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• JJssttee llííddrreemm jjiihhooččeesskkéé kkaannddiiddááttkkyy
KKSSČČMM pprroo lleettooššnníí kkrraajjsskkéé vvoollbbyy..
MMůůžžeettee ssee nnaa úúvvoodd ppřřeeddssttaavviitt??

Jsem člověk se smyslem pro
humor, ale i pro zodpovědnost, který
měl v životě štěstí nebo mu šel
naproti. Můj koníček se totiž přetavil
v zaměstnání, a nadto mám skvělou
rodinu. Tak jako nejednoho mladého
muže mě uchvátila železnice. Od
roku 1992 pracuji u Českých drah,
kde jsem prošel více funkcemi: od
průvodčího osobních vlaků, přes
vlakvedoucího mezinárodních vlaků
vyšší kvality, kontrolního pracovníka
až po dnešní pozici vlakvedoucího.
Práce mezi lidmi mě baví. 

Jsem ženatý, mám dvě děti
a budou to již dva roky, co jsem se
stal »mladým« dědečkem. Má rodina
žije uprostřed malebné přírody
České Kanady na Jindřichohradecku
v obci Kunžak. Představuje pro mě
přístav, kam se vždy rád vracím.
S rodinou rádi cestujeme, podniká-
me výlety do přírody a v zimě jezdí-
me na hory. Od malička mě provází
sport, a tak ani dnes si bez něj svůj
život nedovedu představit. Každý
den chodím běhat či jezdím na kole.
Ke sportu se vztahují i moje ostatní
aktivity. Jsem předsedou TJ Kunžak
a předsedou oddílu fotbalu. 

Co se mých politických aktivit
týče, jsem předsedou OV KSČM
Jindřichův Hradec a členem JčKV
KSČM. Z tohoto výčtu je vidět, že se
opravdu nenudím. A proto jsou pro
mě nejkrásnější chvíle s mojí rodi-
nou, která mi vždy dodá energii,
když je mi nejhůře. 
• JJee vviidděětt,, žžee ssee oopprraavvdduu nneemmůůžžeettee
nnuuddiitt.. PPrroočč jjssttee ssee tteeddyy rroozzhhooddll jjeeššttěě
kkaannddiiddoovvaatt vv kkrraajjsskkýýcchh vvoollbbáácchh??

Myslím si, že spousta politiků
zapomíná na fakt, že politika je služ-
bou veřejnosti, nikoliv pro osobní
prospěch. Z tohoto důvodu spousta
našich spoluobčanů politiku vnímá

jako špinavé řemeslo. Jsem přesvěd-
čen, že jako obyčejný člověk, který
si celý život vydělává jako zaměstna-
nec, který není nijak spjatý s korup-
cí, mohu být zárukou všem poctivým
pracujícím lidem v tom, že budu
vždy prosazovat právo na jejich
důstojný a spokojený život. A troška
okysličené krve a elánu přece může
politice jen prospět! Naší strany se to
týká dvojnásob. Skutečnost, že jsem
dostal důvěru být krajským lídrem,
je důkazem toho, že v KSČM je
akcentována střední a mladší genera-
ce. Nejsme zkostnatělou stranou, jak
nám neustále někteří předhazují.

• PPrraaccuujjeettee vv žžeelleezznniiččnníí ddoopprraavvěě..
JJaakkéé jjssoouu ppooddllee vvááss jjeejjíí nneejjvvěěttššíí pprroo--
bblléémmyy??

Největší problémy v železniční
dopravě, které pocítili hlavně cestu-
jící, nastaly podle mě se zavedením
nových jízdních řádů v prosinci
2019. Tehdy vstoupily v platnost
nové smlouvy s jednotlivými kraji.
Vstup soukromých dopravců na naše
koleje nebyl zrovna šťastným řeše-
ním. Naplnily se tak obavy ohledně
celkové kvality poskytovaných slu-
žeb. Nejčastější výtky krajů
k novým dopravcům se týkaly zpož-
dění, nedodržení slíbených služeb
a problémů s prodejem jízdenek. 

Jsem rád, že Jihočeský kraj pode-
psal desetiletou smlouvu s ČD.
Troufám si říct, že se tak stalo i díky
ne zrovna dobrým zkušenostem se
soukromým dopravcem, který již
dva roky zabezpečuje dopravní
obslužnost na šumavských lokál-

kách, neboť parametry
smlouvy nebyly vždy
dodrženy. České dráhy
se ve smlouvě zavázaly
k postupné obnově
vozidlového parku. Do
nákupu nových a moder-
nizace stávajících vozi-
del investují přes 1,8
mld. korun. Dle mého
názoru již dnes cestuje-
me s národním doprav-
cem ve většině případů
v nových či modernizo-
vaných soupravách. Ale
nejen to. Z vlastní zkuše-

nosti mohu říct, že kvalita zaměst-
nanců ČD je dnes na vysoké úrovni,
na což zaměstnavatel klade velký
důraz. Co se dopravní obslužnosti
během koronavirové pandemie týče,
počet vlaků byl pochopitelně snížen.
Po návratu k normálu by měl být
provoz obnoven v původní podobě.
Věřím, že dopravní obslužnost bude
zachována alespoň v takové podobě
i v dalších letech, a to nejen na
železnici, ale i v autobusové dopra-
vě. 

Nicméně mi stále chybí
v Jihočeském kraji opravdu funkční
integrovaný dopravní systém.
V jiných krajích již dnes můžete
cestovat napříč celým krajem na
jednu jízdenku kombinovaně vla-
kem, autobusem a někde i MHD.
Nelze opomenout ani okrajové části
kraje, neboť zaintegrován musí být
celý kraj. Je vidět, že nedostatků ve
funkčním integrovaném systému je

v našem kraji ještě dost, a to je jeden
z úkolů pro nové zastupitele. 
• JJaakkáá ttéémmaattaa bbuuddoouu ppooddllee vvááss
ddoommiinnoovvaatt vv lleettooššnníícchh kkrraajjsskkýýcchh
vvoollbbáácchh??

