
 č. 1/2015  |  15. května 2015
www.stranales.cz

Aktuality ze strany 

jak jste si jistě všimli, přišlo jaro. Příroda 
se probudila ze zimního spánku, vytahuje 
se za sluncem a kvete do krásy. 
Stejně tak se ze zimního spánku probouzí 
i naše Liberálně ekologická strana. V loň-
ském roce jsme zapustili kořeny a stihli 
jsme sklidit první plody v podobě  několi-
ka městských a obecních zastupitelů. 
LES nyní potřebuje hodně péče. Jen s po-
mocí každého z nás může dobře růst a 
houstnout. 

Je třeba ho zalévat a čistit. Je třeba sázet 
nové stromky a dbát o to, aby rostly rovně 
vzhůru. Je třeba, aby do LESa přicházelo 
dost slunečního světla, vláhy a větru.
Nechť vám tedy tento List dodá dost vlá-
hy a energie pro novou práci a nechť jste 
vy oním svěžím vánkem, který roznese se-
mínka z LESa co nejdále :)
 
Přeji krásné dny a příjemné čtení,
Tomáš Pikola

21. březen byl Mezinárodním dnem LESů 
Mezinárodní den lesů byl Valným shro-
mážděním OSN vyhlášen proto, aby zvyšo-
val povědomí o významu všech typů lesů 
na naší planetě. Tématy pro rok 2015 jsou 
les, klima a změny klimatu, tedy témata, 
kterým se dlouhodobě věnují i odborníci 
v Liberálně ekologické straně. Tato témata 
– les a změna klimatu – jsou mezi sebou 
propojená. Lesy a stromy zajišťují ochranu 
biodiverzity na naší planetě a působí jako 
přirozená obrana proti změnám klimatu. 
Život na naší planetě je možný a udržitel-
ný právě díky stromům a lesům. 

Více ZDE >>>

Nesouhlasíme s politikou prezidenta a 
vlády vůči Tibetu a Číně
10. března 2015 se členové Liberálně eko-
logické strany Martin Bursík, Olga Somme-
rová a další zúčastnili tradičního protestu 
před čínskou ambasádou v Pelléově ulici 
v den výročí násilného potlačení tibet-
ského povstání. Vyjádřili tak nesouhlas s 
represemi v Tibetu a podporu obyvatelům 
Tibetu v nenásilném boji s čínskou komu-
nistickou stranou, která vojenskou silou 
anektovala území Tibetu v roce 1949 a od 
té doby zde, podle obvinění vznesených 
u španělského soudu, praktikuje genocidu 
původního obyvatelstva.

Více ZDE >>>

Olga Sommerová natočila dokument  
„Samoživy“ o ženách samoživitelkách
První místopředsedkyně LES, přiznává, že 
jí připadá absurdní, že v naší blahobytné 
společnosti jsou děti vystaveny chudobě, 
protože jejich matka nemá na kroužky, na 
jejich sportovní, umělecké i jiné rozvíje-
ní. „Dá se téměř říci, že je těmto dětem 
zapovězeno přispět svými talenty, které 
bezpochyby mají stejně jako ostatní děti, 
k budoucí kvalitě národa,“ říká.
I proto natočila dokumentární film o tom, 
jak se u nás žije samoživitelkám.

Více ZDE >>>

Občanská iniciativa Žít v Úpici, kterou 
jako volební uskupení zaštítila Liberálně 
ekologická strana (LES), byla za svou ko-
munální kampaň nominována v kategorii 
OOH média (venkovní nosiče – plakáty, 
billboardy apod.), přičemž celkem se do 
soutěže Zlatý lístek přihlásilo 31 kampa-
ní z celé republiky. Galavečeru se za Žít 
v Úpici zúčastnili Lucie Kalousková (Žít 
v Úpici) a Petr Maršálek (LES). V kategorii 
OOH média se kampaň nakonec umístila 
na třetím místě, přičemž porotu zaujala 
zejména snaha vyvěsit plakáty v kontex-

tu s daným prostranstvím města. Taktéž 
bodovala díky podpoře sympatizantů, kte-
ří se po tom, co dosavadní vedení města 
prakticky znemožňovalo již hotové plaká-
ty vylepit, rozhodli, že kampani pomohou, 
a plakáty vyvěsili na svých soukromých 
pozemcích.
Nejočekávanějším okamžikem galavečera 
bylo závěrečné vyhlášení vítězných kam-
paní v tzv. grand kategoriích. Do těch se 
kvalifikovaly kampaně, které se přihlási-
ly do více než pěti odborných kategorií a 
získaly potřebný počet bodů. 

