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„HORÁC“  
Občasník pro členy a příznivce KDU-ČSL okresu Třebíč

 
 
 
 
 
Milé sestry a milí bratři, váţení přátelé! 

To, co jsme za poslední čtyři roky zaţili nebylo 
nic jednoduchého. Vyměnili jsme dvakrát vedení, snesli 
mnoho protivenství a rozloučili se s mnoha bratry a 
sestrami, kteří dnes pod praporem jiné strany sklízí 
obdiv novátorství a jedinečnosti. Postihlo to skoro 
všechny okresy, kromě okresu Třebíč, kde neodešel 
nikdo. I to je jeden z důkazů ţe můţe být dobře, můţe 
být i špatně, ale členem naší strany u nás není nikdo jen 
z prospěchu. To je síla, kterou nám nikdo nevezme.  

Vládli jsme společně s ODS a Stranou zelených 
a zaţili pád této vlády v době předsednictví EU. Byli 
jsme svědky zákulisních her přeběhlíků a velkých stran, 
které těţce nesly naši nezastupitelnou úlohu 
v parlamentu. Náš bývalý předseda Jiří Čunek byl celou 
dobu vláčen médii a špiněn společně s celou naší 
stranou a vděčně tomu pomáhali dnes jiţ bývalí členové 
nejvyššího vedení KDU-ČSL. I z tohoto pohledu jsme 
prošli očistou a stojíme pevněji sami za sebou.   

Jako středová strana jsme ostatními očerňováni 
zprava i zleva. Pro média jsme málo atraktivní, protoţe 
nevedeme negativní kampaň a naši kandidáti neţijí ve 
skandálech. Nezveme studenty do hospod, ani 
neslibujeme zisk umění z internetu zadarmo. Nemáme 
prošlapané cestičky v korupčních kanálech, ani nejsme 
mediální hvězdy. Nabízíme pouze svoji sluţbu a vizi jak 
pokračovat dál. Nabízíme budoucnost stavěnou na 
pevných základech skutečných hodnot, pro které stojí 
za to nám dát hlas.  

Pokusili jsme se očištěni a pod novým vedením 
přesvědčit občany této republiky,  ţe spořádaná rodina 
je základ pro spořádaný stát. Ţe ten, kdo pracuje a 
stará se o druhé si zaslouţí větší péči od státu, neţ 
sobecký jedinec starající se pouze o sebe, nebo lenoch, 
který ani pracovat nechce. Snaţíme se ztíţit podmínky 
těm, kteří vyvolávají negativní jevy ve společnosti – 
provozovatelům hracích automatů. Upozorňujeme na 
nekalé praktiky při veřejných zakázkách. Ţádáme 
zavedené etické výchovy do škol, chceme podpořit 
změny v důchodovém systému, které by nebyly 
drastické a pomáhaly by hlavně těm zodpovědnějším, 
kteří vychovali řádně další plátce do systému. Chceme, 
aby kaţdý hledal to lepší v sobě. Protoţe jen tak se 
můţeme posunout dál a překonat morální, hodnotovou i 
politickou krizi. Jestli se nám to podařilo, to ukáţe příští 
týden volební výsledek. 

Bratři a sestry - věřme, ţe uspějeme a udělejme 
pro to ještě v posledních dnech maximum. Díky všem ! 

Zdař Bůh   
Jaroslav Hrubý 19.5.2010 ve 20:00 hodin 

 
 
 
 

  

 

MUDr. Tomáš Preininger  

47 let, oční lékař  

Jaroměřice nad Rokytnou 

 

