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Informační dvouměsíčník
jihomoravského Regionálního sdružení ODS

ODS JIŽNÍ MORAVA

D v o j i t ý

r o z h o v o r

Rozhovor tiskové
mluvčí jihomoravské
ODS Jany Darmovzalové s předsedou regionu Jiřím Kadrnkou,
který v závěru zpovídal tiskovou mluvčí.
Co vidíte jako největší výzvu ve své
nové funkci, do které jste byl regionálním
sdružením ODS zvolen. Proč jste tuto nominaci přijal?
Největší příležitost, kterou vidím pro jihomoravskou ODS, je využít její potenciál, který určitě není 15 %, jak to ukázaly poslední krajské
volby. Musíme otevřít stranu pro veřejnost, být
otevřená a čitelná politická reprezentace,
která umí řešit problémy lidí a problémy území
ve kterém žijeme. Neskromně si myslím, že
se to od prvních momentů daří, alespoň
pokud mohu tento názor opřít o různé internetové debaty, či osobní reakce, které mě

chodí. Je to ale proces, kter ý nikdy nekončí. Další velkou
výzvu vidím v obnovení
otevřené komunikace
mezi členy regionálního sdružení. Tato
otevřená výměna názorů mezi členy ODS
navzájem chyběla.
Nutným předpokladem k této výměně názoru
je mít aktuální
informace. K tomu přispíváme jak prostřednictvím rozesílání e-mailových zpráv o aktuálním dění v ODS, tak i prostřednictvím nového
projektu „Mluvíme spolu“. Jedná se o intranet
pro členy jihomoravské ODS, kde si po jednoduché registraci mohou vyměňovat své názor y, umísťovat své texty, či zde získají
aktuální přehled nejen o regionálním dění
a mají k dispozici denně monitoring tisku
z celé ČR.
“pokračování na str.2”

ODS JIŽNÍ MORAVA
Vážené kolegyně, kolegové, členové jihomoravské ODS,
dovolte mi, abych se touto
cestou představil.
Jmenuji se Michal Pátek, je
mi 28 let a již třetím rokem
bydlím v Brně.
Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu Masarykovy Univerzity.
Ze všech ročních období mám nejraději zimu
a k tomu se vztahují i mé končíky, kterými
jsou lyžování a snowkiting.
Byl jsem Regionální radou dne 17. června
pověřen výkonem funkce regionálního manažera ODS Jihomoravského kraje.
Pod pokličku volebních kampaní jsem měl
možnost nahlížet již pátým rokem, kdy jsem
zastával funkci oblastního manažera ODS oblasti Břeclav.
Zodpovědnost za manažersky funkční ODS
na jižní Moravě jsem přijal také proto, že si
jsem vědom velice schopného manažer-

ského týmu, který tady máme, a troufám si
říci, že se jedná o nejlépe fungující manažerský tým ODS v rámci celé ČR!
V neposlední řadě bych chtěl touto cestou poděkovat mému předchůdci Pavlovi Zbožínkovi
za práci, kterou pro chod jihomoravské ODS
učinil. Jeho práce byla pro ODS přínosem a nemalou měrou se podílel na stmelení manažerského kolektivu. Díky Pavle!
Přeji všem čtenářům příjemný zbytek dne
a připojuji své kontakty pro případ jakéhokoliv dotazu.

Mgr. Michal Pátek
regionální manažer
Občanská demokratická strana
Regionální sdružení Jihomoravského kraje
Zámečnická 2, Brno, 602 00
mobil: 603 489 886, tel: 542 218 186
email: region.jihomoravsky@ods.cz
web: www.odsjmk.cz

Slovo šéfredaktora
Vážení členové jihomoravské ODS,
po delší odmlce se k vám opět dostává aktuální číslo našich Regionálních listů. Zmiňovaná pauza byla
způsobena několika faktory, kvůli kterým bylo nové vydání neustále odsouváno. Jakmile se ovšem podařilo
zajistit kvalitní a jasnou náplň, pustila
se celá redakční rada do práce a výsledek držíte nyní v rukou.
V jihomoravské ODS se toho událo
opravdu hodně. Asi nejviditelnějšími
změnami, a to nejen z pohledu nás, členů ODS, ale i našich
spoluobčanů, byla rezignace předsedy regionu Milana Venclíka a volba nového šéfa jihomoravské ODS Jiřího Kadrnky, což
se odehrálo na červnovém Regionálním sněmu. Na tomtéž
sněmu byl oﬁciálně potvrzen lídr naší kandidátky předseda
ODS Mirek Topolánek. Sněm také utvořil kandidátku do předčasných říjnových voleb a rozjela se předvolební kampaň.
Předseda Topolánek celé léto a téměř každý den brázdil jihomoravské silnice na kole i autem v rámci prázdninové akce
„Léto s Topolem“. Zastávky a setkávání se spoluobčany probíhaly na různých, zejména typicky letních místech – koupaliště, koncerty pod širým nebem apod. A hlavně v neformálním
duchu. Domnívám se, že se lídru kandidátky podařilo právě
tímto způsobem „zapadnout“ mezi jihomoraváky a vymazat
tak opovrhující označení „import z Prahy“. Konkurenční politické strany nasadily také nemalé osobnosti. Z těch nejviditelnějších např. ČSSD Bohuslav Sobotka či KDU-ČSL Stanislav
Juránek apod.
V den zahájení ostré volební kampaně ODS 1.září v Brně přišla
studená sprcha v podobě rozhodnutí Ústavního soudu o předběžném zrušení termínu předčasných voleb na základě podnětu poslance Miloše Melčáka. Nemá smysl se zde rozepisovat
o krocích, které vedly k posunutí termínu voleb až k řádnému,
čili na přelomu jara a léta roku 2010. Každý z nás toto nejisté
období určitě prožíval po svém a věřím, že ne zrovna s příjemnými pocity. Paradoxem je, že tento úvodník píšu zrovna
v době, kdy se měly za pár hodin otevřít volební místnosti a rozhodovat se o vítězi předčasných parlamentních voleb.
Kampaň se nám tedy prodloužila o více jak půl roku a kandidátům i všem, co se na volbách aktivně podílí, nezbývá, než
pokračovat ve své práci a vytrvat až do řádného termínu. Věřím
ovšem, že to společnými silami zvládneme a budeme dělat vše
proto, abychom příští rok při sledování volebních výsledků neodcházeli se svěšenou hlavou, ale naopak připíjeli na vítězství!
Přeji všem krásný podzim
Michal Kadlec
šéfredaktor a místopředseda Regionálního sdružení ODS
JMK

Slovo předsedy RS ODS JMK
Vážené kolegyně a kolegové,
srdečně Vás prostřednictvím Regionálních listů zdravím. Od 17. června
2009, kdy jsem byl zvolen předsedou
Regionálního sdružení naší jihomoravské ODS, se udála spousta věcí a museli jsme řešit mnoho problémů,
o kterých jsem se Vás snažil průběžně
e-mailovými zprávami informovat.
Region jsem převzal s velkými dluhy
z roku 2008 ve výši 2,5 milionu korun,
které nyní pracně splácíme. Výše těchto dluhů ovlivnila i ﬁnancování sněmovní volební kampaně
letos na podzim. Řešili jsme organizační, materiální a ﬁnanční
zabezpečení kampaně. Řešili jsme personální změny na kraji
i v regionální kanceláři. Budovali jsme mediální tým, který
v současné době již pracuje. Máme novou tiskovou mluvčí.
Vedli jsme politická jednání s některými regiony. Nastavovali
jsme standardní vztahy s médii. Tolik jen stručně a namátkově
o některých problémech, které se museli začít řešit ihned.
Nejviditelnějším krokem byly personální změny v reprezentaci
ODS na úrovni kraje. Tyto změny jsou vyústěním neúspěchů ve
volbách a v prosazování politiky ODS na úrovni kraje i města
Brna. Postupná ztráta postavení občanské pravice v kraji, nejen
vzhledem k hlavnímu soupeři v levicové části politického spektra,
nutně musela vést k hledání řešení této nepříznivé situace.
Vedení ODS na všech úrovních v kraji musí být co nejdříve
schopno získat zpět ztracenou část svých tradičních voličů
a najít takové představitele, kteří dokážou získat důvěru i rozhodující části středového elektorátu, a to zejména osobním
charismatem a schopností oslovit jej. Předpokladem úspěšného obrácení předchozího trendu je návrat otevřeného dialogu dovnitř ODS. Pozitivní vnímání role kritiky a vyjadřování
odlišných názorů je nezbytnou součástí demokratického vytváření rozhodnutí, která nás posilují. Obnovení rovnováhy
mezi programovými prioritami, ideovými postoji a jednotlivými
zájmy z různých částí jihomoravského regionu povede k větší
motivaci a angažovanosti všech členů ODS a také k úspěšnější prezentaci její politiky na veřejnosti. Je třeba vrátit do
ODS individuální odpovědnost a schopnost reﬂexe. To jsou
předpoklady vytváření krajské politiky jako souhry profesionálního týmu namísto „hry na sebe“, které voliči nerozumí, protože pro ně není transparentní. Pevně věřím, že se nám to
SPOLEČNĚ povede.
Těším se na setkání s Vámi
Ing. Jiří Kadrnka
Váš předseda
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Co naopak vidíte jako potencionální problém pro regionální sdružení a čeho se případně obáváte, že by se nemuselo
podařit?
Hrozba může spočívat především v nedostatku trpělivosti členů RS. Mnoho členů regionálního sdružení očekávalo určité změny.
A nyní když začínají nastávat, jsou rozčarováni, že vše není okamžitě. Trpělivost přitom
potřebujeme, protože změny, které jsou skutečně hluboké a není možné očekávat, že například mediální tým se jeden den ustaví a druhý den
bude plně funkční. Procesy, které jsme nastartovali, vyžadují výběr kvalitních lidí, dobré nastavení
a trochu času, aby se zaběhly.
Co jsou nejvýznamnější projekty nového
vedení regionálního sdružení?
Především jsme museli dokončit nepříjemné,
ale nutné personální výměny nejen na kraji,
ale i v regionální kanceláři. Ale to vše bylo jen
jakési vyčistění stolu. Kdybych měl říci jednu
jedinou věc, kterou považuji za největší prioritu, tak musím opět zmínit otevřenější komunikaci s členskou základnou a občany.
Nově byl vytvořen mediální tým, který má zajistit efektivní komunikaci s novináři a prezentovat názory regionálního sdružení ODS.
To je permanentní práce a my jsme teprve na
začátku, kdy sice máme již mediální tým personálně obsazen, ale ještě nějakou dobu
bude trvat, než „vychytáme“ celý systém tak,
aby se stal v ODS naprosto rutinní záležitostí.
Další časově náročnou oblastí, kterou jsme
museli řešit, a budeme řešit, jsou volby.
Jedná se zejména o organizační, materiální
i ﬁnanční zajištění kampaně. Financování
bude o to složitější, že stále řešíme dluhy
v řádech miliónů korun, které na regionu zanechal bývalý předseda a ještě z roku 2008.
Co se vlastně v ODS stalo a proč musel
odejít Milan Venclík?
Tak v první řadě Milan Venclík sám rezignoval
na post předsedy regionu. Velmi mě překvapila tak masivní pozitivní reakce na výměnu
regionálního předsedy jak ze strany veřejnosti, médií tak i podnikatelského sektoru.
Čekal jsem, že reakce bude pozitivní a přátelská, ale že bude tak obrovská, jsem nečekal. Ze dne na den se zvedl voličský
potenciál jihomoravské ODS, odhaduji tak
o 10 %. Někteří jednotlivci stále hledali odpověď na otázku, proč k výměně muselo
dojít, a ta je přitom velmi jednoduchá. ODS
se většinově rozhodla vyměnit svého regionálního předsedu, který to snad i pochopil
a proto odstoupil. Je zřejmé, že nemohl dále
reprezentovat ODS, její názory a postoje (to již
podle mého soukromého soudu nepochopil).
Milan Venclík byl v ODS nositelem neúspěšného projektu, neúspěšné komunikace, jak

