EVA SYKOVÁ DO SENÁTU
NEZAVISLÁ KANDIDÁTKA S PODPOROU HNUTÍ ANO 2011
VOLEBNÍ PRIORITY
• Zákaz vjezdu kamionů na
Spořilov, stavba Pražského
okruhu
• Zvýšení důchodů,
u žen příplatek za každé
vychované dítě
• Levné nájemné byty pro
seniory a mladé rodiny
• Lepší péče o seniory,
navýšení služeb pro
seniory, stop „šmejdům”
• Vzdělávání s výukou
jazyků, úprava státních
maturit, jesle a školky
• Přestavba a bezbariérový
vstup do stanic metra
Kačerov a Budějovická
• Dostatek parkovacích míst
pro residenty, čistota ulic,
údržba silnic a chodníků
• Zdravé životní prostředí,
kvalita potravin, podpora
sportu
• Špičkové zdravotnictví,
senioři a děti bez poplatků
u lékaře a v nemocnici
• Zastavení nelegální
migrace, bezpečnostní
politika v ČR
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KDO JE EVA SYKOVÁ

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. patří mezi
špičkové české vědce a lékaře s mezinárodním renomé. Její odbornou specializací je
výzkum onemocnění mozku a využití kmenových buněk. Narodila se v Rožmitále pod
Třemšínem, vystudovala 1. Lékařskou fakultu UK v Praze, 50 let pracovala ve výzkumu
mozku a jeho chorob. Řadu let řídila Ústav
experimentální medicíny AV ČR v Krči na
Praze 4, kde s pomocí Evropské unie vybudovala rozsáhlé vědecké pracoviště včetně
podnikatelského inkubátoru pro nové biomedicínské firmy. Navrhla několik postupů pro
léčbu pacientů s využitím kmenových buněk.
Za svoji práci obdržela mnoho domácích
a mezinárodních uznání, včetně státního vyznamenání uděleného presidentem republiky:

PROČ ZNOVU KANDIDUJI DO SENÁTU?
Paní senátorko, končí Vám první funkční
období v Senátu, jak byste jako senátorka
zhodnotila Vaší práci?
Po zvolení do Senátu jsem se rychle zorientovala. Měla jsem na hlasování vysokou
účast (76%), a 48 mých vystoupení sledovalo
zájmy občanů. To je ten úspěch, jelikož můj
předchůdce Tomáš Töpfer do Senátu skoro
vůbec nechodil. To byla pro voliče i u tak známé osobnosti velká deziluze. Byla jsem ohromena, že někteří senátoři svůj mandát nebrali
a neberou moc vážně. Byla jsem čtyři roky ve
Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská
práva a petice, kde jsme prosadili například
zákony o vzdělávání, vysokých školách, vědě
a řešili řadu peticí a stížností občanů.
Nyní již dva roky působím ve Výboru pro
záležitosti Evropské unie. Tento výbor
řeší např. zdravotnickou politikou, sociální politiku, důchodové otázky, vzdělávací programy EU, kvalitu potravin a služeb,
nedostatek vody, těžební limity, dopravní
a stavební zákony, ale také mezinárodní bezpečnostní politiku a imigrační politikou. Chci,
aby se v souladu s ekonomickou prosperitou
naší země zvyšovala životní úroveň všech občanů a aby naši občané, děti a vnuci žili v bezpečné a prosperující zemi. Dělám pro to vše,
co je v mých silách. Dnes jsem přesvědčená,
že máme konečně dobrou koaliční vládu, která
bude sledovat také prospěch běžných občanů.
Proč jste se rozhodla znovu kandidovat do

Senátu a obhajovat svůj dosavadní mandát?
Práce v Senátu mne naplňuje. Myslím si,
že tam mají být odborníci a být pojistkou
pro zákony, které přicházejí z Poslanecké sněmovny, ale i ty z Evropské komise.
Pracovala jsem ve vědě 50 let, nyní mám
další zkušenosti, které jsem za šest let
v Senátu získala. To je značná deviza. Je dobré, aby senátoři, myslím tím ty, co byli aktivní,
ve své práci pokračovali. Získali totiž potřebné
zkušenosti, dovednosti, nemusí se dlouze učit
novým věcem a lidé se mohou o jejich práci a zájmu o Senát přesvědčit. Pokud budu
zvolena, budu se práci intenzivně věnovat a
zastupovat zájmy všech občanů. Hlavně těch
z Prahy 4. Nejsem členka žádné strany, podporuji program hnutí ANO i sociální demokracie.
Vždy hlasuji podle svého nejlepšího vědomí a
svědomí. To se mi na Senátu líbí, že nejsem
vázána stranickou příslušností.

