
facebook.com/senatormartinbursik  www.martinbursik.cz  T.: 776 287 745

Edice Místních Novin  Číslo 3  Říjen 2014  facebook.com/senatormartinbursikwww.martinbursik.cz T.: 776 287 745

MiMořádné Vydání

Musíme se zbavit závislosti 
na Rusku, aby nás Putin ne-

mohl vydírat hrozbou uzavření ko-
houtků.

Česká republika nesmí zpo-
chybňovat ruskou agresi. Sa- 

mi jsme prožili Mnichov a okupaci 

v roce 1968. Rusko ohrožuje i naši 
bezpečnost.

Sankce Evropské unie proti 
Rusku jsou mírovým řešením, 

je třeba je důsledně podpořit. Pu-
tina zastavíme jedině principiálním 
postojem, nikoli ústupky. 

1.
Hlavní teze o ukrajinské krizi

Martin Bursík: kandiduji do senátu, abych vrátil 
České republice hrdost svobodné zeměČeské republice hrdost svobodné země

Pojd́te volit 
a podpořte hrdou 

zemi! Když senátor, 
tak Martin Bursík!

stop rusku

3 Exkluzivní 
rozhovor 
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Martina zpovídal 
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Martin bursíK, eKolog, Který neslibuje hory doly

otÁZKa:  Lidé v České republice 
se začali bát války. Proč podpo-
rujete Ukrajinu proti silnějšímu 
Rusku?
MARTIN BURSÍK: Rusko je naší 
bezpečnostní hrozbou. Putin po-
važuje za „legitimní zájem“ Rus-
ka ovlivňovat bývalé státy Sovět-
ského svazu či jeho satelitů. A to 
se týká i nás.

otÁZKa:  Proč se to týká i České 
republiky?
MARTIN BURSÍK: Máme zkuše-
nost se sovětskou okupací. Jenom 
blázen si může myslet, že se 
Putin spokojí s Krymem, nebo  
s východní Ukrajinou. Naopak. 
Agresor dojde vždy až tam, 
kam ho necháme zajít. Moskvu 
naše země zajímá a chce vrazit 
klín mezi nás a naše spojence.

otÁZKa:  Jak podle vás brání 
české zájmy Miloš Zeman?
MARTIN BURSÍK: Nedostatečně. 
Na Ukrajině je válka. Na posled-
ním summitu NATO náš prezi-
dent řekl, že nejde o ruskou inva-
zi. Bývalý polský premiér Donald 
Tusk řekl, že NATO poskytlo Pol-
sku nezvratitelné důkazy o pří-
tomnosti ruských vojsk na Ukra-
jině. Proč náš prezident tato fakta 

PRotožE JE PEvný
v názoREch
„Má vyvážený, klidný, dobře 
promyšlený a spravedlivý pří-
stup, bez ohledu na osobní 
prospěch či zaujatost. Jeho 
intelektuální zvědavost, inteli-
gence a integrita z něj činí člo-
věka, u nějž jsem hrdý, že mu 
mohu vyjádřit podporu v jeho 
kampani do Senátu. 

Proč podporuji 
Martina Bursíka
při jeho kandidatuře 
do senátu České republiky

pepper 
de Callier
Ředitel Prague 
Leadership 
institute

PRotožE Má MoJi důvěRu
„Martina znám dlouho a má moji 
důvěru. Sám kandiduji za LES  
v Praze 1 na místní radnici a do 
Senátu České republiky budu 
rozhodně volit Martina.“

svatopluk 
karásek
Evangelický 
farář

na JEho Slově 
SE dá PoStavit důM
„Martin je typ osobnosti, která se 
v české politice skoro nevysky-
tuje. 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.“

jan  urBan
Novinář, 
disident

PRotožE JE vzdělaný
a PRacovitý
„Martina léta znám jako člověka 
moudrého, vzdělaného, s jas-
nými životními principy. Mám 
jistotu, že jako senátor nepro-
marní ani minutu.“

