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svoji nemocnou ženu, které byl, pokud mu to zdraví 
dovolovalo, velikou oporou.

Za všechny, kteří jsme Jaroslava Kubu znali a 
měli možnost s ním spolupracovat, chci naposledy 
poděkovat za  jeho obětavou práci.      

                                          MUDr.Tomáš Preininger                                                                                               

Ve spolupráci s CK VOMA pořádáme zájezdy do 
Polska a do Říma a Vatikánu. Plakátky na vyvěšení 
jsme poslali všem předsedům, ale nevíme, kolik z vás 
a z řad příznivců se to opravdu dovědělo. Takže:

14. – 15.5. 2011
Polsko – Wadowice, Wieliczka, 
Krakov za 1990,- Kč, přihlášení do 15.3. 

sleva 100,- Kč, děti do 18 let sleva 150,- Kč. V ceně je 
autobusová doprava, 1x ubytování, 1x snídaně, 1x 
večeře, průvodce, pojištění léčebných výloh a 
pojištění na úpadek CK.  Návštěva rodiště Jana Pavla 
II. krátce po jeho blahořečení …

20.05. – 24.5. 2011
Itálie - Orvieto, Řím, Vatikán za
4890,- přihlášení do 15.3. sleva 100,- Kč, děti do 

18 let sleva 150,- Kč. V ceně je autobusová doprava, 
poplatky spojené s vjezdy do Říma, 2x ubytování ve 2 
a 3 lůžkových pokojích u Říma, 2x kontinentální 
snídaně, průvodce, pojištění léčebných výloh a 
pojištění na úpadek CK. Návštěva památek a 
křesťanských poutních míst.
V případě zájmu se přihlaste přes kancelář KDU-
ČSL v Třebíči - volejte   na   telefon  605546934, 
nebo 724680012, případně pište na mail: 
jar68hruby@seznam.cz,nebo kducsltr@seznam.cz 

