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Milé sestry a milí bratři,

letošní rok je pro naši okresní or
ganizaci důležitý. Chtěli bychom
uspět v krajských volbách a získat pro
Třebíčsko nejméně jednoho zastupite
le za KDUČSL. Na dění při správě
kraje je třeba se podílet a mít přímou
zpětnou vazbu. Trpíme tímto nedo
statkem již dost dlouho na to,
abychom s tím začali něco dělat.
Právě v těchto dnech začíná práce
krajského volebního štábu a na
okresní úrovni již také spřádáme plá
ny, jak co nejlépe napomoci při propa
gaci našich okresních kandidátů.
Nepůjde to bez vás, členů, nepůjde to
ani bez ochotných příznivců, kteří
nám vždy pomáhali. Navíc se budeme
muset poohlédnout i po nových
možnostech, jak co nejvíce prezen
tovat naše osobnosti a jejich názory.
Jednou z cest, jak poskytovat informa
ce, je i tento občasník. Využijte pro
sím toho, že jej dostáváte až domů,
a po přečtení jej poskytněte sousedovi
nebo známému, který třeba v současné
politické situaci váhá, komu dá ve
volbách podporu. Může to být třeba
zrovna ten jeden hlas, který rozhodne!
A nezapomeňte na kroužky u čísel 2,
6, 12 a 15 ☺.

Zdař Bůh!
Jaroslav Hrubý
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občasník pro členy a příznivce okresní organizace KDUČSL Třebíč

Zahraniční mise očima vojenského
kaplana – toto téma první letošní
přednášky MěO KDU – ČSL v Třebí
či přilákalo ve čtvrtek 21. ledna,
navzdory mrazivému počasí, do
okresní kanceláře řadu zvědavých po
sluchačů. Přednášet přišel vojenský
kaplan 22. základny vrtulníkového le
tectva Sedlec, Vicenice u Náměště nad
Oslavou kpt. Mgr. Petr Němec.

Velmi poutavou formou představil
posluchačům svoje zkušenosti ze za
hraničních misí, kterých se zúčastnil.
Jeho první misí bylo v roce 2006 Ko
sovo, poté následoval Afghánistán, a
to hned dvakrát  v letech 2008 a
2009. Vojenský duchovní se na za
hraničních misích stará o vojáky, když
mají volný čas. Vyčkává, kdo za ním
přijde, s čím za ním přijde. „Chodí si
popovídat, zanadávat … My trpělivě
posloucháme. Duchovní se nesmí ne
chat vykolejit. Pokud se nechá, tak
tam nemá co dělat,“ popsal svoji práci
Petr Němec. „Jsem si vědom toho, že
veřejnost nás vnímá jako ty, kteří si
jedou do zahraničí „na dovolenou“ a
ještě si k tomu přijdou na slušné
peníze,“ říká s úsměvem. Realita však
zdaleka není tak idylická. „V Kosovu
jsme se do žádných velkých
vojenských akcí nedostali, většinou
tam šlo pouze o lokální konflikty.
Opravdové nebezpečí a opravdovou
válku jsme zažili až v Afghánistánu,“
vzpomíná. „Zde bylo všechno jiné.
Veškerý náš život se odehrával
v kontejnerech. V nich jsme i přespá
vali – čtyři v jednom. Kromě „ponor

kové nemoci“, horka
(40 – 50 stupňů ve
stínu) a sucha nás ta
ké sužovala spousta
nepříjemných
i jedovatých živoči
chů. Byli tam komáři
a hadi, napadaly nás
také sulifugy. Jsou to
obří pavoukovci, kte
ří se živí vším, na co
přijdou – včetně
mršin. Takže jejich
kousnutí je zárukou,
že vás nějaká infekce

nemine. Byli jsme v místě, kde je nej
vyšší počet úmrtí na malárii na světě.
Když k tomu připočtete každodenní
konfrontaci s válkou  ostřelováním i

sebevražednými atentáty, je to jiná
realita, úplně jiný svět než ten, který
můžeme sledovat z křesla u televiz
ních zpráv. To, co si z takové mise
odnesete, vám už navždy zůstane
v hlavě.“

Kromě toho, že vojenský kaplan
musí zvládat vše, jako ostatní vojáci,
musí být ostatním ještě oporou a posi
lou v těžkých chvílích, kterých na za
hraničních misích rozhodně není
málo. Navzdory tomu dokáže dnes
Petr Němec o těchto událostech hovo
řit s nadhledem i humorem sobě vlast
ním. Posluchači mohli pouze litovat,
že toto zajímavé vyprávění mělo také
svůj konec.

