
PhDr. Jana Hybášková (EDS)
vede pražskou kandidátku KDU-ČSL,
která jde jako jediná z parlamentních stran
v regionu do voleb s ženou v čele.

„Setkání Hybáškové a Hoška H + H, jedničky a dvojky naší kandidátky, je setkání moderního evropanství 
a tradiční starosti o ty slabší mezi námi. Marián Hošek dal galantně přednost dámě, paní Janě, protože ta má 
jazyk ostrý jako břitva a nebojí se ani čerta. Skvělá dvojice!“ Petr Pithart

Jsme stranou, která se jako jediná na 
české politické scéně otevřeně hlásí ke křes-
ťanským hodnotám. To neznamená, že 
oslovujeme jenom věřící. Obracíme se na 
všechny ty, kteří ctí hodnoty, které nám 
křesťanská kultura přinesla. Jsou to ze-
jména ochrana a podpora rodiny, úcta ke 
stáří, odpovědnost vůči slabým, schopnost 
dělit se o svůj úspěch nebo nedotknutelnost 
prací nabytého majetku. Je to ovšem také 
aktivní odpor vůči podvodnému jednání, 
neoprávněnému obohacování se nebo aro-
gantnímu a nadřazenému chování těch, 
kteří mají moc nebo vliv.

Nechceme, abyste nám chyby promíjeli 
nebo tolerovali, rádi bychom je spolu s vámi 
odstraňovali a napomáhali vytvořit ve 
veřejném životě naší země atmosféru 
korektního dialogu, občanské společnosti 
a spolupráce lidí dobré vůle. Jde nám 
o soudržnou společnost, ve které panuje 
respekt vůči názoru druhého. 

Společnost, ve které se uměle nevytváří 
mezigenerační konflikt. Společnost, která 
uznává stáří jako hodnotu a podporuje ro-
dinu jako základ, bez kterého národ vymírá 
a ztrácí svou identitu. Společnost, která 
pokládá práci za jediný vhodný způsob 
obživy, přitom ale pomáhá těm, kteří pro 
nemoc nebo stáří pracovat nemohou. 
Společnost, ve které se za krádež pokládá 
i tunelování nebo korupce.

Letošní květnové volby jsou ve znamení 
nízké důvěry v politickou scénu. Otřásají se 
sloupy minulých dob, v lesklém hávu přichá-
zejí proroci, kteří v novém obalu nabízejí 
staré, opotřebované zboží. Na rozdíl od nich 
vám předkládáme jasnou vizi a důvěryhod-
né kandidáty. Pokud s námi sdílíte starost 
o budoucnost země, našich dětí a vnuků, 
neváhejte nás ve volbách podpořit.

MUDr. Marián Hošek
předseda pražské organizace KDU-ČSL

www.kdu.czwww.eds2009.cz

Chcete změnu?
Volte ženu!

Lidem dobré vůle



2 Chcete změnu?

Jediná parlamentní strana si v Praze vybrala za volebního lídra ženu.
Lídrem kandidátky číslo 17 (KDU s podporou EDS) se tam mohla stát
PhDr. Jana Hybášková. Výjimečný byl i výběr dalších uchazečů 
o poslanecký mandát – žádný z nich totiž není a nikdy nebyl poslancem...

Žena pro změnu

Hodně lidí ztratilo důvěru v české 
politiky i českou politiku vůbec. A figu-
ry jako Bém nebo Jančík, jejich 
neschopnost držet veřejně dané slovo 
a nejrůznější causy a skandály, které 
je provázejí, tu skepsi ještě 
prohlubují...

Bylo pochybné nakládání s tzv. transfor-
mačními penězi českou specialitou?

Naše generace, naše „stávkující“ gene-
race, udělala jednu velkou chybu. Mysleli 
jsme si, že to, co nás spasí, je vstup na 
Západ. Že když budeme v NATO a Evrop-
ské unii, když budeme součástí západ-
ního demokratického světa, tak se nám 
TO stane samo. Že když budeme formál-
ně patřit k západu, tak rázem vykvete 
i u nás vyspělá demokracie. Nevykvetla.

To první, co to chce, je generační změ-
na, výměna politiků. Valná většina politi-
ků, kteří byli v době transformace u vesel, 
tam byla proto, že jejich raison d´etre, čili 
smysl bytí v politice, byly transformační 
peníze. Ty už jsou, s výjimkou pražského 
letiště, Budvaru a ČEZu, pryč. Zbývají 
ještě evropské peníze – i ty se ještě dají 
„šikovně“ přerozdělovat. Jakmile dojdou 
i ty, mnoha lidem dojde „politická“ chuť.

To, že se transformační politická garni-
tura z těchto prostředků obohatila, má 
paralely i jinde v Evropě. U nás je klasic-
kým příkladem takové politické strany 
ODS a ve Slovinsku, které dobře znám, to 
byla liberální demokracie Janeze Drnovše-
ka, která se již dokonce rozpadla.