„Medaile za zásluhy o stát v oblasti vědy”.
V r. 2012 byla zvolena senátorkou PČR. Celých 6 let řešila problémy Prahy 4 a zabývala
se celorepublikovými prioritami. Kandidovala
jako nezávislá s podporou ČSSD, ale dnes je
ji blízký nejen program ČSSD, ale především
hnutí ANO. Chce pomoci současné vládě plnit
program.
Je vdaná, má harmonické manželství, 2 syny
a 3 vnučky. Ve volném čase ráda sportuje,
poznává českou krajinu, pracuje na zahradě,
chodí na houby a chytá ryby. Má ráda hudbu,
historii a výtvarné umění. Její oblíbená zvířata
jsou psi a kočky.
vzdělávání výukou jazyků, kvalitní školství pro
všechny děti, kvalitní předškolní zařízení, dostatek jeslí a školek, tak aby byla všude možnost
v nich umístit i děti mladší než 3leté, úpravu státních maturit, přestavbu a bezbariérový vstup do
stanic metra Kačerov a Budějovická, výstavbu
dalších tras Metra podle metropolitního plánu,
dostatek parkovacích míst pro rezidenty, včetně
zachování hlídaných parkovišť, zdravé životní
prostředí, výsadbu zeleně a městské klidové
zóny, lepší kvalitu potravin, podporu sportu,
zastavení nelegální migrace, podpora bezpečnostní politiky ČR. Vím, je toho spousta. Ale vše,
co jsem vyjmenovala, považuji za podstatné
a v Senátu se bude opakovaně projednávat. A nejsem si jistá, zda některý z mých
protikandidátů je připraven účinně takový
složitý program efektivně projednávat. Toto
mé přesvědčení pramení z toho, že moji
protikandidáti nikdy v politice aktivní nebyli
a problémy Prahy 4 neznají.

Jaké jsou Vaše priority, 
pokud byste byla zvolena?
Chtěla bych naplnit svůj volební program. Je
poměrně obšírný a zahrnuje především toto:
Zákaz průjezdu kamionů Prahou, zákaz jejich
vjezdu na Spořilov, stavbu Pražského okruhu,
zvýšení důchodů, u žen navýšení důchodu
za každé vychované dítě, lepší péči o seniory, navýšení služeb pro seniory, absolutní stop
takzvaným „šmejdům”, ochranu spotřebitelů, ve

PROČ JE PRO VÁS EVA SYKOVÁ NEJLEPŠÍ VOLBOU?
ZNÁ PROBLÉMY PRAHY 4
Šest let hájila zájmy obyvatel čtvrtého pražského
obvodu. Patří mezi senátory s nejvyšší účastí v
Senátu. Více než 40 let na Praze 4 pracovala v
oboru lékařského výzkumu. Zná na vlastní kůži
problémy zdejších obyvatel, seniorů a rodin s
dětmi, problémy s dopravou, výstavbou, parkováním, životním prostředím a s mnoha dalšími.
ZASTUPUJE ZÁJMY VŠECH OBČANŮ
Bude zastupovat a hájit zájmy všech občanů,
hlavně těch z Prahy 4. Bez rozdílu, zda se jedná o podnikatele, důchodce, rodiče s malými
dětmi nebo národnostní menšiny. V případě
zvolení se na ni může každý občan obrátit.
MÁ JASNÝ VOLEBNÍ PROGRAM
Má jasný volební program, který zahrnuje dopravu v Praze, důchody, vzdělávání, sociální

otázky např. seniorů, kvalitu služeb a potravin, bezpečnostní politiku a boj proti šmejdům.
Chce, aby byl v co nejkratší lhůtě postaven
pražský okruh, chce zelené a zdravé město.
Podporuje politiku vlády, která je jednoznačně
proti přijímání ekonomických migrantů.

