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Volte toho, kdo vám nejméně slibuje – ten vás také nejméně zklame.
Milí čtenáři, předvolební vřava vrcholí a k blí-

žícím se volbám vzhlížejí mnozí s nadějí, jiní 
s obavou a další s lhostejností. Někteří říkají, 
že se předvolební sliby nedají splnit, jiní se děsí, 
že by se některé slabomyslné sliby opravdu 
splnily. Známá rčení říkají, že: »Slibem nezar-
moutíš«, »Sliby se slibují, blázni se radují« a také:

»To, co vám já dokážu slíbit, vám nikdo nedo-
káže splnit!«

Receptem na sliby je špetka skepse doplně-
ná dávkou realismu s mírným odstupem a jen 
velmi mírným nádechem emocí. Za redakci 
přejeme dobrou chuť, dobrou volbu a hlavně ať 
opravdu splní vaše očekávání.
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Třetí v pořadí je právnička JUDr. 
Ivana Weberová. Na první pohled 
budí zdání příjemné a pohledné dí-
venky, která jakoby potřebuje chránit. 
Pod touto slupkou je však houževnatá, 
pracovitá a neohrožená doktorka práv, 
která dokáže tvrdě prosadit, co je 
správné. Zdánlivě nesmělým hláskem 

dokáže trefi t do černého a její slova jsou jako šípy. 
Můj obdiv získala svou pečlivou prací ve sněmovně zejména 

v oblasti přípravy zákonů. Pochvalu si vydobyla u exministra 
Jiřího Pospíšila za velký kus práce na občanském zákoníku a 
jeho prováděcích zákonů.  Významně se podílela na omezení 
pravomocí exekutorů a zásadním způsobem zasáhla do zákona 
o církevních restitucích ve prospěch státu. 

Vím, že práce nad paragrafy není mediálně vděčná a mezi 
lidmi si oblibu těžko získá někdo, kdo je zahrabaný do knih. 
Právě proto bych chtěl připomenout, že veřejnost stále volá po 
odbornících a Iva je v oblasti zákonů fundovaná. Je na svém 
místě tam, kde se zákony rodí.

Na druhém místě za Jablo-
necko je starosta Smržovky 
Mgr. Marek Hotovec. Kandi-
duje na šestém místě v rám-
ci kraje. Místní rodák má za 
sebou pedagogickou fakultu 
a ten tělocvikář je u něj znát  
-  stále sportuje a má mezi 
sportovci řadu přátel.

V mých očích je Marek chytrý a rozumný kluk, který se 
snaží svou práci dělat co nejlépe a o město se stará s lásky-
plnou péčí, místní patriotismus je z něj cítit na hony daleko. 
Je uvážlivý a nemluví do větru, spolehlivý kolega a parťák, 
který hraje fér a nepodrazí.

Za naší oblast jsme do volební-
ho klání vyslali ředitele jablonecké 
nemocnice, zastupitele a donedáv-
na poslance MUDr. Víta Němeč-
ka, MBA. Na krajské kandidátce 
je na čtvrté pozici. Vítek má mnoho 
předností a kdo ho zná blíž, mi dá 
za pravdu. 

Říká se, že s moudrostí přichází skromnost a kdo více pře-
mýšlí, méně mluví. To je dle mého názoru Vítkovi šité na míru. 
Doktořinu má "pod kůží" a od vnímání problémů jednotlivců se 
odvíjí i jeho sociální cítění a často zdůrazňuje význam a potřebu 
solidarity úspěšných s těmi, kteří takové štěstí neměli.

Vítek prokázal, že je nejen dobrý lékař - chirurg, ale dobrý 
manažer a kvalitní osobnost. Nemocnice pod vedením jeho ma-
nagamentu dobře hospodaří, rozvíjí se a dosahuje výborných 
výsledků po všech stránkách.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Všichni čtyři naši kandidáti se vyznačují 
akademickým vzděláním, pracovitostí, chyt-
rostí a slušností. Každý z nich vyznává pra-
vicovou fi lozofi i svobodného jednotlivce ve 
svobodné demokratické společnosti. Všich-
ni také v praxi prokazují své cítění se soci-
álně slabšími. Tady bych chtěl vyzdvihnout, 
že Ivana Weberová pravidelně formou daru 
podporuje neziskovou organizaci tělesně 
postižených a rád bych připomněl také spo-
lečnou podporu neziskových organizací, kdy 

částka 130 tisíc určená na volební kampaň 
byla rozdělena mezi tyto organizace. Také 
po povodních mezi sebou členové oblastní 
rady vybrali 60 tisíc a odvezli je starostovi 
jedné postižené obce. ODS v Jablonci ne-
myslí jen na sebe.

Vím, že se naše strana dopustila řady 
chyb a nejvíce jí osobně vyčítám špatnou 
komunikaci. Navenek i dovnitř. Z Jablonce 
jsme vedení strany napsali nemálo kritic-
kých dopisů, přijali jsme řadu usnesení 

směrem k centru a upozorňovali na problé-
my. Na druhé straně ODS odvádí dobrou 
práci při správě obcí, měst, krajů i státu. 
Chtěl bych apelovat na všechny pravicové 
voliče na Jablonecku, aby nás nezatracova-
li, zapomněli na svou naštvanost, podpořili 
naše kandidáty a odevzdali svůj hlas ODS.  

Děkuji všem za přízeň a důvěru.

Ing. Karel Dlouhý
předseda OS ODS Jablonec nad Nisou

Karel Dlouhý: Pár slov k volbám
Vážení čtenáři, občané, voliči, přátelé a příznivci. Obracím se na vás krátce před mimořád-
nými volbami do poslanecké sněmovny jako předseda občanských demokratů jablonecké 
oblasti. Chtěl bych vám připomenout, že ODS je pravicová strana s dvaadvacetiletou tradi-
cí, která hájí svobodu jednotlivce, chrání principy volného trhu a demokracie, která přímo 
ovlivňuje život společnosti a která při tom udělala logicky i řadu chyb. 
Tak jako v každém společenství, tak i v ODS řada lidí selhala nebo do ODS vstoupila s ne-
čestnými úmysly osobního prospěchu. Nicméně převážná většina oněch 21,5 tisíce členů je 
slušná a já jsem velmi rád, že na Jablonecku jsme nikdy po dobu naší existence nepřipustili, 
aby prospěcháři byli mezi námi. Proto bych vám chtěl doporučit naše místní kandidáty, se 
kterými se dlouho a dobře znám, takže se za ně mohu zaručit. Každý z nich docílil ve své 
profesi slušných výsledků a za každým z nich zůstane vidět odvedená práce.

Jako čtvrtého jsme za Jab-
lonecko vyslali na kandidátku 
Ing. Petra Beitla. Jablonecké-
ho primátora není nutné příliš 
představovat. Já bych ale rád 
poukázal na jeho kvality v oblasti 
řízení, Petr je manažer každým 
coulem. Obdivoval jsem po komunálních volbách, jak se mu 
podařilo elegantně snížit stav zaměstnanců radnice o 20%, 
snížit náklady a po celé období vést město efektivně. Aby mi 
bylo správně rozuměno, samozřejmě tím nechci snižovat záslu-
hy ostatních lidí ve vedení města a neříkám, že je vše jen jeho 
zásluha. Přesto je na Petrovi znát, že je zvyklý odpovědně roz-
hodovat ve své fi rmě, je zvyklý neplýtvat a hlídat náklady. Vždy 
se dá u něj spolehnout, že slíbí jen to, co pak skutečně splní a 
na plané sliby si nepotrpí.

Petr je sportovec, dokáže přijímat výzvy a poprat se za dob-
rou věc. Líbí se mi, že se vždy systematicky připravuje, ať jde o 
řízení radnice nebo třeba televizní debatu. Na jaře měl odvahu 
postavit se jako protikandidát při volbě na post předsedy regi-
onu a Přemysl Sobotka vyhrál poměrem 44:36. Jako předseda 
klubu krajských zastupitelů si Petr vede suverénně a odvádí 
dobrou práci konstruktivní opozice.
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Mgr. Marek Hotovec

Narodil jsem se v roce 1968. Prv-
ní životní zkušenosti, znalosti a do-
vednosti jsem postupně získával 
v jesličkách a MŠ v Jiřetíně, ZŠ jsem 
vychodil ve Smržovce a gymnázium 
v Tanvaldě, takže se dá říct, že celé 
své dětství jsem prožil na pětníku.

Do »světa« jsem vyrazil v roce 
1986, abych absolvoval ZČU – PF 
Plzeň obor společenské vědy – TV. 
Po ukončení studia jsem učil jeden 
rok na gymnáziu v Ostrově nad Oh-
ří, odkud jsem odešel na necelé dva 
roky do SRN, kde jsem působil jako 
rehabilitační pracovník.