Usuzuji, že ve volbách půjde
o celostátní témata a problémy
z regionů budou stát až v pozadí
zájmu. Přesto bude záležet na
momentální situaci ve společnosti.
Každopádně se zde nejvíce promítne
postkoronavirová krize. Osobně si
myslím, že to byla jen ta tzv. »černá
labuť« neboli spouštěč přicházející
hospodářské krize. Rád bych se
mýlil, ale s největší pravděpodob-
ností světová ekonomika směřuje
k nejhlubší recesi od krize v 30.
letech. A s tím přijdou i související
nešvary, jako je nezaměstnanost.
Opět se ukázala nefunkčnost kapita-
listického systému. Právě nyní by se
měla prokázat připravenost KSČM,
kdy představí možnosti řešení. Je

samozřejmostí, že my - lidé z regio-
nů - musíme spoléhat i na akce-
schopnost vrcholných představitelů
naší strany a na jejich prezentaci na
veřejnosti i v médiích. 
• CCoo uudděěllááttee,, aabbyyssttee nnaappoommoohhll kk ttaakkoo--
vvéémmuu vvýýsslleeddkkuu KKSSČČMM vv kkrraajjsskkýýcchh
vvoollbbáácchh,, kktteerrýý bbyy vvááss uussppookkoojjiill??

Bude opravdu hodně záležet na
momentální situaci a bude třeba rea-
govat na aktuální témata. Dle součas-
ných volebních preferencí se KSČM
ani zdaleka nepřibližuje výsledkům
před čtyřmi lety. Chtěli bychom urči-
tě obhájit současný počet zastupitelů,
jichž je sedm. Úspěchem bude každý
zastupitel, jehož získáme navíc.
Spokojený budu, když volby vyhraje-
me! Samozřejmě pro úspěch budou
všichni kandidáti dělat vše, co bude
v jejich silách. Máme velmi dobře
složenou kandidátku. V první desítce
je sedm zástupců střední generace od
39 do 48 let a mezi nimi i ti, co už
v zastupitelstvu pracovali. Dvojkou
je též zástupce střední generace
Vilém Klapsia, nynější krajský zastu-
pitel. Zkušenosti bude do kampaně
vnášet na třetím místě exposlankyně
a předsedkyně JčKV KSČM Alena
Nohavová. Dále pak čtvrtý v pořadí,
jímž je starosta Horní Stropnice
a dlouholetý předseda krajského
klubu zastupitelů Václav Kučera, a na
pátém místě pak bývalý krajský radní
pro školství a kulturu, advokát
z Jindřichova Hradce Tomeš Vytiska. 

Finanční možnosti pro předvoleb-
ní kampaň máme oproti jiným poli-
tickým subjektům dost omezené,
proto vsadíme hlavně na kontaktní
kampaň. Opět také vyjede po
Jihočeském kraji náš předvolební
autobus Třešňák. Věřím, že se
KSČM nejen v Jihočeském kraji
znovu dostane na první příčky. Za
všechny kandidáty v našem kraji
mohu slíbit, že pro to uděláme maxi-
mum.

JIHOČESKÝ
KRAJ

PŘIJĎTE K VOLBÁM
2. A 3. ŘÍJNA 2020
PODPOŘIT KANDIDÁTY

Myslím si, že spousta politiků 
zapomíná na fakt, 

že politika je službou veřejnosti, 
nikoliv pro osobní prospěch. 

VVáážžeenníí ssppoolluuoobbččaannéé,,
letošní rok 2020 změnil životy nejen většiny

z nás, ale změnil život v celém světě v důsled-
ku pandemie, o které se tvrdí, že zatím na ni
neumí lékařská věda odpovědět. Mnohé se
může změnit i po volbách do krajských zastu-
pitelstev a do třetiny Senátu Parlamentu České
republiky, které nás čekají na počátku října.
Dovolte mi, abych vás k nim pozval. 

Jedním z kandidujících subjektů s komplex-
ním programem je i Komunistická strana Čech
a Moravy. Právě v letošním roce oslavila naše
strana 30 let od svého založení. A skutečně je
co slavit. Naše práce pro občany České repub-
liky totiž nepřišla vniveč. Dokázali jsme pro-
sadit spoustu dobrého, ať už v letech, kdy naše
vlast vzkvétala, nebo i tehdy, kdy procházela krizí a komunisté ji pomáhali z krize
vyvést. Vždy jsme naslouchali občanům, vnímali jejich připomínky a snažili se
pomáhat s řešením problémů, se kterými se na nás obraceli. 

Možná to zní troufale, ale v mnoha sférách se to povedlo. Ruku v ruce s vámi
všemi, podle hesla o lidech s lidmi. Dokázali jsme prosadit zvýšení důchodů
i minimální mzdy, prosadili jsme vyšší finance do zdravotnictví i sociálních slu-
žeb – tak, jak by to mělo být, aby byl systém, v němž žijeme, spravedlivý.
A máme i další cíle, které vyplývají nejen z našeho programu, nýbrž i z impulzů,
které dostáváme v každodenním kontaktu od vás, občanů naší krásné vlasti.

Program Komunistické strany Čech a Moravy důrazně prosazuje ochranu
zemědělské půdy, zvýšení potravinové soběstačnosti, ochranu přírodního bohat-
ství, návrat vody do vlastnictví obcí, měst a státu, výrazné zlepšení dopravní situ-
ace a výstavbu dostupných bytů, ochranu přírody a v neposlední řadě důstojný
život po seniory a hendikepované. Myslíme i na podporu učňovského školství
a zajištění trvale dostupné lékařské péče. Je potřeba rovněž zvýšit vybavenost
obcí a zabránit odlivu lidí do větších aglomerací. I o tomto budou letošní volby. 

Doufám, že zvážíte hlas pro kandidátky a kandidáty KSČM jak do krajských
zastupitelstev, tak Senátu Parlamentu ČR. Nikdy jsme se neprezentovali pouze
slovy, vždy klademe důraz na plnění volebního programu. Ať už jsme byli v čele
krajů či v opozici, vždy jsme důsledně prosazovali zájmy všech občanů bez ohle-
du na jejich věk, pohlaví, vzdělání, politický názor či příslušnost k jakékoli soci-
ální skupině. Troufám si říci, že jsme v tomto ohledu jediná strana, která právě
výše uvedené dodržovala celých 30 let a dodržovat bude i nadále.