NENÍ ČLENKA ŽÁDNÉ STRANY
Není členka žádné strany, podporuje program
hnutí ANO i sociální demokracie. Posuzuje projednávané záležitosti podle svého nejlepšího
vědomí a svědomí, a podle toho jedná. V Senátu vždy hlasuje podle svého nejlepšího vědomí
a svědomí ve prospěch občanů.
MÁ MEZINÁRODNÍ UZNÁNÍ
Patří mezi nejcitovanější české vědce doma
i v zahraničí. Pravidelně publikuje v renomovaných odborných časopisech. Rozsáhlé

mezinárodní kontakty získává i přes oborné a společenské akce, kterých se neúnavně účastní i v rámci práce v Senátu, kde
4 roky byla místopředsedkyní Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.
Vzhledem ke svým mezinárodním zkušenostem a jazykovým znalostem je nyní již 2 roky
místopředsedkyní Výboru pro záležitosti EU.
MYSLÍ NA LIDI KOLEM SEBE
Má silné sociální cítění. Zastává názor, že
každý by měl dostat prostor pro své uplatnění, ale současně není morální ponechat bez
pomoci někoho, kdo se ocitl v nouzi. Chce
chránit sociálně citlivé skupiny obyvatel, seniory nebo maminky s dětmi. Chce, aby naše
země byla ekonomicky silná, aby se zlepšovala životní úroveň všech obyvatel a aby
naše země byla v rámci EU hrdá a bezpečná!

VOLEBNÍ PROGRAM

zasazovala o zákony, které přinesly zvýšení důchodů, výstavbu nových škol, jeslí, sociálních zaříze-

(NEJEN) PRO OBYVATELE PRAHY 4

ní a domovů pro seniory a zvýšení dávek na sociální
péči.

DOPRAVA

MÍSTNÍ ROZVOJ,
BYTOVÁ POLITIKA
A BEZPEČNOST OBČANŮ

Doprava je ve středu mého zájmu na celostátní
úrovni i v Praze 4. Podporuji zlepšení stavu silnic a chodníků, výstavbu metra D a další kolejové infrastruktury na území Prahy 4. Za zásadní
považuji okamžitě začít budovat dálniční okruh
Prahy, hlavně úsek mezi D1 a D11, i dalších dopravních tepen v celé ČR. Občané Spořilova už
utrpěli nevratné zdravotní poškození (viz řada
mých článků, stížností, výzkum na místě atp.
po dobu 6 let). Zasadila jsem se o studium vlivu
znečištěného životního prostředí na zdraví lidí
na Spořilově, kudy denně projíždějí tisíce kamionů. Prokázali jsme, že některé prachové částice mají dlouhodobý vliv na zdraví, např. oslabují imunitu a vedou k většímu výskytu nádorů,
respiračních onemocnění a to již u malých dětí.
Obyvatelé Prahy 4, zejména Spořilova a Braníku, nesmí trpět za neschopnost politiků, kteří v
minulých dvaceti letech nebyli schopni dokončit
klíčovou stavbu dopravní infrastruktury Pražský
okruh. Nechci tranzitní silniční dopravu přímo
pod okny bytů!

SOCIÁLNÍ OCHRANA
SENIORŮ A RODIN S DĚTMI
Zastávám zásadu, že stát se musí postarat jak
o sociálně slabé skupiny lidí, kteří celý život
poctivě pracovali, tak o rodiny s dětmi, které jsou naše budoucnost. To se týká seniorů,
dlouhodobě nemocných, zdravotně handicapovaných nebo starších lidí. Budu vždy
podporovat mateřství, zvýšení přídavků na
děti, zkrácené pracovní příležitosti pro matky
s dětmi a předškolní zařízení dostupné pro
všechny děti. Rodiny s více dětmi se musí stát
pro stát prioritou, nemůžeme si dovolit pokračovat v poklesu porodnosti v důsledku sociální
nouze.

ZDRAVOTNÍ PÉČE
Všichni lidé v naší společnosti mají právo na
kvalitní zdravotní péči. Ať už je člověk bohatý
nebo chudý, mladý nebo senior, náš stát mu
musí zaručit odpovídající a včasné ošetření.
Zdraví nemůže být považováno za standardní
zboží či službu na trhu! Nesouhlasím s poplatky ve zdravotnictví (u lékaře a v lékárnách za
recept) u sociálně slabších skupin, tj. u dětí a
seniorů, a podpořím návrhy zákonů, které poplatky u těchto skupin obyvatel výrazně omezí.
Do zdravotních pojišťoven nepatří jen politici,
ale zástupci pojištěnců. Je třeba zlepšit situaci
pro seniory v léčebnách pro dlouhodobě nemocné (LDN), navýšit úhrady pro pracovníky
poskytující péči a dávky na péči pro pacienty.
Jsem pro lepší ohodnocení přesčasů a urychlený kariérní postup mladých lékařů.

PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI
Budu podporovat snížení daně z příjmu, zvyšování platů a minimální mzdy, aby se vyplatilo
pracovat. Je pro mne prioritou zálohové výživné.
Je lepší obecní sociální bydlení než příspěvky
na bydlení. Děti nepatří do dětských domovů, je
potřeba zajistit pro děti v případě zájmu jesle a
pro všechny děti od 3 let místo ve školce. Je pro
mne prioritou zvýšit důchody, valorizovat je podle životních nákladů důchodců. Dlouhodobě je
třeba řešit navýšení mezd v sociálních službách
a školství. V průběhu minulého období jsem se

Budu klást důraz na rozvoj Prahy i venkova. Potřebujeme další balík zákonů a novel pro urychlení stavebního řízení, zvýšit dostupnost levnějšího bydlení pro mladé rodiny a pro důchodce.
Stavět rychle bez korupce a byrokracie. Praha 4 musí mít dostatek parkovacích míst pro
všechny rezidenty. Chci čistou Prahu, nechci,
aby ulice znečišťovali bezdomovci a drogově
závislí. Budu podporovat akceschopnou policii, která bude dbát na bezpečí našich občanů
a jejich majetku.

ODBORNOST
MÍSTO AMATÉRSTVÍ
V Senátu mají rozhodovat především profesionálové, kteří v životě uspěli v těch oborech,
které přímo ovlivňují náš život. My vědci a
lékaři nejsme tak známí jako umělci a herci,
ale jsme lidé, kteří mají široký odborný a společenský rozhled. Voličům mohu nabídnout
dlouholeté zkušenosti z oblasti vzdělávání,
výzkumu, zdravotnictví, sociální politiky, ale
i podpory malých firem. Jen zkušení odborníci
mohou v Senátu přispět ke zkvalitnění legislativy, navrhovat zákony tam, kde chybí, kriticky
posoudit nové zákony a ohlídat případné nedostatky z poslanecké sněmovny.

INFORMATIKA
A ADMINISTRATIVA
Podporuji digitalizaci, méně papírů a celkově
méně administrativy. Digitalizace je službou pro
občany, správné je však dbát na kvalitu a důslednou kontrolu. Je důležitá kyberbezpečnost,
ale bez šmírování občanů.

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Jsem místopředsedkyní Výboru pro záležitosti EU, navštívila jseve své vědecké kariéře
i s výbory v Senátu řadu zemí a konferencí.
Jsem pevnou zastánkyní plnohodnotného a
rovnoprávného členství ČR v EU a naší účasti v NATO. Dnes ale musíme být ostražití, nikdy nerezignovat a důrazně odmítnout roli
malé země, která skrytě řečeno má být zticha,
a která nemá co mluvit, když velcí rozhodují.
Nemůžeme se smířit s vynucovaným údělem
malých. Naše země musí obchodovat se všemi zeměmi jako rovnocenný partner. Podporuji
symbolickou i konkrétní pomoc disidentům v
autoritářských zemích, jsem však zásadně proti
vynucenému přijímání ekonomických migrantů.

OBRANA STÁTU
Podporuji naše plnohodnotné členství v EU
a v NATO. Musíme zlepšit akceschopnost naší
armády pro její nápomocnost při živelných pohromách a v prevenci a boji proti terorismu.
Musíme efektivně a společně bránit hranice
schengenského prostoru. Je mi blízká investice
armády do vojenského aplikovaného výzkumu
za účelem obrany proti novým typům nebezpečí a terorizmu.

