
OSMIČKA SOBĚ 
ZELENÍ, KDU-ČSL a nezávislí 
do zastupitelstva Prahy 8

Paní primátorko,  
co s tím mostem?  
Mám domluvené 

bourání.

Adriano, přijmeme jiné usnesení, 
most zbouráme a postavíme jiný. 
Kde teče beton, tam tečou peníze!

Veřejně jsem řekla, že jsem 
kunsthistorička a že se Li
beňský most bourat nebude!  
A co to  přijaté usnesení, že  
 ho opravíme?

Pojďme zatančit tanec haka,  
tančí ho  domorodci, aby zastrašili 
nepřítele.

Když myslíš.

Adame, Štěpáne, viděli 
jste návrh usnesení?

Měli bychom 
něco dělat. 

Si myslíš,  
že se Dolínek  
a Krnáčová 

leknou?

pořád je plat
né usnesení, 

že mají  
most  

opravit.

Dostaneme to do novin, 
přijdou lidi, 

Libeňský 

most zbourat 

a postavit 

jiný a širší!

Ahoj, potřebu
jeme pomoct za
chránit Libeňský 
most, máš čas 
zatančit haku?

Nemám.  
Ses zbláznil!

Jsem 

plachý...

Ok, rád 
 pomůžu. 

 

To zní dobře.  
Jdu do toho!

Libeňský most postavený k 10. výročí 

vzniku republiky!

Libeňský most zbouraný ke 100. výročí 

republiky?

Dost! Dost! Dost!

Libeňský most! 

  Jediný kubistický most  

   na světě!

Libeňský most! Nebourat! Nerozšiřovat!

Nechceme tunely v Libni!  

Nechceme dálnici v Holešovicích!

Zachovejme Libeňský most,  

naší Prahy skvost!

Tak,  
máme lidi, 
jdeme do toho.  
Posílám  
zprávu  
do mé  
dií.

Přijdou? 

24. 4. 2018 za účasti médií zatančila skupina 
obránců Libeňského mostu tanec haka.

Usnesení za zbourání a nový širší most bylo z programu za
stupitelstva staženo a do dnešního dne nebylo projednáno.

Tak to radši  

nebudu 
ani kan   

didovat!

Já taky ne!

Kreslí: Terezie Unzeitigová 

Napsal: Tomáš Pavlů
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Libeňský most je cenná architek-
tonická památka, je to jediný most 
s kubistickými prvky na světě. Plán 
most zbořit a postavit nový a širší 
přivádí do Libně a Holešovic další 
auta, zvětšuje dopravu a zatěžuje 
obyvatele hlukem a smogem.
Podpořte naši snahu o čistší město.

Po otevření tunelu Blanka projíždí 
ulicí V Holešovičkách 80 000 aut 
denně, obyvatelé jsou vystaveni 
enormnímu provozu a znečištění 
ovzduší. Bohužel není dokončen 
vnější obchvat kolem Prahy tzv. Praž-
ský okruh a řidiči používají vnitřní 
Městský okruh, který přivádí auta 
do vnitřního města. Podporujeme 
dostavbu vnějšího okruhu i dostavbu 
vnitřního Městského okruhu v alter-
nativním vedení dle IPR – Duál.

V uplynulém volebním období jsme 
aktivně vystupovali proti stavbě 
věžáků CPI i proti stavbě dalšího 
obchodního centra u Mazurské. 
V našem úsilí vytrváme.
Podporujeme však stavbu bytových 
domů na vhodných místech např. 
na Rohanském ostrově. S develope-
ry vyjednáme dobré podmínky pro 
obec.

Péče o životní prostředí a zeleň

 » Stromy v ulicích, vodní prvky do parků.

 » Lepší péče o stávající zeleň zkušenými zahradníky.

 » Čisté a živé ulice jsou nejlepší prevenci kriminality. 

Nasloucháme vám a realizujeme vaše nápady

 » Prosadili jsme participativní rozpočet.  

a aktivní účast občanů na zastupitelstvu. 

 » I nadále budeme rozvíjet spolupráci s občany a spolky.