2. na kandidátce KDU - ČSL  

1. Dětství 

- narodil jsem se v Olomouci 

- navštěvoval jsem ZŠ s rozšířenou výukou cizích 

jazyků – dorozumím se německy, anglicky a rusky 

- absolvoval jsem Gymnázium Jiřího z Poděbrad v 

Olomouci 

- v roce 1987 jsem absolvoval Lékařskou fakultu, obor 

všeobecné lékařství Univerzity Palackého v Olomouci 

2. Práce 

- nastoupil jsem na oční oddělení Městské nemocnice 

v Ostravě, kde jsem pracoval do atestace v oboru 

oftalmologie 

- v roce 1991 jsme se přestěhovali do Třebíče 

- v roce 1992 jsem si zaloţil soukromou oční ambulanci 

v Moravských Budějovicích – jako první soukromý 

lékař v okrese Třebíč. Současně pracuji na očním 

oddělení nemocnice v Třebíči a v posledních letech 

provozuji soukromou oční ambulanci také v Náměšti  

3. Rodina 

- Jsem ţenatý, máme se ţenou Xenií 2 děti 

- Od roku 2000 bydlíme v Jaroměřicích nad Rokytnou 

4. Veřejná činnost 

- 2 volební období jsem působil jako předseda České 

lékařské komory v okrese Třebíč 

- 2 volební období jsem zastupitel v Jaroměřicích nad 

Rokytnou, čtvrtým rokem působím jako člen rady 

města. 

- jsem členem KDU ČSL, předsedou místní organizace, 

místopředsedou okresní organizace, členem 

krajského předsednictva 

- účastnil jsem se práce v zdravotní komisi rady Kraje 

Vysočina a zdravotní komise KDU ČSL 

JDEME DO FINÁLE ! MÁME NA TO - MÍT POSLANCE ! 
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5. Záliby 

Sportuji – lyţe, cyklistika, turistika, hrál jsem tenis, 

ovládám windsurfing a v dětství jsem jezdil na 

skateboardu 

Věnuji se hudbě – umím hrát na kytaru, mám základy 

hry na flétnu, učím se hrát na klávesy a hlavně zpívám 

v chrámovém pěveckém sboru při chrámu sv. Markéty 

v Jaroměřicích nad Rokytnou 

Rád cestuji (po Evropě) a všímám si, jak ţijí lidé 

v okolních zemích 

 

 

 

7. na kandidátce KDU - ČSL  

Naše velká zodpovědnost - přijít k volbám. 
Je jaro a kaţdý netrpělivě vyhlíţíme pěkné počasí. 
Zároveň s tím se rychle přibliţuje termín voleb do 
poslanecké sněmovny.  
V uplynulých měsících jsme byli svědky růstu nové 
strany TOP 09. Některé předvolební průzkumy 
veřejného mínění poukazují na to, ţe nám vznik této 
nové strany ubere více či méně procent hlasů. Je na 
kaţdém z nás, zda se s tímto stavem smíříme a nebo 
uděláme všichni maximum pro dobrý volební výsledek. 
Ovlivňujme naše okolí v rodinách, okruhu známých, na 
pracovištích, aby výsledek, kterého dosáhneme byl 
uspokojením pro nás všechny a abychom na něj mohli 
být hrdi. 
 
 
 
 

12. na kandidátce KDU - ČSL  

Pouţiji slova Štěpána Komárka: „Pán Bůh nás má rád a 
padnout nás nenechá …“ Více jsem napsal ve sloupku 
v úvodu. 
 

 
 
 
 

17. na kandidátce KDU - ČSL  

• Kdo pracuje, měl by se mít dobře. Třeba i hodně 
dobře. 
• Kdo nepracuje, protoţe opravdu nemůţe, tomu 
pomůţeme – ať se na nás spolehne. 
• Kdo nepracuje, protoţe nechce a práci se vyhýbá, ať 
počítá jen s almuţnou. 
• Kdo krade a podvádí, ať sedí co nejdříve ve vězení. 
• Kdo se chce vzdělávat, tomu v tom nesmí nic bránit – 
kromě jeho nedostatečných schopností a píle. 
To jsou základní myšlenky našeho programu. Nejsou to 
představy ODS, která se domnívá, ţe dobře se mají mít 
v naší zemi pouze ti s ostrými lokty. A nejsou to ani 