Ale jak má volič rozeznat politika, který 
tam jde kvůli penězům nebo svému egu, 
od politika, který tam jde skutečně pro-
to, že chce něco udělat pro společnost?

Lidé mi často říkají: „Paní Hybášková, 
co děláte, vždyť vás není vidět...“ Jenže 
v dnešním českém politickém prostoru 
politika vidíte, pokud na to má. Řeknu 
docela drsný soud – aby někdo v celostát-
ních volbách překročil pětiprocentní hra-
nici a byl zvolen, musí ho znát alespoň 85 
procent občanů. A po několika politických 
kampaních jsem přesvědčená, že dosáh-
nout této hranice znamená vynaložit něco 
kolem 50 milionů korun. Jenže takhle velké 
peníze nutně pocházejí ze zdrojů s mnoha 
otazníky. A tam to vlastně celé začíná.

To první, na co by se měl volič ptát, je, 
kde politici berou peníze, aby překonali 
alespoň onu pětiprocentní hranici?! Kde 
berou prostředky na stovky billboardů, 
masivní mediální reklamu, na každodenní 
přítomnost v médiích?!

Po prohraných volbách do Evropského 
parlamentu loni v červnu jsme se v EDS 
velmi rozmýšleli, zda vůbec „být či nebýt“. 
Ozývaly se i hlasy, že to nemá cenu. Na 
druhou stranu jsme jako Evropská demo-
kratická strana dostali asi 68 000 hlasů, 
a to převážilo.

Moje idea je – a ukáže se, zda je to idea 
správná, že se peníze do určité míry dají 
nahradit kombinací vynaloženého času 
a píle. Musíte pečlivě a trpělivě budovat 
známost své strany. Určitou výhodou je 
mít silného partnera, kterým se pro nás
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stala KDU-ČSL. Nešlo a nejde o žádné 
náhodné partnerství – obdobná spoje-
nectví občanských stran s křesťanskými 
existují a úspěšně fungují ve více evrop-
ských zemích.

Když se spojí sedm trpaslíků, nevyroste 
obr, jen větší trpaslík. Pravidelně se stává, 
že jedna z menších stran získá někde krom-
obyčejný zdroj finančních prostředků, kte-
rý ji vynese do parlamentu. Jenže nepřipra-
venou, nezralou a nepevnou. A volič je po-
sté zklamán. Jednou rozpadem ODA, jindy 
Unie svobody nebo propadem zelených...

A tento osud budou následovat další po-
litické subjekty – osobně bych si vsadila 
na to, že „topka“ nepřežije třetí hlasování 
o rozpočtu, o neuvěřitelně populistických 
Věcech veřejných ani nemluvě – z vystu-
pování Radka Johna mrazí, je to jen inteli-
gentnější forma demagogie Sládkových 
republikánů.

KDU je totiž – narozdíl od stran, jako 
jsou ODS nebo ČSSD – stranou, která si 
svým traumatem, svou hlubokou katarzí 
již prošla. Odešla z ní řada lidí – většina do 
podivného seskupení TOP 09 – a tento 
proces jsem už na konferenci KDU jasně 
pojmenovala: KDU opustilo „šmé“, které 
stranu dlouhodobě morálně poškozovalo. 
Osobně jsem přesvědčená, že KDU prošla 
tak zásadní změnou, že je možné o ní ho-
vořit jako o „nové KDU“, a tak by ji měli 
vnímat i pražští voliči. KDU je očištěná, 
není v ní napětí, je si jistá sama sebou 
a pevná, a proto se může bez obav otevřít 
i těm, kdo nejsou jejími členy.

V TOP 09 najdete kromě řady bývalých 
členů KDU (včetně pana Kalouska s hod-
ně spornou pověstí) i bývalé členy ODA či 
Unie svobody… Kvůli veřejné službě? To-
mu, omlouvám se, prostě nevěřím. Lidé 
by měli zkoumat osobnost politika, které-
ho chtějí volit, nepodléhat marketingovým 
trikům a spoléhat se při výběru i na vlastní 
paměť. Měli bychom znát politikovu minu-
lost i jeho názory, měli bychom mít jasnou 
představu, kde bere finanční prostředky 
na kampaň. Dokud budeme volit „podle 
billboardů“, pokud budeme zapomínat, 
žádné změny politických poměrů se 
v Česku nedočkáme.

Neuvažovali jste o spojení s některou 
z „malých“, třeba i neparlamentních 
stran?

Jako předsedkyně EDS jste se stala líd-
rem pražské kandidátky KDU-ČSL. Ta se 
tak stala jedinou parlamentní stranou, 
která se nebála otevřít svou kandidátku 
i těm, kdo nejsou jejími členy…

Miroslav Kalousek se dnes prezentuje 
div ne jako nejpravicovější politik ze 
všech, a přitom jako šéf KDU skončil ve 
chvíli, kdy byl ochoten podpořit menši-
novou vládu sociální demokracie s pod-
porou komunistů.

