Karel Janeček představil svou kontaktní prezidentskou kampaň
a projekt na oddlužení dětí v exekuci
Karlovy Vary, 3. července 2022 – Prezidentský kandidát Karel Janeček odhalil
v Karlových Varech připravované kroky své kontaktní kampaně „Tohle je Karel”. Symbolicky
tak odstartoval oficiální prezidentskou kampaň, v rámci které plánuje potkávat se s co nejvíce
obyvateli České republiky, diskutovat s nimi, naslouchat
jim a zároveň jim osvětlovat své postoje a vize. Představil také svůj dlouhodobě připravovaný
projekt na oddlužení dětí v exekuci, který započne právě v Karlovarském kraji.
„Tohle je Karel” myšlenkově a vizuálně navazuje na předchozí osobnostní prezentaci
„Kdo je Karel”, kterou Karel Janeček oficiálně ukončil k 30. červnu a na projekt k vyvolání
celospolečenské debaty s názvem „Tohle jsme my", v rámci kterého v lednu 2022 oznámil své
odhodlání kandidovat na prezidenta ČR. Soubor pěti uvolněných, sportovně laděných vizuálů
zobrazuje Karla Janečka s jeho myšlenkami, vycházejících z pěti prioritních oblastí, které považuje
pro Českou republiku 21. století za zásadní.
„Vždy jsem bojoval proti korupci. Teď jsem připraven ji porazit.”
„Rovnováha těla je spojena s rovnováhou mysli. Pomohu ji nacházet i ve společnosti.”
„Na dobročinnost jsem dal 21 % majetku. Teď dám 121 % energie spravedlivosti.”
„Nebojím se říct svůj názor. Svoboda zvítězí nad strachem.”
„Vždy jsem pomáhal potřebným. Teď oddlužím děti v exekuci.”
Proč právě tato témata? „Dlouhodobě pomáhám české společnosti, založil jsem již šest nadací.
Podporuji vědu, vzdělávání, umění, pohyb a zdravý a aktivní životní styl. Většinu svého času věnuji
projektům, které zlepšují fungování společnosti, jako například volební systém D21. Na dobročinné
účely jsem věnoval již více než 721 milionů korun. Díky mnou založenému Nadačnímu fondu proti
korupci se naší zemi doposud podařilo ušetřit přes dvě miliardy korun. Jako prezident chci pomoci
našim dětem v lepším vzdělávání, bojovat
za spravedlivost, chránit naše svobody a lidské hodnoty, pomoci sjednocení společnosti
a nalézání konsensu. Mou vizí je novodobá éra prosperity a vzájemné podpory
a spolupráce,” vysvětluje Janeček.
Jelikož mezi stěžejní témata kampaně Karla Janečka patří pohyb a zdravý životní styl a také
vzdělávání, budou základní ideou kontaktní kampaně interaktivní venkovní akce spojené
s pohybem a rozvojem myšlení prostřednictvím hry Mathesso.
„Pečlivě jsme vybrali významná a zajímavá místa napříč celou Českou republikou, abych mohl
postupně lépe poznat obyvatele všech českých krajů. Každý kraj je jedinečný, má svá specifika a na
žádný z nich by se nemělo zapomínat,” říká Janeček.
„Chci se s lidmi osobně potkávat a diskutovat. To je způsob, který mám nejraději, protože pak jsem
schopen zodpovědět dotazy napřímo a slyšet, co lidi trápí, co očekávají
od prezidenta a jakou budoucnost chtějí pro naši zemi. Je to pro mě důležitá zpětná vazba.
A chci také představit svoje myšlenky, vize a konkrétní pragmatická řešení,” vysvětluje Janeček.
„Zatím máme naplánovaných sedm víkendů. Začínáme v pátek 8. července v Autokempu
Chabařovice, kde si můžeme zasportovat, natáhnout slacklinu, popovídat si u ohně, jednoduše si
společně užít letní den. V sobotu nás čeká výšlap na Milešovku, během kterého se ke mně můžete
přidat a popovídat si se mnou o tom, co vás nejvíce zajímá. Poté se obdobně přesuneme do
Cyklokempu Pod lipou a v neděli vyjdeme na Říp. Nejen vaše děti, ale i vy si s námi přijďte zahrát
báječnou hru Mathesso,” dodává Janeček. Informace
o místech setkávání najdete na webové stránce www.tohlejekarel.cz.
