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Zastavme společně oranžovou lavinu
„Vážení přátelé, kolegové, mnohokrát děkuji za Vaši podporu v 1. kole senátních voleb, která mi umožnila s malým
odstupem za vítězným kandidátem postoupit do 2. kola. Zdaleka není vyhráno, přestože mi podporu do 2. kola
vyjádřila většina mých bývalých protikandidátů. Oficiálně mne do 2. kola podpořil primátor Zdeněk Fink (HDK)
a kandidát TOP 09 Jiří Oliva. Rád bych Vás požádal ještě jednou o mobilizaci sil a o aktivní podporu i do druhého
kola. Je vidět, že jednička je šťastné číslo a snad každý volič pochopí, že pro správné fungování státu je třeba
v jeho orgánech vyvažovat. Máme oranžovou vládu, poslaneckou sněmovnu, prezidenta i senát. Nedopusťme,
aby tomu tak bylo i po těchto senátních volbách. Nesmírně důležité bude, abyste přesvědčili své rodinné příslušníky a známé a dali mi svůj hlas. Rozhodovat budou opravdu jednotlivé hlasy, protože účast v 2. kole se předpokládá kolem 9%. Pojďme společně zastavit oranžovou lavinu a volme kandidáta ODS! Ještě jednou Vám děkuji za podporu.“
Oldřich Vlasák
(Více naleznete: http://www.vlasak.net/)

100 % jasný program,
který chci prosazovat
V případě svého zvolení, ale i nezvolení, budu i nadále prosazovat:
 dostavbu dálnice D11, rychlostní komunikace R35 a zlepšení stavu
místních komunikací,
 rozvoj východočeského regionu mimo jiné správným nastavením
územního plánu Hradce Králové a dalších koncepcí včetně efektivního
využití několika miliard z evropských fondů,
 rozvoj hradeckého univerzitního kampusu a spolupráci se soukromými
partnery,
 podporu obcí, zabránění jejich povinného slučování, boj proti byrokracii a administrativní zátěži, pomoc při řešení konkrétních projektů
například v oblasti čištění odpadních vod, odpadového hospodářství,
dopravní obslužnosti, mateřského a základního školství apod.,
 podporu neziskovek nejenom při realizaci evropských projektů,
 podporu zaměstnanosti, lokálních produktů, místních ﬁrem a podnikatelů,
 připomínání obětí totalit a vyzdvihování hrdinských činů příslušníků odboje,
 zavedení principu třikrát a dost jako účinného nástroje proti zlodějíčkům a přestupkářům,
 pokuty za neplnění povinností politiků.

do 2. kola
mě na 100 %
dále podporují

Karel Schwarzenberg
předseda TOP 09

doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
místopředseda TOP 09
a poslanec Parlamentu ČR
za Královéhradecký kraj

JUDr. Jiří Pospíšil
europoslanec TOP 09 a STAN

František Kinský

100 % závazek pro práci v Senátu

Pokud budu zvolen, nebudu vykonávat žádné jiné civilní zaměstnání. Nebudu brát senátorství jako „vedlejšák“.
Zavazuji se v Senátu pracovat pro Hradecko a Bydžovsko
na 100 %. Neplacené funkce místopředsedy Svazu měst
a obcí či člena Výboru regionů budu vykonávat ve svém
volném case. Nebudu chybět na žádném hlasování, omluvou mi bude pouze pracovní neschopnost.