v členské základně, tak i u konkurenční krajské
politické reprezentace. Neúspěchy jsou zřejmé:
neúčast v koalici v městě Brně, prohrané senátní volby, dvoje prohrané krajské volby, z toho
ty loňské fatálně s nejhorším výsledkem v rámci
celé ČR. Jihomoravská ODS na tento neúspěšný projekt reagovala jediným možným
a racionálním krokem a to je změnou, což
v tomto případě považuji za evoluční a přirozený
vývoj a ne revoluci. Nic víc v tom nebylo, je to
takto triviálně jednoduché a jasné a není potřeba
v tom hledat jakékoliv konspirační teorie. Kdybych to měl zjednodušit, celou otázku „proč?“
bych shrnul do tří bodů:
Nepopularita politiky, kterou vidím ve ztrátě
pozic ODS a neschopnosti jejich reﬂexe
předchozím vedením.
Degenerace demokracie, kterou vidím v oslabení dialogu a plnohodnotného demokratického vnitřního života v ODS, což byla
cesta, která vedla k chybným rozhodnutím.
Nepopularita osoby, kterou vidím ve „hře na
sebe“ namísto prosazování cílů ODS v týmu.
„Hru na sebe“ a její protagonisty voliči jednoznačně odmítli.

Co vidíte jako priority své mediální práce
pro regionální sdružení ODS?
Mediální skupina, která byla vytvořena, by měla
sledovat aktuální dění, vytipovávat aktuální témata a vytvářet nová témata pro regionální ODS.
Chceme být v rámci krajské koalice více vyproﬁlováni a být více vidět. Činnost mediální skupiny by také měla pomáhat regionálním
a komunálním politikům k jejich větší proﬁlaci.
Já osobně chci přispět k tomu, aby regionální
ODS komunikovala vstřícně a přátelsky s novináři. Chci dát zkrátka mediálnímu obrazu jihomoravské ODS přívětivější tvář.
Přeji, Vám Jano hodně zdaru ve Vaší práci
a věřím, že ODS už svou přívětivější tvář nastavuje.
Jiří Kadrnka a Jana Darmovzalová
Kontaktní údaje:
Bc. Jana Darmovzalová
tisková mluvčí Regionálního sdružení ODS
Jihomoravského kraje
tel.: 776 300 161
e-mail: tiskove@odsjmk.cz, www.odsjmk.cz

Jak se chcete proﬁlovat v rámci koalice na
kraji a očekáváte pokračování této koalice?
ODS vždy deklarovala, že je seriózním partnerem a své závazky dodržuje, i když se momentálně může jevit, že je to nevýhodné.
Koaliční partner akceptoval námi navržené
personální změny v koaliční smlouvě. V koalici, která nám nemusí být po chuti, nicméně
je realitou, se ale musíme umět daleko výrazněji prosazovat. I k tomu má sloužit práce
mediální skupiny, aby taková témata vymýšlela a reagovala na aktuální dění. Jestli se
ukáže, že to neumíme, což bude vidět velmi
rychle, tak to jistě musí vést k zamyšlení nad
dalším vývojem.
A teď si obraťme role a zeptám se zase já
jako předseda RS ODS Vás Jano Darmovzalová. Proč jste se ucházela o post tiskové mluvčí regionálního sdružení a co
Vám tato práce může dát?
Ucházet se o pozici tiskové mluvčí byla pro
mě výzva. O politiku jsem se vždy zajímala
a mediální komunikaci studuji v posledním
ročníku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Podílela jsem se již v minulosti na některých
školních projektech, ale tato pozice mně nabízí skutečnou praxi a rozvoj toho, co jsem
teoreticky studovala. Věřím, že využití těchto
znalostí bude zároveň i přínosem pro jihomoravskou ODS a že budu platným členem
mediálního týmu. Budu se maximálně snažit
rychle poznávat speciﬁka politického marketingu a budu vděčná i za Vaše náměty, ale
také trpělivost a pochopení.

INTRANET JIHOMORAVSKÉ
ODS
Vážené kolegyně a kolegové,
tímto plním jeden ze svých slibů, který se
týkal zlepšení komunikace v členské základně jihomoravské ODS. Samozřejmě
budeme nadále rozesílat e-mailové informace z důležitých událostí jako jsou například zasedání Výkonné rady apod.
Vytvořili jsme intranet pro potřeby členů jihomoravské ODS, kde spolu můžeme
nejen komunikovat, ale také získávat zajímavé informace nebo zde můžete umístit
svůj text či názor.
Na intranetu si můžete přečíst články členů
jihomoravské ODS, vydané regionální tiskové zprávy, denně je zde umístěn monitoring tisku (celorepublikový) či v menu
„Bleskovky“ máte k dispozici aktuální zprávy
nejen z našeho kraje. Vaše reakce či návrhy
na zlepšení budete moci směřovat přímo
k administrátorovi. Adresa intranetuje
http://jmk.mluvimespolu.cz a každý, kdo
chce intranet využívat, tak se musí registrovat u administrátora. Postup registrace je
velmi jednoduchý.
Tímto bych chtěl poděkovat Víťovi Blahovi
z Brna, který tento projekt uvedl v život.
Věřím, že intranet přispěje k lepší, otevřenější a ucelenější komunikaci mezi námi.
Ing. Jiří Kadrnka
Váš předseda
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KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
JIHOMORAVSKÁ ODS BUDE
P O D P O R OVA T P Ř E V Z E T Í
NĚKTERÝCH NEMOVITOSTÍ
Z MAJETKU MINISTERSTVA
KULTURY ČR DO SVÉHO
VLASTNICTVÍ
Jihomoravská
ODS podporuje
převod
některých
objektů,
na něž se
ministerstvo dotazovalo, do vlastnictví kraje.
„Mnohé z uvedených objektů jsou kulturně
historicky velmi hodnotné a v této souvislosti
skýtají také velké možnosti pro celkový rozvoj
kraje, zejména v oblasti cestovního ruchu. Vzhledem k této hodnotě a s přihlédnutím k tomu, že
u mnohých z nich není dostatečně zhodnocen
jejich rozvojový potenciál, bude ODS podporovat převzetí části nabízeného majetku do svého
majetku,“ komentuje Ing. Jiří Kadrnka, předseda
RS ODS Jihomoravského kraje. „Jako prioritní
vidíme převod majetku v Lednicko-valtickém
areálu, který je zapsán na seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO,“ doplňuje Kadrnka.

LICHTENŠTEJNOVÉ
MAJÍ
PRO JIŽNÍ MORAVU VELKÝ
POTENCIÁL
Podle jihomoravské ODS není vztah s rodem
Lichtenštejnů pouze mezistátní záležitostí. Lichtenštejnové mohou mít pro region velký
rozvojový potenciál. Politici by měli hledat
cestu, jak rodu umožnit podílet se na správě
jejich bývalého majetku.
Při zářijové návštěvě lichtenštejnského knížete Hanse Adama II., který byl v České republice poprvé jako hlava státu, kterou
uznává Česká republika a opačně, se kníže
vyjádřil, cituji: „My bychom byli velmi rádi,
kdyby nám byly naše majetky vráceny. Jsme
ochotni do nich okamžitě začít investovat, aby
se z nich daly vytvářet hodnoty tak, jak to naši
předkové dělali po celou dobu svého hospodaření v těchto oblastech“. Zároveň kníže vyloučil podání žaloby na vrácení majetku jeho
rodu.
„Na rozdíl od jiných politiků, si jihomoravská
ODS myslí, že řešení těchto otázek nemusí
být čistě záležitostí mezistátních jednání. Politická reprezentace na jižní Moravě by měla

hledat všechny cesty, které povedou ke zlepšení vztahů mezi jižní Moravou a rodem Lichtenštejnů. Jsme přesvědčeni, že bychom
měli nalézt i taková řešení, která umožní rodu
Lichtenštejnů hospodařit na svém majetku,
což nutně nemusí znamenat jeho vydání. Působení rodu na jižní Moravě by bezesporu
pozvedlo nejen význam regionu, ale i zájem
o jižní Moravu,“ prohlašuje Jiří Kadrnka,“
předseda RS ODS Jihomoravského kraje.

