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MUDR. DAGMAR BARTÁŠKOVÁ
lékař

MAREK KLIMT
student VŠ

PAVEL LOHR
živnostník

BC. HELENA HOUSKOVÁ
zaměstnanec státní správy

7

JAN HOLÝ 
řidič sanitky

12

JAROSLAV NEDĚLKA
technik

17

BC. JAN TOMÁNEK
student VŠ, reprezentant ČR 
v handbiku

RADEK ŘECHKA
kvestor vysoké školy

8

JAN JEŽEK
ředitel společnosti

13

LUDMILA PETRLÍKOVÁ
vychovatelka ŠD

18

HELENA KUDRNOVÁ
prodavačka, důchodce 

ING. DENISA  HAVLÍČKOVÁ
vedoucí dětských kurzů

9

JAKUB MAŘÍK
student, dobrovolný hasič

14

MARTIN FOREJT
číšník

19

ING. ROMAN KLIMT
IT analytik

ANNA KOZÁKOVÁ
personalistka, důchodce

10

MGR. MICHAELA SAGLENOVÁ
lékárnice

15

MICHAL ŠAFRÁNEK
IT technik

20

ANTONÍN VELEBIL
obchodník, důchodce
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S ČÍM JDE ŠVENDA DO SENÁTU:NAUČÍM SENÁT PRACOVAT PRO VÁS
říká Václav Švenda kandidát do Senátu za obvod č. 18 - Příbram

NAUČÍM SENÁT
PRACOVAT

PRO VÁS
Přijďte 10. a 11. října 

k volbám do Senátu
www.vaclavsvenda.cz
facebook.com/svenda.vaclav

SENÁTOR MÁ PRACOVAT PRO SVŮJ OBVOD
Senátor musí být v neustálém kontaktu s regionem. Odmítám proto kumulování funk-
cí, které znemožňuje věnovat se agendě, pro niž byl senátor zvolen. Senátor má mít
zájem na rozvoji regionu jako celku. 

NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA, NOVÉ PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI
Příbramsko zoufale potřebuje nové pracovní příležitosti. Neplatí to pouze pro firmy
v průmyslových zónách, ale také o oblasti turismu. Například území mezi Brdy
a Vltavou představuje unikátní prostor, jehož citlivé využití pro cestovní ruch může
přinést regionu prosperitu a pracovní místa. 

LEPŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO STUDENTY, LEPŠÍ PODMÍNKY PRO UČITELE
Jako bývalý učitel vím, jak důležité je působit na mladou generaci. Kantoři odvádějí
dobrou práci, ale často za nemotivujících podmínek. Budu usilovat o zlepšení situa-
ce ve školství.

SPOLEČNOST, KTERÁ POMŮŽE SLABŠÍM
Není hanbou upadnout, hanbou je zůstat dlouho ležet. Sociální systém musí zajistit
pomoc všem, kteří se ocitnou v nouzi, současně ale musí vyčlenit jednotlivce, kteří
jej zneužívají. Platí také, že úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se dokáže
postarat o slabé a nemocné.

VYSOKÉ ODVODY NIČÍ AKTIVITU
Fungování státního aparátu se musí dále zefektivnit, aby bylo možné snížit celkové
výdaje občanů a firem. Současný systém odvodů nejvíce trestá odpovědné a pocti-
vé, kteří se chtějí postarat o sebe a své bližní, ale zároveň nechtějí podvádět a „opti-
malizovat daně“. 

PRÁVA OBČANŮ A JEJICH VYMAHATELNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
Občan tu není pro státní byrokracii, naopak tu si zřizuje, aby mu ulehčila život. Je tře-
ba dále zabezpečovat individuální práva občanů a dbát na vymahatelnost práva, stát-
ní instituce v tom musí být maximálně nápomocny. 

SOCIÁLNÍ POSPOLITOST
Společnost nelze rozdělovat na „my“ a „oni“. Současný svět vyžaduje vyšší míru spo-
lupráce než kdy jindy, proto je třeba rozvíjet vzájemný respekt a toleranci. Izolace
a diskriminace vždy vedly k negativním událostem, jichž jsou plné učebnice historie.  

BOJ S KORUPCÍ NENÍ KLIŠÉ
Korupci můžeme zastavit, když přestaneme ukazovat jen na druhé. Korupce žije
v prostředí, kde existuje nabídka i poptávka po ní. Usilujme o poctivé vztahy se svým
okolím a výrazně přispějeme k redukci tohoto neblahého jevu. Stát ale musí vytvářet
dobrý legislativní rámec.

NENÍ TŘEBA ŽÍT PERMANENTNĚ NA DLUH
Půjčit si rozumnou částku na bydlení nebo na vzdělání je v pořádku. Zadlužit se kvů-
li zahraniční dovolené nikoliv. Podobně si musí počínat stát. Život na dluh má smysl,
jen pokud si nepůjčujeme na běžnou spotřebu. Úvěr by se také občas měl bezezbyt-
ku splatit, přirozené je žít bez dluhů.

Senát je instituce, která se mezi lidmi
netěší zrovna velké popularitě. Někdy je
vnímán jako odkladiště vysloužilých
politiků, jindy jako zbytečný prvek, kte-
rý prodlužuje legislativní proces. Senát
nebyl nadán mnoha pravomocemi a as-
poň zpočátku nepůsobil v našem systé-
mu příliš organicky. Události posledních
let ale ukazují, že může sehrávat důleži-
tou roli při krizích a může významně
přispět k potřebnému vyvažování poli-
tické aktivity. 

Mnoho let jsem učil. Svým příkladem
chci učit i senát, aby ještě lépe pracoval
pro občany České republiky.

Václav Švenda


