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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

NOVÉ KRAJSKÉ VEDENÍ 



-  - 2 

V sobotu 6. listopadu 2010 proběhla ve Větrném 
Jeníkově Krajská konference KDU-ČSL kraje 
Vysočina. Delegáti konference zhodnotili činnost 
krajské organizace za minulé období a zvolili si 
nové krajské orgány.  
Konference byla kuriozně narušena hned na 
počátku příchodem nezvaného hosta – bývalého 
člena jihlavské MO, který však nedoloţil řádné 
oprávnění členství a proto většina delegátů 
hlasovala proti jeho přítomnosti. Poněvadţ se ani 
nepřihlásil nikdo, kdo by ho byl pozval, jednací sál 
opustil. 
Předsedou krajské organizace se stal Bc. 
Štěpán Komárek, místopředsedy se stali Ing. 
Miroslav Houška, Mgr. Jan Tourek, Ing. Magda 
Vaňková, Ing. Jaroslav Hrubý a Jaroslav Hulák. 
Dalšími členy KP byli zvoleni Hynk Vladislav Ing., 
Kasal Jan Mgr.Ing. a Pátek Radek Mgr.  
Členy KV byli zvoleni Jůzl Čeněk Ing. ,Preininger 
Tomáš MUDr., Šustrová Helena Mgr., Štouračová 
Jiřina PhDr., Mácha Jan Ing., Mach Josef, 
Stejskalová Marie Ing., Holas František, Karas 
Jan Ing., Kliment Luboš Mgr.et Bc.,Pípal Pavel Bc. 
Členové celostátní konference byli navrţeni 
Houška Miroslav Ing., Preininger Tomáš MUDr., 
Jůzl Čeněk Ing. ,  Komárek Štěpán Bc., Vaňková 
Magda Ing., Kodet Václav Ing. , Pátek Radek Mgr., 
Hrubý Jaroslav Ing. Členem krajské revizní 
komise se z našeho okresu stal Ing. Petr Ţák 
Dále krajská konference  
- ukládá krajskému výboru ustanovit klub  
komunálních politiků 
- ukládá okresním organizacím KDU-ČSL v Třebíči 
a v Havlíčkově Brodě začít s přípravou volební 
kampaně do Senátu ČR 
- gratuluje nově zvoleným zastupitelům za KDU-
ČSL a děkuje všem, kteří se voleb zúčastnili 
- ukládá předsedovi Klubu krajských zastupitelů 
KDU-ČSL dohodnout výměnu členů komisí RK a 
výborů ZK, kteří nejsou členy KDU-ČSL 
- ukládá krajskému výboru zahájit přípravu na 
sestavení kandidátky do voleb do Zastupitelstva 
kraje Vysočina 2012 
- schvaluje změnu volebního řádu - volbu 7 členů 
krajského výboru aklamací dle počtu hlasů 
dosaţených v kole tajné volby  
- schvaluje změnu volebního řádu tak, aby volba 
předsedy krajské revizní komise, jejich členů a 
náhradníků byla aklamací 
- deklaruje, ţe KDU-ČSL je strana hodnot, kdy 
křesťanství je základním zdrojem našich ideálů 
                    
  Sestavil  Štěpán Komárek a Jaroslav Hrubý 
 
 
 
 

 
 
 

  Ve dnech 20. a 21. 11 2010 se uskutečnil 
ve Ţďáře nad Sázavou mimořádný sjezd KDU-
ČSL. 
Delegáty sjezdu, kterých bylo letos kolem 500 
pozdravil nový krajský předseda Štěpán 
Komárek a nový předseda ţďárského okresu 
Radek Pátek. Vystoupil také Jan Kasal, který se 
představil jako jeden z nemnoha pamětníků 
předcházejícího ţďárského sjezdu, na kterém byl 
před 20 lety zvolen Josef  Lux. Jestli se bude 
historie opakovat a naše strana nabere kurz jako 
v tehdejších dobách, na to si musíme ještě chvíli 
počkat. 
 Velmi cenným bylo vystoupení prof. 
Mlčocha hned v úvodu, kdy připomněl naši 
nezastupitelnou úlohu při obhajobě práv rodin a 
křesťanských zásad v sociálních otázkách. 
Vyzval ke „sňatku práce s kapitálem“ a to nejlépe 
před Bohem a na podstatě sociální nauky církve. 
Varoval před výprodejem hodnot naší strany a 
apeloval na naši odvahu a poctivost. 
 V průběhu voleb zaznělo ještě mnoho 
podnětných diskusních příspěvků ke směrování 
jediné křesťanské strany v ČR, bohuţel byly 
všechny návrhy na usnesení potvrzující naše 
křesťanské směřování označeny jako 
nehlasovatelné.  
Sjezd KDU-ČSL zvolil: 
předsedu: MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D.  
1. místopředsedu : Ing.Petra Šilara, další čtyři 
místopředsedy: Ing.Kláru Liptákovou, Ing. 
Mariána Jurečku, Doc. JUDr. Pavla Svobodu 
PhD.,D.E.A a  Mgr. Helenu Šustrovou  
členy Celostátního výboru : Ing. Libora 
Galatíka, Ing. Jana Zasadila, Ing. Michaelu 
Šojdrovou, Jiřího Čunka, JUDr. Vratislava 
Pospíšila, Ing. Martinu Kotykovou, Věru Luxovou, 
Ing. Jiřího Carbola, MUDr. Daniela 
Rychnovského, MUDr. Jiřího Veselého, Ing. 
Petra Rybáře, Mgr. Ing. Jana Kasala, Mgr. et 
Mgr. Lukáše Curyla, Ing. Jana Březinu, Kamila 
Jana Svobodu     
K záleţitostem KDU-ČSL 
Sjezd KDU-ČSL schválil změnu Stanov KDU-
ČSL takto:  
- v § 22, odst. 1 zní: „funkční období všech 
stranických orgánů, volených funkcionářů, 
delegátů okresních a krajských konferencí a 
delegátů sjezdu je dvouleté a končí novou 
volbou“ 
- v § 17 odst. 1 se za slova „hejtmany krajů“ 
vkládají slova „nebo jejich náměstky, za kaţdý 
kraj však nejvýše jeden zástupce“ 