Proto mi dovolte vás, milí spoluobčané, ještě jednou co nejsrdečněji pozvat
k říjnovým volbám. Váš hlas ovlivní život každého z nás, zvláště v této zvlášť
náročné době plné změn. VVáášš VVoojjttěěcchh FFIILLIIPP,, 

11.. mmííssttooppřřeeddsseeddaa PPoossllaanneecckkéé ssnněěmmoovvnnyy aa ppřřeeddsseeddaa ÚÚVV KKSSČČMM

Vážení spoluobčané,
z pozice lídra kandidátky KSČM bych vás 
rád srdečně pozval k říjnovým volbám do 
Zastupitelstva Jihočeského kraje. Skuteč-
nost, že jsem dostal důvěru být krajským 
lídrem, je důkazem toho, že v KSČM je ak-
centována střední a mladší generace. Ne-
jsme onou zkostnatělou stranou, jak nám 
neustále někteří předhazují. Jsem pře-
svědčený, že jako obyčejný člověk, který si 
celý život vydělává z pozice zaměstnance, 
mohu být zárukou všem poctivým lidem, 
že budu vždy prosazovat právo na jejich 
důstojný a spokojený život. A troška okys-
ličené krve a elánu přece může politice jen 
prospět! Naší strany se to týká dvojnásob. 
V letošním roce je třeba přijmout fakt, že 
do volebního dění se hluboce promítne 
koronavirová krize. Jde totiž o fenomén, 
jejž nikdo nemohl předvídat, a jehož do-
pady tvrdě zasáhnou všechny občany naší 
vlasti. Přesto se domnívám, že korona byla 
jen spouštěč přicházející hospodářské kri-
ze. Rád bych se mýlil, ale s největší prav-
děpodobností světová ekonomika směřuje 
k nejhlubší recesi od krize v 30. letech. 
Opět se ukázala nefunkčnost kapitalistické-
ho systému. V současné době je tudíž prio-
ritní zajistit, aby na občany našeho kraje co 

nejméně dolehla blížící se krize. K dalším 
prioritám v Jihočeském kraji pochopitel-
ně patří zajištění funkčního a pro všechny 
občany dostupného zdravotnictví, udržení 
dopravní obslužnosti, dosažení co největší 
zaměstnanosti, zlepšení fi nancování soci-
álních služeb, anebo zajištění kvalitního 
vzdělávání. Těch příkladů je pocho-
pitelně víc. Musíme očekávat, že 
v době nastupující krize zde bude 
všeobecná snaha škrtat fi nance 
v jednotlivých resortech. KSČM 
se tudíž musí zasadit o to, aby se 
rozpočtové škrty nedotkly oblas-
tí, které mají význačný dopad 
na kvalitu života občanů našeho 
kraje, ať už se jedná o oblast so-
ciálních věcí, či kupříkladu zdra-
votnictví.
Ve výčtu priorit bych mohl po-
drobně pokračovat. Nicméně 
prioritou číslo jedna je zajistit 
co nejmenší dopad nastávající 
hospodářské krize na občany 
Jihočeského kraje. Za všechny 
kandidáty KSČM v našem kraji 
mohu slíbit, že pro to uděláme 
maximum.

Vážení spoluobčané,
letošní rok 2020 změnil životy nejen většiny 
z nás, ale změnil život v celém světě v důsledku 
pandemie, o které se tvrdí, že zatím na ni ne-
umí lékařská věda odpovědět. Mnohé se může 
změnit i po volbách do krajských zastupitelstev 
a do třetiny Senátu Parlamentu České repub-
liky, které nás čekají na počátku října. Dovolte 
mi, abych vás k nim pozval.
Jedním z kandidujících subjektů s komplex-
ním programem je i Komunistická strana Čech 
a Moravy. Právě v letošním roce oslavila naše 
strana 30 let od svého založení. A skutečně je co 
slavit. Naše práce pro občany České republiky 

totiž nepřišla vniveč. Dokázali jsme prosadit spoustu dobrého, ať už v letech, kdy naše 
vlast vzkvétala, nebo i tehdy, kdy procházela krizí a komunisté ji pomáhali z krize vy-
vést. Vždy jsme naslouchali občanům, vnímali jejich připomínky a snažili se pomáhat 
s řešením problémů, se kterými se na nás obraceli.
Možná to zní troufale, ale v mnoha sférách se to povedlo. Ruku v ruce s vámi všemi, 
podle hesla o lidech s lidmi. Dokázali jsme prosadit zvýšení důchodů i minimální 
mzdy, prosadili jsme vyšší fi nance do zdravotnictví i sociálních služeb – tak, jak by 
to mělo být, aby byl systém, v němž žijeme, spravedlivý. A máme i další cíle, které vy-

plývají nejen z našeho programu, nýbrž i z impulzů, které dostáváme v každodenním 
kontaktu od vás, občanů naší krásné vlasti.
Program Komunistické strany Čech a Moravy důrazně prosazuje ochranu zeměděl-
ské půdy, zvýšení potravinové soběstačnosti, ochranu přírodního bohatství, návrat 
vody do vlastnictví obcí, měst a státu, výrazné zlepšení dopravní situace a výstav-
bu dostupných bytů, ochranu přírody a v neposlední řadě důstojný život po seniory 
a hendikepované. Myslíme i na podporu učňovského školství a zajištění trvale dostup-
né lékařské péče. Je potřeba rovněž zvýšit vybavenost obcí a zabránit odlivu lidí do 
větších aglomerací. I o tomto budou letošní volby.
Doufám, že zvážíte hlas pro kandidátky a kandidáty KSČM jak do krajských zastu-
pitelstev, tak Senátu Parlamentu ČR. Nikdy jsme se neprezentovali pouze slovy, vždy 
klademe důraz na plnění volebního programu. Ať už jsme byli v čele krajů či v opozici, 
vždy jsme důsledně prosazovali zájmy všech občanů bez ohledu na jejich věk, pohlaví, 
vzdělání, politický názor či příslušnost k jakékoli sociální skupině. Troufám si říci, že 
jsme v tomto ohledu jediná strana, která právě výše uvedené dodržovala celých 30 let 
a dodržovat bude i nadále.
Proto mi dovolte vás, milí spoluobčané, ještě jednou co nejsrdečněji pozvat k říjno-
vým volbám. Váš hlas ovlivní život každého z nás, zvláště v této zvlášť náročné době 
plné změn. 