se ho nebudeme bát. Jsme svobodná země

vladiMír 
dráBek
exstarosta 
prahy 7

Petice občanů, kteří nesouhlasí s postojem 
prezidenta a premiéra k ruské agresi 

Martin Bursík společně s hudeb-
níkem Michaelem Kocábem 
(který po revoluci vyhnal ruskou 
armádu z ČR) a novinářem Ja-
nem urbanem (zakladatelem 
Občanského fóra) napsali petici 
„Jsme Česká republika. ne-

chceme být ani ryba, ani rak“.  
Petice je ostrým protestem pro-
ti přístupu české vlády k ruské 
agresi na Ukrajině. K dnešnímu 
dni ji podepsaly přes čtyři tisíce 
lidí, například tyto osobnosti: 
Jaromír Štětina, zdeněk Svě-

rák, olga Sommerová, Jiřina 
Šiklová, Jan hřebejk, Marie 
Rottrová, věra Čáslavská,  
Jan Ruml, Bořek Šípek a další.

zatajil? Jsou dva možné výklady: 
buď lže anebo nefunguje vo-
jenské zpravodajství.

otÁZKa: A jak lze 
tedy Putina zasta-
vit?
MARTIN BURSÍK: 
Především nesmí-
me kličkovat. Když 
budeme hrdou zemí, 
která se dobře stará  
o své spojenecké vazby, 
Rusko si na nás netroufne. Když 
se budeme bát a podlézat, ztra-

tíme hrdost, zradíme Ukrajinu 
a zradíme své spojence. Když se 
nebudeme bát, zastavíme Putina. 
Když budeme ustrašení, ztra-
tíme postupně všechno. Zo-
pakujeme roky 1938 a 1968. 

otÁZKa: Máme tedy Rusko po-
važovat za „špatné“ a Západ za 
„dobrý“?
MARTIN BURSÍK: Nevybíráme 
si, kdo je špatný a kdo dobrý. My 
jsme se už rozhodli, kde stojíme 

a víme přeci proč. Chceme být 
bezpečnou demokratickou zemí. 
Naši spojenci jsou na Zápa-
dě. My jsme Západ.
A pak jsou mezi námi ti, kterým 
se v minulosti líbilo být v sovět-
ském područí, a ti zlehčují naše 
spojenecké závazky. Bohužel to 

občas dělají i nejvyšší předsta-
vitelé země. V Rusku jsou 

také lidé, kteří milují mír  
a touží po svobodě. 
Ten, kdo u nás pod-
poruje agresivní po- 
litiku Putina, zrazu-
je demokraty v Rus- 

ku. 

otÁZKa: A může být někdy 
Rusko demokratické?
MARTIN BURSÍK: Věřím, že ano. 
Pomoci můžeme i my.

otÁZKa: Jak byste ovšem chtěl 
v roli senátora změnit obojaké 
postoje české vlády?
MARTIN BURSÍK: Každý člen 
zákonodárného sboru, který re-
prezentuje demokratickou ori-
entaci a principiální postoj vůči 
ruské agresi na Ukrajině, přispí-
vá k tomu, že se Česká republika 
nezaprodává. V Senátu budu 
vystupovat principiálně na 
obranu lidských práv, svo-
body a demokracie.

otÁZKa: Co sankce? Mají smysl? 
Sobotka i Babiš je opakovaně 
označili za neúčinné.
MARTIN BURSÍK: Už v polovině 
března jsem vyzval (spolu s Lu- 
bošem Dobrovským, Mirkem 

Musíme bránit 
odkaz václava havla. 

naši zemi teď řídí 
agrofert.

„Bylo mi devět. táta nás na chalupě vzbudil v půl 
šesté ráno, měl tranzistorák u ucha, brečel. To je 
konec. Konec svobody, řekl. ten den přijeli do 
vesnice ruské tanky,“ vzpomíná Martin Bursík.

Tiráž: Toto číslo vytvořil v říjnu 2014 Ondřej Höppner, Malostranské noviny ®. Případné další dotazy: redakce@malostranskenoviny.eu

STOP závislosti na Rusku

www.distancujemese.cz

Svůj podpis můžete připojit 
na internetové adrese

exKluZivně

Martin Bursík: Putina zastavíme, jen když 
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Martin bursík na tiskové konferenci v parlamentu 22. září. vlevo Michael Kocáb, 
uprostřed Karel schwarzenberg. společně varovali, že vláda jedná pokrytecky.

