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

 
 
 
 
 

Milé sestry a milí bratři! 
Zatímco komentátoři  všech médií se radují, 

ţe máme „supervolební“ rok (nebo spíše 
několikaletí) za sebou, my - členové KDU-ČSL 
máme to nejtěţší před sebou. Po červnové stopce 
do poslanecké sněmovny jsme zaznamenali malé 
povzbuzení v podzimních volbách a stojíme před 
rozhodnutím sestavit naše vedení tak, abychom se 
odrazili od pomyslného dna a opět dosáhli 
výsledků, které nám náleţí. 

Pohledem zpět do data 10.9. se vracím 
k naší okresní konferenci. Svolávali jsme 
VŠECHNY členy našeho okresu (cca 900), ačkoli 
jsme si byli vědomi, ţe kvůli zdravotnímu stavu to 
nebude asi reálné. Účast byla průměrná (asi kaţdý 
10.), to mrzí. Atmosféra ale byla dobrá a to zase 
potěší. Nově zvolený okresní výbor na svém 
prvním zasedání zvolil okresní předsednictvo a ve 
čtvrtek 4.11. se sejdeme opět, abychom se 
připravili na krajskou konferenci. 

Sestavit dělný tým kraje na této konferenci 
je základní předpoklad pro úspěch v krajských 
volbách v roce 2012. Postavit důvěryhodné osoby 
ochotné na sobě neustále pracovat, nečekající 
přednostně výhody, ale nabízející svou sluţbu 
druhým. S vírou, pokorou, oddaností dobré věci, 
potlačením svého „JÁ“ pro úspěch celku, bez intrik 
a mravenčí prací se pokusit získat ztracenou čest 
lidové strany a důvěru ve slušnou křesťanskou 
politiku na Vysočině. O tu znovu zájem je – jak 
dokázaly podzimní volby, ale my jsme ji asi 
v posledních letech nebyli schopni nabídnout. 

No a pak nás čeká veledůleţitý sjezd ve 
Ţďáru. Z našeho okresu nás pojede celkem 10. 

Sestry a bratři. Dnešní číslo Horáce je 
trochu obšírnější. Je dušičkové období, brzy se 
stmívá, blíţí se advent. To vše nám umoţňuje, 
abychom se více věnovali přemýšlení nad dalšími 
dny, duchovní posile sebe samotných, pomoci 
druhým modlitbou, vzpomínce na ty předešlé, 
nebo děkování za dary, kterých se nám dostává. 

Snad vám toto číslo kromě informací 
poskytne také malého průvodce pro toto období. 
To všem přeje Jaroslav Hrubý.  Zdař Bůh! 

          1.11. 2010 v 18:00 hodin 

 
 

 
V pátek 10. září 2010 odpoledne se konala 

Okresní konference KDU-ČSL Třebíč. Místem 
jednání byl tradičně Lidový Dům v Jaroměřicích 
nad Rokytnou. Tentokrát bylo jednání pouze v 
„rodinné“ atmosféře naší okresní organizace, bez 
hostů. Sešlo se nás asi 90 a měli jsme si co říct. 
Nebyly to pouze pochvaly a diskuze byla věcná. 
Na závěr okresní konference přijala toto usnesení: 
Okresní konference zvolila: 
Předsedu OV:  Ing. Jaroslava Hrubého 
Místopředsedy OV:  
Bc.Štěpána Komárka a MUDr.Tomáše Preiningera 
Členy OV: 
MUDr. Františka Dvořáčka, Mgr. Josefa Šmahela, 
Ing. Marii Vorlíčkovou,Ing. Pavla Holíka, Jiřího 
Krátkého, Ing. Stanislava Křečka, Josefa 
Simandla, Lukáše Komárka, Ing. Petra Širůčka, 
Ing. Jiřího Dobeše, Ing. Jana Musila, Ing Jiřího 
Pálenského, Jiřího Švaříčka, Ing. Jana Karase, 
Viktora Pavlíčka, Miroslava Prokeše, Aloise 
Bačáka, Miroslava Vrbku 
Náhradníky OV v pořadí: 
Oldřich Šumpela, Josef Vít, Jiří Hlouch 
Předsedu ORK: Ing. Petra Ţáka 
Členy ORK: Julii Jelínkovou, Marii Novákovou 
Delegáty krajské konference 
Ing. Petr Ţák, Lukáš Komárek, Ing. Ludmila Slabá 
Mgr. Josef Šmahel, Jiří Krátký , Mgr. Alţběta 
Lukasová, Ing. Petr Širůček, Lubomír Hadraba, 
Alena Kračmarová, Mgr. Jan Musil, Ing. Stanislav 
Křeček, Jiří Švaříček, Ing. Ladislav Dokulil, Jiří 
Hlouch , Miroslav Vrbka, Josef Vejtasa, Miroslav 
Prokeš, Oldřich Šumpela, 
Náhradníky delegátů krajské konference 
v pořadí: 
Josef Solanský, Jiří Forbelský, Josef Stoklas 
Delegáty celostátního sjezdu KDU-ČSL: 
MUDr. Tomáše Preiningera, Bc. Štěpána Komárka 
Ing.Petra Ţáka, Mgr.Alţbětu Lukasovou, Mgr.Jana 
Musila, Lukáše Komárka, Jiřího Krátkého, Ing. 
Ludmilu Veselou, Stanislava Karlíka, 
Náhradníky delegátů celostátního sjezdu  
v pořadí: 
Viktor Pavlíček, Ing. Petr Širůček, Miroslav Vrbka 
Ing. Jiří Forbelský, Miroslav Prokeš, Aleš Veleba 
 