Váš Vojtěch FILIP,
1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM

podpořit kandidáty

PŘIJĎTE K VOLBÁM
2. a 3. října 2020

JIHOČESKÝ
KRAJ

Vážení spoluobčané,
nejméně dolehla blížící se krize. K dalším 
prioritám v Jihočeském kraji pochopitel-
ně patří zajištění funkčního a pro všechny 
občany dostupného zdravotnictví, udržení 
dopravní obslužnosti, dosažení co největší 
zaměstnanosti, zlepšení fi nancování soci-
álních služeb, anebo zajištění kvalitního 
vzdělávání. Těch příkladů je pocho-
pitelně víc. Musíme očekávat, že 
v době nastupující krize zde bude 
všeobecná snaha škrtat fi nance 

PŘIJĎTE K VOLBÁM

Radek Nejezchleb
vedoucí kandidát KSČM 

pro volby do Zastupitelstva 
Jihočeského kraje



  1   Radek Nejezchleb
46 let, zaměstnanec Českých drah, žije v obci Kunžak

Spousta politiků zapomíná na fakt, že politika je službou veřej-
nosti, nikoliv pro osobní prospěch. Proto mnoho našich spolu- 
občanů zastává názor, že politika je špinavé řemeslo. Jako člověk, 
který si celý život vydělává jako zaměstnanec a není nijak spjat 
s korupcí, jsem přesvědčen o tom, že mohu být zárukou všem 
poctivým pracujícím lidem, protože budu vždy prosazovat je-
jich právo na důstojný a spokojený život.
V současné době je nejdůležitější zajistit, aby na občany naše-
ho kraje co nejméně dolehla blížící se krize. K dalším priori-
tám v Jihočeském kraji pochopitelně patří zajištění funkční-
ho a pro všechny občany dostupného zdravotnictví, udržení 
dopravní obslužnosti, dosažení co největší zaměstnanosti, zlepšení financování sociálních služeb 
anebo zajištění kvalitního vzdělávání. Příkladů je pochopitelně víc.
Musíme však počítat s tím, že v době nastupující krize bude snaha škrtat finance v jednotlivých 
resortech. KSČM se tudíž musí zasadit o to, aby se rozpočtové škrty nedotkly oblastí, které mají 
význačný dopad na kvalitu života občanů našeho kraje, ať už se jedná o sociální oblast nebo 
zdravotnictví. V neposlední řadě je třeba, aby byl i v dalších letech zachován dotační program 
pro rozvoj venkova, kde rozděluje ročně více než 100 miliónů korun.
Pro mě jako člověka, který se zabývá problematikou dopravy, také stále chybí v Jihočeském kraji 
funkční integrovaný dopravní systém. I to bude jeden z úkolů pro nové volební období.

  2   Vilém Klapsia
43 let, OSVČ, technik ve stavebnictví, žije ve Zdíkovci

Díky svým zkušenostem z komunální i krajské politiky bych 
se dál rád věnoval podpoře rozvoje měst a obcí Jihočeské-
ho kraje. Občané Jihočeského kraje musí mít důstojné pod-
mínky pro podnikání a pro svůj život. Za důležitou považuji 
podporu schopných studentů. A díky svému vzdělání tech-
nického směru bych chtěl více podpořit zájem mladých lidí 
o technické vzdělání včetně tradičních odborných řemesel.

  5   JUDr. Tomeš Vytiska
65 let, advokát, žije v Jindřichově Hradci

Je namístě zaměřit pozornost krajských zastupitelů na kvalitu 
zpracovávání projektové dokumentace, abychom zabránili šití 
zakázek tzv. na míru dopředu vybraným firmám, zájemcům. 
Za svůj cíl považuji podporu sportu, zejména mládeže. I před 
krajem bude stát hlavní úkol - jak se vyrovná s krizí.

  9   Mgr. Tomáš Bicek
42 let, učitel, žije ve Větřní

Učím český jazyk a dějepis na základní škole. Rovněž jsem šest 
let zastupitelem a 10 let šéfredaktorem zpravodaje Větrník. 
Chtěl bych se zaměřit na regionální školství – zachovat speciál-
ní školy, obnovit jesle, a zejména rozšiřovat volnočasové aktivi-
ty pro mladé jako prevenci drogové kriminality.

 10  Radek Springer
49 let, mistr výroby, žije v Táboře

Mojí vizí a programem v případě, že budu opět zvolen za KSČM 
do Zastupitelstva Jihočeského kraje, je především aktivně na-
pomáhat smysluplnému rozvoji jižních Čech, a to především 
v oblastech, které obyvatele trápí nejvíce. Prioritní je podle mě 
doprava, tedy dokončení výstavby dálnic a železničního kori-
doru. Samozřejmě také chci bojovat proti omezování linkové 
autobusové dopravy. To vše souvisí s dostupností zdravotnic-
tví, školství i kulturního života, zejména pro obyvatele menších 
obcí a vesnic. Stále zvětšujícím se problémem severní části kra-
je je nedostatek vody. Chci podpořit a pomoci urychlit v této 
souvislosti plánovanou výstavbu nové vodárenské soustavy do zdejších měst a obcí.

 11  Stanislav Češka
54 let, starosta obce, žije v Branici

Trvale usiluji o výstavbu bytů, zajištění služeb a občanské vy-
bavenosti. Bytový fond obce jsme rozšířili o dalších deset bytů  
z dotačních i obecních financí. Spolu s rekonstrukcí kulturního 
domu a prodejny potravin máme zajištěny základní podmínky 
pro spokojený život v obci. Obec provozuje kulturní dům, ma-
teřskou školu a zabezpečuje obědy pracujícím a seniorům. Jsme 
věkově nejmladší obcí na Písecku, která se neustále rozrůstá,  
a naším cílem je udržet mladé lidi, ale i další generace v obci.

