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Daniela Filipiová:
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slovo 
předsedy

Každé volby jsou důležité, ale ty letošní senátní mají zvláštní vý-

znam. Jsou prvním měřením sil, které se koná po remíze ve volbách

do Poslanecké sněmovny. Jsou první možností, kdy mohou občané

ukázat, co si myslí ochování předsedy ČSSD Jiřího Paroubka, o jeho

povolebním projevu, o jeho obstrukční taktice a nechuti přiznat vo-

lební prohru, o jeho touze vládnout za každou cenu, třeba i s nere-

formovanými komunisty. Jsou také první zkouškou pro ODS a mě

osobně, jak jsme obstáli v náročných povolebních jednáních, jak jsme

drželi své slovo a sliby voličům, zda jsme jednali v zájmu země

a všech jejích občanů. Tyto senátní volby jsou stejně jako předcháze-

jící sněmovní střetem těch, kteří prosazují nutné změny zlepšující ži-

vot občanů, a těch, kteří jim brání. Jsou kláním všech demokratů

včetně nestraníků s těmi, jimž zbyla jako jediný spojenec KSČM a kte-

ří stále pevně věří, že se s její podporou brzy vrátí k moci. Senátní vol-

by jsou referendem, které může tyto plány překazit: když občané

řeknou komunismu jasné NE, dají tím antikomunistům symbolický

stoprvní mandát. Senát prokázal svoji užitečnost. Díky pravicové vět-

šině účinně korigoval nebezpečné zákony z dílny KSČM a ČSSD. Je ta-

ké komorou, v níž komunisté nikdy nezískali významnější zastoupe-

ní, komorou, která nejen díky tomu pomáhá zvyšování politické

kultury. A protože případné změny volebního zákona musejí schválit

obě komory, tak bude zachování pravicové většiny v Senátu i nadále

účinně bránit vymazání malých stran z politické mapy – to totiž ODS

nikdy nedopustí. Kandidáti ODS do Senátu jsou osobnostmi, které už

v životě něco dokázaly. 

Daniela Filipiová je člověk s pevnými zásadami a já za ní osobně

stojím. Věřím, že i vy jí dáte důvěru a přispějete tak k tomu, že naše

vítězství ve sněmovních volbách nebude marné.

Mirek Topolánek

Proč volit do Senátu,
proč volit ODS
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Architektka Daniela Filipi-

ová žije se svou rodinou na

rozhraní Žižkova a Královských

Vinohrad, v prostředí, které

důvěrně zná a kde se cítí do-

ma. Právě proto byla za váš ob-

vod před šesti lety zvolena do

Senátu České republiky. Patří

k „novým tvářím“ české politi-

ky: do ODS vstoupila až v pro-

sinci roku 1997, v jejím nejtěž-

ším období.

V Senátu od začátku praco-

vala ve výboru pro zdravotnic-

tví a sociální politiku a záhy se

stala i členkou vedení senátní-

ho klubu ODS.

Daniela je ženou nesmírné

osobní statečnosti a houževna-

tosti. Skrze svůj handicap byla

na jedné straně postavena před

rozhodování, překážky a ome-

zení, s nimiž se většinová popu-

lace nemusí potýkat. Na straně

druhé jí právě toto každodenní

překonávání handicapu dalo

nejen velkou vnitřní sílu, ale ta-

ké mimořádnou míru pochope-

ní pro problematiku života těch

znevýhodněných či slabších

z nás, cit pro jejich problémy

a hlubokou znalost jejich sku-

tečných potřeb. Jako úspěšná

architektka je Daniela jasným

příkladem toho, že jediná ome-

zení v životě si klademe sami

svou pohodlností, nerozhodnos-

slovo 
primátora

tí a nedostatkem odvahy vzít

svůj osud do vlastních rukou.

Daniela Filipiová – jak to je-

jí životní dráha jasně dosvědču-

je – je zastáncem politického

stylu „odstraňování překážek“.

Nejen architektonických, ale

všech překážek na cestě ke sluš-

né, demokratické a spravedlivé

společnosti. Svým životem i pra-

cí naplňuje své krédo – pomá-

hat vytvořit svět všem stejně

dostupný. 

Je to báječná, pracovitá

a upřímná žena a vašemu krás-

nému volebnímu obvodu bude

jistě slušet. Daniela Filipiová má

mou podporu a můj obdiv po

lidské i pracovní stránce. Věřím,

že stejně dopadne i u vás. 

