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Když
seNátOr,
tak
martiN
Bursík
když do senátu, tak na kole

Martin přivedl
karla poprvé do vlády

“
“

PrOč má marTin mOu POdPOru
karel schwarzeNBerg, předseda TOP 09

Protože má zkušenosti a vizi
„Nejen v ochraně životního prostředí
se můžete na Martina Bursíka naprosto spolehnout.“

MArTin Bursík, politik, ekolog.
do senátu kandiduje za Top 09 s podporou les.
Ministr životního prostředí a místopředseda vlády 2007-9.

facebook.com/senatormartinbursik

Kampa, 31. 8.

Jak martin Bursík
objíždí svůj volební
obvod s pojízdou
kavárnou str. 4-5

www.martinbursik.cz
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Proč kandiduji za TOP 09,
ač jsem předsedou les

jako dobrovolníci
hnutí Brontosaurus
v Malém Tibetu

D

noemi

Martin

nina

kateřina

sebastian

olga

Martina

rodina je můj poklad
k

dyž se mě zeptáte,
jaká rodina se mi líbí, odpovím: co největší. Jsem rád, když žijí
generace dohromady, jsem
rád, když jsou kolem děti.
To všechno mi život dal
a jsem za to vděčný.
Měl jsem štěstí v tom, do
jaké rodiny jsem se narodil. Máma, táta i brácha
byli báječní lidé a mohli
jsme se na sebe spolehnout. Miloval jsem dědy,
babičky i tety. Dnes už

nikdo z nich nežije a já
jsem nejstarší z celé rodiny.
Beru to odpovědně: vzpomínám na ta krásná léta
svého dětství i mládí
a snažím se vrátit svým
nejbližším to, co jsem
sám dostával. Pocit bezpečí a lásky. S káťou
máme dohromady pět
dětí. Každý dvě dospělé z prvních manželství
a společně naši malinkou
dcerku noemi.

facebook.com/senatormartinbursik

o senátu se volí
většinovým volebním systémem. Proto je
rozumné síly spojovat,
nikoli je štěpit. top 09 si
osvojila moji kandidaturu do Senátu nezávisle
na tom, že jsem předsedou Liberálně ekologické strany. Vážím si
tohoto postoje.
S top 09 mne spojuje nejen to, že jsem v roce 2007
přivedl Karla Schwarzenberga do vlády na post

Víte, že...
Martin Bursík se narodil
na Starém Městě. Žije na
Malé Straně ve Sněmovní
ulici naproti parlamentu.

ministra zahraničí, ale
především společný důraz na principiální obhajobu lidských práv, zásadový postoj k Rusku,
důraz na pokračování
polistopadové zahraniční
politiky ve vztahu k Číně

a Tibetu, orientace země
na Západ a odmítání relativizace zla a zločinů
komunismu.
Jsem rád, že budu moci
využít zázemí jejího senátorského klubu, k němuž mám názorově blíže, než k ostatním klubům.
věřím
ěřím ve společný úspěch!

Krakonoš
doporučuje

Jsem a budu pevný odpůrce
putinovského ruska

r

usko je se svými
imperiálními
sklony naší největší bezpečnostní
hrozbou. Okupace
části Ukrajiny ruskou
armádou byla porušením mezinárodního
práva. Už v půli března jsem vyzval (společně s Lubošem Dobrovským, Mirkem
Štětinou a Michae-

lem Kocábem) premiéra Sobotku, aby
v Evropské radě požadoval uplatnění politických a ekonomických sankcí proti Rusku. Premiér Sobotka však naší výzvu
odmítl. Postupné rozšiřování sankcí ze
strany EU a USA ukazuje, že požadavek byl
naprosto správný.