DATOVÉ SCHRÁNKY ZJEDNODUŠÍ KOMUNIKACI
Od 1. října, tedy o měsíc dříve než stanovuje
zákon, aktivoval Jihomoravský kraj svou datovou schránky a zahájil tak její plnohodnotný
provoz. Kraj chce umožnit uživatelům datových schránek, aby si na tento způsob komunikace zvykli ještě před jeho povinným
užíváním od 1. listopadu. Ve zkušebním provozu kraj schránku testuje od poloviny července. Na základě dosavadních zkušeností
jsme provedli organizační i technická opatření a proškolili zaměstnance tak, abychom
byli na fungování datových schránek dobře
připraveni.
Datové schránky slouží ke komunikaci s orgány veřejné moci i mezi těmito orgány vzájemně. Povinně jej musí od 1. listopadu 2009
používat právě orgány veřejné moci při komunikaci mezi sebou, vůči právnickým osobám, kterým byla datová schránka zřízena ze
zákona a vůči těm, kterým byla zřízena
schránka na základě jejich vlastní žádosti.
Zpráva podaná přes datovou schránku plně
nahrazuje doručenou zásilku a to i do vlastních rukou.
Jde o další krok v elektronizaci veřejné
správy, která přináší především úsporu času
občanů i úředníků a snížení byrokracie. Řadu
záležitostí bude možné vyřídit přímo „od počítače“ bez nutnosti obcházet úřady, chodit
na poštu atd.
Ing. Jiří Crha
ředitel KÚ JmK

MORAVA MŮŽE MÍT VODNÍ
CESTU DO DUNAJE
Zástupci Jihomoravského kraje se zúčastní
konference Přátelská a moderní doprava,
která se uskuteční 13. října v Bruselu. Na
této konferenci by mohlo dojít k dalšímu posunu v přípravách vodní cesty spojující Moravu s Dunajem. Zájem o budování kanálu
potvrdili již v září zástupci Dolnoslezského
vojvodství.

V září se zúčastnila skupina členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje exkurze na
vodní cestu Dunaj – Mohan v Bavorsku,
která by mohla být vzorem moderní vodní
cesty napojující jižní Moravu na Dunaj a tím
na evropskou síť vodních cest. Této exkurze
se účastnili mimo jiné i zájemci z Moravskoslezského kraje i Dolnoslezského vojvodství
v Polsku. Při této příležitosti se také potvrdil
zájem Polska na budování společné vodní
cesty spojující Moravu s Dunajem a Odrou.
Všechny obce a vojvodství ležící na trase této
plánované vodní cesty mají koridor zahrnutý
ve schválených územních plánech.
„Polští zástupci zároveň potvrdili, že vodní
cestu Dunaj – Odra považují za významný
rozvojový záměr na své dopravní infrastruktuře. Potvrzením této skutečnosti je právě pozvánk a Dolnoslezs k ého m aršálk a n a
konferenci Přátelská a moderní doprava,
která se koná v Bruselu 13. října tohoto roku.
Očekávám, že zástupci Jihomoravského
kraje se této konference zúčastní,“ komentuje Jaroslav Pospíšil, člen Rady Jihomoravského kraje..
Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe je projekt
průplavu, který by měl spojit řeky Dunaj,
Odra a Labe pro lodní dopravu. Krom těchto
řek mají významnou roli v projektu řeky Morava a Bečva. Příznivci průplavu jsou ministerstva České republiky i sousedních států,
stavební, logistické a rejdařské ﬁrmy, některá
města a obce na trase průplavu, někteří dopravní odborníci a Evropská unie v rámci
podpory udržitelného rozvoje v Evropě.
Česká republika je jedinou zemí z 27 států
EU, která není přímo nebo nepřímo spojena
kvalitní vodní cestou s mořem. Plánované
propojení vodních cest je jedením z nejvýznamnějších evropských projektů, který ještě
chybí k dokončení propojené sítě evropských vodních cest.

OCENĚNÍ PRO KRAJSKÝ
ÚŘ AD
Krajský úřad obsadil 2. místo v soutěži Úřad
roku „Půl na půl – respekt k rovným příležitostem“. Tuto soutěž vyhlásila společnost
Gender Studies ve spolupráci s Ministerstvem vnitra s cílem podporovat zavádění rovných příležitostí do práce a politiky úřadů
veřejné správy a především vyzdvihnout ty
úřady, kde princip rovných příležitostí funguje. Úřady byly hodnoceny podle šesti základních kritérií, mezi nimiž je například počet
žen ve vedoucích funkcích, vytváření podmínek pro slaďování rodinného a pracovního života či existence antidiskriminačních opatření
uvnitř úřadu. Krajský úřad Jihomoravského
“pokračování na str. 4”
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kraje se úspěšně účastnil všech ročníků této
soutěže. Získaného ocenění se velmi vážíme
a představuje pro nás současně velkou motivaci k dalšímu zlepšování.
Krajský úřad rovněž získal 3. místo mezi krajskými úřady v třetím ročníku projektu Nejlépe
komunikující úřad. Projekt pravidelně monitoruje úroveň komunikace institucí veřejné
správy. I tento úspěch je velkým povzbuzením pro naši další práci pro občany Jihomoravského kraje.
Ing. Jiří Crha
ředitel KÚ JmK

PARLAMENT A SENÁT
PARLAMENTNÍ

BLOK

Vážení čtenáři, i v tomto vydání Regionálních lis tů
jsme pro vás připravili informace z obou českých
parlamentních komor – Poslanecké Sněmovny a Senátu. Zaměříme se na
proběhlé schůze, střípky
z plenárních jednání i na to, co nás čeká
v nejbližších týdnech.
Poslanecká sněmovna
Od minulého čísla Regionálních listů se Poslanecká sněmovna sešla čtyřikrát: na 60.
schůzi (8. – 11. září 2009), 61. schůzi (15.
září 2009), 62. schůzi (29. září - 2. října
2009) a 63. schůzi (24. a 25. září 2009).
***
60. schůze Poslanecké sněmovny se nesla
zejména v duchu změny Ústavy o možnosti
obecného zkrácení volebního období v reakci na zrušení předčasných voleb Ústavním soudem na návrh poslance Melčáka.
Tato ústavní novela umožňuje rozpuštění
Poslanecké sněmovny a vypsání „předčasných voleb“ nikoliv ad hoc, jak tomu bylo
například v roce 1998, ale naopak umožňuje postupem v souladu s ústavou rozpustit sněmovnu. Tato novela byla
schválena ústavní většinou dne 11. září
2009 na 60. schůzi sněmovny.
***
Rozpuštění sněmovny dle schválené novely

Ústavy z 60. schůze mělo být schváleno na
61. schůzi poslanecké sněmovny, tedy 15.
září 2009. Jediným bodem této schůze
tedy bylo rozpuštění Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Na poslední
chvíli se ovšem Česká strana sociálně demokratická postavila proti tomuto návrhu
a hlasovala proti. Poslanecká sněmovna
nebyla rozpuštěna. Zde je vhodné připomenout, že to byla právě sociální demokracie, která vyvolala v první polovině
tohoto roku hlasování o důvěře vládě a prosazovala co nejbližší termín předčasných
voleb. V tomto případě se opět ukazuje nezodpovědnost sociálnědemokratických politiků vůči vlastní zemi. Ještě na začátku na
září přitom předseda ČSSD tvrdil následující: „Myslím, že experti by měli plnit zadání,
které dostali. To znamená, hledat řešení na
toho 9. - 10. října. A pozdější varianta?
V tuto chvíli je předčasné se k tomu vyjadřovat. My dáváme přednost říjnovému termínu."
***
62. a 63. schůze se již nesly v duchu ekonomického protikrizového balíčku Fischerovi vlády a přípravy
zákona o státním rozpočtu na rok 2010.
Fischerova vláda dle slov
premiéra spojuje svoje
další pokračování právě
s rozpočtem na rok
2010, který nepřekročí
s c h o d e k c c a 16 5
mld. Kč.
Ministr ﬁnancí Eduard Janota na půdě Poslanecké sněmovny pronesl
toliko: „Chci zdůraznit, že
se jedná o řešení, které
vnímá politickou realitu,
alespoň takto si to předkladatel a vláda uvědomuje, a proto došlo
k celé řadě kompromisů v opatřeních,
která byla navržena a schválena vládou,
a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.
Chci říci - a pan premiér se o tom zmínil že navrhujeme v rámci jakési záchranné
brzdy pro rok 2010 uspořit výdaje ve výši
64 miliard korun. Já jsem dělal náměstka
na Ministerstvu financí hodně let, ale nevzpomínám si, že by k tak radikálnímu
a masivnímu snížení výdajů došlo. To pro
ty, kteří kritizují rozpočet z pozice zprava.
Pro ty, kteří ho kritizují z druhé strany, chci
říci, že i v oblasti příjmů jsme se snažili
dopad vybalancovat, to znamená vybalancovat dopad mezi tím, co dopadá více na
chudší vrstvy obyvatelstva, a tím, co dopadá více na movitější vrstvy obyvatelstva.
Mám tím na mysli relaci při zvýšení daně

