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Volby do Evropského parlamentu se konají  v pátek 11. a sobotu 12. června 2004

Jaroslava Zvěřiny

Jaké vlastnosti by měl mít bu-
doucí poslanec Evropského 

parlamentu? Jaký je vlastně pro-
fil evropského politika? Podle
mého názoru musí mít přede-
vším velmi silné zázemí v do-
mácí politice. Musí to být člověk 
dobře seznámený s politickým, 
ekonomickým, ale i kulturním 
zázemím své země. Naprosto 
nutná je rovněž praktická zku-
šenost z některého orgánu zastu-
pitelské demokracie. Orientace 
v právním systému Evropské 
unie, dobrá znalost její historie 
i jejích rozvojových záměrů tvo-
ří také součást nezbytné výbavy 
evropského politika. Jako samo-
zřejmost je nutno vnímat dobrou 
znalost dvou světových jazyků, 

schopnost nejen velmi dobře ro-
zumět mluvenému a psanému 
slovu v těchto jazycích, ale i bez 
přípravy v nich veřejně promlu-
vit. A to není lehké, to mi věřte. 

A „last, but not least“, když jsme 
u těch cizích jazyků: evropský 
politik musí mít podle mého ná-
zoru něco, co si dovolím nazvat 
evropské srdce. Musí být, krátce 
řečeno, schopen dokázat hájit 
zájmy sjednocené Evropy a zá-
roveň své vlastní země. Zdá se to 
nemožné? Lidé, kteří budou mít 
v rukou osud Evropské unie, to 
dokázat musí!

Jsem přesvědčen, že takovým 
člověkem je jihočeský kandidát 
do Evropského parlamentu za 
Občanskou demokratickou stra-
nu doc. MUDr. Jaroslav Zvěři- 
na, CSc. Vzdělaný člověk mající 
renomé jako vynikající odborník 
v sexuologii. Dlouholetý posla-
nec Parlamentu České republiky 

za Jihočeský kraj, v minulém vo-
lebním období předseda parla-
mentního Výboru pro evropskou 
integraci. Jeho schopnosti jazyko-
vé jsem měl možnost mnohokrát 
s uznáním sledovat. A nakonec: 
skvělý člověk, přítel, na kterého 
je možné se spolehnout. Doufám, 
že to mohu za takřka patnáct 
let našeho přátelství odpověd-
ně prohlásit. Jaroslav Zvěřina je 
prostě pro mne srdcem Evropan. 
Má mou plnou podporu. Dejte 
v červnových volbách do Evrop-
ského parlamentu váš hlas kan-
didátce Občanské demokratické 
strany a na ní pak Jihočechu Ja-
roslavu Zvěřinovi.

RNDr. Jan Zahradník,
hejtman Jihočeského kraje

NÁŠ KANDIDÁT MÁ EVROPSKÉ SRDCE

VĚŘÍM V PODPORU JIHOČECHŮ
Rozhovor s kandidátem ODS pro volby do Evropského parlamentu doc. MUDr. Jaroslavem Zvěřinou, CSc.

V politice, a to v té vrcholné, jste 
již dvanáctým rokem. Jste nejen 
poslancem Parlamentu ČR, ale 
místopředsedou jeho Výboru pro 
evropskou integraci a vedle toho 
na komunální úrovni v Táboře 
členem městského zastupitel-
stva. Nyní kandidujete za ODS 
ve volbách do Evropského par-
lamentu. To se vám v té politice 
tak zalíbilo? Jste přece i známý 
sexuolog, autor řady vědeckých 
prací a odborných publikací 
v tomto oboru… 
Já ale ten svůj obor, svou mi-
lovanou sexuologii úplně ne-
šidím. Působím dál jako lékař, 
vysokoškolský učitel a soudní 
znalec. Skutečností ovšem je, že 
teď zejména na to, čemu se říká 
vědecká publicistika, čas nemám. 
Říkám si, že je to jen zatím. Že se 
k ní ještě v budoucnu dostanu. 
A pokud jde o politiku, člověk 
by při každé své činnosti měl usi-
lovat dosáhnout vrcholu, a když 
z něj uvidí další, mít další cíl. Při-
znám se vám ale, že před mým 
vstupem do politiky jsem o ně-
čem takovém neuvažoval. Byl 
jsem však o to požádán a vyhověl 
jsem. A vidíte, jak to dopadlo.

Jak to tehdy na začátku vaší po-
litické dráhy bylo?
V roce 1992 za mnou přišli lidé 
z ODS s žádostí, abych za tuto 
stranu kandidoval. V jižních 
Čechách nebylo zase až tolik 
známých lidí, kteří by se hodili 
na kandidáty na poslance. Při-
jal jsem s tím, že jsem se ne-
chal napsat dost hluboko pod 
– podle odhadu – jistě volitelná 
místa. Jenže voliči si mě „vy-
preferovali“. Dostal jsem tolik 
preferenčních hlasů, že jsem se  
díky nim stal poslancem tehdejší 
Sněmovny národů Federálního 
shromáždění. Bylo to tehdy jen 
na půl roku, do rozdělení ČSFR. 
Pak ovšem tragicky zahynul můj 
přítel a stranický kolega doktor 
Karlovský a já jsem byl místo 
něj zvolen do čela táborské orga- 
nizace. To už mi bylo jasné, že 
v politice nějaký čas zůstanu.

Proč jste si vybral právě ODS?
Je to pravicová strana, která 
vznikla doslova na zelené louce.  
Je homogenní a úspěšná. Vznik-
la, trvá a opět stoupají její voleb-
ní preference. Inklinoval jsem 
– a inklinuji – k jejímu progra-
mu. Ke konzervativnímu libe-
ralismu, k větší svobodě jednot-
livce, k svobodě podnikání, úctě 
k tradicím. Je to podobné, oč 
usilovali mí oblíbení zahraniční 
politici Ronald Reagan a Mar-
garet Thatcherová, u nás Václav
Klaus. Stojí za to něco pro to 
dělat.

Jak a z čeho jste čerpal pro svou 
politickou práci zkušenosti?
Doslova jak se dalo, za pochodu. 
Od doby, kdy se u nás v listopa-
du 1989 zlomil režim, vstupovali 
do politiky lidé bez větších zku-
šeností, zato plní odhodlání své 
zemi prospět. Určitě to mnozí 
z nich brali jako úděl dočasný, 
nepočítali s tím, že by se politice 
věnovali dlouhý čas. Byli mezi 
nimi právníci, kterým je blízká 
logika, ale i řada lékařů. Myslím 
si, že právě psychiatři a sexuolo-
gové měli mezi nimi v politické 
práci lepší pozici, protože umí 
komunikovat a zacházet s lidmi. 
Mají o současné populaci jasnou 
představu. Tak trochu závidím 
mladým. Moje generace neměla 
tak obrovskou možnost přístupu 
k informacím. Vezměte si třeba 
tu širokou škálu informací z celé- 
ho světa a nejrůznějších oblastí 
na internetu.

Nemyslíte si, že by psychiat-
rickou praxi občas mohli – či 
přímo měli – uplatnit vůči ně-
kterým svým poslaneckým ko-
legům?
Je jasné, kam otázka míří, ale 
podívejte se, ono to není ve sně-
movně či v parlamentu docela 
tak, jak si o tom veřejnost dělá 
obrázek z občasných televiz-
ních přenosů nebo některých 
novinových článků. V politice 
je málo patologie, jde hodně 
o předvádění se, o jistém pře-
hrávání emocí. To k politické 
diskusi patří. Je to i lidské. Byla 
doba, kdy té opravdové patolo-
gie bylo v politice mnohem víc. 
Vzpomeňme třeba období dru-
hé světové války a dobu, která jí 
těsně předcházela.