Doprava a parkování

 » Podpoříme výstavbu parkovišť u zastávek MHD, aby 

mimopražští řidiči neparkovali u našich domů!

 » Zavedení častých spojů MHD zmenší počet aut.

Proč bráníme 
Libeňský most?

Jasné NE! 
zahušťování 
sídlišť.

Podporujeme 
zahloubení 
Holešoviček.KANDIDÁT DO SENÁTU 

HAYATO OKAMURA:
DÁT LIDEM NADĚJI

„Můj manžel je politik, který  

vytrvale chodí mezi vás, skutečně vám 

naslouchá a je připraven  

řešit vaše problémy.“

Ludmila Okamurová 

manželka kandidáta do Senátu

BEZPEČÍ A VZÁJEMNOST.
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www.osmickasobe.cz
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Bohnice, Čimice

1 Jsme proti zahušťování sídliště. 

2 Odmítáme výstavbu u OC Krakov. 

3 Obchodním centrům Odra a Draháň 
citlivou rekonstrukci.

4 Tramvaj Bohnice–Praha 6.

5 Jsme proti stavbě Čimické radiály.

Ládví, Kobylisy, Střížkov

6 Aktivně jsme vystupovali proti stavbě 
věžáků CPI.

7 Zajistíme pořádný a pravidelný úklid 
u metra Kobylisy.

8 Podporujeme prodloužení tramvaje 
do Dolních Chaber.

9 Odmítáme výstavbu IPODEC 
v Bešťákově ulici.

Libeň 

10 Nechceme Libeňskou spojku 
ani tunel na Palmovce.

11 Ukončení stavební uzávěry umožní 
rozvoj Libně.

12 Trvale a aktivně podporujeme 
zahloubení Holešoviček.

13 Provedeme kompletní rekonstrukci 
toku Rokytky v Praze 8 podle projektu 
projednaného s občany a spolky.

14 Opravíme stezku podle Vltavy do Troje 
a zavedeme zde osvětlení.

15 Připravili jsme projekt pro revitalizaci 
Palmovky, který toto místo promění 
v krásné městské centrum. 

Karlín

16 Obnovíme okolí metra Florenc a ulici 
Za Poříčskou branou.

17 Proti špíně a kriminalitě budeme 
bojovat oživováním a kulturou.

18 Zabráníme automobilovému tranzitu 
přes obytnou část Karlína, např. 
v Pernerově.

19 Tramvajový most Karlín–Holešovice.

20 Pobočka městské knihovny.

21 Lepší přístup k řece Vltavě.

22 Ne zahušťování sídliště Invalidovna.

 » V 5 školách se uskutečnil z naší iniciativy 
projekt Bezpečná cesta do škol. Další 
budou následovat. První zklidňující 
opatření před školami budou zřízeny 
už na jaře!

 » Nulová tolerance hazardu.

 » Místo ve školkách pro všechny.

 » Dokončíme přístavbu ZŠ Lyčkovo náměstí 
a rekonstrukci ZŠ Pernerova. Projekt 
upravíme tak, aby lépe sloužil a vypadal.

 » Podpoříme výstavbu parkovišť 
u zastávek MHD.

 » Bezobalový obchod v Karlíně.

 » Podporujeme rekonstrukci Invalidovny 
a dočasné využití a rekonstrukci 
karlínských kasáren.

 » Zajistíme vznik vlakových zastávek Karlín 
a Libeň.

Letos máme troje volby  
aneb Jak volit?
Vážení čtenáři, 5. a 6. října se konají troje volby. Všichni voliči dostali do 
schránky velkou obálku a  v ní sadu žlutých lístků pro senátní volby.  
Budeme rádi, když použijete hlasovací lístek číslo 1, Hayato Okamura.  
Děkujeme.

Dále jste dostali velký hlasovací lístek s červeným pruhem, toto je hlasovací 
lístek do Zastupitelstva Magistrátu hlavního města Prahy.

Třetí hlasovací lístek, tedy velká plachta, je do zastupitelstva městské části.  
Při volbách do zastupitelstva v Praze 8 máte vlastně 45 hlasů a můžete dát 
křížek u různých kandidátů z různých politických stran, ale ne více než 45.  
Dále můžete dát křížek u volební strany a křížky u kandidátů z jiných stran.  
Strana, kterou volíte však získá o tyto křížky méně hlasů.