1.1 65 Jiří Denemarek Radkovice

4.1 85 Jarmila Potůčková Dalešice

5.1 85 Antonín Venhoda Čáslavice

6.1 60 Jaroslava Kabelková Zvěrkovice 

6.1 65 Ing. Jiřina Švarcová Želetava

9.1 70 Anna Kučerová Třebíč

17.1 65 Božena Plíšková Slavětice

18.1 55 Marie Vrbková Červená Lhota

19.1 40 Vilém Široký Budišov

22.1 75 Karel Crha Myslibořice

23.1 55 PhDr. Fr. Malý Bojanovice 

27.1 45 Petr Novák Třebenice

28.1 75 Božena Škarková Budišov

31.1 55 Ing. Petr Chvátal Třebíč

2.2 75 Marie Večeřová Studenec

8.2 75 Milan Kabelka Jakubov

8.2 70 MUDr. St. Mezlík Třebíč

12.2 55 Jaroslav Večeřa Jaroměřice

14.2 85 Jan Kovář Štěměchy

14.2 80 Vladimír Vafek Třebíč

15.2 60 Marie Fialová Želetava

17.2 85 Vlasta Bártlová Třebíč

20.2 50 Ing. Fr. Žák Třebíč

21.2 60 RNDr. Fr. Havlena Třebíč

22.2 75 František Man Přibyslavice

23.2 80 Zdeňka Maršálová Jemnice

23.2 40 Lucie Stejskalová M. Budějovice

24.2 30 Kristýna Veselá Třebíč

27.2 65 Miroslav Bartoň Jindřichovice 

28.2 60 Marie Kabelková Jakubov

28.2 75 Antonín Slabý Budkov

2.3 85 Marie Komendová M. Budějovice

5.3 90 Alois Havlíček Třebíč

7.3 75 Jiří Mejzlík Chroustov 

9.3 70 Ludvík Jedlička M. Budějovice

9.3 75 Lidmila Krčálová Kralice

9.3 70 Růžena Šimková Jiratice

13.3 45 Ing. Jiří Havlíček Krasonice 

15.3 40 Jan Simandl Jiratice

18.3 45 František Novák Cidlina

19.3 55 Josef Hort Jinošov

19.3 55 Michal Uhrin M. Budějovice

20.3 70 Marie Šidlová Mohelno

20.3 55 Emanuel Zach Nové Syrovice

26.3 55 Jana Vaňková Litovany 

29.3 70 Stanislav Matějka Mladoňovice

1.4 60 František Nekula M. Budějovice

1.4 70 Milada Roušová Studenec

3.4 60 Ing. Pavel Holík Třebíč

6.4 50 Jiří Šilhavý Želetava

9.4 75 František Žák Dešov

11.4 80 Zimmermannová Marie Třebíč

12.4 70 František Chlapec Budíkovice

15.4 60 Antonín Svoboda Budíkovice

20.4 60 Pavel Pelán Udeřice 

23.4 50 Stanislav Karlík M. Budějovice

Všem jmenovaným přejeme k jejich životnímu 
výročí hojnost Božího požehnání, zdraví, radost a 
lásku nejbližších.
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„HORÁC“
Občasník pro členy a příznivce KDU-ČSL okresu Třebíč

Bratři a sestry
Asi si teď říkáte, že jsem se nepomátl –

v březnu psát něco o začátku roku. Ne, nebojte se, 
nezačínáme nyní teprve s probouzením po zimním 
spánku, ale přichází k vám první letošní číslo Horáce, 
tak mi to přijde jako vhodné.

Proč až nyní? Protože se snažíme o 
minimalizaci nákladů na okresní kancelář. A protože je 
letošní rok takový odpočinkový – nebo naopak sil 
nabírací, tak vyjde občasník jen asi 4-5x. Naopak však 
po vás chceme, abyste jeho distribuci zajistili nejen 
mezi členy, ale i mezi příznivce, kteří by byli ochotni nás 
podpořit, využít některou z aktivit, které připravujeme, 
nebo se podílet na diskuzi nad naší politikou. A že bude 
o čem mluvit, to je podle posledních zpráv zřejmé.

Skončím pozitivní informací. V průzkumech 
veřejného mínění se s námi stále počítá. Prosím, 
pojďme také dokázat všem kolem, že lidovci nejen na 
Třebíčsku žijí a pracují. Samozřejmě s Božím
požehnáním, bez kterého je marné lidské namáhání.
            Zdař Bůh                    Jaroslav Hrubý 3.3.2011

A to jak pro celostátní, tak pro krajské, potažmo 
pro okresní.Ještě na konci loňského roku totiž bylo 
rozhodnuto o přesunu finančních prostředků za krajské 
mandáty do centrální kanceláře k zaplacení 
nejdůležitějších pohledávek tak, aby bylo možno 
dodržet platební závazky u bank a nedostali jsme se do 
větších finančních problémů. 

Tím zmizelo z rozpočtu našeho kraje asi 
1 250.000,- korun určených na platy tajemnic a provoz 
krajské kanceláře. Štěpán Komárek začal ihned jednat 
o nových nájemních podmínkách KK, což se mu 
podařilo. Také byly umenšeny pro letošní rok všechny 
ostatní výdaje. Bylo spočítáno, kolik peněz lze uvolnit 
pro platy tajemnic. Málo…

Na to jsme museli reagovat společně 
s tajemnicí hledáním dalších zdrojů financování a 
zajištění činnosti okresní kanceláře. Podařilo se nám 
snížit o 30% provozní rozpočet okresní kanceláře s tím, 
že bude zároveň silně omezena možnost zastihnout 
tajemnici v kanceláři. Úřední hodiny budou na webu, 
případně se lze domluvit s tajemnicí na jejím telefonu.

Chtěl bych zde vyzdvihnout vyvinuté úsilí a 
poděkovat naší tajemnici Lence Zvěřinové za ochotu a 
snahu o řešení situace a hlavně o zájem dále 
pokračovat v práci tajemnice za velmi složitých 

podmínek. Tak, jako ona nezná problematiku 
administrativně organizační struktury okresní 
organizace nikdo a jsem proto velmi rád, že se nadále 
stará o naše členy a naši kancelář.

