ZODPOVĚDNĚ
PRO NÁCHODSKO
POZVÁNKY:
PŘIJĎTE VO
LIT
20. a 21. říjn
a

Byli jste s Pavlem na pivu?
Volební kampaň má pro mě jednu velkou výhodu: mám možnost si znovu
projet celý náš krásný kraj.
Žiji ve východních Čechách celý život.
Ostatně jako celý rod Bělobrádků, který
se zde usídlil už před čtyřmi staletími.
Moje současná práce vyžaduje, abych
poprvé trávil hodně času v Praze, mimo
můj region. Takže možnost jet za vámi
a vidět se a mluvit s vámi v hospodě pro
mě není ani tak politická práce, jako velmi příjemné trávení času.

Veselá Trojka
Pavla Kršky
Pondělí 16. 10.
od 18 hodin v Národním domě v Trutnově
Úterý 17. 10.
od 18 hodin v Adalbertinu v Hradci
Králové
Rezervace míst: 734 472 520
od 9 do 15 hodin, případně e-mailem:
registrace@pavelbelobradek.cz
Vstup zdarma po potvrzení registrace

ky raději mluvím s lidmi přímo. I když
většinou to musím dělat přes média.
V rozhovoru z očí do očí se dá daleko
lépe vysvětlit, co a proč dělám. Ale
hlavně si můžu poslechnout vás. A dozvědět se, co si myslíte, co vás trápí, co
byste chtěli.

Den rodin Královéhradeckého kraje

Pokud jsme se minuli, nevadí. Můžeme se u vás v hospodě vidět jindy,
klidně i po volbách.

Na programu je po celé odpoledne:
loutkové divadlo • malování na obličej
• skákací hrad pro děti • hry a hlavolamy • soutěže pro děti o ceny • kolotoč

Váš

Byl jsem i u vás. Možná jste se se
mnou ve vaší hospodě potkali. Vždyc-

Středa 18. 10.
od 13 do 19 hodin
Atrium Hradec Králové

V 17.30 hodin vystoupení kouzelníka
Pavla Kožíška

SOUTĚŽ
Vyluštěte a pošlete tajenku na str. 6 a vyhrajte: 10x vstup do Žižkovské televizní věže.

Potkali jsme se u vás: Broumov, Červený Kostelec, Česká Skalice, Hronov, Jaroměř,
Náchod, Nové Město nad Metují, Nový Hrádek, Police nad Metují, Teplice nad Metují

CO JSME SLÍBILI V ROCE 2013,
TO JSME SPLNILI. ZODPOVĚDNĚ
Obnovili jsme živnostníkům 1
slevy na dítě a manželku/
manžela, živnostníci využívající
paušál uplatňují stejnou slevu
jako ostatní rodiče.

Skládáme
účty!

2
Zvýšili jsme slevu na dani
pro pracující rodiče, sleva pro
rodiče 2 dětí činí 32 808 Kč
a 3 dětí 57 012 Kč ročně.

Prosadili jsme historicky
nejvyšší rozpočet na vědu
a výzkum, 32,7 miliardy
na rok 2017.

Prosadili jsme zvýšení
3
příspěvku na péči o 10 %,
příspěvek na mobilitu a dávku
nemocenského pojištění
pro pečující členy rodiny.

Snížili jsme DPH na léky
o 7,5 p.b.

4
Zvýšili jsme minimální mzdu
na 12 200 Kč.

8
Navrhli jsme a prosadili
jednorázový příspěvek pro
důchodce v roce 2016 ve výši
1200 Kč.

5

Schválili jsme 400 milionů
na záchranu školek v menších
obcích.

9

6

10
Podpořili jsme domácí
výrobce a producenty, zavedli
označení „Česká potravina“
a „Vyrobeno v České republice“.

7
Prosadili jsme pravidelnou
valorizaci důchodů alespoň
o inflaci, automaticky o 100 %
navýšení cen.

11
Výrazně jsme omezili hazard,
gamblerství a lichvu.

Seznamte se s Martinem Machů
Moje hlavní priority
Poslední dobou stále víc pozoruji,
že náš právní řád je přeplněn zákony, nařízeními, předpisy, vyhláškami
a mají problém se v nich orientovat
už i právníci, natož pak normální
člověk nebo podnikatel. Je zapotřebí se předně zaměřit na opravdu
důkladnou analýzu všech zákonů
a předpisů a jít cestou zjednodušení
stávajícího komplikovaného systému.