Můžete v parlamentu využít 
zkušenosti z táborského zastu-
pitelstva, a naopak? 
Samozřejmě, že mohu – a také to 
dělám. V parlamentu se čas od 
času jedná i o komunálních pro-
blémech a je dobré je znát. A své 
znalosti z parlamentu jistě mohu 
a také využívám při projednává-
ní některých záležitostí v zastu-
pitelstvu. V některých zemích je 
zcela běžné, že velká část politi-
ků z vrcholných státních orgá-
nů působí rovněž na regionální 
úrovni. Kupříkladu ve Francii je 
pomalu každý druhý poslanec 
Národního shromáždění někde 
starostou. Vidím jako problém, 
když je někdo zvolen poslancem 
parlamentu a nemá zkušenosti 
ani z jediného funkčního období 
v nižší úrovni. Teď nás ovšem již 
čeká v této sféře příznivější ob-
dobí. Do vrcholové politiky bu-
dou vstupovat lidé, kteří vyzráli 
a politickou kariéru si prošli od 

píky. Už po sametové revoluci 
dorostla mladá generace. 

V parlamentu a ve sněmovně 
jsou politické půtky běžné. Patří 
i na komunální úroveň?
Jsem přesvědčený, že vůbec ne-
patří. Zastupitelstvo by mělo 
spolupracovat na co nejlepším 
řešení místních problémů. To 
není o velké politice. Občasná 
politizace některých záležitostí 
na komunální úrovni je zbyteč-
ná, neužitečná a mnohdy působí 
až legračně.

Co považujete v politice za nej-
větší úspěchy, na kterých jste se 
jako poslanec podílel?
S ODS se nám podařilo dvakrát 
vyhrát komunální volby, i volby 
na krajské úrovni. Na celostátní 
politické scéně je ODS hodně 
vidět a stoupá. Je úspěch, že se 
podařilo zvolit Václava Klause 
prezidentem. Byl jsem u dělení 
ČSFR – úspěch jistě byl, že to byl 
bezbolestný rozchod. Podařilo 
se za mé účasti odhlasovat celou 

řadu důležitých zákonů. Možná 
bych toho mohl vyjmenovat víc, 
ale za politickou aktivitu vás lidé 
příliš nepochválí. Když se mi 
něco podaří ve vědě nebo když 
jsem pomohl nemocným, to je 
jiná odezva. Ale neberte to tak, 
že si stěžuji. U nás je to prostě 
takové, vím to a počítám s tím.

Je o vás známo, že poměrně 
často jezdíte na různé besedy 
a přednášky do škol. Ptají se vás 
tam účastníci jenom na problé-
my z vašeho lékařského oboru, 
anebo z politiky a vaší posla-
necké činnosti?
Občas vybočí z daného rámce. 
Jedna studentka mi kupříkladu 
na jedné z besed o Evropské unii 
poslala lísteček s otázkou, co si 
myslím o tom, že si někteří lidé 
holí ohanbí.

Odpověděl jste jí?
Žádná otázka nemá zůstat bez 
odpovědi. Byla tam se mnou 
americká novinářka a ta z toho 
byla úplně vedle. To, na co se ta 

studentka ptala, je kulturní fe-
nomén. Před takovými patnácti 
lety bylo něco takového možné 
vidět pouze u etnických Arabů. 
Z naší společnosti pouze u lidí 
živících se tělem. Tedy tanečnic 
či manekýn. A vidíte, dneska 
je to u části mladé společnosti 
móda, podobně jako tetování či 
pearcing.

V současné době je několik ože-
havých témat, která čeří hla-
dinu veřejného mínění. Jak se 
díváte na široce a již poměrně 
dlouho diskutovaný problém re-
gistrovaného partnerství homo- 
sexuálů a lesbiček?
Zcela podporuji návrh zákona, 
který to schválí. Za chybný po-
važuji kalkul odpůrců o jakési 
obraně tradičních hodnot. Doba 
se změnila – a stejně tak i názor 
společnosti na zmiňovanou mi-
noritu. Nemůžeme na ni již dál 
hledět očima katechismu, kdy 
homosexualita byla nahlížena 
jako ďáblovo dílo, jako zločin. 
Nikdo je už nechce léčit, vylučo-
vat ze společnosti či trestat, jak 
se to kdysi dělo. Nemůžeme je 
diskriminovat, a tak jim umož-
něme, aby svůj vztah stvrdili 
zákonným partnerstvím. Zkuše-
nosti zemí, kde je to tak zavede-
no, jsou veskrze dobré. Nestojí to 
za ten boj. Pokud se to nezavede, 
ta menšina se bude radikalizo-
vat. Umožněme jim obecně lid-
ský vztah. Nikdo přece nemůže 
být v demokratické společnosti 
diskriminován. 

Ve vztahu k vysoké kriminalitě 
u nás stále zaznívají hlasy po 
znovuzavedení trestu smrti. Co 
o něm soudíte vy?
Myslím si, že je chyba, že jsme 
ho vyškrtli z trestního zákona. 
Pro bezcitné vrahy a další pacha-
tele nejtěžší trestné činnosti je to 
výrazem slabosti společnosti. 
I vrazi, kteří vraždili několikrát, 
dostanou ubytování v docela 

slušně vybavené cele, pravidel-
ně dostávají jídlo a je o ně po-
staráno po celý zbytek života. 
Jejich doživotní trest je přitom 
výsměchem jejich obětem a po-
zůstalým. Během své lékařské 
praxe jsem vyšetřoval řadu vra-
hů. Vím, o čem mluvím. Měli 
bychom zavést celoevropskou 
diskusi o znovuzavedení tohoto 
výjimečného trestu.

A co soudíte o návrzích na uzá-
konění prostituce?
Považuji to za naprostý nesmysl. 
Stát by se na ničem takovém 
neměl podílet. Zákon o legali-
zaci prostituce nemůže vyřešit 
současné problémy s ní. Je to-
tiž velmi sporné, jak by změnil 
scénu, na které se prostituce 
v současnosti nabízí a odehrává. 
Myslím si, že jen malá část těch, 
kterých se to týká, by chtěla své 
počínání legalizovat. Ti ostatní 
to budou dělat dál nadivoko, tak 
jako dosud. Policie má dostatek 
prostředků, jak prostituci dostat 
z veřejných míst. Dost prostřed-
ků k tomu, aby zakročila proti 
těm, kteří se na místě veřejně 
přístupném chovají způsobem, 
který většině občanů vadí. Jde 
jen o jasný příkaz zjednat pořá-
dek a dát k tomu příslušné pra-
vomoci. Ne, házet tento problém 
na obce. Ty to vyřešit nemohou.

Co soudíte o úrovni prevence 
HIV/AIDS v naší republice?
Jsme zemí, která může hovořit 
o jasné kampani této preven-
ce. Již od osmdesátých let mi-
nulého století máme poměrně 
osvícenou politiku mírnění do-
padu toxikomanických excesů. 
Bylo dobré, že po celou dobu 
byl dostatek jehel a injekčních 
stříkaček pro narkomany, kteří 
droze propadli. Vzájemně se ale 
nenakazili a infekci neroznášeli 
dál, jak by se to dělo, kdyby si 
injekční stříkačky půjčovali. Je 
u nás i poměrně málo extrém- 
ně sexuálně promiskuitních lidí, 
což se rovněž příznivě odráží na 
počtu lidí, kteří u nás zmíně-
nou chorobou onemocněli. Řekl 
bych, že se na tom zčásti přízni-
vě odrazila osvěta a z podstatné 
části i kultivovanost prostoru, 
ve kterém žijeme. HIV/AIDS již 
přestává být výjimečnou dia-
gnózou. Naučili jsme se žít s vě-
domím, že je.