Máte vynikající renomé v oblasti 
zahraniční politiky. S jakými tématy ale 
přicházíte za voliči v Praze, pro které je 
nejdůležitější to, co bezprostředně 
ovlivňuje jejich každodenní život?

Jakákoli spolupráce s panem Kalous-
kem, který stál za mnoha „zvláštními“ pro-
jekty, které měly úzký vztah k megazbroj-
ním zakázkám na Blízkém východě, je pro 
mne už z doby mého působení na minister-
stvu zahraničních věcí zcela nepřijatelnou.

Pro současnou dobu je ale podstatnější, 
že Miroslav Kalousek zcela selhal při se-
stavování českého státního rozpočtu na 
rok 2009. V době, kdy už prokazatelně měl 
evropské informace o tom, že se blíží krize, 
která bude u nás znamenat minimálně pě-
tiprocentní pokles HDP, tak klidně naplá-
noval rozpočet s pětiprocentním růstem! 
Tady zůstává rozum stát – to není jen lid-
ské, ale především profesionální selhání.

A dnes? Naprosto suverénně vyrukuje 
s tvrzením, že ušetří 20 % ze státního roz-
počtu. To je přece nehorázné – kdyby řekl, 
šest, sedm procent, to mohou být reálně 
dosažitelná čísla, ale dvacet?! Došlo by 
k nemorálním škrtům mateřské dovolené, 
rodičovských příspěvků, důchodů… a stej-
ně by to nestačilo. Česká republika přitom 
potřebuje nastartovat ekonomiku, tedy 
investovat prorůstové peníze, udržet 
zaměstnanost – rozhodně ne naopak!

Zatímco by pan Kalousek rád snížil ži-
votní úroveň těch nejslabších, nikdy nepro-
jevil ochotu sáhnout na zisky českého 
hazardu. Zato nalinkoval ekologickou za-
kázku, která je podle odhadu ministerstva 
životního prostředí nafouknutá o neuvěři-
telných šedesát miliard korun!

Problémy Prahy se nevyřeší v Praze. To je 
klíčový důvod, proč jít do parlamentu. Pro-
blémem číslo jedna je korupce a špatná 
správa věcí veřejných. A to se nezmění na 
úrovni, na které se to děje. Systémové změ-
ny může spustit pouze český parlament. 
V programu EDS a KDU najdete soubor 
základních opatření, které je potřeba pro-
vést, aby se situace zlepšila: od zavedení 
agenta provokatéra přes změnu zákona 
o veřejných zakázkách či znovuustavení 
finanční policie až po změnu jednacího 
řádu parlamentu, který zakáže tzv. přílepky 
k zákonům…

pokračování na str. 4
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Žena pro změnu – pro změnu žena

Dokončení ze str. 3

Musíme změnit zákon o hlavním městě 
Praze, protože podle toho stávajícího ne-
smí hospodaření Prahy kontrolovat dokon-
ce ani NKÚ! Vzniká tak prostředí, z něhož 
se pak rodí Opencard, smlouvy s Inchebou 
nebo Veolií...

Praha má nejvyšší koncentraci kasin 
v Evropě! Porušuje i základní mezinárodní 
směrnici, která jasně říká, že u každého, 
kdo si z herny odnese – nebo do ní přinese 
– více než tisíc euro, musí být zaznamená-
na jeho totožnost. V Praze? Prostředky 
vložené do českých kasin si můžete nekon-
trolovaně vybrat třeba v Německu…

V Saudské Arábii jsou muži přesvědče-
ni, že žena není biologicky připravena řídit 
automobil. A když se podívám na české 
prostředí, tak si myslím, že muži jsou pře-
svědčeni, že žena není biologicky připra-
vena zacházet s penězi. Ženy mohou mlu-
vit do sociálních, zdravotních, školských 
nebo kulturních věcí, ale když se podíváte 
na složení hospodářského výboru českého 
parlamentu, na obsazování postů ministra 
financí a ministra průmyslu, tak začnete 
zjišťovat, že tam, kde jde o velké peníze, 
muži mezi sebe ženu nepustí.

Já nevím, jestli může být arabistka femi-
nistka (smích)... Asi dost těžko.

Mě nikdy nenapadlo, že bych neměla 
mít děti, protože pracuju. Možná mám 
životní štěstí v tom, že mým mužem je 
zrovna Ivan Gabal, který se mimo jiné 
věnuje celý svůj profesní život výstavbě 
otevřené, vzdělanostní společnosti. A ja-
ko sociolog si je velmi dobře vědom toho, 
že do takové společnosti patří nejen mu-
ži, ale i ženy.

No, já bych byla s tím liberalismem opa-
trnější. Osobně jsem si dříve myslela, že 
jsem liberál, ale jen do prvního července 
2004, kdy jsem vstoupila na půdu Evrop-

Ženy se ve vrcholné české politice neob-
jevují příliš často a při pohledu na letošní 
kandidátky politických stran to nevypa-
dá, že by se něco mělo změnit…

Nebojíte se, že si vás někdo zaškatulkuje 
jako nepříjemnou feministku?