Také jsme oslovili naše členy podnikatele a 
hlavně všechny členy a příznivce v okrese s prosbou o 
pomoc – ať už finanční přímou i nepřímou, tak 
materiální, anebo duchovní. A věřte, že si vážíme 
všech, kteří projevili zájem o pomoc a přispěli, nebo 
navrhli způsob pomoci. V tomto duchu také pobízíme 
všechny k účasti na společných zájezdech, nebo k 
návštěvě některých pořádaných akcí KDU-ČSL 
v okrese, nebo v kraji.  Prosím, buďte vnímavější 
k našim nabízeným aktivitám, slouží kromě vašeho 
zážitku také k podpoře činnosti okresní organizace. Pán 
Bůh zaplať za vaši pomoc a spolupráci !

             Jaroslav Hrubý 

Děkujeme MO Moravské Budějovice za uspořádání 
Lidového plesu a tím za reklamu pro KDU-ČSL. Na 
plese jsem byl a škoda, že nás tam nebylo víc. O hodně 
jste přišli.
Také děkujeme všem MO, kde již proběhly VČS a výběr 
řádných a mimořádných členských příspěvků. 

          Výbor OO

Na semináři  KDU-ČSL v Praze dne 25. ledna 
2011 vystoupil Ing. Vladimír Pikora s přednáškou 
Penzijní reforma bez červených brýlí. 

Nejdříve zdůraznil, že působí jako hlavní  
ekonom Next Finance, a nemá žádné propojení s 
penzijními fondy. Penzijní fondy obvinil, že spustily 
přes media velkou reklamní kampaň, v níž se vší silou 
vnucují názor, že s důchodovou reformou mělo být 
započato daleko dříve a jedinou záchranou je vytvoření 
povinných penzijních fondů pro její řešení. 

Zatím platí průběžný důchodový systém, 
který je založen na průběžných platbách pojistného na 
důchod do státního rozpočtu z mezd zaměstnanců a 
výdělečně činných osob. A současně ze státního 
rozpočtu se platí výdaje pro dávky důchodcům. 
Solidarita je v tom, že ekonomicky aktivní platí 
současným důchodcům a mají státní záruku, že při 
jejich budoucím nástupu do důchodu budou pobírat 
důchodové dávky z příjmů vytvořených zaměstnanci a 
pracovně činnými osobami v budoucnu. Systém má 
především výhodu, že jej nelze vytunelovat a probíhá 
v řízeném  vztahu k inflaci. Byl by problematický při 
státním bankrotu. 

O PENZIJNÍ REFORMĚ

NA ZAČÁTEK ROKU 

TĚŽKÉ ÚKOLY PRO NOVÉ VEDENÍ

PODĚKOVÁNÍ
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Jeho obtíže se projevují v tom, že aktivních 
plátců pojistného ubývá a důchodců přibývá, takže 
současně připadá na jednoho důchodce 1,8 pracovníků 
a v roce 2050 by se tento poměr snížil na 1,2 
pracovníka. Je tedy ve výhledu nepříznivá demografická 
situace, poněvadž mladých lidí ubývá z důvodu 
menšího počtu dětí v rodinách. A skutečná opatření ve 
prospěch zdravě fungující rodiny ze strany státu jsou 
proklamativní, a mladé rodiče silně motivují nanejvýš 
k jednomu nebo dvěma  dětem. Na zvyšování populace 
ze zahraničí není jednotný názor, záleží na povaze 
imigrantů.

Media nám předkládají jako lék  penzijní 
připojištění, které může být dobrovolné nebo povinné.
V rozvojových letech divoké ekonomiky dokázaly 
dosáhnout špičkových 8,76% roční výtěžnosti v roce 
1995, ale od roku 2000 do 2010 průměrně 3,1%, takže 
při skutečné inflaci 2,8% je čistý výnos roční pouze 
0,3%. Dalším nebezpečím je, že fondy připustí za 
honbou získání dalších klientů riskantní dlužníky a pak 
po třiceti nebo více letech se zjistí, že  portfolio dlužníků 
je nestandardní a prostě peníze nejsou vymahatelné, 
když je jich potřeba. /K dokreslení Penzijni fond České 
spořitelny poskytl zhodnocení v roce 2004 3.74%, 2005 
– 4.03%, 2006 – 3.04%, 2007 – 3.07%, 2008 – 0.4%, 
2009 – 1.28%/. 