Vraťme se teď k vaší kandida-
tuře na poslance Evropského 
parlamentu. Domníváte se, že 
pro takový post máte dostatek 
zkušeností?
Nerad bych, aby to vyznělo sa-
molibě, ale já si myslím, že jsem 
jeden z mála kandidátů, kteří 
takové zkušenosti doopravdy 
mají. Do roku 1998, než jsem se 
stal předsedou Výboru pro ev-
ropskou integraci, jehož jsem od 
roku 2002 místopředsedou, jsem 
o evropské politice věděl málo. 
Prakticky od samého počátku 
jsem se účastnil předvstupních 
vyjednávání o členství České 
republiky v Evropské unii. Byl 
jsem v častém kontaktu s poslan-
ci národních parlamentů evrop- 
ských zemí i s celou řadou ev-
ropských osobností. Měl jsem 
možnost navštěvovat Evropský 
parlament v Bruselu i ve Štras-
burku. Nasbíral jsem mnoho 
zkušeností a znalostí, získal 
řadu kontaktů. To všechno nyní 
mohu – a chci – zúročit.

Co tomu říká vaše rodina?
Mám tři dcery, ale ty jsou už  
odrostlé. A výbornou, tolerantní 

(pokračování na str. 2)
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Moje zkušenosti s agendou 
Evropské unie jsou po-

měrně dlouhé. V červnu 1998 
jsem se stal předsedou nově 
založeného Výboru pro evrop- 
skou integraci. Na půdě českého 
parlamentu jsem tedy pomáhal 
v dosti významné funkci evrop- 
skou agendu zakládat. Jako 
předseda evropského výboru 
jsem měl příležitost několik 
roků pravidelně navštěvovat jak 
sídla institucí Evropské unie, 
tak české zastupitelské úřady 
v členských zemích. Pravidelně 
dvakrát do roka jsem se účast-
nil jednání COSAC (konference 
zástupců evropských výborů ná-
rodních parlamentů se zástupci 
parlamentu evropského). V čele 
delegace výboru jsem navštívil 
všechny členské země původní 
patnáctky i přistupující desítky. 

Znám osobně celou řadu poli-
tiků, kteří se na evropské scéně 
pohybují. Proto mně přišlo vcel-
ku logické snažit se o místo na 
kandidátce do Evropského parla- 
mentu, protože jako evropský 
poslanec bych mohl zmíněné 
zkušenosti a kontakty samozřej-
mě docela dobře využívat.

Druhým mým motivem je tu-
zemská politika. Myslím si, že 
česká vláda trestuhodně zanedba-
la přípravu země na vstup do EU. 
Ve svém euronadšení zapomí-
nala lidi informovat o tom, že 
členství v Evropské unii přinese 
nejen nějaká ta pozitiva, ale také 
celou řadu problémů. Pokud 
bych byl zvolen, snažil bych se 
tento nedostatek mírnit přímými 
kontakty mezi českými regiony 
a evropskými institucemi. Vůči 
Evropské unii existuje v Česku 

celá řada předsudků, a to v pozi-
tivním i negativním smyslu. Tato 
agenda proto potřebuje zkušené 
a racionálně uvažující lidi, a já se 
za takového považuji.            

Jaroslav Zvěřina

PROČ KANDIDUJI DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU?

Evropský parlament čítá 625 řád-
ně zvolených europoslanců z pat-
nácti „starých“ členských zemí. 
K nim se po rozšíření EU o deset 
nových členů připojilo 117 koop- 
tovaných zástupců z přistoupivší 
„desítky“. Nyní Českou republi-
ku v Evropském parlamentu re-
prezentuje 24 poslanců a senáto-
rů národního parlamentu, kteří 
budou po evropských volbách 
nahrazeni stejným počtem řád-
ně zvolených jedinců. Celkový 
počet europoslanců tedy v sou-
časnosti činí 732, tak jak to sta-
novila smlouva z Nice.

Volební období Evropského 
parlamentu je pětileté. Plenární 
zasedání se koná jeden týden 
v měsíci ve francouzském Štras-
burku, kde má Evropský parla-
ment své oficiální sídlo. Dvacet
stálých výborů a sedm politic-
kých klubů zasedá většinou v dru- 
hém sídle EP – v belgickém Bru- 
selu. Parlamentní práci řídí před- 

sednictvo (předseda a čtrnáct 
místopředsedů). Předsednictvo 
sídlí pro změnu v Lucemburku. 
Poslanci Evropského parlamen-
tu nemají zákonodárnou pravo-
moc. Jednotlivé právní návrhy, 
které vypracovává Evropská ko-
mise, může Evropský parlament 
jen konzultovat, doplňovat a do 
jisté míry o nich spolurozhodo-
vat. Souhlas Evropského parla-
mentu se vyžaduje u důležitých 
mezinárodních smluv, u rozšiřo-
vání EU o nové členy a u někte-
rých zákonů, které se týkají lid-
ských práv. Rozpočet Evropské 
unie podléhá souhlasu Evrop-
ského parlamentu. Evropskou 
komisi schvaluje parlament jako 
celek. Členy EK může evropský 
poslanec interpelovat. Vrcholní 
funkcionáři EU pravidelně v Ev-
ropském parlamentu referují 
o stavu své agendy a o unijní 
politice.                         
                             (fs)

EVROPSKÝ PARLAMENT 
A JEHO FUNKCE

Celkem 625 řádně zvolených poslanců EP se člení do sedmi poli-
tických frakcí a jedné skupiny poslanců nezařazených:

Lidová strana/Evropští demokraté 231
Evropští socialisté 179
Evropští liberálové 53
Zelení/Evropská svobodná aliance 45
Spojená evropská levice/Severská zelená levice 44
Unie pro Evropu národů 22
Unie pro demokracie a diverzity 18
Nezařazení 33

Nejpočetnější je klub Evropské lidové strany a Evropských demokra-
tů (PPE-DE, má 231 poslanců). Nejmenší jsou kluby Evropa národů 
(UEN, 22 poslanců) a Evropa demokracií diverzit (EDD, 18 členů); 
33 poslanců je nezařazených. 

Je zřejmé, že žádný politický směr není schopen sám o sobě získat 
většinu. Proto rozhodování Evropského parlamentu bývá často hod-
ně komplikované. Vytváří se v něm ad hoc koalice podle charakteru 
projednávaných témat a podle politických i národních zájmů.

Pozice český poslanců v EP nebude právě snadná. V jednotlivých 
frakcích podle politické příslušnosti jich bude málo. Budou muset 
hledat cesty, jak získat spojence nejen v politických klubech, ale 
i v různých regionálních zájmových skupinách, které jsou vlivné, 
avšak neformální.

Kolik poslanců bude zastupovat jednotlivé členské státy v Evrop-
ském parlamentu ve volebním období 2004–2007:

SLOŽENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU

Belgie  24
ČESKO  24 
Dánsko  14 
Estonsko  6 
Finsko  14 
Francie  78 
Irsko  13 
Itálie  78 
Kypr  6 
Litva  13 
Lotyšsko 9 
Lucembursko  6 
Maďarsko  24

Malta  5 
Německo  99 
Nizozemsko  27 
Polsko  54 
Portugalsko  24 
Rakousko  18 
Řecko  24 
Slovensko  14 
Slovinsko  7 
Španělsko  54 
Švédsko  19 
Velká Británie  78

Historické slavnostní okamži-
ky, které jsme prožili počátkem 
května tohoto roku při vstupu 
naší země do Evropské unie, po-
malu doznívají a začíná každo- 

denní činnost našich občanů ve 
prospěch dalšího rozvoje celé 
republiky. V nových podmín-
kách bude hrát velkou roli i za-
stoupení naší země v evropských 
strukturách, přenos nejnovějších 
pravidel unie z Bruselu nejen do 
Prahy, ale i do ostatních kou-
tů České republiky. Významné 
místo v tomto systému budou 
mít všichni ti, kteří se na tvorbě 
zákonů a jejich uvádění do praxe 
budou podílet. Stejně jako každá 
činnost i tato práce potřebuje lidi 
zkušené, mimořádně schopné ko- 
munikovat na všech úrovních 
od Bruselu až po nejmenší obec. 