Prosím podpořte nás křížkem u naší kandidátky číslo 5   
OSMIČKA SOBĚ – ZELENÍ, KDU-ČSL a NEZÁVISLÍ. Děkujeme!

Na osmičce chceme prosadit:

OSMIČKA SOBĚ 
ZELENÍ, KDU-ČSL 
a nezávislí

Kandidátky a kandidáti do zastupitelstva Městské části Praha 8

MgA. Petr Vilgus, Ph.D.
Vystudoval jsem fotografii 
a pracoval jsem jako fotograf 
a redaktor časopisů. 
V roce 2006 jsem se stal zastu-
pitelem MČ Praha 8 a v roce 
2014 zástupcem starosty pro 
strategický rozvoj, místní Agen-
du 21 a cyklodopravu. 
Zasadil jsem se o vznik projektu 
Palmovka 2030, díky kterému 
se tato oblast promění v příjem-
né místo pro život i práci. 
Vyjednal jsem se státem proná-
jem karlínských kasáren a jejich 
proměnu v kulturní a společen-
ské centrum.
Dotlačil jsem ministerstvo finan-
cí k tomu, aby neprodávalo 
karlínskou Invalidovnu. Ta bude 
zrekonstruována a bude sloužit 
veřejnosti. Moje vize pro Prahu: 
Praha jako fungující město 
spokojených občanů.

Mgr. Tomáš Pavlů, BD
Celý život pracuji v oblasti 
komunikace a jazyků. Mnoho 
času věnuji místní politice. Pořá-
dal jsem guerrila gardening, 
Ukliďme Česko a jako zastupitel 
jsem předložil usnesení na 
záchranu Libeňského mostu, 
které bylo přijato. 

Ing. Zuzana Tuščáková
Jsem členka výboru SVJ, mnoho 
let jsem pracovala jako strojní 
technička. 
Pracuji v Komisi pro seniory 
a chci nadále aktivně zlepšovat 
podmínky pro život seniorů 
i všech občanů. 

Ing. Hana Matoušová
Od roku 2017 jsem radní pro 
grantovou politiku. Bydlím 
v Karlíně a profesi jsem datová 
analytička. Chci prosazovat ote-
vřenou politiku založenou na 
spolupráci s občany. Prosadili 
jsme participativní rozpočet. 
Podporuji projednávání všech 
záměrů s veřejností. Lepší péče 
o zeleň a udržitelná správa měs-
ta by měly být samozřejmostí. 

Ing. Štěpán Klimeš
Podílel jsem se na zvýšení trans-
parentnosti zadávání zakázek 
a protikorupčních opatřeních 
a budu v tom pokračovat.

Dagmar Volencová
Několik let jsem v důchodu, 
mám dvě vnoučata školního 
věku. Osobní účastí podporuji 
aktivity směřující k záchraně 
Libeňského mostu a zlepšení 
dopravy v Libni. Aktivně jsem 
pracovala na omezení heren 
a kasin na osmičce. 

Mgr. Jakub Schejbal
Jsem ženatý, mám jedno dítě, 
povoláním jsem právník. Chci 
podpořit výstavbu bydlení, 
zejména startovacího a sociální-
ho. Prosazuji omezení krátko-
dobých pronájmů, které zvyšují 
ceny nájemného.

Mgr. Ilona Laužanská
Na bohnické sídliště jsem se 
přistěhovala, když mi bylo šest. 
Nejvíc mě zajímá školství, soci-
ální problematika a stav zeleně 
a přírody.