Marie Dudíková

Přednáška vojenského kaplana Petra Němce

Denemarek Jiří 1.1.1946 Radkovice u Hrotovic 70
Venhoda Antonín 5.1.1926 Čáslavice 90
Kabelková Jaroslava 6.1.1951 Zvěrkovice 65
Švarcová Jiřina, Ing. 6.1.1946 Želetava 70
Kučerová Anna 9.1.1941 Třebíč 75
Plíšková Božena 17.1.1946 Slavětice 70
Vrbková Marie 18.1.1956 Červená Lhota 60
Široký Vilém 19.1.1971 Budišov 45
Crha Karel 22.1.1936 Myslibořice 80
Malý František, PhDr. 23.1.1956 Bojanovice 60
Krátká Marie, Mgr. 27.1.1981 Valeč u Hrotovic 35
Novák Petr 27.1.1966 Třebenice 50
Škarková Božena 28.1.1936 Budišov 80
Chvátal Petr, Ing. 31.1.1956 Třebíč 60
Večeřová Marie 2.2.1936 Studenec 80
Mezlík Stanislav, MUDr. 8.2.1941 Třebíč 75
Večeřa Jaroslav 12.2.1956 Jaroměřice nad Rokytnou 60
Dudíková Marie, Mgr. 13.2.1956 Třebíč 60
Kovář Jan 14.2.1926 Štěměchy 90
Fialová Marie 15.2.1951 Želetava 65
Žák František, Ing. 20.2.1961 Třebíč 55
Havlena František, RNDr. 21.2.1951 Třebíč 65
Man František 22.2.1936 Přibyslavice 80
Maršálová Zdeňka 23.2.1931 Jemnice 85
Stejskalová Lucie 23.2.1971 Moravské Budějovice 45
Veselá Kristýna 24.2.1981 Třebíč 35
Kabelková Marie 28.2.1951 Jakubov 65
SlabýAntonín 28.2.1936 Budkov 80

Všem jmenovaným přejeme k jejich životnímu výročí hojnost
Božího požehnání, zdraví, radost a lásku nejbližších.

Naši jubilanti

AKCE PLOTY
Prosíme všechny členy a

příznivce, kteří vlastní nějaký
plot nebo jiný prostor vhodný

pro upevnění billboardu či
menší plachty, aby poskytl co

nejdříve kontakt okresní
tajemnici. Díky!

Výroční členské schůze
Rok se s rokem sešel a na vedeních MO už zase leží úkol

svolat své členy a příznivce na výroční členskou schůzi. Na tu
letošní jste povinní přizvat někoho z okresního výboru, proto
prosíme, abyste co nejdříve hlásili termíny a místa konání VČS
do okresní kanceláře. Součástí VČS bývá i výběr členských
příspěvků, které jsou stanoveny opět ve výši 150 korun.
Děkujeme všem, kteří své příspěvky pravidelně a včas přivážíte
do okresní kanceláře. Vyzýváme také místní organizace, které
takto z dřívější doby neučinily, aby co nejdříve kontaktovaly
tajemnici a domluvily se na předání příspěvků. Letos je budeme
obzvláště potřebovat …

Lidový ples v Moravských Budějovicích

15. ledna letošního roku se
v moravskobudějovické Besedě konal
Lidový ples. Uvítala nás již
každoroční rodinná atmosféra. Ples po
úvodním slovu předsedy zahájily
dívky z krojovaného souboru Škrpál
pásmem Březnická kola. Soubor
později v párech zatančil na plese již
tradiční Moravskou besedu. Během

celého večera k zábavě hrála hudební
skupina Credit. Každý rok se velice
těšíme na bohatou tombolu, letos s
hlavní výhrou  seletem. Všem
organizátorům a účastníkům vřele
děkuje a již dnes se těšíme a zveme na
příští ročník.

Anna Prokopová

Krojovaná skupina Škrpál tradičně vystupuje na Lidovém plese
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Řada našich
čtenářů viděla
reportáž v te
levizi týkající se
dění u Ústavní
ho soudu. Jak
celý případ
vlastně začal?

Nastoupil jsem do firmy Mann
Hummel jako seřizovač do výroby.
Pracovní poměr byl uzavřen na dobu
určitou s ústním příslibem, že po čase
se pracovní poměr změní. Jenže firma
se zaměstnanci stále dokola uzavírala
nové pracovní smlouvy na dobu urči
tou. Většinou na pouhé 2 měsíce.
V mém případě to trvalo déle než 2
roky. Jenže zákoník práce takový po
stup zakazuje a dokonce určuje, po ja
ké době se takto opakované pracovní
smlouvy mění na pracovní smlouvu
na dobu neurčitou. Když jsem měl
opět podepsat pracovní smlouvu na
další 2 měsíce, upozornil jsem za
městnavatele, že moje pracovní
smlouva se již podle zákona změnila
na dobu neurčitou. A on v reakci na
mé upozornění mi znemožnil chodit
do práce.

Pokud je případ tak jasný, proč to
skončilo až u Ústavního soudu?

Okresní soud mi dal za pravdu. Fir
ma se ale odvolala a přišla s argu
mentací, že se na ni vztahuje výjimka
ze zákoníku práce. Ta říká, že pokud
firma má vážné provozní důvody,
ustanovení o zákazu řetězení pra
covních smluv na dobu určitou pro ni
neplatí. Firma sice nemohla nijak
prokázat, že nějaké vážné provozní
důvody opravdu má či měla, ale přišla
s argumentací, že jsem naopak měl u
soudu dokazovat já, že takové důvody
neexistují. Pak už šlo jen o výklad
toho, zda byla žaloba podána správně
a kdo má dokazovat, zda firma má dů
vody umožňující vyjímky se zákona.

A co na to Ústavní soud?
Ústavní soud to celé obrátil. Ve

svém nálezu jasně říká, že pokud za
městnavatel chce uplatnit vyjímku se
zákona, musí dokázat, že podmínky k
uplatnění vyjímky se zákona opravdu
existují. V mém případě konstatoval,
že firma nebyla schopna prokázat
oprávněnost vyjímky a tudíž opravdu
jsem stále zaměstnancem firmy.

Má tvůj případ i širší dopady?
Ve skutečnosti je tento nález

Ústavního soudu mnohem důležitější.
Je aplikovatelný obecně a zpřesňuje
výklad pracovního práva. Nepoctiví
zaměstnavatelé porušující platné zá
kony se často spoléhají na neochotu
lidí riskovat dlouhé soudní tahanice.
A poctivým zaměstnavatelům dodržu
jícím zákony se vysmívají. Můj pří
pad dal do obdobných situací jasnější
mantinely, jak postupovat, a hlavně
uložil zaměstnavatelům povinnost,
pokud se dovolává vyjímek se zákona,
že musí dokázat oprávněnost jejich
použití. To by sice mělo být samozřej
mé, ale kupodivu dodnes nebylo. Pod
le odhadu České televize aplikace
tohoto nálezu pozitivně změní desítky
tisíc pracovních smluv.

Nebyla v televizi tvář tvého práv
ního zástupce lidovcům povědomá?

Ano. Luboš Kliment je také členem
KDUČSL. S případem pomohl i můj
bratr Štěpán, rovněž člen. Celá kauza
byla taková malá lidovecká akce.

Měla by KDUČSL chránit práva
řadových zaměstnanců?

Samozřejmě ano. Má to i ve svých
programových dokumentech. Je to
i otázka rozumu. Daňový systém je
dnes postavený tak, že daně platí
hlavně zaměstnanci ze svých mezd.
Dobře placení zaměstnanci znamenají
i fungující veřejné finance,
zdravotnictví bez schodků i života
schopný důchodový systém.

Kandidáti do krajského zastupitelstva z našeho okresu se představují.
2. Josef Herbrych

Na podzim letošní
ho rok proběhnou ve
všech krajích České
republiky volby do
zastupitelstev krajů.
Přestože krajská za
stupitelstva

nemohou zásadním způsobem ovlivnit
celostátní směr politiky ve státě, je
jejich role pro občany kraje význam
ná. Určují chod školství,
zdravotnických zařízení, dopravní ob
služnosti, sociálních zařízení, proble
matiky životního prostředí a mají
významný vliv na rozvoj regionu.
Snad každý z nás občanů si v tomto
spektru najde oblast, kde vidí něco ke
zlepšení, změně, nebo má na věci jiný
náhled, než se aplikuje dnes. Cestou
k naplnění těchto myšlenek jsou právě
výše zmiňované volby, kde se budeme
i my, kandidáti za KDUČSL, ucházet
o Vaši přízeň.

Na kandidátce KDUČSL za kraj
Vysočina mám tu čest, vedle mnoha
skvělých a pracovitých lidí, zastávat
druhé místo jako zástupce třebíčského
okresu. Přestože řada z Vás se se
mnou v uplynulých několika letech již
setkala, dovolím si v krátkosti se před
stavit.

