
Lubomír 
Chudoba
Vím, co je třeba 
změnit v našem 
zdravotnictví!
Vážení a milí spoluobčané!
Jsem velmi rád, že se obyvatelé Prahy 10 od května 
začali intenzivně zajímat o osud svých obecních peněz. 
Bezmála 10 000 z vás odmítlo snahu současné radnice  
o „rozprášení“ téměř 1 miliardy korun za nové sídlo 
městského úřadu. Patří vám velké uznání! 
Co znamená být vaším senátorem? Hájit vaše zájmy na  
zastupitelstvu a řešit s vedením města i úředníky vše, co 
není v pořádku. Naslouchat a pomáhat spolkům a občan-
ským iniciativám. Věnovat se práci, na jejímž konci je  
DOBRÁ OBEC, DOBRÉ ÚČTY a DOBŘÍ SOUSEDÉ. To jsou 
cíle koalice VLASTA, která mě do senátních voleb vyslala  
a se kterými se plně ztotožňuji.
Nabízím vám oproti jiným minimálně  dvě věci navíc. Jsem 
dlouhá léta zastupitelem na Praze 13, která má stejné 
problémy jako Praha 10.  A jako prezident České lékár-
nické komory se důkladně věnuji tématu zdravotnictví. 
Mám srovnání, jak to vypadá u nás a jak v Německu nebo 
Francii. Vím, co je třeba v našem zdravotnictví měnit!
Je mojí povinností udělat v Senátu vše pro to, aby byli 
občané a pacienti spokojenější než teď. Jako lékárník 
pomáhám pacientům vybrat nejvhodnější lék, vysvětlím 
jeho správné užívání, dávkování a kombinace s dalšími 
léky. Jako senátor budu garantem toho, že zákony, které 
podpořím, zajistí dostupnou a kvalitní zdravotní péči.  
Má dosavadní práce, profesní čest i důvěra druhých jsou 
zárukou, že nezklamu ani vás. 
Přijďte prosím k volbám, abychom o tom všem rozhodli spolu!

PharmDr. Lubomír Chudoba

NOVINY KOALICE VLASTA K DOPLŇOVACÍM VOLBÁM DO SENÁTU – PRAHA 10, ŠTĚRBOHOLY, DUBEČ

„Chci recepty a zákony, 
ve kterých se vyznáme!“

VOLEBNÍ NOVINY
PharmDr. 
Chudoba
do Senátu!

KOALICE OBČANŮ 
PRAHY 10 | KDU-ČSL | LESŽádná džungle:

v receptech 
ani zákonech!

Renata 
Chmelová
Aby měl 
každý léky, 
které potřebuje
S Lubomírem Chudobou spolupracuje koalice VLASTA 
intenzivně už několik měsíců. Máme z toho ohromnou 
radost. Lubomír se živě zajímá o zdejší dění a dělí se s 
námi o své zkušenosti z komunální, české i evropské 
politiky. Hlavně ale ze všech kandidátů úplně nejlíp ro-
zumí tomu, co zajímá starší občany a rodiny Prahy 10, 
všechny naše blízké: „Budu mít ze svého důchodu či 
platu na léky, které potřebuju?“„A dostanu vůbec ty 
léky, které mi lékař předepsal?“ 
Máme odlišný temperament a trochu mi trvalo, než 
jsem pochopila proč. Koalice VLASTA chce dosáh-
nout změny mimořádně nezdravých poměrů v Praze 
10. Od kšeftů k rozumným investicím, od prázdných 
estrád k zdravě sebevědomým občanům. Problémy 
českého zdravotnictví ale nevyřeší jen větší nadšení. Je 
tu zapotřebí schopný člověk, který má výdrž a autoritu. 
A taky člověk čestný: takový, který hledí na prospěch 
nás občanů a všech pacientů. Prosím, přijďte 19. a 20. 
září k volbám a zvolte Lubomíra Chudobu senátorem. 

Pěkný začátek babího léta přeje a na setkání
při kampani se těší 

Renata Chmelová
kandidátka koalice VLASTA na starostku Prahy 10, 
spoluorganizátorka referenda STOP miliardové radnici 
a úspěšné petice proti zástavbě Trojmezí

PROČ KOALICE 
VLASTA? 
Protože se o naší 
budoucnosti rozhoduje 
v sídle městské části 
– na VLASTĚ! 
Protože se této VLASTY 
chtějí zbavit a utratit 
1 miliardu korun 
z našich peněz. 
Protože nám v koalici 
VLASTA není jedno, 
co se děje na radnici 
ani s radnicí.