představy ČSSD, která se snaţí všechno přerozdělovat 
a odmítá podporovat ty snaţivé a pracovité. Obzvláště 
tragické jsou námluvy sociálních demokratů s 
komunisty. Jejich společné vládnutí v našem kraji za 
dobu od loňských krajských voleb jiţ nese negativní 
ovoce a to po pouhém jediném roce a půl. Rozhodně 
bych si nepřál vidět totéţ i na celostátní úrovni. Jediným 
skutečným protivníkem komunistů byli u nás vţdycky 
lidovci. Těší mě proto, ţe hlavním garantem této 
skutečnosti jsou naši členové v místních organizacích, 
ve vesnicích a městech, v obecních a městských 
zastupitelstvech i jinde, kde hájili a hájí skutečné 
konzervativní hodnoty, slušnost a lidskost. 

Nezbývá neţ znovu uspět. Tyto volby budou 
důleţité stejně tak jako byli důleţité ty předtím a budou 
ty další. Stále platí ţe pro vítězství zla stačí, aby dobro 
nedělalo nic. Proto musíme udělat maximum pro 
úspěch křesťanské demokracie a uspět více neţ dobře. 
Je to v rukou kaţdého z nás a lhostejnost se nám ani 
naším dětem, vnoučatům a blízkým nevyplatí. 

 
 
 

 

 

Voliči, matou tě výzkumy? Nediv se, jsou 
dost virtuální 

Volby vyhraje sociání demokracie s asistencí 
komunistů a její triumf můţe překazit jen pestrá koalice 
okolo ODS, do níţ se počítají TOP 09, Věci veřejné, 
lidovci a zelení.Takový obraz volebního boje rýsují 
průzkumy veřejného mínění. Lidovci a zelení, kteří se v 
nich objevují na hraně volitelnosti či pod ní, však tvrdí, 
ţe to můţe být jen virtuální realita. 

Útokům stran nespokojených s preferencemi se 
vystavují zvláště netradiční průzkumy, které se nedrţí 
obvyklých pravidel. V první řadě jde o preference v 
krajích, které pro Českou televizi a Český rozhlas 
připravují společnosti STEM a SC&C. Kritika stíhá i 
průzkumy společnosti Sanep, která zjišťuje názory 
občanů prostřednictvím internetu. 

 Ani čísla, ani pořadí 
Prognózy porušují některá pravidla, která 

zaručují, ţe se výsledky přiblíţí k realitě. Nepsané 
pravidlo říká, ţe se průzkumy pořádají v celém regionu, 
kde se volby uskuteční. Společný průzkum STEM a 
SC&C i internetová anketa Sanep však přinášejí data o 
tom, jak strany dopadnou v jednotlivých krajích. 

Omyly výzkumníků 

Za krátkou historii polistopadové demokracie vznikl 
dlouhý seznam nepřesných volebních předpovědí.  

 V květnu 1998 předvídaly průzkumy společností 
IVVM a Factum, ţe Důchodce za ţivotní jistoty podpoří 
přes 10 procent voličů, STEM jim přiznával 7 procent. 
Sládkovým republikánům slibovaly STEM a Factum 
přes 6 procent. Ani jedna ze stran ale v červnových 
volbách pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny 
nepřekonala.  

NAD VOLEBNÍMI PRŮZKUMY 

Bc. ŠTĚPÁN KOMÁREK - STAŘEČ 

ING. JAN KARAS - TŘEBÍČ 

ING. JAROSLAV HRUBÝ - NÁMĚŠŤ 

http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby-2010/cssd/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby-2010/ods/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby-2010/top09/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby-2010/vv/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby-2010/kdu-csl/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby-2010/sz/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby-2010/kdu-csl/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby-2010/sz/
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 Ještě v dubnu 2002 měla podle společností STEM a 
Factum vyhrát volby ODS, v květnu to ještě předpovídal 
STEM a Factum očekával remízu. Nakonec občanští 
demokraté prohráli s ČSSD o šest procent.  

 V květnu 2006 předpovídaly CVVM a Factum 
zeleným zisk okolo deseti procent, lidovci se naopak 
potáceli těsně nad pěti procenty. Strana zelených 
nakonec byla spokojena se šesti procenty a lidovci ji 
předstihli o procento, coţ znamenalo dvojnásobný počet 
poslanců. 