Po návratu jsem pracoval v sou-
kromém sektoru a v roce 1994 
jsem byl jmenován tajemníkem 
MěÚ Smržovka. V roce 2006 jsem 
byl zvolen starostou města Smržov-
ky a tuto funkci vykonávám dodnes. 
Jsem šťastně ženatý, mám dva syny 
a dceru. Celý život aktivně sportuji 
a vlastnosti a schopnosti získané 
při sportu se snažím využívat a pře-
nášet i do mého profesního života.

Děkuji za Vaši podporu!

Pětačtyřicetiletý Marek Hotovec 
je občanem, patriotem a starostou 
města Smržovky. Funkci převzal 
v roce 2006 po svém stranickém 
kolegovi Vladimíru Kahánkovi a dru-
hé volební období tak navazuje 
v úspěšné práci.

Ing. Petr Beitl

Narodil jsem se na Mikuláše, 
5. prosince roku 1966 v Jablonci 
nad Nisou. Mám o rok staršího bra-
tra Jiřího. Po devíti letech na ZDŠ 
Šumava jsem vystudoval Gymná-
zium U Balvanu v Jablonci a nastou-
pil jsem na Vysokou školu strojní 
a textilní v Liberci, kterou jsem roku 
1989 ukončil s titulem Ing.

Po vysoké škole jsem nastoupil 
do BTV s. r. o. v Jablonci a od roku 
1994 jsem začal soukromě podni-
kat především v oblasti stravova-
cích a ubytovacích služeb. V roce 
1996 jsem s kolegou založil spo-
lečnost Ještěd, s. r. o. Svou činnost 
ve společnosti jsem ukončil v roce 
2010, když jsem se stal starostou 
Jablonce nad Nisou.

Do ODS jsem vstoupil v roce 
2002, v roce 2006 jsem se stal 
předsedou oblastního sdružení 
ODS a jabloneckým zastupitelem. 
Od roku 2004 zasedám i v zastu-
pitelstvu Libereckého kraje a jsem 
místopředsedou krajského posla-
neckého klubu ODS. V roce 2009 
jsem kandidoval za ODS do Evrop-
ského parlamentu. V letech 2009 
a 2010 jsem byl členem Výkonné 
rady ODS. Zajímá mě problematika 
Euroregionu, proto jsem od roku 
2011 prvním místopředsedou Eu-
roregionu Nisa.

V komunálních volbách v říjnu 
2010 jsem byl zvolen starostou 
Jablonce nad Nisou a od 12. břez-
na 2012, kdy se Jablonec zařadil 
mezi statutární města ČR, jsem 
primátorem.

Jsem 23 let ženatý. S manželkou 
Renátou, která pracuje jako rea-
litní makléřka, mám dceru a dva 
syny. Mezi mé největší záliby patří 
sport, od roku 1978 jsem členem 
oddílu rychlostní kanoistiky na jab-
lonecké přehradě, rád lyžuji, jezdím 
na snowboardu, v létě na kole. Mým 
koníčkem je také turistika, práce 
na zahradě a studium cizích jazyků. 
Hovořím anglicky (BEC Preliminary), 
německy a rusky.

JUDr. Ivana Weberová

Narodila jsem se v Jablonci nad 
Nisou, je mi 37 let, jsem vdaná 
a mám dvě děti.

Po gymnáziu U Balvanu v Jab-
lonci nad Nisou jsem vystudovala 
práva na Právnické fakultě Uni-
verzity Karlovy a tam jsem také 
obhájila rigorózní práci a složila ri-
gorózní zkoušku a tedy získala titul 
doktorky obojího práva (JUDr.). V ro-
ce 2004 jsem vykonala advokátní 
zkoušky a od té doby působím jako 
samostatná advokátka v Jablonci 
nad Nisou. V roce 2005 jsem také 
měla možnost poodhalit francouz-
ský právní systém, když jsem byla 
Českou advokátní komorou vybrá-
na na dvouměsíční stáž u Pařížské 
advokátní komory.

Do ODS jsem vstoupila v roce 
2002 a v roce 2009 jsem se stala 
členkou místní rady ODS v Jablonci 
nad Nisou. Na jaře roku 2010 jsem 
byla překvapivě zvolena do Posla-
necké sněmovny Parlamentu České 
republiky preferenčními hlasy voli-
čů. Ve sněmovně jsem byla členkou 
Mandátního a imunitního výboru, 
který proti očekávání patřil v uply-
nulém období k téměř nejčastěji se 
scházejícím výborům, Výboru pro 
evropské záležitosti, do kterého 
každý měsíc proudily stovky před-
pisů z EU a Ústavně právního výbo-
ru, kde jsem se aktivně účastnila 
projednávání Nového občanského 
zákoníku, zákona o majetkovém 
vyrovnání s církvemi a mnoha dal-
ších zákonů.

Svůj volný čas trávím nejraději 
s rodinou. Mezi mé koníčky pat-
ří hlavně sport – tenis jsem hrála 
od malička závodně, nyní už jen 
rekreačně. Ráda chodím po horách, 
jezdím na kole, in-line bruslích nebo 
na běžkách, baví mě i sjezdovky 
a občas volejbal a plavání. Kromě to-
ho jsem fanouškem rockové (ale i ji-
né) muziky, ráda čtu, chodím do kina 
a cestuji. Mluvím francouzsky (B2), 
anglicky (B2) a německy (B1) a učím 
se také italsky a španělsky. 

MUDr. Vít Němeček MBA

Narodil jsem se 22. ledna 1962. 
V roce 1980 jsem maturoval 
na gymnáziu ve Vysokém Mýtě, 
a v roce 1987 jsem promoval na Lé-
kařské fakultě UK v Hradci Králové. 
V letech 1990 a 1998 jsem absol-
voval atestace I. a II. stupně z chi-
rurgie. Manažerské vzdělání jsem 
si doplnil v programu MBA, Brno 
International Business School, pro-
moval jsem zde v roce 2008.

Má profesní kariéra je spojena 
s nemocnicemi v Tanvaldě a Jab-
lonci. V letech 1987 až 1989 jsem 
pracoval jako sekundární lékař chi-
rurgie Nemocnice Jablonec nad Ni-
sou a pak ve stejné funkci od roku 
1989 do roku 1997 v tanvaldské 
nemocnici.  kde jsem také v letech 
1993 až 1997 působil zároveň jako 
ředitel nemocnice. Od roku 2004 
dosud jsme ředitelem Nemocnice 
Jablonec nad Nisou, p. o.

Od roku 2006 jsem členem ODS. 
V současnosti jsem členem zastupi-
telstva města Jablonec nad Nisou. 
Do srpna letošního roku jsem byl 
poslancem dolní komory parlamen-
tu. Ve sněmovně jsem byl členem 
Kontrolního výboru,  dále Výboru 
pro zdravotnictví a Podvýboru pro 
ekonomiku ve zdravotnictví, zdra-
votní pojištění a lékovou politiku. 
Soustředil jsem se zejména na ob-
last předražených nákupů zdravot-
nické techniky, v této oblasti jsme 
s kolegy byli úspěšní.

Nyní kandiduji na čtvrtém mís-
tě, a pokud získám dostatečnou 
podporu voličů, chtěl bych ve sně-
movně pokračovat zejména v ob-
lasti zdravotnictví jako dosud. Mám 
k tomu praktické zkušenosti z řízení 
jablonecké nemocnice, která je bez 
dluhů, v dobré kondici a chtěl bych, 
aby efektivně a odborně fungovalo 
naše zdravotnictví jako celek. 

Děkuji všem za minulou i sou-
časnou podporu a přeji, aby volby 
splnily Vaše očekávání.
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VÍT NĚMEČEK

  Vítku, jak jsi to vše stíhal? Poslaneckou 
sněmovnu a ředitelování jablonecké 
nemocnice?

Jestliže vás nějaká práce baví a naplňu-
je, potom není problém ji stíhat. Během 
svého poslaneckého mandátu jsem funkci 
ředitele nemocnice vykonával zcela zodpo-
vědně. O tom svědčí naše dobré výsledky, 
na kterých se podílí nejen moji nejbližší 
spolupracovníci, ale i primáři, vrchní sestry, 
vedoucí pracovníci HTS a všichni zaměst-
nanci nemocnice. Jako poslanec jsem ni-
kdy neusiloval o žádnou funkci předsedy 
nebo místopředsedy jakéhokoliv orgánu 
sněmovny. Věnoval jsem se obecně pro-
blematice zdravotnictví. Konkrétně jsem 
se podílel na řešení předražených nákupů 
zdravotnické techniky. Dobrá věc se poda-
řila, v současné době nikoho nenapadne 
nakupovat medicínskou techniku přes tzv. 
kompletátory, jejichž přidaná hodnota byla 
mizivá, obchodní marže však často neuvěři-
telně vysoká a veřejné fi nance tak zbytečně 
přicházely o stovky milionů korun ročně.

  Které důležité zákony rozpuštěním 
Sněmovny »spadly pod stůl«?