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TERMÍNY A LOKACE ROADSHOW
8. – 10. července
Milešovka (Ústecký kraj), Říp (Středočeský kraj)
29. – 31. července
Sněžka (Královéhradecký kraj), Ještěd (Liberecký kraj)
5. – 7. srpna
Devět skal (Vysočina), Kunětická hora (Pardubický kraj)
19. – 21. srpna Praděd (Olomoucký kraj), Lysá hora (Moravskoslezský kraj)
2. – 4. září
Radhošť (Zlínský kraj), Kraví hora (Jihomoravský kraj)
9. – 11. září
Praha
23. – 25. září
Kleť (Jihočeský kraj)
30. září – 2. října
Erpužice (Plzeňský kraj)

ODDLUŽENÍ DĚTÍ V EXEKUCI
Nad rámec své prezidentské kampaně Karel Janeček představil také svůj dlouhodobě připravovaný
projekt na oddlužení dětí v exekuci, který vznikl ve spolupráci s Nadačním fondem pomoci, a má
podporu Exekutorské komory ČR.
„Každé dítě má právo na spravedlivý start do života, bez dluhů, závazků a exekucí. Proto jsem se
rozhodl přes Nadační fond pomoci osobně oddlužit děti v České republice.
Teď a tady. Začínám v Karlovarském kraji,” říká Karel Janeček.
Na konci loňského roku bylo v naší zemi více než 1 221 dětí, proti kterým je vedena exekuce. V drtivé
většině případů kvůli částce nižší než 2 112 korun, ke které se však započítávají ještě mnohonásobně
vyšší náklady na exekuční proces, což je pro start
do života v mnoha případech likvidační. Exekuce jsou povětšinou vedeny za poplatky, které
za děti nezaplatili jejich rodiče, ať už jde o ošetření v nemocnici či za odvoz odpadu.
„I když počet dětských exekucí postupně klesá a díky novele zákonů by do budoucna nemělo
k podobným situacím docházet, je pro mě naprosto nepochopitelné, absurdní
a nespravedlivé, že mohou být v exekuci i malé děti. Společně se svým Nadačním fondem pomoci a s
Exekutorskou komorou jsem proto připravil jednoduchý postup a opravdu velice mě těší, že můžu
tímto způsobem zásadně pomoci,” dodává Karel Janeček.
„Problematika dětských exekucí dlouhodobě znepokojuje nejen Exekutorskou komoru ČR, ale i
všechny jednotlivé exekutory. Podporujeme všechny aktivity, které vedou k vyřešení staré zátěže, tak
k zamezení tomu, aby nové dluhy vznikaly. Vítáme proto i iniciativu Nadačního fondu pomoci a
budeme o ní všechny soudní exekutory informovat
s doporučením, aby se po domluvě s oprávněnými, tj. věřiteli, na nadační fond obrátili
a pokusili se situaci vyřešit individuálně,” říká prezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík.
„Dětské exekuce jsou dlouhá léta černým svědomím Česka. Vést exekuci proti šestiletému dítěti je
společensky absolutně nepřijatelné a je to něco, co nepatří do civilizovaného světa. Přesto to u nás
bylo více než 21 let smutnou realitou, která výrazně narušila ekonomický start desetitisícům mladých
lidí, kteří se museli po dovršení 18 let vypořádávat i s mnohaset tisícovými exekucemi. Jsem rád, že
díky velkému úsilí několika neziskových organizací
a odborníků se již podařilo upravit zákony tak, aby zde další dětské exekuce již nevznikaly. Přesto
nám tu historicky ještě řada exekucí vedených proti dětem zůstává. Velmi proto vítám iniciativu Karla
Janečka, díky které bude i o tyto exekuce postaráno a brzy budou už jen naší temnou minulostí,”
dodává Radek Hábl za Institut prevence a řešení předlužení.
Pozn.: Iniciativa Karla Janečka Oddlužím děti. Teď a tady. se vztahuje na dluhy dětí do 15 let věku
(ke dni 3. 7. 2022) vůči státu a veřejnoprávním institucím, jež přešly do exekuce. Zejména se tak
jedná o dluh na poplatcích u státních orgánů, ze závazku u institucí jako jsou např. školy, nemocnice,
dopravní podniky, apod. Tým iniciativy Karla Janečka vždy pečlivě posoudí, zda se na dluh dle jeho
povahy iniciativa vztahuje či nikoli.
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