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Milé sestry a milí bratři! 
 
letošní začátek roku přinesl do našich životů 

mnoho změn a překvapivých zvratů. Jistě velkou 
událostí pro křesťanský svět bylo oznámení papeže 
Benedikta o odstoupení z úřadu Petrova stolce. 
Vysvětlení Josefa Ratzingera je pro soudného člověka 
dostatečné a je třeba ho ocenit. V době, kdy je církev 
ohrožena se „po poradě se svým vedoucím“ rozhodl 
přenechat tento těžký úděl někomu, kdo má více zdraví 
a sil. Přesto si mnozí neodpustili komentáře typu -   
„Vzdal se otcovství“, nebo „…kdoví co za tím bylo“ , 
nebo ještě hůře – „tam to teda musí vypadat, v tom 
Vatikánu…!“  Že jste také ve svém okolí zaslechli 
podobné narážky – i urážky? bylo jich plno v tisku i 
v televizi. 

Nečekaně rychlá volba nového papeže přinesla 
uklidnění, potřebnou stabilitu, překvapivé jméno i velkou 
naději. Sympatické projevy nového Svatého Otce 
Františka I. byly ale opět vyváženy nesympatickými 
titulky z některých médií: 
„Nový papež dýchá jednou plící“, „Tak vypadá absolutní 
moc papeže. Jaké má příjmy?“ „Nový papež má také 
stinnou minulost“, … a tak dále. 

Žijeme ve světě senzací, konfliktů a napětí. 
Nuda a šeď nejsou žádané, je třeba napsat vždy více, 
než je nutno, případně si ještě něco přimyslet. 
Komunikační technologie nás ženou dopředu, díky 

internetu, televizi a rozhlasu víme vše a to ihned. 
Bohužel, ne vše, co se dozvíme je vždy pravda, stejně  
tak jako ne vše, co bychom potřebovali vědět se vždy 
dozvíme. Stáváme se tak lehce manipulovanou masou, 
která se postupně stává otroky vlastních přání. 

Skončila doba postní, tento výtisk byste měli mít 
už na Bílou sobotu doma. Jaké že to události jsme si 
připomněli v posledních několika dnech? Že lid, který 
jeden den volal „Hosana!“ křičel za pár dní „Ukřižuj!“ 
Když vjížděl Kristus do Jeruzaléma, předcházela ho 
pověst zázračného proroka, zachránce, spasitele a 
krále. Za necelý týden ho vyměnili za Barabáše a vydali 
na smrt. Byla to také jenom mediální kampaň? Že by 
někdo běhal s papyrusy po Jeruzalémě? Nebo jsme my 
lidé tak prostoduší, že si neověříme, jak to vlastně je a 
skočíme na špek každému, kdo nám něco řekne?  

Ano, média jsou v dnešní době mocná, ale 
nemohou být mocnější, než naše svobodná mysl a naše 
přesvědčení. Nenechávejme se svést ke stádovému 
papouškování smyšlených afér, nenechme se opít 
rohlíkem, že něco je v pořádku, když tomu tak není, 
nenechávejme se napálit falešnými sliby. Bůh nám dal 
rozum, abychom ho používali, smysly, abychom se jimi 
řídili a svobodu, abychom se mohli rozhodnout právě a 
jen pro to správné. 

Odvahu k přijímání pravdy a mnoho sil do jejího 
hledání vám všem k Velikonočním svátkům přeji 
jménem svým i všech členů okresního výboru. 
 
Ať světlo Zmrtvýchvstalého Krista prozáří vaše domovy. 
 
Zdař Bůh 

       Jaroslav Hrubý 24. 3. 2013    
 

 

„HORÁC“ 

…HABEMUS PAPAM !   