Těmi nejdůležitějšími jsou tzv. doprovod-
né zákony k novému Občanskému zákoní-
ku. Bez jejich přijetí by bylo nutné účinnost 
zákoníku odložit nebo riskovat značnou 
právní nejistotu po 1. 1. 2014. Rovněž se 
nepodařilo přijmout tzv. rozpočtovou ústa-
vu, tedy zákonnou normu, která by omezo-
vala růst státního dluhu.

  Vraťme se k nám. Co jablonecká 
nemocnice? Jaká je její současnost 
a hlavně budoucnost? Jak to vidíš?

Jablonecká nemocnice je v dobrém 
stavu. Samozřejmě řešíme řadu běžných 
provozních problémů, ale dluhy či omezo-
vání péče, o kterých slyšíme v souvislosti 
s jinými nemocnicemi, se nás netýkají. 
Naše nemocnice nemá ani jednu korunu 
dluhů, faktury platíme ve splatnosti, ne-
omezujeme objem péče a na účtu máme 
rezervu pro případ nutných havarijních 
investic nebo zhoršení platební morálky 
zdravotních pojišťoven. Do budoucna při-
pravujeme dva velké rozvojové projekty 
– vybudování nového pavilonu centrální 
jednotky intenzivní péče pro operační 
obory a dále rekonstrukce centrálních 

operačních sálů. Náklady na obě akce od-
hadujeme přes 250 milionů korun.

  Co bys prioritně řešil v Parlamentu 
v případě tvého zvolení?

Rád bych pokračoval v práci ve Výbo-
ru pro zdravotnictví. Důležité jsou takové 
změny, které budou zvyšovat motivaci zdra-
votních pojišťoven, zdravotnických zařízení 
i pacientů k efektivnímu chování. Mimo to, 
zvítězí-li levice a bude vládnout s podporou 
komunistů, musíme udělat vše pro to, aby 
nedošlo ke zpochybnění polistopadového 
vývoje, k omezování občanských svobod 
a parlamentní demokracie.

  Děkuji ti za rozhovor a nedá mi to, 
abych si jako senátor také nepřidal. 
Já považuji za špatné, že se sněmovna 
rozpustila, aniž by dotáhla rozpracované 
zákony. Mnoho práce tak přišlo nazmar. 

To máš jistě pravdu. Já bych ještě rád 
na tomto místě poděkoval všem, kteří mi 
dali v minulých volbách preferenční hlas 
a děkuji i všem, kteří mě podpoří i letos.

Jaroslav Zeman
senátor za Jablonecko a Semilsko

S Vítem Němečkem nejen o sněmovně
Dalším z jabloneckých kandidátů s číslem čtyři je ředitel nemocnice, chirurg, donedávna poslanec a člen fi nančního výboru města 
MUDr. Vít Němeček, MBA. Jablonecká ODS jej vyslala jako svého favorita do nadcházejících voleb a těší se popularitě pro svůj pří-
stup k životu. Má silné sociální cítění a často zdůrazňuje nutnost solidarity s lidmi, kteří neměli štěstí, mají zdravotní problém nebo 
jen nejsou úspěšní. Za sebe říkám, že si ho vážím za dobrou práci v jablonecké nemocnici, která nemá dluhy, hospodaří s vyrovna-
ným výsledkem a patří k nejlepším v kraji. První otázka tedy směřovala na to, jak se dá více funkcí zvládat.
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MAREK HO T OVEC

 Marku, jsi naše »jablonecká dvojka« 
na krajské kandidátce ODS. Jak se 
chystáš na volby?

Abych pravdu řekl, kvůli volbám jsem 
nijak výrazně svůj pracovní režim nezmě-
nil. Žádnou speciální osobní kampaň ne-
plánuju, spíš se snažím svým přístupem, 
výsledky práce a jednáním přesvědčit lidi, 
že »politik« nemusí být zloděj nebo prospě-
chář, tak jak nás média vykreslují, ale že je 
to o práci a nastavení hodnot. Ukazovat se 
jak cvičenej medvěd na náměstích nehod-
lám, myslím, že mezi lidmi jsem dost ať už 
v práci, při sportu nebo v hospodě, takže mi 
kontakt s realitou, diskuze ani zpětná vazba 
nechybí.

  Co »tvá« Smržovka, kde děláš sedmým 
rokem starostu?

Smržovka je moje srdeční záležitost. Žije 
tady celá naše rozvětvená rodina a já tu 
s krátkými přestávkami na studium a práci 
v zahraničí žiju celý život. Myslím, že máme 
ideální velikost, kdy se lidi ještě znají, ale 
zároveň si »nevidí do talíře« a to se odráží 
na smržovském patriotismu. Za posledních 
sedm let se nám podařilo vybudovat nový 
terminál na Hlavním a Dolním vlakovém ná-
draží, postavili jsme novou vlakovou zastáv-
ku Luční, vyměnily jsme všechny autobuso-

vé zastávky a některé přidali, takže se dá 
říct, že veřejná doprava nám supluje MHD. 
V MŠ přibyla dvě nová předškolní oddělení, 
zrekonstruovali jsme tělocvičnu u ZŠ, posta-
vili jsme novou sportovní halu. Každoročně 
investujeme do nákupu nových interak-
tivních pomůcek pro žáky. Díky aktivnímu 
přístupu vedení školy je naše vzdělávací 
zařízení jedno z nejlepších v kraji, a proto 
roste zájem okolních dětí a rodičů o naši 
školu. Získali jsme dotaci na zatravnění fot-
balového hřiště, podporujeme sáňkařský 
sport, přispíváme na různé sportovní akce, 
provoz sportovní haly je dotovaný městem, 
aby si mohlo přijít zacvičit co nejvíce dětí 
a ostatních sportovců. Kultura patří mezi 
důležité součásti života ve Smržovce, kaž-
doročně pořádáme Lyžníky, Prolínání, letní 
slavnost Eurion, Slet bubeníků, Vánoční 
pohodu, máme zde Muzeum místní histo-
rie, novou městkou knihovnu a informační 
centrum, kde probíhají celoroční akce pro 
děti a tak bych mohl pokračovat. Stručně – 
ve Smržovce to žije, a já jsem rád, že mohu 
být u toho.

  Projevuje se u Vás také problém 
s tzv. nepřizpůsobivými občany?

Není to tak špatné jako v okolních měs-
tech, ale je pravdou, že i u nás to poslední 

Marek z bašty ODS
Starosta Smržovky Mgr. Marek Hotovec stojí na šestém místě kandidátky modrých 
do Poslanecké sněmovny a je za doktorem Němečkem druhým kandidátem z Jablonec-
ka. Když ODS dlouhodobě ztrácí preference, ve Smržovce je její podpora
již tradičně silná. Na důvody jsem se ho zeptal
v krátkém rozhovoru.

dobou začíná v této oblasti více »jiskřit«. 
Vinu na tom má všeobecná frustrace z hos-
podářské situace, ale i dlouho systematicky 
neřešený problém těchto občanů. Špatně 
nastavený sociální systém odnaučil tyto lidi 
pracovat a starat se sami o sebe. Je přiro-
zené, že když mi dá někdo něco zadarmo, 
nebudu zbytečně aktivní, a proto je potřeba 
se vrátit k základnímu pravidlu, že když ně-
co chci, musím si to odmakat.

  Jaké by byly tvoje priority, pokud bys 
byl zvolen do Parlamentu ČR?

Dvacet let dělám v komunální politice 
na malém městě a denně musím lidem 
vysvětlovat, proč to či ono nejde, ač je to 
v rozporu se selským rozumem, ale zákon to 
bohužel vidí jinak. Proto bych chtěl zjedno-
dušit a ostrouhat legislativu, aby na každý 
»problém« nebyl speciální paragraf nebo 
dokonce zákon. Možná jsem naivní, ale 
zkusil bych zapracovat na tom, aby se daly 
prosadit věci, které mají hlavu a patu, bez 
ohledu na to kdo je předloží.

 Marku, já ti přeju úspěch a věřím, že tě 
podpoří všichni, kteří tě znají.

Díky za podporu a věřím, že ODS naši 
voliči ještě neodepsali. Vím, že se nasekalo 
spoustu chyb především na vládní úrovni, 
ale řada z nás hlavně z »komunálu« pracuje 
pro své občany a není spojena s žádnými 
skandály.

Jaroslav Zeman
senátor za Jablonecko a Semilsko
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Weberová: jsem zvyklá říkat, co si myslím

  Ivano, stala ses nechtěně mediální 
celebritou po tahanicích při sestavování 
krajské kandidátky ODS do Parlamentu 
ČR. Co tomu říkáš?