Ve čtvrtek 5. února 2015 od 19 hodin se v akcelerátoru WAYRA na Václavském náměstí 
v Praze uskutečnilo slavnostní předávání cen politického marketingu za rok 2014. 
Jednalo se o první ročník soutěže Zlatý lístek, jež odměňovala nejlepší přihlášené 
kampaně v 11 odborných kategoriích. Hlavním pořadatelem byl Institut politického 
marketingu a mezi porotci nechyběli přední experti ze světa žurnalistiky, médií, mar-
ketingu, PR i práva. 

Zcela nečekaně byla jako první oceněna trofejí v podobě zlatého lístku předvolební 
kampaň Žít v Úpici (LES a nezávislí), a to v grand kategorii Nejlepší nízkorozpočtová 
komunální kampaň. 
Cenu za uskupení převzala Lucie Kalous-
ková, která vskutku neskryla překvapení 
i upřímnou radost. Ve svém projevu po-
děkovala především občanům Úpice, kteří 
Žít v Úpici podpořili či přímo vyvěsili na 
svůj plot předvolební plakáty, dále všem, 
kteří se za tuto stranu rozhodli v posled-
ních volbách kandidovat, a v neposlední 
řadě Liberálně ekologické straně, která 
tuto kandidaturu zaštítila.

Petr Hron, Jana Kulhánková a Lukáš Bárta
Žít v Úpici (LES a nezávislí)

Více ZDE >>>

Ocenění za nejlepší nízkorozpočtovou 
komunální kampaň putuje do Úpice

Letem světem. . .Milí přátelé,

http://bit.ly/webLES
http://bit.ly/webLES
http://stranales.cz/21-brezen-mezinarodni-den-lesu-tematy-pro-rok-2015-jsou-les-klima-a-zmeny-klimatu/
http://stranales.cz/liberalne-ekologicka-strana-nesouhlasi-s-politikou-prezidenta-a-vlady-vuci-tibetu-a-cine-a-zada-kritiku-porusovani-lidskych-prav-v-cine/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10781202771-samozivy/21456226508/
http://stranales.cz/oceneni-za-nejlepsi-nizkorozpoctovou-komunalni-kampan-putuje-do-upice/


Nastal čas se znovu potkat a diskutovat o budoucnosti
Milé členky, členové, příznivci LES,

obracím se na Vás s odstupem téměř půl 
roku po posledních podzimních volbách 
do zastupitelstev obcí a do Senátu. Nikdo 
z vedení strany jsme neměli po seriálu vy-
čerpávajících voleb síly svolat členy stra-
ny ke společnému setkání a začít se hned 
společně věnovat dalším, novým politic-
kým aktivitám. 
Potřebovali jsme si prostě odpočinout, 
a přiznám se, i já jsem toho po vyčerpáva-
jící senátní kampani měl prostě dost.

Předsednictvo strany se scházelo, řada  
z nás se vyjadřovala v médiích či publiko-
vala komentáře, splnili jsme svoji povin-
nost a předali jsme Výroční zprávu o hos-
podaření strany parlamentu. 

Jsem zcela přesvědčen, že jsme LES naším 
Manifestem zakotvili politicky správně. 
V mnohém jsme se ukázali jako vizionáři, 
pojmenovali jsme problémy naši demo-
kracie dříve než ostatní (hrozba Ruska či 
obavy z  koncentrace moci u Babiše). Na-
stal čas se znovu potkat a diskutovat o bu-
doucnosti LES, zjistit, kdo z nás a s námi 
sympatizujících expertů bude mít zájem  
věnovat se práci na programu. Nastal čas 
ustavit pracovní týmy a začít diskutovat a 
formulovat podrobnější politický program 
s cílem připravit stranu na příští parla-

mentní volby. Vím, před nimi budou ještě 
krajské a senátní, kterých se zúčastníme 
v  rozsahu, který zvládneme, ale při vol-
bách do Poslanecké sněmovny vidím další 
příležitost nabídnout alternativu dnešním 
politickým stranám a hnutím. Lze předpo-
kládat, že mnohé dnešní politické strany 
budou v mnohem horší kondici. A lidé bu-
dou zase, jako ostatně vždy, hledat alter-
nativu.
Měli bychom společně mluvit také o tom, 
jakými impulzy vzbudit znovu zájem 
o  LES a kdo z nás či nově příchozích by 
mohl pomoci oslovit novináře a veřejnost. 
Potřebujeme mluvit o ekonomice strany a 
o tom, jak zajistit její udržitelné fungová-
ní v budoucnosti. V této souvislosti dovol-
te, abych Vás poprosil o úhradu ročního 
příspěvku straně. Podle stanov je to 450 
korun, ale uvítáme, když budete ochotni 
věnovat LES i více. Vedle darů jde o je-
diné příjmy, které strana má a ze kterých 
hradí to minimum související s provo-
zem strany. Transparentní účet strany je 
2200551842/2010. Děkuji.