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=773994
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/grafika/2013/03/15/papez-pravomoci-katolicka-cirkev/
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/grafika/2013/03/15/papez-pravomoci-katolicka-cirkev/
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Vyzýváme všechny předsedy MO, kde ještě neproběhly 
výroční členské schůze, aby se tyto uskutečnily 
nejpozději do 10. 4. 2013. Je třeba rozeslat pozvánky, 
připravit materiály a připravit volební lístky.  
Děkujeme také všem, kteří včas vybrali členské 
příspěvky a doručili zápisy z VČS kvůli aktualizaci 
evidence. 

výbor OO 
 
 

 
     

 

BRATŘI A SESTRY 
OKRESNÍ KONFERENCE SE 

USKUTEČNÍ V SOBOTU 20. 4. OD 8 HODIN 

V LIDOVÉM DOMĚ V JAROMĚŘICÍCH NAD 

ROKYTNOU.  
SVOU ÚČAST PROZATÍM PŘISLÍBIL 

PŘEDSEDA STRANY PAVEL BĚLOBRÁDEK A 

MÍSTOPŘEDSEDA MARIAN JUREČKA. PROBĚHNOU 

VOLBY DO OKRESNÍHO VÝBORU, DELEGÁTŮ NA 

SJEZD A KRAJSKOU KONFERENCI, STEJNĚ JAKO 

SESTAVENÍ POŘADÍ KANDIDÁTŮ DO KRAJSKÉHO 

VÝBORU A CELOSTÁTNÍ KONFERENCE. 
BRATŘI A SESTRY, NEPROMARNĚME 

PŘÍLEŽITOST KE VZÁJEMNÉMU SETKÁNÍ, 
OBOHACENÍ A POVZBUZENÍ, POJĎME NALÉZT 

CESTU K JEŠTĚ VĚTŠÍMU OŽIVENÍ NAŠÍ ČINNOSTI A 

SDĚLIT SI SVÉ DOBRÉ I ŠPATNÉ ZKUŠENOSTI 

S PROSAZOVÁNÍM POLITIKY JEDINÉ KŘESŤANSKÉ 

STRANY V NAŠÍ VLASTI. 
ČEKAJÍ NÁS NÁROČNÉ ÚKOLY A NELEHKÉ 

ČASY. POJĎME SE NA NĚ PŘIPRAVIT, AŤ VRÁTÍME 

NAŠI STRANU NA POZICE, KTERÉ JÍ PATŘÍ, AŤ SI 

DOKÁŽEME UJASNIT SVÉ CÍLE A POSTOJE K TOMU, 
ABYCHOM MOHLI OVLIVŇOVAT DĚNÍ V NAŠÍ ZEMI 

V DUCHU KŘESŤANSKÝCH TRADIC A MODERNÍHO 

VNÍMÁNÍ TRVALÝCH HODNOT LIDSKÉHO 

SPOLEČENSTVÍ. 
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI SE VŠEMI. 

     PŘEDSEDNICTVO OV  
 
                 
  

 

 
Myslím, že každý z nás slyšel přirovnání – „ten kůň je 
dobrej tak leda do salámu“. Koňské maso patřilo 
odjakživa do sortimentu masného průmyslu a není třeba 
se tomu podivovat. Nikomu snad nepřijde zvláštní, že 
hospodářská zvířata jsou lidem k užitku a nad jejich 

využívání různými způsoby není z pohledu lidského 
počínání nic zavrženíhodného. Spíše než jejich 
využívání by nás mělo tížit jejich zneužívání, nebo 
nešetrné zacházení s nimi. A když už přistoupíme 
k zabití zvířete za účelem jeho zpracování na potraviny, 
pak bychom měli dbát na to, aby bylo utracení rychlé 
bez zbytečného trápení a využití co největší bez 
zbytečného mrhání.   