Snad jen to, že takový mediální zájem 
jsem ani nevyvolala, ani si ho nepřála. Sa-
mozřejmě to pro mě bylo hodně nepříjemné, 
nicméně když mi reportéři z různých médií 
volali, nemohla jsem mlčet o pravých příči-
nách toho, proč mě kolegové ze Semil a Li-
berce nechtěli na kandidátce a chovali se 
tak, jak se chovali. Asi to není úplně diplo-
matické, ale jsem zvyklá říkat, co si myslím. 

  Co ti vlastně nejvíce vyčítali?
Já jsem vlastně žádný relevantní důvod 

nezaznamenala. Pravým důvodem jsou mé 
kritické názory na některé představitele 
ODS v regionu. Domnívám se, že kritika byla 
oprávněná a změny v naší regionální organi-
zaci jsou nevyhnutelné. To jde pochopitelně 
ruku v ruce s tím, že nás musejí reprezen-
tovat důvěryhodní lidé, kteří ve volbách 
dosahují úspěchů.

Ještě chci říct, že mne velmi mile překva-
pilo jak razantně a jednoznačně se za mě 
jablonečtí kolegové postavili, když kvůli 
mně nakonec i opustili jednání regionálního 
sněmu. Vážím si také podpory grémia a vý-
konné rady ODS, do situace aktivně zasáhli, 
ačkoli jsem je o to nežádala, ani jsem to 
nečekala.

  Co Tě nejvíce překvapilo v Parlamentu 
po Tvém nečekaném zvolení v roce 2010?

Těch věcí bylo víc, ale asi to je celková těž-
kopádnost a neefektivnost práce sněmovny 
a na druhou stranu také obrovské množ-
ství přijímaných zákonů. Možná největším 
a zároveň nejnepříjemnějším překvapením 
bylo chování některých poslanců. Například 
se bavíš s kolegou z jiné strany o nějakém 
problému, máte v mnohém společný názor 
na konkrétní věc a on pak najednou přijde 
do sálu a mluví a hlasuje úplně jinak. Pak 
mi také dost vadilo, že řada déle sloužících 
poslanců neví, jak plyne život venku a úplně 
propadne tomu mikrosvětu sněmovny, řeší 
věci, které jsou podstatné pro ně osobně, 
pro chod komory, ale nepřemýšlí, jak pomo-
ci lidem.

  Co se Ti povedlo a nepovedlo za tvého 
účinkování v poslanecké sněmovně 
v období 2010–2013?

Nepřísluší mi, abych se hodnotila sa-
ma. Potěšila mě pochvala nejen od Jiřího 
Pospíšila za práci na novém občanském 
zákoníku a doprovodných normách, kde 

Na posledním sedmnáctém místě kandidátky ODS do poslanecké sněmovny je sedma-
třicetiletá právnička, maminka dvou dětí a exposlankyně JUDr. Ivana Weberová. 
Nad šálkem kávy jsem jí položil několik otázek 
k jejímu působení v dolní komoře.

jsem si odpracovala hodně a na dalších 
zákonech probíraných v ústavně-právním 
výboru. Za všechny budu jmenovat podle 
mě přínosné zákony, jako zákon o media-
ci, zákon o pomoci obětem trestných činů 
nebo novely občanského soudního řádu, 
kterými se postupně podařilo zrychlit 
soudní řízení a třeba zlepšit podmínky při 
exekucích. Mám radost i z toho, že se po-
vedla prosadit docela průlomová věc, a to 
možnost odebrání řidičského průkazu ne-
platičům výživného, což výrazně pomohlo 
při vymáhání těchto obrovských dluhů, 
které se jinak vymoct nedařilo a matky 
i děti pak byly odkázány na sociální pomoc 
státu.

Za svůj úspěch považuji také zásah 
do zákona o církevních restitucích, kde 
se mi podařilo mimo jiné prosadit změnu 
důkazního břemene ze státu na církve. 
Laicky řečeno to znamená, že když církev 
o nějaký majetek požádá, musí doložit, že 
tento majetek dříve vlastnila. Církev ne-
dostane automaticky, na co si ukáže, ale 
musí v archivech najít důkaz o tom, že to 
byl skutečně její majetek. To v zákoně ne-
bylo a týká se to majetku za miliardy korun. 
Chtěla jsem, aby podmínky pro vydávání 
majetku církvím byly srovnatelnější s pod-
mínkami vydávání například při restitucích 
zemědělské půdy.

IVANA WEBEROVÁ

  Jsi sice až poslední, sedmnáctá 
na kandidátce, ale řekni, co by bylo Tvojí 
prioritou při znovuzvolení?

Pokud bych byla zvolena, potom bych 
pokračovala v práci na zákonech tak, aby 
tam bylo pokud možno co nejméně chyb. 
Právníků mezi poslanci moc není a někdy 
je to znát.

Pokud se týká konkrétních zákonů, bylo 
by třeba pokračovat ve změnách občanské-
ho soudního řádu ve směru zefektivnění 
soudního rozhodování obecně a exekucí 
speciálně. Bylo by také dobré pracovat 
na zvýšení zaměstnanosti vězňů a zefek-
tivnění vymáhání pohledávek státu za nimi. 
Ráda bych také spustila debatu o změně 
volebního systému. Ten současný přispí-
vá k tvorbě příliš křehkých koalic kde ta 
nejmenší strana má vždy tendence vydírat. 
Plýtvá se energií na řešení vnitrokoaličních 
problémů, plodí se kompromisy, které se 
nelíbí nikomu, a rozmělňuje se odpovědnost 
vlád.

Podle předvolebních průzkumů je také 
možné, že vládní návrhy budou z dílny levi-
ce, ale o to více bude důležité upozorňovat 
na nevhodnost levicových regulačních kon-
ceptů a pokusit se je ještě ve sněmovně 
upravit pozměňovacími návrhy nebo hla-
sovat proti a upozorňovat na úskalí a pro-
blémy, které by takový špatný zákon mohl 
přinést.

  Děkuji za rozhovor a s mým hlasem 
můžeš počítat.

Jaroslav Zeman
senátor za Jablonecko a Semilsko
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PETR BEITL

  Petře, podařilo se Vám vyřešit 
dlouhodobý problém Jablonečáků s cenou 
tepla?

Skutečně, problematika teplárenství 
v Jablonci je tak trochu nekonečný příběh. 
To, co se nám podařilo, je především dostat 
tento problém pod svoji pravomoc a kontro-
lu. Dosáhli jsme toho díky odkupu většinové 
části akciového podílu teplárenské společ-
nosti. Město je dnes jediným vlastníkem 
a je také tím, kdo o budoucnosti soustavy 
rozhoduje. Celý proces – od rozhodnutí, že 
tu zodpovědnost jako město přijmeme – 
trval více jak dva roky. Hlavním úkolem bylo 
vyjednat s naším partnerem takové platební 
podmínky, které by umožnily realizovat celý 
obchod bez úvěru a dopadu na městský 
rozpočet.

Ten je totiž díky splácení úvěrů z minulých 
období více jak napjatý a podobný krok by 
neunesl. Jedním z prvních úkolů nového 
vedení teplárny je příprava fi nanční plánu 
na příští rok i strategie na tříleté období. 
Hlavním úkolem této strategie je znovuzís-
kání důvěry odběratelů a zabránění dalšímu 
odpojování. Jablonecká teplárna nabídla 
od nového roku snížení ceny tepla o 14 % 
a vrátila se k přehlednému jednosložkové-
mu vyúčtování.

  Jaké máte plány s teplárnou 
do budoucna?

Tato otázka navazuje na přecházející. 
V současné době připravujeme revitalizaci 
celého systému, která spočívá v jeho ří-
zeném rozpadu na samostatné jednotky. 
Jsme ve stadiu přípravy projektu a jednání 
s RWE o připojení těchto nově vzniklých jed-
notek ke středotlaké plynové síti. Současně 
vedení Jablonecké energetické, jak se nová 
společnost jmenuje, jedná s bytovými druž-
stvy o jejich spolupráci na tomto projektu 
a hledáme zdroje fi nancování. Pevně věřím, 
že během tří až čtyř let se soustava řízeně 
rozpadne na části, které budou mít mini-
mální ztráty, a na takové topné technologie, 
které nabídnou občanům ještě výhodnější 
cenové podmínky než dnes.

  Jak chce Jablonec řešit problémy 
s tzv. nepřizpůsobivými spoluobčany?