z přidané hodnoty o 1 %, nižší sazby i základní sazby. Mám tím na mysli opatření
v oblasti spotřebních daní, která relativně,
a to všichni takto víme a vnímáme, postihují
chudší vrstvy obyvatelstva, na druhé straně
odstranění stropů, resp. jejich zvýšení na
šestinásobek a zavedení 23 % sazby nad
úroveň 145 tisíc, která pochopitelně výhradně postihuje movitější příjmové skupiny obyvatelstva, toto kompenzuje.
…
Co se týče mandatorních výdajů, já jsem se
zmiňoval a několikrát jsem zdůrazňoval, že
mandatorní výdaje jsou dnes nad možnosti,
nad rámec ekonomické únosnosti české
ekonomiky, České republiky. Já vzpomínám, že v roce 2006 krátce před volbami
byly mandatorní výdaje rozpočtu z roku na
rok navýšeny o 70 miliard, 58 miliard byla
sociální oblast, 12 miliard platba státu do
systému zdravotního pojištění. Chci konstatovat, že byť se vláda Mirka Topolánka
pokoušela o určitou redukci, snížení těchto
výdajů, zdaleka se to nepodařilo, protože
rozsah krácení těchto výdajů nepřekročil
i v batohu Mirka Topolánka, chcete-li, 25
miliard korun. Čili ten
prostor podle mého názoru tam je i v dnešní situaci, byť to velmi bolí,
ale situace je natolik
vážná, kdy v souvislosti
s p o k l e s e m v ý ko n u
ekonomiky, s poklesem
poptávky ze zahraničí,
s poklesem exportu lze
očekávat pokles příjmů
rozpočtu včetně pojistného o cca 160 miliard korun. Čili za této
situace přicházejí i mimořádná opatření. A já
zdůrazňuji opatření výhradně a výlučně pro
rok 2010 na straně výdajů.
Na straně příjmů daňové změny jsou koncipovány tak, že pokud nebude přijata jiná
legislativní norma, ty legislativní normy,
které budete schvalovat, pokud je schválíte, budou platit pro rok 2010 a automaticky budou prolongovány, anebo budou
změněny pro další léta.
Co se týče důvodu. My v letošním roce
skončíme s výsledkem hospodaření 7,4 %
HDP za veřejné rozpočty. Je to obrovské
číslo. Zdánlivě, laicky, povrchně při porovnávání s jinými státy se tváříme, jako že se
nic neděje. Já uvedu příklad Velké Británie,
Belgie, Itálie, Holandska, Německa. Nicméně chci zdůraznit jednu věc - že tyto
země masivním způsobem sanovaly problémy bankovního sektoru v miliardách eur,
kdežto Česká republika nikoliv. Čili chci
“pokračování na str.5”
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zdůraznit, že tyto země od příštího roku,
pokud jim tato jednorázová sanace odpadne, opět se dostanou do úplně jiných
relací ve vztahu k veřejným financím a HDP.
Česká republika má výrazný strukturální
problém v rozpočtu. My o něm diskutujeme
minimálně deset let. Bohužel jenom diskutujeme. Většina opatření, která byla přijímána v posledních letech - nyní nemyslím
poslední dva roky, myslím tím minimálně
období od roku 2000 - byla přijímána tak,
že se poměrně snadno přijímala opatření,
která snižovala daně. Na druhé straně se
přijímala opatření, která nesnižovala výdaje, ale naopak tyto výdaje zvyšovala. To,
že byl masivní ekonomický růst, to daný pohled na problém zastíralo. My jsme plnili
kritéria Maastrichtu, ale nástupem ekonomické krize se situace rapidně a radikálně
změnila.
Jaké mohou být důsledky, následky toho,
nebude-li tento kompromisní balíček opatření vlády schválen? Česká republika se
stane určitým problémovým subjektem
v očích investorů z pohledu jejich podnikatelských aktivit v České republice. Mám na
mysli zejména investory, kteří investují do
České republiky tím, že kupují naše dluhopisy. Víte, že státní dluh se vyšplhá na úroveň jednoho bilionu, řádově 200, možná
250 miliard v letošním roce, že financování
dluhové služby je poměrně složitým problémem, který čeká každou vládu, která
bude po této úřednické vládě pokračovat.“
SENÁT

Senát v uplynulém období jednal třikrát:
proběhla 10., 11. a 12. Schůze. I Senátu
se dotkly události spojené se zrušením
předčasných voleb ze strany Ústavního
soudu, a tak přišel na řadu několik let starý
návrh Senátu o obecné úpravě zkrácení
volebního období, tak jej schválila Poslanecká sněmovna dle výše uvedeného
textu. Senát po dlouhé debatě tuto novelu
ústavního zákona schválil ve znění, tak jak
jej schválila Poslanecká sněmovna, a to
v poměru 63 senátorů PRO, 3 senátoři
PROTI návrhu. Senátor Tomáš Julínek jako
zástupce navrhovatelů uvedla následující:
„Jak již jsem řekl, základem pro zpracování

byl náš senátní návrh novely v článku 35
Ústavy, který jsme podali Poslanecké sněmovně v srpnu 2006, který byl veden jako
sněmovní tisk č. 16.
Ústavní článek 35 v platném znění vymezuje v odst. 1 čtyři důvody pod příslušnými
písmeny, při jejichž naplnění prezident
může rozpustit Poslaneckou sněmovnu.
Senátní návrh novely doplňoval článek 35
v odst. 1 o další pátý důvod, proč tak může
učinit. Konkrétně mělo jít o případ, kdy
vláda podala demisi a s návrhem prezidenta republiky na rozpuštění Poslanecké
sněmovny vyslovila souhlas nadpoloviční
většina všech poslanců.
Poslanecká sněmovna se s návrhem Senátu neztotožnila a přijala návrh na změnu
ústavního článku 35, který je koncepčně
odlišný, než jsme poslali do Poslanecké
sněmovny. Předložený návrh ústavního zákona doplňuje článek 35 Ústavy o nový
odst. 2, který má tento obsah:
Prezident republiky Poslaneckou sněmovnu rozpustí, navrhne-li mu to Poslanecká sněmovna usnesením, s nímž
vyslovila souhlas třípětinová většina všech
poslanců. Navrhované řešení tak zakládá
nový způsob, jak rozpustit Poslaneckou
sněmovnu, ale zachována samozřejmě
zůstává možnost prezidenta rozpustit Poslaneckou sněmovnu v těch čtyřech případech, a toto je způsob koncepčně jiný.
Tady se fakticky dává prezidentovi ústavní
povinnost Poslaneckou sněmovnu rozpustit vždy, pokud se na tom sama usnese kvalifikovanou většinou poslanců. Poslanecká
sněmovna v tomto případě není vázána žádnými ústavními omezeními, která by vylučovala přijetí usnesení
o rozpuštění. Zůstává tak plně na
její úvaze, zda se rozpustí či nikoliv. Tady se předpokládá, že tak
učiní moudře a že tak učiní v těch
případech, kdy je toto účelné.
Součástí návrhu, který k nám doputoval, je také oprava určitého
nedostatku v Ústavě, a je to doplnění článku 66 Ústavy, kde navrhovaná změna zajišťuje, aby
v případě, že prezident nemůže
vykonávat své povinnosti, bylo
možné vyhlásit volby do komor
Parlamentu České republiky předsedou
vlády, což v předchozí Ústavě chybělo a je
to nepochybně správné doplnění a lze takovéto doplnění akceptovat, protože taková situace samozřejmě reálně může
nastat a je tudíž dobře, že Poslanecká sněmovna doplnila úpravu článku 66.
A poslední změnou, která je v tisku 153, je
stanovení účinnosti tohoto zákona, protože
v původním senátním návrhu bylo, že účinnost nastává prvním dnem následujícího
měsíce a v tomto případě tady měníme
účinnost na vyjití ve Sbírce.“
Zdeněk Morký

ODS BRNO-MĚSTO
NEDĚLNÍ ODPOLEDNE V IVANOVICÍCH PATŘILO DĚTEM

V neděli 30. 8. se v odpoledních hodinách
uskutečnila dětská show pořádaná v rámci
předvolební kampaně ODS, kterou uspořádalo MS ODS Ivanovice. Pro děti byl připraven pestrý zábavný program v podobě
lákavých soutěží. Účastníci akce měli možnost se setkat s některými z kandidátů a pobavit se o připraveném volebním programu.
Mezi zúčastněnými byli i zástupci první desítky kandidátů: Václav Mencl, Aleš Kvapil
a Evžen Šik. Nedělní odpoledne v Ivanovicích
probíhalo v přátelském duchu. Bylo připraveno mnoho her a aktivit, které ocenili nejen
malí návštěvníci, ale i dospělí. Závodilo se například ve střelbě hokejkou na branku, ve
zručnosti či v procvičování paměti, což pro
začátek nového školního roku bylo více než
příhodné. Rodiče ratolestí zaujala také účast
kandidátů ODS, se kterými mohli prodiskutovat témata k volebnímu programu. Akce se
těšila velkému počtu návštěvníků nejen ze samotných Ivanovic, ale i okolním měst. K příjemné atmosféře celé akce přispělo
i vydařené počasí, které potěšilo návštěvníky
slunečnou a především modrou oblohou.
Šárka Cechová
ODS Brno-město

DĚTSKÉ
LEDNE

ZÁBAVNÉ

ODPO-

Pěkné sluneční počasí
provázelo
š k o l á k y
i předškoláky
den před zahájením školního roku.
P o n d ě l í
31.srpna patř i l o d ě te m .
Místní sdružení ODS
Nový Lískovec připravilo pro děti zábavný akční prog r a m p l n ý h e r a z á ž i t k ů . Po n d ě l n í h o
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odpoledne se zúčastnilo i několik jihomoravských kandidátů, Aleš Kvapil a Evžen
Šik. Pěkné slunečné počasí přilákalo do
Nového Lískovce velké množství dětí,
které poslední prázdninový den přišly přivítat nový školní rok. Celá akce byla doprovázena řadou lákavých her a soutěží,
které pro děti připravilo MS ODS Nový Lískovec. Děti si užívaly hrátek na elektrických vozících, hradní skluzavce či
horolezecké věži.

kdo měl ruce a nohy pomáhal seskupit sezení hlediště. K jasnému nebi byl vztyčen
skákací hrad a narazil se první sud. Přijeli Olšanovi mušketýři a žonglér Martin si počal

