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KDU-ČSL VYZDVIHUJE RODINU JAKO NEJVYŠŠÍ 

PRIORITU A MATEŘSTVÍ SI NESMÍRNĚ CENÍ  ! 
 

Vážené sestry a milí bratři 

 

Úcta věnovaná maminkám za radostné, ale těžké a zodpovědné poslání je ve společnosti 

neustále upozaďována. Kdejaká celebrita pochybné pověsti, nadějná sportovkyně, nebo vědecká 

pracovnice nalezne ve společnosti většího obdivu, než matka pěti dětí, ze kterých vyrostli 

spořádaní občané a plátci do daňového systému. Nehledě na to, že je tím nejlepším vzorem pro 

další generaci. Důkazem, že to jde, že je možné se věnovat výchově dětí, že se jedná hlavně o 

darovanou lásku a něhu, obětavost a vůli, pokoru a trpělivost.  

Práce, kterou zodpovědná matka vykonává je stejně – ne-li více záslužná, jako každá jiná. 

Společnost jí zato poděkuje nejprve vypočtenou mizernou dávkou podpory v mateřství, pak 

většinou ztrátou zaměstnání, zanedbatelným zkrácením věku odchodu do důchodu, a pak také 

nižším důchodem. Můžeme se pak divit, že se do mateřství většina mladých žen nehrne?  

Žena, která má za sebou 4-6 let náročného studia se po 2 leté brigádě v supermarketu, nebo ve 

skladu dostane konečně k oboru, který studovala. Po roční zkušební době je jí nabídnuta 

možnost profesního růstu. Ve 27-30 letech má teprve možnost seberealizace v tom, který 

ovládá. Načež odchází na mateřskou dovolenou, po ní druhou, nebo třetí. Ve 35-40 letech jde 

většinou znovu žádat o práci. Krvácející srdce maminky vlekoucí ráno v 6:30 dvě děti do 

školky a jedno vysílajíc do školy je pak zkoušeno dalšími starostmi v případě banálních nemocí 

dětí. Musí s prosíkem žádat o volno a své penzum práce v zaměstnání dohnat, aby nezavdala 

příčinám pro ztrátu z nadějného zaměstnání. Vy byste do toho v dnešní době šli? 

Ano šli !. Jdou do toho denně spousty maminek! I přes válečné útrapy, doby bídy, totality a 

nesvobody se děti stále rodí. Mateřský pud je sice lidstvu dán Všemohoucím, ale bez jeho 

společenského ocenění se stává přítěží – a to zvláště tam, kde chybí víra a správný řád životních 

hodnot. A hodnoty a priority ve společnosti může ovlivnit výrazně také politická reprezentace. 

Rezignace na posílení rodiny ve společnosti, mezigenerační solidarity, manželství, péče o dítě a 

podaná ruka ekonomicky silným soběstačným jedincům ze strany současné  politické 

reprezentace však vede pouze ke zhoršení této situace. 

KDU-ČSL si nesmírně váží všech, kteří i v dnešní době nacházejí ve spořádané výchově dětí 

smysl života. Vážíme si také babiček, které mnohdy v těžkých chvílích zaměstnaných rodičů 

přebírají péči o vnoučata. Vážíme si i všech tet a pěstounek, které plní své přenesené mateřské 

povinnosti u dětí, které by jinak lásku maminky nepoznaly, jakož i všech ostatních žen, které se 

výchově dalších generací věnují!  

                                                        Zdař Bůh                             Josef Herbrych a Jaroslav Hrubý 

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

MAMINKY DĚKUJEME !!! 

Květen-Červen 2012        Číslo 30 
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Paní tajemnice Lenka Zvěřinová se snaží být v kanceláři každé  pondělí od 9:30 do 13:30 

hodin. Přesto doporučujeme návštěvu ohlásit telefonicky, aby vše proběhlo v pořádku k vaší 

spokojenosti. 

Změnilo se také sídlo krajské kanceláře v Jihlavě. Nyní sídlíme v pivovaře Ježek - Vrchlického 

2084/2.  

Pokud máte něco důležitého, je možné se ještě domluvit i s předsedou J. Hrubým na tel. 