Ing. Martin MACHŮ
krajský tajemník KDU-ČSL
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Další věc, která se zhoršuje, je přístup úřadů a jejich úředníků ke
kontrolám podnikatelů. Pominu-li,
že stejnou věc může přijít kontrolovat několik kontrolních orgánů, tak
se zhoršuje i jejich přístup k sankcím. Domnívám se, že v případech
drobného porušení předpisů (např.

administrativního charakteru), by
v prvním případě neměl úřad hned
automaticky dávat pokuty, ale využívat formy domluvy. Pokuty by
pak měly být využívány v případě,
že se jedná o závažné porušení
předpisů, nebo pokud k porušení
dochází opakovaně.
Lichva je další z věcí, která mi není
lhostejná. Setkal jsem se s mnohými lidmi, kteří se dostali do těžké finanční, a tedy i životní situace,
která mnohdy byla způsobena jejich pochybeními, ale také nedokonalým systémem. Jak je možné, že v dnešní době si lze půjčit
s RPSN vyšší než 1 100 % a je na
to i reklama v televizi? Sice první
půjčka je zdarma, ale ty další jsou
neuvěřitelně drahé.

PAVEL BĚLOBRÁDEK, kandidát č. 1

vicepremiér, předseda KDU-ČSL

Proč volit Bělobrádka? A proč ne?
Politici nás před volbami zahrnují hromadou slibů a stovkami programových tezí. Ale upřímně řečeno, kolik
lidí podrobně čte programy a kolik lidí
politikům doopravdy věří? I když i my
vám zde samozřejmě přinášíme výtah
z programu a na stránkách KDU-ČSL
si můžete přečíst všech více než 200
programových bodů, zeptali jsme se
za vás lídra hradecké kandidátky, aby
vlastními slovy řekl, co vám nabízí
a proč byste ho měli volit.
Váš program je skoro kniha. Jste
ale schopen voličům stručně říct,
co lidem přináší?
Jistě. My jsme náš program netvořili jen jako návod k řešení resortních problémů. Pro nás je na prvním
místě člověk, jeho důstojnost, jeho
svoboda, jeho život. Proto náš program myslí na všechny tři generace.
A také na Českou republiku, náš společný domov, v němž se musí lidem
každého věku a z každého regionu
dobře žít.
Dětem a rodinám tedy nabízíte co?
Další slevy na daních pro pracující rodiče (už v tomto období jsme prosadili úlevy, díky nimž zůstává rodinám
v kapse každý rok navíc 5,5 miliardy).
Školky a kvalitní školy. A v neposlední řadě zkrácené úvazky a práci z domova (což je u nás pořád problém),

aby rodiče měli na své děti více času
a přitom nemuseli opustit kariéru.

bilitě a hledání dohody. KDU-ČSL je
proto sázkou na zodpovědnost.

Co máte pro produktivní generaci?
Dobrou práci. Nesázíme na dovoz
milionů levných pracovních sil, ani
na podporu montoven cizích výrobků. Chceme, aby práci měli Češi a ta
práce byla dobře placená. K tomu
nevede snížení odvodů o pár procent,
které pouze způsobí výpadek peněz
na důchody a ve zdravotnictví. Pokud
chceme dohnat platy v Německu,
musíme tak jako tam vsadit na inovace a podporu malých a středních
firem. Díky tomu budeme vyrábět finální špičkové výrobky.

Konečně za třetí, jsme jediná z těch
stran, které mají jistotu, že se dostanou do Sněmovny, jež nemá žádné
kostlivce ve skříni. Ani z 90. let, ani
ze současnosti. Žádné OKD, žádný Agrofert, žádné sekretářky řídící
vládu. Sám jsem vstoupil do politiky před sedmi lety a stejně jsou na
tom další lidé ve vedení i 13 ze 14
poslanců. Jsme alternativou k těm,
kteří lidi zklamávali dvacet let, i těm,
kteří v roce 2013 slibovali změnu, ale
zklamali rovněž. Volba KDU-ČSL je
tak sázkou na poctivost.