Březen 2013.
na demonstraci
s olgou sommerovou

3 osobnosti, kterých si hluboce vážím
a co z našich setkání vzniklo dobrého

2013

2009

2014

JehO sVátOst DalaJláma

PrezidenT václav Havel

S Dalajlámou jsem se setkal mnohokrát.
Mluvili jsme o situaci v Tibetu, porušování
lidských práv a jak můžeme my Češi pomoci. Dalajláma si naší podpory velmi vážil.
Popisoval mi podrobně, jak Číňané devastují místní krajinu těžbou nerostných surovin,
kácí lesy i násilně přestěhovávají milióny nomádů do vesnic.

Václav Havel patřil v české politice k lidem,
s nimiž jsem se cítil hodnotově propojený…
Možná nejvíc ze všech. Tady mi vyprávěl,
jak při výjezdu z Prahy na Hrádeček pozoruje, jak město ztrácí hranice. Jak je obrostlé
věncem čehosi: Sklady, průmyslové zóny bez
průmyslu, hypermarkety, soubory vilek, které
jsou si blízko a přesto beznadějně osamělé.

Tiráž: Časopis Místní noviny č. 1 pro Martina Bursíka
vytvořil v září 2014 Ondřej Höppner, Malostranské noviny.
Případné doplnění: redakce@malostranskénoviny.eu

marTin BursíK, váš sOused, váš POliTiK

Kníže Karel scHwarzenBerg

Karla Schwarzenberga jsem navrhl roku
2007 na post ministra zahraničí. Nebylo jednoduché ho prosadit přes tehdejšího prezidenta Klause, ale povedlo se. Prožili jsme
toho spolu hodně a jsem rád, že jsme se
zase dali dohromady. Stále častěji se potkáváme na akcích či demonstracích za dodržování lidských práv.

VOleBNí
PrOgram

6

V

PrOč má marTin
mOu POdPOru

“

mám
číslO

JaN šVeJNar
významný ekonom

6

Protože si Ho vážÍm
„Velmi si vážím Martina Bursíka jako
člověka, který má bohaté politické
zkušenosti, vysoký etický standard
a silné občanské cítění. Ctí práci
druhých. Jako senátor bude velkým
přínosem pro naši republiku.“

PádnýcH důvOdů, PrOč
zvOliT dO senáTu Právě mě

Senátu se chci zaměřit
hlavně na témata, kterým
se dlouhodobě věnuji
a kterým rozumím: ochraně životního prostředí a boji za lidská práva.
Jsem politikem od roku 1989.
Byl jsem u zrodu Občanského
celosTÁTní
poliTikA

Jsem zkušený
politik

Jako ministr životního prostředí jsem provedl úspěšně Senátem všechny návrhy zákonů,
které jsem předkládal. Znám prostředí
Senátu a umím se v něm
pohybovat. Umím spojovat
lidi a vyjednávat kompromisy.

1

rozumím ochraně
životního prostředí
a lidských práv

Chci pracovat hlavně na
tématech, kterým se dlouhodobě věnuji a kterým rozumím, na
ochraně životního
prostředí a lidských
práv. Znáte mé názory,
moji kvalifikaci. Víte, s čím
do Senátu jdu.

2

mám připraveny
konkrétní návrhy
změn zákonů

Potřebujeme zákon, který
zlepší stav ovzduší v zemi.
Budu chránit půdu
před jejím zastavováním. Všechny
národní parky by
měly podléhat stejným pravidlům. Tím bude Šumava

3

3
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www.martinbursik.cz

fóra, později jsem vedl Stranu zelených a stal se vicepremiérem a ministrem životního
prostředí. Mé základní principy
jsou neměnné, zastával jsem je
v roce 1989 a hájím je i dnes
jako předseda Liberálně ekologické strany (LES).

zachráněna před chystanými developerskými projekty.
ZAhrAniČní
poliTikA

za lidská práva proti
putinovskému rusku
a za Tibet

Navrhnu tvrdší pozici proti
imperiálnímu putinovskému Rusku, tj. politické i ekonomické
sankce
a Evropský plán
energetické nezávislosti na Rusku.
Budu prosazovat principiální zahraniční politiku ve
vztahu k porušování lidských práv v Číně, Tibetu
a jinde ve světě.