724 680 12 
 

 

 

Vyzýváme všechny předsedy MO, kteří tak ještě dosud neučinili, aby svolali výroční členské 

schůze. Stále nám ještě téměř polovina MO nenahlásila termín konání své VČS. Termín konání 

oznamte na okresní kancelář nejméně týden před jejím uskutečněním, aby mohl být přítomen 

některý ze členů předsednictva OV. V roce 2012 bychom vás opět rádi poprosili o dobrovolný 

příspěvek k vašemu řádnému 150 Kč příspěvku. Kromě nákladů na předvolební kampaň před 

krajskými a senátními volbami jsme také do rozpočtu 2012 začlenili navýšení 30 000,- za 

navýšení nájmu, energií a DPH. Děkujeme za pochopení i za vaši snahu pomoci. Pán Bůh 

odplať vaši dobrou vůli.  
 

 

 

 

Letošní přání maminkám je tradičně spojeno s předáním přáníček a srdíček. V některých MO to 

je dobře zavedenou tradicí a veřejností je to přijímáno velmi pozitivně. Jsme jedinou 

organizací, která si tento svátek na maminky vzpomene a proto patří poděkování také všem, 

kteří se o důstojný průběh gratulací zaslouží. 

 

 

 

 

Zahajujeme 1. větší vlnu plakátování, takže se budete na vývěskách setkávat s krásnými plakáty 

určenými krajským a senátním volbám, příležitostnými plakáty a plachtami na plotech našich 

příznivců.  

Jedná se sice o nejpracnější, ale také levnou a účinnou formu našeho zviditelnění. Naše strana 

má co nabídnout a je nyní jen na nás, jestli to budeme umět lidem vysvětlit a dokážeme je 

přesvědčit, aby se o nás opět zajímali.  

Některé materiály příjdou jako příloha Nového Hlasu, ale hlavním zdrojem bude okresní a 

krajská kancelář. Výlep budou zajišťovat kandidáti a členové OV po daných trasách. 

Zahajujeme také akci „PLOTY“, která se na Třebíčsku při minulých volbách setkala s poměrně 

velkým zájmem našich členů a sympatizantů. Prosíme tedy opět ty, kteří se k této iniciativě 

připojili, aby kontaktovali okresní tajemnici – číslo a mail je na poslední straně. Plakáty vám 

budeme doručovat dle potřeby a připravenosti ! Díky moc za pomoc!    

           Jaroslav Hrubý 
 

 

PLAKÁTOVÁNÍ V OBCÍCH 

DEN MATEK A SRDÍČKA 

VÝROČNÍ SCHŮZE 

ÚŘEDNÍ HODINY V OKRESNÍ KANCELÁŘI 
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Na-Bu-Ko 
Díky obětavosti některých z vás se již podařili v rámci této charitativní akce posbírat více než 

200 kol, které čekají na odvoz do centrálního skladu v Ostravě. V sobotu 19.5. máte ještě 

možnost přivézt svá kola na startovní místa cykloturistického dne Na-Bu-Ko. To 

letos probíhá již 9. rokem. Startuje se  od 8 do 11 hodin v Náměšti od kostela, 

v Budišově u restaurace SPORT, a v Koněšíně od Obecního úřadu. V Náměšti na 

farním dvoře pak budou kola vybírat až do 17 hodiny. Zájemci volejte pro bližší informace na 

724 680 012. 

 

 

 

O víkendu 15. -17.6. se v Náměšti nad Oslavou uskuteční již 6. ročník tohoto křesťanského 

festivalu. Na co se můžete těšit? 

V pátek to bude benefiční vokální dvojkoncert tria MACABARA, které zpívá hebrejské písně, 

po něm pak SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS. 

V sobotu 16.6. dopoledne proběhne tradiční přehlídka schol a souborů, po poledním duchovním 

slově se rozezní cimbálová muzika VOJARA s duchovní i světskou hudbou. Poté zahrají 

folkové skupiny a sólisté – mezi jinými i Slávek Klecandr ze skupiny OBOROH přijede se 

svým duchovním recitálem. Večer je pro mládež připravena taneční zábava. 

V neděli bude ráno od 9:00 mše svatá a od 14 hodin odpoledne plné písniček a soutěží pro malé 

i velké. Festival zakončí gospelový soubor BRNO GOSPEL CHOIR a promítání o 

poutních místech Moravy a Slezska. Výtěžek z pátečního benefičního koncertu je určen na 

opravu fary. Těšíme se na vaši návštěvu.  
 