  8   David Mikeš, DiS.
42 let, stavební mistr, žije ve Srubci

Jsem zastáncem toho, že jihočeští občané by vzhledem k provo-
zu jaderné elektrárny a předpokládanému umístění jaderného 
úložiště měli mít levnější elektřinu. Ve vztahu k mému pra-
covnímu oboru kladu důraz rovněž na ochranu, obnovu a re-
konstrukci památek i hodnotné architektury, kterými náš kraj 
oplývá. Stavbaři by také měli podporovat ochranu zemědělské 
půdy před rozpínavými investicemi, zvážit deregulaci jihočes-
kých toků a demelioraci pro zadržování vody v půdě.

  6   Václav Ebert
46 let, OSVČ, žije v Táboře

Kvalitní střední, a především učňovské školství je zárukou 
uplatnění absolventů na trhu práce. A v konečném důsledku 
vede ke snížení nezaměstnanosti mladých lidí.

  7   Ing. Hana Tůmová, Ph.D.
39 let, OSVČ, žije v Rohozné

V našem jihočeském zemědělství považuji za nejdůležitější 
podporovat klasický osevní postup, aby se na naše pole opět 
vrátily zde prosperující a pro soběstačnost důležité plodiny, 
jako jsou např. brambory, vojtěška a luskoviny. Ornou a ostatní 
zemědělskou půdu bychom měli vrátit do českých rukou, do 
vlastnictví státu, který ji poskytne zemědělcům pro obhospo-
dařování. V živočišné výrobě jde o to nepodporovat jen skot 
na pastvě, ale i stelivové hospodářství, rekonstrukci objektů pro 
živočišnou výrobu, ať už se jedná o chov skotu, prasat či drůbe-
že. Jde o pracovně náročnější technologie, ale produkce hnoje 
je nepostradatelná pro udržení úrodnosti půdy.

  3   Alena Nohavová
60 let, učitelka v mateřské škole, OSVČ, žije v Třeboni

Dvě volební období jsem byla zastupitelkou v jihočeském 
krajském zastupitelstvu a jedno volební období poslankyní 
Parlamentu ČR, kde jsem se zabývala vedle školské proble-
matiky i oblastí sociální - konkrétně jsem se věnovala potře-
bám seniorů a zdravotně postižených lidí. Této oblasti bych 
se chtěla věnovat i v krajském zastupitelstvu. Populace v naší 
společnosti stárne a důstojné stáří nezajistí jen výše důcho-
du, ale také dostatek potřebných služeb, domovů seniorů, 
hospiců apod. Kraj právě tato zařízení zřizuje.

  4   Václav Kučera
67 let, starosta obce, žije v Horní Stropnici

Pokud budu zvolen krajským zastupitelem, chtěl bych na-
vázat na práci z minulých volebních období, především  
v oblasti rozvoje venkova, a pomoci menším obcím při ře-
šení jejich každodenních problémů. Jako starosta obce vím,  
s jakými problémy se potýkají. Jde především o zabezpečení 
dodávky pitné vody, čištění odpadních vod, opravy místních 
komunikací a v současné době i třídění a ukládání komunál-
ního odpadu. Dalším velkým problémem pro venkov je udr-
žet chod místních prodejen, pohostinství, zajistit lékařskou 
péči a v neposlední řadě provoz základní školy a mateřské 
školy. V novém zastupitelstvu je nutné nadále nejen udržet grantovou politiku, ale pokusit se 
tyto finanční prostředky navýšit.

Podporujeme rozvoj 
jaderné energetiky

podpořit kandidáty
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STRANA 2 l JIHOČESKÝ KRAJ VOLEBNÍ NOVINY

RADEK NEJEZCHLEB
4466  lleett,,  zzaamměěssttnnaanneecc  ČČeesskkýýcchh  ddrraahh,,  žžiijjee  vv oobbccii  KKuunnžžaakk
Spousta politiků zapomíná na fakt, že politika je službou veřejnosti, nikoliv pro osob-

ní prospěch. Proto mnoho našich spoluobčanů zastává názor, že politika je špinavé
řemeslo. Jako člověk, který si celý život vydělává jako zaměstnanec a není nijak spjat
s korupcí, jsem přesvědčen o tom, že mohu být zárukou všem poctivým pracujícím
lidem, protože budu vždy prosazovat jejich právo na důstojný a spokojený život. 

V současné době je nejdůležitější zajistit, aby na občany našeho kraje co nejméně dole-
hla blížící se krize. K dalším prioritám v Jihočeském kraji pochopitelně patří zajištění
funkčního a pro všechny občany dostupného zdravotnictví, udržení dopravní obslužnos-
ti, dosažení co největší zaměstnanosti, zlepšení financování sociálních služeb anebo
zajištění kvalitního vzdělávání. Příkladů je pochopitelně víc. 

Musíme však počítat s tím, že v době nastupující krize bude snaha škrtat finance v jed-
notlivých resortech. KSČM se tudíž musí zasadit o to, aby se rozpočtové škrty nedotkly
oblastí, které mají význačný dopad na kvalitu života občanů našeho kraje, ať už se jedná
o sociální oblast nebo zdravotnictví. V neposlední řadě je třeba, aby byl i v dalších letech
zachován dotační program pro rozvoj venkova, kde rozděluje ročně více než 100 miliónů korun.

Pro mě jako člověka, který se zabývá problematikou dopravy, také stále chybí v Jihočeském kraji funkční integrovaný
dopravní systém. I to bude jeden z úkolů pro nové volební období. 

1

VILÉM KLAPSIA
4433  lleett,,  OOSSVVČČ,,  tteecchhnniikk  
vvee  ssttaavveebbnniiccttvvíí,,  žžiijjee  vvee  ZZddííkkoovvccii
Díky svým zkušenostem z komunální

i krajské politiky bych se dál rád věno-
val podpoře rozvoje měst a obcí
Jihočeského kraje. Občané Jihočeského
kraje musí mít důstojné podmínky pro
podnikání a pro svůj život. Za důležitou
považuji podporu schopných studentů.
A díky svému vzdělání technického
směru bych chtěl více podpořit zájem
mladých lidí o technické vzdělání včet-
ně tradičních odborných řemesel. 2

ALENA NOHAVOVÁ
6600  lleett,,  uuččiitteellkkaa  vv mmaatteeřřsskkéé  šškkoollee,,  
OOSSVVČČ,,  žžiijjee  vv TTřřeebboonnii
Dvě volební období jsem byla zastu-

pitelkou v jihočeském krajském zastu-
pitelstvu a jedno volební období
v Poslanecké sněmovně Parlamentu
ČR, kde jsem se zabývala vedle školské
problematiky i oblastí sociální - kon-
krétně potřebám seniorů a zdravotně
postižených lidí. Této oblasti bych se
chtěla věnovat i v krajském zastupitel-
stvu. Populace v naší společnosti stárne
a důstojné stáří nezajistí jen výše
důchodu, ale také dostatek potřebných

služeb, domovů seniorů, hospiců apod. Kraj právě tato zařízení zřizuje.