Mgr. Tomáš Hnyk
Bydlím na Invalidovně a chci 
chránit sídliště před zahušťo-
váním. Po Praze jezdím na kole 
a chci zlepšit podmínky pro pěší 
i cyklistickou dopravu.

www.osmickasobe.cz

OSMIČKA SOBĚ - ZELENÍ, KDU-ČSLa nezávislí
vylosované číslo: 5

1. MgA. Petr Vilgus, Ph.D., 44 let, zástupcestarosty MČ Praha 8, fotograf,vysokoškolský pedagogPraha 8, Zelení, navržen Zelení2. Mgr. Tomáš Pavlů, BD, 52 let, lektor,zastupitel, předkladatel přijatého usnesenína záchranu Libeňského mostuPraha 8, KDU-ČSL, navržen KDU-ČSL3. Ing. Zuzana Tuščáková, 70 let, strojnítechnik, členka Komise pro senioryPraha 8, KDU-ČSL, navržena KDU-ČSL4. Ing. Hana Matoušová, 34 let, radní MČ Praha 8, datová analytičkaPraha 8, bez politické příslušnosti, navržena Zelení
5. Ing. Štěpán Klimeš, 34 let, podnikatelv tiskové produkci, učitel na VOŠPraha 8, Zelení, navržen Zelení

✘

Praha 8

Bohnice

Troja

Střížkov

Ďáblice

Čimice

Kobylisy

Libeň

Karlín

Volte celou kandidátku č. 5  

do zastupitelstva  

MČ Praha 8 

5.–6. října 2018.



Chcete lepší Palmovku?
S hezčími chodníky, dostatkem  
zeleně, bez heren a drog?  
Žádáte její rychlou obnovu, bezpečí,  
stromy? 

Připravili jsme projekt obnovy 
Palmovky, který schválila místní 
radnice i magistrát, zapojili jsme vás 
do rozhodování. Máme projekt na 
park před budoucí radnicí, který se 
vám bude líbit. Chceme revitalizovat 
Palmovecký kopec okolo plynojemu.

Chcete mít U Kříže 
a v Pernerově ulici nové 
vlakové zastávky? 
Mít možnost cestovat vlakem jak 
po Praze, tak mimo ni? Zažít Karlín 
a Libeň bez každodenních doprav-
ních kolapsů? Žádáte vyřešení hluku 
z železnice?

Připravili jsme studie na vlakové 
zastávky U Kříže a v Pernerově ulici, 
projednáváme je se státem a měs-
tem. Víme, jak to udělat, abychom 
snížili dnes obtěžující úroveň hluku 
z železnice. Nabídkou železničního 
spojení ze Středočeského kraje do 
Karlína snížíme množství aut, které 
sem každý den přivážejí tisíce  
zaměstnanců pražských firem.

Chcete zahloubené 
Holešovičky?
Klid, čistý vzduch a bezpečí v této 
ulici, odvedení sta tisíc automobilů 
z povrchu do tunelu pod zemí? 
Žádáte v Holešovičkách stromořadí, 
přechody, široké chodníky a možná 
i obnovenou tramvaj? 

Tvrdě vyjednáváme s magistrátem. 
Žádáme, aby město opustilo devas-
tující zásahy do dolní Libně v podobě 
městského silničního okruhu Blanka 2 
a Libeňská spojka. Chceme, aby 
Holešovičky byly absolutní městskou 
prioritou a aby městský okruh vedl 
pod touto ulicí a Libeň nepoškodil.

Bojíte se nových 
developerských projektů?
Chcete příjemný život na Ládví? 

Citlivý rozvoj ďáblického sídliště, 
obnovu cest a zeleně, více stromů 
s lepší péčí?  
Žádáte odmítnutí zástavby develo-
pera CPI, aby nepoškodil toto místo 
a jeho obyvatele?

Chcete příjemný život na Invalidovně? 

Nezahušťování zástavby, citlivý roz-
voj, obnovu cest a zeleně, více stro-
mů? Žádáte přehodnocení zástavby 
nad zastávkou metra Invalidovna? 

Budeme tvrdě vyjednávat s magist-
rátem a developerem. Žádáme, aby 
do jakýchkoliv developerských plánů 
byli zapojeni místní obyvatelé a aby 
jejich názor byl brán vážně. Chceme, 
aby se místní obyvatelé na sídlištích 
necítili jako cizinci ve vlastním městě.

