NEDEJME SI VZÍT
SVOBODU!
MAREK BENDA
VÁŠ HLAS PROTI VŠEMOCNÉMU STÁTU
WWW.MAREKBENDA.CZ
VOLBY 25. A 26. ŘÍJNA 2013

„Chci klidně chodit spát
a beze strachu vstávat,
své děti po svém vychovávat."

Proč volit ODS?
S laskavým svolením cituji prof. MUDr. Cyrila Höschla:
„Ač to mnohým zní paradoxně, nejlepší volba je nyní ODS.
Kmotři dílem odpadli, dílem přešli k vítězům a vykukové už
leští kliky u očekávaně vládních stran, takže ODS se bez
nich opět stává i pro poctivě pravicově smýšlející občany
volitelnou nadějí. Navíc je dobrá šance, že se v opozici
zušlechtí, neboť prospěcháři už za ni sotva budou kopat.
Další argument pro ODS je převzatý z burzy: komodity se
nakupují, když je jejich cena dole, a prodávají, když je nahoře.
V prvním případě proto, že jejich cena následně většinou
roste, ve druhém naopak klesá.“

Mnoho lidí prý tvrdí, že za komunismu jsme se měli lépe.
Neměli, snad s výjimkou pár desítek tisíc pohlavárů, kteří
aktivně zrazovali vlastní národ a spolupracovali s okupanty.
Komunisti nám nabídli blahobyt výměnou za naši svobodu.
Výsledkem byla bída a otroctví.
Tak to bude vždycky. Svoboda má tu vlastnost (podobně
jako například zdraví), že dokud ji člověk má, připadá mu
bezcenná. Pak máme tendenci vyměnit ji za větší míru
bezpečí, péče, prosperity, pořádku, ale třeba i potrestání těch,
kterým to přejeme.

Co k tomu dodat? Pro nadcházející volby máme v Praze
skvělou kandidátku, složenou z osobností, které se nemusí
skrývat za něčí tvář. V jejím čele stojí Miroslava Němcová,
dáma, která svým životem a prací jasně dokázala, že by
byla výtečnou premiérkou. Žena, která vždy stála pevně na
svých hodnotách a principech, a to i v době, kdy to pro ni
nebylo politicky výhodné. Zvolme ji naší premiérkou.

To je však obchod s ďáblem. Jak víme už z pohádek, takový
obchod nikdy nedopadne dobře. Prodáme-li někomu naši
svobodu, vezme si nejen ji, ale pak i všechno ostatní.
Dvacáté století je v naší zemi spjaté s neustálým bojem,
utrpením, oběťmi. Bojovali naši předci na bojištích Evropy,
Asie či Afriky, v protinacistickém či protikomunistickém
odboji za vyšší sociální jistoty nebo za blahobyt? Nikoli,
bojovali za svobodu. Za možnost rozhodovat o osudu svém,
své rodiny i vlasti bez diktátu shůry. Naši nejstatečnější volili
svobodu, ač nezapomínali, že je spojena s odpovědností.
Chtěli, abychom za úspěchy či neúspěchy, podařené či
pokažené životy nesli odpovědnost sami, bez vlivu ať již
milostivého císaře, nebo zrůdných nacistických
a komunistických tyranů.
Vždy budu bojovat za to, abychom si tuto svobodu
nenechali vzít žádnou kolektivistickou či diktátorskou pěstí,
byť moderně obalenou v sametové rukavici.

Váš Marek Benda

A proč do toho dál jdu?
Jsem šťastně ženatý katolík, otec čtyř dětí,
vášnivý houbař, rybář, rád hraji mariáš, bridž,
volejbal a bowling.
Jsem konzervativec, vážím si odkazu předků,
respektuji autoritu, ale život jsem zasvětil boji
za svobodu.

Povoláním jsem především
politik. Mnoho lidí mi vyčítá, že
jsem celý život dělal jen politiku.
Mají pravdu. Já se ale ptám:
chcete, aby politiku dělali
amatéři?

Cítím se osobně odpovědný za vše, co
se v této zemi od listopadu 1989 událo.
Byl jsem u většiny významných dějů
a neumím se na rozdíl od mnoha jiných
tvářit, já nic, já muzikant. Zároveň jsem
však na spoustu věcí hrdý. A protože
stále pokládám vývoj posledních 23 let
v zásadě za správný (aniž bych popíral,
že jsme na cestě udělali spoustu chyb),
tak odmítám odevzdat budoucnost do
rukou všelijakých pohrobků
komunismu, ať už se tváří jakkoli
podnikatelsky či moderně.
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CoSE
prosazuji
(více viz www.marekbenda.cz)
CO
CHYSTÁM
UDĚLAT
DOBRÉHO?
Co nejméně zásahů státu do výchovy.
Žádné diktování zdravé stravy, životního stylu,
povinné sexuální výchovy na školách a podobných
výmyslů. Rodiče mají dost vlastního rozumu.