Jedině s takovými zástupci bu-
deme moci využít všech pozitiv, 
která nám Evropská unie může 
přinést. Věřím, že toto vše naši 
občané dobře zváží při letošních 
volbách do Evropského parla-
mentu. Aby naši zástupci měli 
maximální podporu voličů, bude 
důležitý každý hlas, který dáte 
nejen ODS, ale i každému z nich. 
Jen tak se budou všechna česká 
města v Evropské unii zdárně 
rozvíjet a vytvářet podmínky pro 
spokojený život svých občanů ve 
všech oblastech.

Ing. František Dědič, 
starosta města Tábora

manželku, která si na ten můj ci-
kánský život již zvykla. Doteď to 
se mnou vydržela, a snad už vydr-
ží. Vlastně jsem rodinu v tomhle 
směru šidil již od roku 1977, 
kdy jsem nastoupil do Sexuo- 
logického ústavu v Praze. Domů 
do Tábora jsem dojížděl vždycky 
koncem týdne. Já jsem vlastně 
takový víkendový manžel a otec. 
Takže tahle moje nová kandida-
tura pro rodinu nepřináší žádný 
stres. Jen by se ty moje současné 
cesty do Prahy trochu natáhly 
do Bruselu a Štrasburku. Kon-
takt s domovem bych neztratil. 
Poslanci EP tam nebudou žít 
celoročně. Zasedání parlamentu 
má být týden v každém měsíci.

Ty cesty po Evropě vám možná 
leckdo závidí. Můžete je vůbec vy-
užít třeba i k poznání pamětihod-
ností a dalších turistických cílů?
V omezené míře ano. Ale věř-
te mi, že na to příliš času není, 
a když nás někde k takové pro-
hlídce pozvali, ani jsem si ji moc 
nevychutnal. Většinou přitom 
máte hlavu plnou myšlenek na 
nadcházející nebo právě uplynu-
lá jednání. A ještě k tomu řeknu, 
že se to vůbec nedá srovnávat 
s obdobím, kdy jsem jezdil na 
kongresy jako sexuolog. Tam 
volného času bylo mnohem víc. 
A za dobu, co dělám politiku, mi 
unikly třeba kongresy v Montrea- 
lu, v Chicagu, Brazílii… Když 
jsme nyní jezdili s kolegy z par-
lamentního výboru, snažil jsem 
se s nimi ve volném čase cest 
využít k návštěvám škol a uni-
verzit. I tam jsem získal mnohé 
cenné poznatky.

Bude vás některá z vašich tří 
dcer následovat ve vědecké nebo 
politické kariéře?
Jedna z nich jisté ambice má. Ale 
jsem hodně zvědavý na vnuky. 
Mám už čtyři, tři kluky a vnuč-
ku. Směrování se prý obvykle 
dědí po prarodičích, a tak se 
uvidí, co z nich vyroste… 

Plánujete už, co budete dělat, až 
jednou vyskočíte z politického 
kolotoče a život pro vás přesta-
ne mít hektickou podobu?
Asi budu hodně číst a psát, hlav-
ně odbornou literaturu. Teď 
na to nemám moc času. Ale já 
o tom vlastně zatím ani nepře-
mýšlím, do politického důchodu 
se ještě zdaleka nechystám. 

Vzdor vašim zkušenostem jste 
pro volby do Evropského par-
lamentu až na 10. místě kandi-
dátky ODS. Co tomu říkáte?
Není to sice místo úplně nevoli-
telné, ale řekl bych, že je na sa-
mém konci reálně volitelných. 
Myslím si, že mě lidé v součas-
ném vedení ODS nepovažují za 
typického člena této strany. Jsem 
pro ně asi přílišný eurofil. Ale já
si zase myslím, že euroskeptické 
postoje nejsou v dnešní Evro-
pě typické proudy. Ale z místa 
na kandidátce si těžkou hlavu 
nedělám. Již jednou jsem byl ze 
spodnějších pater kandidátky 
díky hlasům voličů vynesen až 
na samý vrchol. A předpoklá-
dám, že svou roli určitě sehraje 
i fakt, že jsem v těchto volbách 
pravděpodobně jediný reálně vo-
litelný Jihočech ze všech kandidá-
tek politických stran a hnutí. Že 
by Jihočeši neměli v Evropském 
parlamentu jediného zástup-
ce, to snad nedopustí, a prefe- 
renční kroužek před mým jmé-
nem udělat nezapomenou. 

Hynek Klimek

Volebním obvodem je celá Čes-
ká republika a budeme volit  
24 evropských poslanců. Z to-
ho vyplývá, že každý politický 
subjekt, který se tentokrát chce 
ucházet o hlasy voličů, může 
nominovat 24 kandidátů. Vole-
ni mohou být občané ČR starší  
21 let a také občané členských 
států EU, kteří mají trvalý pobyt 
v ČR alespoň pětačtyřicet dní 
před volbami. Kandidát smí kan-
didovat pouze na jedné kandi-
dátce. Kandidátní listiny podáva-

jí politické strany nebo politická 
hnutí či koalice. Volí se ve stá-
lých volebních okrscích, tak jako 
jsme zvyklí volit při všech ostat-
ních volbách. Volit lze v místě tr-
valého pobytu i mimo něj, to ale 
pouze na voličský průkaz. Volič 
může požádat o vydání průka-
zu, který jej opravňuje k volbě 
mimo jeho „normální“, obvod 
nejpozději patnáct dnů před ko-
náním voleb. Hlasovat však musí 
osobně, zastoupení není přípust-
né. Před volební komisí musí 
prokázat svoji totožnost platným 
průkazem (občanským, nebo 
pasem). Volič, který se z váž-
ných, zejména zdravotních, dů-
vodů nemůže k volbám dostavit, 
může požádat, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, ale pou-
ze v obvodu území působnosti 
komise. Nebude zapomenuto ani 
na nemocnice. 

Volič si pak při volbě vybírá 
jednu kandidátku některého 
z kandidujících subjektů a mů-
že na takovéto kandidátce dát 
až dva preferenční hlasy kandi-

dátům, které chce posunout do 
čela kandidátky dle svého názo-
ru. Pokud některý z kandidátů 
získá alespoň pět procent pre-
ferenčních hlasů z celkově ode-
vzdaných hlasů jeho politickému 
subjektu, postoupí na 1. mís- 
to kandidátky a bude zvolen. 
Preferenční hlas se vyjádří za-
kroužkováním pořadí u přísluš-
ného kandidáta.

Hlasovací lístky obdržíte nejpoz-
ději tři dny před konáním voleb na 
vaši adresu a můžete si v klidu vy-
brat, případně i označit preference. 
Samozřejmě, že lístky budou k dis-
pozici i ve volebních místnostech, 
pokud je náhodou neobdržíte, 
nebo je ztratíte, zapomenete apod.

Politické subjekty, které nezís-
kají alespoň pět procent hlasů 
z celkového počtu odevzdaných 
platných hlasů, nezískají ani jeden 
mandát. Ty politické subjekty, 
které překročí pětiprocentní hra-
nici, si rozdělí mandáty podle jim 
odevzdaných hlasů, a to tak, že 
počty hlasů jednotlivých subjek-
tů jsou děleny čísly 1, 2, 3, 4 atd.  
Podíly se řadí podle velikosti 
(prvních 24) a podle toho, čí byl 
který podíl, připadnou mandáty.
Jelikož chceme, aby jižní Čechy 
měly své zastoupení v Evrop-
ském parlamentu, a náš kandidát 
doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, 
CSc., je na kandidátce ODS až 
na 10. místě, máme šanci jen za 
předpokladu mimořádného úspě-
chu ODS v těchto volbách, anebo 
pokud získá více než pět procent 
preferenčních hlasů. 

Věřím, že pro to uděláte – stejně 
jako já – maximum.