Zde je patrná snaha penzijních fondů, aby 
jinou cestou do nich připlul od státu  nějaký 
významný finanční tok a došlo k nepřehledným 
změnám ve zdanění, odvodech, zvýšení DPH a 
úpravy výše důchodů za příslib rájového stavu 
v budoucnosti. 

Bankroty státu v moderní době nejsou něco 
neobvyklého. Konkrétně před ním stojí Řecko, 
Španělsko,Itálie i Portugalsko.  

Ing. Pikora vidí cestu v dosavadní podpoře 
dobrovolného penzijního připojištění v rámci státní 
podpory. Dosud se této formy převážně používá pro 
uložení dočasných vkladů pro budoucí nárazovou 
potřebu, poněvadž běžné vkladové úročení není u 
spořitelen vůbec zajímavé. Jako další možnou podporu 
vidí ve stavebním spoření, které by dopomohlo 
k pořízení bytu  s možností jeho odprodeje ve stáří.  

Pro důchodovou reformu je třeba řešit 
důchodový věk, posoudit redukční hranice (zvýšit 
možnosti pro vyšší příjmové skupiny obyvatelstva  
současně s povinnosti vyšších plateb pojistného a 
porovnat s možností snížit základní důchod). Vpustit 
do důchodového systému penzijní fondy za sliby 
krásné budoucnosti nedoporučuje.   

Přednáška je na webu KDU-ČSL i kraje Vysočina

V nejbližší době – přesně z 25. na 26. března dojde v 
našem státě jako každých 10 let ke sčítání obyvatel, 
domů. a bytů. Poslední takové sčítání proběhlo v 
našem státě v roce 2001. V tomto sčítání budou i dva 
tzv. nepovinné údaje, které nemusí občan vyplňovat. 
Jsou to národnostní a náboženská příslušnost.

První nepovinný údaj je národnost. V 
historických dobách platilo, že kdo se narodil v 
Čechách a žil v Čechách a mluvil česky byl 
považován za Čecha, ale naproti tomu, kdo se narodil 
a žil na Moravě, byl Moravan ať byl jeho mateřský 
jazyk jakýkoliv. Kdo se cítí, že je Čech, Moravan, 
Slezan, Němec, Rakušan, Polák, Slovák, Maďar, Rom 
nebo Ukrajinec, má právo se k této své národnosti 
přihlásit. Je to jeho občanské právo. Národnost lze i 
měnit a proto se do osobních dokladů již neuvádí. 
Protože každý z nás nějakou národnostní příslušnost 
v sobě cítí, měl by ji ve sčítání také uvést. 

Druhý nepovinný údaj je náboženství. Podle 
ústavy má každý právo na svobodu náboženství. To 
bylo i dříve, ale všichni víme, jak to v praxi dopadalo. 
Dnes je to úplně jinak i když protináboženské 
poťouchlé výpady se stále objevují. Proto by všichni 
občané, kteří ať už aktivně nebo jen pasivně 
vyznávají nějakou náboženskou víru, se měli k této 
víře veřejně přihlásit (pasivním vyznáváním víry 
rozumíme tu okolnost, že občan je pokřtěný, ale jinak 
se neúčastní náboženských úkonů). 