MUDr. Pavel Bém

primátor hlavního města Prahy
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životopis

Moje maminka je typický příklad cholerika s dobrými vlastnostmi
a srdcem. Inteligentní a talentovaný člověk, obohacený upřímností.
Workholik oddaný své práci a zároveň i rodině. Velkorysá žena 
politiky, jako hrdinka z nějakého románu. Obdivovaná mnohými 
lidmi, nejen těmi, kterým pomohla ke spokojenému životu. 

I já ji obdivuji. Obdivuji její práci, to, jak zvládá své pracovní
tempo, schopnost mimořádně tuto práci vést a co je velmi důležité
a chvályhodné, že nevybuchne na žádném pracovním jednání.

To, jak přes svou velmi náročnou práci dokáže být také milující
rodič a věrná manželka. Žena, která mnoho věcí dokázala. 
Věcí, které rozhodně nebyly poslední. 

Tak to je moje maminka. Maminka s velkým M. Maminka, 
kterou nadevše miluji a která pro mě znamená mnoho.

Daniela Filipiová očima
dcery Aničky (13 let)

Daniela Filipiová
Narozena 9. 8. 1957 v Praze 
na Vinohradech. Vdaná, matka
dvou dcer, 23 a 13 let. 
Původní profesí je architektka.

V roce 2000 byla zvolena do Senátu 
za volební obvod 26, Praha 2 a 3,
a po celé volební období je členkou
Výboru pro zdravotnictví a sociální
politiku. V letech 2000 – 2004 byla
předsedkyní podvýboru pro inte-
graci občanů se zdravotním handi-
capem. Od roku 2004 je předsedkyní
Stálé komise Senátu pro práci
kanceláře Senátu. Od roku 2002 je
členkou parlamentní delegace
Rady Evropy při Parlamentním
shromáždění ve Štrasburku, kde
pracuje ve výboru pro zdravotnictví
a sociální politiku a ve výboru pro
lidská práva. I na této půdě hájí
práva osob se zdravotním handi-
capem a je konzultantkou bezbar-
iérových úprav budovy Rady Evropy.
V roce 2004 byla ve funkci
místopředsedkyně Parlamentního
shromáždění. Od roku 2000 je
členkou předsednictva senátního
klubu ODS. V Senátu se podílí ze-
jména na tvorbě zákonů se sociální
tématikou. Dlouhodobě se věnuje
problematice integrace osob se
zdravotním handicapem a starých
lidí do společnosti a jejich práva žít
standardní, kvalitní život.
Oblastí jejího zájmu je odstraňování 
bariér nejen architektonických, ale
všech bariér, které lidem komplikují
život v běžných denních situacích.
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Přestože jste před čtyřmi lety ve volebním obvodu č. 24 zvolili za svého

senátora Josefa Pavlatu, půjdete v letošních senátních volbách opět volit.

Volební obvod č. 26 má totiž od letošního roku dle zákona 247/1995 Sb. 

nové hranice. K městské části Praha 2 (vyjma k.ú. Nové Město) a k městské

části Praha 3 přibyla i část Prahy 9, a to k. ú. Hrdlořezy, k. ú. Hloubětín 

a část k. ú. Malešice, ležící na území městské části Praha 9.

slova
starostů

Vážení spoluobčané,
v uplynulých šesti letech jsem měl z pozice starosty tu čest spolupra-

covat s naší senátorkou Danielou Filipiovou. Daniela nás v Senátu za-
stupovala velice úspěšně: poctivě pracovala ve Výboru pro zdravotnic-
tví a sociální politiku a o její dobré práci svědčí i to, že se záhy stala
členkou vedení senátního klubu ODS. Během působení v Senátu se na
Danielu obrátily stovky z vás s prosbou o pomoc. Daniela, která sama
nejlíp ví, co je to být v těžké životní situaci, má k lidem blízko, a proto si
vždy našla čas, aby vyslyšela každého z vás. Naše senátorka vycházela
vstříc potřebám naší městské části a velice dobře se s ní spolupracovalo.
Přeji nám všem, aby nám mohla pomáhat dalších šest let. Nedovedu si
představit lepšího kandidáta na post senátorky.

