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Vážení čtenáři, milí spoluobčané, 
Dovolte mi, abych usiloval o  vaši 
důvěru v říjnových volbách do Se-
nátu PČR.  Jsem člověk s dlouhole-
tou zkušeností z místní samosprávy. 
Šestnáct let jsem členem městského 
zastupitelstva v  Náchodě, z  toho 
osm let jsem členem náchodské 
městské rady, třetím rokem jsem 
neuvolněným místostarostou měs-
ta Náchoda. Po  celou dobu mého 
působení v komunální politice jsem 
si zároveň ponechal svoji civilní 
profesi novináře v regionálním pe-
riodiku, která mi umožnila pozná-
vat problémy regionu. Nikdy jsem 
tento region neopustil kvůli jiným 
funkcím. Nejsem od  reality odtr-
žený profesionální politik, znám 
problémy lidí. Nechci si, v případě 
mého zvolení, postavit senátorskou 
lavici do  osobní výlohy k  jiným 
funkcím. V  případě mého zvolení 
do  senátu PČR se budu věnovat 
pouze a  jen práci senátora. Pokud 
budu zvolen senátorem, zaměřím 
se na  sbírání podnětů od  jednot-
livců i  místních samospráv, v  čem 
budu moci v příštích letech regio-
nu jako senátor pomoci. Nicméně, 
hlavní úkol pro práci člena horní 
parlamentní komory vidím rovněž 
v  důsledné a  poctivé práci přímo 
v  senátu. Práce přímo v  regionu, 
práce v  senátu. Správné vymezení 

a  naplňování těchto dvou činnos-
tí vidím jako hlavní a  první úkol 
v  případě mého zvolení členem 
senátu. Často se mě lidé ptají, co si 
myslím o  senátu jako instituci na-
šeho demokratického parlament-
ního systému. Zda považuji senát 
za důvěryhodný. Myslím si, že dů-
věryhodnost senátu záleží na  dů-
věryhodnosti jeho členů a důvěry-
hodnosti rozhodnutí, které přijímá. 
Důvěra v  senátory se jistě navýší, 
když nebudou tuto funkci vyko-
návat pouze jako přívažek k  jiné 
vysoké veřejné funkci, ale budou 
se této práci naplno věnovat.  Jako 
instituci považuji senát za důvěry-
hodnou a smysluplnou část našeho 
parlamentu. Je to zásadní pojistka 
demokracie. Funkci pojistek ocení-
me až v nějaké krizové situaci. Platí 
to v  případě elektroinstalace i  de-
mokracie. Do požáru – v dějinném 
či hasičském smyslu slova, pova-
žujeme bohužel  všechny pojistky 
za málo důležité. Pamatuji si jeden 
citát W.Churchilla, který říká: Dik-
tátoři jezdí na  tygrech, z  nichž se 
bojí slézt. A  ti tygři se stávají hla-
dovými… Mám rád historii a  ne-
mám rád ty, co jezdí na tygrech. Se-
nát je zásadní bariéra demokracie, 
na které si tygři (i  ti, co je sedlají) 
vylámou zuby. I když je vždy poli-
tika hledání kompromisů, nechtěl 

bych nikdy spolupracovat s  jed-
notlivci a subjekty v okamžiku, kdy 
jejich činnost bude útočit na  zá-
kladní lidské svobody, na principy 
demokracie. Kandiduji do  Senátu 
Parlamentu České republiky. Ne-
budu spolupracovat s  těmi, jejichž 
konání by mohlo uškodit zájmům 
České republiky a  občanům této 
země. Zlepšení politické kultury 
v  naší zemi pro mě znamená ná-
vrat od  bezbřehého pragmatismu, 
populismu a  morální okoralos-
ti k  principům, které se snažíme 
učit ve  školách již malé děti: Ro-
zeznat pravdu od  lži, mít na  věc 
vlastní názor. A politici ke zlepšení 
mohou přispět i  tím, že nebudou 
sbírat různé funkce, ale budou se 
věnovat jedné činnosti. Potom bu-
dou obíhat v  našem legislativním 
prostředí rozumné a  prospěšné 
zákony a  normy. V  případě svého 
zvolení senátorem se chci naplno 
věnovat této práci. Pokud bych byl 
v  těchto volbách zvolen i  za  člena 
Městského zastupitelstva v Nácho-
dě (do kterého kandiduji), zůstanu 
pouze řadovým zastupitelem. To je 
pro mě maximum možného sou-
běhu veřejných funkcí. Novinářská 
a publicistická činnost, včetně prací 
na  knihách,  je pro mě koníčkem. 
Tento koníček si ponechám.  
 V úctě Mirek Brát

Mirek Brát
          místostarosta Náchoda, novinář
          kandidát do Senátu PČR za volební obvod Náchod

          www.mirekbrat.cz

NEMÁM RÁD TY, CO JEZDÍ NA TYGRECH…

Jako místostarosta města jsem se v uplynulém období  věnoval řadě spo-
lečných česko-polských projektů. V rámci jednoho z těchto projektů se po-
dařilo získat automatické defi brilátory, které nyní patří i do výbavy vozů 
náchodských městských strážníků.