3

VÁCLAV KUČERA
6677  lleett,,  ssttaarroossttaa  oobbccee,,  
žžiijjee  vv HHoorrnníí  SSttrrooppnniiccii
Pokud budu zvolen krajským zastupi-

telem, chtěl bych navázat na práci
z minulých volebních období, přede-
vším v oblasti rozvoje venkova a pomo-
ci menším obcím při řešení jejich kaž-
dodenních problémů. Jako starosta
obce vím, s jakými problémy se potý-
kají. Jde především o zabezpečení
dodávky pitné vody, čištění odpadních
vod, opravy místních komunikací
a v současné době i třídění a ukládání
komunálního odpadu. Dalším velkým
problémem pro venkov je udržet chod místních prodejen, pohostinství,
zajistit lékařskou péči a v neposlední řadě provoz základní školy a mateř-
ské školy. V novém zastupitelstvu je nutné nadále nejen udržet grantovou
politiku, ale pokusit se tyto finanční prostředky navýšit.

4

JUDR. TOMEŠ

VYTISKA
6655  lleett,,  aaddvvookkáátt,,  
žžiijjee  vv JJiinnddřřiicchhoovvěě  HHrraaddccii
Je namístě zaměřit pozornost

krajských zastupitelů na kvali-
tu zpracovávání projektové
dokumentace, abychom zabrá-
nili šití zakázek tzv. na míru
dopředu vybraným firmám,
zájemcům. Za svůj cíl považu-
ji podporu sportu, zejména
mládeže. I před krajem bude
stát hlavní úkol - jak se vyrov-
ná s krizí.

5

VÁCLAV EBERT
4466  lleett,,  OOSSVVČČ,,  žžiijjee  vv TTáábboořřee
Kvalitní střední, a především

učňovské školství je zárukou
uplatnění absolventů na trhu
práce. A v konečném důsledku
vede ke snížení nezaměstna-
nosti mladých lidí.

6

ING. HANA TŮMOVÁ, PH.D.
3399  lleett,,  OOSSVVČČ,,  žžiijjee  vv RRoohhoozznnéé
V našem jihočeském zemědělství

považuji za nejdůležitější podporovat
klasický osevní postup, aby se na
naše pole opět vrátily zde prosperují-
cí a pro soběstačnost důležité plodi-
ny, jako jsou např. brambory, vojtěš-
ka a luskoviny. Ornou a ostatní země-
dělskou půdu bychom měli vrátit do
českých rukou, do vlastnictví státu,
který ji poskytne zemědělcům pro
obhospodařování. V živočišné výrobě
jde o to nepodporovat jen skot na
pastvě, ale i stelivové hospodářství,
rekonstrukci objektů pro živočišnou
výrobu, ať už se jedná o chov skotu,
prasat či drůbeže. Jde o pracovně

náročnější technologie, ale produkce hnoje je nepostradatelná pro udr-
žení úrodnosti půdy.

7

DAVID MIKEŠ, DIS 
4422  lleett,,  ssttaavveebbnníí  mmiissttrr,,  žžiijjee  vvee  SSrruubbccii

Jsem zastáncem toho,
že jihočeští občané by
vzhledem k provozu
jaderné elektrárny a před-
pokládanému umístění
jaderného úložiště měli
mít levnější elektřinu. Ve
vztahu k mému pracovní-
mu oboru kladu důraz
rovněž na ochranu, obno-
vu a rekonstrukci pamá-
tek i hodnotné architektu-
ry, kterými náš kraj oplý-
vá. Stavbaři by také 
měli podporovat ochranu
zemědělské půdy před

rozpínavými investicemi, zvážit deregulaci jihočeských toků
a demelioraci pro zadržování vody v půdě.

8

MGR. TOMÁŠ

BICEK
4422  lleett,,  uuččiitteell,,  žžiijjee  vvee  VVěěttřřnníí
Učím český jazyk a dějepis

na základní škole. Rovněž jsem
šest let zastupitelem a 10 let
šéfredaktorem zpravodaje
Větrník. Chtěl bych se zaměřit
na regionální školství – zacho-
vat speciální školy, obnovit
jesle, a zejména rozšiřovat vol-
nočasové aktivity pro mladé
jako prevenci drogové krimina-
lity.

9

RADEK SPRINGER
4499  lleett,,  mmiissttrr  vvýýrroobbyy,,  
žžiijjee  vv TTáábboořřee
Mojí vizí a programem v pří-

padě, že budu opět zvolen za
KSČM do Zastupitelstva
Jihočeského kraje, je přede-
vším aktivně napomáhat smys-
luplnému rozvoji jižních Čech,
a to především v oblastech,
které obyvatele trápí nejvíce.
Prioritní je podle mě doprava,
tedy dokončení výstavby dál-
nic a železničního koridoru.
Samozřejmě také chci bojovat
proti omezování linkové auto-
busové dopravy. To vše souvisí s dostupností zdravotnictví, škol-
ství i kulturního života, zejména pro obyvatele menších obcí
a vesnic. Stále zvětšujícím se problémem severní části kraje je
nedostatek vody. Chci podpořit a pomoci urychlit v této souvis-
losti plánovanou výstavbu nové vodárenské soustavy do zdejších
měst a obcí. 