Mgr. Pavel Eybert, 
senátor Senátu Parlamentu ČR

JAK SPRÁVNĚ VOLIT? VYUŽIJTE PREFERENČNÍ HLAS

Evropská hymna symbolizuje  
svobodu, společenství a mír 
mezi národy a občany členských 
zemí Evropské unie. Není to 
hymna pouze Evropské unie, 
ale hymna Evropy v širším slo-
va smyslu. Její melodie pochází 
z Deváté symfonie, kterou v ro-
ce 1823 složil Ludwig van Bee- 
thoven.

Pro závěrečnou větu Beetho-
ven zhudebnil Ódu na radost, 
kterou roku 1785 napsal Frie- 
drich Schiller. Tato báseň vyja-
dřuje Schillerovu idealistickou 
vizi, že dojde k sbratření celého 
lidstva – což byla vize, kterou 
sdílel i Beethoven.

Melodii Beethovenovy Ódy na 
radost přijala v roce 1972 za svou 

hymnu Rada Evropy (tj. tentýž 
orgán, který navrhl evropskou 
vlajku). Světoznámý dirigent 
Herbert von Karajan byl požá-
dán, aby zkomponoval aranž- 
má pro tři nástroje – pro klavír, 
dechové nástroje a pro symfo-
nický orchestr. Beze slov, univer-
zálním jazykem hudby vyjadřu-
je tato hymna ideály svobody, 
míru a solidarity, které Evropa 
představuje.

V roce 1985 ji hlavy států 
a předsedové vlád EU přijali za 
oficiální hymnu Evropské unie.
Nemá nahrazovat národní hym-
ny jednotlivých členských států, 
nýbrž oslavovat hodnoty sdílené 
jimi všemi a jejich jednotu v roz-
manitosti.                                (sž)

SYMBOLY EVROPSKÉ UNIE

(pokračování ze str. 1)

ČESKÁ MĚSTA SE BUDOU V EVROPĚ DÁLE ROZVÍJET

Blíží se volby do Evropského parlamentu, a protože se takové volby budou 
u nás konat poprvé, dovolím si udělat stručný přehled o tom, jak budou probíhat.
Prezident ČR Václav Klaus vyhlásil volby na pátek 11. a sobotu 12. června 2004.

Parlamentní shromáždění měla Evropská společenství od 
svého počátku. První přímé volby do Evropského parlamentu 
se však konaly až poměrně nedávno – v roce 1979. 
Přestože se kompetence Evropského parlamentu neustále 
zvětšují, nejde o zákonodárné shromáždění v tom smyslu, 
jak je známe z národních parlamentů.

Symboly Evropské unie jsou: 
evropská hymna, evropská vlajka, Den Evropy, 
heslo EU, jednotná měna euro.

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT
Hlasovací lístek ODS má číslo 6

• 
Pořadí na hlasovacím lístku můžete změnit svým preferenčním hlasem,

tj. zakroužkováním čísla kandidáta
•

Jihočeský kandidát ODS doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., má číslo 10
•

Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek 11. a sobotu 12. června 2004

VĚŘÍM V PODPORU…



KDO JE
JAROSLAV
ZVĚŘINA

Narodil se v Třebíči 18. pro-
since 1942. Vystudoval Lékař- 
skou fakultu UK v Hradci Krá-
lové. Pracoval jako psychiatr 
v Havlíčkově Brodě, Želivu 
a v Táboře. Od roku 1977 vy-
sokoškolský pedagog a vědec-
ký pracovník Sexuologického 
ústavu 1. lékařské fakulty UK 
a Všeobecné fakultní nemoc-
nice v Praze. Od roku 1990 
přednostou tohoto ústavu.

V letech 1994–1999 člen 
výboru Světové sexuologické 
asociace (WAS), člen prestižní 
International Academy of Sex 
Research. Předseda Sexuolo-
gické společnosti České lékař-
ské společnosti, člen Vědecké  
rady a Komise pro preven- 
ci HIV/AIDS MZd. ČR. V ro-
ce 1990 spoluzakládal českou 
Společnost pro plánování rodi-
ny a sexuální výchovu, opako-
vaně volen jejím prezidentem 
až do roku 2003. Čestný člen 
několika zahraničních sexuo- 
logických společností. Publi-
koval celou řadu vědeckých 
sdělení u nás i v zahraničí, ka-
pitoly v monografiích i samo-
statné publikace. V roce 2003 
byla vydána jeho kniha Sexuo-
logie (nejen) pro lékaře.

Místopředseda o. p. s. Poda-
ná ruka (prevence úrazů dětí), 
člen dozorčí rady o. p. s. Česká 
hlava (podpora české vědy). 
Uvedené funkce jsou čestné 
a nehonorované.

V roce 1992 zvolen poslancem 
Sněmovny národů Federálního 
shromáždění za ODS.

 Od roku 1996 poslanec 
Poslanecké sněmovny Parla- 
mentu České republiky (ODS), 
místopředseda PS Parlamen-
tu ČR (1998). Ve volebním ob- 
dobí 1998–2002 předseda no- 
vě vzniklého sněmovního Vý-
bo-ru pro evropskou integraci, 
od roku 2002 místopředseda 
uvedeného výboru. V letech 
1998–2002 stínový ministr 
školství ve stínové vládě ODS.

Od roku 1994 člen Zastupi-
telstva města Tábora, kde také 
trvale bydlí s manželkou Janou. 
Má tři dospělé dcery (Janu,  
Renatu, Simonu) a čtyři vnou-
čata (Jiříka – 13 let, Tomáš- 
ka – 11 let, Adélku – 10 let 
a Martínka – 3 roky). Maminka 
Žofie žije v Třebíči.

Jaroslav Zvěřina hovoří anglic- 
ky, německy a rusky.

prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.,
psycholog a sexuolog

Docenta Zvěřinu znám jako 
člověka moudrého a vstřícného, 
jako lékaře vzdělaného a lid-
ského, jako politika rozvážného 
a čestného. Jsem přesvědčen, že 
nás bude ve sjednocené Evropě 
zastupovat důstojně, důsledně 
a důvěryhodně. Proto ho budu 
volit.

Tom Zajíček,
poslanec PS Parlamentu ČR, Písek
Jméno Zvěřina mě provází řadu 
let. Prvá setkání se odehrála 
prostřednictvím odborných sta-
tí, které jsem několikrát vy- 
užil za doby svých studií. Tehdy 
jsem ho znal jako uznávaného 
a váženého odborníka v oboru 
psychiatrie a sexuologie. Po roce 
1989 se k tomu přidala na úrov-
ni komunální politiky i známost 
osobní. Od té doby byla naše se-
tkání častější – až do roku 1998, 
kdy jsme se sešli v Poslanecké 
sněmovně jako kolegové. Jarda 
se stal předsedou parlamentní-
ho Výboru pro evropskou inte-
graci a pro nás ostatní byl velmi 
častým zdrojem nejčerstvějších 
informací o Evropské unii. Šíře 
jeho znalostí a schopnost velmi 
rychle navazovat kontakty i zná-
mosti v evropských strukturách 
byly obdivuhodné. Jeho kan-
didatura do Evropského parla-
mentu byla pro mne jen přiroze-
ným vyústěním jeho dosavadní 
poslanecké práce. Budu ho volit 
a jako jedinému kandidátu z již-
ních Čech mu dám i svůj prefe-
renční hlas.

Ing. Tomáš Jirsa, 
starosta města Hluboká nad Vltavou

Pana doktora Zvěřinu znám 
a spolupracuji s ním řadu let. 
Vážím si ho nejen jako politi-
ka, ale jako člověka, který před 
vstupem na politickou dráhu 
něco dokázal. Pro pana doktora 
nebyla politika výtahem na vý-
sluní, on na něm jako náš přední 
odborník a přednosta sexuolo-
gického ústavu dávno byl. Jsem 
přesvědčen, že mám-li někoho 
podpořit do Evropského parla-
mentu, je to právě on. Myslím si, 
že Evropský parlament, tak tro-
chu impotentní orgán Evropské 
unie, sexuologa potřebuje jako 
sůl.

