Sázím na kontakt
To zdůrazňoval PhDr. Tomáš Grulich
po svém zvolení do Senátu Parlamentu
České republiky v roce 2006. Jak dostál
svému předsevzetí se ho můžeme zeptat
dnes, kdy jeho funkční období v Senátu
pomalu končí.
Ohlédnete-li se za uplynulými pěti
lety, pane senátore, co z vaší práce
v horní komoře Parlamentu považujete za nejpřínosnější?
Původním povoláním jsem etnolog
a historik se specializací na moderní
dějiny a národnostní vztahy. Tyto
znalosti se snažím zúročit v senátním
Výboru pro záležitosti Evropské unie
a ve Stálé komisi Senátu pro Čechy
žijící v zahraničí, jíž předsedám. Ta
má legislativně pomáhat našim krajanům. Snažíme se vylepšit vztah mezi
českou majoritní společností a její
minoritou žijící v cizině. Druhou polohu té práce je vytváření zákonného
prostředí pro imigranty, tedy pro cizince přicházející do České republiky,
většinou za prací. Jak člen Výboru pro
záležitosti EU zase dohlížím na to,
aby zákony, které se připravují v unii,
byly v souladu s naší Ústavou a zákonodárstvím a příliš nezasahovaly
do práv České republiky. Snažím se
prosadit naši českou kulturní tradici.

Vycházím z toho, že člověk je nejdříve Čech a teprve pak Evropan.
Hodláte se znovu ucházet o post
senátora a pokračovat v této záslužné
činnosti?
Rád bych, nechci odejít od rozdělané
práce. V poslední době jsem inicioval
vznik širší platformy, z níž by měla
vzejít jednotná
koncepce migrační
polit i k y v České
republice. Zatím je
značně roztříštěná,
protože ji nezávisle
na sobě rea l i zuje
několik resortů
a výsledky působí až
protichůdně. V říjnu
2011 jsem proto v Senátu zorganizoval
konferenci s účastí
šesti ministerstev
a předsednict va
v l á d y. Z p r a c ov a t
v š e c h ny p o d ně t y
a najít východiska
k úspěšnému zvládání migrace – ve
smyslu emigrace i imigrace, to je
přesně to, co mě v následujících letech
v Senátu čeká.
Z povahy vaší práce v uvedených senátních orgánech plyne nutnost často
vyjíždět na služební cesty. Najdete si

čas i na voliče ze svého obvodu, který
zahrnuje Prahu 12, kde bydlíte a jste
členem zastupitelstva za ODS, ale
vlastně celý jih hlavního města včetně
Radotína?
Jako senátor mám odpovědnost vůči
voličům ze čtrnácti pražských městských částí. Pomáhám samozřejmě

i jim, ovšem ne v oblasti legislativní,
nýbrž svou osobností. Pořádám setkání, kde občanům, hlavně těm nejmladším, vysvětluji roli Senátu - co dělá
a jakou má funkci v rámci ústavního
pořádku. Ředitelé škol vědí, že žáci

Základní škola
Praha-Radotín
přijme na dobu určitou
od 3.1.2012 do 30.6.2012
asistenta/asistentku
pedagoga
k integrovanému žákovi.
Kontakt:
bohacova@skola-radotin.cz

mohou v hodinách občanské výchovy
přijít do Senátu a potkat se s živým
senátorem. Potřebují přece vidět, že
volení zástupci jsou z masa a kostí a dá
se s nimi jednat. Nadaným malířům
z Modrého klíče se zdravotním postižením jsem zorganizoval v Senátu výstavu a v rámci Kulturního léta jsem do
Valdštejnské zahrady přivedl big band
Základní umělecké školy v Modřanech.
To je jen pár příkladů toho, že senátor
může jistými kroky dosáhnout tam,
kam nedosáhne třeba starosta. A pokud má občan pocit, že se s ním někde
nezacházelo tak, jak by mělo, může se
na mě kdykoli obrátit o pomoc a radu.
Udělám co je v mých silách.
Kdy a kde vás občané zastihnou.
Senátorskou kancelář mám na pomezí Prahy 4 a 12, v ulici Pod Vinicí
409/29 v Modřanech. Jsem tam každé
pondělí od 16.00 do 19.00 hodin. Protože jezdím na služební cesty a občas
kvůli tomu nemohu dodržet senátorský den ve svém obvodu, je lépe si
domluvit schůzku přes moji asistentku
e-mailem nebo telefonicky. Kontakty voliči najdou na mých stránkách
www.tomasgrulich.cz.
Vzhledem k tomu, že se blíží i čas
Vánoc, dovoluji si popřát všem občanům
mého volebního obvodu, požehnané
svátky vánoční a zdraví, štěstí a osobní
spokojenost do nového roku 2012.
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Ing. Lubomír Werner

Lubomir.werner@re-max.cz
www.re-max.cz/nova
602 657 499
certifikovaný makléř 2. stupně
specialista na Prahu 16, Prahu 5 a okolí
» vila Velká Chuchle - prodej
» kanceláře Radotín, Velká Chuchle,
» Barandov - pronájem
» montovaná hala Slivenec - prodej
» P5, Štefánikova - pronájem baru s hernou
» Zbraslav, řadová garáž - prodej
Vaši nemovitost prodám rychle, výhodně
Všem klientům děkuji
za úspěšnou spolupráci v roce 2011 a
přeji hezké vánoce

Elektrokola CYCLESTAR
(staré) Sídliště 1082
153 00 Praha 5 - Radotín

tel.: 723 603 807
www.trikolka.cz
poblíž zdravotnického střediska
konečná BUS 244

Jízdní kola:
Dětská 12˝- 24˝ + odrážedla
Horská 26˝ + 29˝
Trekkingová
CITY i s torpedem
Oblečení, doplňky,
motorizace vč. variant
AUTHOR SPORT LADY

PVC, KOBERCE,
PLOVOUCÍ PODLAHY,
DŘEVĚNÉ PODLAHY,
ODBORNÁ MONTÁŽ
KARLICKÁ 10
PRAHA 16 RADOTÍN
WWW.AR-PODLAHY.CZ
info@ar-podlahy.cz
Tel.: 257912736