Naši občané sice nemusí před státními orgány 
zveřejňovat svou náboženskou příslušnost, ale pro 
křesťany všech denominací platí Kristova slova: 
„Každého kdo mě vyzná před lidmi, toho vyznám i já 
před svým Otcem. (Mat. l0.33)“ a tudíž by vyplnění 
tohoto údaje mělo být jeho náboženskou povinností. 
Neměl by tudíž být nikdo z věřících občanů, kdo by z 
nějakých falešných obav tuto rubriku ve sčítání 
nevyplnil. Počet věřících občanů potřebují znát státní 
orgány, protože podle tohoto údaje se plánují nejen 
prostředky na financování církví ze státního rozpočtu, 
ke kterým je stát povinen dle zákonů o hospodářském 
zabezpečení církví, ale také např. vysílací časy 
pořadů s náboženskou tématikou ve státní televizi 
apod. V posledním sčítání uvedlo 59 % občanů , že 
jsou bez vyznání a 9 % občanů údaj o náboženství 
nevyplnilo. Věřících občanů je tedy u nás výrazně 
méně než nevěřících. Věřící občané jsou tedy v 
našem státě menšinou, ale velmi výraznou. Ze 
sociologických výzkumů prováděných v naší populaci 
se však dozvídáme, že vyslovených ateistů – tedy 
občanů bez vyznání, je u nás jen velmi málo. 

Takže co je pravda? Jako uvědomělí občané 
tedy vyplňme podle pravdy i tyto nepovinné sčítací 
údaje!

                                                  K.Hromek

        

       
        Důvěryhodnost důchodové reformy

V minulém týdnu nastal v českém mediální světě 
pravý důchodový boom. Nikdo si nedovolil nepřinášet 
„zásadní“ a „přehledné“ informace o chystané 
důchodové reformě a jejích dopadech na běžné 
občany. Prima je třeba formulace na webu 
Ministersva práce a sociálních věcí k průběžnému 
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systému: „ Pravda je taková, že k zachování stability 
důchodového systému máme vytvořeny podmínky a 
spolu s dalšími systémovými změnami tuto stabilitu 
posílíme.“ - je vám jasné jak?
Na jedné straně se rozpoutala nelítostná bitva mezi 
teoretickými i praktickými ekonomy, který návrh je 
lepší, výhodnější, systémovější. Dokonce se dá říci, 
že se setřel obvyklý rozdíl mezi ekonomy liberálními a 
konzervativními, pravicovými a levicovými. Co 
ekonom, to názor. Každý se důsledně snažil 
vyzdvihnout svoji tezi a zároveň poukázat na to, jak 
jsou teze jeho kolegy chybné.
Podobné debaty ekonomů mají ale jednu podstatnou 
slabinu. Ať již situace dopadne jakkoliv, diskutující 
ekonomové za ni neponesou žádnou odpovědnost. 
Vždy si najdou výmluvu v „nepředvídatelných 
okolnostech“ nebo „nepříznivých trendech“, se kterými 
se nedalo v bodě 0 v žádném případě počítat.
Co je ale důležitější, diskuse se přenesla mezi 
obyčejné lidi. O důchodech se najednou mluví 
v rodinách, v práci i v hospodách u piva. Jsem tomu 
velmi rád. Znovu se ukazuje, že lidé nejsou hloupí, že 
umějí počítat a mají paměť. U většiny národa sahá 
minimálně ke kupónové privatizaci. Jen se děsím, že 
nám, pětatřicátníkům zůstane z důchodové reformy 
tolik, jako našim rodičům z kuponové knížky....
Zde nastupuje odpovědnost politiků. Je třeba si klást 
otázku, zda současná politická reprezentace zvládne 
tento historický krok, tedy nastavení systémových 
změn, které nebude možné měnit podle výsledků 
každých dalších voleb. Projevíme dostatek nadhledu 
a vůle k dohodě? Je třeba si uvědomit, že občan na 
podobný moment netrpělivě čeká.
V zásadě existují 3 návrhy: Návrh vládní koalice, který 
naštěstí rezignoval na myšlenku povinného vyjmutí 
peněz z průběžného systému do privátních fondů. Ty 
mají svá rizika. Za posledních sedm let výnosy fondů 
lehce přkročily inflaci. A mám obavu, aby nedopadly 
jako některé privatizační fondy.
Tento návrh dělí společnost na bohaté a chudé, tedy 
na ty, kteří si spořit navíc mohou dovolit a na ty, 
kterým již na toto spoření prostředky nezbudou. Ti 
zůstanou v průběžném systému a buď budou mít o to 
menší penze, nebo o to více zaplatí na DPH.
Druhý návrh z dílny ČSSD spočívá v úpravách 
stávajícího systému.
A pak je tu návrh KDU-ČSL. Pro mnohé překvapivě 
také společnost segreguje, avšak inovativně na 
principu počtu dětí, budoucích plátců do systému, ne 
podle příjmů, jak je společnost běžně dělena 
doposud. Nikoli tak, že kdo má děti, je na tom lépe. 
Nechceme „továrny na děti“. Jde jen o to, aby ti, kteří 
mají děti A CHODÍ DO PRÁCE, nebyli diskriminováni. 
Nechci zde ale znovu přesvědčovat o praktičnosti 
našeho návrhu. Lze ho najít v bodech na našem webu 
a pracujeme na srozumitelné vysvětlovací kampani. 
Chci se zastavit u důvěryhodnosti předkladatelů, 
jejímž měřítkem mohou být rozhovory v rámci vysílání 
Studia 6, vysílaného na ČT24 dne 18. února.