Jak se vám tedy podařilo skloubit své 
angažmá v diplomacii a politice s rodi-
nou a vším, co taková starost o domác-
nost obnáší?

Některým voličům asi musíte vysvětlo-
vat, jak jde dohromady konzervativní 
program křesťanské strany s liberalis-
mem EDS…

ského parlamentu. Liberalismus v Evropě 
totiž vypadá dost jinak než u nás, kde ten-
to výraz zdomácněl jako opak bolševické-
ho centralismu. Všichni, kdo byli proti to-
mu, aby se něco řídilo z centra, aby o všem 
mocenské centrum rozhodovalo, se cítili 
být liberály. Jenže to bylo hodně nedosta-
tečné pochopení liberalismu.

Opravdový politický liberalismus v Ev-
ropě, který není jen nálepkou „jsem proti 
komunismu“, je velmi levicový, velmi anti-
americký, velmi protiizraleský, a ve svém 
základě je i velmi antiimperialistický. To 
jsou ale postoje, které do výbavy českého 
liberála nepatří. Evropský liberalismus je 
dokonce nalevo od evropského socialismu.
Jako poslankyně EDS jsem byla členkou 
klubu Evropské lidové strany. A dospěla 
jsem k tomu, že je to právě „CD“ neboli 
„KD“ čili křesťanská demokracie, co může 
střední a východní Evropu vytáhnout jako 
nosný proud z postkomunistického hnoje.

Měli bychom vnímat rozdíly mezi lidmi, 
kteří jsou praktikujícími křesťany, a lidmi, 
kteří se vztahují ke křesťanským hodno-
tám, které uznávají. Otázkou samozřejmě 
je, proč nejsou viditelnější v politice. Pro-
blémem KDU v minulosti bylo, že ji hodně 
lidí vnímalo v souvislosti s dědictvím Ná-
rodní fronty a katolickým náboženstvím. 
Ale to je hodně zkreslené uvažování. Pa-
matuji si na příšerný trapas, když jsem 
několika poslancům německé CDU něco 
říkala o katolické CDU a oni se ohradili, že 
nejsou žádná katolická strana a mají mezi 
svými členy víc protestantů než katolíků. 
Myslím si, že podobný trend je možné 
sledovat i v současné KDU – snahu o vyvá-
zání z čistého katolicismu a větší akcen-
tování křesťanství jako takového.

Změna visí ve vzduchu. Ekonomická a so-
ciální transformace této země je u konce, 
jsme v EU a NATO. Doufejme, že snad 
konečně začíná nová kapitola našeho ev-
ropského, demokratického a západního 
bytí, která vyžaduje novou politickou gar-
nituru. Koneckonců jsem si v tomto duchu 
zvolila i své volební heslo: „Žena pro 
změnu – pro změnu žena.“

Vlastimil Ježek a Zdeněk A. Tichý

Základy křesťanské etiky a morálky asi 
jen málokdo bude zpochybňovat – ostat-
ně voliči by určitě rádi viděli v parla-
mentu lidi, pro které je morálka více než 
třeba „pět na stole v českých“...

Před letošními volbami je možné pozoro-
vat rostoucí zájem mladé generace o po-
litiku. Tahle energie jako by zároveň pro-
bouzela z letargie i řadu starších lidí…

S Janou jsme prošli docela pestrou 
cestu její pracovní kariéry. Hektické časy 
nové československé diplomacie, prvou 
válku v Iráku, narození našich dcer, vždy 
následované rychlým návratem do práce 
po pár měsících, později velvyslankyně ve 
Slovinsku během války v Jugoslávii, vyjed-
návání s EU a Rakouskem o Temelínu, 
pak další těžká válečná mise velvyslanky-
ně v Kuvajtu, hodně náročných pět let 
práce v Evropském parlamentu a nyní ná-
vrat domů a česká domácí politika v krizi.

K západnímu světu dnes patříme. Ale 
nejsme ještě tak úplně západní a evropští 
zevnitř. V domácích poměrech nám toho 
dost chybí, od prosazení práva a spravedl-
nosti, přes férové a nekorumpované pod-
mínky hospodářské soutěže, až po důsled-
nou kontrolu úřadů a obnovení důvěry lidí 
v jejich stát a politiku. Janu podporuji 
i proto, že si je tohoto závazku vědoma 
a neuhne před ním. Pro práci v české sně-
movně už má potřebné zkušenosti, včetně 
schopnosti hledat dohodu a rozumný 
kompromis, má pracovní výkonnost i tah 
na řešení problémů. Nemluví do větru, 
ví, co znamená mít výsledky a zná i chuť 
porážky. Jana má podporu celé rodiny 
a celá rodina ví, pokud bude zvolena, do 
čeho s ní jde.