Milan Český, starosta městské části Praha 3

Vážení občané, milí voliči!
V druhé půli října budeme kromě činitelů obecních vybírat a volit

i senátory. V našem volebním obvodu je na vybranou nebývalý počet
uchazečů o post senátora. Zvažoval jsem svá pro a proti u každého jed-
noho z nich a mé rozhodnutí je: budu opět volit naši současnou
senátorku Danielu Filipiovou. Osvědčila se a v roli „vyslance“ Prahy
3 a větší části Prahy 2 v uplynulých šesti letech svého funkčního obdo-
bí výrazně obstála a přesvědčila. Byl jsem s ní v častém kontaktu. Zají-
mala se o zkušenosti získané na úrovni městské části a vnímala náš po-
hled a naše chápání věcí. Vím, že si dokázala najít čas na jednání
s občany, kteří za ní přicházeli a přicházejí se svými každodenními,
mnohdy specifickými trampotami. 

Mám v senátorku Filipiovou plnou důvěru a nikdo nemá v této
chvíli plnější! Michal Basch, starosta městské části Praha 2

Vážení občané, vážení sousedé,
Daniela Filipiová je mou kolegyní v Senátu a troufnu si říci i mojí dobrou kamarádkou. Po celých šest let

jsem ji znal nejen jako skvělou senátorku, ale i jako obětavého člověka. Vždy měla pochopení pro ty z vás,
kteří se na ni obrátili s prosbou o pomoc. Její názory jsou transparentní a konzistentní a ke své práci sená-
tora vždy přistupovala zodpovědně. Vím, že hlas pro Danielu Filipiovou bude dobrou investicí.

Josef Pavlata, senátor za Prahu 9
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program

Sociální politika,
která respektuje 
potřeby jednotlivce

Kdokoliv z nás se může v ži-

votě dostat do situace, kdy není

schopen vlastními silami vzniklý

stav řešit. Stát musí mít pro tyto

lidi připravenu kvalitní sociální

politiku. Takovou, která bude

nejen pomáhat, ale i motivovat

k překonání svízelné situace

a k opětnému začlenění do stan-

dardního života. Sociální politi-

ka musí nabízet individuální

a zejména rychlou pomoc.

Bydlení pro spokojený
život

Musíme vytvořit takové

prostředí, ve kterém bude mož-

né, aby si každý zvolil takovou

formu a místo k bydlení, které

bude vyhovovat jeho potřebám,

možnostem a požadavkům. Vz-

hledem k mé profesi architekta

vím, že bydlení v příjemném

a kvalitním prostředí je zákla-

dem pro spokojený život, a to

nejen v novostavbách, ale

i ve zrekonstruovaných domech.

Celý život se snažím o to, aby mé 

názory byly jasné a zřejmé. Nerada 

se skrývám za líbivá hesla. Člověk se

prezentuje svými činy a ne krásnými

slovy. Ctím svobodu jednotlivce a tedy

hájím jeho právo na svobodu, která je

tím nejcennějším, co každý z nás má.

Stát musí občanovi zajistit základní podmínky 

ke kvalitnímu životu a nesmí občana zatěžovat 

zbytečnými předpisy a zákonnými normami. 

Stát musí ctít svobodu jednotlivce a jeho právo 

na soukromí.

Stát musí být připraven pomoci občanovi ve složitých 

situacích, do kterých se dostal ne vlastní vinou.
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Životní prostředí 
pro zdravý život

Životní prostředí je oblast,

která se týká každého z nás. Ke

kvalitě životního prostředí musí

přispívat jednotlivec a význam-

nou úlohou má i stát. Do kvalit-

ního prostředí je nutné investo-

vat. Jeho kvalita se odrazí i na

zdravotním stavu obyvatel. 

Zdraví  a spokojení lidé se mo-

hou více podílet na rozvoji spo-

lečnosti a být přínosem sobě

i svému okolí.

Jako architekt mám k život-

nímu prostředí jasný přístup.

Zrekonstruovaná města a jejich

domy vytvářejí místo, kde se

každému žije lépe.

Právní stát a podpora
podnikání – jasná 
pravidla místo byro-
kratického chomoutu

Stát musí jasně definovat

právní prostředí, ve kterém se

občané pohybují. Nesmí přiná-

šet nadměrnou byrokratickou

zátěž. I v podnikání je třeba ne-

chat lidem volnost pro jejich

projekty. Zákony musí být jed-

noduché a srozumitelné pro

každého. Složitost právního řá-

du od podnikání mnohé odradí.

Jen kvalitní a přehledný právní

řád umožní rozvoj společnosti.

Vzdělání je základem
pro kvalitní život

Základní předpoklad kvalit-

ního života je dobré vzdělání.

Již od předškolního věku až po

vysoké školy je třeba věnovat

vzdělání péči. Stát musí umož-

nit vznik různých typů škol, aby

si každý mohl vybrat podle

svých potřeb a možností. Kvalit-

ní vzdělání musí být dostupné

i pro děti a mládež se zdravot-

ním handicapem. Cestou k to-

mu je plná integrace handica-

povaných dětí a mládeže již od

předškolního věku.