„Tak skvělé lidi, jako je
pan doktor Lubomír 
Chudoba, potřebuje-
me v Senátu jako sůl,“ 
říká Zuzana Roithová
více na str. 3

Bludiště pro děti
na str. 4

PŘIJĎTE K SENÁTNÍM
 VOLBÁM 

19. A 20. ZÁŘÍ!

724 130 383            www.vlasta10.cz           facebook.com/chudoba.lubomir
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ABY BYLI NA PRAHU 10 
LIDÉ ZASE HRDÍ 
O řešení problémů českého zdravotnictví, školkách 
i kanadském přístupu k obezitě s kandidátem koalice 
VLASTA do Senátu Lubomírem Chudobou

Jaké máte předpoklady pro práci senátora? 
Vím, do čeho jdu. Jako prezident lékár-
nické komory průběžně jednám s poslanci  
a senátory, s ministry i vysokými státními 
úředníky. Tyto lidi máte šanci zaujmout jen 
tím, že věcem rozumíte. Nejde tu nic před-
stírat. A to samé platí o práci senátora, který 
je spojen s určitým obvodem. Mám dost 
zkušeností z komunální politiky, takže jsem 
na práci pro občany Prahy 10, Štěrbohol  
a Dubče dobře připraven.

Co občany Prahy 10 nejvíc trápí?
Palčivý je nedostatek míst v mateřských 
školách, nedostatek informací o investičních 
záměrech radnice a ochrana životního pros-
tředí. Vymýtit je třeba i hazard a „šmejdy“. 
Chci, aby slušní a pracovití občané Prahy 10, 
Štěrbohol a Dubče byli na svou čtvrť znova 
hrdí.

Co uděláte pro splnění svých předsevzetí?
Nyní jsem prezidentem České lékárnické 
komory. Když budu zvolen, na svou funkci 
rezignuji a práci senátora se budu věnovat na 
plný úvazek. Navázal bych rád na práci, kte-
rou v tomto obvodě odvedla paní senátor-
ka Roithová: propojovala místní občanská 
sdružení a obecně prospěšné spolky s úřady 
a politickou sférou. Senátor se má také poc-
tivě účastnit jednání zastupitelstva.

Co podle Vás potřebuje české zdravotnictví?
Máme vynikající a obětavé lékaře, lékárníky 
a řadu dalších zdravotnických profesí. České 
nemocnice, ordinace i lékárny jsou většinou 
velmi kvalitně vybavené. Musíme ale důsled-
něji dbát na rozumné financování i oprávněné 
potřeby pacientů.

Co tím konkrétně myslíte?
Jsme jedinou zemí v Evropské unii, kde 
například předepisující lékař ani pacient 
předem nevědí, jak vysoký bude doplatek 
na předepsané léky a jak velká částka z jeho 
spoluúčasti se mu započítá do tzv. ochran-
ného limitu. Musíme zajistit, aby v každé 
skupině léků byl skutečně k dispozici vždy 
alespoň jeden lék plně hrazený pacientům 
zdravotní pojišťovnou…

… a aby byl vůbec dostupný, ne? Otec občas 
přijde domů s tím, že v lékárně mu z důvodu 
nedostupnosti předepsaného vydali jen po-
dobný lék.
Přesně tak! Dostupnost některých léků je 
totiž garantována jen slovně, ale ve sku-
tečnosti se nedají sehnat, protože je dis-
tributoři léčiv vyvážejí do zahraničí. Téhle 
džungle se potřebujeme zbavit. Pokud přijme 
parlament a vláda argumenty, které jsme my 
lékárníci opakovaně předkládali, pak léky, které 
lékař s nejlepším úmyslem předepíše, budou 
dostupné a v celé republice budou mít stejně 
vysoký doplatek. I v tom jsme v Evropě výjimka.

Občas slyšíme politiky sýčkovat, že kvalitu 
českého zdravotnictví nebude možné dlouho 
udržet. Je to pravda? 
Toho se tolik nebojím. Pokud věnujeme 
více pozornosti prevenci onemocnění, 
citlivě nastavenému sdílení medicínských 
dat mezi lékaři a dalšími zdravotnickými pra-
covníky – samozřejmě se souhlasem pacien-
ta – a budeme efektivně potírat korupci, pak 
obavy opravdu nemám. Víte třeba, jak řeší 
obezitu v Kanadě?