To není úkol pro naše zastupitelstvo či 
vedení města, ale pro zákonodárce. My se 
trvale pohybujeme na hraně zákona a naše 
práce má dvě polohy. Tu pozitivní, kdy se 
snažíme pomoci lidem, kteří se ne vlastní 
vinou ocitli na kraji společnosti a mají snahu 
spolupracovat. Podporujeme organizace, 
které těmto lidem pomáhají, nejvýznamněji 

Ing. Petr Beitl má ke kandidatuře do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dva důvody. Tím prvním je fakt, že je v dolní komoře 
životně nutné, aby zaznívaly hlasy z úrovně komunální politiky a korigovaly se zákony, které na této úrovni komplikují práci. Druhým 
důvodem je jeho spíše podporovatelská role na 13. místě kandidátky. Předpokládá, že budou spíše zvolení kolegové z horních příček 
a on svou účastí jim deklaruje svou podporu. Zejména těm jabloneckým, Vítkovi Němečkovi, Markovi Hotovcovi a Ivaně Weberové.

asi azylový dům Naděje a nízkoprahové 
centrum Kruháč pro děti a mládež. Snažíme 
se využívat a organizovat práci dlouhodobě 
nezaměstnaných tak, abychom udrželi je-
jich pracovní návyky a dali jejich životům ná-
plň. Přes sociální odbor úřadu se snažíme 
pomáhat rodinám, jež se dostaly do nouze. 
Na druhé straně je ta represivní část, která 
se obrací proti těm, jenž spolupracovat 
nechtějí, nedodržují pravidla pokojného 
soužití a tváří se, že pro ně zákony této 
země neplatí. Tady bohužel naše pravomoci 
končí u napomínání a udělování pokut pro-
střednictvím městské policie a správního 
řízení. Jak účinné jsou tyto páky na lidi, kteří 
nemají prokazatelný příjem, vidíme kolem 
sebe. Bohužel se potřebná legislativa díky 
rozpadu vlády zastavila v Poslanecké sně-
movně a my i ostatní obce marně čekáme 
na změnu přidělování dávek na bydlení, 
na zákon umožňující obcím převzít správu 
sběren druhotného odpadu, na povinnost 
příjemců dávek v nezaměstnanosti od-
pracovat si alespoň část běžné pracovní 
doby ve prospěch města, v němž žijí. Prostě 

na legislativu, která by chránila slušné lidi 
před těmi, kteří se slušně nechovají a odmí-
tají respektovat psaná i nepsaná pravidla. 
Zjednodušeně řečeno – potřebujeme do-
plnit seznam lidských práv také o seznam 
lidských povinností.

  V případě tvého zvolení do Parlamentu 
ČR jaké by byly tvoje priority?

Vzhledem k práci, kterou vykonávám, 
by pro mě bylo prioritou navázat na připra-
vované výše uvedené změny legislativy. 
Dále bych chtěl zastavit a obrátit dnes velmi 
módní vlnu omezování pravomocí zastupi-
telstev našich měst. Jsem přesvědčen, že 
si jsme schopni ohlídat naše městské hos-
podaření lépe podle vlastního »selského« 
rozumu, než podle univerzálních »transpa-
rentních« zákonů a metodik dodávaných 
z republikové úrovně. To, co potřebujeme 
od ústředních orgánů, jsou funkční soudy, 
policie a vymahatelnost práva.

Jaroslav Zeman
senátor za Jablonecko a Semilsko

Beitl: chránit slušné lidi
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Je těžké v české kotlině uchvátit da-
vy. Češi jsou prý smějící se bestie a tak 
trochu to vypovídá o potměšilé povaze 
našince. Máme v naturelu, že jsme občas 
škodolibí, jindy solidární, že bychom se 
rozdali, ale skoro vždycky jsme mírně 
skeptičtí realisté. 

Měl jsem možnost několikrát vidět nad-
šené nabuzující klipy, které mají dostat 
zaměstnance obchodů do jakéhosi rauše, 
kdy se budou nepříčetně tlemit na všechny 
kolem, nadšeně vítat zákazníky a poletovat 
kolem nich vychechtaní jak po kvalitním 
jointu. Nikdy jsem ale neviděl českou pro-
davačku, která by cloumaná pozitivní emocí 
za pultem podobně šílela. Ani fangličkové 
předvolební nadšení, známé ze Spojených 
států, se u nás nechytlo. Žádných třepeta-
lek, slz štěstí ani frenetického potlesku se 
od Čecha politik nedočká. Zato hudrujících 
mudrujících rozumbradů poblíž výčepů není 
nouze. Kolikrát si říkám: na co volby? Stačí 
skočit kolem desáté večerní třeba k Pa-
pouškovi a posbírat si ministry podle libosti. 
Říká se, že s pivem pijeme rozum. Po dvou 
rozumíme ženským, po čtyřech politice 
a po šestém úplně všemu.

Kdosi řekl, že je těžké vládnout lidu, 
který má mnoho vědomostí. Český národ 
od nepaměti patří k těm vzdělanějším 
na kontinentě a Čechy byly vždy křižovat-
kou, srdcem a dělohou Evropy. Co genů 
koluje v našich žilách! Obchodníci, vojáci, 
tu Frantíci, ondy Švédi… jak dějiny šly, tak 
jejich vykonavatelé a spolutvůrci sémě 
trousili. Možná proto měl náš středově-
ký předek větší rozhled než zemědělský 
zadek na svém statku kdesi v evropském 
koutě sedící. Unikátní geopolitická poloha 
je zdrojem všech našich radostí i strastí. 
Stále se o nás někdo přetahoval, zahrnoval 
do sféry svého vlivu a vysvětloval naší prc-
kovatost vedle mocných říší. Po nějakém 
tom století jsme si zvykli, že nám vždycky 
někdo řekne, co je třeba udělat, až nám za-
čalo vyhovovat nerozhodování a následné 
potměšilé brblání. Skvěle to vystihl Zdeněk 
Svěrák v příznačně nazvaném dílku Dobytí 
severního pólu Čechem Karlem Němcem: 
„… naše vlast ještě úpí pod Rakouskem, 
ale dá se to vydržet".

Za pár slunka východů se uvědomělejší 
část naší dospělé populace vydá na cestu 
k urně a ta naštvanější skupina demon-
strativně zůstane doma, aby tak nevě-
domky pomohla vítězům. Přitom cesta k té 
volební není zdaleka tak nepříjemná jako 
ta k urně pohřební či, jak by mohla Panco-
vá s Kottem potvrdit, návštěva zakuklenců 
z URNY.

Cesta k urně
Je tragicky humorné, kolik věrozvěstů 

povstane a s uměním prodavače deště na-
stíní povolební zahrádku rajskou, ve které 
zavedou pořádek a uklidí ten bordel po stra-
nických vládách, jimiž korupce údajně hý-
bala jak červi starým masem. Odstraněním 
zprofanovaných stran vzkazují manažeři 
nové demokracie, že nastává období autori-
tativního režimu, kde žrádlo zlevní, Vodňan-
ské kuře zahodí DPH a samo se pěšky vydá 
na cestu do našich domovů, nebude se zby-
tečně žvanit, a kdo bude poslušen osvícené 
vrchnosti, bude se mít dobře jako dřív.

Nezbývá než vsadit na přirozený intelekt 
a po staletí vyvíjené instinkty voličů, kteří 
na slibovače všeho druhu hledí z podmrače-
ného obočí s mírným úšklebkem a značnou 
nedůvěrou na všechny ty tuny slibů o od-
stranění všech problémů mávnutím kouzel-
ného proutku. V novodobé polistopadové 
historii jsme zažili nemálo pokusů různých 
ad hoc uskupení, které slibovaly uzdravení 
společnosti a oháněly se recepty transpa-
rentní demokracie, přímého vlivu občanů 
na vládnutí. V řadě výzev, Impulsů, Děkuje-
me, odejděte!, odcházíme, přicházíme, Unie 
svobody, Čtyř, tří, dvou koalice, Zelených či 
Věcí veřejných se objevuje Úsvit a ANO jako 

dalších v zástupu. Pokaždé znovu se volič 
pokouší vyměnit politiky a hledat nové neza-
tížené osobnosti. Pokaždé se projeví pokus 
o vítězství víry nad rozumem a vždy s vý-
sledkem, zanechávajícím pachuť zklamání.

Winstonovi Churchillovi se připisuje vý-
rok: „Liberální demokracie je ten nejhorší 
způsob vlády, jaký si umím představit. Až 
na to, že neexistuje žádný lepší.“ Ať již je či 
není autentický, je pravdivý. Standardní po-
litické strany s vnitřní demokratickou struk-
turou a jejich svobodná soutěž je základem 
pluralitní demokracie. Nevěřím skupinám, 
řízeným jedním vůdcem, partičkám, které 
se pasují do role odborníků a všem, kteří 
chtějí řídit můj život. Nejsou zkorumpované 
všechny strany, ale jen někteří jednotlivci 
a za každou konkrétní chybou vždy stojí 
jeden konkrétní původce. Na pouti k urně je 
třeba vidět toho konkrétního člověka, které-
ho chci vyslat do sboru, aby hájil mé zájmy, 
a se kterým se budu v průběhu volebního 
období moci setkat a sdělit mu, co od něj ja-
ko občan očekávám. Nevolím šéfa partaje, 
ale svého konkrétního poslance, kterého si 
zakroužkuji. S rozumem a rozvahou.