Část důchodového spoření převádět svým rodičům.
Lidé, kteří řádně vychovali děti a věnovali tomu nemalý
čas, úsilí a výdaje, mají právo, aby mohli být svými
dětmi ve stáří podpořeni.

Společné zdanění manželů zejména v případě
zavádění nových daňových pásem zvýší příjem rodiny.

Odmítám majetková přiznání pro každého z nás.
Je to první krok k vyvolání závisti a rozpoutání
třídního boje.

Stát a soudy musí chránit právo občana
na soukromí. Je třeba omezit šmírování a nahlížení
do ložnic, ať už se jedná o soukromé bezpečnostní
agentury, bulvární plátky nebo dokonce státní orgány.

Hlavním úkolem státu je zajistit spravedlivé a včasné
rozhodování sporů a potrestání porušení práva.

CoSE
se CHYSTÁM
povedlo (v letech 2010-2013)
CO
Prosazení nového
Občanského zákoníku. Jde
UDĚLAT
DOBRÉHO?
o kodex, který by nás měl konečně vytrhnout ze
setrvačnosti komunistického civilního práva
a i v oblasti soukromých vztahů posunout k Západu.
Spravedlivé vyřešení vztahu státu a církví včetně
navrácení majetku církvím. Jedná se o dávný dluh,
kterým si nikdo nechtěl pálit prsty, ale který
dlouhodobě prospěje státu i všem registrovaným
církvím.
Prosazení zákona o III. odboji a odrážení útoků na
Ústav pro studium totalitních režimů až do okamžiku,
kdy se proti nám levice spojila s představiteli TOP 09.
Zabránění nejrůznějším regulacím a zásahům do
života každého z nás. Ať se jedná o povinné dětské
helmy na lyžích, snahy o zasahování do výchovy dětí
(zákaz pohlavku), špiclování internetu, nebo
o omezování kuřáků a milovníků tučných jídel
či zásahy do soukromí ze strany státu.
Pomoc se zásadní očistou ODS od vlivu všelijakých
zákulisních hráčů. ODS je jedinou stranou, která tento
problém dokázala nejen pojmenovat, ale také ho řešit.

Vláda zde i v časech krize vládla
poměrně dobře a provedla naši
zemi objektivně nejsložitějším
obdobím od roku 1989. Kladla
důraz především na zastavení
nárůstu zadlužování, přesto však
nedošlo ani k sociálním bouřím, ani
k drastickému zvýšení
nezaměstnanosti nebo bídy.
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Hlasy pro Marka Bendu
Tomáš Töpfer,
herec a ředitel Divadla na Vinohradech

Podpořte kandidáty ODS
z Prahy 4 a Prahy 12
Pokud chcete podpořit Marka Bendu,
zakroužkujte č. 10 na volebním lístku ODS.

Ing. Vojtěch Kos, MBA
ekonom, podnikatel, 41 let
www.vojtechkos.cz

SVOBODA

Ing. Blanka Menzelová
manažerka kvality, 56 let

Já vím, a to nejsem ornitolog, že se kroužkují ptáci a ne
lidé. Tentokrát ale musím udělat výjimku a „okroužkuji“
svého kamaráda Marka Bendu. Proč? Protože podle
toho poznáte, stejně jako u ptáků, že se nikam
nestěhuje, že není přelétavý, jako mnozí jiní stěhovaví
„ptáci“.

Prof. JUDr. Karel Eliáš,
hlavní autor návrhu nového občanského
zákoníku, právník, právní vědec
Poznal jsem Marka Bendu jako jednoho ze svých
studentů, znám ho jako kolegu v Legislativní radě vlády
a pozoroval jsem jeho práci v ústavněprávním výboru
Poslanecké sněmovny při půlročním projednávání
návrhu občanského zákoníku. Náleží mu mé uznání za
jeho právnické znalosti i respekt k jeho zásadovosti
a čestnosti. Je to člověk, který splní, co slíbil. Proto si
přeji Marka Bendu v našem Parlamentu.

Jaroslav Kubera,
senátor a primátor Teplic

NENÍ NIC SAMOZŘEJMÉHO,
NA VĚKY ZÍSKANÉHO,
O SVOBODU
SE MUSÍME UMĚT

PharmDr. Petr Fifka
manažer ve farmacii, 46 let

VŽDY ZNOVU POPRAT.

Sledujte mě na internetových
stránkách, facebooku a twitteru
W: marekbenda.cz
F: facebook.com/benda2013
T: twitter.com/marekbenda2013

Občas Markovi napůl v žertu vyčítám, že musí lézt před
novináře i s absolutně nepopulárními tématy. A ještě je
někdy vysvětluje tak, že mu skoro ani já nerozumím.
Současně si uvědomuji, kolik je toho schopen
obsáhnout a odpracovat. Česká politika potřebuje
skutečné politiky, kteří se za svůj názor nestydí. A kteří
v životě dokázali, že se nebojí. Já bych Marka Bendu
zakroužkoval.
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