A penzisté?
Jsme jediní, kdo má dlouhodobě připravenou penzijní reformu, jež zajistí
udržitelnost penzijního systému. Jejím základem je podpora těch, kteří
vychovávají děti, aby nebyli jako dnes
biti na výši odvodů a v případě matek
trestáni nízkými penzemi. Protože nikdo jiný, než nová generace na příští
penze nevydělá. K tomu více podpoříme spoření ve 3. pilíři se státním
příspěvkem.
Co chcete udělat pro Českou republiku?
Ano, důležitá jsou i opatření, které
slouží všem generacím. Aby naše republika byla svobodná a bezpečná.
Aby zdravotní péče byla dostupná
pro všechny a ve všech regionech.
Abychom jedli zdravé české potraviny a uchovali si naši krásnou krajinu. Abychom chránili naši kulturu
a naše hodnoty.
To jsou hezké sliby. Ale proč by lidé
měli věřit právě vám? Zkuste říct
tři důvody.
Dobře. Za prvé, plníme sliby. Splnili jsme přes 80 % volebních priorit
z roku 2013. To jsme dokázali, i když
jsme měli pouhých 14 poslanců
z 200. Takže volba KDU-ČSL je sázkou na jistotu.
Za druhé máme široký koaliční potenciál, jsme stranou středu, která
mírní extrémy zleva i zprava. I v této
vládě jsme byli hlasem rozumu, tlumili jsme spory a přispívali ke sta-

TIP NA KNIHU

Život Pavla Bělobrádka
I když kniha Pavla Bělobrádka vychází před volbami, není to typická volební knížka. Je to velmi
upřímná zpověď člověka o jeho rodině, koníčcích,
nemoci a také o zákulisí politiky, o němž se v běžných rozhovorech nemluví. A i když poslední část
knihy obsahuje vizi České republiky a dlouhodobý
program KDU-ČSL, není to apel k volbám. Je to
pokus vytvořit představu o křesťansko-demokratické politice, která vydrží déle než jedno či dvě volební
období.
Ti, kteří knihu četli, jsou obvykle překvapeni právě
upřímností a úplností zpovědi. Ne každý politik si
může dovolit takto otevřeně popsat celý svůj život.
Takže pokud si ten poměrně útlý svazek přečtete,
budete si moci v Pavlu Bělobrádkovi doslova číst
jako v otevřené knize. Budete vědět, co od něj můžete v politice čekat. Protože jak se člověk chová
v soukromí, tak jedná i v politice. U Pavla Bělobrádka zkrátka víte, na čem jste a že nekupujete
zajíce v pytli. Myslíme si, že tak by to mělo být, že
politik by neměl lidi překvapovat, ale měl by být
předvídatelný a transparentní. To Pavel určitě je.

KE STAŽENÍ NA:
www.pavelbelobradek.cz
zodpovedne.eu
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Programové
priority

ZODPOVĚDNĚ

Větší respekt k rodinám
a pomoc potřebným
• zvýšíme daňové zvýhodnění na děti
pro pracující rodiče
• podpoříme dostupné bydlení pro
mladé rodiny a seniory
Chceme být mozkem Evropy,
ne jen montovnou
• zvýšíme mzdu učitelů na 130 %
průměrné mzdy
• prosperitu ČR postavíme na vědě

Ing. Anna MACLOVÁ

náměstkyně primátora statutárního města
Hradec Králové, krajská zastupitelka

Péče o půdu, krajinu a přírodu
• zajistíme podmínky pro udržení vody
v krajině, abychom zabránili suchu
• budeme neústupní v kontrole kvality
potravin
Zodpovědně v Evropě a ve světě
• budeme aktivně prosazovat zájmy
ČR v EU
• podpoříme reformu azylové politiky, která stabilizuje země v sousedství Evropy
Bezpečnost a obrana
• zasadíme se, aby ČR byla aktivním
partnerem v rámci NATO
• budeme trvat na zvyšování výdajů
na obranu

MVDr. Pavel BĚLOBRÁDEK, Ph.D., MPA

MUDr. Jiří VESELÝ

vicepremiér, předseda KDU-ČSL

lékař

Energetika
• zajistíme vyvážený energetický mix
včetně využití jaderné energie
• podpoříme elektromobilitu
Kultura
• budeme intenzivně řešit postavení
regionálních institucí v kultuře
• zvýšíme investice do údržby
a ochrany národního památkového
fondu