Dnešní doba, která humanizuje naše zvířecí 
miláčky až do stadia, že stavíme psí hotely, sanatoria a 
hřbitovy je spíše úchylkou než úctou ke stvoření. Jistě, 
také mám na zahradě pochovaného psa a kočku, kteří 
mi v dětství přirostli k srdci. Také mám husí kůži, když 
vidím trpět zvíře. Těžko se mi spalo i po „sestřelení“ 
srnky autem loni na jaře a od té doby čekám její skok za 
každým keřem. Ale že bych musel propadat zoufalství 
z toho, že jsem pozřel Herkules s masem „koně s 
inteligentním výrazem ve tváři“, to snad ne. Měl – li bych 
si vybrat, pak bych třeba volil jinak, ale pokud jsem 
postaven takříkajíc před hotovou věc, přijímám ji 
s pocitem důvěry, že ten, kdo mi to předkládá, by se 
ničeho špatného, co by mě mohlo uškodit nedopustil.  

Problém však spočívá v něčem úplně jiném. 
Pijeme mrtvou vodu proteklou chlorovými patronami a 
ozonizátory, jíme potraviny nacpané barvivy, ztužovaly, 
změkčovadly, antioxidanty, koagulanty, sladidly a 
kyselinami. Soupis hmot, který je obsažen v balíčku pod 
názvem „maso“ nemá z poloviny s masem nic 
společného. Máme z veřejných prostředků placené 
veterinární ústavy, kontrolní orgány, hygienické stanice 
a obchodní inspekce, ale přitom jsou nám v rámci 
„akčních slev“ předkládány potraviny – nepotraviny. 

Naše tělesné schránky snesou sice kdeco, ale 
abychom byli vydáváni všanc působení syntetických 
látek snižujících naši imunitu, narušujících naše trávicí 
ústrojí a ucpávajících naše cévy, to si snad 
nezasloužíme. Mluvíme-li tedy o návratu k hodnotám 
duchovním, pojďme se také zajímat i o hodnoty životní. 
Hledáme-li podstatu naší duše, zkusme se také 
zamyslet nad podstatou naší stravy.  

Nedávno vyšlo doporučení jedné naší 
dietoložky, která tvrdí - volně přeloženo – jezte ty 
potraviny, kterých se lidská ruka dotkla co nejméně. 
Přičemž tím jistě nemyslí, abychom okusovali obilné 
klasy, nebo jedli syrové maso. Upozorňuje nás ale na 
to, že potraviny, které se připravují k prodeji a navíc 
jsou třeba předmětem reklamy, stávají se také 
předmětem zisku a tudíž nakládání s nimi svádí 
k švindlování, ochuzování, nebo pančování. A čím více 
lidí se tohoto produktu dotýká, tím více jich touží na 
něm vydělat. A tak se hledají cesty a metody, jak k tomu 
nejrychleji dojít. Umělé náhražky, levnější a méně 
kvalitní suroviny, napíchaná rychlosůl, separáty a lůj 
místo masa  - to je problém, na který je třeba 
upozorňovat a to je věc, která by nás měla trápit. 

Proti tomu nějaké to procento koniny v klobáse, 
pokud je poctivě připravená, by neměl být až tak 
kardinální problém. Otázkou však je, jaká další 
tajemství si Agrofert (potravinový maxizásobitel), či 
někdo jiný schovává ve svých potravinách, o kterých se 
dozvíme, až zase vypukne nějaká aféra. 

Jaroslav Hrubý 

KONINA 
 

VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 
 

OKRESNÍ KONFERENCE 
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Vydejte se prozkoumat nevšední krásy Itálie, 

prohlédněte si nesčetné historické památky v jednom z 
nejstarších měst Evropy - Říma, nechte se unést krásou 
a velkolepostí Vatikánu, poznejte jedinou činnou sopku 
na evropské pevnině, která kdysi zahubila tisíce lidí - 
Vesuv, projeďte se lodí na ostrov Capri a nakonec 
shlédněte ostrovní město protkané stovkou kanálů - 
Benátky. 