Vladimír Kordač 
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Stanislav Burdys
67 let
Liberec
živnostník
„Lidem se má říkat 
pravda.“

JUDr. Ivana Weberová
36 let
Jablonec nad Nisou
advokátka
„Demokracie je svoboda 
jednotlivce v právním 
státě.“

Mgr. Hana Moudrá
47 let
Česká Lípa
starostka města Česká 
Lípa
„Je mnohem 
lehčí kritizovat, 
než mít pravdu.” 
(Benjamin Disraeli)

Martin Bobek
41 let
Český Dub
místostarosta města 
Český Dub
„Naším úkolem musí být 
snaha o vrácení respektu 

všem, kteří převzali odpovědnost za život 
svůj a svých blízkých do svých rukou.“

Tomáš Ploc
47 let
Harrachov
zastupitel města 
Harrachov, podnikatel
„Nikdy nedostaneš 
druhou šanci  udělat 
první dojem.“

„I velká politika se dá dělat slušně 
a transparentně.“

Ing. Petr Beitl
46 let
Jablonec nad Nisou
primátor města 
Jablonec nad Nisou
„Volby samy nic nezmění. 
Změnit se musíme my, 
každý z nás.“

Vladimír Poudera
40 let
Česká Lípa
živnostník
„Kapitalismu je 
vlastní jedna vada: 
nerovnoměrné rozdělení 

bohatství. Socialismu je vlastní naproti 
tomu jedna ctnost: rovnoměrné rozdělení 
bídy.“  (Sir Winston Churchill)

Ing. Miroslava Kynčlová
54 let
Jilemnice
ekonomka města
„Nečiň to, co nechceš, 
aby ostatní činili tobě.“

MUDr. Vít Němeček, MBA
51 let
Jablonec nad Nisou
ředitel Nemocnice 
Jablonec n. Nisou
„V životě se nepočítají 
slova, ani snaha, ale 
pouze výsledky.“

Ing. Dan Ramzer
44 let
Frýdlant
starosta města Frýdlant
„Kdo nechce hledá 
důvody, kdo chce  hledá 
způsoby.“
„Neslibuji, pracuji.“

Mgr. Marek Hotovec
45 let
Smržovka
starosta města 
Smržovka
„Můžete s tím nesouhla-
sit, můžete se dokonce 

i rozčilovat, ale to je asi tak všechno, co 
s tím můžete dělat,“ (Jára Cimrman)

Ing. Vladimír Vojáček
48 let
Kruh
učitel
„Lepší s chytrým nahoru, 
nežli s hloupým dolů.“ 
(Antonín Sedláček, 
pohostinství 
v Kundraticích L. P. 1919)

Ing. Michal Jaroš
67 let
Doksy
analytik fi remních 
procesů
Evansův zákon: „Jestliže 
zůstáváš klidný, zatím 

co ostatní ztrácejí hlavu, je to neklamná 
známka toho, že jsi problém nepochopil.“ 
(Murphy)

Ing. Václav Podzimek
43 let
Liberec
auditor, daňový poradce
„Kdo není ve dvaceti 
levičák, nemá srdce, kdo 
je levičák ve čtyřiceti, 
nemá rozum.“

MUDr. Vít Šlechta
49 let
Libštát
lékař
„Člověk musí být 
dostatečně dospělý, 
aby si uvědomil, že život 

není spravedlivý. Musíte se prostě snažit 
dělat co nejlépe to, co v dané chvíli dělat 
můžete.“ (Stephen Hawking)

Mgr. Petr Sadílek
52 let
Jablonné v Podještědí
starosta města 
Jablonné v Podještědí
„Kdo nevěří v úspěch, 
předem prohrává.“

Aleš Hozdecký
40 let
Turnov
ředitel odboru
„Méně je někdy více.“
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O POLITICE ODS

Jaroslav Zeman se nejen v Senátu věnuje 
především romské problematice ve snaze 
pomoci nastolení normálního a spraved-
livého stavu mezi majoritou a minoritou, 
ale samozřejmě i standardní práci sená-
tora v rámci legislativního procesu. Roz-
puštění dolní sněmovny ovšem znamena-
lo značný zásah do schvalování zákonů, 
z nichž řada »spadla pod stůl«.

  Ahoj Jardo, tak jak se žije Senátu bez 
Poslanecké sněmovny?

K rozpouštění nemělo dojít. Minimálně 
1,5 až 2 roky nepřibudou potřebné záko-
ny. Teď se 5 až 6 měsíců nic neděje, pak 
přijdou volby, pak tak půlroční »formování« 
skupin v Parlamentu a zrození zákona trvá 
minimálně 1 rok… Senát schválil poslední 
balíček zákonů z Parlamentu v polovině září 
a teď budeme bohužel čekat.

  Budeš tedy čekat na nový Parlament se 
»svojí« romskou problematikou?

Po rozpadu Parlamentu 20. srpna 2013 
jsem začal shánět v Senátu kolegy, kteří se 
nebudou bát otevřít tento obrovský problém 
s cikánskou komunitou.

  Objevil jsi někoho, kdo se toho nebojí?
Ano »objevil« v ODS RNDr. Miloše Vystrčila 

z Vysočiny (bývalý hejtman), MUDr. Zdeňka 
Schwarze z Prahy (ředitel Záchranné služby 
Praha). Z ČSSD JUDr. Miroslava Antla (bý-
valý krajský státní zástupce) a u Severoče-
chů Jaroslava Doubravu z Ústecka. Teď se 
snažíme vytvořit pracovní skupinu, která by 
připravila senátní návrh zákona o veřejné 
službě a příspěvku na bydlení.

  Není to trochu málo? Víme, že se 
tzv. sociální dávky zneužívají i v dalších 
oblastech.

Se Zemanem o současném dění

Zneužívání dávek je velice široké, to ano. 
Ale nejvíce bije do očí »nepráce« a bydlení 
s nájmy, které si nemůže dovolit leckterý 
řádně pracující občan… »Nepráci« by měla 
znepříjemnit tzv. veřejná služba, ale s fi-
nanční odměnou a zastropování nájmů 
dle průměru v dané oblasti. Kdyby se toto 
podařilo prosadit, tak se nám podařilo pro-
lomit zneužívání dávek a ten zbytek by přišel 
následně.

  Tato zákonná opatření ale měla již 
připravena poslankyně Ivana Řápková 
a ministr Zbyněk Stanjura v zimě 2013.

To měli, ale bohužel se nestihly schválit 
a tím to končí, protože sněmovna po vol-
bách v novém složení nikdy neprojednává 
návrhy minulé. Musí se absolvovat celé ko-
lečko znovu od začátku. V září jsem pozval 
do Albrechtic jak Ivanu Řápkovou (Chomu-
tov), tak bývalého poslance Zdeňka Boháče 
(Přerov), který působil v branně-bezpeč-
nostním výboru a dlouhodobě se také zabý-

val romskou problematikou a bezpečnostní 
situací v ČR. Projel jsem s nimi naši proble-
matickou oblast Tanvaldska, zároveň jsem 
je požádal, zda by mi dělali poradce pro 
lidská práva, zneužívání dávek a v otázce 
bezpečnosti.

  Jardo, rozumím tomu, ale jako zastánce 
lidských práv si umím představit jiná 
jména…

Já mám na mysli spíše narovnání tzv. vět-
šinové diskriminace, kdy protěžované men-
šiny diskriminují mlčící většinu. Oba noví po-
radci senátora (pozn. redakce – neplacená 
funkce) již nekandidují do nové poslanecké 
sněmovny. Jak vidíš, oni nemají žádné po-
třeby se nyní zviditelňovat, ale problematiku 
dobře znají, navíc je jeden z Čech a druhý 
z Moravy. Takže budeme mít znalost situace 
v celé České republice.

  Ty často mluvíš o diskriminaci, ale také 
je potřeba pomoci Romům.

Pokud to tak vyznívá, pak je to špatně. Ta 
navrhovaná opatření mají pomoci zejména 
jim a já jsem přesvědčený, že normální prá-
ce je nejlepším řešením pro každého bez 
ohledu na národnost či etnikum. Především 
mluvíme o sociálním problému a nechceme 
tu mít vyloučené občany z normálního živo-
ta. Já stále zaměstnávám několik Cikánů, 
sehnal jsem pár míst a nabídl je předsedovi 
Romské demokratické strany panu Tan-
cošovi, za což mi poděkoval. Nejde dělat 
zázraky, ale měl by se snažit každý, kdo má 
nějakou možnost.

  To je pravda, pan Tancoš to v televizi 
zmínil. Prozatím děkuji za rozhovor 
a držím palce.

Díky a ještě bych chtěl poděkovat dlouhé 
řádce těch, kteří mi posílají dopisy a maily. 
Řada reakcí je velmi podnětných.

Vladimír KordačFoto nahoře i dole: Ivana Řápková a Zdeněk Boháč při návštěvě továrny Detoa.
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EDA NA CESTÁCH

Mé 9 patří Česku

Poslanec Evropského parlamentu Edvard Kožušník navštívil 
v rámci svého běhu kolem České republiky dne 21. srpna 2013 Jab-
lonec nad Nisou, kde se setkal s primátorem Petrem Beitlem a jeho 
náměstkem Milošem Velem.