Konfederace politických vězňů stojí za Oldřichem Vlasákem
V Hradci Králové se konalo 9. října setkání členů Konfederace politických vězňů a jejich rodinných příslušníků (Královéhradecká pobočka). Společně si v Hradci Králové připomněli 25 let od založení Konfederace
politických vězňů České republiky. Celorepublikové akce k připomenutí tohoto významného výročí se řada
z nich včetně předsedy hradecké pobočky Zdeňka Kovaříka zúčastnila již v dubnu na pražském Žofíně.
Zdeněk Kovařík v úvodu setkání poděkoval všem za jejich účast a vyjádřil jim úctu a respekt za to, co pro
demokracii v tomto státě učinili. Bohužel, je mnoho těch, kteří se dnešních dnů už nedočkali. Oldřich Vlasák
byl přítomen nejen vzpomínkové události KPV ČR v Praze na Žofíně, ale neodmítl pozvání ani do Hradce Králové. Jak sám řekl, je
zde mezi svými. Mezi „konfederáky“ má řadu přátel, stejně jako většina z nich i on je mnohaletý skaut. Jeho dlouholetá spolupráce
s Konfederací politických vězňů v podstatě již od jejího vzniku je provázena řadou aktivit a akcí. Úzký kontakt s nimi navázal již jako
primátor města Hradec Králové, po zvolení do Evropského parlamentu se zde aktivně věnoval a i nadále věnuje boji proti totalitě
v celém společenství. Členové hradecké pobočky KPV v čele se Zdeňkem Kovaříkem vyjádřili Oldřichu Vlasákovi plnou podporu
v jeho kandidatuře do Senátu PČR. (Na snímku O. Vlasák se Zdeňkem Kovaříkem.)
(Více naleznete: http://www.vlasak.net/tp/texty-4/medium/3849)

Běžecký půlmaraton v Hradci Králové
Největší sportovní akce ve východních Čechách přilákala 12. října do krajské metropole přes dva
tisíce běžců. Další tisíce lidí fandily podél trati. Start i cíl byl situován na Malé náměstí. S 21 km
se vypořádal nejrychleji Lukáš Olejníček (AC MS Brno) v čase 1:09:36. Mezi ženami vyhrála Táňa Metelková (TJ Sokol Hradec) v čase 1:19:39. Olfincar. Závodu se zúčastnili také krajský
ředitel Policie ČR Martin Červíček a kandidát do Senátu PČR Oldřich Vlasák (na snímku): „Hradecký půlmaraton jsem běžel poprvé v životě, běžel jsem naplno a vydal jsem se na 100%.
Stejně tak chci pracovat pro svůj region. Hradecký půlmaraton s časem 1:54:33 jsem si užil od začátku až do konce. Gratuluji organizátorům k úžasné běžecké události, která nemá v regionu obdoby!“
(Více naleznete: http://www.vlasak.net/tp/texty-6/medium/3848)

Čerpání evropských fondů nám stále nejde
„Představte si, že u vás na radnici zjistíte, že je možné využít volné prostředky ve výši dvou procent
vašeho rozpočtu. U nás v Hradci Králové by to bylo 36 milionů, v Novém Bydžově necelé tři miliony, v ještě bližší obci Libčany pak více než 230 tisíc korun. Jak dlouho budete potřebovat k tomu,
abyste rozhodli? Problém vyřešíte nejpozději do příštího zastupitelstva. A jak dlouho řeší takový
problém Česká republika? Téměř rok. Až během prázdnin vláda projednávala materiály resortů popisující strategie dočerpání operačních programů 2007-2013. Kvůli loňské listopadové intervenci
České národní banky a následnému oslabení koruny vůči euru má totiž stát k dispozici více peněz
z Bruselu než očekával. Připočtou-li se k tomu dřívější komplikace s využíváním strukturální fondů, je nasnadě velký problém. Česká
republika by za letošní rok mohla přijít o evropské peníze v objemu až 24,4 miliardy korun. Paradoxní je, že nejvíce rizikové jsou
programy, ze kterých obce a města mohou čerpat nejvíce. Připomeňme si, že již loni bylo Česko z hlediska čerpání peněz z evropských fondů nejhorší z celé Evropské unie. Vláda nebyla schopna využít 10 miliard korun, v celé EU to bylo jen o něco málo více a to
16 miliard korun,“ informoval místopředseda Svazu měst a obcí ČR Oldřich Vlasák a doplnil: „Nezbývá než doufat, že se stane
zázrak a že to letos nebude ještě horší.“
(Více naleznete: http://www.vlasak.net/tp/texty-1/medium/3844)