4

MísTní
poliTikA

domácí čistírny
odpadních vod bez
byrokracie
Peníze z EU na čištění odpadních vod dostaly velké
obce. Malé obce
stále trpí znečištěním povrchových
vod. Navrhnu úplné
zrušení povolovacího procesu pro domácí biologické čistírny odpadních vod.
Budu prosazovat celostátní
dotační program pro trvale
bydlící, chataře a chalupáře.

5

Jiří dědečeK
Písničkář, básník

Protože neHLučÍ
„Byl bych rád, kdyby mým senátorem v Praze 1 byl Martin Bursík. Je
to slušný soused, nehlučí po večerce a kolem baráku má čisto. Občas
sice pověsí na zeď nějakého Dalajlámu, ale to se mi právě líbí.“

micHal HOráčeK
Textař, básník

prAžskÁ
TéMATA

Protože Je PraCovitý
„Přál bych si, aby se Martin Bursík
stal senátorem. Chci v našem
Senátu lidi vzdělané, pracovité,
kultivované a vyznávající liberální
hodnoty. Tím vším Martin Bursík je.
Proto mu dám svůj hlas.“

svoz bioodpadu
zdarma

Navrhnu, aby byl bioodpad svážen zdarma, jako
je tomu u vytříděného skla, papíru a plastů. Pražané tak ušetří na
poplatcích za odpad až
40 % nákladů. Bioodpad je
cenná surovina pro kompost.
Další pražská témata...
● atraktivnĚJšÍ mHD:
JÍzDenka 24 / 24
Kdekdo navrhuje městskou hromadnou dopravu
zdarma. Pro mne je racionální zvýšit atraktivitu MHD
sloučením tří současných
(a zbytečných) typů jízdenek do jedné – 24 Kč na 24
hodin.
● maLostranskÉ
námĚstÍ Bez aut
Budu bojovat za zrušení
parkoviště na Malostranském náměstí. Poslanci
a senátoři, kteří tu parkují, by měli jezdit do práce
tramvají nebo na kole.
● oCHránÍm suCHDoL
PŘeD LetaDLY a autY
Pomohl jsem Suchdolu,
když jsem byl ministrem
životního prostředí,
budu pomáhat
i v roli senátora. Krakonoš
doporučuje
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meDa mláDkOVá
sběratelka umění

Protože BoJuJe
za LiDská Práva
„Martina Bursíka znám již dlouho
a vážím si ho mimo jiné proto, že
dlouhodobě bojuje proti potlačování lidských práv, což je v dnešní
době obzvláště důležité. “

Jiří HavelKa

vedoucí katedry alternativního
a loutkového divadla damu
Protože JeHo tÉmata maJÍ
PŘesaH mimo PoLitiku
„Od té doby, co se zajímám aspoň
trochu o věci veřejné (s malým v),
objeví se jednou za čas v mém poli
pozornosti osoba Martina Bursíka.
Je to v různých souvislostech, z různých pozic a v různých dobách. Vždy mě však upoutal
dvěma věcmi: témata, která přináší, se módně nemění a mají přesah mimo politiku, mají lidský rozměr,
týkají se člověka, nejen občana. a za druhé, a to ho
činí téměř úkazem na politické scéně, jsem vždy
rozuměl tomu, co říká (Obojí splňoval myslím už jen
Václav Havel).
Funkce senátora se mi zdá jako dokonale logické vyústění a pro nás všechny ideální zužitkování jeho dosavadních zkušeností. senát s martinem Bursíkem pro
mě bude důstojnější a věrohodnější institucí.“

www.marTinBursiK.cz
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Kampa, 31. 8.

mám
číslO

6

facebook.com/senatormartinbursik

To tady ve volbá
Bursíkova poj
Denně šlapu do pedálů kola pojízdné kavárny a brázdím ulice

Město, Staré Město, Střešovice, Malá Strana, Josefov a Hradčany, Su
Politik by měl podle mě
chodit za lidmi a ukázat
jim, že až bude zvolen,
mohou oni kdykoli přijít
za ním. Dávám lidem vizitky se svým telefonním
číslem, které bude platit
příštích šest let mého senátorského mandátu.

náplavka, Letná, kampa, stromovka,
Holešovice (pošta), Letenské náměstí,
ořechovka, Prazelenina, trója, kozí
plácek, Folimanka... a to kamPaň
tePrve začaLa...