Chcete cestovat z Bohnic 
do ZOO a Prahy 6 
tramvají?
Cestovat do centra bez přestupů, 
v pohodlí klimatizované tramvaje, 
která má dostatečnou kapacitu pro 
cestující, díky čemuž se nemačkáte?  
Žádáte bezbariérový dopravní 
prostředek, kam se bez problémů 
dostane rodič s kočárkem, malé dítě 
i senior?

Budeme prosazovat projekt tram-
vajového spojení Prahy 8 a Prahy 6 
přes ZOO. Ochráníme zelené plochy 
v Bohnicích, snížíme počet neeko-
logických dieselových autobusů. 
Radikálně urychlíme cestování MHD 
ve směru do Dejvic, na Letnou,  
Malou Stranu nebo na Hradčany. 
Mimo hlavní trasu prosadíme trolej-
busy a elektrobusy, které jsou tiché 
a čisté.

NAŠE PRÁCE A PLÁNY DO BUDOUCNA

OSMIČKA SOBĚ 
ZELENÍ, KDU-ČSL a nezávislí 
do zastupitelstva Prahy 8

OSMIČKA SOBĚ - ZELENÍ, KDU-ČSLa nezávislí
vylosované číslo: 5

1. MgA. Petr Vilgus, Ph.D., 44 let, zástupcestarosty MČ Praha 8, fotograf,vysokoškolský pedagogPraha 8, Zelení, navržen Zelení2. Mgr. Tomáš Pavlů, BD, 52 let, lektor,zastupitel, předkladatel přijatého usnesenína záchranu Libeňského mostuPraha 8, KDU-ČSL, navržen KDU-ČSL3. Ing. Zuzana Tuščáková, 70 let, strojnítechnik, členka Komise pro senioryPraha 8, KDU-ČSL, navržena KDU-ČSL4. Ing. Hana Matoušová, 34 let, radní MČ Praha 8, datová analytičkaPraha 8, bez politické příslušnosti, navržena Zelení
5. Ing. Štěpán Klimeš, 34 let, podnikatelv tiskové produkci, učitel na VOŠPraha 8, Zelení, navržen Zelení

✘

Vizualizace tramvajové trati na Kobyliském náměstí 
© Václav Brejška

CEDOP z.s.
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MŮJ PROGRAM PRO VÁS:

 − Rozhodně stojím za vnitrostátní a mezinárodní bezpečností naší 

země, proto položím důraz na dobré fungování policie a armády.

 − Důrazně se zasadím o to, abychom byli jako národ  

v Evropské unii i v NATO výraznými a aktivními hráči.

 − Udělám všechno pro zlepšení života seniorů, rodin, dětí a mládeže  

– a vůbec každého člověka, ať se nachází v jakkoliv obtížné situaci.

 − Budu se aktivně a vytrvale angažovat ve váš prospěch také v místě 

vašeho bydliště. Svojí autoritou senátora vyvinu potřebný tlak na 

lokální politiky, aby pro vás pracovali mnohem lépe než doposud.

www.hayatookamura.cz 

facebook.com/HayatoJosefOkamura

Mgr. Hayato Okamura
kandidát do Senátu



VÁŠ OKAMŽIK ROZHODNUTÍ:
HAYATO OKAMURA  

DO SENÁTU!
kandidát č. 1

Přijďte k volbám!
5.–6. října (1. kolo)

12.–13. října (2. kolo)

KANDIDÁT KDU-ČSL S PODPOROU ZELENÝCH.

Mgr. Hayato Okamura
kandidát do Senátu

Proč potřebujeme Evropskou unii?
Prožíváme dnes zázrak takového míru 
a stability, navíc v demokraticky uspo-
řádané společnosti, zde, uprostřed 
evropského kontinentu, jakého snad 
v historii doposud nikdy nebylo. Člo-
věk by čekal pokoru a vděčnost těch, 
kteří těchto výsad pokoje a blahobytu 
užívají, ale realitou je spíše opak. Přímo 
do očí bijící je hrozivá vnitřní slepota 
a zmatek těch, kteří nyní hlasitě žádají 
vystoupení našeho národa z  Evrop-
ské unie – a tak vlastně její podstatné 
oslabení a postupné rozbití. Ukazuje 
se přitom ztráta historické paměti 
kolosálních rozměrů.