A na závěr, vezměte si prosím k ruce diář 
a poznamenejte si úterý, 2. června odpo-
ledne a večer „Den pro LES“. Chceme ten-
to den svolat jednání výkonného výboru 
strany, které bude otevřeno členům a pří-
znivcům strany. Chceme svolat a ustavit 
ekologickou a energetickou sekci strany 

a očekáváme, že i někteří z Vás přijdou 
s dalšími iniciativami k oživení naši spo-
lečné politické činnosti.

Děkujeme Vám za dosavadní důvěru 
a podporu a na viděnou počátku června.

S pozdravem,
Martin Bursík a předsednictvo strany

DEN pro LES
setkání členů a příznivců

Platba členských příspěvků 
na rok 2015

Milé členky, milí členové,
žádáme o Vás tímto o zaplacení členského příspěvku na rok 
2015  ve výši 

450 Kč 

na náš transparentní účet 

2200551842/2010

Jako VS prosím použijte Vaše členské číslo, do textu pro jistotu 
připište i Vaše jméno a příjmení. 
Seznam členských čísel najdete ZDE >>

Přehled plateb na transparetním účtu zobrazíte ZDE >>
Na účet můžete rovněž poslat libovolnou částku jako dar. Jako 
strana nemáme žádný jiný zdroj příjmů, dary proto velmi pomů-
žou při financování nezbytné administ-
rativy a chodu strany. Na požádání Vám 
na konci roku vystavíme potvrzení pro 
snížení daňového základu.

Zaplatit můžete rovněž 
s použitím QR kódu -->>

Zveme Vás na setkání členů a příznivců Liberálně ekologické 
strany.

Kdy:  2. června 2015 od 18:00

Kde:  Pinta - pivní steakhouse
 Argentinská 783/18, Praha 7 - Holešovice
 metrem na Vltavskou a pak 1 stanici autobudem č.: 156
 tramvají č.: 1,3,5,12,15 na stanici Dělnická
 zaparkovat můžete hned vedle u supermarketu Billa

Co tam: Číst si v Listu o tom, co všechno se stalo, je fajn. Ale  
 lepší je povykládat si o tom osobně. 
 Kromě toho bychom také rádi sestavili pracovní 
 skupiny expertů, kteří se pustí do formulace bodů 
 našeho politického programu. 

 Těšíme se na setkání!

http://bit.ly/LESvs
http://bit.ly/LESucet


Byl to perný rok

Mimo občanských sdružení jednali lidovci 
i se SZ, takže mi bylo jasné, že pokud se 
máme do vznikajícího uskupení začlenit, 
musíme jednat rychle. Proto jsem jako 
předseda LES na Praze 10 přislíbil finanč-
ní plnění i aktivní zapojení našich členů 
s tím, že v rámci voleb jsme schopni dodat 
jednoho kandidáta do každé pětice. 
Pro člověka, co se v politice pohybuje 
od  roku 2005, bylo až neuvěřitelné, s  ja-
kou lehkostí vznikla koaliční smlouva, a 
začaly práce na volebním programu.  
Za hlavní téma jsme vybrali debatu 
nad  záměrem vybudovat novou radni-
ci. Praha 10, konkrétně starosta Bohumil 
Zoufalík, činila kroky k tomu, aby vznik-
la nová radnice za mnoho stovek milionů 
korun, která měla vyrůst snad na okraji 
Prahy 10 na Hagiboru. Stěžejním se uká-
zal plán vtáhnout občany do této deba-
ty snahou o vypsání místního referenda. 
Spolu s jedinou opoziční stranou na Pra-
ze 10, TOP 09, jsme začali sbírat podpi-
sy, kterých muselo být, vzhledem k počtu 
obyvatel Prahy 10 zhruba 10 tisíc. 
Tento zdánlivě nedosažitelný úkol nabral, 
alespoň pro mne, neočekávanou dynami-
ku. Jen málo komu, kdo stojí u petičního 
stánku, se poštěstí, že lidé samy aktivně 
usilují o připojení podpisu. Navíc z jejich 