Edvard Kožušník je poslan-
cem Evropského parlamentu, 
kde je členem parlamentního 
Výboru pro vnitřní trh a ochra-
nu spotřebitelů. Je jedním ze za-
kladatelů think-tanku eStat.cz
– Efektivní stát, občanské 
sdružení Michala Tošovského, 
které se věnuje problematice 
byrokracie.

Europoslance v Jablonci doprovodily fotbalistky FK Baumit, které 
vede trenér Jan Štol. Společné foto běžců před radnicí s primátorem 
Petrem Beitlem a jeho náměstkem Milošem Velem.

Během 40 dnů europoslanec urazil přes 1 300 km a setkal se 
s několika tisícovkami lidí, od nichž si vyslechl jejich názory a staros-
ti. Součástí běhu byla i sbírka na pomoc rodině Zoubkových, jejichž 
dcera Terezka trpí dětskou mozkovou obrnou.

Přehledná infografi ka se závěrečnými statistikami o běhu.
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Z REGIONU

Návštěva Miroslavy Němcové na Jablonecku

V úterý 8. 10. navštívila lídryně a mís-
topředsedkyně ODS Miroslava Němcová 
Jablonecko.

Svůj program zahájila ve Smržovce, kde 
byla přijata starostou města Markem Ho-
tovcem (1) a předsedou jablonecké oblasti 
ODS Karlem Dlouhým (2) za přítomnos-
ti kandidátů do sněmovních voleb Hany 
Moudré, Martina Bobka, Tomáše Ploce, Víta 
Němečka a Ivany Weberové (3). Společně 
pak navštívili dům pro seniory, kde proběhla 
v přátelské atmosféře beseda (4).

Program paní Němcové pokračoval v jab-
lonecké nemocnici, kde jí přivítal primátor 
Jablonce Petr Beitl (5) s náměstkem Milo-
šem Vele (6). V doprovodu ředitele jablonec-

ké nemocnice Víta Němečka si prohlédla 
areál nemocnice (7) a zejména nově otevře-
nou onkologickou ambulanci (8).

Od čtvrté hodiny odpoledne se před Euro-
centrem setkali kandidáti v čele s M. Něm-
covou s občany v diskuzní Modré kavárně 
a diskutovali nad současnými problémy 
ve společnosti (9).

V sedmnáct hodin začalo neformální 
setkání se zástupci místních fi rem a médií 
(10). Přítomní kandidáti si vyslechli připo-
mínky a náměty podnikatelů. V zajímavé 
diskuzi odpovídali na dotazy a vysvětlovali 
programové priority ODS pro nadcházející 
volby. Návštěva Miroslavy Němcové skonči-
la krátce po devatenácté hodině.              -vlk-

1 2
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Z REGIONU
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zadnici,
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Konec roku 1989 a začátek roku 1990 
byl ve znamení polepených fasád, výloh 
a vůbec každého možného i nemožné-
ho místa, kde se dá vyjádřit názor. Pro 
všechny kampaně od těch pionýrských 
dob až po současnost je plakát tím nej-
obvyklejším způsobem sdělení. Politické 
strany a hnutí se snaží ve zkratce sdělit 
svá poselství. Pro volnou soutěž stran je 
důležité, aby každá z nich měla svůj pro-
stor k vyjádření.

V devadesátých letech jsme objížděli 
všechny neplacené plochy ve všech obcích 
jabloneckého okresu a potkávali se s kolegy 
konkurenty. Bylo to bohatýrské období, kdy 
jsme se k sobě navzájem chovali přátelsky. 
Respektovali se navzájem, nepřelepovali 
jsme si ani nestrhávali plakáty. Naopak se 
stalo, že jsme si s úsměvem občas vypo-
mohli. Strhnout plakát protivníka je pod 
úroveň a nefér rána pod pás, to se ve slušné 
společnosti nedělá. Když se přesto stalo, že 
v nedávných senátních volbách jedna stra-
na přelepila náš plakát, reagoval na to její 
kandidát omluvou a zjednal nápravu.

Nyní se poměrně často stává, že plakáty 
mizí, končí strhané a nezřídka pohozené 
na zemi. V takové míře to tu nikdy nebylo 
a tento projev stupidity se vždy projevoval 
jen ojediněle ve zcela výjimečných přípa-
dech. Dnes jakoby primitivní pud cloumal 
kdekým. Možná si tak někdo ukájí svůj 

hněv, zřejmě není schopen se projevit inteli-
gentnějším způsobem a tak se jako omeze-
ný tupec vyřádí na kusu potištěného papíru. 
Naopak projevem slušnosti a velkorysosti 
je, když konkurenční napůl utržený plakát 
připevníme svou sponkou.

Možná si řeknete, že je to banalita a něja-
ký plakát na malé obci volby nevyhraje. To je 
jistě pravda a nijak nechci toto médium pře-
ceňovat. Nicméně jde o další projev poklesu 
politické úrovně u nás. Je přeci potřeba ctít 
ostatní, byť z nepřátelského tábora, aby mě-
li stejná práva svobodného projevu. Aby tím, 
že pověsí plakát na konci světa v Bohem za-
pomenuté vísce, mohl dát každý najevo, že 
mu záleží na těch několika místních lidech 
a chce jim sdělit to, co považuje za důležité. 

V každém období si zvykáme na horší 
a horší politickou kulturu. Nedovedu si napří-
klad představit, že by si prezidenti Václavové 
I. a II. někdy dovolili jmenovat a držet vládu 
bez důvěry, čili politické podpory. Nepředsta-
vitelné je, že by se některý z nich snížil k to-
mu, aby v kampani dělal tajtrdlíka pro svůj 
»nadstranicky« upřednostňovaný politický 
subjekt. Také by jednoho jen sotva napadlo, 
že se lídr partaje nechá vozit na reklamě 
vedle párků ze svého kombinátu a nabízet 
křidýlko nebo stehýnko. Charles Duchemin 
alias Louis de Funès ho do Vodňan ochutnat 
nepřijede, takže ani nezměří nechutnost 
způsobu takové sebeprezentace.

Trochu, ale ne moc, překvapivý je nulový 
odpor veřejnosti ke kandidatuře nejvyššího 
zemského úředníka, který coby současný 
kancléř bude po volbách přemýšlet, kterou 
z funkcí si ponechá, zda se ve službě národu 
do roztrhání těla obětuje ve sněmovně nebo 
na Hradě. Buď pošle k čertu prezidenta, ne-
bo své voliče, ale to zřejmě nikomu nevadí 
nebo nedochází.

Co asi nastane, až po dalších volbách 
ovládne mediální prostor jeden člověk? Ja-
ké změny přijdou, když získá levice ústavní 
většinu? Propadne se politika ještě hloubě-
ji? Zachrání naší nedokonalou demokracii 
nějaký úsvit či snad spasitel? Skončí sou-
časná vláda bez důvěry ještě v zimě nebo 
až na jaře či v létě? A jsou vlastně ještě 
nějaké volby potřeba, když to Rusnokovi 
tak jde a tak bychom se mohli spolehnout 
jen na osvíceného ducha páně Zemanova? 
Otazníků je mnoho a odpovědi snad přijdou. 
Po volbách. Časem…                                -vlk-

Plakátovací válka
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ZE ZDRAVO TNICT VÍ

Berme jako fakt, že ve zdravotnictví bude 
vždy nedostatek fi nancí. Je tomu tak všude 
na světě, v různých zemích je pouze různá 
úroveň objemu, kvality a dostupnosti péče, 
kde se na tento nedostatek naráží. Jedi-
nou cestou dopředu je efektivní využívání 
dostupných peněz a motivace všech hlav-
ních zúčastněných osob k zodpovědnému 
chování.

Zdravotní pojišťovny jsou v defi citu. Argu-
mentují stagnujícími platbami za státní po-
jištěnce a velkorysými úhradovými vyhláš-
kami. To je však jen část pravdy. Pojišťovny 
totiž mají ve svých rukách mocný nástroj 
a tím je jejich smluvní politika. Stávající 
síť zdravotnických zařízení je, až na vzácné 
výjimky, dostatečná, někdy předimenzova-

ná. Proč v této situaci pojišťovny uzavírají 
smlouvy s novými poskytovateli, jejichž 
kapacita je zbytná a jejichž výkonnost mo-
hou zajistit stávající zdravotnická zařízení, 
která většinou mají kapacitu, ale narážejí 
na úhradové limity? Rovněž restruktura-
lizace lůžkové péče z loňského roku byla 
úspěšná jen částečně. Avizované zrušení 
10 000 akutních lůžek bylo zbytečně radi-
kální a vyvolalo odpor zdravotníků, politiků 
i veřejnosti. Někdy méně znamená více.

