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USTANOVUJÍCÍ CELOSTÁTNÍ SNĚM HNUTÍ PRO 2016 V BRNĚ
“Demokracii dělají demokrati a lepší demokracii lepší demokrati” (TGM)

Dne 4. června 2016 se v brněnském hotelu Holiday Inn uskutečnil ustavující celostátní sněm
hnutí PRO 2016.
Toto hnutí zakládají zejména komunální politici, kteří v posledních měsících opustili řady hnutí
ANO a další lidé, kteří jsou nespokojeni s tím, kam směřuje Česká republika a s tím, že sliby
politiků se stávají pouze lacinými hesly v době předvolebních kampaní, na které se pak rychle
zapomíná.
Na sněm bylo nominováno celkem 50 delegátů, zejména z Jihočeského, Jihomoravského a
Olomouckého kraje, kteří se stávají členy nově vznikajícího politického hnutí. Pozváni přijali
také hosté, kteří se o hnutí PRO 2016 zajímají a chtěli by jej podpořit.
Zahájení sněmu se neslo ve slavností atmosféře poselství TGM O demokracii, na které chce
nové hnutí navázat.
Ustavující sněm zvolil předsednictvo hnutí a novou předsedkyní se stala jedna ze zakladatelek
hnutí prachatická radní a zastupitelka Mgr. Bc. Radka Paulová. První místopředsedkyní hnutí
se stala prostějovská zastupitelka Ing. Hana Naiclerová, MBA a místopředsedy byli zvoleni
zastupitel Statutárního města Prostějov Mgr. František Švec, zastupitel města Český Krumlov
Vojtěch Němec, BBA a zastupitel městské části Brno Žabovřesky Ing. Richard Ficek.
Celostátní sněm na svém jednání zvolil také tříčlennou rozhodčí a kontrolní komisi. Jak zaznělo
v projevech delegátů, hnutí chce navázat na myšlenky, kvůli kterým jeho členové vstoupili do
politiky a pokusit se na místních (komunálních) a regionálních úrovních vrátit do politiky
slušnost. Zastavit postupné omezování svobody, ke které pod rouškou argumentů o
bezpečnosti či lepším výběru daní v poslední době hojně dochází zaváděním různých systémů
zaměřených na nadbytečné sbírání informací o občanech.
Nové hnutí se nyní zaměří zejména na práci v regionech a jeho cílem jsou zejména komunální
volby v roce 2018, ale nebrání se ani celostátní politice.
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Hnutí PRO 2016 chce prosazovat
společnost, která vytváří lepší budoucnost pro naše děti a kde občané mohou důstojně žít
společnost, která je budována na základě historických kulturních tradic a kde její občané
mají svou národní hrdost, společnost založenou na přátelství a rovnoprávné spolupráci
společnost, kde platí jasná pravidla a stát dbá na jejich dodržování
společnost, která odmítá byrokracii,
společnost, která podporuje svobodu v podnikání i občanském životě
společnost, kde je zaručenost vymahatelnost práva
společnost, která je solidární s těmi, kteří se nemohou o sebe postarat
společnost, kde politické struktury i veřejná správa jsou budovány zdola ve všech obcích i
městech
společnost, na které se budou moci aktivně podílet všichni občané této země

Představeny byly základní vize a delegáti deklarovali, že jsou:
PRO uchování svobod, bezpečnosti a práv občana
Jsme součástí kontinentu otevřených hranic. Jsme součástí Evropy, která se v posledních
desetiletích rozšiřuje a jsme spojeni stejnými hodnotami svobody, demokracie a právního
státu. Musíme zachovat stabilní, bezpečnou a rozvíjející se Evropu. Omezíme nesmyslné
direktivy státu, podpoříme nezávislou justici a exekutivu a zajistíme řádné hospodaření
s veřejnými prostředky na všech úrovních a ve všech oblastech
Všichni lidé musí mít možnost svobodně a bezpečně žít, ať už doma, na ulici, v dopravních
prostředcích, ve dne i v noci. Bezpečnost a svoboda patří k sobě. Pouze ti, kteří nemusí mít
žádný strach, mohou skutečně žít ve svobodě.

PRO vzdělaný a kulturní národ, společnost založenou na znalostech
Prosadíme jednoznačnou, moderní koncepci školství, které bude podporovat kvalitní vzdělání
dostupné pro všechny občany. Podpoříme změnu financování školství a školských zařízení,
které bude upřednostňovat kvalitu vzdělání nad kvantitativním počtem studentů. Vrátíme
prestiž a celosvětovou úroveň našim vysokým školám tam, kde již byla a kam patří.
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PRO kvalitní, dostupné a solidární zdravotnictví pro občany, zdravotníky i zdravotnictví
Zdravotnictví vytváří hodnoty, neboť pouze zdraví lidé mohou pracovat a platit daně.
Zdravotnictví plní významnou sociálně stabilizační funkci a zdravotnická zařízení jsou
významnými zaměstnavateli i odběrateli zboží a služeb. S ohledem na stárnutí populace se
právě zdravotnictví může spolu se sociálními službami stát jedním z motorů moderní
ekonomiky.
Nastavíme financování zdravotnictví tak, aby úhrady zdravotních služeb byly spravedlivě
rozdělovány, aby výdaje ve zdravotnictví odpovídaly potřebám a umožňovaly kvalitní
odpovídající odměnu práce zdravotníků a sjednocení způsobu odměňování v nemocnicích.
Podpoříme reformu vzdělávání lékařů a zdravotních sester, která umožní absolvovat
praktickou část specializační přípravy v regionálních nemocnicích. Zastavíme prohlubující se
rozdíly v dostupnosti zdravotních služeb mezi velkými městy a venkovem.

PRO silnou a harmonickou rodinu
Chceme posílení rodiny jako základního kamene naší společnosti. Rodina se musí mít možnost
rozhodnout, jak a kde chce žít. Podporujeme manželství a výchovu dětí v rodině. Podpoříme
finanční úlevy pro rodiny v rámci odpočtu daňového zatížení tak, aby přání mít a vychovávat
děti bylo uskutečnitelné. Podpoříme mezigenerační solidaritu spojenou s daňovým
zvýhodněním pro rodiny podporující a integrující seniory v rodinném kruhu.

PRO podporu vědy, obchodu a podnikání
Pouze v případě, že ekonomika je v pořádku, může být jistota zaměstnání. Budeme podporovat
rozvoj malých a středních podnikatelů a živnostníků, kteří vytváří přes 50 procent pracovních
míst v naší ekonomice. Nastavíme stabilní daňové a mzdové zatížení, odstraníme byrokratické
překážky v maximální možné míře. Podpoříme výzkum, vývoj a inovace. Jen tak zajistíme
konkurenceschopnost naší ekonomiky a našich firem a umožníme tak další růst a nová
pracovní místa. Česká Republika musí být konkurenceschopná nejen v Evropském měřítku, ale
také na celém světě. Je to jediný způsob, jak zajistit kvalifikovaná a dobře placená pracovní
místa a tím i prosperitu. Nesmíme zůstat uprostřed Evropy jako ostrůvek levné pracovní síly
pro globalizované nadnárodní koncerny. Podpoříme podnikatelské prostředí v malých
městech a vesnicích. Podpoříme rozšiřování moderních technologií dostupné pro všechny.
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