Leckdo se mne ptá, jak se vyrovnávám 
s tím, že jsme si během let soužití trochu 
vyměnili role. Necítím to jako ztrátu, ale 
naopak. Ve své práci i ve své firmě jsem 
osobně nezávislejší a svobodnější. Odvykl 
jsem si mít šéfa, ale zvykl jsem si spolupra-
covat především s lidmi, kteří něco umí, 
často víc než já, a o něco jim jde. A myslím, 
že ženy mají v politice větší výkonnost než 
muži, protože jdou méně po prestiži, riva-
litě a více za výkonem a řešením. Jsou pa-
radoxně praktičtější a efektivnější. Vidím 
to doma zblízka.

Ivan Gabal, sociolog

Janu
podporuje
celá rodina
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Když mluvím o rodině, dobře vím, o čem 
mluvím: s manželkou Martinou jsme 
vychovali sedm dnes již dospělých dětí, 
nyní pomáháme s péčí o naše tři vnučky. 
Vím, o čem je normální život, díky velké 
rodině jsme museli žít skromně s důrazem 
na dobré mezilidské vztahy, zároveň také 
vnímat problémy obyčejných lidí. V době 
totality jsem nepodlehl mámení vstupu 
do strany výměnou za kariéru, jako lékař 
(stomatolog) dokáži vnímat potřeby lidí.

Od revoluce v listopadu roku 1989 
aktivně působím v pražské komunální 
politice, kde jsem si díky otevřené 
kritice nepravostí získal respekt kolegů 
i veřejnosti. Posledních pět let působím 
jako náměstek na Ministerstvu práce 
a sociálních věcí pro oblast sociálních 
služeb a rodinné politiky, kde hájím zájmy 
rodin, seniorů a zdravotně postižených.

Marián Hošek
dvojka pražské kandidátky

Slušností proti aroganci

Jsem v pražském zastupitelstvu poprvé, 
a tohle mé první volební období je pro 
mne naprostý šok.

Pražskou radnici dlouhodobě okupuje 
otevřená či skrytá forma koalice ODS 
s ČSSD, v posledním období si občanští 
demokraté dokonce mohou sami dělat, 
cokoli se jim zlíbí – v zastupitelstvu mají 
více než padesátiprocentní zastoupení. 
Arogance této většiny, podpořená v posled-
ní době jednobarevnou – modrou – Radou 
hlavního města, vůči opozičním zastupi-
telům přesáhla jakoukoli lidsky uvěřitel-
nou představivost. Zastupitelé z ODS 
nejen nepovažují za potřebné vyslech-
nout si jiný názor, oni dokonce dospěli 
až k přesvědčení, že takovou ochotu už 
není třeba ani předstírat.

Pražská ODS zneužívá svého postavení 
ve prospěch své politické strany a zřejmě 
i jednotlivých politiků. Nechybí důvodné 
podezření z trestné činnosti – přinejmen-
ším v policií prošetřovaném projektu 
Opencard.

Vážná podezření na nelegální úniky 
peněz však vzbuzují i tunel Blanka 
a další velké pražské stavby. Praha je 
jediným hlavním městem široko daleko, 
jehož úředníci nesídlí ve vlastním objektu 
– Praha si na dlouhou dobu pronajala 
od soukromého vlastníka tzv. Škodův 
palác, ačkoli tato smlouva je spíše než pro 
magistrát výhodná pro pronajímatele.

Přinejmenším obezřetnou pozornost 
vzbuzuje plán na zavedení turniketů v praž-
ském metru. Ostudným příběhem je zfušo-
vaná oprava Karlova mostu, národní 
kulturní památky prvořadého významu. 
A neméně ostudné bylo zacházení s projek-
tem nové budovy Národní knihovny Oko 
nad Prahou, v tomto případě výrazně perso-
nifikované primátorem Pavlem Bémem.

Praha potřebuje změnu. Co pro ni 
udělat? Jít k volbám. Teď i na podzim. Do 
Poslanecké sněmovny vyslat takové 
politiky, kteří – mimo jiné – změní Zákon 
o hlavním městě Praze tak, aby její 
hospodaření bylo pod stejnou veřejnou 
kontrolou, jako hospodaření ministerstev. 
A na podzim poslat do opozice ty, kteří 
dnes opozicí arogantně pohrdají.