Ne.
Ten, kdo aktivně nespolupracuje na snížení 
své nadváhy a nezlepší své pohybové 
návyky a jídelníček, nemusí obdržet úhra-
du léků od zdravotní pojišťovny. Nejen 
lepší prevence, ale i spolupráce léčeného 
znamená větší úspěšnost léčby a méně 
spotřebovaných peněz. 

To zní dobře, ale přece jen: nemocní lidé 
nejsou jen položky a čísla, jsou zranitelní, 
osamělí...
Ano, jistě. Sám jsem před deseti lety 
prošel onkologickým onemocněním. Vím, 
co to znamená, když je člověk na rok vyřa- 
zen z práce a rodinného života. Tím spíš 
ale umím hájit lidský přístup v poskytova- 
né zdravotní péči.

Nemáte pocit, že se lidský rozměr ztrácí  
i z právní praxe? Nepotřebuje i toto pro- 
středí zkultivovat?
Souhlasím s názorem, že nejnesprave- 
dlivější procesy jsou ty, které neproběhly, 
protože na ně jedna ze stran prostě nemě-
la. Právní pomoc by tedy měla být výrazně 
posílena, například bezplatnou právní po-
radnou v budově radnice. 

Na čem osobně nejvíc stavíte?
Na schopnosti získat a využít potřebné infor-
mace k projednávanému tématu, na týmové 
práci, na odpovědnosti a vytrvalosti. Vytr-
valost v dobrém, navzdory obavám nebo  
odporu okolí.

Děkuji za rozhovor a hodně štěstí 
v senátním klání! 

Vážení a milí občané! Praha 10 díky vám zažívá od června něco mimořádného. Téměř 10 000 vás z Prahy 10 
se vzepřelo dosluhujícím radním a odmítlo podpisem pod petici STOP miliardové radnici stavbu nového sídla 
úřadu naší městské části. Cílem volební strany VLASTA – koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL a LES je zrušit dosa- 
vadní výběr sídla nové radnice. Zrušit – a zavést na Desítce konečně DOBRÉ ÚČTY. 

Zamýšlená radnice je předražená, rozhoduje se o ní těsně před volbami, ve spěchu a ve skrytosti! Mají ji  
„na triku“ stejní lidé, kteří občanům Prahy 10 před několika lety ztratili 200 milionů korun v kauze  
Key Investments. Stejní lidé nedávno rozdali stavební zakázky za 2 miliardy korun pouhým 4 firmám … 
Koalice VLASTA chce tyto záměry referendem a následně volbami zastavit. Zastavme je spolu! 

Skoncujme společně s mimořádně nezdravými politickými poměry v naší Praze 10. Koalice VLASTA vám 
nabízí kandidáty, kteří jsou úspěšní ve svém zaměstnání nebo podnikání. Navíc mají za sebou poctivou, často 
dobrovolnickou práci ve prospěch svých sousedů, spolků a nejrůznějších komunit. Jsou mezi námi odborníci  
na rozpočty obcí i ti, kdo dlouhá léta pracují ve školství a sociální oblasti. Víme tedy, kam s ušetřenými  
stamiliony tak, aby pomáhaly – dětem, rodičům v nejlepších letech, našim seniorům, spolkům, sportovkyním  
i uměleckým talentům. 

Pomozte koalici VLASTA už teď, v senátních volbách 19. a 20. září. Tyto volby budou pro řadu lidí nápovědou, 
koho zvolit 10. a 11. října na radnici. Napovězte druhým dobře – zvolte Lubomíra Chudobu!

Koalice VLASTA proti 
nové radnici za miliardu

PharmDr. 
LUBOMÍR CHUDOBA 

(*1963), ženatý, otec dvou synů. 
Veřejně činný od roku 1998. Od lis-
topadu 2011 prezident České lékár-
nické komory, 2008–2010 předseda 
Lékové komise Svazu zdravotních 
pojišťoven ČR. Dvakrát zvolený zas-
tupitel Prahy 13. Není členem žádné 
politické strany. Do senátních voleb 
ho navrhla VLASTA — koalice občanů 
Prahy 10, KDU-ČSL a LES.



V našem rodinném cen-
tru Klub K2 se věnujeme 
péči o malé děti. Právě 
proto vidím, jak potřeb-
ná je i podpora babiček 
a dědečků. Pan Dr. Chu-
doba má velmi dobře 
rozmyšleno, co zlepšit  

v našem zdravotnictví a péči o seniory. Proto 
ho budu volit a doporučuji ho i Vám!