To vše Vám nabízí cestovní kancelář VOMA za 
zvýhodněnou cenu 5 890,-- (místo 6 790,--) a to v 
termínu 7.5. - 12.5.2013. Více informací naleznete na 
našich webových stránkách, nebo vám je sdělí okresní 
tajemnice. 

Dále Vám nabízí tato cestovní kancelář zájezd 
do Itálie s poznáním Padovy, ostrovů Murano, Burano a 
Torcelo, Benátek v termínu 17.5. - 19.5.2013 za 
zvýhodněnou cenu 3 390,-- (místo 3 990,--). 

V případě zájmu volejte tel. 605 932 603 

Veronika Krupicová 
 
 
 

 

 
Herbář politického plevele, který sestavil 

23.3.2013 prezident Miloš Zeman, odsoudila KDU-ČSL.  
„Strom roste pomalu a jenom plevel roste 

rychle. Já jsem vám asi před minutou vyjmenoval hned 
sedm druhů politických plevelů,“ uvedl Zeman na 
včerejším sjezdu SPOZ. Tedy strany, jejímž je hlava 
státu členem a čestným předsedou. Ve výčtu subjektů, 
které po sněmovním úspěchu a vládním angažmá čekal 
pád, uvedl i lidovce. Jejich představitelé si ale 
prezidentova slova nenechali líbit. 

 „Označit za plevel KDU-ČSL vzhledem ke 
stromu SPOZ je myslím trochu nepatřičné. Naše strana 
je tady přes 90 let a v současnosti je stromem, který 
prošel důkladným omlazovacím řezem,“ řekl 
serveru Lidovky.cz šéf strany Pavel Bělobrádek. „Že 
znovu obrazil, potvrzuje devět procent získaných 
krajských mandátů,“ dodal.  

Ještě ostřejší slova adresovala Zemanovi jeho 
neúspěšná rivalka z prezidentské volby, 
europoslankyně Zuzana Roithová. „Zrno od plevele ve 
společnosti oddělovali už komunisté. Označit takto část 
občanů z pozice prezidenta, který má být nadstranický, 
je nehorázné a nebezpečné pro naši demokracii,“ 
prohlásila. 

Roithová ale šla ještě dál, když uvedla: 
„Podobně mluvil o menších opozičních stranách Adolf 
Hitler. Moje obavy z mocenské politiky Miloše Zemana 
narůstají. Čekám už jen, kdy 'nadstranický' prezident 
doplní, že tohoto plevele je třeba se rázně a důsledně 
zbavit, aby nepřekážel v budování zářných zítřků.“ 
 
Zdroj: http://www.lidovky.cz/zeman-nastval-lidovce-roithova-
ho-prirovnala-k-hitlerovi-pma-/zpravy-
domov.aspx?c=A130324_190202_ln_domov_sm 

 

Připomeňme si také tu část inauguračního 
projevu, kdy napadal svobodu slova, nebo obsazení 
nádvoří hradu pouze svými spolustraníky, případně 
ještě jeho projev na sjezdu sociální demokracie.  
V návaznosti na vzestup preferencí komunistů a 
vzájemnou náklonnost a programovou blízkost je 
nezbytné začít upozorňovat na svobody získané 
převratem v roce 1989, které jsou dnes pro většinu 
národa již něčím automatickým a samozřejmým.  

Svoboda slova, svoboda vyznání a svoboda 
shromažďování jsou třeba mezi výše citovanými výroky 
na prvním místě. Po desetileté vládě prezidenta 
„všeznalého“ zde máme pana „demokratického“. 

Škoda jen, že jsme nedokázali více podpořit 
naši kandidátku paní Zuzanu Rothovou při její 
prezidentské kandidatuře. Nemuseli jsme dnes být 
svědky tohoto stavu.  

