu občanů a zejména voli-
čů ve svém obvodu, kterým se přímo zodpovídá.

Vědět, k čemu je senát dobrý, a mít v senátu zá-
stupce, kterému lze důvěřovat a jehož práce po-
máhá řešit problémy jeho domovského regionu, 
je zásadní. 

Nenechte si ujít příležitost mít svého senátora, 
který pomůže Trutnovsku a pomůže jednotlivým 
lidem v regionu. Chtějte senátora, který nevy-
konává jiné veřejné funkce, protože vaše zájmy  
a zájmy úředníků se mohou lišit.

Senát a senátoři si musejí svou prací zasloužit 
zájem občanů a v neposlední řadě si musejí za-
sloužit i peníze, které ze státního rozpočtu, tedy  
z vašich daní, dostávají.

Myslete na to 2. a 3. října. Historii svobodných 
lidí nepíše náhoda, ale volba, jejich volba. 
Klára Sovová



Luční bouda 
je dog 
friendly

Nová kniha pohádek
S nerozlučným parťákem Bohoušem a kama-
rádkou Radkou Klára vydala v září druhou knihu 
pohádek. Hlavní slovo má jistě bernardýn, jeho 
nápady totiž vždycky stojí zato. A když ho honí 
mlsná, to dokáže přinést i košík borůvek. Koláč, 
jaký se peče na Luční boudě, je náramná dobrota 
a dokonalý balzám na nervy. Než přečtete tuhle 
pohádku, může vonět na stole. Recept je snadný!

Jak Bohouš pekl borůvkové koláče
Jednoho teplého zářijového rána seděl Bohouš 
s paničkou na terase a čekal, až si dopije kávu, 
aby se pak jako obvykle šli společně projít.  
V tu chvíli se u nich nečekaně objevila pekařka  
s borůvkovým koláčem: „Paní Kláro, ochutnejte, 
z toho nového droždí se mi zdají opravdu báječ-
ně nadýchané.“ Rozkrojila koláč na čtvrtiny, a za 
chvilku už obě měly plné pusy té modré dobroty, 
že ani mluvit nemohly. Bohouš se hned trochu 
uraženě připomněl: „A co já? Já přece taky po-
třebuji zjistit, jak to chutná,“ dobře totiž věděl, že 

Na Luční boudě se lze ubytovat s pejskem a pro 
naše čtyřnohé návštěvníky jsme připravili nabíd-
ku jídel. Pokud svému pejskovi objednáte něco 
z našeho jídelního lístku, minimálně 100 korun  
z každé objednávky zašleme na konto Útulku 
pro opuštěné a zatoulané psy v Trutnově. 

Tím Vy i my přispíváme na pejsky, kteří mají 
méně šťastný život než ten Váš.

právě tyhle koláče jsou na Luční boudě jednou  
z vyhlášených specialit, které málokterý z ná-
vštěvníků odolá.

Paní pekařka mu tedy nabídla, Bohouš ochutnal 
a oblizoval si modrou tlamu: „To je vážně úžasně 
dobrý koláček. Nedalo by se jich upéct víc? Tedy 
alespoň dva, tři pro mě?“ Paní pekařce bylo ber-
nardýna líto a slíbila, že když jí donesou nějaké 
borůvky, už dnes stihne upéct pár koláčů navíc. 
Pes vesele zavrtěl ocasem a honem se běžel podí-
vat dovnitř, kde právě snídala skupina dětí z jedné 
trutnovské školy. Měl štěstí, děti ochotně Bohou-
še vyslechly a dovedly ho za paní učitelkou, která 
řekla, že Bohouš nemá prsty, takže je jasné, že mu 
s tím trháním borůvek rozhodně třeba pomoci. 

A tak se šlo na tu slavnou borůvkovou výpravu. 
Borůvky rostly blízko, hned u cesty, a tam je dovo-
leno je trhat i v okolí Luční boudy. Všichni věděli, 
že nesmí poničit keříky. Na to opatrné trhání se 
jejich malé dětské prstíky ideálně hodily.

Paní pekařka jim při práci vyprávěla, jak bude ty 
koláčky dělat. Na koláče použije kynuté těsto, to 
je prý taková česká klasika. Je to stejné těsto jako 
na buchty a podobné třeba na vánočku. „To je 
jasná věc,“ hned věděl Bohouš. „Buchty podle to-
hohle receptu si v pohádkách nese hloupý Honza 
v uzlíku, když jde do světa,“ a šťouchl nosem do 
pekařky Alenky, aby už jim všem ten skvělý recept 
prozradila. 

Zapamatoval si ho přesně takhle: 
Na pět větších koláčů se vezme 250 g hladké 
mouky, to je čtvrt kila, jedno celé vejce, jeden 
dcl vody, dvě polévkové lžíce smetany, dvě po-
lévkové lžíce oleje, trochu soli, malá lžička cukru  
a hlavně dobré droždí, které zajistí to správné vy-
kynutí. Vše je potřeba dobře promíchat, udělat 
pět stejných bochánků a nechat je alespoň půl 
hodiny kynout. Nikam nespěchat, protože na ta-
kové správné kynuté těsto se musí jako na lidi, 
pěkně pomalu.

Jenže nedočkavý Bohouš už to nemohl vydržet, 
běhal od jednoho školáka ke druhému a strkal 
čumák do hrnečků, jestli už mají dost natrháno. 
A tak pro jistotu paní pekařka radši ještě jednou 
zdůraznila, že se droždí musí nechat při pokojo-
vé teplotě pořádně pracovat, ať pak těsto pěkně 
vykyne. „Když totiž budete spěchat jako Bohouš, 
budou koláčky tvrdé a celé je to pak zbytečná 
práce. Pojď ke mně, Bohouši, chvilku si v klidu 

sedni a doposlechni si celý recept,” pokračovala 
v povídání: „Bochánky rukou vytvarujeme asi do 
velikosti dezertního talířku, uděláme jim pěkné 
okraje, aby nám z nich borůvky nepadaly a měli 
jsme pěkně vypečenou kůrku kolem. Plochu 
těsta potřeme uvařeným vanilkovým pudinkem  
a dáme na něj asi půl hrnečku borůvek. Zatímco 
se nám koláče při 180 stupních celsia budou asi 
12 minut v troubě péct, máme čas třeba dojíst 
zbytek pudinku.“

Ale to už byly všechny hrnky, a dokonce i kon-
vička plné těch nejkrásnějších a nejsladších hor-
ských borůvek. Donesli je opatrně do jídelny  
a děti se pak s malým zpožděním vydaly na plá-
novaný výlet do Polska, podívat se na ledovcová 
jezera Velký a Malý Stav. 

Zvědavý Bohouš šel s paní pekařkou do pekár-
ny. Ale protože pejsci do kuchyně nesmí, musel 
čekat za dveřmi a jen zvědavě nakukoval dovnitř. 
Z pekárny to vonělo, nejdřív kynoucím těstem  
a pak pečením. Když navečer přišly děti na veče-
ři, plné zážitků a vyhladovělé po té cestě, všich-
ni si společně dali ty báječné koláče. Chutnaly 
všem náramně, nejspíš i proto, že na nich měli 
svou zásluhu. Samozřejmě, že na Bohouše také 
jeden zbyl. Paní Alenka mu ho nakrájela na kous-
ky, aby ho neslupl celý najednou. Ale v tom měl 
bernardýn tentokrát jasno, pěkně si ho šetřil, aby 
mohl co nejdéle zůstat s dětmi v jídelně. 
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omalovánky