Mgr. Karin Marques
učitelka, zakladatelka rodinného centra Klub K2

Znám PharmDr. Chudobu 
řadu let jako odborníka 
i jako dobrého a poctivého 
člověka, který ovlivnil řadu  
prospěšných kroků a záko- 
nů ve zdravotnictví a léká- 
renství. Senát Parlamen-
tu ČR v něm získá člověka  

vysokých kvalit, který se nikdy nezpronevěří svým 
voličům.

Ing. Jaroslava Kunová 
výkonná předsedkyně Asociace nemocnic ČR

PROGRAM, KTERÝ MÁ HLAVU A PATU
10 důvodů, proč zvolit Lubomíra Chudobu senátorem
Do Senátu zvolme toho, kdo pro nás může skutečně něco udělat, 
kdo je ochotný a schopný potřebné změny s vytrvalostí prosazovat.  
Program Lubomíra Chudoby do sebe zapadá. A konečně: za panem 
doktorem Chudobou je vidět dobrá práce a viditelné úspěchy!

Lubomíra Chudobu podporují
Mám radost, že se doktor Lubomír Chudoba rozhodl kandidovat do Senátu v mém 
bývalém obvodu na Praze 10. Znám ho dlouhá léta jako uznávaného odborníka na 
české zdravotnictví, zvláště na oblast lékové politiky. Jsem přesvědčena, že právě on 
díky svým zkušenostem dokáže ukončit český nepořádek v lécích. Ví, kde lze ve zdra-
votnictví opravdu ušetřit a naopak, kde musíme usnadnit přístup pacientů ke kva- 
litním lékům. Jeho slogan ŽÁDNÁ DŽUNGLE: V RECEPTECH ANI ZÁKONECH 
tedy nijak nepřehání. Vím, že to dokáže. Je to nejen odborník, ale také obětavý a na-
prosto spolehlivý člověk. Co řekne, to dodrží. Vím to z vlastní zkušenosti, když jsem 
s ním jako europoslankyně spolupracovala na lékové legislativě. Přeji občanům 
jeho volbu. Jejich hlasy pro něho ve volbách 19. a 20. září budou volbou na jisto-
tu: pro čestného odborníka, který nebude sloužit nikomu jinému než občanům  
a pacientům. Právě takové skvělé lidi potřebuje mít naše země v Parlamentu.

MUDr. Zuzana Roithová
senátorka Prahy 10 (1998—2004), bývalá ředitelka nemocnice na Vinohradech 
a kandidátka na prezidentku České republiky (2013)

ZÁBĚHLICKÁ 
SOUSEDSKÁ 
SLAVNOST
20/ 9/ 2014 
11—19 HOD. PŘED ZÁBĚHLICKÝM 
ZÁMKEM, ULICE ZA POTOKEM 
CELODENNÍ ZÁBAVA PRO DĚTI, 
ŽIVÁ HUDBA, SOUSEDSKÝ PIKNIK 
A BAZAR, PROHLÍDKA EXTERIÉ-
RU ZÁMKU. POŘÁDÁ OBČAN-
SKÉ SDRUŽENÍ TROJMEZÍ: 
WWW.TROJMEZI.INFO
724 022 964

Prosadili jsme 
pro občany naší 
městské části
• Obnovu a zvelebení  parků 
 a dětských hřišť. 
• Veřejné zakázky jsou zveřejňovány 
 průhledným způsobem. 
• Zakoupili jsme policistům speciální 
 kameru odhalující poznávací značky 
 u zcizených vozidel. 
• Důsledně prosazuji nulovou 
 toleranci vůči hernám a hazardu

pro pacienty
• Nejvážněji nemocným pacientům 
 jsme pomohli zachovat úhradu 
 pojišťoven u části léků. 
• Navrhli jsme změnu zákona, 
 jež zabrání vývozu léků, které 
 potřebují pacienti v naší zemi. 
• Bráníme neoprávněnému 
 nakládání s osobními a zdravotni-
 ckými informacemi o pacientech. 
• U léků z léčebného konopí 
 prosazujeme, aby byly hrazeny 
 především vážně nemocným 
 s roztroušenou sklerózou 
 a rakovinou v pokročilém stadiu. 
• Usilujeme o zachování lékáren 
 ve venkovských oblastech.