Štětinou a Michaelem Kocábem) 
premiéra Sobotku, aby v Evropě 
navrhnul sankce. Marně. Nyní 
se ukazuje, že náš požadavek byl 
správný. 
Ruská „elita“, musí pochopit, že 
její byznys na Západě, kam boha-
tí Rusové cestují, kde nakupují, 
studují a mají účty, skončí. Zos-
tření sankcí by měl doprovodit 
„Evropský plán energetické nezá-
vislosti na Rusku“, aby Putin ne-
mohl dále vydírat Evropu plynem 
a ropou. Svoboda má nevyčís-
litelnou hodnotu, nemůžeme 
ji srovnávat s cenou paštik . 

otÁZKa: Co je třeba dělat, aby-
chom nebyli na Rusku závislí  
a nemohl nám tudíž nikdo vyhro-
žovat?
MARTIN BURSÍK: Tak za prvé: 
Musíme v rámci EU dosáhnout 
zákazu dlouhodobých (až tři-
cetiletých) kontraktů na nákup  
a přepravu ruského zemního ply-
nu, jejich výpovědi a omezení je-
jich délky na maximálně 2 roky. 
Za druhé: Rusko nesmí mít 
monopol na dodávky plynu. 
Za třetí: Představuji si vytvoře-
ní „plynárenského Schengenu“. 
Tím se otevře Evropa konkuren-
ci. Za čtvrté je třeba podporovat 
technologie, které spoří energie.  
A za páté: Musíme zvýšit kapa-
city rafinérie v Kralupech, která 
zpracovává lehkou ropu z jiných 
zemí.

otÁZKa: Jak vidíte současnou 
českou politickou scénu na poza-
dí ukrajinské krize?

se ho nebudeme bát. Jsme svobodná země

do Senátu se volí většinovým 
volebním systémem. Proto je 
rozumné síly spojovat, nikoli 
je štěpit. 
Top 09 si osvojila moji kandi-
daturu do Senátu nezávisle na 
tom, že jsem předsedou Libe-
rálně ekologické strany. Vážím 
si tohoto postoje. 

S Top 09 mne spojuje nejen 
to, že jsem v roce 2007 přive-
dl Karla Schwarzenberga do 
vlády na post ministra zahra-
ničí, ale především společný 
důraz na principiální obhajobu 
lidských práv a zásadový po-
stoj k Rusku. Dále důraz na 
pokračování polistopadové za- 

hraniční politiky ve vztahu k Čí- 
ně a Tibetu, orientace země na 
Západ a odmítání relativizace 
zla a zločinů komunismu. 
Jsem rád, že budu moci vyu-
žít zázemí jejího senátorského 
klubu, k němuž mám názorově 
blíže, než k ostatním. 
věřím ve společný úspěch!

Proč kandiduji do senátu za 
TOP 09, ač jsem předsedou LES

MARTIN BURSÍK: Od Sameto-
vé revoluce jsme v nejvážnější 
krizi. Došlo k propojení po-
litiky s mafiány a politická 
soutěž je soubojem peněz 
a reklamních agentur.  Za-
žíváme vzestup ruského vlivu  
a nostalgie po „přehledném 
světě“ v době vlády komunistů  
a Sovětského svazu. Sledujeme 
nárůst extrémistů i skrytých  
služebníků Moskvy, kam řadím 

i hnutí ANO. Andrej Babiš od- 
mítá sankce vůči Rusku, pro- 
tože jsou v rozporu s jeho 
byznysem. Naši zemi řídí 
Agrofert.

otÁZKa: Co můžeme dělat proti 
tomu, co označujete za ohrožení 
naší demokratické cesty?
MARTIN BURSÍK: Obhajovat 
ideály z listopadu 1989: svobodu, 
demokracii, lidská práva. Musí-

Martin a média

me bránit odkaz Václava Havla. 
Musíme být hrdými Evropany. 
Návrat k těmto hodnotám chápu 
jako svůj klíčový úkol v roli sená-
tora.

