
 

Hnutí Hlas představilo kandidáty i program. Na tiskové konferenci odstartovalo horkou 
fázi kampaně a vyráží do regionů  

(Tisková zpráva, 11. 4. 2019) 

Praha - Další otvírání jednotného vnitřního trhu EU, zlepšení podmínek pro malé a 
střední podniky a začínající startupy i boj proti globálnímu oteplování a ochrana 
životního prostředí. To jsou jen jedny z priorit, na které se ve svém programu zaměřuje 
hnutí Hlas, v jehož čele stojí místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička. Ve 
čtvrtek 11. dubna představilo novinářům nejen kompletní program, ale také kandidáty, 
volební spot a plán kampaně.  

Nová proevropská síla sází na moderní program, jehož cílem je mimo jiného i podpora 
nanotechnologií, umělé inteligence či vytvoření funkčního jednotného digitálního trhu, který je 
naprosto klíčový pro využívání plného potenciálu a příležitostí pro podnikání. „EU nepotřebuje 
Silicon Valley, ale měla by se perspektivně takovou jednou velkou Silicon Valley stát. Jiná 
cesta není,“ vysvětluje lídr kandidátky Pavel Telička, „hnutí Hlas je připraveno do 9 měsíců od 
evropských voleb předložit celounijní strategii změn evropského ekosystému.“ 

Hnutí Hlas se zaměří také na vnitřní bezpečnost. Výrazná část programu se pak věnuje boji 
proti globálnímu oteplování a ochraně životního prostředí. Podporuje rozvoj oběhové 
ekonomiky jako nového průmyslového odvětví a ochranu vody a půdy. Období sucha jsou totiž 
v posledních třiceti letech stále častější a do budoucna se bude jejich frekvence ještě zvyšovat. 
„Je nutné změnit přístup a dívat se na oba zdroje jako na vzácné přírodní bohatství. Česká 
krajina vysychá, kvalitní vody a půdy ubývá. Do roku 2030 bude podle odhadů čelit nedostatku 
vody až polovina evropských řek. Této změně se musíme postavit a připravit se na ni,“ uvedl 
Telička.  

Samozřejmě v programu nechybí ani podpora vzdělávání, vědy, výzkumu a inovací. Cílem 
hnutí je také zavedení nové základní svobody – volného pohybu vzdělávání. Volá po rozvoji 
přeshraničních univerzitních sítí a po větší vzájemné otevřenosti univerzit. „Evropské 
univerzity se liší od těch amerických menší vzájemnou otevřeností, vnímají se mnohem více 
jako konkurenti,“ vysvětlil Telička, proč je jedním ze základních priorit hnutí právě vzdělávání.  

Do voleb povedou současní poslanci Evropského parlamentu Pavel Telička a Petr Ježek 
mladé a energické kandidáty, kterým není lhostejná situace na české ani evropské politické 
scéně. „Za hnutí Hlas kandiduji, protože se mi líbí jako nový politický projekt, který dává prostor 
mladým lidem a který může přinést pozitivní změnu,“ říká Michaela Tejmlová, ‚první dáma‘ 
kandidátky. „Byl jsem skutečně překvapen zajímavým mixem lidí, s nimiž jsem o místě na 
kandidátce jednal,“ vysvětluje Telička, „z výsledné kandidátní listiny jsem nadšený. Je pestrá, 
zajímavá a plná perspektivních kandidátů, kteří chtějí přinést do politiky pozitivní změny. 
Myslím, že má Hlas skutečně na čem stavět.“   

Na tiskové konferenci zahájilo hnutí Hlas ostrou fázi předvolební kampaně, během níž objedou 
kandidáti města po celé České republice. Na náměstích připraví kulatý stůl, u něhož budou 
zájemci moci diskutovat nejen s Pavlem Teličkou, ale rovněž s dalšími kandidáti. Chybět 
nebude ani večerní program v kavárnách či hospodách a dopolední návštěvy institucí, firem či 
domovů důchodců. Veškeré informace budou k dohledání na oficiálních webových stránkách 
hnutí www.hnutihlas.cz či na facebookové stránce.  

Volební spot WORKOHOLIK ke zhlédnutí zde: 

https://youtu.be/KszFwb03ZyY 

 

http://www.hnutihlas.cz/
https://youtu.be/KszFwb03ZyY


 

Odkaz na stažení spotu WORKOHOLIK zde:  

http://www.prvniprezidentska.cz/HLAS_WORKOHOLIK_PT_volebni_spot_4K.zip  

 

Kandidáti hnutí Hlas se představují zde:  

https://youtu.be/hK3oJdxsTfU  

  

http://www.prvniprezidentska.cz/HLAS_WORKOHOLIK_PT_volebni_spot_4K.zip
https://youtu.be/hK3oJdxsTfU