Víte, že...
Martin byl v roce 2012
vyznamenán Cenou
josefa vavrouška
nadace charty 77
za zásluhy o životní
prostředí. Jde o prestižní
cenu, kterou dostávají odborníci za mimořádné činy.
Politici zcela výjimečně.

martiN Bursík
Tel. číslO:

volební
obvod 27

776 287 745

malá strana, 31. 8.
nové město, na náplavce, 24. 8.

stromovka, 7. 9.

Trója, 13. 9.

nové město, na náplavce, 24. 8.

laDislaV mikO

náměstek ředitele dg sancO (zdraví a ochrana
spotřebitele) evropské komise v Bruselu
Protože Je oDBornÍk
„Podporuji Martina Bursíka
ve volbách do Senátu. Proč?
Senát potřebuje environmentálního odborníka jako
sůl. Byť jsou mezi senátory
takoví, kteří to s životním
prostředím myslí dobře, profesionální ochránce životního prostředí tam chybí.“

letná, 28. 8.

laDislaV heryáN
Kněz, pastor undergroundu
Protože BoJuJe
za LiDskÉ Práva
„Podporuji Martina Bursíka
do Senátu Parlamentu České republiky. Vážím si ho
zejména pro jeho neúnavný
boj za lidská práva.“

Bára VaculíkOVá
zpěvačka yellow sisters
Protože rovnýCH LiDÍ
Je nám zaPotŘeBÍ
„Oceňuji, že Martin Bursík
jde do senátních voleb v našem obvodu a jeho kandidaturu ráda podporuji. Ekologické politiky a rovných lidí
je nám zapotřebí.“

marTin BursíK, eKOlOg, KTerý nesliBuJe HOry dOly

www.martinbursik.cz
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ch ještě nebylo:
jízdná kavárna

senátního volebního obvodu č. 27 (Holešovice, Bubeneč, Trója, Nové

uchdol, Sedlec a Letná), podávám kávu a beseduji s občany.

PrOč má marTin
mOu POdPOru

“

Olga sOmmerOVá
režisérka, les

Protože Je to CHLaP
„Na mou duši, neznám jiného politika
než Martina Bursíka, o němž jsem
bytostně přesvědčena, že politika
pro něj znamená službu. Bojuje za
přírodu a hodně o ní ví. Je to chlap.
Když senátor, tak Martin Bursík!“

KaTeřina deJmalOvá

ředitelka lauderovy školy
při židovské obci v Praze
Protože mu vĚŘÍm
„Milý Martine, moc mne potěšilo, že
chceš kandidovat do Senátu a ještě k tomu za můj volební obvod. Vážil si Tě i můj muž a Tvůj předchůdce ve funkci ministra Ivan Dejmal. “

JaN ruml
disident, exministr
Protože Je ProFesionáL
„Rád podporuji kandidaturu Martina
Bursíka do Senátu. Vážím si jej nejen
jako profesionála v oblasti životního prostředí, ale také jako člověka,
který se jako liberální demokrat
zasazuje o obranu lidských práv.“

luděK niedermayer
ekonom, polanec eu

nové město, na náplavce, 24. 8.
Holešovice u pošty, 8. 9.

Protože CtÍ HoDnotY
„Svoboda, lidská práva, demokracie a vzájemná slušnost jsou pro
mě základní hodnoty naší společnosti. Jsem moc rád, že Martin
Bursík spojil své síly s TOPkou
a bude bojovat o post senátora.“

iVaN klíma
spisovatel
Holešovice u pošty, 8. 9.

