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Mgr. František Bublan

František Bublan se narodil v Třebíči v dělnické rodině.
Po maturitě nastoupil na VŠZ v Brně, ale po dvou letech odešel studovat teologii na UK v Praze se sídlem
v Litoměřicích. Studia dokončil v roce 1976 a začal působit jako duchovní na jižní Moravě. V roce 1977 se stal
signatářem Charty 77, po níž následovala perzekuce ze
strany StB. V roce 1978 mu byl odebrán státní souhlas
pro výkon duchovenské činnosti a byl označen za nepřátelskou a protisocialistickou osobu. Poté pracoval
jako řidič.
V roce 1991 nastoupil do nové zpravodajské služby
FBIS, v roce 2001 byl jmenován ředitelem Úřadu pro
zahraniční styky a informace a v letech 2004 až 2006
zastával funkci ministra vnitra ČR. Od roku 2006 byl
poslancem Parlamentu ČR. V letech 2006 až 2010 byl
předsedou Výboru pro bezpečnost a v letech 2010
až 2011 předsedou Výboru pro obranu a bezpečnost.
Nyní je předsedou Stálé komise pro kontrolu činnosti
Generální inspekce bezpečnostních sborů.
František Bublan je ženatý, má tři dospělé děti a čtyři
vnuky.

Obvod Třebíč

Kandidát ČSSD do Senátu na Třebíčsku František Bublan považuje současný Senát za jediný účinný nástroj,
jak čelit asociální pravicové politice. Senát zůstává
poslední ústavní pojistkou, která ochrání demokracii,
základní lidská práva a lidskou důstojnost. František
Bublan je signatářem Charty 77, po roce 2004 byl ministrem vnitra a později poslancem. Je uznávaným odborníkem na bezpečnost.
Jako senátor se chce zasadit především o:
l
l

	zachování základních lidských práv a důstojnosti,
	to, aby pravicová vláda už dále nepokračovala v demontáži sociálního státu,

	zachování hasičských a policejních stanic v okrese,
l 	boj proti korupci, která vysává ekonomiku, ničí mel

zilidské vztahy, rovnost občanů v běžném životě
a mravní úroveň národa,
l 	zvýšení zaměstnanosti, mzdové úrovně a motivace
lidí hledat práci. Řešením je trpělivé hledání každé
prospěšné investice do regionu, spolupráce s Úřadem
práce, Hospodářskou komorou a podnikatelskými
subjekty,
l 	posílení turistického ruchu na Třebíčsku,
l 	udržení a případný další rozvoj JE Dukovany, která je
nejenom významným energetickým přínosem pro
celou republiku, ale také stabilním zaměstnavatelem,
l 	podporu potřeb měst a obcí na Třebíčsku, stejně jako
o prosazování oprávněných požadavků lidí, kteří se
na něj obracejí.

Váš kandidát
do Senátu

Moje motto:

„Abych mohl žádat
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Spravedlivé reformy ČSSD

Oranžový senát – pojistka proti
dopadům pravicové politiky

Chceme společně s vámi změnit naši zemi k lepšímu!
Česká strana sociálně demokratická má připraveny
reformy, které jsou sociálně šetrné, ekonomicky
vyvážené a náklady na ně ponesou spravedlivě všichni
občané České republiky.
Námi navrhované reformy prosadíme v Senátu
Parlamentu ČR, pokud se nám podaří zachovat
většinové zastoupení ČSSD.
ČSSD bude v rámci „Spravedlivých reforem“
sledovat tyto priority:
l

	budeme usilovat o zachování snížené sazby DPH,
která zachová levnější potraviny, léky a knihy,

l

l

	zajistíme

více pracovních míst,
hospodářský i ekonomický růst,

podpoříme

	chceme přestat žít na dluh, veřejné rozpočty by
měly být vyrovnané, zabráníme daňovým únikům,

l

Senát se stal díky většině ČSSD jedním z posledních
míst, kde lze zabránit největším chybám a likvidačním asociálním opatřením pravicové koalice. ČSSD se
tak daří zmírnit další zhoršování sociální situace v naší
zemi.
Přijďte ve volbách podpořit našeho
kandidáta, protože Senát s většinou
senátorek a senátorů ČSSD:
l

odstraňuje legislativní chyby,

l

hájí zájmy regionů a řeší jejich problémy,

l

brání venkov proti diskriminaci,

l

zpoplatnění nadstandardní péče, poplatkům
za pobyt v nemocnici, omezení podpory stavebního
spoření, likvidaci sociální péče, omezování práv
občanů, prosadil zmírnění opatření namířených
proti důchodcům, prosazoval přísnou regulaci
hazardu,

	prosadíme jednotný standard zdravotní péče, který

poskytne všem stejnou šanci na kvalitní zdravotní
ošetření, zrušíme zbytečné regulační poplatky,

l

l

	zamezíme

zavírání nemocničních oddělení
a privatizaci nemocnic, pro rychlou lékařskou
pomoc je veřejná síť nemocnic a center první
pomoci nezbytná,

l

	budeme investovat do budoucnosti, dáme více
peněz na vědu a výzkum,

l

	zachováním stávajícího počtu hasičů a policistů
zabezpečíme rychlý dojezd na místo neštěstí, a tím
vyšší bezpečnost občanů,

l

	chceme zabezpečit lidem důstojné stáří, proto
budeme prosazovat spravedlivou penzijní reformu,

l

	boj proti korupci musí být nekompromisní

a systematický! Obnovíme finanční policii, budeme
přísně sledovat veřejné zakázky a prosadíme
majetková přiznání.

	dbá na dodržování ústavy – například v otázce
výpočtu penzí, chrání nezávislost Ústavního soudu,

l

	rozšiřuje demokracii – senátoři ČSSD prosadili
přímou volbu prezidenta republiky, prosazuje také
zákon o obecném referendu,

	prosadíme bezplatné a kvalitní veřejné vzdělávání,
které umožní každému bez rozdílu uplatnit svůj
talent,

l

l

	získáme více peněz na sport a kulturu vyšším
zdaněním hazardu,

	se ostře postavil například proti zvýšení DPH,

l

	je otevřený veřejnosti – žádný jiný ústavní orgán

není v tak úzkém a častém kontaktu s občanskou
společností – se zástupci protestních sdružení,
občanských iniciativ, petičních výborů apod.

volTE
V senátních
VOLBÁCH
1. kolo
12. – 13. 10. 2012
2. kolo
19. – 20. 10. 2012