Šárka Cechová
ODS Brno-město

UKONČENÍ PRÁZDNIN NA TATRANU

Bohatý program, zajímaví hosté a soutěže, to
vše bylo k vidění ve čtvrtek 3.9.2009 odpoledne v Kohoutovicích. MS ODS Kohoutovice uspořádalo akci pro děti, které se tak
mohly rozloučit s letními prázdninami ve veselém duchu. Kromě stavění „posledního
prázdninového táboráku“ děti opékaly špekáčky a jezdily na koních. Místní sdružení
ODS Kohoutovice ukončilo letní prázdniny ve
velkolepém stylu. Od 16:00 se návštěvníci
mohli těšit ze zábavného programu, které pro
ně byl přichystán. Bohatý program obsahoval jízdu na koních, postavení a zapálení „posledního prázdninového táboráku",
představení programu Městské policie a akcí
záchranářů ČČK.
Šárka Cechová
ODS Brno-město

tréninkově pohazovat kruhy a míčky. Idylka..!
Mr.Frgal, zvukař, rozpletl kilometry kabelů
a jal se zapojovat aparaturu. Já v klidu neklidu
rozplétal jednotlivé body scénáře a ubezpečoval se, že vše je jak má být. Nebylo !!! Když
potřetí vyletělo „fíčko“ a do kabelů neproudila
žádoucí elektrická krev zbledli zvukaři i hasiči. Po třináctém pokusu je beznadějně nahodit začal cirkus. Nebyl proud, zato
adrenalinu bylo, že se dal stáčet do půllitrů…Silná slova, orosená čela a beznaděj
a zmatek. A do toho začala proudit natěšená
děcka. A přišli mušketýři, prý, jestli mají někoho propíchnout. Sotva však vytáhli kordy
(na věži odbíjela 15. hodina) přišli všichni
střeličtí elektrikáři a po krátké poradě na TO
přišli a, představte si, proud tekl !!! Dav pořadatelský zajásal a já se mohl ujmout mikrofonu a zahájit s malým zpožděním dětskou
prázdninovou slavnost. Promluvil pan starosta a host a žonglér Martin rozjel razantně
svoje programové číslo. Dobově oháknutí
mušketýři nešetřili sebe ani dámu, která se
jim připletla do souboje a k překvapení
všech, když dobro porazilo zlo, oddali se
zcela přátelením se s dětmi v dobrodružných
hrách a soutěžích. Na děckách a i divácích
bylo vidět, že se baví, zvláště po té, co byli
všichni hojně odměňováni sladkostmi a potleskem. Kdo se nechtěl popasovat s kordem, zašel si zaskákat do hradu nebo se
projet na elektrickém vozítku Segway. Úto-

ODS BRNO-VENKOV
DĚTSKÝ DEN VE STŘELICÍCH
ANEB JAK SE MÁLEM…NEHRÁLO
A byla neděle. Přesně taková, jakou jsme si
všichni přáli. Příjemně prohřátá a krásně
modrá. Po měsíci příprav zkrátka byla tady
a my všichni, pořadatelé i účinkující, byli natěšení. Je důležité vědět, že všichni jsou na
svých místech a že všechno klape. Grily byly
zažehnuty jak olympijská pochodeň, udírna
zahulila( hasiči byli přítomni, takže bez po plachu) přesně načas najela zvuková technika,

BURČÁKOVÉ ODPOLEDNE
V sobotu 3.10.2009 v odpoledních hodinách
uspořádalo MS ODS Šlapanice pro veřejnost
tradiční podzimní akci "Burčákové odpoledne ochutnávka letošního burčáku". K dobré náladě
a spokojenosti přibližně 130 návštěvníků přispělo i pěkné slunečné počasí. Pořadatelé přivítali na akci zástupce Oblastní rady ODS
Brno-venkov v čele s poslancem Mgr. Davidem
Šeichem.
Ing.Miroslav Mrkvica
předseda MS ODS Šlapanice

kem z boku byly rovněž obleženy, zpočátku
ostýchavými rodiči, zprava pípy a zleva grily
s udírnou. Obléhání hasičského podhradí pokračovalo i když zazněl zvonec a dětskému
rejdění byl konec. Mušketýři se šli vrátit do civilu, Martin šel hledat ztracené
míčky, a na pódiu na rozprostřeném
orientálním koberci se již chystala kytarová banda Alband. Já se šel převléknout do košulenky, kterou mi šila
Helenka Bartschová, naladili jsme si
nástroje a nekalibrovali všechny
smysly pro střelické diváctvo. Byl to
nádherný pohled do zaplněných řad,
kde seděla i moje maminka s tatínkem
a všichni, se kterými běžně či sem
tam potkávám. Byl to neuvěřitelně příjemný pocit se s muzikou a texty,
úplně novými písničkami a touto podstatně
jemnější hudbou, než která mě provázela
podstatnou částí života, rozdělit s vámi se
všemi. Potlesk, kterým jste nás spontánně
zahrnovali po každé písničce i na závěr koncertu, jsem bral jako odměnu a povzbuzení.
Že se to dalo poslouchat a že ten nedělní
podvečer byl pro vás skutečně sváteční. Poděkuji za sebe i za kapelu všem těm, kteří se

podíleli na přípravě a průběhu celé akce, za
podporu obci, hasičům i mecenášům a samozřejmě vám, snad spokojeným děckám
a dospělákům, bez kterých by to nikdy nebylo ono…..a těším se příště!
Jaroslav A. Kronek
ODS Střelice
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VRANOVSKÁ EMPIÁDA 2009
Obec Vranov a Sdružení dobrovolných hasičů Vranov uspořádali ve čtvrtek 26.9.2009
6.ročník Vranovské Empiády pro děti základních škol Brna-venkova, tradičně v areálu Vranovského žlebu, AMK Zbrojovka Brno. Tento
branný závod má velký ohlas mezi žáky a učiteli, protože v letošním roce se sešlo 304
žáků z 19-ti základních školy.
Smíšená družstva soutěžili ve třech kategoriích a utkali se ve znalosti a dovednosti v topograﬁi – orientace podle mapy, zdravotní
přípravě, přírodovědě, protipožární ochraně.
Plnili pohybově - dovednostní úkoly, pravidla
silničního provozu a vyzkoušeli si i právně
právní vědomí.
V doprovodném programu byly zařazeny
ukázky ze zásahů
hasičů a rychlé záchranné služby, nejen
sanitním vozem ale
i vrtulníkem. Poděkování patří Jihomoravskému záchrannému
sboru a Krajské
službě rychlé pomoci, ti zde prezentovali svoje dovednosti
a děti měli možno si i zásahovou techniku
a prostředky z blízka prohlédnout a osahat.
Díky patří také Městské polici Brno, Univerzitě obrany, Českému červenému kříži, kteří
se již tradičně podíleli na zajištění stanovišť
trati a samozřejmě všem pořadatelům, kteří
připravili hezký a sportovně náročný den pro
děti.
Marek Juha
starosta obce Vranov

LIECHTENŠTEJNSKÝ KNÍŽE
HANS ADAM II. NA JIŽNÍ MORAVĚ
Liechtenstejnský
kníže Hans Adam II.
dnes v doprovodu
velvyslankyně Liechtenštejnského
knížectví ve Vídni
Marie-Pie Kothbauerové navštívil 25. 9.
2009 Jihomoravský kraj. Na zámku v Mikulově
knížete přivítal hejtman Jihomoravského kraje
Michal Hašek, Marek Juha, krajský zastupitel a starosta obce Vranov u Brna a další
představitelé kraje a města Mikulova.
Na programu jednodenní návštěvy knížete
byla prohlídka mikulovského Regionálního
muzea, Liechtensteinského domu v Břeclavi,
zámku v Lednici a zámku ve Valticích, kde se
v podvečer uskutečnil křest knihy Pavla Juříka nazvané „Moravská dominia Liechtensteinů a Dietrichsteinů“ za přítomnosti
představitelů šlechtických rodů, spjatých
s Českou republikou.

Kníže Hans Adam II. na tiskové konferenci
v Mikulově vyjádřil radost nad tím, že se letos
podařilo normalizovat vzájemné vztahy mezi
Liechtensteinskem a Českou republikou
a byly navázány diplomatické styky. Ocenil
také podíl Jihomoravského kraje na rozvíjení
kontaktů s jeho zemí. Během setkání na mikulovském zámku byla na programu rozhovorů stejná témata jako při nedávné návštěvě
jihomoravských představitelů na liechtensteinských panstvích v Rakousku – především
rozvoj spolupráce v oblasti vysokoškolského
vzdělávání a výměny studentů jihomoravských univerzit a univerzity ve Vaduzu. Také
připomněl připravovanou návštěvu liechtensteinských podnikatelů na jižní Moravě.
Na otázky novinářů kníže Hans Adam připustil, že Liechtensteinové by uvítali navrácení rodového majetku, který jim byl konﬁskován po
druhé světové válce na základě poválečných
dekretů prezidenta republiky. Aktivní kroky
v této otázce však nepodnikají. „Nám šlo zejména o to, abychom konečně normalizovali
vztahy mezi našimi zeměmi, jež mají mnoho
společného v minulosti. Pokud by nám byl
majetek navrácen, jsme připraveni okamžitě
do něj začít investovat, aby se na něm znovu
mohly vytvářet hodnoty jako za našich
předků,“ řekl Hans Adam II. Vyjádřil přesvědčení, že by takové řešení bylo i v zájmu
českého obyvatelstva v regionu.
Hans Adam II. se také setkal také s představiteli Národního památkového úřadu v čele
s jeho generální ředitelkou Naděždou Goryczkovou. Podle Petra Kroupy, ředitele
brněnského pracoviště tohoto ústavu, spravujícího nyní Lednicko-valtický areál, někdejší
moravské dominium rodu, bylo cílem jednání
navázat na 760letou historii a bez zátěže minulosti se zaměřit na studium, ochranu a prezentaci památek spojených s historií
Liechtensteinů. Navázat aktivní spolupráci
mezi památkáři a archiváři na obou stranách,
například pořídit kopie některých rodinných
fotograﬁí a dokumentů jež se nacházejí na
území ČR a pro rod Liechtensteinů mají emotivní cenu. Cílem je také umožnit výměnu některých uměleckých děl pro účely výstav
v ČR i ve vídeňském Muzeu Liechtenstein.
Marek Juha
starosta obce Vranov

M A L OVÁ N Í V D Ě L Ň Á K U I I I
Dne 27.9.2009 proběhl v Dělnickém domě
ve Zbýšově již třetí ročník „ Malování v Dělňáku „ pod záštitou místního sdružení ODS.
Děti pracovaly ve čtyřech skupinách na téma
„Louka a život na ní“. Výsledkem více jak hodinové
práce byli
pestrobarevní mot ý l i ,
rozkvetlá
louka květů

od nejmenších dětí, prostorový trs lučních
zvonků a nejstarší se pokusili zachytit pohled
na krajinu z ptačí perspektivy. O organizaci
se postaral tým ve složení Mgr. Petra Morávková, Ludmila Perglová, Marcela Šrajtlová
a Bc. Petra Vavříková. Zúčastnilo se okolo
padesáti malých malířů. Akce se líbila nejen
dětem , ale i pozvanému hostu poslanci PSP
ČR za Brno-venkov Davidu Šeichovi. Vytvořená dílka bude možné zhlédnout v kulturním
centru ve Zbýšově.
Rádi bychom podělovali nadačnímu fondu „
Náš domov “, který poskytl věcný dar v podobě
výtvarného
materiálu. Finanční
p o d p o r u
zajistila ﬁrma Elektro Morávek Team s.r.o.
a tisk plakátů a fotograﬁí ﬁrma DEJVY centrum.
Daniel Morávek
MS ODS Zbýšov