100 % DOSTUPNOST NEJLEVNĚJŠÍCH 
LÉKŮ NA RECEPT — BEZ DOPLATKU

POŘÁDEK V RECEPTECH 
A OCHRANNÉM LIMITU

KONEC HEREN — MÉNĚ ZLODĚJŮ, 
DEALERŮ DROG A KRIMINALITY

RECEPTY A ZÁKONY, 
KTERÝM ROZUMÍME

JISTOTA DO BUDOUCNA 
PRO SPOLKY A SPORTOVNÍ KLUBY

PŘI DRAHÉ LÉČBĚ MUSÍM 
PEČOVAT O SVÉ ZDRAVÍ

DŮSTOJNÝ ŽIVOT 
SENIORŮ A RODIN

PŘÍSNĚJI A DŮSLEDNĚJI 
NA RECIDIVISTY A „ŠMEJDY“

LEPŠÍ PRÁVNÍ POMOC — BEZPLATNÁ 
PORADNA V BUDOVĚ RADNICE

PŘÍRODNÍ PLOCHY NEUSTOUPÍ 
BEZHLAVÉ VÝSTAVBĚ

Lubomír Chudoba si uvědomuje, že lékárna je výsostně zdravotnické zařízení 
sloužící pacientům. Věřím, že i jako senátor bude vystupovat čestně a poctivě. 
Tím, že hájí zájmy poctivých lékárníků, hájí zároveň nás, pacienty, před nekalými 
praktikami podnikatelů ve zdravotnictví, jimž jde především o zisky a zdraví lidí 
je u nich až na druhém místě. Doporučuji Vám jeho volbu! 

Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek CSc.
proděkan a emeritní děkanFarmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
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Lékárník je krásné 
povolání…
Lékárník využívá své odborné zna-
losti. Musí být svědomitý a chovat se 
ke všem pacientům se stejnou péčí. 
Je jeho povinností stavět prospěch 
pacienta nad své vlastní zájmy. 
Pacientům dává srozumitelným 
způsobem pravdivé informace. 
Lékárník stejně jako lékař zachovává 
mlčenlivost a spolupracuje s ostatními 
zdravotníky. Pokud to situace vyža-
duje, je samozřejmě povinen odká-
zat pacienta na lékaře. Při své obchod-
ní činnosti vystupuje čestně, plní své 
závazky a vystříhá se nepoctivého 
jednání.

Tak se má chovat lékárník podle pro-
fesního řádu České lékárnické komory. 
Řekněte sami – není to úžasný před-
poklad i pro práci politika, senátora 
Prahy 10, Štěrbohol a Dubče?

Soutěžte o večeři 
s našimi lídry!
Titul PharmDr. znamená: 

A)  „doktor farmářství“ 
a uděluje ho Česká zemědělská 
univerzita v Praze 

B) „doktor farmacie“ 
a v České republice ho udělují 
farmaceutické fakulty v Brně 
a Hradci Králové

C) v ČR se už neuděluje, byl zrušen 
zákonem č. 111 z roku 1998, 
o vysokých školách, a nahrazen 
běžnějším Ph.D.

Správné odpovědi nám prosím 
posílejte na e-mail: info@vlasta10.cz 
nebo na adresu Koalice VLASTA,
U Záběhlického zámku 1a/3253, 
106 00 Praha 10.

Odpovědět můžete i SMS zprávou. 
Zašlete ji ve tvaru: PÍSMENO 
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI a JMÉNO 
PŘÍJMENÍ ULICE ČÍSLO MĚSTO 
PSČ na číslo 724 130 383. Uzávěrka 
odpovědí je sobota 20. září 16 hodin. 

Tři vylosovaní vyhrávají večeři 
s kandidátem do Senátu Lubomírem 
Chudobou a lídrem koalice VLASTA 
Renatou Chmelovou!

Pár vtipných 
příhod z lékáren
Dobrá voda
Lékárník se zeptá natěšeného 
pacienta: „Tak vy potřebujete něco 
proti kašli?“
„Ano, prosím: nejraději Šaratici!“
„A kdo vám to poradil?“
„Jeden moc dobrej kamarád! 
Povídá: Když se napiješ téhle vody, 
pak tě už ani nenapadne, aby sis 
zakašlal!“

Malá velká násobilka
„Paní lékárnice, řekněte mi: 
Jak to, že po pivu tak 
zapomínám?“
„Inu, ztrácí se Vám paměť. 
Dejte si místo jednoho piva 
čtyři citróny!“
„A to jich mám jako denně 
sníst čtyřicet?!“

To pravé slovo!
Chemik přijde do lékárny a po-
prosí o kyselinu acetylsalicylovou. 
Zmatený lékárník se zeptá: 
„Vy myslíte aspirin?“
Chemik se praští do čela: 
„To je ono! Já si na to nikdy 
nemůžu vzpomenout.“
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