 Voliči se tak v polovině dubna od Sanepu 
dozvěděli, ţe v Ústeckém kraji vede ČSSD před ODS o 
9,5 procenta. Podle konsorcia STEM a SC&C vedli 
sociální demokraté o týden později o 12,5 procenta, 
počátkem května stejné společnosti zjistily rozdíl pouze 
sedm procent. 

Obdobně dopadají průzkumy v jiných krajích. 
Jedenáctého května zjistil průzkum STEM a SC&C pro 
Českou televizi, ţe ve středních Čechách o procento 
vyhraje ODS před ČSSD, den nato stejné společnosti 
publikovaly v Českém rozhlase, ţe o 1,5 procenta 
zvítězí sociální demokracie. 

Pětiprocentní chyba 

Poptávka po předvolebních průzkumech roste a 
letos na ni odpovídá uţ šest specializovaných firem. 

Přesto je to méně přesné neţ například v 
Německu, kde se do zjišťování voličských nálad 
zapojují čtyři agentury. Ty po dobu půl roku před 
volbami zveřejňují kaţdý týden volební prognózu pro 
celé Německo. V Česku se pět agentur spokojí s tím, ţe 
celostátní prognózy zveřejňují kaţdý měsíc. Tři pak 
vyuţívají volný prostor k tomu, ţe publikují krajské 
prognózy. 

Konsorcium SC&C a STEM se v kaţdém kraji 
dotazují 450-500 lidí. Takový průzkum je zatíţen aţ 
pětiprocentní chybou. To potvrzuje i šéf společnosti 
STEM Jan Hartl. "Ale kdyţ se dají dohromady dva 
výzkumy, tam se pohybujete uţ na statistické chybě 
plus minus tři procenta," brání metodu, která 
předpokládá, ţe obě společnosti neudělají stejnou 
chybu. 

To se osvědčilo při průzkumu pro Český rozhlas 
na jiţní Moravě. Počátkem května tam podle STEM 
vyhrála sociální demokracie o 10 procent, podle SC&C 
o dvě procenta. Po součtu obou průzkumů byl rozdíl 6 
procent. Ovšem stejné agentury odhalily koncem dubna 
jen tříprocentní rozdíl. O týden předtím zjistil Sanep, ţe 
ČSSD má desetiprocentní náskok. 

Rychle vyřídit a odejít 

Další nepřesnosti můţe způsobit praxe, ţe se 
tazatelé konsorcia STEM a SC&C ptají v kaţdém kraji 
jen dva dny - běţné průzkumy přitom trvají týden. Práce 
tazatelů se tak omezuje na vyptávání na ulici a logicky 
tak nepostihuje názory starších lidí, kteří jsou zvyklí 
trávit celý den doma.  

To můţe škodit lidovcům. Zelení zase tvrdí, ţe 
stranou zůstávají jejich příznivci ze vzdělaných vrstev, 
kteří mají málo času, aby odpovídali na dotazy. Stejný 

efekt se můţe projevit také v případě Sanepu, který se 
obrací jen na internetovou populaci. "Krátké termíny 
jsou slabinou těch průzkumů. Na druhou stranu se ale 
nemusíte ptát jen na ulici, ale můţete taky odchytnout 
někoho na zahrádce," připouští Jan Hartl ze společnosti 
STEM. Vedoucí výzkumu SC&C Jana Hamanová 
odmítla postup své firmy komentovat. 

Aktuálně.cz Petr Holub, Kateřina Eliášová 

 

 
 

Deset dnů do voleb: klíč k vládě drží v ruce 
lidovci 

Uţ od časů Josefa Luxe jsou v české politice 
jazýčkem na vahách. A i letos lidovci zřejmě rozhodnou 
o povolebním mocenském uspořádání země. Hlavně 
tím, jestli se do sněmovny vůbec dostanou. 

KDU-ČSL sice velmi těsně, ale přece jen 
překoná pětiprocentní hranici - a nelevicová část nové 
sněmovny tak bude dohromady čítat 104 poslanců. 
Cesta k vládě pravého středu je otevřená. To tvrdil před 
pár dny průzkum agentury Factum Invenio. 