Část dnešních Evropanů zapomněla, 
že právě národovectví izolující od sebe 
jednotlivé národy vedlo v  minulosti 
k napětím a krizím, že nacionalismus 
zdůrazňující egoismus jednotlivých 
států a  nedostatek solidarity s  těmi 
okolními se nakonec stával příčinou 
válek. Mnozí lidé dnes nechápou, co 
je válka se svými hrůzami, jak nesamo-
zřejmý a  drahocenný je mír, v  němž 
nyní žijeme.

EU má své nepřátele
Je přitom nanejvýš zřejmé, že ruská 
a  čínská vláda mají eminentní zájem 
Evropskou unii oslabovat a postupně 
rozložit. I u nás už delší dobu zuří vytr-
valá dezinformační kampaň na inter-
netu řízená z  Kremlu. Rozsévá mezi 
našimi občany strach a nejistotu, šíří 
nedůvěru k  veřejnoprávním médiím, 
jako jsou Česká televize a Český roz-
hlas, a podkopává tak vlastně základy 
fungující parlamentní demokracie jako 
takové. Je to v příkrém rozporu s naším 
národním zájmem. Navíc se zdá, že 
v Moskvě nyní pokládají náš národ za 
slabý článek jak EU, tak NATO, a chtě-
jí z nás učinit svého „trojského koně“ 
v těchto demokratických a jasně pro-
západních společenstvích. Musíme se 
proto v nadcházejících volbách jasně 
postavit všem domácím pomahačům 
našich nepřátel.

Křesťanské kořeny EU
Za zakládající „otce“ dnešní jednotné 
mírové Evropy se všeobecně považu-
jí tři křesťanští demokraté: německý 
kancléř Konrad Adenauer, francouz-
ský politik lucembursko-lotrinského 
původu Robert Schuman a Ital Alcide 
De Gasperi. Žádný z nich se nestyděl 
veřejně se modlit a  vystupovat před 

lidmi jako věřící křesťan. Spojovala 
je otřesná zkušenost dvou světových 
válek na našem kontinentě s miliony 
mrtvých, zážitek strádání ve vlastním 
životě a  osobní skromnost. Jsou si 
podobni také jako lidé autentických 
přesahů, kteří živě chápou, že vedle 
národa definovaného především urči-
tým jazykem, existuje také širší spole-
čenství křesťanů a lidstva vůbec. Jako 
lidé přesahů jazykových a civilizačních 
– Robert Schuman dvojjazyčný, s fran-
couzštinou a  němčinou, pocházející 
z  pomezní oblasti mezi Německem 
a Francií. Podobně De Gasperi, který 
vyrůstal jako Ital s rakouským občan-
stvím a studoval ve Vídni.

Papež František opakovaně vyjádřil 
svoji jasnou podporu Evropské unii. 
Přitom ji ale samozřejmě nepokládá za 
bezchybnou. Naopak, je třeba ji stále 
obnovovat z  hlubokých duchovních 
zdrojů – kořenů naší evropské křes-
ťanstvím formované civilizace. Sou-
časný papež však svými gesty a slovy 
jednoznačně vyjadřuje, že se EU nemá 
podkopávat ani oslabovat, protože je 
přes všechnu svou nedokonalost pro 
národy, jež v ní žijí, velikým dobrodi-
ním. 

Dnešní Evropa vyžaduje 
týmovou spolupráci
Náš středně velký, desetimilionový 
národ existuje uprostřed dalších náro-
dů ve svém bližším i vzdálenějším okolí 
a ve vztahu k nim. Je nám souzeno, že 
musíme spolupracovat s ostatními stá-
ty kolem sebe, jiná cesta neexistuje. Té 
spolupráci se říká evropská a meziná-
rodní politika, diplomacie. I na tomto 
poli lze být mistry, pouze průměrnými 
hráči, nebo docela prohrávat. Je při-
tom jasné, že jednotná mírová Evropa 
naší doby, Evropská unie, vyžaduje 
týmového ducha a  týmovou spolu-
práci. Ani sportovní mužstvo nemůže 
vítězit, když jeho hráči mezi sebou 
dobře nespolupracují, když hraje kaž-
dý jenom pro sebe, nebo by dokonce 
hráči stejného mužstva hráli proti 
sobě. Zejména v  kritických situacích 
– jako když vrcholila migrační krize – 
nemůžeme hrát jenom „sami na sebe“, 
jinak se od nás ostatní národy Evrop-
ské unie postupně odvrátí. A nakonec 
se osamoceni staneme obětí další války 
nebo okupace.