Ing. arch. Robin Schinko,
místostarosta města Český Krumlov

Považuji z pohledu Jihočeského 
kraje, součásti Nuts 2 jihozápad, 
za nezbytně nutné, aby tento 
náš region soudržnosti měl své-
ho zástupce v Bruselu. Docent  

Zvěřina je ideální kandidát na 
tuto funkci. Jeho výhodou je do-
konalá znalost problémů a pro-
středí Jihočeského kraje spojená 
s bohatou zkušeností v politice.

Ivan Mládek, 
písničkář

Když padaly návrhy na nového 
českého prezidenta, nechápal 
jsem, proč se nikde neobjevi-
lo jméno dr. Jaroslava Zvěři-
ny. Možná pro jeho skromnost 
a zjevně upřímnou osobní ne-
ambicióznost. Přestože je jasně 
vyhraněným pravicovým kon-
zervativním politikem, jeho vy-
stupování je i v těch nejvyhro-
cenějších politických situacích 
nekonfliktní, uvážlivé, bez zby-
tečného patosu, se smyslem pro 
humor a také sympaticky tole-
rantní k jinak smýšlejícím. Když 
se řekne „demokratický politik“, 
nemůže se mi nevybavit Jaroslav 
Zvěřina.

Ing. Pavel Vondrys, 
starosta města Strakonice

Pan Zvěřina zcela určitě patří 
mezi ty, kteří by nás měli zastu-
povat v Evropském parlamentu. 
Hovoří pro něj bohaté zkušenos-
ti získané jeho působením v Par-
lamentu České republiky, kde se 
dlouhodobě zaměřil na integra-
ci naší republiky do evropských 
struktur. Proto jeho kandidaturu 
jednoznačně podporuji. 

Ing. Pavel Pavel, 
místostarosta města Strakonice

Malou Českou republiku musí 
v Evropské unii zastupovat 
schopní lidé. Jaroslava Zvěřinu 
uznávám pro jeho lidský přístup 
a současně jako zkušeného poli-
tika, kterému navíc věřím.

Miroslav Růžička,
politický vězeň padesátých let
Naše republika bude mít své zá-
stupce v Evropském parlamentu. 
Není to věc nová, již v minulosti 
se uvažovalo o Spojených náro-
dech evropských. Za doby trvání 
první republiky v čele s prezi-
dentem T. G. Masarykem k to-
mu nebylo daleko. Vyřešilo by se 
tím přitom mnohé, co postihlo 
s katastrofálními následky naši 
republiku. Rozpoutání války Ně-
meckem a následná čtyřicetiletá 
totalitní moc, která nám nedala 
vydechnout a na dlouhou dobu 
zabrzdila vývoj našeho národa. 
Zatímco jiné státy od nás na zá-
pad vzkvétaly v duchu demokra-
cie a svobody, u nás se zastavil 

čas ve vývoji světových paramet- 
rů a hlavně zde došlo k morální 
destabilizaci našeho národa. Ná-
sledky neseme dodnes. Proto si 
myslím, že jedině pod záštitou 
Evropské unie nastoupíme ces-
tu, která nás již nikdy nesvede 
do dob tak zlých pro naši repub-
liku, jakou bylo období fašistické 
a komunistické totality. Bude to 
práce těžká, mravenčí. Co proto 
udělat, abychom se opět nezkla-
mali? Zásadně jít v červnu k vol-
bám a volit do Evropského par-
lamentu pravici, která poslední 
dobou díky své přímočarosti 
získává vysoké preference. Lidé 
si musí uvědomit, že potřebují 
slyšet pravdu, a ne jen sliby a na-
lhávání. Je v našich možnostech 
už při těchto jarních volbách 
rozhodnout, že chceme, aby 
zde vládla pravice. Tu jedinou 
a opravdovou pravici pro mne 
představuje ODS. Je to politic-
ká strana, které opravdu věřím. 
Jihočeského kandidáta ODS do- 
centa Jaroslava Zvěřinu dobře 
znám, vím tedy, že má volba a rov-
něž volba mých přátel bude správ-
ná. Má také stoprocentně i můj 
preferenční hlas! 

Arnošt Lustig

Jaroslava Zvěřinu mám rád. 
Přestože působí léta v politice, 
zůstal stát nohama na zemi a je 
vážně příjemné se s ním potká-
vat. Možná je to tím, že i bez 
politiky byl a zůstává úspěšným 
ve svém „civilním“ zaměstnání. 
Patří ke špičce české sexuologie. 
Pokud kandiduje do Evropského 
parlamentu, mají vlastně Jihoče-
ši štěstí a mohou v červnu bez 
obav k volbám. Zakroužková-
ním 10. před jménem politika, 
vědce i lékaře Zvěřiny na kandi-
dátce ODS rozhodně nic nepo-
kazí. 

Kristian Kodet,
akademický malíř

Na české politické scéně nevi-
dím žádnou jinou stranu, která 
by tak spolehlivě a tak srozumi-
telně odrážela moje vidění světa. 
Proto volím ODS! Jaroslava Zvě-
řinu znám dobře, vždyť jsme teď 
oba tak trochu Táboráci. Vážím 

si jeho práce v politice, protože 
pro mne představuje politiku 
moudrou a lidskou. Na rozdíl 
od některých jiných politických 
činitelů dokazuje ve své práci, 
že mu jde o věc. Nikoliv o osob-
ní prospěch. Navíc je lékař, a to 
myslím velmi oblíbený lékař, což 
jeho osobu ještě více zlidšťuje. 
Kdo jiný než psychiatr a sexuo- 
log může mít pochopení pro lid-
ské slabosti a problémy. 

Ing. Karel Matoušek, 
starosta města Jindřichův Hradec

Dnem 1. května 2004 vstoupila 
Česká republika do Evropské 
unie. Jak jsme všichni předpo-
kládali, k žádnému historické-
mu třesku v ten den nedošlo 
a naše země se dál zabývá svými 
problémy. Potvrdily se tak ná-
zory těch, kteří vybízeli k obe-
zřetnosti a varovali nás před 
přehnaným optimismem. Ve své 
funkci přicházím často do styku 
s řadou starostů, politiků, pod-
nikatelů a občanů ze sousedního 
Rakouska. Proto dobře vím, že 
i v Evropské unii se musí poctivě 
pracovat a že konkurence v tom-
to uskupení je velmi tvrdá. Při 
formování svých postojů jsem 
vždy vycházel z názorů dvou 
politiků, kterých si velice vážím 
a jimž věřím. Prvním z nich je 
současný prezident naší repub-
liky Václav Klaus. Jeho názory 
na EU jsou obecně známy a já je 
považuji za racionální. Druhým 
politikem, který má silný vliv na 
formování mých názorů k tomu-
to tématu, je Jaroslav Zvěřina. 
Byl prakticky od samého počát-
ku u předvstupních vyjednávání 
v nejvyšších funkcích Výboru 
pro evropskou integraci a s úko-
ly Evropského parlamentu je do-
statečně obeznámen. Kandidu-
je-li nyní do tohoto vrcholného 
orgánu EU za Českou republiku, 
vzbuzuje ve mně přesvědčení, 
že bude neochvějně hájit zájmy 
naší země se znalostí věci a bez 
servilní naivity. Proto má moji 
plnou podporu. Nevím, kolik 
poslaneckých míst v Evropském 
parlamentu ODS získá, vím však 
jistě, že jedno z nich by měl urči-
tě obsadit Jaroslav Zvěřina.