 

s použitím Lidovky.cz  sepsal Jaroslav Hrubý 

 
 
 

O uplynulých dvou sobotách se na 
několika místech našeho okresu sbírala nepoužívaná 
kola v rámci projektu "KOLA PRO AFRIKU". O vytvoření 
sítě sběrných míst se postaraly místní organizace KDU-
ČSL, které nyní hlásí tyto výsledky: Mohelno 11 kol, 
Moravské Budějovice 25 kol, Budišov 31, Hrotovice 32, 
Rokytnice 43, Jaroměřice 65 a Náměšť 80 bicyklů. 
"Tentokrát se scházela už kola ve velmi dobrém stavu a 
bylo poznat, že lidé mají o pomoc africkým dětem 
opravdu zájem," poznamenal předseda okresní 
organizace KDU-ČSL Jaroslav Hrubý. V Náměšti došlo 
také k darování dvou kol samotným městem, které k 
nim před časem přišlo jako k nálezu, a po uplynutí 
patřičné doby tak byla volná. "Rada v Náměšti má k 
dobrým skutkům velmi blízko a tak nikoho nepřekvapí, 
že jednohlasně návrh na darování kol stvrdila", 
poznamenal Hrubý.  

 Hodně lidí také přinášelo téměř nové náhradní 
díly - kliky, ráfky, pláště a nářadí. Poděkování patří 
všem, kteří kola přinesli, i těm, kteří je pomáhali sbírat. 
Kola teď budou svezena na faru do Náměště a odtud 
poputují po Velikonocích kamiónem do Ostravy k 
opravám a seřízení.  

Kdo by tedy ještě do 2.4.chtěl nějaké kolo 
věnovat, může po telefonické dohodě takto učinit na 
faře v Náměšti.  

Svoz kol z celého okresu do Náměště 
sponzorsky zajistí firma FERRUM z Moravských 
Budějovic, za což jí patří velký dík. Příští sbírka se 
uskuteční nejdříve až příští rok na jaře, protože na faře 
v Náměšti bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce a 
nebylo by kam kola uschovat. Kontakt do Náměště - 
724 680 012   

Přispět můžete i finančním darem na účet, který 
naleznete na webových stránkách společnosti "KOLA 
PRO AFRIKU", www.kolaproafriku.cz. 

 
 
 

¨NADSTRANICKÝ PREZIDENT“ 

ZÁJEZDY S CK VOMA 

KOLA PRO AFRIKU  -  PODRUHÉ 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/zbavte-se-plevele-jednoduse-totalni-postrikovy-herbicid/11261387?rtype=V&rmain=7852173&ritem=11261387&rclanek=14547785&rslovo=429382&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/kompletni-pece-o-vase-servery/15631339?rtype=V&rmain=7860601&ritem=15631339&rclanek=14547785&rslovo=426783&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/herecka-a-zpevacka-zuzana-norisova-nosi-nase-bryle/8229493?rtype=V&rmain=0&ritem=8229493&rclanek=14547785&rslovo=453208&showdirect=1
http://www.lidovky.cz/zeman-nastval-lidovce-roithova-ho-prirovnala-k-hitlerovi-pma-/zpravy-domov.aspx?c=A130324_190202_ln_domov_sm
http://www.lidovky.cz/zeman-nastval-lidovce-roithova-ho-prirovnala-k-hitlerovi-pma-/zpravy-domov.aspx?c=A130324_190202_ln_domov_sm
http://www.lidovky.cz/zeman-nastval-lidovce-roithova-ho-prirovnala-k-hitlerovi-pma-/zpravy-domov.aspx?c=A130324_190202_ln_domov_sm
http://2.4.chtěl/
http://www.kolaproafriku.cz/
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Jihlava - V pondělí 18.3.2013 proběhla v 
Městské organizaci KDU-ČSL Jihlava výroční členská 
schůze, na které se volilo nové vedení. Novým 
předsedou jihlavských lidovců se stal 47letý Ing. 
Jaromír Kalina, sládek a výrobní ředitel jihlavského 
pivovaru Ježek. Přítomné členy oslovil konkrétním 
pojmenováním problémů, které trápí současnou 
společnost a nastínil vizi a směřování jihlavské KDU-
ČSL. 