Jana Ryšlinková
členka Zastupitelstva
hlavního města Prahy

Praze vládne
modrá mafie

Podařilo se nám
•

•
•

•
•

•
•

•

Co chceme a co ne
•

•

•

•

•

výrazně navýšit rodičovský 
příspěvek
zavést daňové slevy pro rodiny
vytvořit dotační program 
pro rodinné organizace
podpořit náhradní rodinnou péči
udržet ohrožený rozpočet na 
sociální služby
zachovat valorizace důchodů
pomáhat hospicům a domácí 
hospicové péči
zpřísnit pravidla pro výplaty 
dávek těm, kteří nehodlají 
pracovat

dluh nebudeme řešit na úkor 
rodiny, ale na úkor korupce 
a hazardu
snížíme rodinám daně
 – „investice“ do dětí půjde 
z daní odepsat
znovu prosadíme společné 
zdanění manželů
udržíme valorizaci důchodů 
a budeme rozvíjet služby 
pro seniory
prosadíme asignaci části odvodů 
na důchodové pojištění ve 
prospěch rodičů v důchodu
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Do komunální politiky (jsem zastupitel-
kou městské části Praha 14) jsem vstou-
pila s konkrétním cílem: vybudovat na 
našem sídlišti centrum pro děti a mládež. 
A můj záměr se podařil. Naše občanské 
sdružení na pomoc dětem s handicapy, 
jehož jsem předsedkyní, získalo do pro-
nájmu zdevastované prostory po bývalé 
restauraci. Dnes tady, na Černém mostě, 
kde s manželem a dvěma dospívajícími 
syny žiji, nabízí služby moderně vybavené 
Komunitní centrum Motýlek. Pravidel-
ně ho navštěvují desítky rodin s handi-
capovanými i zdravými dětmi. Své záze-
mí mají v Motýlku také „děti z ulice“, 

pro které jsme otevřeli nízkoprahový 
Klub Pacific. Angažuji se i v dalších ob-
čanských iniciativách, například v Občan-
ském sdružení 50+, jehož cílem je bojovat 
s diskriminací lidí nad padesát let. Ta se 
projevuje zejména na pracovním trhu 
a nejvíce postihuje především ženy. 
V Praze 14 jsem aktivně podpořila vznik 
centra pro rodinu Heřmánek a v nedávné 
době i Katolické Oázy.

Stejně aktivní budu i jako poslankyně. 
Pokud dostanu vaši důvěru.

Zuzana Jelenová
trojka pražské kandidátky | www.jelenova.cz

Motýlek Zuzany Jelenové

První trojka pražské kandidátky KDU-ČSL (s podporou EDS).
Zleva: Zuzana Jelenová, Jana Hybášková a Marián Hošek.

Do lokální politiky jsem vstoupil náhodou 
v době, kdy ještě lidé volili lékaře, protože 
si mysleli, že nemocnou společnost mo-
hou vyléčit. Dvě volební období jsem 
pracoval v Radě městské části Prahy 12 
a zároveň jako lékař ve Fakultní Thomaye-
rově nemocnici. Při práci v Radě mě vždy 
zajímala především témata zdravotnická 
a sociální. Posledních několik let pracuji 
jako náměstek ředitele pro léčebnou péči, 
a tak kromě lékařské praxe řeším i problé-
my organizace a financování velkého 
zdravotnického zařízení. Snažím se, aby 
námi poskytovaná péče byla kvalitní, na 
vysoké odborné úrovni.

Mým hlavním zájmem v politice je 
zlepšení systému poskytování zdravotní 
péče, reforma zajišťující jeho spravedli-
vé nastavení, odpovídající potřebám 
všech zúčastněných – především paci-
entů. Své zkušenosti chci uplatnit ku 
prospěchu všech, a proto vás oslovuji 
s žádostí o podporu.

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
čtyřka pražské kandidátky

Až bude zdravotnictví zdravé,
rád se vrátím mezi pacienty

Za podporu děkujeme
společnosti HP TRONIC Zlín

www.hptronic.cz

Pro zdravou budoucnost naší společnosti 
je klíčové, aby nás v českém parlamentu 
zastupovali čestní, pracovití a politicky zku-
šení lidé. Jana Hybášková, Marián Hošek 
a další lidé na kandidátce KDU-ČSL patří 
mezi málo politiků, jejichž dosavadní čin-
nost svědčí o jejich vysoké morální i odborné 
kvalitě.

Jana Hybášková pro mne byla naprosto 
spolehlivou a fundovanou oporou při našem 
společném hájení křesťanských hodnot, 
rodinné politiky, lidských práv a prosperity 
(i zdravého rozumu) v Evropském 
parlamentu.

Jako dlouholetá členka pražské 
KDU-ČSL, bývalá senátorka za Prahu 10 

i jako současná europoslankyně si velice 
vážím veřejné práce a charakterního 
jednání pražského politika Mariána Hoška. 
Chci mu i touto cestou poděkovat za to, že se 
mu ve funkci náměstka MPSV podařilo 
v sociální oblasti prosadit mnoho 
užitečných změn z volebního programu 
KDU-ČSL. O tom, kolik se toho podaří 
prosadit v dalších letech, rozhodne počet 
hlasů, které KDU-ČSL v těchto volbách 
získá. Dovolte mi požádat Vás o hlas pro 
kvalitní a kontinuální program KDU-ČSL, 
důsledně prosazovaný spolehlivými 
osobnostmi na kandidátce č. 17.

