Vážení členové
a podporovatelé KDU-ČSL,
obracím se na Vás krátce poté, co jsem na základě poměrně dlouhých a důkladných jednání
s politickými stranami podal přihlášku do voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu
č. 27. Tedy v obvodu, za který jsem senátorem už téměř 6 let. Tento obvod zahrnuje celou
Prahu 1; celou Prahu 7; z Prahy 2 Nové Město a Vyšehrad; z Prahy 6 Bubeneč, Střešovice
a Sedlec; Suchdol; Troju. První kolo voleb proběhne v pátek a sobotu 2. a 3. října a druhé kolo
opět v pátek a sobotu o týden později. Moji kandidaturu společně s KDU-ČSL podporuje
také Praha sobě, Strana zelených a hnutí Senátor 21.
V Senátu bych se i nadále rád kromě standardní zákonodárné práce zaměřoval na otázky
dobrého prostředí pro život (včetně klimatické krize), a to zejména s ohledem na život
v Praze. Hodně mi záleží také na tom, abychom byli platnými členy a spolehlivými partnery
v EU, pro což jsem se v uplynulých letech hodně nasazoval jako předseda senátního Výboru
pro záležitosti EU. Další mojí klíčovou prioritou je vzdělávání a vzdělanost - bez toho spokojenější společnost těžko vznikne. Starat se chci i o elementární férovost ve fungování společnosti
a zejména státu a tedy o vlastně o ústavnost - to je ostatně jedna z hlavních funkcí Senátu.
Budu si nesmírně vážit, pokud se rozhodnete mojí kandidaturu podporovat. Udělat pro to
můžete především šíření osobního doporučení přátelům, známým, kolegům apod., především
pak těm, kteří bydlí ve volebním obvodu č. 27. Pokud Vám to Vaše situace dovolí, budu vděčný
i za finanční příspěvek na volební kampaň na účet číslo 2501710691/2010 (s variabilním symbolem
vašeho rodného čísla či IČO a se specifickým symbolem 27). A samozřejmě, až se volby
přiblíží, uvítám každého, kdo bude ochoten pomoci s praktickými záležitostmi volební kampaně. Pokud byste byli ochotni jakoukoliv formou pomoci, kontaktujte prosím manažera
volební kampaně Karla Höfera na karel.hoefer@gmail.com nebo na tel. 777301892 a domluvíme
se na podrobnostech.
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Děkuji Vám za pozornost věnovanou tomuto dopisu a za každou případnou pomoc.
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