SETKÁNÍ STAROSTŮ V ŽIDLOCHOVICÍCH
V Židlochovicích se
24. září
2 0 0 9
uskutečnilo set k á n í
starostů,
místostarostů a tajemníků měst pověřených
výkonem státní správy bývalého okresu Brno
- venkov. Na jednání k nám přijeli zástupci
Ivančic, Kuřimi, Pohořelic, Rosic, Šlapanic
a Tišnova. Na úvod setkání se naše město prezentovalo projekty, které byly uskutečněny za
pomoci dotací převážně z EU. Následoval program, jehož body rozpracovalo předsedající
město Židlochovice:
- příprava rozpočtu města na rok 2010 v podmínkách výpadků příjmů vlivem hospodářské
krize, úsporná opatření
- koncepce úklidu městských komunikací
v zimě v duchu změny zákona o pozemních
komunikacích
- aktivace datových schránek města, příprava
projektů k výzvám
Po zajímavých diskusích a výměně zkušeností a názorů k jednotlivým tématům následovala prohlídka jednoho z projektů regenerace židlochovického sídliště.
Vlastimil Helma
starosta Židlochovic
předseda ODS Židlochovice
PŘEHLED INTERNETOVÝCH STRÁNEK MÍSTNÍCH
SDRUŽENÍ ODS BRNA-VENKOVA
MS Židlochovice – www.ods-zidlochovice.cz
MS Střelice – www. ods.strelice.cz
MS Zbýšov – www.odszbysov.webnode.cz
MS Moravany – www.odsmoravany.cz
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ODS BLANSKO
LÉTO S TOPOLEM NA BLANENSKU
V duchu základní
my š l e n k y k a m paně „Léto s Topolem“, kterou
bylo především
bezprostřední setkávání a rozhovory
s lidmi, se nesla
i cesta předsedy
ODS Mirka Topolánka po okrese Blansko. Základním dopravním prostředkem při ní bylo kolo a hlavní
„hnací silou“ vlastní nohy. I zde Mirek Topolánekprokázal, že je skutečným a ne jen papí-

ODS BŘECLAV
rovým lídrem, protožejednoznačně udával
tempo v pelotonu, tvořeném poslanci, starosty
a dalšími představiteli ODS. Z mnoha bodů jeho
cesty připomeňme alespoň ocenění
dobrovolných hasičů v Kunštátu a Letovicích a návštěvu westernového
městečka u Boskovic. Jaký ohlas
kampaň měla? Nejlepším důkazem
jsou určitě bezprostřední a velice pozitivní reakce lidí, kteří dali jednoznačně najevo, jak oceňují takovou
možnost „z očí do očí“ vyjádřit své názory a podělit se o věci, které je trápí
i které jim přinášejí radost.
Jiří Crha
ODS Blansko

OBEC NĚMČIČKY MYSLÍ
NA SENIORY
Obec Němčičky uzavřela smlouvu
o dlouhodobém pronájmu objektu místní
fary. Dům stojící v blízkosti místního kostela byl velmi málo využíván, a tak obec
navrhla možnost jeho využití pro sociální
služby. V nejbližších dnech bude zahájen provoz denního stacionáře pro sen i o r y, t z v. D o m o v i n k a P a n n y M a r i e .
Stacionář je koncipován pro denní pobyt
cca 12 seniorů. Domovinku budou navštěvovat nejen občané Němčiček, ale
také senioři z okolních obcí. Provoz bud o v y b u d e z a j i š ťo v a t o b e c , s o c i á l n í
služby budou poskytovat pracovnice Oblastní charity Břeclav. Tato služba nebyla
doposud v obci poskytována, a tak věříme, že ji občané přivítají a budou hojně
využívat.
Petr Slezák
starosta Obce Němčičky
člen Regionální rady ODS JMK

ODS HODONÍN
ROCKOVÉ SLAVNOSTI ANEB
STRÁŽNICE HLEDÁ SUPERSTAR
Československá Superstar je v plném proudu, proto se i poslanec Walter Bartoš rozhodl, aby ani
Strážnice nezůstala pozadu. Každý
rok zde pořádá začátkem září
Rockové slavn o s t i, te n to
rok jim připadlo datum 13. září, což bylo den
po Strážnickém vinobraní. Pořadatelé a úklidová četa měli co dělat, aby na odpoledne,
po bouřlivém a do svítání trvajícím vinobraní,
bylo vše nachystáno. Nakonec se vše stihlo
a začalo se podle plánovaného harmonogramu.
Jako každý rok zde vystoupily kapely ze Strážnice a blízkého okolí. Zahrála kapela Walter
Bartoš Band, ale to nebylo vše, co se v nedělní odpoledne na strážnickém náměstí Svobody odehrálo. Walter Bartoš při moderování
slavností sliboval, že přijde i malé překvapení
a odbitím páté hodiny přišlo. Na pódiu přivítal
Eduarda Klezlu, který je znám především
z první řady Česko hledá Superstar, kde ﬁguroval jako porotce. Některým už bylo jasné,
z jakého důvodu jej poslanec Bartoš pozval. „
Ano, i dnes zasedne jako předseda poroty
soutěže Superstar, ve které se utkají mladé
holky z místního pěveckého kroužku,“ dodává
Bartoš. Spolu s Eduardem Klezlou byla v po-

rotě senátorka Alena Venhodová a místopředseda MS Strážnice, hudebník Pavel Svačina.
Jelikož byly adeptky vybrány předem, tak
měly několik dní na to, aby si připravily a natrénovaly píseň, která jim jde nejlépe. S hudebním doprovodem se všechny soutěžící
s minimální trémou pustily do zpěvu.
„Všechny jste zpívaly skvěle, dnes bych nikoho do Hvězdné pěchoty nenominoval,“
směje se Eduard Klezla. I proto bylo vyhodnocení nejlepší zpěvačky velmi těžké. Nakonec se porotci rozhodli dát několik cen.
Vyhlásili dvě první místa, jedno místo pro nejmladší zpěvačku a nakonec cena předsedy
poroty, tu získala zpěvačka, která nejvíce
svým zpěvem zaujala Eduarda Klezlu. Dostala
od něj 3 lístky na muzikál dle jejího výběru
v Praze.
Nikdo z holek
však domů
nešel s prázdnou, každá
z nich dostala
symbolickou
čokoládu
a certiﬁkát, že
zpívala v Superstar, podepsán Eduardem
Klezlou.
Přestože celoodpolední Rockové slavnosti
měly sloužit mimo jiné ke kampani Waltera
Bartoše do parlamentních voleb, které se nakonec nekonaly, tak si ji lidé přes velmi kvalitní
program jistě zapamatují snad i do května
příštího roku.
Jiří Kasala
ODS Hodonín

MALÁ VZPOMÍNKA NA LÉTO
S TOPOLEM
Přestože je léto už neodmyslitelně pryč, tak
bych rád vzpomněl na kampaň Mirka Topolánka, kdy v rámci jeho cest zavítal i na Hodonínsko, konkrétně do Strážnice.
Po parném odpoledni 4. srpna, kdy předseda
Topolánek ujel na kole okolo 30 kilometrů a
v Hodoníně ještě na kánoi pár desítek minut
vesloval, tak se v podvečerních hodinách šel
ochladit do strážnických zámeckých sklepů,
ve kterých se setkal s představiteli města Strážnice. Mezi kterými bylo vedení města, ředitelé
a zástupci škol, podnikatelé a zástupci za
místní organizace, jako je například Sokol.
Všichni tito lidé měli možnost v klidném prostředí u pohárku vína s Mirkem Topolánkem
podebatovat nad problémy, které mají ve svých
institucích a nad možnostmi řešení.
Úterní večer zakončil předseda záštitou ve
strážnickém kostele pany Marie, ve kterém se
konal koncert duchovní hudby.
Jiří Kasala
ODS Hodonín
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H O R Ň Á C K É S L AV N O S T I
Už je to nějaký
pátek, od červencových
Horňáckých
slavností,
které jsou velkou událostí
ve Velké nad
Veličkou a v Kuželově. Tento rok bohužel
slavnostem počasí nepřálo, v pátek i v sobotu
vydatně pršelo. Na ukončení Horňáckých
slavností, které se odehrávají celou neděli
u kuželovského větrného mlýna, se počasí
nakonec umoudřilo.
Folklorní tradice, hudba a tance, to byla doména celých
slavností. Na
ukončovací
ceremoniál
byly pozvány
i četné osobnosti. Mezi pozvanými byl
také poslanec
Walter Bartoš a senátor Richard Svoboda, který
přijel na slavnosti až z Brna.
Jiří Kasala
ODS Hodonín

ODS VYŠKOV

B L A C K

B E A R

0 9

Mnohonárodní prapor Vojenské policie
NATO se sjel 17. září 2009 do srubového tábora ve výcvikovém prostoru Březina, aby zahájil 2. ročník Black Bear 09.
Cvičení se zúčastnilo nad 250 vojenských
policistů a to z Polska, Slovenska, Chorvatska a samozřejmě i z České republiky.
V úterý 22. září se uskutečnilo zakončení celého cvičení. Byla zde ukázka pro pozvané
hosty, kterými byl i místopředseda výboru pro
obranu a poslanec za Vyškovsko Ing. Michael Hrbata. Předvedením ukázek poskytla
vojenská policie hostům názornou představu
praktických situací, s nimiž se vojenští policisté setkávají v zahraničních misích.
Mnohonárodní prapor zde ukázal jen málo
z toho co se v zahraničních misích odehrává
každý den. Vojenská policie ukázala zatýkání
zločince při zákroku v budově, zadržení pronásledovaného automobilu s pomocí zastavovacího pásu či zvládnutí demonstrace
místních obyvatel před základnou.