PhDr. Jiří Pospíšil,
senátor a dočasný poslanec EP

Je mi ctí, že mohu doporučit 
kandidaturu Jaroslava Zvěřiny 
do Evropského parlamentu. Má-
lokoho bych mohl doporučit 
s větší důrazností a přesvědči-
vostí. Jaroslava Zvěřinu znám 
už dlouho. Dávno před tím, 
než jsme oba věděli, že jednou 
budeme mít něco společného 
s politikou. Znal jsem ho napřed 
z odborných publikací. Když 
jsem se s ním jako mladý psy-
cholog seznámil i osobně, můj 
obdiv k němu jenom vzrostl. 
Zjistil jsem, že člověk, kterého 
jsem si vážil pro jeho odborné 
kvality, má i nesporné kvality 
lidské. Že přes svou erudici je 
to muž, který umí být přátel-
ský, vlídný a vtipný. Vůbec jsem 
se nedivil, že i v politice zastává 
své názory fundovaně, neútočně 

a důsledně. Je výborný disku-
tér, nehlásá, ale argumentuje, 
umí si získat lidi. Jako pozoro-
vatel v Evropském parlamentu 
– a nyní na krátký čas i posla- 
nec EP – vidím, že tento moder-
ní, slušný přístup k politice je 
právě tím přístupem, který může 
slavit úspěch. Vím, že kolegové, 
poslanci EP, nejsou lidé, kteří by 
si vážili nějakých křiklounů. Vím 
také, že si umí vážit politika, kte-
rý formuluje přesně, jehož myš-
lenky mají obsah, který umí dát 
váhu svým argumentům. Navíc 
si umí vážit lidí, kteří ve svém 
původním oboru něco dokáza-
li. A vím, že takovým člověkem 
doc. Zvěřina je. Docent Zvěřina 
je už dnes pro mnoho poslan- 
ců EP známým jménem. Zná ho 
hodně lidí, nejen z řad poslanců, 
lékařů. Ví se o něm, že už mno-
ho práce vykonal jako předseda 
Výboru pro evropskou integraci. 
Ví se o něm, že umí hájit zájmy 
těch, které zastupuje. Že by ne-
byl jen členem parlamentu. Že 
by byl jedním z těch, kteří mí-
nění parlamentu tvoří aktivně. 
A právě takoví lidé by nás měli 
v Evropském parlamentu zastu-
povat. Docenta Zvěřinu budu 
volit s radostí a dám mu i svůj 
preferenční hlas. S dobrým svě-
domím vás, vážení voliči, žádám 
a vyzývám. Udělejte to také!

Ing. Jan Bauer,
starosta města Prachatice

Jedním ze stěžejních úkolů ODS 
v Prachaticích – a zároveň i mým 
úkolem – je dokázat, že ODS  
je stranou slušných, vzdělaných 
a schopných lidí. Stranou se zře-
telnou koncepcí, stranou, která 
volí vhodné způsoby a metody 
při prosazování svých záměrů, 
které jsou – a budou – prospěš-
né pro všechny naše občany. 
Jsem přesvědčen, že doc. Jaro-
slav Zvěřina splňuje všechny 
tyto předpoklady. Věřím proto, 
že bude vámi občany zvolen do  
Evropského parlamentu, kde 
bude dobře zastupovat a repre-
zentovat Jihočechy a celé Česko.

Mgr. Zdeňka Horníková, 
poslankyně PSP ČR

Je tomu již osm let, kdy jsem 
poprvé stála před dveřmi kance-
láře v Poslanecké sněmovně, na 
kterých byl nápis: Mgr. Zdeňka 
Horníková a doc. MUDr. Jaro-
slav Zvěřina, CSc. Trochu mě 
polilo nervozitou horko. Jaký 
bude pan docent, sexuolog, kte-
rého znám spíš z televize jako 
skvělého odborníka v tak zají-
mavé oblasti, jako je sex? Ale už 
méně ho znám jako významné-
ho politika ODS z jižních Čech. 
Dnes už tuto odpověď znám. 
Přežili jsme společně úspěchy, 
ale i třesky v ODS. Zažili jsme 
vládu s Václavem Klausem, ale 
také opoziční smlouvu s Milo-
šem Zemanem a dnes společně 
trpíme pod vládnoucím pre-
miérem Vladimírem Špidlou 
v opozici. Pravda, někdy u ranní 
kávy nevypadáme právě šťastně 
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Český spisovatel, publicista a autor 
povídek, novel, románů a filmo-
vých scénářů. Narodil se roku 1926 
v Praze a přežil válku v Terezíně, 
Buchenwaldu a Osvětimi. V břez- 
nu 1945 uprchl z pochodu smrti. 
Řada jeho knih byla přeložena do 
více než dvaceti jazyků a řadí se k vr-
cholným dílům české literatury: Noc 
a naděje, Démanty noci, Tma nemá 
stín, Modlitba pro Kateřinu Horo-
vitzovou, Krásné zelené oči. V še-
desátých letech minulého století byl 
Lustig jedním ze zakladatelů „nové 
vlny“ v české kinematografii. V sou-
časné době přednáší literaturu a film
na Americké univerzitě ve Washing-
tonu. Je prezidentem organizačního 
výboru „Česká hlava“, projektu na 
podporu české vědecké a technické 
inteligence. Českou hlavu podporuje 
i doc. Jaroslav Zvěřina, místopředse-
da dozorčí rady nadačního fondu. 



Pro soutěžící jsou připraveny následující ceny:
1. cena (Francie):  šestidenní zájezd se snídaní pro dvě osoby do Paříže, 

jedné z nejkrásnějších metropolí EU, s přenocováním ve 
Štrasburku, prohlídkou historického centra a moderní 
architektury sídel Rady Evropy a Evropského parlamen-
tu, prohlídkou Remeše a s koupáním v Kurfiřtských láz-
ních v Amberku

2. cena (Česká republika):  týden pro dvě osoby s polopenzí v Javorníku na Šumavě 
3. cena (Irsko):  láhev irské whisky
4. cena (Řecko):  láhev metaxy
5. cena (Portugalsko):  láhev proslulého portského vína
6.–7. cena (Anglie):  pravý anglický čaj s hrnečkem
8.–9. cena (Maďarsko):  štangle uheráku 
10.–11. cena (Německo):  dárkový balíček luxusní kosmetické řady Schwarzkopf
12.–13. cena (Belgie):  čokoládové belgické pralinky
14.–15. cena (Švédsko):  švédské cukrovinky
16.–17. cena (Nizozemsko):  cibulky tulipánů 
18.–19. cena (Slovensko):  láhev borovičky
20.–21. cena (Dánsko):  stavebnice Lego
22. cena (Rakousko):  bonboniéra Mozartovy koule
23.–24. cena (Itálie):  italské těstoviny a parmazán
25. cena (Španělsko):  olivový olej a španělské olivy

1. Souhlasili byste s otevřením diskuse o případném 
 znovuzavedení trestu smrti pro vrahy a teroristy? 

2. Souhlasili byste s uzákoněním tzv. registrovaného 
 partnerství pro osoby stejného pohlaví?
               
3. Souhlasíte s tím, že jsou v našem státě diskrimi-
 novány soukromé školy, např. menší dotací?
                
4.  Souhlasili byste s malým příplatkem za stravu 
 a lůžko v nemocnici, pokud by to zlepšilo 
 podmínky hospitalizace?
                
5.  Souhlasíte s návrhem KDU-ČSL 
 na kriminalizaci interrupcí?
               
6.  Jste pro zavedení prostituce, jako státem
 dozorované živnosti?
                
7.  Vadí vám 19% DPH u vstupenek na sport, 
 zatímco u kultury je DPH pouze 5 %?
               
8.  Měly by podle vás smysl druhé přijímací 
 zkoušky u studentů víceletých gymnázií?
              
9.  Má mít podle vás Evropská 
 unie svého prezidenta?
               
10. Hodnotíte dnes kladně vznik 
 krajského uspořádání v ČR?
               

Tajenka č. 1 (1876–1967)
Německý politik a státník, je-
den z duchovních otců evropské  
integrace, v letech 1919–1933 
a 1945 starosta Kolína nad Rý-
nem, roku 1944 uvězněn v kon- 
centračním táboře, v odbo-
bí 1949–1963 první spolkový 
kancléř SRN.