VZDĚLÁNÍ A VĚDA
Je to moje priorita, vědou a školstvím se zabývám celý život. Chci pro všechny děti co nejlepší vzdělání, dobré základní školy, s rozšířenou výukou jazyků, ale výuku s ohledem na
různé talenty dětí. Stát má morální povinnost
přispívat větší mírou na vzdělání, na vědu
a výzkum. Je třeba, aby dobrých výsledků
v základním školství dosáhly všechny děti.
Ekonomickou prosperitu zaručí chytré mozky
a zručné ruce. Pokud chtějí Češi uspět v dlouhodobé konkurenci na evropském a světovém
trhu, musí se spolehnout nejen na své zručné
ruce, ale především na naše chytré mozky.
Naše společnost musí ocenit ty nejlepší z nás
a umožnit jim uplatnit se především doma. Na
výsledcích vědeckého výzkumu závisí naše
kvalita života, zdraví dětí a seniorů, nové pracovní příležitosti, levnější a kvalitnější potraviny a nové léky.

ZELENÉ PLOCHY
PATŘÍ K MĚSTU
Praha patří mezi nejvíce znečištěná území u
nás. Na vině je nikoli průmysl, ale rozsáhlá individuální silniční doprava a nedostatek zelených
ploch. Souhlasím proto s omezením nákladní
tranzitní dopravy. Tento problém souvisí s předimenzovanou výstavbou obchodních a administrativních center, která ve svém okolí zvyšují
hustotu dopravy. Chci Prahu čistou, s dostatkem zelených ploch pro rekreaci a odpočinek.
Podporuji výstavbu sportovních a relaxačních
parků. Jsem také pro další výstavbu cyklostezek, pokud to bude finančně únosné. Zelené
plochy jsou nutné pro zdravý život obyvatel
města.

EVA SYKOVA: ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA SPOŘILOVĚ
– ZÁVAŽNÝ ZDRAVOTNÍ PROBLÉM PRAHY 4
Během svého funkčního období v Senátu se
Prof. Eva Syková významně zasadila o řešení znečištění ovzduší na Spořilově, kudy napříč Prahou 4 projíždí denně tisíce kamionů.

Proč jste si za jeden z hlavních cílů vybrala
znečištění ovzduší na Spořilově?
V Praze, Spořilov nevyjímaje, je znečištění
ovzduší dané zejména dopravou. Rizika z
expozice z dopravy jsou především zvýšené expozice oxidu dusíku, jemných prachových částic a polycyklických aromatických
uhlovodíků. Zdrojem jsou zejména emise
z dieselových motorů starších osobních a
nákladních aut a autobusů. Na Spořilově,
kudy Jižní spojkou projíždí stovky osobních a nákladních aut denně, je dlouhodobě exponovaných emisím a hluku cca
10 000 lidí, a je smutnou záležitostí, že se problematika znečištění ovzduší stále nevyřešila.
Jak jste problematiku znečištění ovzduší na
Spořilově řešila?
Pro navržení konkrétních řešení bylo nutné
nejprve zmapovat stávající situaci. Pro tyto
účely jsem se spojila nejen s Dr. Radimem
Šrámem, který se znečištěním ovzduší dlouhodobě zabývá, ale i s dalšími odborníky
z ČVUT. Na Spořilově se provádělo měře-

PODPORA OBČANŮ
Profesorka Eva Syková je uznávanou odbornicí v oblasti biomedicíny, věnuje se výzkumu mozku a kmenových buněk. K malosti naší vlastní, je stejně jako
řada dalších našich vědců, nedoceněnou odbornicí ve
svém oboru. Naše společnost si málo váží takovýchto
lidí, kteří dělají reklamu a dobré jméno naší republice.
Většina úspěšných vědců emigrovalo, nebo své myšlenky prodali jiným, kteří na nápadech zbohatli. Paní
profesorka Syková však věrně zůstává u nás, přestože se potýkala s nepřízní, osobní závistí a mstivým
chováním méně úspěšných českých kolegů, včetně
profesora Drahoše. Paní profesorku považuji za naši
nejlepší současnou vědkyni, uznávanou i v zahraničí.
Proto my senioři, hlavního města Prahy, ji budeme
podporovat v její kandidatuře do senátu. Její výzkum
je i naše budoucnost.
Miloslav Mrština
Viceprezident Senioři ČR, z.s.
Předseda Seniorů hl. města Prahy
Prof. Evu Sykovou, DrSc. doporučuji jako senátorku,
protože jsem přesvědčen, že je jednou z nejlepších
a nejschopnějších. Nikdo jiný nedokáže tak skvěle
bojovat za úroveň a potřeby vzdělanosti v ČR jako
ona. Má pro to skvělé předpoklady. Dokázala to
celou svojí kariérou jako manažerka, která založila
neurovědní výzkumný ústav se světovou pověstí.
Dokázala to nejen jako vědkyně, ale jako empatická
a praktická senátorka. Jako většina silných a schopných osobností musela čelit nejrůznějším útokům.
Za mnoho let, co Evu Sykovou znám, mohu doložit,
že všechno její úsilí bylo motivováno snahou prospět
i na hranici nemožného. Nikdy nebyla motivována
osobním, ekonomickým ziskem. Záruka etického
jednání Evy Sykové je dalším silným argumentem,
aby byla zvolena do Senátu.
Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., FCMA,
emeritní přednosta Neurochirurgické kliniky,
1. Lékařská fakulta UK Praha
a Ústřední vojenské nemocnice
Paní profesorka je důkazem, že i v malé zemi můžeme dělat velkou vědu, stejně tak jako v malé zemi
můžeme dělat světový sport. Proto podporuji člově-