Měli bychom se méně ptát, jaké výho-
dy, kolik peněz naše republika zase 
příště od EU dostane. Spíše bychom 
se měli tázat, co my, náš národ může 
pro EU, její dobré fungování, sám při-
nést. Naším ziskem z členství v Evrop-
ské unii přece nejsou na prvním místě 
peníze (i když bychom si samozřejmě 
měli této finanční podpory od našich 
západních sousedů vážit). Tím sku-
tečným ziskem je především to, že 
smíme s  řadou dalších národů patřit 
do velkého a silného demokratického 
společenství jednotné mírové Evropy, 
které může obstát tváří v tvář nedemo-
kratickým mocnostem, jako jsou Rusko 
a Čína. Existenci EU nám právem závi-
dí mnoho lidí z různých míst světa, pro 
něž je taková spolupráce národů mezi 
sebou v  jejich domovském regionu 
zatím jenom vzdáleným snem.

Pozor na populisty
Mějme se v době opakujících se tero-
ristických útoků v  Evropě na pozoru 
nejen před terorismem, ale také před 
populistickými politiky, kteří sobecky 
zneužívají nejisté situace a  záměrně 
v  lidech rozdmýchávají a  přiživují 
strach z uprchlíků a migrantů. Nejprve 
naše občany cíleně a dlouhodobě stra-
ší, a pak se stavějí do role jejich jedi-
ného zachránce a spasitele – a chtějí 
tak snadno „sklízet“ jejich hlasy při vol-
bách. Tito podvodní politici zároveň 
spolupracují s extrémistickými strana-
mi v jiných evropských zemích. Je jim 
společné to, že rozbíjejí Evropskou 
unii – přesně v zájmu kremelské vlády 
v Moskvě. Od ní se jim dostává masivní 
podpory, především v podobě vytrvalé 
propagandy skrze dezinformační weby 
na internetu. Přitom je jejich jasným 
dlouhodobým cílem rozbití Evrop-
ské unie a  návrat našeho národa do 
mocenského područí Ruska.

Zdá se mi, že dnes stojíme na podob-
né historické křižovatce jako naši 
předkové v roce 1948. Nyní hrozí, že 
v  senátních a  komunálních volbách 
zvítězí nestandardní a nedemokratic-
ké politické uskupení, které stojí a padá 
s jediným oligarchou s komunistickou 
minulostí, podezřelým navíc ze spo-
lupráce s  tehdejší násilnickou Státní 
bezpečností. Bylo by pak tragédií pro 
naše děti a vnuky, kdyby toto „hnutí“ 
v  budoucnu úzce spolupracovalo se 
stávajícími komunisty a  s krajně pra-

Mgr. Hayato Okamura
Hayato Okamura, kandidát do Senátu ve volebním obvodě 
č. 23 – Praha 8 a okolí (včetně Čakovic, Třeboradic, Miško-
vic, Letňan, Ďáblic, Březiněvsi a Dolních Chaber). Má silně 
mezinárodní, česko-japonsko-korejské kořeny a část života 
v dětství prožil v Tokiu. Smíšený původ má i jeho manželka 
Ludmila s českými, ruskými a ukrajinskými předky, která však 
asi polovinu svého života pobývala v Rakousku. Manželé mají 
spolu 5 už velkých dětí, které vychovali dvojjazyčně s češtinou 
a němčinou.