USNESENÍ SJEZDU VE ŢĎÁŘE 



-  - 3 

Další usnesení: 
- Sjezd ukládá Předsednictvu předloţit Celostátní 
konferenci návrh modernizovaných stanov, 
projednaných na úrovni krajů do 30.11.2011 
- Sjezd ukládá Celostátní konferenci projednat, 
doporučit a předloţit sjezdu návrh nových stanov 
ke schválení na jednání příštího Sjezdu  
- Sjezd doporučuje Předsednictvu zabezpečit 
v období 2010 – 2012 vnitrostranické vzdělávání 
v KDU-ČSL dle materiálu „Lidovecká akademie“ 
- Sjezd vyzývá členy k aktivnímu naplňování 
„Deklarace“ o spolupráci mezi KDU-ČSL a Orlem 
ze dne 14. června 1997  
- Sjezd ţádá prezidenta republiky Václava 
Klause, aby odmítl vládní návrh zákona, kterým 
se mění některé zákony v souvislosti 
s úspornými opatřeními v působnosti 
ministerstva práce a sociálních věcí - sněmovní 
tisk č. 155 (senátní tisk č. 363) 
- Sjezd ukládá Předsednictvu, aby vytvořilo 
elektronický systém komunikace se členy, 
příznivci a odborníky (experty) strany, který bude 
umoţňovat pravidelné monitoringy názorů 
členské základny 
- Sjezd ukládá předsednictvu strany do 
31.12.2011 zpracovat dlouhodobou strategii 
rozvoje KDU-ČSL 
- Sjezd konstatuje, ţe všechny návrhy 
důchodové reformy prosazované současnou 
vládou ještě zvětší jiţ existující diskriminaci těch, 
kdo vychovávají děti. Důchodová reforma musí 
být spravedlivá a musí zohlednit náklady na 
výchovu dětí. Tzv. OPT-OUT můţe být přínosný 
pro finanční instituce, ale diskriminaci rodin 
s dětmi zachová či zvětší. Sjezd vyzývá vládu 
ČR, aby připravila spravedlivou důchodovou 
reformu 
- Sjezd ukládá předsednictvu strany, aby 
zpracovalo a realizovalo mimořádnou finanční 
sbírku mezi členy a příznivci KDU-ČSL 

                   
  Sestavil  Štěpán Komárek a Jaroslav Hrubý 
 
 
 
 

 Děkuji všem delegátům krajské konference 
i sjezdu za skvělou reprezentaci a maximální 
moţnou účast. Zvláštní poděkování patří těm, kteří 
jeli jako náhradníci, nebo museli zároveň plnit své 
rodičovské povinnosti. 
 Velký dík pak patří br. Jiřímu Krátkému, 
který na oba tyto vrcholné orgány připravil vysoce 
hodnotný a přínosný materiál o duchovní dimenzi 
naší strany, ze kterého na krajské konferenci 
vzešlo usnesení ţe „KDU-ČSL je strana hodnot, 

kdy křesťanství je základním zdrojem našich 
ideálů“. Na sjezdu však bohuţel nebyla vůle 
přihlásit se k tomuto prohlášení a návrh byl 
odloţen jako nehlasovatelný. 

Jaroslav Hrubý 
 
 
 
 
 

 Rád bych touto cestou jménem celé 
okresní organizace poblahopřál Štěpánovi ke 
zvolení do čela krajské organizace.  
 To, ţe zvolením na sebe přebírá tíhu 
odpovědnosti za lidoveckou Vysočinu je velká 
odvaha a my mu přejme pevné nervy, jisté kroky 
a aby ho neustále drţelo jeho rčení, ţe „Pán Bůh 
nás má rád a padnout nás nenechá“.  
 

 
 
 

Vánoce 1970  -  Bohuslav Reynek 
 

Advent. Čtvrtá neděle. 
Procitají andělé. 