Krakonoš
doporučuje

VlaDimír Just, teatrolog, divadelní kritik

PokuD Do senátu nevoLÍme PartaJe, aLe osoBnosti, Pak Je martin ten Pravý
„Martin Bursík je mezi českými politiky vždy jen instrumentem k tomu, aby
v určitých oblastech bezkonkurenčním mohl své znalosti a zkušenosti vyuodborníkem (například v oblasti energe- žít ve prospěch občanů, celé země
tiky, úspor energie či klimatických změn), i planety.
ale po smrti václava Havla neznám Platí-li, že do Senátu nevolíme partaje,
u nás druhého politika, který by zastá- nýbrž osobnosti, pak je Martin Bursík
val tak konzistentní, čitelné, morálně přesně tím pravým.
pevné a nekonjunkturální postoje, bez čím více občanů si to uvědomí a dá
jakýchkoli názorových kotrmelců.
mu svůj hlas, tím i sobě připraví o mamartin zůstává už 20 let týž. stranictví lý kousek slušnější, politicky méně
pro něj není a nikdy nebylo cílem, ale zkorumpovanou budoucnost.“

Protože DržÍ sLovo
„Rád vyslovuji svoji podporu panu
Martinu Bursíkovi při jeho kandidatuře za senátora. Velice si ho vážím
jako čestného a skromného člověka, jemuž lze důvěřovat, že zůstane věrný ideálům, které hlásá.“

FraNtišek kOstláN
novinář, romea.cz
s nÍm BuDe senát LePšÍ
„Ve zlepšování životního prostředí
v České republice po listopadu 89
sehrál Bursík hlavní roli. Slušné lidi
jako je Martin Bursík potřebujeme
i proto, že důstojnost horní komory
je neustále snižována populisty.“

zavlOJeTe marTinOvi BursíKOvi. Tel. č.: 776 287 745
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facebook.com/senatormartinbursik

BursíKův svěží faceBOOK

další
alší unikátní snímky najdete na www.facebook.com/martinbursik
Krakonoš
doporučuje

OBama vs. sýKOrKa

To není Krakonošova sojka,
ale mohla by být.

oBama. S prezidentem Obamou při jednání zástupců deseti nejsilnějších ekonomik světa G10 o klimatu ve Washingtonu, kde jsem zastupoval Evropskou unii. Pro mne je to vizionář, který se snaží kon-

Proč jsem
a vždycky
budu antikomunista

Komunisté mě a mé
rodině zasáhli do života podobně jako milionům jiných lidí.
Máma seděla v 50. letech
v kriminále, brácha emigroval a táta nikdy nedostal pořádnou profesní
příležitost, ačkoliv byl
skvělý psycholog a právník.
Ovlivnilo mě to na celý
život a vím, že to, co dělám, má základ v rodinné
zkušenosti.
Zkrátka některé věci jsou
pro mě podstatné, vážím
si svobody i demokracie
a v otázkách mravních
a etických nedělám kompromisy.

dcera
noemi

zumně orientované společnosti v US ukázat jiné hodnoty, například
odpovědnost vůči budoucím generacím. ornitoLoG. Snímek je
z Krkonoš, kde jsme s dcerou Noemi kroužkovali sýkorky.

Víte, že...

kerry vs. šerPa
kerrY. Se senátorem John Kerrym, který je dnes ministrem zahraničí USA, jsme
měli ve Washingtonu schůzku na téma ochrany klimatu. Zajímaly ho zkušenosti z EU.
šerPa Ghulam je skvělý chlapík, můj veselý a velmi odolný průvodce z Himalájí.

Mnoho Martinových
předků bylo aktivními
politiky. Prateta Anna
Zábrodská byla za
první republiky senátorkou. Prastrýc František
Horák senátorem.
Prastrýc Karel Bursík
místostarostou Karlína.
Pradědeček Jaroslav
Bursík radní pražských
Královských Vinohrad.

mÉDia vs. hOry

mÉDia. Být připraven na to, že vás na ulici obklíčí novináři, začnou se ptát, fotit a natáčet, patří k práci špičkového politika. HimáLáJe. Hory, v nichž se ocitám mimo civlizaci, mi pomáhají rozlišit důležité od nedůležitého.