 

PO VOLBÁCH - A PŘED VOLBAMI 
OKRESNÍ KONFERENCE 
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Okresní konference navrhuje: 
Na členy KV v pořadí: 
MUDr. Tomáš Preininger, Ing. Jaroslav Hrubý 
MUDr. František Dvořáček, Bc. Štěpán Komárek 
Oldřich Šumpela, Miroslav Vrbka, Ing. Antonín 
Procházka 
Na členy CK v pořadí: 
Ing. Jaroslav Hrubý, MUDr. Tomáš Preininger 
Bc. Štěpán Komárek, Ing. Jan Karas 
Okresní konference KDU-ČSL Třebíč navrhuje 
br. Štěpána Komárka na předsedu KV KDU-ČSL 
kraje Vysočina 
Okresní konference KDU-ČSL Třebíč 
doporučuje všem členům KDU-ČSL i jejím 
příznivcům spojení v modlitebním úsilí za obrodu 
strany např. formou devítidenní novény 
Okresní konference KDU-ČSL Třebíč pověřuje 
OV KDU-ČSL Třebíč sestavením dalších 
personálních návrhů na funkce v Předsednictvu 
KV KDU-ČSL kraje Vysočina  
Okresní konference KDU-ČSL Třebíč děkuje 
MO Jaroměřice nad Rok. a Jednotě sv. Josefa za 
poskytnutí prostor a přípravu OK 
 

 
  

 

Usnesení Okresního výboru KDU-ČSL Třebíč ze 
dne 14. října 2010  
OV bere na vědomí politickou informaci 
přednesenou Jaroslavem Hrubým.  
OV ukládá členům OV a předsedům MO doplnit 
emailové adresy kandidátů, příznivců a členů 
KDU-ČSL.  
OV volí za členy POV:  
Ing. Petra Širůčka, Josefa Simandla, Jiřího 
Švaříčka, Stanislava Křečka, Jiřího Pálenského a 
Ing. Jana Karase.  
Děkuje Pavlu Noţičkovi za materiální pomoc při 
organizaci Okresní Konference.  
Určuje další termín konání OV na 4. 11. 2010.  
 
 
 
  
Milé sestry a milí bratři. 

Byl jsem navrţen okresním výborem Třebíč 
na funkci předsedy krajského výboru u nás na 
Vysočině. Nominaci jsem přijal s vědomím, ţe 
situace v naší straně není zrovna růţová. Avšak 
právě v této chvíli je správné nestát stranou. Je 
třeba aktivně pomoci nastartovat naši stranu tak, 
aby nedávný neúspěch v parlamentních volbách 
byl jen dočasnou epizodou.  

Neúspěšné volby nás moţná probudí z 
nečinnosti a letargie. Hlavně nesmíme propadnout 
pocitu marnosti a zbytečnosti. Na rozdíl od jiných 

politických stran máme něco navíc. Je to náš 
program a politické zaměření, které nestaví jen na 
penězích, hmotném majetku či způsobu 
přerozdělování peněz. Staví také na dobru a 
slušnosti. V tom je naše síla i budoucnost. 