Moje 
svoboda 

končí tam, 
kde začíná 
svoboda 
druhého.

Uplatňuji heslo:
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Několik let se mi nedařilo umístit svého handicapovaného sy-

na do běžné školy. Kontaktovala jsem proto paní senátorku Filipio-

vou a díky její pomoci navštěvuje syn již druhým rokem „normální“

základní školu v Praze 2. J. B., Praha 2

Od devadesátých let marně žádám o navrácení pozemků v res-

titučním řízení, které mi dle práva patří. Navštívil jsem paní se-

nátorku v její senátorské kanceláři a i když se můj spor s pozemkovým

úřadem doposud nepodařilo vyřešit, paní senátorka je mi i nadále

velmi nápomocna a ochotně se mi v případě potřeby věnuje. 

S. K., Praha 3

Před rokem jsem začala mít vážné problémy s majitelem do-

mu, ve kterém žiji od narození. Majitel domu mi odmítl uhradit

opravu kotle, který byl již několik let v havarijním stavu. Ocitla jsem

se bez teplé vody a byla jsem v beznadějné situaci. Na doporučení

sousedky jsem se obrátila se žádostí o pomoc na paní senátorku Da-

nielu Filipiovou. Paní senátorka mě okamžitě přijala a za jejího ne-

malého přispění a pomoci se mnou majitel domu začal komunikovat

a opravu kotle mi uhradil. K. P., Praha 2

Je mi 79 let, žiji sám a pohybuji se pouze pomocí elektrického

vozíku. Pro svůj samostatný život jsem potřeboval kompenzační po-

můcku, která je pro mne naprosto nezbytná. Pojišťovna mi ji však od-

mítla zaplatit. Paní senátorka Filipiová mi pomohla sepsat žádost o fi-

nanční příspěvek a poradila mi, na jaké nadace se obrátit. Pomůcku

již mám k dispozici a děkuji za pomoc nejen paní senátorce, ale i na-

daci, která mi příspěvek poskytla. E. F., Praha 9

Jsem otcem tří dětí, které navštěvují ZŠ v Resslově ulici. Dlou-

hou dobu jsme se s ostatními rodiči snažili o vybudování přechodu

pro chodce v blízkosti školy. Na zásah paní senátorky Daniely Filipio-

vé se podařilo ve spolupráci s městskou částí Prahy 2 realizaci pře-

chodu prosadit.

A. H., předseda rady školy

pomáhám...

Paní senátorka Daniela 

Filipiová podporuje naše

občanské sdružení již

mnoho let. Navštěvuje

Centrum denních služeb

a zúčastňuje se i našich

propagačních akcí. Kromě

jiného poskytla záštitu

výstavnímu projektu 

Odyssea,  který pojedná-

vá otázku práv lidí s men-

tálním postižením. Touto

problematikou se zabýva-

la i panelová diskuse

v Senátu ČR, týkající se

používání klecových lůžek

v ústavech, kterou paní

senátorka uspořádala. 

Paní senátorka Filipiová

se velmi významně anga-

žovala při tvorbě zákona

o sociálních službách. 

Podporuji její kandidatu-

ru právě pro její vysoké

sociální cítění a osobní

nasazení v boji proti 

sociálnímu vyloučení 

znevýhodněných osob.

Taťana Kudějová, 
výkonná ředitelka Společnosti

DUHA – integrace osob 

s mentálním postižením.
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rozhovor

Máte dvě dcery, jak ony sa-

my vnímají vaši kariéru

a opětovné rozhodnutí kan-

didovat do Senátu?

Starší dcera Katka je již do-

spělý člověk a politiku sleduje

velmi pečlivě. Studuje práva

a začíná si uvědomovat, že náš

právní řád je velmi nepřehledný

a rozhodně nepodporuje inicia-

tivy jedince. Je si vědoma toho,

že jedině pravicová politika mů-

že toto změnit. Anička je ještě

malá a tak se na to dívá očima

třináctiletého dítěte, které by si

přálo mít úspěšnou maminku.

Senát se netěší mezi lidmi

zrovna velké popularitě, 

dokážete si zdůvodnit, proč

tomu tak je?

Přiznám se, že to moc ne-

chápu. Vzhledem k tomu, že do

Senátu mohou být zvoleni lidé

starší čtyřiceti let, tedy lidé s ži-

votními zkušenostmi, jednání

ve výborech i na plénu je po-

klidné a všichni si naslouchají.