Tajenka č. 2 (1881–1954)
Italský politik a státník, zakla-
datel Křesťanskodemokratické 
strany, jeden z duchovních otců 
evropské integrace, v období  
let 1944–1946 a 1951–1953 mi-
nistr zahraničních věcí Itálie, 
v le-tech 1945–1953 předseda 
vlády Itálie.

Tajenka č. 3 (1890–1970)
Francouzský generál, politik 
a státník, významně ovlivnil 
proces evropské integrace, vedl 
odboj během druhé světové vál-
ky, v období let 1945–1946 pro-
zatímní prezident Francie, mezi 
lety 1958–1959 předseda vlády 
Francie, v letech 1959–1969 
první prezident páté Francouz-
ské republiky.

SOUTĚŽTE O ZÁJEZD DO PAŘÍŽE A DO ŠTRASBURKU
A DALŠÍ EVROPSKÉ LÁKAVÉ CENY

ano    ne    nevím      

ano    ne    nevím      

ano    ne    nevím      

ano    ne    nevím      

ano    ne    nevím      

ano    ne    nevím      

ano    ne    nevím      

ano    ne    nevím      

ano    ne    nevím      

ano    ne    nevím      

a nadšeně, ale pak oba vstaneme 
a jdeme pracovat. Pak už se vidí-
me velmi málo, ale oba se těšíme 
na další kafe, které spolu vypije-
me. Dnes už vím, jaký je kolega 
Zvěřina. Je to nesmírně praco-
vitý, slušný, poctivý a spolehli-
vý člověk. Je to báječný chlap, 
kamarád, který mi říká „Zdeňo“, 
čehož si právě od něho velmi vá-
žím. Asi jsem měla tehdy před 
osmi lety velké štěstí. Poznala 
jsem jednoho z nejbáječnějších 
lidí ve svém životě a v Poslanec-
ké sněmovně. Bylo by mi líto, 
kdyby odešel do Bruselu, ale 
nedovedu si představit, že by to 
neměl být právě on. Má všechny 
předpoklady odborné, jazyko-
vé, zkušenosti s prací v cizině. 
Přednášel a publikoval v mnoha 
zemích. A pak hlavně! Není to 
žádný přízemní bojovník a rváč. 
Je to člověk moudrý, uvážlivý, 
kultivovaný, s pevným politic-
kým názorem. Je otevřený, ko-
munikativní s každou věkovou 
i společenskou skupinou. Má za 
sebou velkou profesní zkušenost 
ve svém oboru doma i v zahra-
ničí. Z práce politika hlavně 
z PS Parlamentu ČR, kde zastá-

val i jednu z nejvyšších funkcí 
předsedy Výboru pro evropskou 
integraci a místopředsedy Po-
slanecké sněmovny. Je zároveň 
členem městského zastupitelstva 
v Táboře. Pokud je mi známo, je 
oblíben nejen v Praze, ale i do-
ma, a to je pro politika moc dů-
ležité. Kdybych si měla mezi těmi 
více než 800 kandidáty vybrat 
svého europoslance, neváhala 
bych ani vteřinu. Ten můj by se 
jmenoval Jaroslav Zvěřina. A tak 
vám snad i mohu prozradit, že 
nejen já, ale i má rodina, řada 
mých přátel a spousta lidí z na-
šeho kraje, z východních Čech, 
bude volit číslo 10 na kandidát- 
ce ODS – Jaroslava Zvěřinu. 
Bude to dobrá volba. Využijte ji! 
Váš pan poslanec si vaši přízeň 
zaslouží, je to skvělý člověk. 

Ing. Miroslav Beneš, 
poslanec PS Parlamentu ČR
Jardu Zvěřinu znám mnoho let. 
Vždy zůstal Jihočechem a na 
všech cestách Evropou nezapo-
mínal, že přichází z České re-
publiky, pro jejíž zájmy užíval 
všech kontaktů, které získal ne-
jen na politických, ale i odbor-
ných místech.

doc. MUDr. Radim Uzel, CSc.,
gynekolog a sexuolog

Můj dobrý přítel a kolega bude 
nepochybně v Evropském parla-
mentu jako odborník dbát o to, 
aby Česká republika měla trvale 
„dobré postavení“. Tímto „pro-
blémem“ se ostatně zabývá celo-
životně. Snad nikdo z ostatních 
politiků tomu nerozumí lépe. 
Bylo by opravdu dobře, a to ne- 
jen pro sexuologii, aby Jaroslav 
prošel volbami jako vítěz.

Ing. Jindřich Bláha, 
starosta města Soběslav
Vstupem České republiky do  
Evropské unie se vracíme do spo- 
lečnosti, do které jsme v historii 
vždy patřili. Velmi důležitým 

faktorem našeho vstupu do EU 
je zastoupení naší republiky 
v orgánech a institucích Evrop-
ské unie. Osoby, které nás budou 
zastupovat, musí být dobře jazy-
kově vybavené, zkušené, musí 
umět komunikovat se zástupci 
ostatních členských zemí a mu-
sí samozřejmě dokázat „lobbo-
vat“ ve prospěch naší republiky 
a regionů. Člověkem, který má 
všechny předpoklady dobře za-
stupovat náš stát v Evropském 
parlamentu, je doc. MUDr. Ja-
roslav Zvěřina, CSc. Problema-
tiku EU velmi dobře zná a umí 
se v ní také orientovat. Vím, že 
je dobře jazykově vybaven a má 
dlouholeté kontakty na vrchol-
né představitele orgánů EU. 
Z těchto všech výše uvedených 
důvodů obdrží Jaroslav Zvěřina 
v letošních červnových volbách 
do Evropského parlamentu můj 
preferenční hlas.

Petr Hynek,
starosta Veselí nad Lužnicí
Ti, kdo se trvale a odpovědně 
podílejí na spravedlivém roz-
hodování v České republice, 
jsou členové ODS. Velmi dobře 
se orientují v politickém prostře-

dí, znají potřeby spoluobčanů 
a svou letitou zkušenost nám 
nabízejí uplatnit v Evropském 
parlamentu. Nestůjte na mís-
tě. Přijměte nové a zapojte se 
svým hlasem do rozhodování 
o nové Evropě. Svůj názor nyní 
nenechávejte vyjadřovat druhé.  
ODS vám předkládá kvalitní 
kandidáty, kteří hodlají trvale 
prosazovat Českou republiku 
v evropském moři. Na vás je vy-
brat si svého kandidáta, jemuž 
věříte, který nezapomene na náš 
region, a jít volit.

MUDr. Miroslav Plzák, CSc.,
psychiatr a matrimoniolog

Jaroslava Zvěřinu znám jako 
spolehlivého lékaře – sexuolo-
ga, psychiatra – a zdůrazňuji, že 
i politika. On patří do Bruselu. 
A s trochou úsměvu dodávám, 
že mu to patří.

MUDr. Dáša Karlovská,
soukromá lékařka Tábor

Jarouška znám od mládí a mohu 
prohlásit, že je to jeden z nejlas-
kavějších lidí, jaké znám. Potká-
váme se jak na profesní, tak řadu 
let i na politické scéně. Věřím, 
že dostane tolik preferenčních 
hlasů, aby ho opět vynesly do 
čela kandidátky. Pro jižní Čechy 
a celou Českou republiku bude 
obrovský přínos, když se stane 
evropským poslancem právě on.

PODPORUJEME JAROSLAVA ZVĚŘINU! A CO VY?
(dokončení ze str. 3)
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Vyplněný anketní kuponek s křížovkou vystřihněte, vložte do obálky a zašlete do 30. června 2004 na adresu: 
Kancelář poslance PS Parlamentu ČR Jaroslava Zvěřiny, Tržní 274, 390 01 Tábor. 

Vylosováno bude 25 výherců, které písemně vyrozumíme o jejich výhře. Nezapomeňte uvést vaši zpáteční adresu.