Lidovci o pár desetinek procenta nedosáhnou 
na sněmovnu - a levice v ní obsadí 103 křesel. Cesta 
k nějaké variantě vlády ČSSD s KSČM je otevřená. To 
zase v pondělí avizoval poslední předvolební průzkum 
agentury STEM. 

Jinak se průzkumy celkem shodují. Jistou 
parlamentní budoucnost by měly mít i po přespříštím 
víkendu ČSSD, ODS, KSČM, TOP 09 a Věci veřejné, 
naopak se Stranou zelených, natoţpak Zemanovou 
SPOZ či dalšími malými stranami se uţ prakticky 
nepočítá. A protoţe poměry mezi pěti partajemi 
s parlamentní "definitivou" oscilují jen mírně, je 
jazýčkem na vahách právě nejistá KDU-ČSL. 

Se Svobodou, bez Svobody 

Co to znamená pro povolební uspořádání? 
Pokud lidovci laťku nepřeskočí, je velmi pravděpodobná 
menšinová vláda socialistů opírající se ve sněmovně o 
hlasy komunistů. Jiří Paroubek to v ní nebude mít 
jednoduché, protoţe ve sněmovně nedostanou tyto dvě 
strany nijak výrazně nad sto poslanců a komunisti 
budou socialisty tlačit ke zdi. 

Pokud lidovci uspějí, rýsuje se většinová 
koaliční vláda ODS, TOP 09, Věcí veřejných a KDU-
ČSL. Petr Nečas to v jejím čele nebude mít jednoduché, 
protoţe i tato vláda bude početně dosti vratká a 
nahlodávat ji bude i obtíţné hledání programové shody 
mezi čtyřmi stranami (čtyřčlennou koalici zaţilo Česko 
jen v letech 1992-1996). 

Samozřejmě je ve hře variant mnohem více. 
Pokud by součet hlasů ČSSD a KSČM byl jen velmi 
těsně nad sto, dala by moţná sociální demokracie 
přednost nějaké formě spolupráce s ODS. Anebo 
volební výsledek Paroubkovi umoţní, aby si k vládnutí 
vybral partnera z trojice menších stran Věci veřejné, 
lidovci i TOP 09 (jednoho, dva nebo všechny tři). 
Někteří jejich politici to sice nyní odmítají, ale po 
volbách se nesmiřitelné rozpory obvykle rychle uhlazují. 

PÍŠE SE O NÁS 

http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby-2010/cssd/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby-2010/ods/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby-2010/ods/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby-2010/cssd/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby-2010/cssd/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby-2010/cssd/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby-2010/kdu-csl/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby-2010/sz/
http://aktualne.centrum.cz/autori/profil.phtml?slug=petr-holub
http://aktualne.centrum.cz/autori/profil.phtml?slug=katerina-eliasova
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Paroubkovy trumfy 

Blíţe k vládnutí má deset dnů před volbami 
v kaţdém případě Jiří Paroubek. Jednak zřejmě volby 
vyhraje a bude tedy při sestavování vlády první na tahu. 
Za druhé má v rukávu mnohem více variant vládnutí 
neţ Petr Nečas. 

A za třetí nahrává levici i český volební systém, 
zejména D'Hondtova metoda přepočtu hlasů na 
mandáty kombinovaná s nestejnou velikostí volebních 
krajů. Jedna velká a jedna střední strana, ČSSD a 
KSČM, tak získají v konečném součtu větší mnoţství 
mandátů neţ jedna velká a tři střední či menší strany 
(ODS, TOP 09, VV, KDU-ČSL), i kdyby oba tábory 
obdrţely úplně shodný počet hlasů voličů. 

Jiřímu Paroubkovi hraje před startem voleb vše 
do karet a bylo by spíše věcí náhody nebo obrovské 
politické chyby, kdyby takovou šanci během zbývajících 
deseti dnů prohospodařil. 

