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A. Vondra kandiduje za ODS do Senátu
Bývalý diplomat Alexandr Vondra se stal kandidátem na senátora za ODS v obvodu
Litoměřicko-Slánsko. Na sněmu volitelů získal nestraník Vondra téměř plný počet hlasů. Starosta
Terezína Jan Horníček a místostarosta obce Křešice Pavel Richter, kteří se také ucházeli
o kandidaturu, získali jen několik hlasů. Bývalý český velvyslanec v USA a signatář Charty 77 Vondra
sice nebydlí v obvodu, ale má v okolí Úštěka chalupu a počítá s tím, že se jednou na ní odstěhuje.
Nabídku kandidovat do Senátu za ODS Vondra jako nestraník prý přijal právě proto, že má vazbu na
region. V místních novinách uvedl, že pokud by taková nabídka přišla třeba z Krumlova nebo Ostravy,
přijmout by ji nemohl. Na Litoměřicku zatím ohlásili svou kandidaturu do Senátu litoměřický
pedagog Zdeněk Dušek za KSČM, evangelický farář a nezávislý senátor za KDU-ČSL Zdeněk Bárta
a za ČSSD podsedický starosta Robert Kopecký, který je nyní poslancem.

Jiří Pospíšil bude obhajovat senátorský post za České Budějovice
Senátor za ODS Jiří Pospíšil bude v podzimních doplňovacích volbách obhajovat svůj post
v českobudějovickém volebním obvodě. V primárních volbách českobudějovické ODS porazil 27.
března svého protikandidáta Zdeňka Solaře. Pospíšil získal 320 hlasů, Solař 126. Kandidáta do
Senátu vybrala i šumperská ODS. Stal se jím Zdeněk Zerzán.

Chebská ODS má kandidátku do komunálních voleb
Sedm desítek členů chebské organizace ODS zvolilo 3. dubna své kandidáty do podzimních
komunálních voleb. Lídrem je dosavadní starosta města Jan Svoboda následovaný ředitelem
gymnázia Jaroslavem Kočvarou a náměstkem společnosti Západní stavební Tomášem Lindou. Další
jsou ředitel Stacionáře pro děti s očními vadami Robert Plachý, manažer Průmyslového parku Jiří
Strádal, podnikatel Evžen Kastl a zahradní architekt Michal Pospíšil. Až osmý je místostarosta Václav
Jakl.

Financování ODS za rok 2005
Občanská demokratická strana 31. března 2006 v souladu se zákonem o politických stranách
a hnutích odevzdala do Poslanecké sněmovny Výroční finanční zprávu za rok 2005. Příjmy ODS činily
v loňském roce 233.852 tis. Kč, z toho státní příspěvek na činnost byl 174.850 tis. Kč. Od 953 dárců
obdržela ODS peněžní dary v celkové výši 17.113 tis. Kč, z toho od 37 dárců částky ve výši nad 50 tis.
Kč. Tyto dary byly doloženy úředně ověřenými kopiemi darovacích smluv. Nepeněžní dary v hodnotě
nad 50 tis. Kč od jednoho dárce byly rovněž doloženy úředně ověřenými kopiemi darovacích smluv.
Výdaje ODS byly 131.426 tis. Kč. Z toho provozní výdaje byly 80.775 tis. Kč, personální výdaje
48.150 tis. Kč, výdaje na daně a poplatky 2.501 tis. Kč. Tato položka nezahrnuje platby z titulu
odvodu DPH ve výši 912 tis. Kč. V celkové pořizovací hodnotě 22.490 tis. Kč ODS rekonstrukcemi
a stavebními úpravami zhodnotila bez úvěrového zatížení nemovitosti v Praze, Českých Budějovicích,

Hradci Králové, Pardubicích, Ostravě a Ústí nad Labem. Výsledkem hospodaření ODS v roce 2005 po
zdanění byl zisk ve výši 88.971 tis. Kč. Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2005 včetně
zůstatku z roku 2004 byl ve výši 128.808 tis. Kč uložen na bankovních účtech a pokladnách. Zpráva
je veřejná a v souladu se zákonem je všem občanům v Poslanecké sněmovně PČR přístupná.

ODS zahájila prezentaci volebního programu
ODS zahájila 27. března prezentaci marketingové podoby volebního programu. Celý duben bude
v intervalu jednoho týdne představovat jednotlivá volební témata v pěti okruzích. Jako první občanští
demokraté prezentovali program „Společně – Plus pro ekonomiku a podnikání“, a to za účasti
předsedy ODS Mirka Topolánka a programového garanta tématu stínového ministra financí
Vlastimila Tlustého. Kompletní program bude představen na předvolební konferenci ODS dne 2.
května 2006. ODS bude zároveň v průběhu dubna a května představovat vybrané resortní koncepce.

Zasedala Výkonná rada
Výkonná rada ODS zasedala 25. března v Karlových Varech. Konstatovala, že Jiří Paroubek na
summitu EU nedokázal obhájit české zájmy při jednání o směrnici o službách. Oklestěná
a rozmělněná verze evropské směrnice o službách, se kterou souhlasil, nepřináší téměř nic oproti
současnému stavu a nepřispěje ke zlepšení ani české, ani evropské ekonomiky. Rada rovněž
s politováním vzala na vědomí výsledek londýnské arbitráže mezi ČR a Nomurou ve věci uvalení
nucené správy na IPB Zemanovou vládou. S tímto krokem sociálnědemokratické vlády ODS nikdy
nesouhlasila a upozorňovala na to, že povede k obrovským nákladům pro daňové poplatníky. Toto
stanovisko se v průběhu posledních pěti let stále potvrzuje. Za zbytečně vzniklé náklady nesou plnou
odpovědnost nekompetentní politici ČSSD pánové Miloš Zeman, Pavel Mertlík, Jan Mládek a Jiří
Havel. Výkonná rada rovněž ostře odsoudila represivní postup běloruských státních složek proti
demokratické opozici, který následoval jen krátce po zmanipulovaných prezidentských volbách.