Hayato Okamura vystudoval na Karlově univerzitě teologii 
a religionistiku a léta pracuje s japonštinou jako tlumočník 
delegací a průvodce turistů. Je praktikujícím katolíkem a jeho 
osobní víra jej inspiruje i v politice, kterou chápe jako službu 
širokým vrstvám našich občanů v jejich každodenních potře-
bách. Vzorem je mu i papež František, který dokáže propojit 
svoji křesťanskou víru s velkou blízkostí mnoha lidem s jejich 
tíživými problémy – bez ohledu na to, zda jsou, nebo nejsou 
věřící.

Hayato Okamura, který sám pochází ze skromných sociálních 
poměrů, chce jako politik usilovat o prosperitu a bezpečí ob-
čanů z naší široké střední vrstvy, ale je pro něho důležitá také 
starost o zvláště potřebné: seniory, nemocné, ale i všechny 
rodiče a děti. Leží mu na srdci to, aby se dařilo rodinám, 
a zvláště dětem, které jsou budoucností našeho národa. Chce 
maximálně podpořit jejich dobrou výchovu a vzdělávání ve 
školách. Všem má být dostupné kvalitní vzdělání.

V mezinárodní politice je Hayato Okamura Evropan. Evrop-
skou unii vnímá jako v historii jedinečný ostrov míru a stability 
uprostřed složitého a neklidného světa. Potřebuje vylepšení 
a reformy, ale nemá se podkopávat a rozbíjet. Pro náš střed-
ně velký národ žijící uprostřed kontinentu, pod mocenskou 
hrozbou ze strany Ruska, je vedle NATO také Evropská unie 
potřebným zabezpečením naší klidné a mírové existence.

Hayato Okamura pokládá náš český národ za velmi schop-
ný, učenlivý a pracovitý. Jestliže položíme důraz na kvalitní 
vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, podpoříme úctu k se-
niorům s jejich životními zkušenostmi a rozumnou politikou 
dosáhneme potřebného mezinárodního zabezpečení našeho 
národa – má naše země dobrou budoucnost.

To je poselství Hayata Okamury, kandidáta do Senátu v pod-
zimních volbách, v nichž se uchází o Vaši důvěru.

NABLÍZKU 
LIDEM
Jsem kandidátem všech demokraticky 
smýšlejících občanů v Březiněvsi, Ďáb-
licích, Dolních Chabrech, Letňanech, 
Třeboradicích, Miškovicích, Čakovicích 
– a také v celé Praze 8.

Úkolem senátora je pomáhat lidem na 
lokální úrovni, má dále úlohu na celo-
státní úrovni na poli ochrany demokra-
cie a ústavnosti, ale má také poslání na 
mezinárodní scéně – musí spoluvytvá-
řet dobrou a kvalitní mezinárodní po-
litiku a diplomacii ve prospěch našeho 
národa.

Rozhodně nejsem úzce stranickým 
kandidátem – ale nezávislou a veřejně 
známou osobností, která má přímou 
podporu dvou demokratických politic-
kých stran (KDU a Zelených), ale zá-
roveň také podporu a sympatie mno-
ha dalších občanek a  občanů napříč 
politickým spektrem – i bez jakékoliv 
zvláštní stranické příslušnosti.

Přijďte 5. a 6. října (1. kolo), a pak 12. 
a 13. října (2. kolo) k volbám - a pod-
pořte mne svým hlasem!

vicovou a ostře protievropskou SPD. 
Jsou naši občané ještě schopni se nad 
nynější společenskou situací rozumně 
zamyslet a podpořit při volbách sku-
tečně demokratické a  nepopulistické 
politiky? Vzpamatujeme se včas?

Jsem přesvědčený, že český národ, 
v tradici našich světců a „Otce vlasti“ 
císaře Karla IV., patří civilizačně i poli-
ticky k evropskému Západu. Nemáme 
se žádným způsobem vracet do podru-
čí Ruska. Jeho vláda lituje rozpadu 
Sovětského svazu a jeho impéria a pře-
je si postupně rozšiřovat sféru svého 
vlivu. Není těžké uhodnout a pochopit, 
že v těchto plánech vládcům v Moskvě 
překáží vedle NATO především Evrop-
ská unie. I proto se chci zasadit za EU 
hluboce obnovenou ideálem jejích 
křesťanských zakladatelů.

Hayato Okamura