Děkuji za rozhovor

autor rozhovoru
pavel Šafr
Novinář

Martin Bursík: Putina zastavíme, jen když 
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JE PRo JEdnotnou EvRoPu
„Bylo by dobré, kdyby se Martin 
Bursík stal senátorem. Měl bych  
v Evropském parlamentu jisto-
tu, že v českém Senátu sedí 
člověk, který pomáhá budovat 
jednotnou evropskou politiku.“ 

Proč podporuji 
Martina Bursíka
při jeho kandidatuře 
do senátu České republiky

jaroMír 
ŠTěTiNa
Novinář, 
poslanec EP

PRotožE Má daR 
„Martin má dar rozeznat věci 
podstatné od nepodstatných  
a svoji sílu napřít správným 
směrem. Jde mu o prospěch 
národa a ne o společenské po-
stavení. Proto podporuji jeho 
kandidaturu do Senátu.“

MiCHael 
koCáB
Hudebník

vždycky to Byl 
PERfEktní kluk
„Martin chodil do školy s mými 
dětmi, pak byl s nimi ve skaut-
ském oddíle a vždy to byl per-
fektní kluk. Politiku nikdy nedě-
lalal kvůli svému prospěchu. 
Vážím si  Martina a s radostí ho 
podporuji v senátních volbách.“

JiŘiNa 
Šiklová
Spisovatelka

vRací SE vE SPRávný ČaS
„Je mi ctí, že mohu podpořit 
kandidaturu Martina Bursíka 
právě teď, v době, kdy Česká 
republika znovu hledá své mís-
to v neklidném světě a ve jmé-
nu domnělých hospodářských 
výhod opouští mnoho polisto-
padových hodnot a ideálů.“

DžaMiLa 
steHlíková
exministryně 
pro lidská 
práva

S Dalajlámou jsem se setkal 
mnohokrát. Mluvili jsme o si-
tuaci v Tibetu, porušování lid-
ských práv a jak můžeme my 
Češi pomoci. dalajláma si 
naší podpory velmi vážil. Po-
pisoval mi podrobně, jak Číňa-
né devastují místní krajinu těž-
bou nerostných surovin.

jeHo svátost 
dalajláMa

prezident 
váClav Havel

václav havel patřil v české 
politice k lidem, s nimiž jsem 
se cítil hodnotově nejvíc pro-
pojený. Tady mi vyprávěl, jak 
při výjezdu z Prahy na Hráde-
ček pozoruje, jak město ztrácí 
hranice, o věnci vilek, které jsou 
si blízko a přesto beznadějně 
osamělé.

2013
prezident 

BaraCk oBaMa
S prezidentem Barackem Oba-
mou jsem se setkal při jednání 
vyslanců G10 o klimatu ve Wa-
shingtonu, kde jsem zastupo-
val Evropskou unii. Pro mne je 
to vizionář, který se snaží kon-
zumně orientovanou společ-
nost učit odpovědnosti vůči 
budoucím generacím.

Lidé, s nimiž se cítím být propojený3

Víc než kobliha: Martinova 
pojízdná volební kavárna
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Náplavka, 16. září Trója, 19. září

Lennonova zeď, 25. září

Paní Meda 
s žertovnou 

plackou 
„Burpsík 

do senátu“.

2009 2009

„Denně šlapu do pedálů kola 
pojízdné kavárny a brázdím uli-
ce senátního volebního obvodu 
č. 27 (holešovice, bubeneč, 
trója, nové Město, staré 
Město, střešovice, Malá 
strana, josefov a hradčany, 
suchdol, sedlec a letná). 
Podávám kávu a mluvím s lid-
mi. Politik by měl podle mě  
chodit za lidmi a ukázat jim, že 
až bude zvolen, mohou oni kdy-
koli přijít za ním,“ říká Martin.
Telefon: 776 287 745

VíTe, že...
Martin byl v roce 2012 vyzname-
nán Cenou Josefa Vavrouš-

ka Nadace Charty 77 
za zásluhy o životní prostředí. 

Jde o prestižní cenu, kterou do-
stávají odborníci za mimořádné 

činy. Politici zcela výjimečně.