 Miroslav Korecký Týden 
 

  
 
  

 

Vzpomínka na návštěvu 
Jana Kasala 
 

„Vážím si těch politiků, kteří 

se nejezdí pouze ukazovat 

před volbami.“ 

 
Je úterní podvečer, sedím ve své kanceláři a 

právě odešel z jedné ze svých návštěv našeho města 
Jan Kasal, místopředseda poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky. Nepamatuji si, ţe by 
někdo z našich vrcholných politiků pobýval tak často 
v Náměšti nad Oslavou, tedy především na setkáních 
s občany.  

Všichni dobře známe, jakmile se blíţí volby do 
některého ze zákonodárných orgánů, tak se na našem 
náměstí objeví několik propagačních akcí, které se 
nazývají mítinky v rámci volebních kampaní. Známe,  
jak se prezentují jednotliví kandidáti, kteří k nám 
najednou zavítají a jak hlasitě hovoří o všem, co by nás 
mohlo zajímat.  

Volby přejdou a naše cesty se obrací.  My 
jezdíme do poslaneckých kanceláří a nejlépe do Prahy, 
přímo do Parlamentu.  Vše je relativní. 

Kdyţ vzpomínám na kteroukoliv návštěvu Jana 
Kasala, vţdy se mi vybaví ve vzpomínkách jeho 
bezprostřednost a naprostá „normálnost“ člověka, který 
plní své poslání a který se snaţí svou přítomností,  
odpověďmi na i ty nejprostší dotazy navázat kontakt 
s námi, obyčejnými občany. Byl u nás nesčíslněkrát a 
nebylo to jen v souvislosti  s volební kampaní, ale 
především v průběhu volebního období.  

Doprovodem Janu Kasalovi bývá i Jaroslav 
Hrubý z Náměště nad Oslavou, kterého dobře známe 
z mnoha, dnes uţ tradičních akcí, které společně se 
svými přáteli pořádá. Putování po kříţcích, NA-BU-KO, 
Náměšťfest a podobné akce jiţ u nás zdomácněly a 

zpestřují nabídku dobře stráveného volného času. Také 
jeho tvář se objevila na kandidátní listině do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu české republiky a pokud se 
objeví i po volbách v řadách poslanců, bude pro nás jen 
dobře, protoţe se konečně dočkáme místního 
zastoupení v tomto orgánu a také získáme partnera pro 
řešení našich potřeb na té nejvyšší úrovni.  

Často slýchám, ţe poslanci jsou odtrţeni od 
ţivota a problémů svých voličů. Je jen na nás, jak se 
svými hlasy naloţíme a dáme je těm, kteří svůj zájem 
projevují i mimo volební kampaň.  
         

   Vladimír Měrka  starosta města Náměště nad Oslavou 
 

 
 

 
 

1.5 Jaroslava Bláhová 85 Předín 

4.5 František Mejzlík 80 H. Heřmanice 

7.5 Ludmila Rousová 85 Krokočín 

7.5 Ing. Jana Švaříčková 40 Budišov  

9.5 Tomáš Klištinec 30 Budišov  

11.5 Václav Caha 55 Čechtín 

11.5 Jaroslav Onderka 85 Tasov 

13.5 Zdeňka Stoklasová 35 Čechočovice 

16.5 Anna Čechová 60 Třebíč 

16.5 Zdeňka Urbanová 50 Třebíč  

18.5 Anna Bartejsová 85 Rokytnice n.R. 

22.5 Antonín Kratochvíl 50 Blatnice 

23.5 Karel Rada 45 Zvěrkovice 

24.5 Marie Kuchařová 60 Radotice 

25.5 Ivana Kirchdorferová 65 Přibyslavice 

25.5 Marie Ţáková 60 Mor.Budějovice  

26.5 Alţběta Polová 75 Tasov 

30.5 Bohumil Menčík 55 Martínkov 
 
Všem jmenovaným přejeme k jejich ţivotnímu výročí 
hojnost Boţího poţehnání, zdraví, radost a lásku 
nejbliţších. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

28.- 29.5. Volby do PS 
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