Ing. Pavla MARŠÍKOVÁ
místostarostka města Náchoda

Mgr. Jiří Jína

pedagog na gymnáziu, muzikant

Antonín Novotný
starosta Podbřezí

PODPOROVATELÉ
„Mám rád lidi, kteří
svými schopnostmi
a vůlí dokázali měnit
k lepšímu svět okolo
nás, nevedou plané řeči
a místo falešných a populistických slibů raději
konají. Proto podporuji
Pavla Bělobrádka.“

Ivan Vodochodský
producent a kuchař

4. zodpovedne.eu

„Pavla Bělobrádka vnímám jako zodpovědného politika, který se vždy
snažil ve vládní pozici
o zvýšení podpory vědy
a výzkumu. Vidím ho
také jako člověka, který
prosazuje rozumnou
a konsensuální politiku.“

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
historik

„Pavel Bělobrádek je
čitelný, charismatický
politik, který se navíc umí
obklopit schopnými lidmi.
Zvládá nejenom komplikované umění „jak“,
nýbrž ví i „proč“. I z tohoto
důvodu preference strany
stále rostou.“

Mgr. Marek Vácha

římskokatolický kněz, pedagog

PRO SPOLEČNÝ DOMOV

Mgr. Anežka MIŠOŇOVÁ
lektorka němčiny

Ing. Jan JANOUŠEK
projektant dopravních staveb

MVDr. Tomáš KREJČÍ
veterinární lékař

PhDr. Veronika ČEPELKOVÁ
vedoucí Diecézního centra pro seniory,
zastupitelka

Ing. arch. Jan FALTA

Mgr. Petr HAMÁČEK

Ing.Martin MACHŮ
krajský tajemník KDU-ČSL

projektový manažer MAS POHODA
venkova

prof. MUDr. Jan ČÁP

1. místostarosta města Jičína

Luboš Řehák

autorizovaný architekt a památkář

starosta Chlumce nad Cidlinou

Miroslav UCHYTIL

MUDr. Antonín PETRÁČEK

Petr HABLE

Mgr. Jan Simeon KAISER

Ing. Jan HORNÍČEK

starosta Nového Města nad Metují

„Podporuji Pavla Bělobrádka, protože věřím ve
slušnou a poctivou politiku. Líbí se mi představa
státu jako rodiny, kde se
také ne vždy na všem
shodneme, ale navzájem
si pomáháme a neopouštíme se v nouzi.“

PhDr. Monika MacDonagh-Pajerová
vysokoškolská pedagožka

předseda Klubu českých turistů Jičín

lékař

konstruktér ŠKODA-AUTO

„Díky velké podpoře
nadačního fondu pana
Bělobrádka jsme letos
v Domově sv. Josefa
spustili novou službu pro
nemocné roztroušenou
sklerózou. Děkujeme
a přejeme naší zemi více
takových politiků!“

Ing. Jan Staněk

projektový manažer Domov sv. Josefa

lékař, vysokoškolský učitel

„Naše zkušenost je, že
co Pavel Bělobrádek
slíbil, to vždy splnil.
Jeho podpora obnově
kultury života je dlouhodobá a stabilní“.

Mgr. Radim Ucháč

předseda Hnutí pro život ČR

zodpovedne.eu
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Svět, ve kterém žijeme, se nám mění před
očima. A to v mnohých vyvolává pocit
nejistoty a ohrožení.
Česká republika potřebuje praktickou reprezentaci, která bude
schopna vyrovnat se
se všemi výzvami dneška uvážlivě v duchu hodnot naší evropské civilizace.
KDU-ČSL je po mém soudu politickou stranou,
která může k plnění tohoto úkolu významně přispět, a proto ji budu letos volit.