10

STANISLAV ČEŠKA
5544  lleett,,  ssttaarroossttaa  oobbccee,,  
žžiijjee  vv BBrraanniiccii
Trvale usiluji o výstavbu

bytů, zajištění služeb a občan-
ské vybavenosti. Bytový fond
obce jsme rozšířili o dalších
deset bytů z dotačních i obec-
ních financí. Spolu s rekon-
strukcí kulturního domu a pro-
dejny potravin máme zajištěny
základní podmínky pro spoko-
jený život v obci. Obec provo-
zuje kulturní dům, mateřskou
školu a zabezpečuje obědy pra-
cujícím a seniorům. Jsme

věkově nejmladší obcí na Písecku, která se neustále rozrůstá,
a naším cílem je udržet mladé lidi, ale i další generace v obci.

11
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JISTOTA, PRÁCE, BEZPEČÍ
Jihočeští komunisté pro občany kraje:

STOP
KAPITALISTICKÉ 

DŽUNGLI

12  Mašík Bedřich, 50, vodohospodářský pracovník, Dobev
13  Pekárková Irena, 61, starostka, Černá v Pošumaví
14  Braný Petr RSDr., 69, politický pracovník, Č.Budějovice
15  Štětina Pavel, 68, lesník. Nová Pec
16  Kollar Zdeněk, 64, zaměstnanec veřejné správy, Prachatice
17  Švehla Jaroslav, 67, podnikatel ve stavebnictví, Týn nad Vltavou
18  Filipová Hana, 60, administr. prac., Bechyně
19  Vaculíková Anna, 27, řidička v kamionové dopravě, Jindřichův Hradec
20  Schötz Richard, 54, zkušební technik, České Budějovice
21  Mikuška Jaroslav Ing., 57, technickohospodářský pracovník, Brloh
22  Kozáková Jana, 66, prodavačka, Písek
23  Janáček Gustav JUDr., 70, právník, Volary
24  Pekař Daniel, 26, dělnická profese, Tábor
25  Uhlíková Lenka, 44, prodavačka, Volyně
26  Kunt Martin, 49, elekromontér, Týn nad Vltavou
27  Švec Vlastislav, 42, hasič, Dačice
28  Jirman Michal, 53, OSVČ, Písek
29  Kaloš Jan, 26, dělník, Kaplice
30  Horek Vladimír, 71, státní zaměstnanec, Milevsko
31  Liška Antonín Ing., 65, analytik v oboru výpočetní techniky, Sezimovo Ústí
32  Vaněček František Ing., 38, stavební technik, Horní Stropnice
33  Matějková Kateřina, 40, dělnice, Volyně
34  Kontroš Svatoslav, 33, inženýr kvality, České Budějovice
35  Hamrle Arnošt Ing., Bc., 51, OSVČ, Slavonice,
36  Junek Jaroslav Bc., 45, úředník, Prachatice
37  Přikryl Ivo, RNDr., 67, výzkumný pracovník, Pištín
38  Škut Erik, 38, OSVČ, Tábor
39  Pikous Jan Ing., 29, technik, České Budějovice
40  Princ Václav, 71, podnikatel, Vráto u Českých Budějovic
41  Fiedler Jiří, 40, řidič v mezinárodní kamionové dopravě, Jindřichův Hradec
42  Švancar Stanislav, 74, dělník, Prachatice
43  Lichtenberg Marián, 34, dělník, Čakov
44  Králík Josef, 72, manager, Sezimovo Ústí
45  Klouda Vladimír ing., 68, lesník, Prachatice
46  Rozporka Luboš, 45, lesník, Kunžak
47  Klokočková Lea, 58, prodavačka, České Budějovice
48  Beran Radim, 26, strojvedoucí, Jindřichův Hradec
49  Dostál František, 45, montér, Strážný
50  Novotná Růžena, 69, dispečerka dopravy, Tábor
51  Kejř Jan, 64, vlakvedoucí, Vyšší Brod
52  Vavera Vojtěch, 70, obchodní zástupce, Tábor
53  Kubíček David, 26, seřizovač, Jindřichův Hradec
54  Velát Vítězslav Ing., 57, obchodní ředitel, České Budějovice
55  Klostermmanová Olga, 64, dělnice, Prachatice
56  Kalaš Bohumil, 50, technik, vedoucí výroby, Č. Budějovice
57  Schötzová Ivana, 54, invalidní důchodkyně, České Budějovice
58  Mrázek Bohuslav, 68, ekonom, Zliv
59  Baborová Vítězslava Mgr., 66, učitelka, Trhové Sviny
60  Roučka František MVDr., 68, veterinář, Vacov
61  Pavlíková Hana, 62, právnička, České Budějovice
62  Polhoš Emil, 66, důchodce, České Budějovice

Další kandidáti KSČM:

Za Prácheňský kraj
do Senátu!

Náš program 
je o věcech potřebných 

a splnitelných

Pavel Štětina, kandidát do Senátu za volební obvod 
č. 12 – Strakonicko.
Původním povoláním lesník nabízí promítnutí ce-
loživotních zkušeností v oblasti životního prostředí, 
veřejné správy a samosprávy, hospodářské politiky, 
znalosti Jihočeského kraje a Šumavy do práce v Se-
nátu.
Volební obvod si zaslouží mít svého senátora, kte-
rý se bude práci ve prospěch Strakonicka, Písecka 
a Prachaticka věnovat naplno, bez závislosti na dal-
ších funkcích, a navíc za parlamentní stranu, která 
zatím v Senátu svého zástupce nemá.

Pavel Hodáč, kandidát do Senátu za volební obvod 
č. 15 – Pelhřimovsko a část Jindřichohradecka.
Padesátiletý malý podnikatel ve strojírenství je z Pel-
hřimova. Jako dlouholetý člen KSČM pracuje od zá-
kladní po krajskou organizaci a stranu také zastupuje 
v zastupitelských funkcích v Pelhřimově a Kraji Vyso-
čina. Na Vysočině je krajským lídrem a zároveň je za 
volební obvod č. 15 - částečně ho tvoří území Kraje 
Vysočina a část tvoří Jihočeský kraj - kandidátem do 
Senátu. Zvládne obě kampaně? »Jsme dobrý tým, nos-
ná témata budeme prosazovat společně. Uzákonění zá-
kladní lékařské péče i starost o naši přírodu a nerostné 
suroviny atd. jde přece prosazovat na všech úrovních. 
Náš volební výčet není dlouhý, ale je o věcech potřeb-
ných a myslím i splnitelných,« říká člověk, který by jako 
senátor dovedl těmto věcem naslouchat.