 

 

 

V Jaroměřicích nad Rokytnou se konal již 5 ročník ochutnávky moravských vín. Zajímavostí 

letošního ročníku bylo že na tomto ročníku hrála oblíbená kapela „Balkánská dechovka“ ve 

které hraje i starosta Rokytnice nad Rokytnou a kandidát do senátu za KDU-ČSL Josef 

Herbrych. Ochutnat dobré víno a poslechnout si možná budoucího senátora přišlo více než 

stovka návštěvníků. Nabízená vína přijel ochutnat i okresní předseda s rodinou. Za vydařenou 

akci patří díky celé MO Jaroměřice, vedené MUDr. Tomášem Preiningerem, který také 

s manželkou kmital za „barovým pultem“. 
 

 
 
Zuzana Roithová oznámila na tiskové konferenci dne 23.2.2012 své rozhodnutí kandidovat na 

úřad prezidenta republiky. Naším úkolem bude sehnat podpisy do podpisových archů. Ještě 

nebyl přijat prováděcí zákon, ale vše nasvědčuje tomu, že podpisy budeme sbírat v srpnu. 

Obrátíme se na vás s podrobnostmi, až budeme vědět více a očekáváme vaši pomoc a podporu. 

LIDOVCI NA TŘEBÍČSKU SBÍRAJÍ „KOLA PRO AFRIKU“ 

 KANDIDÁT NA PREZIDENTA 

NÁMĚŠŤFEST 2012 

 OCHUTNÁVKA VÍN 
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2.5.1962 Kovář Stanislav 50 Dalešice 
2.5.1967 Vaněk Miroslav 45 Třebíč 
3.5.1947 Požar Jindřich 65 Budišov 
7.5.1937 Marek Miroslav 75 Radošov 
8.6.1947 Kampfová Františka 65 Blatnice 
10.5.1977 Skoumal Petr 35 Náměšť n. Osl. 
11.5.1922 Táborská Květoslava 90 Jakubov 
12.5.1937 Valach Jan 75 Studenec 
14.5.1932 Tobolka Jan 80 Mladoňovice 
14.5.1962 Němcová Ladislava 50 Jakubov 
19.5.1977 Krupica Miroslav, Bc.MSc 35 Třebíč 
22.5.1942 Slámová Františka 70 Budkov 
30.5.1942 Zacha Jan 70 Radošov 
6.6.1927 Horký Josef 85 Slavíčky 
7.6.1952 Veselá Ludmila, Ing. 60 Třebíč 
10.6.1937 Hospůdka Jan 75 Okříšky 
17.6.1927 Dufková Růžena 85 Hrotovice 
20.6.1927 Václavek Jan 85 Rokytnice n.R. 
25.6.1937 Růžička Karel, Ing. 75 M.Budějovice 
27.6.1947 Dukovská Marie 65 Blatnice 

 
 

Všem jmenovaným přejeme k jejich životnímu výročí hojnost Božího 
požehnání, zdraví, radost a lásku nejbližších.  
Taktéž ještě jednou přejeme maminkám, babičkám a tetám hodně 
radosti a rodinné pohody u příležitosti Dne matek. 
 
 
 
 
Těšte se na krajský den KDU-ČSL, který se uskuteční letos na 
poutním místě Křemešníku ! 
Plánovaný termín je 16.9.2012 – celý den ! 
Z našeho okresu pojedou autobusy, zájemci hlaste se tajemnici, 
abychom mohli udělat plán tras, kudy autobus pojede. 
 

Vydává KDU-ČSL, okresní kancelář, Karlovo n. 38, 674 01  Třebíč, IČO  00442704, DIČ  CZ 
00442704 
Mobil 605 546 934, E-mail: kducsltr@seznam.cz,  Webové stránky: www.kdutrebicsko.cz 
Toto číslo sestavil Jaroslav Hrubý (724 680 012), Štěpán Komárek a Lenka Zvěřinová .  
Uzávěrka tohoto čísla: 10.5.2012  - 9:00 

NAŠI JUBILANTI 

Na závěr …. 

mailto:kducsltr@seznam.cz