komentářů bylo jasné, že s kroky radnice 
nesouhlasí a chtějí pomoci tomu, aby na 
Praze 10 nastala změna. Podpisů bylo tři 
tisíce, čtyři, šest…
Najednou to bylo téma, o kterém se lidé 
bavili v parku či v autobuse. Samozřejmě, 
že to neuniklo ani tehdejšímu osazenstvu 
radnice a tak přichystali protitah. Aby 
co nejvíce rozmělnili zájem lidí o referen-
dum, vyhlásili referenda hned čtyři, aby 
přesycenost lidí politikou dosáhla vrcho-
lu. Co na tom, že to městskou kasu vyšlo 
na mnoho milionů korun…
Avšak touhu po změně již nešlo zastavit. 
Koalice VLASTA, která  získala i podporu 
České pirátské strany, skončila ve volbách 
druhá se ziskem 17,77 % hlasů a celkem 
s 8 mandáty.  Jen pro představu, získali 
jsme více hlasů než ČSSD a ODS dohro-
mady. Otevřela se nám tak šance skutečně 
ovlivnit směřování Prahy 10. O tom, jak 
probíhala a dopadla koaliční jednání ale 
někdy jindy.
Závěrem jen mé obrovské poděkování 
za enormní nasazení všem, co se podíleli 
na kampani. Nasazení, které přineslo vý-
sledky.

Milan Mraček
Více o koalici VLASTA >>>

29. dubna 2014 byla v Café Sladkovský představena Koalice VLASTA, ve které se spojili aktivní občané, KDU-ČSL a LES. Tomuto 
prvnímu kroku na cestě k pozdějšímu volebnímu úspěchu, však předcházely dlouhé týdny příprav. 

Volební kampaň koalice VLASTA: příjmy
(v tisících Kč)

Volební kampaň koalice VLASTA: výdaje
(v tisících Kč)

Kolik stojí volby?

Miloš Zeman 
vygumoval z české  
zahraniční politiky 
morální a etický rozměr
Martin Bursík pro Lidovky.cz: 
„Prezident Zeman nemá problém klanět 
se komunistické Číně a je hlavním před-
stavitelem Putinovy Páté kolony v České 
republice. Havlovský koncept zahraniční 
politiky opřené o obhajobu lidských práv 
nahradil cynickým byznysem s komunisty 
a diktátory. Přitom právě pro principiální 
postoje Václava Havla a naší zahraniční 
politiky si nás svět vážil.“

Více ZDE >>>

Bezplatná právní poradna pro členy 
zastupitelstev měst a obcí
V rámci projektu Vzdělaný zastupitel  
bylo zřízeno bezplatné informačně-pora-
denské centrum pro členy zastupitelstev 
měst a obcí. Se svými dotazy týkajícími se 
problematiky zákona o obcích a souvisejí-
cích právních předpisů se můžete na tuto 
právní poradnu obrátit každý všední den 

v době od 12 do 21 hodin, a to telefonic-
ky, na čísle 226 227 505 nebo e-mailem 
na adresu 
poradna@vzdelanyzastupitel.cz.

Více ZDE >>>

Bitva o Horní JIřetín: Nebourejte naše domy!
Členové Liberálně ekologické strany podpořili demonstaci proti prolomení limitů těž-
by v Horním Jiřetíně

„Když se kácí les, létá Tříska,“ parafrázu-
je Pavel Beneš ve své karikatuře známé 
přísloví.
Když se ale mají kvůli ekonomickým zá-
jmům „pokácet“ vládní záruky a s nimi 
bohužel také domy lidí v Horním Jiřetíně, 
nestačí o tom pouze vtipkovat. Na konci 
ledna se proto členové Liberálně ekolo-
gické strany připojili k  demonstraci proti 
prolomení limitů těžby v dole Bílina. 

„Je před námi ohromný úkol - odejít od 
fosilní energetiky a začít se chovat odpo-
vědně,“ prohlásil na demonstraci Martin 
Bursík. 
Boj o záchranu Horního Jiřetína však ještě 
nekončí. Vláda by o této věci měla roz-
hodnout do konce června. Je důležité ve-
řejně a nahlas ukázat, že prolomení limi-
tů by bylo špatným rozhodnutím s mnoha 
negativními dopady. 
Na první polovinu června se chystají další 
demonstrace, tentokrát po celé republice. 
O jejich časech a místech dáme vědět na 
našem Facebooku a Twitteru. 