ní speciálními monitory, které byly umístěny
v bytech a na balkonech, např. ve Svojšovické ulici
ve 4. patře panelového domu, který byl prakticky
150 m od Spořilovské ulice. Dokonce i v něm
byly zjištěny mnohonásobně překročené limity
pro prachové částice a pro polycyklické aromatické uhlovodíky. Ale nejen to, občané trpí také
nadměrným hlukem. A není to jen sídliště, ale i
stará vilová zástavba, kde má být klidné zahradní město. Podrobné výsledky všech měření byly
pečlivě zaznamenány, zahrnuty ve výsledné
zprávě a předány Magistrátu hl.m. Prahy.
Jak zvýšené koncentrace těchto látek působí na lidský organizmus?
Jedná se o závažný zdravotnický problém,
který je mi jako lékařce velmi blízký. Zvýšené koncentrace jemných prachových částic
představují zvýšené riziko kardiovaskulárních
onemocnění, zatímco vystavení vysokým koncentracím polycyklických aromatických uhlovodíků prokazatelně poškozuje genetický materiál a proto představují závažné riziko pro lidské
zdraví. Tyto změny se projeví až na budoucích
generacích. Dalšími riziky jsou nepříznivé
ovlivnění těhotenství, respirační onemocnění u
dětí, kardiovaskulární onemocnění a cukrovka
2. typu u dospělých. Znečištěné ovzduší působí nejen na matku a plod, ale současně jsou
ka, který nás reprezentuje ve světě a odkrývá Českou republiku na vědecké mapě světa.
Leopold König
olympionik, český silniční profesionální cyklista
Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. je jedna z významných osob naší vědecké obce. Celosvětové
uznání, kterého dosáhla svoji vědeckou prací, jen
potvrzuje hluboký smysl jejího výzkumu závažných
onemocnění, o jejichž léčbu se tato vědkyně celoživotně zasazuje. Statečně se postavila se svým
výzkumem proti těmto nemocem ve snaze pomoci
nejen pacientům, ale i jejich rodinám a přátelům,
kteří jsou vlastně součástí života nemocného, kteří
nesmírně trpí tím, že je jejich blízký touto závažnou
nevyléčitelnou nemocí zasažen. Jen ten, kdo se
svoji prací dokáže obětovat pro druhé, si zaslouží naší plnou podporu. Jen ten, kdo má empatie
k obyčejným lidem a trvalou snahu jim pomáhat v
možnostech, které má, musí dostat naší podporu.
Jen ten, kdo nešplhá po zádech druhých, nelikviduje své okolí a nedokáže se prospěchářsky zviditelňovat, jen ten potřebuje naší podporu. Eva Syková
si zaslouží naši podporu do senátních voleb, je
čestný, pracovití a empatický člověk, dokáže hájit
obyčejné lidi, protože ví, co je to zdraví a ví, co
to je nevyléčitelná nemoc. Proto doporučuji volit
Evu Sykovou senátorkou. Vážím si lidí, jako je Eva
Syková. Jiřího Drahoše, který je jejím protikandidátem, bych nemohla volit z důvodu jeho morálních
vlastností.
Ing. Alena Vitásková
bývalá předsedkyně ERÚ
prezidentka Institutu Aleny Vitáskové z.s.
Ochrana a podpora lidských práv a svobod
Chci podpořit paní Prof. MUDr. Evu Sykovou, DrSc.
v nadcházejících senátních volbách. Paní profesorka je nejen špičkovou vědkyní v oblasti neurologie,
ale také výborná senátorka, která prosazuje zájmy
obyčejných lidí. Její vědecká činnost posunuje naší
medicínu dopředu a významně pomáhá pacientům
v zoufalém zdravotním stavu. Zažil jsem to sám,
když jsem byl postižen cévní mozkovou příhodou
a pomohly mě až kmenové buňky, kterými se paní
profesorka téměř po celou dobu své vědecké činnosti zabývá. Bohužel jsem léčbu kmenovými buňkami nemohl podstoupit u nás, ale v zahraničí a tato