Jmenuji se Josef Herbrych, je mi 53
let a žiji v Rokytnici nad Rokytnou.
Společně se svojí manželkou Věrou
jsme vychovali tři děti, dva syny a
dceru, a v současnosti se těšíme i
z vnuka Jonáška. Původním povo
láním, kterému jsem se na různých
pozicích věnoval patnáct let, jsem
stavař. Od komunálních voleb v roce
2002 jsem dvanáct let zastával funkci
uvolněného starosty v Rokytnici nad
Rokytnou a v nynější době se jako
OSVČ dělím o místo asistenta sená
tora Františka Bradáče a poslance Víta
Kaňkovského. V minulosti jsem jako
nestraník za KDUČSL kandidoval,
nejprve v senátních volbách na Tře
bíčsku v roce 2012, poté jako lídr kan
didátky ve volbách do Poslanecké
sněmovny v roce 2013. Po volbách do
Poslanecké sněmovny jsem v roce
2013 vstoupil do KDUČSL, kde
v současné době zastávám funkci čle
na OV na Třebíčsku a člena krajského
výboru. Od sjezdu jsem rovněž
členem celostátní kontrolní komise.

Při práci v krajském zastupitelstvu
bych chtěl, v případě svého zvolení,
uplatnit zejména dlouhodobé zku
šenosti z práce v místní samosprávě.
Je třeba naslouchat potřebám i malých
obcí, živnostníků a drobných podnika
telů a usilovat o harmonický rozvoj
celého kraje. Věřím, že s Vaší podpo
rou může KDUČSL zastávat v příš
tím krajském zastupitelstvu Kraje
Vysočina důstojnou roli.

6. Mgr. Marie Dudíková
Upřímně se při

znávám, že lidem
piju krev☺. A to
rovnou celému
okresu a zcela
legálně. Pracuji ja
ko vedoucí odbě
rového střediska

v Třebíči, které je detašovaným pra
covištěm Transfuzního a tkáňového
oddělení Fakultní nemocnice Brno.
Původní profesí jsem zdravotní labo
rantka se specializací hematologie a
transfuzní služba. Kromě toho jsem
vystudovala pedagogickou fakultu
VŠP v Hradci Králové, nejprve obor
charitativní a sociální práce se specia
lizací gerontologie, posléze sociální
politiku, sociální práci a management
nonprofitních organizací na téže fa
kultě. Kromě své zdravotnické profese
jsem také krátce působila jako uči
telka společensko – vědních předmětů
na středních školách v Třebíči a Mo
ravských Budějovicích, podílela jsem
se rovněž na výuce hematologie a
transfuzní služby na lékařské fakultě
Masarykovy univerzity v Brně.

Pocházím z lidovecké rodiny – můj
tatínek je ve svých 90 letech stále
předsedou MO KDUČSL ve Vladi
slavi. Členkou strany jsem, s krátkou
přestávkou, od r. 1990. V současné
době jsem místopředsedkyní MěO
v Třebíči, místopředsedkyní OV a
členkou KV. Proč se hodlám zapojit
do správy věcí veřejných? Domnívám
se, že na to, abychom jen seděli doma
a nadávali na poměry, je náš čas
opravdu drahý. Ráda bych se spolupo
dílela na vytváření lepších životních
podmínek na naší krásné Vysočině,
zejména v sociální oblasti a ve
zdravotnictví.

V r. 1996 byl otevřen hospic Anežky

České v Červeném Kostelci, první ka
menný hospic v ČR. Byla jsem tam a
idea hospice mě naprosto uchvátila. A
od tohoto okamžiku mám jeden velký
sen – vybudovat podobné zařízení ta
ké u nás, na Vysočině. Vysočina je
jedním z mála krajů v republice, které
kamenný hospic nemají. Myšlenka
hospice vychází z úcty k životu a
z úcty k člověku. Člověk zde není
vnímán pouze jako množina orgánů
v koženém vaku, ale jako originální
lidská bytost se svými biologickými,
psychickými, sociálními a spirituální
mi potřebami a zejména svým vlast
ním, jedinečným, nenahraditelným a
nikým nezastupitelným posláním. A
kdo jiný by se o naplnění tohoto snu
měl pokusit, než strana vycházející
z křesťanských zásad a tradic, strana,
která křesťanství nese ve svém názvu?