Vaše 
Zuzana Roithová

Vážení voliči, milí Pražané
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Jsem manažerem mezinárodní společ-
nosti, která se zabývá obchodem a marke-
tingem. Třicet let jsem hrál aktivně 
basketbal a byl jsem také jedním z nadšen-
ců, kteří svým snažením dokázali zorgani-
zovat záchranu jednoho z pražských 
symbolů – tradičního fotbalového klubu 
Bohemians 1905. Sám sebe bych charak-
terizoval jako člověka dohody, nikoli však 
za cenu morálních ústupků.

Stejně jako vy si i já přeji změnu! Velmi 
mne těší, že jsme již teď dosáhli dílčích ví-
tězství a spolu s Vámi jsme zabránili plánu 

ODS zkrátit provoz pražského metra. 
Proti aroganci pražského primátora ostat-
ně burcovala i akce „Bémokracie není 
demokracie,“ kterou jsem se svými kolegy 
nedávno uspořádal.

Dostanu-li Vaši důvěru, chci se 
zaměřit především na oblast mládeže 
a sportu, které rozumím jistě více, než 
jeden z kandidátů na premiéra, který si 
plete rychlobruslení s krasobruslením.

Jan Wolf
pětka pražské kandidátky

KDU-ČSL je moderní strana pravého 
středu, reflektující soudobé trendy 
v programech lidových a křesťansko-
-demokratických stran. Na rozdíl od 
české pravicové konkurence, která 
ustrnula v klišé minulého století, a jejíž 
myšlenkové horizonty končí u škrtání 
položek a šetření. Ti, kdo mají šetřit, 
jsou ale vždy ti druzí, nikoli oni sami. 
Levicová konkurence zase příliš roz-
dává, i když nemá z čeho. KDU-ČSL 
vidí situaci realisticky. Pokud nevytvoří-
me nové hodnoty, není možné ani 
financovat současné potřeby ani splácet 
staré dluhy. Proto jednoznačně preferu-
jeme podporu produkce.

Svůj osobní přínos vidím v oblasti 
nájemního bydlení. Připravil jsem mo-
tivační program pro investory. Pokud 
bude program realizován, dosáhne 
každý na přiměřený byt za dostupnou 
cenu. Na trhu bude nastolena rovnová-
ha nabídky a poptávky jako základní 
podmínka vyřešení dosavadního neuspo-
kojivého stavu nájemního bydlení. 
Přitom stát nebude muset vydat ani 
korunu na dotace, nadále se bude starat 
jen o ty sociálně nejpotřebnější. Před-
kládám tak nové, skutečně účinné 
řešení, které zatím v České republice 
nebylo použito. Řešení kreativní – 
orelské.

Mgr. Jaroslav Orel 
šestka pražské kandidátky

Přiměřený byt
za dostupnou cenu

Ve svém profesním životě se zabývám 
řízením projektů financovaných ze Struk-
turálních fondů Evropské unie pro veřej-
nou správu na Ministerstvu vnitra. Přesto, 
že je můj život nabytý rodinou a prací, na-
dále si prohlubuji své vzdělání studiem 
Sociální a masové komunikace. Není mi 
lhostejný svět, ve kterém vyrůstají mé děti. 
Tento svět určitě nebude lepší, pokud se 
jej nepokusíme změnit. A touto změnou, 
kterou hledáme kolem nás, se musíme stát 
sami. Jednou z mála možností je osobní 
angažovanost ve věcech veřejných. Proto 
se v nastávajících volbách do Poslanecké 
sněmovny ucházím o váš hlas.

Pokud mi dáte důvěru, zaměřím se 
především na ochranu a podporu rodi-
ny. Chci zohlednit výchovu dětí v daňovém 
systému, znovu prosadit společné zdanění 
manželů. A v neposlední řadě usnadnit 
maminkám s dětmi rozhodování, zda 

zůstat plně k dispozici rodině či jít do za-
městnání – zvýhodněním různých zaměst-
naneckých úvazků.