JaN urBaN
novinář, disident
umÍ sPoJovat LiDi
„Martin je typem osobnosti,
která se v české politice skoro nevyskytuje. Umí hledat
řešení namísto vykřikování
o problémech. Umí spojovat
lidi bez ohledu na jejich politická trička. Na jeho slově se
dá postavit dům. A takový je
pro mne Martin Bursík.“

svaTOPluK KaráseK
evangelický farář
Protože má
moJi DůvĚru
„Martina znám dlouho a má
moji důvěru. Sám kandiduji
za LES v Praze 1 na místní
radnici, ale do Senátu České
republiky budu rozhodně
volit Martina.“

KaTeřina BečKOvá
Předsedkyně Klubu za starou Prahu

Protože vÍ
„Ochranu hodnot životního
prostředí, přírody a krajiny Martin přirozeně rozšiřuje o ochranu kulturních hodnot včetně
kulturního dědictví. Činí tak se
zdůrazněním odpovědnosti
vůči budoucím generacím.
Osobně si přeji, aby měl Martin výrazný hlas na české politické scéně.“

vOlTe marTina BursíKa dO senáTu 10. - 11. říJna

Krakonoš
doporučuje
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michael kOcáB
Hudebník

“

Protože mu JDe o vĚC
„Martin má dar rozeznat věci podstatné od nepodstatných a svoji
sílu napřít správným směrem. Jde
mu o prospěch národa a ne o společenské postavení. Proto podporuji jeho kandidaturu do Senátu.“

Jiřina šiKlOvá
spisovatelka

Jak to bylo s plakátem
dalajlámy a Havla
„P

ane premiére
mýlíte se, Češi
Tibet podporují.“
Transparent s tímto nápisem a s portréty Václava Havla a Dalajlámy jsme letos vyvěsili
na náš dům ve Sněmovní ulici. Udělali jsme to
poté, co premiér Bohuslav Sobotka prodal
lidská práva za obchod
s Čínou.
Petici podepsalo za pouhý týden neuvěřitelných
15 tisíc lidí. Transparent
jsme po měsíci přemístili na Rašínovo nábřeží
na dům, kde bydlel Václav Havel. Pomáhal nám
jeho bratr Ivan s manželkou Dagmar.

ferO fenič
režisér a producent

demonstrace
za Tibet

Protože zastává
JasnÉ a svoBoDnÉ
PostoJe
„Senátorem za Prahu by měla být skutečná osobnost
s jasnými, svobodnými postoji, celoživotně spojená s tímto
městem. A protože jsem i voličem TOP 09, je pro mne
jednoznačnou volbou: Martin
Bursík.“

vžDY to BYL PerFektnÍ kLuk
„Martin chodil do školy s mými dětmi, pak byl s nimi ve skautském
oddíle a vždy to byl perfektní kluk.
Politiku nikdy nedělalal kvůli svému prospěchu. Vážím si Martina
a podporuji ho v těchto volbách.“

JarOmír šTěTina
novinář, poslanec eP

Je Pro JeDnotnou evroPu
„Bylo by dobré, kdyby se Martin
Bursík stal senátorem. Měl bych
v Evropském parlamentu jistotu, že
v českém Senátu sedí člověk, který
by pomáhal budovat jednotnou evropskou politiku.“

OndřeJ HöPPner
vydavatel, novinář

Billboard již
na „havlově“ domě
(rašínovo nábřeží)

Protože si to zasLoužÍ
„Martin si mě získal ve chvíli, kdy mi
daroval rotoped. Ten už sice, když mi
otrnulo, slouží jen na odkládaní hraček, které se dají zavěsit, ale i tak mu
to nikdy nezapomenu. Rotoped je,
jářku, přece fajn i jako společník.“