Rozhodně nadějné bylo i sloţení 
kandidátek do komunálních voleb. Kandidovali 
velmi často mladí lidé pro které jsme neztratili 
přitaţlivost a na řadě míst došlo k velké obměně 
kandidátek za generačně mladší komunální 
politiky. To znamená i budoucnost naší strany. Na 
Vysočině jste mohli najít na našich kandidátkách 
1824 lidí. To je nejvíce ze všech politických stran a 
současně znamení, ţe tu stále jsme a není nás 
málo. Naše členská základna je také velká a 
skládá se slušných a poctivých lidí. Jen by ji 
slušela větší aktivita, které se mnohdy nedostává. 

Lidová strana stojí současně také na 
křiţovatce. Občas se objevují hlasy na potřebu 
široce rozkročené politické strany. Jsem 
přesvědčen, ţe široce rozkročených stran je v naší 
zemi spousta a lidovci by se neměli vzdávat svých 
hodnot jen proto, ţe se to můţe zdát momentálně 
výhodné. Široce rozkročení bychom byli hlavně 
zbyteční.  

V současnosti jsme ale lidem mnohdy 
nesrozumitelní a mají o nás často zkreslené 
představy. Můţeme si za to částečně sami. Téměř 
k ničemu se veřejně nevyjadřujeme a necháme o 
nás "zasvědceně" mluvit jiné. V Topolánkově vládě 
jsme měli pět ministrů. Tři z nich naše hodnoty 
zradili při prvním náznaku moţnosti ztráty jejich 
funkcí a výhod. Čtvrtý se soudí s charitní 
organizací a pátého (dokonce předsedu strany) 
přinutila část stranických funkcionářů mířících do 
TOP 09 rezignovat. To je nesrozumitelné uţ i pro 
mě. Hlavně to, jak se mohli těmi ministry za naši 
stranu vlastně stát. 

Nebojím se o budoucnost křesťanské 
demokracie u nás. Nesmíme být ale pasivní a 
spoléhat pouze na druhé. Musíme si také 
uvědomit, ţe kaţdá politická strana (i ta 
křesťanská) se skládá z lidí. A co se skládá z lidí, 
nemůţe být dokonalé. Proto musíme být tolerantní 
k jiným názorům ve straně i k nedokonalostem 
našeho fungování. Nesmíme ale u svých vlastních 
představitelů tolerovat odklon od základních 
hodnot, které naše strana zastává. Něco takového 
se nám v nedávné minulosti hodně nevyplatilo. 

                         
   Bc. Štěpán Komárek 
 
 
 
 
 

1. JEDNÁNÍ NOVÉHO OV 

PROČ KANDIDUJI NA PŘEDSEDU KV ? 
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 V příloze tohoto Horáce naleznete 
srovnání výsledků komunálních voleb v obcích, 
kde jsme sestavovali kandidátky. Přestoţe jsme se 
radovali, ţe v okresním měřítku jsme sestavili 
kandidátky pouze s 10% poklesem kandidujících, 
výsledek voleb v našem okrese uţ tak dobrý nebyl. 
Obhájili jsme pouze 70 % mandátů, přičemţ 
vyjednávací pozice na místa v radách také nejsou 
zrovna nejlepší. Uvidíme, zda vytěţíme z minima 
maximum, nebo se budeme muset pro čtyři 
následující roky spokojit s opozičními rolemi. 
 Potěšitelné je, ţe jsme stále nejsilnější 
politickou stranou, co do počtu zastupitelů, vyjma 
zastupitelů „NEZÁVISLÝCH“. Ve srovnání 
s ostatními okresy kraje jsme ztratili více, nadějí 
tak zůstává hlavně potenciál mladých kandidátů, 
kteří se letos poprvé na našich kandidátkách 
objevili. 
 Povolebním výsledkům vyjednávání se 
budeme věnovat v příštím čísle, nyní přijměte 
pouze přehled výsledků s dosaţenými mandáty 
zastupitelů.  

 
 
 
Na Vysočině kandidovali v Jihlavském 

obvodu Jan Kasal a v obvodu Kutná Hora ( který 
zasahuje do kraje Vysočina) Michaela Šojdrová. 
Bohuţel se ani jednomu nepodařilo probojovat ani 
do druhého kola. 