12. Mgr. Štěpán Komárek
Vážím si toho, že

mohu být na kandi
dátce KDUČSL.
Vždycky jsem věděl,
že stojí za obyčejný
mi lidmi, že její poli
tika a politické
myšlenky staví na

křesťanství, na sociální spravedlnosti
a odpovědnosti. A to je i moje politika
a mé myšlení. Vážím si toho také pro
to, že je plná poctivých a obětavých
lidí, pro které je politika věcí služby
druhým a nikoliv věcí plnění vlastních
kapes. Jen taková cesta může vést k
prosperitě a blahobytu nejen kraje Vy
sočina, ale celé země. Zvažoval jsem
svoji kandidaturu nejen já sám, ale se
svojí ženou Marií. Vždycky jsem se
snažil dělat vše s maximálním vervou
a úsilím. To je nutné nejen v politice,
ale i v práci, rodině a v životě vůbec.
Nebude to jednoduché, ale jsem při
praven a ochoten s podporou své
manželky udělat maximum nejen pro
náš volební výsledek, ale i pro dobrou
a kvalitní práci v krajském zastupitel
stvu. Pro úspěch je plné nasazení na
prosto nutnou podmínkou.

Kromě šťastného manželství máme
se ženou 3 děti. Pracuji na Magistrátě
města Jihlavy jako správce počítačové
sítě a jsem mimo jiné i členem kont
rolního výboru zastupitestva Kraje
Vysočina. Mojí rodnou obcí je Stařeč.

Možná jste v televizi či rozhlase viděli některou z reportáží věnovanou
členu našeho OV Lukáši Komárkovi ze Starče. Uspěl totiž ve sporu se svým
zaměstnavatelem kvůli nezákonému řetězení pracovních smluv na dobu
určitou. Spor došel až k Ústavnímu soudu a vznikl precedens týkající se ti
síců pracovních smluv. Zeptali jsme se ho na detaily.

Máme tam se ženou rozestavěný dům.
Momentálně ale žijeme v rodišti
manželky, velmi malé obci Černíč.
V obou obcích jsem byl a v Černíči
stále jsem členem zastupitelstva za
KDUČSL. Mám tedy zkušenost ze
samosprávy velké i malé obce a sou
časně i z fungování velkého města.
Moc dobře tak vím, že malá obec,
větší městys i velké město mají různé
potřeby, které si krajští zastupitelelé
ne vždy správně uvědomují. I to je
jednou z věcí, které se chci věnovat.

15. Kpt. Mgr. Petr Němec
Možná se divíte,

kdo že se to objevil
mezi vámi? Kdo
jsem? Jsem člověk,
křesťan, žijící z ví
ry. Původně jsem
farářem Církve čes
koslovenské hu

sitské, nyní již dvanáctým rokem
sloužím jako duchovní v Armádě
České republiky. Zde jsem byl třikrát
nasazen do zahraničních operací –
jednou v Kosovu a dvakrát v Af
ghánistánu. Jsem ženatý, s manželkou
Hanou jsme loni oslavili stříbrnou
svatbu a máme dvě dospělé dcery.

Měl jsem tu čest představit se
osobně na nominační konferenci
v Kamenici. Moje první pocity na
„stranické půdě“ byly a stále jsou ve
lice dobré  jste dobrá parta, jak
doufám, slušných lidí (tak jste na mě
zapůsobili), kterým není lhostejno, co
se v naší společnosti děje. Jak už jsem
zmínil, jsem křesťan. Proto bych ne
chtěl a nemohl bych být účasten ji
ného politického uskupení než toho,
které má ve svých základech právě
křesťanské hodnoty.

Co bych chtěl přinášet, čím bych
mohl a chtěl přispět? Mým jedno
značným posláním je šířit lásku! Lás
ku zodpovědnou. K čemu nám bude
(nebo přesněji je) společnost, která
hlásá pouze ekonomický zisk? K če
mu je nám právní stát, který sprave
dlnost překrucuje ve smyslu
nespravedlivého práva? K čemu nám
je zdravotnictví a sociální služby, kde
je člověk vnímán pouze jako zdroj
prostředků nezbytných pro existenci
daných zařízení? Koho dnes vy
chovává školství? Mohl bych pokra
čovat a myslím, že mi rozumíte.
Žádná společnost není ideální, toho na

tomto světě ani dosáhnou nelze. Mů
žeme a měli bychom se však pokusit
měnit věci k lepšímu v našem každo
denním životě, tam, kam jsme byli
posláni, každý na svém místě. V tom
to smyslu jsme si rovni. Hledejme

cestu k sobě, ne od sebe. Vymaňme se
ze své malosti a zkusme být znovu tím
kvasem země! Všichni máme zodpo
vědnost za náš společný dům, všichni
máme své místo. Nikdo není bez
cenný, na každém z nás záleží.

Lukáš Komárek uspěl u Ústavního soudu