Fascinuje mě život pod vodní hladinou. Už v dětství jsem chtěl toto okouz-
lení vyjádřit slovem i obrazem. Sen jsem si vyplnil: v pražském naklada-
telství Naše vojsko jsem v  letech 2007-2017 vydal pět knih věnovaných 
sportovnímu potápění, cestování, podvodní fl óře i  fauně.bližší info na 
www.marenostrum.cz

Na náchodské lesní i rybniční hospodářství, na lidi, kteří se o toto živé bo-
hatství města starají, jsem byl vždycky hrdý. Na snímku s bývalým dlouho-
letým jednatelem společnosti Lesy města Náchoda s.r.o. Ing. Josefem Haš-
kem při výlovu rybníka Podborný na katastrální hranici Náchoda a Dolní 
Radechové. 

Po celou dobu mého působení v komunální politice jsem nikdy neopustil 
svoji práci novináře v regionálních novinách ECHO (v malých novinách 
to ovšem není nikdy jen práce u klávesnice počítače, jak dokládá snímek 
z distribuce novin ECHO z tiskárny). Pracuji v novinách ECHO již dva-
cátým pátým rokem. 

(Zadavatel: Česká strana sociálně demokratická, 
Zpracovatel – Mgr. Karel Petránek, noviny ECHO)
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Mirek Brát
          místostarosta Náchoda, novinář
          kandidát do Senátu PČR za volební obvod Náchod

          www.mirekbrat.cz
(Zadavatel – Česká strana sociálně demokratická, Zpracovatel – Uniprint s.r.o. Rychnov nad Kněžnou)

Jakým tématům 
a okruhům se chci 

v Senátu PČR 
věnovat:

tématu základního 

a mateřského školství 
snížení byrokratické a  další zátěže 
ředitelek mateřských škol, možnost 
měst a obcí jako zřizovatelů základ-
ních škol ovlivňovat rozmístění 
žáků v  těchto školách v návaznosti 
na kapacitu škol (větší důraz na prá-
vo obce stanovit školský obvod pro 
konkrétní školu)

tématu sociálního 

zabezpečení 

a důchodového systému 
trvalé a  soustavné prosazování 
názoru, že důchod poskytovaný 
od státu má být důstojným fi nanč-
ním základem pro zajištění života 
ve stáří, zajištění zdrojů ve státním 
rozpočtu, podpora péče o  seniory 
v domácím prostředí

tématu ochrany přírody 

a vody v krajině 
v souvislosti s klimatickou nestabili-
tou a menšímu množství dešťových 
srážek je nutná zvýšená ochrana 
zdrojů vody a  podpora opatření, 
které zlepšují nakládání s  vodou: 
využití dešťových srážek, snížení 
odtoku vody z krajiny, pobídky pro 
města a  obce při hledání nových 
zdrojů vody a  lepším využití vod-
ních zdrojů stávajících

tématu prosazování 
individuálních práv 
a orientace v právním 
prostředí
mnoho občanů se potýká se stá-
le složitějšími právní normami při 
prosazování vlastních práv... rád 
bych se v  rámci možností věnoval 
i těmto případům při činnosti regi-
onální senátorské kanceláře, tj., po-
mohl jim zprostředkovat na  jejich 
problém relevantní právní názor, 
konzultaci

tématu podpory výstavby 

startovacích nájemních 

bytů a seniorských domů 
podpora projektů startovacích bytů 
pro mladé a  seniorských domů 
z  centrálního státního rozpočtu 
do rozpočtu měst  a obcí, vyvážený 
a  seriózní vhled do  problematiky 
trendu stárnutí populace

tématu samosprávy 

menších měst a obcí 
snižování administrativní zátěže 
neuvolněných starostů a  dalších 
neuvolněných funkcionářů obcí –
jako neuvolněný místostarosta jsem 
„na vlastní kůži“ poznal, jak složité 
je propojení vlastní civilní profese  
s  působením neuvolněného veřej-
ného funkcionáře v této pozici