Fakt, že v roce 2005 skoro polo-

vina zákonů, které Senát vrátil

Poslanecké sněmovně, byla při-

jata v senátní verzi, v roce 2004

to bylo dokonce 66% vrácených

zákonů, jednoznačně prokazu-

je, že Senát zbytečný není.

Jste zajisté velmi vytížena

prací v Senátu. Máte ještě

vůbec někdy čas věnovat se

své původní profesi – archi-

tektuře? A nechybí vám?

Architektura mi chybí. Ne-

mohu ji dělat naplno, ale ne

kvůli k práci v Senátu, ale vzhle-

dem ke svému handicapu. Těž-

ko si lze představit architekta

na vozíku, jak chodí po stave-

ništi a kontroluje průběh stav-

by. Realizuji se v tomto oboru

alespoň jako konzultant projek-

tů z hlediska bezbariérovosti.

V politice je stále ještě po-

měrně málo žen. Většina va-

šich kolegů je tedy mužské-

ho pohlaví. Jak se vám

s muži spolupracuje?

Mám o šest let staršího bra-

tra, který mě měl každou chvíli

na starosti a tak mě bral na

schůzky se svými kamarády.

Takže se dá říci, že mužský způ-

sob myšlení znám. Pracuje se mi

s nimi dobře. Občas je jen třeba

obrousit hrany jejich ješitnos-

ti…

Vaším koníčkem je chov ko-

ček. Čím vás tahle zvířata

tak okouzlila?

Kočky jsou jedinečná stvo-

ření. Jsou to individuality. Ke

každé musíte přistupovat jinak.

Máme tři chovné britské modré

kočky a každá je povahově úpl-

ně jiná. Kočky jsou svou rozváž-

ností úžasně uklidňující. Když

pozorujete kočku, jak systema-

ticky provádí osobní hygienu, je

to skvělá relaxace. A co teprve

tehdy, když se vám usadí na klí-

ně a začne příst…

L. H. 

redaktor volebního magazínu

...Senát zbytečný není
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jaká jsem...

... na co jsem pyšná:
V roce 2002 vyšla za podpory MPSV publikace Projektujeme bez bariér, která je v elek-

tronické podobě volně ke stažení na www.filipiova.cz. Publikace je určena nejen odborní-

kům, ale i jednotlivcům, kteří potřebují radu, jak vytvořit bezbariérové bydlení pro sebe, nebo

své blízké. V České komoře architektů byla publikace rozebrána během dvou dnů. K dnešnímu

dni je mezi lidmi více než čtyři tisíce výtisků.

... a jaké mám koníčky a záliby:
Vždy jsem nejraději nabírala síly do života při poslechu klasické hudby, zejména opery. Mými ob-

líbenými skladateli jsou W. A. Mozart a G. Verdi. Často si pro vlastní potěšení kreslím, a tak je pochopitelné,

že si ráda dojdu na výstavu výtvarného umění. Večer si nedovedu představit bez přečtení alespoň pár řádků

z knihy. Mezi mé oblíbené knížky patří Egypťan Sinuhet, Tři muži ve člunu, knihy Terryho Pratcheta, Chaima

Potoka, Viktora Fischla či detektivky Agathy Christie.  ● Ráda si vyjdu do kina, nejlépe s celou rodinou.

Mezi mé oblíbené filmy patří již po mnoho let Pulp Fiction, v posledních letech jsem si oblíbila Matrix a Pána

prstenů. Z českých filmů mě pak vždy pohladí po duši Pelíšky.  ● U lidí si vážím upřímnosti, schopnosti

domluvit se a pracovitosti, naopak rozhodně netoleruji lidskou bezohlednost a aroganci.
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Vyhlašuji internetovou soutěž o iPod nano
pro obyvatele volebního obvodu č. 26. 
Bližší informace naleznete na www.filipiova.cz.
Vyhlášení vítěze se uskuteční dne 17. 10. 2006 na náměstí Jiřího z Poděbrad 
v Praze 3 v 17.00 hodin, kde proběhne koncert organizovaný MČ Praha 3.

Daniela Filipiová 
v roce 2003 –
krátce po zvolení
pana Václava Klause
prezidentem ČR

Hlas pro Danielu Filipiovou je hlasem 
pro prezidenta Václava Klause v roce 2008

Kontakty:

e-mail: daniela@filipiova.cz, asistentka: Ludmila Habadová, habadoval@seznam.cz, www.filipiova.cz
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