
 
 

Půjdu k volbám. Po včerejšku už vím, koho budu volit. 

Tisková zpráva 

 

Krajská hospodářská komora jižní Moravy a Regionální hospodářská komora Brno připravily 

pro občany Brna unikátní příležitost vyslechnout si názory krajských lídrů sedmi 

nejvýznamnějších politických stran dle dlouhodobých preferencí kandidujících v podzimních 

předčasných volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.  

V pondělí 1. října 2013 se v Rotundě pavilonu A na brněnském výstavišti uskutečnilo diskuzní setkání 

pod názvem „Aréna politiků“. Občané Jihomoravského kraje zejména z řad podnikatelů a studentů si 

přišli vyslechnout názory politiků, co je potřeba po volbách změnit a jakým způsobem toho docílit. 

Role moderátora se ujal rektor Masarykovy univerzity pan Mikuláš Bek. Předseda Krajské 

hospodářské komory jižní Moravy pan Michal Štefl a předseda Regionální hospodářské komory Brno 

pan Miroslav Hošek srdečně přivítali všechny přítomné. 

Následně pan rektor Mikuláš Bek představil zástupce jednotlivých politických stran.  

Pan Michal Hašek, hejtman JMK za ČSSD, vyzdvihl problém dopravní dostupnosti kraje, zejména 

chybějící páteřní komunikace R43 a R52. Dále představil své priority v oblasti dostupného 

zdravotnictví a podpory zemědělství. Představil též navrhované změny daňového systému, které 

ČSSD bude prosazovat. 

TOP 09 zastupoval pan Rom Kostřica. Zdůraznil význam podnikání pro rozvoj regionů. Ve svých 

vystoupeních kladl důraz na dopravní infrastrukturu v regionu, zaměstnanost, efektivní čerpání 

sociálních dávek a prevenci zdraví. 

Pan Vojtěch Adam za KSČM pohovořil o důležitost zaměstnanosti pro celý kraj. Chce zlepšit čerpání 

financí z EU fondů, podpořit dostupné zdravotnictví pro všechny a co nejdříve dobudovat klíčové 

stavby dopravní infrastruktury v kraji. 

Krajský lídr Hnutí ANO pan Bohuslav Chalupa představil toto hnutí a jeho priority. Hnutí ANO 

prosazuje systémové změny legislativy, protikorupční opatření, dobudování dopravní infrastruktury. 

Sdělil, že hodlá naslouchat podnikatelům a radit se s nimi. 

ODS reprezentoval pan Petr Fiala, bývalý rektor Masarykovy univerzity a ministr školství. Zdůraznil 

důležitost úzké vazby mezi firmami střední a vysokými školami. Podpořil model duálního vzdělávání, 

vědy, výzkumu a inovací. Připomněl význam zemědělství pro Jihomoravský kraj. 

SPO Zemanovce reprezentoval pan František Lukl. Ve svých příspěvcích kladl důraz na efektivní 

čerpání EU fondů, dostupné zdravotnictví, hospodárné sociální dávky. Zdůraznil potřebnost „vlády 

zdravého rozumu“ na celostátní úrovni. 

Pan Jiří Mihola z KDU-ČSL představil své priority, kterými jsou podpora rodiny, rozvoj odborného 

celoživotního vzdělávání. Podtrhl důležitost duálního systému vzdělávání (propojení škol a výrobních 

společností). Podpořil vědu, výzkum a inovace. Nechce opomíjet oblast kultury. 

Účastníci Arény politiků velmi pozitivně hodnotili věcnost představených politických priorit a 

odbornou úroveň diskuze. Byli též spokojeni s celkovou organizací akce. Akce se zúčastnilo 153 osob. 

 

Vypracoval: úřad KHK JM 

V Brně, dne 2.10.2013 