XVIII. ADMIRÁL RALLY VYŠKOV

LÉTO S TOPOLEM – VYŠKOVSKO
V průběhu měsíce
s r p n a ( 11. 8 .
a 25.8.) navštívil
lídr za jižní Moravu
Mirek Topolánek
V yškovsko a to
hned dvakrát.
Při projížďkách
měst a obcí na
V y š ko v s k u d o provázel Mirka
Topolánka poslanec za V yškov sko, Ing. Michael
Hrbata. Navštívili společně Drnovice, Ivanovice na Hané,
Luleč, Nemojany,
S l a v ko v u B r n a ,
Rousínov, Němčany, Kobeřice
u Brna, Bučovice
a Vyškov.
Na všech těchto zastávkách se oba poslanci pozdravili s občany a strávili s nimi
společné chvíle v jejich prostředí. I přes
občasnou nepřízeň počasí byla tato kontaktní kampaň
velmi úspěšná.

Radka Zimáková
ODS Vyškov

Radka Zimáková
ODS Vyškov
M Ě S T E Č KO
V Y Š KOV Ě
III. HAVAJSKÝ
MARATÓN

SPINNING

Asi nikdy neměli pořadatelé vyškovské rally
tolik problémů s přípravami jako v tomto roce.
Hlavní novinkou letošní rally byl totiž nový hlavní
partner a s tím spojený nový název závodu.
Záštitu nad letošní již 18. Admirál rally ve Vyškově, která se konala 4. a 5. září, převzal
poslanec za Vyškovsko Michael Hrbata.
Zúčastnil se rychlostních zkoušek
a pronesl krátkou zdravici divákům, účastníkům závodu a hlavně milovníkům rychlých aut
a zvuku burácejících motorů.
Páteční představení posádek, ač zahaleno
dešťovými mraky, přivítalo stovky fanoušků,
jež měli možnost na vlastní oči vidět většinu
favoritů soutěže a jejich vozy. K dobré náladě
všech přispěl i závěrečný ohňostroj, který se
stal stylovou tečkou za pestrým programem.

Již III. Havajský spinning
maratón, konaný pod záštitou poslance za Vyškovsko Michaela Hrbaty,
proběhl za velmi nepříznivého počasí 29. srpna
2009 v čase od 9:00
hod. do 12:30 hod. na
Masarykově náměstí ve Vyškově. Sportovcům, při rozjezdu na kolech, zatančila dívčí
taneční skupina, která jim tak pomohla rozproudit krev v žilách.
Deštivému počasí se však nepodařilo zabránit divákům, kteří se na akci přišli podívat
a podpořit účastníky spinning maratónu.
Touto cestou Oblastní sdružení ODS Vyškov
děkuje všem zúčastněným, kteří prokázali
svoji obrovskou vůli a chuť, výtečnou bojovnost a nasazení a spolu s poslancem za Vyškovsko Michaelem Hrbatou udrželi vysoké
tempo III. Havajského spinning maratónu.

Radka Zimáková
ODS Vyškov

Radka Zimáková
ODS Vyškov

ŘEŠENÍ

VE

Kontaktní kampaň ODS „Městečko
řešení“
společně s podporou modrého
týmu zavítalana
Masarykovo náměstí ve Vyškově
v pondělí 7. září 2009. Všem přítomným se
představila kandidátka ODS Jihomoravského
kraje v čele s lídrem Mirkem Topolánkem.
Na různá témata diskutovali s voliči i kandidáti
za Vyškovsko: JUDr. Zuzana Hermanová,
Ing. Ivan Charvát, Mgr. Luboš Kadlec,
Mgr. Šárka Šilerová a lídr Vyškovska, Ing. Michael Hrbata.
Po skončení Městečka řešení program pokračoval v režii Oblastního sdružení ODS Vyškov.
To si pozvalo na obrovské pódium na Masarykovo náměstí dvě skvělé rockové kapely „Staří
Psi“ a „Lament“.
Na závěr rockového večera si poslanec za Vyškovsko Michael Hrbata připravil malé překvapení, které však udělalo obrovskou radost
zdravotně postiženému chlapci z Drnovic, Pavlu
Šmerdovi. Tímto překvapením byl dar, krásné
jízdní kolo, které mu bylo před zraky všech přítomných s obrovským potleskem z rukou Michaela Hrbaty předáno.
Radka Zimáková
ODS Vyškov
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ODS ZNOJMO
LÉTO S TOPOLEM NA ZNOJEMSKU

Mirek Topolánek prokázal nezlomný entusiasmus na své cestě za obyvateli jihomoravského regionu. Předposlední den své
náročné kampaně „Léto s Topolem“ strávil na
Znojemsku. Za celý den zdolal přes 40 kilometrů v sedle kola mírně zvlněnou krajinou
východní části okresu, odehrál volejbalové

gislativě týkající se policie. Podle znojemského starosty Petra Nezvedy to bylo pro
město určité zadostiučinění. Jak uvedl,
„Znojmo, přestože je druhým největším městem jižní Moravy, a vlastně celý náš region, je
stále takovou Popelkou na okraji zájmu. I když
jsme v tomto za poslední dobu hodně pokročili, pořád si myslím, že si zasloužíme větší pozornost z centra. Myslím, že Mirek Topolánek
je tím typem politika, který zůstane i po svém
znovuzvolení do Sněmovny se svým regionem.“ Starosta si pochvaloval společně
strávený čas s předsedou ODS a jak sám
řekl, „věřím, že se u nás předsedovi líbilo a že
si to mezi námi užil.“ Topolánek prokázal svůj
pověstný smysl pro humor, když z rukou starosty Znojma převzal originální dárek v podobě brankářské přilby.

soutěžícím dětem rozdal sladkosti a malé dárečky.

Martina Eliášová
ODS Znojmo

ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ
VINOBRANÍ 2009

PŘEDVOLEBNÍ
VE ZNOJMĚ

KAMPAŇ

utkání ve Znojmě, okusil vodu na několika
koupalištích, podebatoval s vyhlášenými místními vinaři a ještě si stihnul vychutnat večerní koncert duchovní hudby. Obdiv
k Topolánkovi a jeho šarmu nepocházel
pouze od přítomných dívek a dam, ale přidal
se například i jeden z účastníků setkání na
znojemském koupališti Milan Ptačovský. „Ten
chlap má neuvěřitelnou kondičku. Nechápu,
jak může zvládat každodenní ježdění na kole,
věnovat pozornost tolika lidem a ještě při tom
řešit tak náročné věci v té vyhrocené politické
atmosféře.“

Přestože se celý den nesl v pohodovém
rytmu a Topolánek šířil dobrou náladu mezi
svými příznivci, našel si čas i na řešení závažných témat. Setkání s podnikateli a zástupci
institucí ve Znojmě nabídlo zajímavou debatu
a především možnost probrat s vrcholným
politikem otázky ekonomické krize i fungování místní správy a například nedostatky v le-

Martina Eliášová
ODS Znojmo

Stejně jako v ostatních oblastech se i ve
Znojmě na počátku léta „rozjela“ předvolební
kampaň. Lídr oblastní kandidátky Mgr. Petr
Skyba absolvoval, jak sám, tak v doprovodu
několika dobrovolníků z řad členů, několik
akcí na Znojemsku.
Ze všech akcí zmíním jen některé – jako například provoněné Slavnosti chleba ve Slupi,
kde nechyběl bohatý kulturní program, na
výběr bylo několik druhů chleba a, zejména
pro pány, tolik lákavá a oblíbená přehlídka veteránů. Další akcí, kterou bychom rádi zmínili
byl Pohádkový les ve Znojmě, kde kandidát

Druhý zářijový víkend patřil ve Znojmě již tradičnímu historickému vinobraní. Oslavy burčáku v centru Znojma každoročně nalákají
desetitisíce návštěvníků ze všech koutů republiky. Letos jich bylo něco přes 95 tisíc. Návštěvníci se mohli těšit bohatému kulturnímu
programu na hlavní tribuně, stejně jako na ostatních náměstích v centru, nespočtu stánků
s občerstvením a samozřejmě burčkákem,
mazhauzům, historickému tržišti, rytířským turnajům a v neposlední řadě samozřejmě historickému průvodu.
Jak bývá zvykem na vinobraní každoročně zavítají i přední představitelé politických stran.
Tentokrát přijel do Znojma „nasát“ nezapomenutelnou atmosféru předseda ODS Mirek Topolánek. Spolu
se starostou
města Znojma
Ing. Nezvedou
a ostatními
představiteli
znojemské
ODS strávil,
troufám si říci,
příjemný páteční večer.
Martina Eliášová
ODS Znojmo
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PUBLICISTIKA
O Č KOVÁ N Í P R O T I K R I Z I
Kdo sledoval jednání
Po s l a n e c k é s n ě movny o přijetí
úsporných opatření
a očekával od naší
levice alespoň
špetku zodpovědnosti, musel být
stejně jako já zoufale
zklamán. Vezměte si
třeba schvalování
zdravotnické části protikrizového balíku.
Ministerstvo zdravotnictví přišlo s návrhem na
snížení cen a úhrad léků o sedm procent. To
by zdravotnímu pojištění i pacientům přineslo
úsporu přes tři miliardy korun. Člověk by si
myslel, že každý poslanec musí zvláště
v době šetření takový návrh podpořit. Byl by
však asi, slovy Jiřího Paroubka, politicky naivní. Jestli se totiž české Sněmovně něčeho
nedostává, je to zodpovědnost. Pánové Rath
i Paroubek, spolu s lidovci Hovorkou a Carbolem a celou jejich levicovou suitou proto
mávnutím ruky úspory ve zdravotnictví odmítli.
Koneckonců boj s dluhy asi není součástí jejich ideologické výbavy. Nebo snad sehrála
svou úlohu také lékárnická lobby, která se
bála o své marže?
Levicoví politici a zvláště Lidovci se staví do
role jediných obhájců chudých a nemocných, jejich populistické výlevy známe. Když
však přijde na hlasování o zavedení bezplatného očkování proti pneumokoku, ukáže se,
že je tomu ve skutečnosti docela jinak. Proč
poslanci, kteří permanentně, bez znalosti
věci, poučují ministry zdravotnictví o důležitosti prevence, dvakrát po sobě hlasují proti
očkování? Vždyť je bez diskuze vysoce prospěšné, neboť dokáže zabránit trvalému poškození nebo dokonce smrti pacienta.
Hovorka, Carbol, Zubová, Jakubková, komunisti a jejich odnož ČSSD totiž dělají především svoji politiku a na lidi ve skutečnosti
kašlou! Na zdravotnictví se vyřádili ze všeho
nejvíc přesto, že stojí před hlubokou krizí!
(Příští blog bude neradostný, popíšu totiž černou prognózu nereformovaného čs. zdravotnictví)
Důkazem bylo právě hlasování o dvou identických návrzích na zavedení bezplatného očkování. Takový návrh jsme ze Senátu do
Sněmovny poslali jako kompromisní řešení situace kolem regulačních poplatků. Poslanci
měli na výběr, buď hlasovat pro zrušení poplatků ve zdravotnictví, nebo potvrdit senátní
verzi na zlevnění léků a zavedení bezplatného
očkování. Na zrušení poplatků levice tehdy
dost hlasů neměla, budiž zhoršovat situaci ve
zdravotnictví je jejich dlouhodobý záměr.
Když však hlasovali levičáci o tomtéž po
druhé, věděli, že 101 na zrušení poplatků nemají,
mohli se tedy aspoň jednou držet přísahy a pomoci rodinám s dětmi bez populistických keců!
To, že to pánové neudělali, svědčí dost o moti-