Vysvětluje-li Vít Bárta veřejnosti, že zvýšení DPH u 
potravin je výhodné, protože jsme otylý národ a ryby a 
zelenina nezdraží, vzbuzuje to můj upřímný údiv. 
Pokud ale neumí odpovědět na otázku, zda si bude 
spořit do soukromých fondů, pak se jedná o politický 
kopanec.
Vítu Bártovi jako občanu nezávidím jeho majetek, 
peníze si vydělal podnikáním a v podstatě bych si 
velmi přál, aby starosti o svoji budoucnost neměla 
většina národa. Pokud ale jako politik neví, vymlouvá 
se na své finanční poradce, kteří se musí vyjádřit, zda 
je spoření do podobných fondů pro něho výhodné, 
vlastně tím občanům říká, že jeho, jako investora, 
tento nástroj zabezpečení budoucnosti vůbec 
neoslovil. Co pak mají říkat obyčejní lidé? Ty má 
návrh zřejmě za těchto okolností nadchnout. Soudím, 
že i proto je zatím ochota veřejnosti spořit do 
soukromých fondů velmi malá. Osobně druhý pilíř 
rozhodně podporuji, vidím ho jako zásadní. Sám mám 
penzijní připojištění již řadu let. Ne, že by fondy měly 
nějaký valný zisk, ale když se mi objevily při mém 
platu na pásce čtyři tisíce jako sleva na dani, byla to 
částka opravdu velmi důležitá. Alespoň pro mě
KDU-ČSL se nebude rozhodovat podle toho, co je na 
momentální politické scéně z naší pozice 
prosaditelné, co je levicové nebo pravicové, ale podle 
toho, co považujeme za správné. Věřím, že veřejnost 
tento přístup ocení.  

                     Pavel Bělobrádek , předseda KDU-ČSL

Petici můžete podepsat na webové stránce
http://www.kdu.cz/Ostatni/Petice.aspx, nebo 
na papírové archy, které vám na požádání 
zašleme, nebo je lze vytisknout tamtéž.

          

V posledních únorových dnech mnohé z nás 
jako blesk z čistého nebe zasáhla zpráva o 
nečekaném úmrtí pana Jaroslava Kuby. Dovolte mi 
proto malé ohlédnutí.

Po prvních svobodných komunálních volbách 
v roce 1990 se stal starostou města Jaroměřice nad 
Rokytnou a v této funkci setrval po dvě volební 
období. Přestože přišel na radnici ve značně bouřlivé 
době, neprovedl mnohými tolik očekávané a 
vyžadované personální změny. Pod jeho vedením 
byla nejen rada, ale i zastupitelstvo města schopno 
domluvy a vzájemné spolupráce. Měl na zřeteli, že 
politik by měl být člověk, kterému na pravdě záleží 
víc, než na svém vlastním postavení. Právě proto byl 
starostou váženým, příkladným a lidským. Stejně tak, 
jak se staral o město, později svědomitě pečoval o 

OPUSTIL NÁS JAROSLAV KUBA

PETICE PROTI NAVRHOVANÉ REFORMĚ