Přesto lze hodnotit výsledek senátních 
voleb v ČR jako úspěch, poněvadţ jsme získali 2 
mandáty (Petr Šilar a Stanislav Juránek) a 
můţeme tak opět sestavit senátní klub. Poněvadţ 
se dá předpokládat, ţe do našeho klubu vstoupí i 
nezávislá Miluše Horská a náš klub tedy bude čítat 
nejméně 6 členů.  

Jsme tedy i nadále Parlamentní stranou, 
byť zatím pouze v jedné komoře. 

 
 
 
 

OV KDU-ČSL děkuje všem, kteří se 
rozhodli kandidovat za naši stranu v komunálních 
volbách za odvedenou práci a odhodlání uspět. 

Také však děkuje voličům za jejich přízeň. 
Věříme, ţe naši zvolení zastupitelé splní svou 
poctivou prací vaše očekávání a KDU-ČSL na 
Vysočině tím získá také v krajských volbách 
dostatečnou podporu pro hájení křesťanských 
hodnot.  

 

 
 
 

Dívky od lidovců boří předsudky: 
 

PRAHA - Nechceme, aby lidé vnímali KDU-ČSL 
jako stranu, kde jsou "jen staré dámy s knírem, u 
nichţ jisté partie nikdy neviděly ţiletku". S takovým 
záměrem začala bývalá blízká spolupracovnice 
expředsedy lidovců Cyrila Svobody Lucie 
Kmentová (23) plánovat vydání předvánočního 
kalendáře. 
Po vzoru Věcí veřejných v něm mají být mladé a 
pohledné členky a příznivkyně KDU-ČSL. Ale 
pozor - zatímco véčkařky byly v negliţé, Kmentová 
plánuje focení v krojích. "Navázaly bychom tak na 
myšlenky KDU-ČSL, mezi které patří podpora 
folkloru a lidových tradic," dodala. Zároveň ale 
upozornila, ţe stranický kalendář vznikne jen 
tehdy, pokud listopadový sjezd zvolí do vedení 
nové lidi. Ti, kteří lidovce dovedli k 4,39 % hlasů ve 
sněmovních volbách, po nichţ se strana poprvé ve 
své historii nedostala do Parlamentu, prý s 
podporou mladých členek KDU-ČSL počítat 
nemohou. 

 
 
 

 BRNO Občanští demokraté dají v Brně 
přednost velké koalici s vítěznou ČSSD před 
spoluprací s lidovci a TOP 09. ODS díky tomu 
získá většinu v městské radě, sociální demokraté 
si ponechají primátora Romana Onderku.  
 "Je to podvod na voliče," vzkázal LN 
lidovecký lídr Daniel Rychnovský, kdyţ se o velké 
koalici dozvěděl. Zklamaná byla i Irena 
Matonohová, která do voleb vedla TOP 09. "Ten 
výsledek jsem čekala. Zvítězily zájmy, které by v 
politice neměly mít opodstatnění, pravicové ideje 
to nebyly," komentovala dohodu.  
 A rozladěn byl i šéf jihomoravské ODS Jiří 
Kadrnka, který spolu s vedením strany patřil k 
propagátorům koalice s lidovci a TOP 09. "ODS 
mohla mít primátora, nemá ho," řekl LN. Jeho 
brněnští kolegové uvedli, ţe rozhodnutí je výlučně 
v jejich kompetenci. A trvají na tom, aby to vedení 
strany respektovalo. 

 
 

 

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. 
 
 

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010 

SENÁTNÍ VOLBY 

PODĚKOVÁNÍ 

KOUPÍTE SI KALENDÁŘ ? 

OD SOUSEDŮ 

PROSBA 

http://email.seznam.cz/readMessageScreen?sessionId=&folderId=inbox&messageId=5865&messagePos=1&cursorTo=1##
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2.10 JUDr. PhDr.Jan Laštovička 90 Třebíč 