PR
Chystá se revoluce v ochraně osobních údajů všech obyvatel, podnikatelům však přináší nové povinnosti. Můžeme vám s nimi pomoci.
Nové nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) přináší naprosto nový pohled na to, jakým způsobem je s informacemi o občanech nakládáno. Obcím,
úřadům, velkým i malým společnostem, online i offline podnikatelům, prakticky všem subjektům od května příštího roku vznikne povinnost uzpůsobit
své vnitřní předpisy, informační systémy a dokumenty novému nařízení. Přidejte se mezi ty, kteří soulad s právními předpisy nenechávají na poslední
chvíli a nepodceňují ochranu osobních údajů.
Naše kancelář nabízí:
• analýzu připravenosti vašeho podnikání na GDPR
• audit vámi zpracovávaných osobních údajů
• přípravu vnitřních předpisů pro soulad s GDPR
• komplexní rozbor a návrh řešení na míru vaší společnosti
office@becker-poliakoff.cz | www.becker-poliakoff.cz

doc. RNDr. Martin Palouš, Ph.D.
Martin Palouš je výzkumný pracovník a ředitel Programu Václava Havla pro lidská práva a diplomacii na Florida International University. Je
také předsedou Nadace Knihovny Václava Havla a předseda Mezinárodní Platformy pro lidská práva na Kubě. Byl jedním z prvních signatářů Charty 77 a její mluvčí v roce 1986. Byl u založení Občanského
fóra. Po pádu komunismus byl poslancem (1990) a náměstkem ministra zahraničních věcí (1990-1992, 1998-2001), velvyslanec ČR v USA
(2001-2005) a stálýpředstavitel ČR v OSN (2006-2011).
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Návod jak volit
Volby se na území České republiky konají v pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Když půjdete volit, tak si sebou nezapomeňte vzít hlasovací lístek č. 24 s KDU-ČSL. Pokud jej zapomenete, můžete si ho u volební komise vyžádat.
Hlasování do přenosné volební schránky

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky jsou starostou
obce distribuovány voličům nejpozději tři dny přede dnem voleb.
Úprava hlasovacího lístku
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží
do úřední obálky jeden hlasovací lístek (s číslem 24). Tím volič
dává hlas ve prospěch KDU-ČSL.
Zároveň může volič na hlasovacím lístku zakroužkováním
pořadového čísla nejvýše u čtyřech kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků
vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební
schránky. Každý volič hlasuje
osobně, zastoupení není přípustné.

Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních)
důvodů o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči
dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Předem děkujeme
za Vaši podporu!
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Naši kandidáti pro Náchodsko

Ing. Martin Machů
krajský tajemník KDU-ČSL
Černčice, KDU-ČSL

MUDr. Jiří Veselý
lékař
Broumov, KDU-ČSL

Mé osobní programové priority
• podpora podnikání • podpora zaměstnanců • zaměření
se na nešvary jako lichva a podvody

Mé osobní programové priority
• dostupná kvalitní zdravotní péče • ukotvení ČR ve společenství demokratických zemí • „zdravý rozum“ i v řízení státu

Moje hlavní priority
Chtěl bych se soustředit na podporu podnikání, a to hlavně malého a středního. To je hybnou silou ekonomiky a zaměstnává nejvíce lidí. S tím souvisí i podpora zaměstnanců.
Záleží mi na tom, aby zaměstnanci pracovali v dobrém prostředí a brali za svoji práci odpovídající plat.

České zdravotnictví je třeba léčit
Dokážu prosadit to, co považuji za důležité a tím je bezesporu financování zdravotnictví. Ačkoliv nemoci našeho zdravotnictví jsou chronické a vážné, nejsou neléčitelné. Pokud
budeme chtít tento nepříznivý stav napravit, musíme se dostat ke kořenům problémů.

Ing. Pavla Maršíková

Petr Hable

místostarostka Náchoda
Náchod, KDU-ČSL

starosta Nového Města nad Metují
Nové Město nad Metují, bezpp.

Mé osobní programové priority
• dobré vzdělání, zejména v technických oborech • prorodinná politika - podpora pracujících rodičů • dobré podmínky pro znevýhodněné jakéhokoliv druhu

Mé osobní programové priority
• sociální zodpovědnost • podpora rodinné politiky • podpora sportu

Chci řešit problémy obyčejných lidí
Kandiduji, protože jsou mi blízké hodnoty, které prosazuje
KDU-ČSL. Kandidáti jsou spolehliví a věrohodní lidé. Mám
dlouholeté zkušenosti v komunální politice, které mohu
uplatnit. Dokážu pracovat systematicky a důsledně.

Dlouholeté zkušenosti v komunální politice
Kandiduji, protože chci podpořit KDU-ČSL a Pavla
Bělobrádka v parlamentních volbách. Mou devizou
je dlouholetá zkušenost v komunální politice.
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