vech, které vedou jejich politické kroky. Veřejný
zájem? Ale kdeže… Nyní v Janotově balíčku bylo
hrazení očkování proti pneumokoku po třetí.
A kdože byl proti? Ano, ti, kteří jsou na mítincích
nejvíce prý pro lidi. Protikrizový úsporný balík byl
nakonec skutečně schválen. Můžeme být jenom
rádi, že se našim socialistickým „lidumilům“ očkování zamítnout nepodařilo.
Prevence proti pneumokokové infekci má jednoduchý efekt, prostě neonemocníme. Prevenci krize v podobě mých reformních zákonů
levice opakovaně pohřbila. Bude to mít jednoduchý efekt: České zdravotnictví opět onemocní. Byl bych rád, až budou socialisti
deﬁlovat u pultíku, aby bylo všem jasné, že to
byli oni, kdo nepropustili očkování-reformu proti
krizím českého zdravotnictví.
Tomáš Julínek
senátor

STRUČNÝ ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A HVĚZDA IVAN
LENDL
Tento text píši právě
v době, kdy na plénu
Evropského parlamentu probíhá "debata" o výsledcích
irského referenda.
Sál ječí nadšením,
potlesk,
poslanci
vstávají. Dávají si frenetickým nadšením
odvahu k poslednímu kroku: požadují od svých vlád a předsedy Evropské komise vyvinutí
bezprecedentního tlaku na českého prezidenta Václava Klause. Atmosféra je strašlivá.
Připomíná záběry ze zasedání XV. sjezdu
KSČ. Jenom ten rytmus potlesku ještě není
sjednocený. Je málo aklamační! Vystupují
předsedové politických uskupení a formulují
své názory bez obalu a na plné pecky. Už jim
nic a nikdo v jejich slovech nebrání. Podpis
prezidenta České republiky už berou jenom
jako povinnou přítěž.
Různí předsedové, stejná slova.
Daniel Cohn-Bendit (Evropská strana zelených): "...to bylo poslední referendum v některé z členských zemí. Teď už budou jenom
evropská referenda, kde se občané vyjádří
jednotně...".
Daniel Cohn-Bendit (Evropská strana zelených): "...ne vlády členských zemí budou rozhodovat, kdo bude budoucím prezidentem
Evropské rady, ale Evropská komise a Evropský parlament...".
Guy Verhofstadt (Evropská liberální strana) :
"...pane předsedo Evropské komise, začněte rychle sestavovat novou komisi.
Změnu na prezidenta Evropské rady a změnu
vysokého představitele pro zahraniční politiku
můžeme udělat až potom. Jednejte, jako by

Lisabon byl už schválen...".
Martin Schultz (Evropská socialistická strana)
: "...Evropa má 500 milionů obyvatel, Čína
1,3 miliardy, Indie 1,1 miliardy obyvatel. Potřebujeme jednat jako celek. Prezident 10 milionů obyvatel tomu nebude bránit...".
Daniel Cohn-Bendit (Evropská strana zelených) : "...pane Barroso, začněte rychle sestavovat Evropskou komisi. Pokud Češi
neratiﬁkují, nebudou mít komisaře! Pokud ratiﬁkují, komisaře jim dáme...".
Nigel Farage (Nezávislá demokracie): "...
K čemu budou vítězství v domácích volbách,
když pánem nad ministerskými předsedy
bude prezident Evropské rady volený na 2,5
roku? K čemu budou národní ministři zahraničních věcí, když jim bude nadřízen evropský ministr zahraničí s vlastním evropským
diplomatickým sborem? .... Václav Klaus je
silný muž a věřím, že Lisabonskou smlouvu
nepodepíše...".
Pískot a posměch. Posledních pár odvážlivců
tleskáme Nigelu Faragemu. Jsme předmětem úšklebků a obecného opovržení. Jsme
považováni za extremisty a lidi z minulého
století beznadějně za okrajem politiky.
Smutné. Ale ještě není konec. Ještě je ve hře
poslední (český) míček. Soupeř podává na
mečbol a všechno nasvědčuje tomu, že i na
vítězství.
I v politice jsou tenisté kteří vědí, že zápas je
deﬁnitivně ztracen, až i ten poslední míč
padne za lajnu. Ale i poslední míč umí otočit
zápas. Ve svém prvním grand slamovém zápase hrál Ivan Lendl proti Joe McEnroovi.
První dva sety jasně prohrál a McEnroe podával na vítězství. Komentátor rakouské televize se podivoval nad neschopností mladého
Lendla.
Lendl vyhrál 3 : 2 a šokoval tenisový svět.
Tehdy se zrodila tenisová hvězda!
Jednací sál Evropského parlamentu, 16:24
hodin, 7.října 2009
Ivo Strejček
poslanec Evropského parlamentu

SNĚMOVNA Z MÉHO POHLEDU
Vážení a milí přátelé,
pokud si připadáte
jako v Kocourkově,
j e to s pr á v n ý p o střeh. V současné
době je veřejnost
naprosto oprávněně
znechucena počínáním Poslanecké
sněmovny a je velmi
obtížné veřejnosti
vysvětlit, že celá Poslanecká sněmovna není
skupinou šílenců. Veletoče v postojích některých aktérů nemají obdoby a zejména
obrat ČSSD jasně ukazuje, že se současným
vedením sociální demokracie není možné
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učinit jakoukoliv dohodu ani o fungování
České republiky v době krize, ani o jiných
otázkách státu.
Sociální demokracie naprosto bezpříkladně
a opakovaně povýšila své stranické zájmy nad
zájmy státu. Bezohledně svrhla vládu uprostřed českého předsednictví a tím odstartovala ústavní krizi bez konstruktivního plánu,
co bude dál. V této své nezodpovědné politice pokračuje a během jednoho dne změnila
svůj postoj k předčasným volbám o 180
stupňů. Uvedla tak zemi v době krize do dal-

šího chaosu a nejisté budoucnosti. To povede ke konkrétním dopadům na ekonomiku,
firmy i zaměstnanost. Sociální demokracie
také povýšila svůj zájem o zaplacené billboardy a preference ČSSD nad celý stát,
ekonomickou krizi i nezaměstnané hledající práci. Se sociální demokracií jako
s partnerem, který nedrží dohodu zkrátka
nelze počítat.
Obraťme ale pozornost k ODS samotné.
Řada z Vás, členů ODS, se ptá na krok
předsedy ODS Mirka Topolánka, který se

vzdal poslaneckého mandátu. Ptáte se,
zda-li je to rezignace či ústup ? Přestože
jsme v grémiu ODS i my v poslaneckém
klubu tento krok předsedovi ODS rozmlouvali, bral to jako vysoce osobní, předem promyšlené rozhodnutí. Přesto pro
řadu členů ODS není krok, který Mirek Topolánek učinil, srozumitelný. Musím Vás
všechny ujistit, poté co jsem měl možnost
s Mirkem Topolánkem mluvit osobně,
i z diskusí na poslaneckých klubech, ústup
z něj necítím. Je to však třeba důsledněji
vysvětlovat členské základně. Kdyby Mirek
Topolánek chtěl zvolit ústupovou variantu,
měl k tomu jedinečnou příležitost a mohl
přijmout nominaci na evropského komisaře. Tuto nominaci nepřijal a proto je
třeba jeho rozhodnutí chápat jako odhodlání přijmout roli lídra a zaměřit se na komunikaci dovnitř ODS, na návštěvy
členské základny až na úroveň oblastních
sdružení. Chápu, že ne všechny kroky
jsou srozumitelně vysvětlovány a tomu musíme přispět i my, kteří se k příslušným informacím máme možnost dostat.
ODS také státotvorně podpořila tzv.“Janotovy“ úsporné balíčky. Samotný postoj k Fischerově úřednické vládě je problematický.
ODS do této vlády sice navrhla své zástupce,
ale prodlužování legitimity úřednické vlády po
datu očekávaných voleb v říjnu 2009 nebylo
předmětem dohody. Musíme pečlivě hlídat,
aby nedošlo k jejímu programovému posunu
doleva. Odchod ministrů nominovaných ODS
z úřednické vlády by však, podle mého názoru, nebyl pro lidi příliš pochopitelný. Největší nebezpečí je, že Parobek a jeho ČSSD
chtějí v Poslanecké sněmovně prostřednictvím poslaneckých návrhů a přeběhlíků k levicovému táboru prosazovat své populistické
a nezodpovědné návrhy. To je hrozbou nejen
pro ODS, ale i pro Českou republiku, která
by v době krize musela tyto nereálné sliby
promítnuté dokonce do zákonů plnit a dále
se zadlužovat.
Odhad výsledku voleb v řádném termínu
května nebo června v této chvíli vůbec není
možné předvídat. Tak dlouhá doba v politice je téměř nekonečno a všechno závisí
na společenské atmosféře ve volební době.
ODS však musí do té doby neustále komunikovat s veřejností, ale především se svou
vlastní členskou základnou. Bez její podpory a informovanosti nemůžeme o volebním vítězství ODS ani uvažovat.

Mgr. David Šeich
místopředseda Zahraničního výboru PSP ČR
předseda ODS Brno-venkov
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