Volby do Senátu Parlamentu České 
republiky proběhnou současně 

s krajskými volbami 2. a 3. října 2020.

ŘEŠENÍ 
NEDOSTATKU 

LÉKAŘŮ 
A ZDRAVOTNÍHO 

PERSONÁLU

SMĚŘOVÁNÍ 
K ZÁKLADNÍ 

POTRAVINOVÉ 
SOBĚSTAČNOSTI

PODPOROVÁNÍ 
TECHNICKÉHO 

A UČŇOVSKÉHO 
ŠKOLSTVÍ,
VÝCHOVA 

K VLASTENECTVÍ

OCHRANA 
VODNÍCH ZDROJŮ 

A NAVRÁCENÍ 
PROVOZU

DO MAJETKU MĚST 
A OBCÍ

PODPORA 
KONCEPČNÍHO 

ŘEŠENÍ ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ 

V KRAJI

VÝSTAVBA DOMŮ 
S PEČOVATELSKOU 

SLUŽBOU 
A HOSPICŮ

ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ 
OBSLUŽNOSTI, 

JEDNOTNÁ 
JÍZDENKA

OBNOVA 
JIHOČESKÝCH LESŮ 

PO KŮROVCOVÉ 
KALAMITĚ

PODPORA ROZVOJE 
JADERNÉ 

ENERGETIKY
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Za Prácheňský kraj
do Senátu!

PPaavveell  ŠŠttěěttiinnaa, kandidát do Senátu za volební obvod č. 12 –
Strakonicko.

Původním povoláním lesník nabízí promítnutí celoživotních
zkušenosti v oblasti životního prostředí, veřejné správy a samo-
správy, hospodářské politiky, znalosti Jihočeského kraje a Šuma-
vy do práce v Senátu. 

Volební obvod si zaslouží mít svého senátora, který se bude
práci ve prospěch Strakonicka, Písecka a Prachaticka věnovat
naplno, bez závislosti na dalších funkcích, a navíc za parlament-
ní stranu, která zatím v Senátu svého zástupce nemá.

DALŠÍ KANDIDÁTI KSČM
12. Mašík Bedřich, 50, vodohospodářský pracovník, Dobev
13. Pekárková Irena, 61, starostka, Černá v Pošumaví
14. Braný Petr RSDr., 69, politický pracovník, Č.Budějovice
15. Štětina Pavel, 68, lesník. Nová Pec
16. Kollar Zdeněk, 64, zaměstnanec veřejné správy, Prachatice
17. Švehla Jaroslav, 67podnikatel ve stavebnictví, 

Týn nad Vltavou
18. Filipová Hana, 60, administr. prac., Bechyně
19. Vaculíková Anna, 27, řidička v kamionové dopravě, 

Jindřichův Hradec
20. Schötz Richard, 54, zkušební technik, České Budějovice
21. Mikuška Jaroslav Ing., 57,

technickohospodářský pracovník, Brloh
22. Kozáková Jana, 66, prodavačka, Písek
23. Janáček Gustav JUDr., 70, právník, Volary
24. Pekař Daniel, 26, dělnická profese, Tábor
25. Uhlíková Lenka, 44, prodavačka, Volyně 
26. Kunt Martin, 49, elekromontér, Týn nad Vltavou
27. Švec Vlastislav, 42, hasič, Dačice
28. Jirman Michal, 53, OSVČ, Písek
29. Kaloš Jan, 26, dělník, Kaplice
30. Horek Vladimír, 71, státní zaměstnanec, Milevsko 
31. Liška Antonín Ing., 65, 

analytik v oboru výpočetní techniky, Sezimovo Ústí
32. Vaněček František Ing., 38, stavební technik, 

Horní Stropnice
33. Matějková Kateřina, 40, dělnice, Volyně
34. Kontroš Svatoslav, 33, inženýr kvality, České Budějovice
35. Hamrle Arnošt Ing.,Bc, 51, OSVČ, Slavonice, 
36. Junek Jaroslav Bc., 45, úředník, Prachatice
37. Přikryl Ivo, RNDr., 67, výzkumný pracovník, Pištín
38. Škut Erik, 38, OSVČ, Tábor
39. Pikous Jan Ing., 29, technik, České Budějovice
40. Princ Václav, 71, podnikatel, Vráto u Českých Budějovic
41. Fidler Jiří, 40, řidič v mezinárodní kamionové dopravě, 

Jindřichův Hradec
42. Švancar Stanislav, 74, dělník, Prachatice
43. Lichtenberg Marián, 34, dělník, Čakov
44. Králík Josef, 72, manager, Sezimovo Ústí 
45. Klouda Vladimír ing., 68, lesník, Prachatice
46. Rozporka Luboš, 45, lesník, Kunžak
47. Klokočková Lea, 58, prodavačka, České Budějovice
48. Beran Radim, 26, strojvedoucí, Jindřichův Hradec
49. Dostál František, 45, montér, Strážný
50. Novotná Růžena, 69, dispečerka dopravy, Tábor
51. Kejř Jan, 64, vlakvedoucí, Vyšší Brod
52. Vavera Vojtěch, 70, obchodní zástupce, Tábor
53. Kubíček David, 26, seřizovač, Jindřichův Hradec
54. Velát Vítězslav Ing., 57, obchodní ředitel, České Budějovice
55. Klostermmanová Olga, 64, dělnice, Prachatice
56. Kalaš Bohumil, 50, technik, vedoucí výroby, Č. Budějovice
57. Schötzová Ivana, 54, invalidní důchodkyně, České Budějovice
58. Mrázek Bohuslav, 68, ekonom, Zliv
59. Baborová Vítězslava Mgr., 66, učitelka, Trhové Sviny
60. Roučka František, 68, veterinář, Vacov
61. Pavlíková Hana, 62, právnička, České Budějovice
62. Polhoš Emil, 66, důchodce , České Budějovice

JIHOČEŠTÍ KOMUNISTÉ PRO OBČANY KRAJE: 

 STOP KAPITALISTICKÉ DŽUNGLI

 SMĚŘOVÁNÍ K ZÁKLADNