
ZRUŠME SENÁT 
Jaroslav NOVÁK (Večerníček)  

nadstranický kandidát do Senátu za svitavský obvod 

Kdo nic nedělal pro lidi dodnes, nebude to dělat ani po volbách 

Nestraník na kandidátce hnutí Patrioti ČR pro svitavský obvod 
Spisovatel, novinář, legislativní expert a poradce místopředsedy Sněmovny ČR 
30 let hájí veřejně práva občanů Svitavska a České republiky 
Po matce pochází z Poličky, žil desetiletí v Poličce a “narodili” se tu jeho dva synové 
Jediný kandidát, který má zkušenost s prací v Senátu, kde analyzoval zákony  
procházející ústavně právním výborem 
Jako jeden z prvních v republice vystoupil proti nelegální migraci a bojuje  
proti islamizaci ČR 
Po desetiletí žije s obyčejnými lidmi v celém okrese 
Jako jediný z kandidátů na svitavsku po desetiletí veřejně stíhá podvodníky  
v politice (Topolánek, Kalousek, Palas, Wolf, Sobotka aj) 

Jaroslav Novák je mimo jiné autor a spoluautor návrhů zákonů: 
o referendu, ve kterém by bylo možné hlasovat i o odvolávání politiků  
nebo o mezinárodních smlouvách 
zákonů, které řeší exekuce, včetně zestátnění exekutorů 
zákona o minimálním důchodu ve výši minimální mzdy 
zákona o osobní hmotné a trestní odpovědnosti politiků 
zákona, který v ČR zakazuje propagaci nenávistných ideologií včetně Islámu. 
Do Senátu jde s návrhem změny Ústavy, která by zrušila Senát, snížila počet  
poslanců, zavedla přímou volbu a odvolatelnost politiků, 
tedy, že kontrolní pravomoci nad vládou a poslanci by měli občané prostřednictvím  
lidového hlasování, tj. referenda.
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Je důležité být v Senátu, protože jen 
Senátoři mohou odhlasovat jeho zrušení 
a musí schválit přijetí ústavního zákona  
o referendu, ve kterém by bylo možné  

zakázat přijímání migrantů.  
Volte toho, kdo bude hájit zájmy voličů, 

ne zájmy své partaje a Bruselu. V 

V roce 1953 byl zrušen Senát na Novém Zélandě. Roku 1970 byl zrušen 
ve Švédsku, r. 2001 zrušilo Senát i Chorvatsko a r. 2009 ho zrušilo Norsko. Další 
země ho neměly nikdy jako Slovensko, Dánsko, Finsko, Řecko aj.
Vizitkou českého Senátu a příklad neschopnosti je předseda Senátu Štěch. 
Svoji politickou neschopností přispěl k rekordní volební prohře ČSSD v loňských  
volbách do sněmovny (Viz např. jeho urážky živnostníků). Štěch podpořil 
stejně neschopného prezidentského kandidáta Drahoše a připojil se se Sobotkou 
a pardubickým vedením ČSSD k otevřeným vítačům migrantů, k lidem jako
je Kalousek, Schwarzenberg, Herman, šéf Pirátů Bartoš. Spolu s nimi odmítá 
ústavní právo občanů hlasovat o své zemi v referendu, hlavně právo hlasovat 
o mezinárodních smlouvách nebo o přijímání migrantů.

Zakáz propagace islámu  
Islám je nenávistná ideologie, která 
neuznává lidská práva, rovnost mezi lidmi 
a naboženstvími, neuznává demokracii ani 
svobodu člověka. 
Jaroslav Novák napsal  novelu trestního 
zákona, která trestá propagaci nejen hnutí 
ale také ideologií, které šíří nenávist 
a potlačují lidská práva. 
Návrh zákona, který podali ve Sněmovně 
poslanci SPD, zamítli v roce 2017 svorně 
poslanci všech ostatních parlamentních 
stran: ANO, ČSSD, ODS, TOP 09, KSČM, 
KDU-ČSL. Zákaz  šíření nenávistného 
islámu, je dnes v západní Evropě standard. 

Nevolte ty, kdo opovrhují svou zemí  
a svými občany zadavatel/zhotovitel Patrioti ČR 