5.10 Marie Tomková 55 Výčapy 

5.10 Marie Vodová 65 Věstoňovice 

6.10 Boţena Hobzová 65 Jaroměřice n. R. 

8.10 Věra Káfuňková 80 Valdíkov  

8.10 Bohuslav Zezula 85 Bochovice  

14.10 Marie Pelánová 85 Bačice  

15.10 Josef Klíma 80 Hodov 

16.10 Jaroslav Kopečný 75 Třebíč 

16.10 Lucie Simandlová 30 Jiratice  

21.10 František Rymeš 75 Č. Lhota 

22.10 Milada Šteifová 40 Šašovice  

25.10 Marie Tesařová 75 M. Budějovice  

25.10 Marie Vocílková 85 Blatnice  

26.10 Helena Vobůrková 80 Jaroměřice n. R. 

28.10 Antonín Jeţek 80 Jemnice 

28.10 Helena Kučerová 85 Stařeč 

29.10 Milada Tomková 85 Jasenice  

31.10 Ludmila Klusáková 85 Náměšť 

2.11 Jana Albrechtová 60 M. Budějovice  

3.11 Milada Venhodová 80 Čáslavice 

4.11 Blaţena Široká 65 Trnava  

4.11 Marie Šumpelová 60 Číměř  

6.11 Marek Chalupa 60 Vladislav 

8.11 Miroslav Prokeš 60 Jemnice 

8.11 MUDr. Fr. Veselý 85 Třebíč 

9.11 Karel Benda 55 Třebíč 

19.11 Marie Běhounková 70 Studnice  

19.11 Miroslav Vrbka 55 Č. Lhota 

23.11 Petr Šípka 50 Náměšť 

25.11 Marie Fučíková 70 Jemnice 

28.11 Marie Kopečná 70 Slavětice  

28.11 Vincenc Kovařík 80 Náměšť 

29.11 Marie Adamcová 90 Jemnice 

29.11 Libuše Kryšková 75 Březník 
 

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

 
  
  
Po neúspěchu ve sněmovních volbách došlo nejen 
na škodolibá slova kritiků KDU-ČSL, ale také na 
slova těch, kteří nám chtějí pomoci. Ať uţ to byli 
politologové, ekonomové, komentátoři, nebo 
kdokoli jiný, náhle se začínala objevovat podaná 
ruka od těch, kterým jsme nějak zapomněli 
naslouchat, nebo se kterými se nám sloţitě hledala 
společná řeč.  
 Mezi ty, kterým také přišlo škoda, ţe zájmy 
křesťanů uţ nehájí na sněmovní půdě křesťanská 
strana byl i P. Marek Dunda z Fatymu ve Vranově 
nad Dyjí, který je spojen s naší okresní organizaci 
prostřednictvím br. Jiřího Krátkého z Valče. 
Společně vypracovali novénu, která je nám nyní 
nabízena v příloze tohoto Horáce.  
 Jedná se o nabídku duchovní a není 
nikomu vnucována jako stranický úkol. Kdo však 
cítí, ţe by chtěl pomoci zdaru naší budoucí práce a 
přijde mu vhodná tato forma, rádi jej přivítáme 
v našem společenství. 

Vysvětlení, co je to novéna a jak vznikla: 

Název novéna je odvozen z latiny od 

číslovky devět, je to tedy modlitba, která se 

modlí po dobu devíti dní. Po nanebevstoupení 

Páně se apoštolové devět dní modlili a desátý 

den obdrželi Ducha svatého. Proto vznikla v 

Církvi tradice devítidenní modlitby před 

svátkem Seslání Ducha svatého. Později se tato 

tradice rozšířila i na jiné svátky, a tak začaly 

vznikat novény k různým světcům, které se 

můžeme modlit před svátkem určitého světce 

nebo kdykoliv jindy podle naší potřeby. Jestliže 

se takto spojíme ve společné modlitbě, určitě to 

naší straně a celému národu přinese velký 

užitek. 

Novéna ke svatému Václavu je sestavena 

následovně: Každý den je věnován určitému 

tématu, na začátku je vždy uveden citát z 

Písma, následuje zamyšlení na dané téma a 

krátká modlitba. 
 Aby byla účinnost tohoto posilujícího 
prostředku soustředěna ve správný čas a na 
správné místo, stanovujeme tímto okamžik 
zahájení společných modliteb na 10.11. 2010 ve 
20:00 hodin. Skončíme tak v předvečer zahájení 
našeho důleţitého sjezdu, od kterého si slibujeme 
vykročení správným směrem. 
 
 Za vaše modlitby Pán Bůh zaplať. 

NAŠI JUBILANTI 

Vydává KDU-ČSL, okresní kancelář, 
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