http://www.vlasta10.cz/
http://www.lidovky.cz/zahranicni-politika-zeman-odstranil-moralni-rozmer-mini-havlovi-blizci-1op-/zpravy-domov.aspx%3Fc%3DA150425_143517_ln_domov_jzl
http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/bezplatna-poradna-pro-zastupitelstva/
http://bit.ly/facbLES
http://bit.ly/twiLES


Tip na výlet

„Po zrušení vojenských objektů na vrcholu 
Děvína jsme stáli před rozhodnutím, zda 
vrchol zpřístupnit návštěvníkům, nebo 
jej nadále udržovat jako klidovou zónu. 
Po  vyhodnocení nejrůznějších faktorů 
jsme usoudili, že pokud se nám turisty 
podaří nasměrovat tak, abychom ochráni-
li ta nejcennější místa, je výstup na samý 
vrchol možný. Byli bychom ale rádi, aby ti, 
kdo se v jedné z nejcennějších rezerva-
cí v České republice pohybují, na oplátku 
nechodili do míst, kam není kvůli ochraně 
zdejší jedinečné přírody vstup povolen,“ 
vysvětluje Jiří Kmet z Agentury ochrany 
přírody a krajiny ČR, regionálního praco-
viště jižní Morava, Správy CHKO Pálava.

Pro zvýšení komfortu návštěvníků a kvů-
li ochraně nejcitlivějších míst rezervace 
byla zrekonstruována hlavní přístupová 
stezka ze Soutěsky. Byly zde mimo jiné 
nově instalovány desítky stupňů, kte-
ré umožňují pohodlný pohyb. Dále byly 
opraveny všechny panely naučné stezky 

Děvín, na samý vr-
chol, odkud se ná-
vštěvníkům otevírá 
úchvatný výhled 
na všechny světové 
strany, byl doplněn 
zcela nový pano-
ramatický panel. 
Na některá místa 
kolem turistických 
stezek byly umís-
těny jednoduché 
zábrany, fungující 
jako zábradlí a zá-
roveň zamezující 

vstupu mimo stezky. 
Stezku tvoří tři vzájemně propojené okru-

hy s několika odbočkami  k panelům které 
jsou mimo hlavní okruhy. Není nutno pro-
cházet panely podle číselného pořadí a 
proto lze začít s prohlídkou z kteréhokoliv 
místa v rezervaci. Panely s orientačními 
mapami jsou umístněny na rozcestích u 
odpočívadla v Soutěsce, v horní části Sou-
těsky a v sedle pod hradem Děvičky. Jako 
nejvhodnější místo pro začátek prohlídky 
lze doporučit pramen v Soutěsce u které-
ho je umístněn panel č. 1. 

Převzato z webu Agentury správy a ochra-
ny přírody ČR / Správy CHKO Pálava.

Více ZDE >>>

Po desítkách let zákazu vstupu byla letos na Děvín vyznačena zelená turistická značka, která návštěvníky přivede až na jeho vrchol. 
Slouží jim zrekonstruovaná přístupová cesta, opravena byla i všechna zastavení naučné stezky, které doplňuje panoramatický panel 
na vrcholu. Tuto národní přírodní rezervaci každý rok navštíví až 100 000 turistů.

Po 70 letech mohou návštěvníci až na vrchol pálavského Děvína

Podílejte se svými texty a fotografiemi na obsahu Listu. Na Vaše náměty a příspěvky se budeme těšit na uvedených kontaktech:

606352811     tomas.pikola@stranales.cz           @strana_les           www.faceboook.com/stranales.cz

Jak se sem dostat:
- autem z Brna po dálnici R52 přes 
Pohořelice a Pasohlávky do obce Pavlov 
nebo Klentnice
- autobusem 570 z Břeclavi do obce Pavlov

Co navštívit v okolí:
- Archeologická expozice Věk lovců a ma-
mutů v Dolních Věstonicích
- Regionální muzeum v Mikulově (obří sud, Římané a Germání pod Pálavou, Galerie Dietrichsteinů) 
- Mikulovský zámek
- Novomlýnské nádrže a pohled na zde zimující mořské orly a mnohatisícové kolonie dalších ptáků
- Aqualand Moravia u Pasohlávek, kde můžete po výletě zrelaxovat ve výřivkách a saunách :-)

GPS:
48°51‘48.096“N 
16°39‘0.446“E

http://palava.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/aktuality/po-70-letech-mohou-navstevnici-az-na-vrchol-palavskeho-devina/
mailto:tomas.pikola%40stranales.cz?subject=
http://bit.ly/twiLES
http://bit.ly/facbLES