„V současnosti má KDU-ČSL v městském 
zastupitelstvu dva mandáty. Jejich počet neodpovídá 
tradici a potenciálu KDU-ČSL, proto chceme v 
komunálních volbách na podzim příštího roku mandáty 
nejen obhájit, ale ještě zvýšit. Musíme se zabývat 
řešením podstatných problémů, které trápí občany 
Jihlavy a okolí, ale zároveň i obecnými principy 
fungování komunální i celostátní samosprávy a politiky“ 
uvedl Jaromír Kalina. Dále dodal, že vedle 
srozumitelného a konkrétního volebního programu chce 
KDU-ČSL oslovit voliče kvalitní kandidátkou, obsazenou 
kompetentními a důvěryhodnými osobnostmi. Jako 
nutnost vidí adresnou angažovanost členů KDU-ČSL a 
širokého týmu odborníků a sympatizantů „křesťanské 
demokracie“, hodnot, které provází euro-atlantickou 
civilizaci od jejího vzniku.  

Ing. Jaromír Kalina v čele jihlavských lidovců 
nahradil Milana Horkého. Místopředsedy jihlavské KDU-
ČSL byli zvoleni Ing. Petr Piáček, Mgr. Vilém Antonů a 
Ing. Marie Stejskalová. 

Jihlavská KDU-ČSL se rozrůstá a je otevřená 
mladým lidem, v únoru přijala čtyři nové členy: Anetu 
Jelínkovou, Norberta Nejedlého, Mgr. Miroslava 
Švihálka a Ing. Miroslava Stejskala. V současné době 
má jihlavská organizace 83 členů. 

 
Pelhřimov - Pelhřimovští lidovci zvolili nového 

předsedu místní organizace. Stal se jím 41 letý Ing. Jan 
Matějů, který pracuje jako ekonom ve společnosti DH 
Dekor Humpolec. Podle jeho slov je hlavním cílem 
strany ve městě navázat na dlouholeté úspěšné 
působení zástupců KDU-ČSL na pelhřimovské radnici. 
„Chceme i nadále nabízet kompetentní a důvěryhodné 
osobnosti, které přispějí k rozvoji Pelhřimova a okolí. 
Zároveň zveme ke spolupráci každého, komu není 
lhostejná správa věcí veřejných v duchu obecného 
prospěchu a prosperity.“ 

 

 

 
 
 
Počínaje měsícem dubnem se mění provozní doba naší 
kanceláře. Úřední den je pondělí a čtvrtek, vždy od 14 
do 17 hodin.  
Telefonní číslo na tajemnici paní Veroniku Krupicovou je 

605 932 603 

Bližší informace o dění na okrese naleznete na: 

www.kdutrebicsko.cz 
Prosíme všechny, kteří mají možnost komunikovat 

elektronickou poštou, aby napsali zprávu na  
tajemnik@kdutrebicsko.cz. 

 
     

 
 

 

1.4.1973 Jakeš Viktor Želetava 40 

5.4.1968 Křeček Stanislav, Ing. Bransouze 45 

7.4.1958 Bláhová Jiřina Budkov 55 

9.4.1968 Šimka Jiří Třebelovice 45 

15.4.1938 Březka Alois Třebíč 75 

18.4.1953 Dokulilová Růžena Předín 60 

18.4.1933 Šabatová Olga Jaroměřice  80 

18.4.1953 Bastlová Blažena Jemnice 60 

21.4.1973 Krejcarová Marie Jaroměřice  40 

21.4.1938 Kryška František Mohelno 75 

23.4.1978 Netrda Pavel Třebíč  35 

29.4.1958 Vrbka Karel Želetava 55 
 
Všem jmenovaným přejeme k jejich životnímu výročí 
hojnost Božího požehnání, zdraví, radost a lásku 
nejbližších. 
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