ovlivňovány také pohlavní buňky vyvíjejícího se
plodu, a pokud se jedná o děvčátko, tak se negativní změny projeví, až když takové děvčátko
dospěje a otěhotnění, tedy se zpožděním cca
25 let. V poslední době byly publikovány práce, které ukazují na spojitost s výskytem neurodegenerativních onemocnění jako je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba nebo
Amyotrofická laterální skleróza.
Jak se získanými výsledky naložíte?
Konkrétní výsledky výzkumu znečištěného
prostředí na Spořilově mohou sloužit jako přesvědčivé věcné argumenty pro řešení této závažné situace. S těmito výsledky byl v r. 2017
seznámen Výbor pro zdravotnictví a bydlení
Zastupitelstva hlavního města Prahy, takže magistrát může přijmout konkrétní opatření. Jako
senátorka se v případě zvolení budu výrazně
zasazovat o co nejrychlejší dostavbu pražského okruhu, hlavně úseku mezi D1 a D11. Okamžitě bych chtěla docílit značného omezení
vjezdu těžkých nákladních vozidel do obytných
čtvrtí Spořilova.
Videoreportáž ze Spořilova:
http://evasykova.cz/Senatorka-Eva-Sykova-je-pro-zakaz-vjezdu-kamionu-do-Prahy.html
léčba mě stála 320.000,- Kč. Velmi mi to pomohlo
a dnes se cítím téměř zdravý. Byl bych rád, aby se
mohla tato léčba provádět i u nás, která by pomohla
mnoho pacientům jako mě. Paní profesorka Syková
je zárukou vědeckého pokroku u nás i ve světě a je
velmi důležité, aby nás takoví odborníci zastupovali
i v politice. Velmi si paní profesorky vážím a přeji jí,
aby v senátních volbách vyhrála a mohla dále pomáhat lidem.
Ing. Luboš Kulha
Jihlava
Kandidaturu Prof. MUDr. Evy Sykové do Senátu
PČR jednoznačně podporuji. Jedním z důvodů mé
podpory je osobní zkušenost s její činností senátorky v tomto volebním období. Ve všech jednáních ve
věci života seniorů i dostupnosti bydlení jsem oceňoval lidskost, odbornost, serióznost a plnění slibů.
Podrobně znám a pozitivně hodnotím i její odborné
působení ve zdravotnickém výzkumu. Ocenil bych,
kdyby v Senátu PČR působili naši podobně kvalifikovaní a lidsky hodnotní zástupci.
Ing. Milan Taraba
předseda Sdružení nájemníků ČR
statutární místopředseda Rady seniorů ČR
místopředseda Čs. společnosti pro rozvoj bydlení
Vážená paní profesorko, moc Vám děkuji za ochotu
i za čas, který věnujete těžce nemocným pacientům.
Je mi moc líto, že Vám tak komplikují život konzervativní profesoři a spolu s nimi i farmaceutická mafie.
Vaši kandidaturu do senátu podporuji a přeji si, abyste pokračovala ve své práci jak v Senátu, tak hlavně
na poli výzkumu kmenových buněk.
doc. PhDr. Jan Eichler, CSc.
Vysoká škola ekonomická Praha,
Fakulta mezinárodních vztahů
Paní profesorku Sykovou nesmírně oceňuji pro celý
soubor obdivu-hodných a pro výkon politické funkce
potřebných vlastností: pracovi-tost, systematičnost,
cílevědomost, komunikativnost. Velmi si vážím našeho kladného vztahu a vzájemná spolupráce pro
mě byla velmi inspirativní. Věřím, že pro senát bude
velkým přínosem.
Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
Přednosta Kliniky hepatogastroenterologie IKEM