   
Vstaňte s námi, volají. 
Z polí, z lesů, ze stájí. 

 
Jdeme, nic jsme nepřinesli. 

Holá dlaň se chytá jeslí. 
 

Nestudí to, nehřeje 
prázdné prsty naděje. 

 
Nestudí to, nepálí. 

Nedali jsme, nevzali. 
 

Ale někdo někde volá. 
Z mraků hvězda, kámen zdola? 

 
Dlań je prázdná. Hlava vratká, 

trne v rukou Jezulátka. 

 
 

 
 

 
Jako jiţ tradičně poslední termín před Vánocemi 
pořádá OV své zasedání společně se setkáním 
našich nových členů, předsedů MO, zvolených 
zastupitelů a dalších vzácných hostů.  
 Program je také více slavnostní, neţ 
pracovní, ale jistě diskuze nad uplynulým rokem 
a plánem pro příští rok budou obšírné. 
 Příchozí se mohou těšit na návštěvu 
místopředsedkyně strany Mgr Heleny Šustrové,  
nebo duchovní slovo p.Marka Dundy a 
p.Vlastimila Protivínského. 

PODĚKOVÁNÍ DELEGÁTŮM 

OD SOUSEDŮ  Z OBČASNÍKU 

ADVENTNÍ SETKÁNÍ 

BLAHOPŘÁNÍ  ŠTĚPÁNOVI  KOMÁRKOVI 
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Průvod Tří Králů 
Sobota 8.ledna 2011  

v 9:45 – 10:15 hod. 

Náměšť nad Oslavou 

Všichni jsou srdečně zváni 

před radnici k jeho vítání. 

Společně se pak vydáme 

k živým jesličkám ve farním 

dvoře 

Teplé občerstvení zajištěno 
 

 
 
 
 

 
Prosíme všechny členy naší okresní organizace, 
aby nám zaslali své e-mailové adresy, případně 
také adresy svých přátel, kteří by měli zájem 
dostávat informace o připravovaných akcích. Stačí 

poslat informační mail na  kducsltr@seznam.cz. 
 
 
 
 

Děkujeme všem, kteří se spolu s námi zapojili 
do společné modlitby „Novény ke svatému 
Václavovi“. Pro příští rok zajistíme lepší a 
včasnou distribuci před svátkem sv. Václava. 
Kdo by však chtěl kdykoli v průběhu roku 
věnovat úmysl  modlitby našim představitelům, 
bude jistě tato iniciativa brána s povděkem.. 
 Za vaše modlitby Pán Bůh zaplať. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1.12 85 Antonín Dokulil Štěměchy  

8.12 65 František Bartes Lukov  

9.12 55 Ludmila Urbanová Hrotovice 

13.12 50 Jiří Bobek Valeč  

13.12 50 Miroslav Bobek Valeč  

18.12 65 Karla Nehybová Mladoňovice  

19.12 45 Antonín Kovář Slavětice  

25.12 80 Aneţka Jánská Jemnice 

26.12 85 Jan Smrčka M. Budějovice 

28.12 85 Josef Fuchs Dešov 

31.12 45 Vincenc Horník Dukovany 

31.12 60 Ludmila Onderušová Třebíč 

     

Všem jmenovaným přejeme k jejich ţivotnímu 
výročí hojnost Boţího poţehnání, zdraví, radost a 
lásku nejbliţších.  
 

 

 

 

Bratři a sestry 
 loučím se s vámi pro letošní rok na 
prahu nejkrásnějších svátků - Vánoc. 
S mnohými z vás jsem měl letos to štěstí 
setkat se osobně a kaţdé takové setkání pro 
mě bylo vţdy posilou a motivací do další 
práce.   
 Delegáti letošní okresní konference mě 
ustanovili na další období vaším předsedou. 
Je to pro mě čest a velký závazek. V této pro 
naši stranu tak nelehké době je to také dost 
vyčerpávající. Máme za sebou nesmírně těţké 
období a před námi nic menšího, neţ senátní 
a krajské volby  na podzim 2012.   
 Proto vás prosím o moţnost setkávat se 
s vámi také příští rok co nejvíce ve vašich MO, 
abych stačil „dobíjet baterky“. Nerad jezdím 
nepozván, proto se těším, ţe vţdy dáte vědět 
na okresní kancelář, nebo mě osobně, kdy se 
u vás sejdete, abych se za vámi mohl vypravit. 
 Poţehnané Vánoce, pokoj do vašich 
srdcí, radost v kruhu blízkých a štědrost 
našeho Pána vám všem, i vašim blízkým ze 
srdce přeji.  
 Do nového roku pak hojnost sil, odvahy, 
čisté mysli, štěstí a zdraví. A samozřejmě 
Boţího poţehnání, bez kterého je marné 
lidské namáhání. 
            Zdař Bůh                       
                                      Jaroslav Hrubý 6.12.2010 
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NOVÉNA KE SVATÉMU VÁCLAVOVI 

PROSBA 

POZVÁNKA 

NA ZÁVĚR ROKU … 
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