Monika Pálková 
sedmička pražské kandidátky

Usnadním maminkám rozhodování
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 Parlament potřebuje shodu a výkonnost. Budu pracovat s odborníky. Nepodpořím 
konfrontaci ani lobbisty.  Chci zpřísnit jednací řád parlamentu, aby se nevyhýbal projed-
nání zákonů omezujících zneužívání veřejných prostředků, manipulaci s majetkem, půdou 
a prostředky daňových poplatníků.  Hodlám kontrolovat ministerstva v plnění zákonů, 
včetně kontroly veřejných zakázek. Zaměřím se na protikorupční agendu, výkonnost 
policie, justice, hospodaření v obraně, vnitru a strukturální pomoci EU.  Chci ozdra-
vení hospodářské soutěže. Budu sledovat činnost příslušného ÚOHS a NKÚ. Férové pod-
mínky hospodářské soutěže jsou zdrojem prosperity, zaměstnanosti i výběru peněz na 
sociální a důchodové potřeby.  Využiji evropské instituce při ochraně práv, svobod a ma-
jetku českých občanů. Budu uplatňovat zákonnou odpovědnost veřejných činitelů tak, 
jako v případech Opencard a Ekotendru.  Podpořím právo občanů mluvit do posu-
zování stavebních projektů a ochrany životního prostředí, novelizaci stavebního zákona. 
Přinutím stavební lobby k respektování veřejnosti.  V Praze upřednostním hromad-
nou dopravu, budu kontrolovat hospodaření Dopravního podniku, bránit likvidaci zeleně 
a změnám územních plánů ve prospěch developerských gigantů.  Podpořím nezávis-
lost veřejnoprávních médií. V mediálních radách podpořím nezkompromitované 
nadstranické osobnosti.  Budu podporovat šance žen vstoupit do veřejného života. 
Mužská dominance je jednou z příčin konfrontačního stylu. Změna si vyžádá i spolupráci 
napříč politickými stranami.  Podpořím ochranu akademických i badatelských svobod. 
Nepodpořím privatizaci akademických ani univerzitních pracovišť. Budu ale sledovat 
jejich výsledky v mezinárodním srovnání.  Budu prosazovat co nejrychlejší přijetí spo-
lečné měny Euro.  Ve volbě hlavy státu podpořím evropsky orientovanou, sjednocující 
a morálně silnou osobnost.

Co chci změnit PhDr. Jana Hybášková (*1965 v Praze)
Lídr pražské kandidátky KDU-ČSL (č. 17) 
ve volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR, zakladatelka a předsedky-
ně Evropské demokratické strany (EDS).

Jana Hybášková je vdaná za sociologa 
Ivana Gabala a je matkou dvou dcer – 
Alžběty a Barbory. Vystudovala arabistiku 
a orientalistiku na FF UK v Praze a na 
University of Cairo. Hovoří plynně anglic-
ky, arabsky, slovinsky a rusky.

V roce 1989 patřila k výrazným osobnos-
tem stávkového výboru Filozofické fakulty 
v Praze. Pracovala jako referentka 
a ředitelka odboru Blízkého východu na 
ministerstvu zahraničí (1990-1997), vel-
vyslankyně ČR ve Slovinsku (1997-2001), 
poradkyně státního tajemníka pro evrop-
ské záležitosti Pavla Teličky (2001-2002) 
a velvyslankyně ČR v Kuvajtu a Kataru 
během irácké operace (2002-2004).

Za stranu Evropští demokraté byla v le-
tech 2004-2009 poslankyní Evropského 
parlamentu, kde mj. pracovala jako členka 
Výboru pro zahraniční záležitosti a Podvý-
boru pro bezpečnost a obranu, byla 
předsedkyní Delegace EP pro vztahy 
s Izraelem a podílela se na 33 usneseních 
Parlamentu. Po sloučení Evropských 
demokratů a SNK sdružení nezávislých 
založila v listopadu 2008 Evropskou de-
mokratickou stranu, o rok později byla 
zvolena její předsedkyní.

Jana Hybášková je mezinárodně uznáva-
nou odbornicí na problematiku terorismu, 
evropské bezpečnosti, Blízkého východu 
a demokratizace. Své zkušenosti z diplo-
macie a politiky popsala v knihách Čekání 
na válku (2004) a Zpověď Evropanky aneb 
Jak se rozhoduje o nás bez nás (2009). V ro-
ce 2003 byla vyznamenána Záslužným 
křížem ministra obrany ČR II. stupně.
Ve spolupráci EDS a KDU oceňuje pod-
poru morálních hodnot evropské křesťan-
ské demokracie. Chce, aby se i v naší zemi 
konečně žilo jako ve vyspělých evropských 
demokraciích.

www.hybaskova.cz

Nevěříte průzkumům volebních preferencí? Pokuste se o volební prognózu sami: napište nám do 
25. května 2010 svůj odhad, kolik preferenčních hlasů získá v nadcházejících volbách do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR lídr kandidátky KDU-ČSL a předsedkyně EDS Jana Hybášková.
Nejlepší z vás získá atraktivní cenu – exkluzivní kávovar Dolce gusto (pokud bude nejblíže pravdě 
více soutěžících, hlavního výherce vybereme losem).
Zajímavé ceny získá ještě devět dalších z vás – o vašem výsledku rozhodne vždy přesnost vašeho 
tipování: těšit se můžete na žehličku (2. místo) i varnou konvici (3. místo). Pro ostatní máme 
připraveny kvalitní pánve a dva knižní tituly: Zpověď Evropanky aneb Jak se rozhoduje o nás bez 
nás od Jany Hybáškové (2009) nebo dvouportrét Marty Kubišové a Kamily Moučkové Lásky za časů 
bezčasí publicistů Vlastimila Ježka a Zdeňka A. Tichého.

Své tipy posílejte 
na mail: 
mkpraha@kdu.cz 
nebo poštou na 
adresu KDU-ČSL, 
pražská org., 
Karlovo nám. 5, 
120 00 Praha 2.
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