Pavel JurKOvič,
Hudební skladatel
Protože mu vĚŘÍm
„Vážený pane Bursíku, je mi ctí
napsat podporu k Vaší kandidatuře
do Senátu v obvodu, kde jsem celý
profesní život pracoval a v posledních letech i žiji. Věřím, že budete
náš dobrý senátor. “

TOmáš Klvaňa
Profesor new york univerity
Protože PŘesaHuJe
„V politice oceňuji hlavně odvahu a schopnost pracovat
pro věci, přesahující politikův úzce definovaný zájem.
Martin má obě vlastnosti. Je
jedním z velmi mála českých
politiků s vizí přesahující dvorek za domkem. Martin Senát
nepotřebuje, ale Senát Martina určitě ano!“

www.marTinBursiK.cz

PeTr václav
scénárista a režisér

Protože Je vÍC než inDián
„Martina Bursíka znám od dětských
let. Dnes ještě lépe než kdysi, když
jsme spolu tábořili v indiánských
stanech. Jako vrcholný politik a špičkový ekolog vždy čestně prosazoval obecné zájmy.“

Všechny fotografie použité v tomto časopise pocházejí z archívu Martina Bursíka,
byly uveřejněny s příslušným souhlasem, nebo jde o umělecky upravená díla.
S případnými dotazy se obracejte na adresu redakce@maslostranskenoviny.eu

www.martinbursik.cz
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PrOč má marTin
mOu POdPOru
eVa hOluBOVá
Herečka

“

Protože Ho PotŘeBuJeme
„Potřebuji nahlas říci, že bych chtěla,
aby se Martin Bursík dostal do Senátu České republiky. Můžeme mít
jakékoliv názory i občanské postoje,
ale musíme mít i politiky, kteří nás
budou hájit a bránit.“

Jiří menzel
0skarový režisér

Autorem postavičky Burpsíka je Pavel Beneš

Protože Je iDeáLnÍ
„Znám Martina Bursíka jako člověka, který se nechce spokojit s pasivní úlohou českého reptala. Z jeho
četných aktivit se mi jeví jako ideální člověk pro práci v Senátu České
republiky.“

BOris hyBNer,
mim, herec, režisér
Protože Je strom zeLený
„Ty jsi, Martiné, strom zelený... Nemyslím teď na politickou barvomluvu. Myslím teď na Tvou lidskou poctivost, na občanskou kuráž. Jsem
nadšen, že se vracíš do politiky.
Martine, jdi do toho! Ty to dáš!“

starosta suchdola Petr Hejl:
martin Bursík má mou podporu
při kandidatuře na senátora

BOřeK šíPeK,
výtvarník, designér
Protože Je Jiný
„Já opravdu neumím volit politicky,
tahle dimenze života se zcela vymyká mému rozumu. Proto budu volit
s velkou chutí skvělého člověka
Martina Bursíka za senátora České
republiky.“

TOmKi němec
fotograf
Martin hájí
na magistrátu
občany suchdola proti
dálnici dne
11. 9.

„S Martinem Bursíkem spolupracuji už skoro 20 let. Jako ministr
životního prostředí toho udělal hodně pro ochranu Suchdola před
dálničním okruhem a letadly a vítám jeho kandidaturu do senátu.“
Starosta Suchdola Petr Hejl

Protože umÍ PomáHat
„Martine, přeji Ti úspěch ve volbách. Znám tě jako rovného a zásadového chlapa. Budu rád, když
budeš moci svými postoji a názory
pomáhat naší zemi. Je to potřeba.
Mnoho štěstí!“

JarOslaV Bursík
Pradědeček
Protože Je to můJ Pravnuk
Jaroslav Bursík (1859 - 1934) byl
Martinův pradědeček, vydavatel
slavných Humoristických listů a jeden z nejvýznamnějších pražských
nakladatelů. Byl též radním Vinohrad.

facebook.com/senatormartinbursik

Krakonoš
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