Velice Vám děkuji za vyjádřenou podporu mé kandidatury
Kandidát do druhého kola senátních voleb, které se konají v pátek 17. a v sobotu 18.
října 2014, Oldřich Vlasák uspořádal 14. 10. v Hradci Králové tiskovou konferenci,
na které seznámil zástupce médií s výsledky prvního kola voleb a s dalšími aktivitami v následujících dnech předvolební kampaně. Ing. Vlasák je připraven pokračovat
v kampani do druhého kola senátních voleb, kterou ale nezapočal až v předvolebním
čase. Pevně věří, že jeho snažení zaznamenali voliči již během uplynulých let, kdy
působil na hradecké radnici jako primátor, v Evropském parlamentu jako jeho místopředseda a v neposlední řadě jsou za ním nepochybně vidět i výsledky jeho snažení
v pozici čelního představitele SMO ČR. Stejně jako doposud chci i tento týden vést
slušnou kampaň a nechci zadávat příčinu ke konfliktním situacím,“ uvedl kandidát
na senátora Oldřich Vlasák, který získal 7524 hlasů, což je 18,91 %. Na svého protikandidáta MUDr. Jaroslava Malého (ČSSD) ztrácí tedy pouhá 3 %.
Na Hradecku a Bydžovsku se středopravicoví kandidáti spojili, aby vyjádřili podporu do Senátu PČR místnímu patriotovi Oldřichu Vlasákovi. Pravice zde o víkendu získala přes 12 tisíc senátních hlasů, tj. necelou třetinu. Zavedené středopravicové
strany pak téměř 19 tisíc hlasů. Vlasáka podporuje primátor Hradce Králové Zdeněk
Fink (HDK), který bezkonkurenčně vyhrál ve východočeské metropoli: „Senát by neměl být jednobarevný, nejen proto podporuji O. Vlasáka do Senátu“. Také starosta Pavel Louda, který s počtem preferenčních hlasů zvítězil v Novém Bydžově, by rád viděl
Vlasáka v Senátu: „Bydžov potřebuje spojence v Praze, tím nepochybně Vlasák je.“
Podporu mu do druhého kola vyjádřili například také Karel Schwarzenberg (předseda
TOP 09), JUDr. Jiří Pospíšil (europoslanec TOP 09 a STAN), MUDr. Leoš Heger (poslanec TOP 09). Dále hrabě František Kinský, rektor Univerzity Hradec Králové prof. Josef
Hynek, dlouholetý ředitel Klicperova divadla Ladislav Zeman, hradecký houslař Tomáš
Pilař, houslový virtuóz Pavel Šporcl, módní návrhářka Beata Rajská, hradecký fotbalista Adrián Rolko, předseda hradecké pobočky Konfederace politických vězňů ČR Zdeněk Kovařík, Ing. Jiří Soukup, sportovec a kurátor Galerie Na mostě v Hradci Králové,
Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová, jednatelka firmy PETROF, Mgr. Jiří Kastner, osobní
kouč vrcholových sportovců a top manažerů a řada dalších osobností.
Nadstranický kandidát Oldřich Vlasák, který díky zkušenostem z hradecké radnice
i Bruselu, návštěvám všech obcí a diskusím se starosty a občany podrobně zná palčivé problémy našeho senátního obvodu, má významné kontakty a v nejvyšších „patrech“ veřejné správy se dobře vyzná, bude v případě svého zvolení prosazovat zlepšení dopravní obslužnosti a kvality komunikací, rozvoj školství, podporu zaměstnanosti
a podnikání. Bude i nadále pomáhat obcím a neziskovkám s evropskými dotacemi.
Chce také přitvrdit proti zlodějíčkům a přestupkářům zavedením principu třikrát a dost
a zavést pokuty za neplnění povinností politiků.
Oldřich Vlasák v závěru tiskové konference prostřednictvím médií poděkoval voličům
za podporu v prvním kole senátních voleb a slíbil, že bude nadále usilovat o to, aby
Hradecko a Novobydžovsko mělo senátora, který pro ně bude pracovat na 100 %.
„Ve druhém kole půjde o hodně. Společně máme konečně šanci narušit oranžovou moc socialistů, kteří ovládají kraje, sněmovnu, senát, vládu i Pražský hrad,“
zdůraznil kandidát za ODS a dodal, že zvláště v Senátu PČR, který je jakousi
pojistkou, by toho bylo třeba.
(Více naleznete: http://www.vlasak.net/tp/texty-4/medium/3850)