Management nemocnic musí, nebo 
by alespoň měl, na nepříznivý vývoj eko-
nomiky a úhrad reagovat. Tedy řídit svou 
výkonnost, optimálně plnit regulační limity, 
zmrazit náklady na mzdy, snížit náklady 
na materiály cestou usilovných cenových 

Němeček: Někdy méně znamená více

J a b l o n e c k ý  z p r a v o d a j :  i n f o r m a č n í  o b č a s n í k  p r o  o b č a n y  r e g i o n u  J a b l o n e c k a .  V y c h á z í  v  n á k l a d u  2 3  0 0 0  ks .  Z d a r m a .  Č e s k á  p o š t a  z a j i š ť u j e  r o z n o s  d o  d o m á c n o s t í 
v  J a b l o n c i  n a d  N i s o u .  K  d o s t á n í  v  s í d l e  r e d a k c e  a  n a  i n f o r m a č n í c h  s t ř e d i s c í c h  R y c h n o v ě  u  J a b l o n c e  n a d  N i s o u ,  S m r ž o v c e ,  Ta n v a l d u  a  D e s n é .
V y d á v á :  o b č a n s k é  s d r u ž e n í  J a b l o n e c  2 010 ,  o . s .  I Č :  2 8 5 572 8 0 s e  s í d l e m K o m e n s k é h o  2 3/ 7,  4 6 6  01  J a b l o n e c  n a d  N i s o u .  V y d á v á n í  p o v o l e n o  M i n i s t e r s t v e m 
k u l t u r y  Č R  p o d  r e g i s t r a č n í  z n a č k o u  M K Č R  E  176 0 4 .  S í d l o  r e d a k c e :  K o m e n s k é h o  2 3/ 7,  J a b l o n e c  n a d  N i s o u .  Š é f r e d a k t o r  M g r.  V l a d i m í r  Ko r d a č ,  t e l .  6 0 3  4 8 9  9 3 4 . 
I n t e r n e t  w w w. j a b l o n e c k y z p r a v o d a j . c z ,  e - m a i l : r e d a k c e @ j a b l o n e c k y z p r a v o d a j . c z .  I n z e r c e  t e l e f o n  4 8 3  31 9  6 8 5 ,  e - m a i l :  i n z e r c e @ j a b l o n e c k y z p r a v o d a j . c z . 
T i s k n e :  J a b l o n e c k á  t i s k á r n a ,  P o d h o r s k á  2 2 ,  J a b l o n e c  n .  N .  (w w w. j a b l o n e c k a t i s k a r n a . c z ) ,  M í s t o  v y d á n í  J a b l o n e c  n a d  N i s o u ,  ř í j e n  2 01 3 .  Z a  u v e ř e j n ě n é  t e x t y , 
p o k u d  n e j s o u  d í l e m  č l e n ů  r e d a k c e ,  n e s o u  o d p o v ě d n o s t  j e j i c h  a u t o ř i .  N e o z n a č e n é  p ř í s p ě v k y  j s o u  d í l e m  r e d a k c e .

V poslední době média žijí krizí ve zdravotnictví. Píší a hovoří o objektivním nedostatku 
peněz v systému, jehož jediným řešením je přísun dalších zdrojů ze státního rozpočtu 
(který tyto peníze nemá a bude si je muset půjčit). To je však jen krátkodobé řešení 
neodkladných problémů. Dlouhodobé příčiny i řešení na mnoho let dopředu je jiné.

jednání s dodavateli, na čas omezit investi-
ce, zrušit málo vytížená oddělení atd. Řada 
nemocnic se tak chovala a jejich problémy 
nejsou zásadní.

My všichni, jako potenciální pacienti, by-
chom měli přijmout dvě věci. O své zdraví se 
musíme v první řadě starat sami. Zdravotní 
stav každého jedince nejvíc (asi z 50 %) 
ovlivňuje jeho životní styl. O zbývajících 50 % 
se dělí naše dědičné vlohy, úroveň zdravotní 
péče a kvalita životního prostředí. Spoléhat 
se na to, že lékaři svou péčí vykompenzují 
naše kouření, přejídání, nedostatek pohybu 
a ignorování prevence, je velmi krátkozraké. 
Dále – fi nanční stabilita veřejného zdravot-
ního pojištění není možná bez rozumné míry 
spoluúčasti. Neoblíbené regulační poplatky, 
doplatky za léky atd. jsou důležitým zdrojem 
peněz pro zdravotnictví. Vedle toho plní 
signální funkci, služba, kterou čerpám, ně-
co stojí. Za samozřejmý považuji poplatek 
za pobyt v nemocnici. Vždyť každý z nás 
doma jí, pije, koupe se atd. a není žádný 
důvod, proč tyto potřeby hradit z veřejného 
zdravotního pojištění.

Ministerstvo zdravotnictví může hrát 
aktivnější úlohu. Chronickým problémem 
jsou úhradové vyhlášky – systém výpočtu 
úhrad je složitý a každý rok se mění. Nejsou 
k dispozici referenční hodnoty, sledovat 
a řídit objem poskytnuté péče je obtížné. 
Přechod k úhradám v systému DRG byl krok 
správným směrem, je nutné tuto změnu 
dokončit, sjednotit úhrady za péči mezi 
jednotlivými pojišťovnami a zdravotnickými 
zařízeními Dále je nutné napravit přerozdě-
lení pojistného dle nákladovosti pacientů 
jednotlivých pojišťoven.

MUDR. Vít Němeček, MBA
Ředitel Nemocnice Jablonec n. N., p. o.



ŘÁDKOVÁ INZERCE

PIANO – SERVIS
Opravíme, naladíme, vyčistíme, poradíme.
http://ladeni-opravy-klaviru.webnode.cz

e-mail: klaviry.kadlec@seznam.cz
Tel.: 608 004 448 Vod., 

606 383 471 O2

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE
Malba bytů, fi rem, škol, 

zdravotnických zařízení...
fi rst.r@centrum.cz

Tel: 607 886 687, 483 714 042

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDACÍCH 
SOUPRAV,

prodej a pokládka podlahových 
krytin, malířské a natěračské práce. 
Kalkulace a poradenství ZDARMA.

www.interierynovotny.cz,
tel.: 604 503 848

PŘIJMEME GRAFIKA/OPERÁTORA DTP
nutná znalost grafi ckého sw 

(InDesign, Photoshop)
info@jabloneckatiskarna.cz

tel.: 483 319 685

Proč právě povlečení 
od Zdeňka Matějovského?
Zdeněk Maťějovský je majitelem stejnojmenné české fi rmy, která 
se od roku 1990 věnuje výrobě a prodeji povlečení. Proč právě vý-
robek z jejich produkce? Na to jsme se zeptali obchodní ředitelky 
Ing. Aleny Samkové. Dostali jsme následující odpověď.

Snažíme se zákazníkům nabídnout vysokou kvalitu za při-
jatelnou cenu. To zajišťujeme především tím, že při výrobě 
používáme:
egyptskou bavlnu: díky dlouhým bavlněným vláknům je vyro-

bena hustá, lehká, dotykově příjemná příze s tvarovou stálostí 
a dlouhou životností.

reaktivní barvy: jsou zářivější, jemnější, probarví vlákno v ce-
lém průřezu, což zásadním způsobem ovlivní množství pracích 
cyklů bez změny barevnosti.

komfortní zipový uzávěr: umožňuje snadnou manipulaci
moderní design: spolupracujeme se špičkovými italskými de-

signery s cílem vytvořit vzory vhodné především do moderních 
bytů.

Naše povlečení v kvalitách Krep DELUXE, Bavlna DELUXE, Flanel 
DELUXE, Bavlněný satén v širokém sortimentu najdete v prodejně 
bytového textilu na Dolním náměstí v Jablonci nad Nisou.

www.jabloneckatiskarna.cz

Potřebujete účinnou reklamu
po celém Jablonci?

Jablonecký
zpravodaj

vychází v nákladu 23 000 výtisků
a je roznášen do všech
jabloneckých schránek.

Ceník inzerce najdete na
www.jabloneckyzpravodaj.cz

e-mail: info@jabloneckyzpravodaj.cz

Pět důvodů, proč tisknout u nás:
1/ tiskárna se stoletou tradicí tisku, v současné podobě tiskneme od roku 1993
2/ moderní tisková zařízení s certifi kací ISO 12647: ofsetový tisk na čtyřbarevce 

Hamada s CTP a CIP3, produkční digitální tisk Konica Minolta
3/ široká škála strojů na dokončující výrobu: lakování a laminace, vazby šité i lepené, 

falcování, výsek, číslování, perforace...
4/ kompletní zpracování od grafi ky, přes tisk, k vazbě a výseku pod jednou střechou 

– obracíte se přímo na výrobce bez zbytečných kooperací
5/ vstřícný přístup k zákazníkovi a personál s mnohaletou praxí v oboru




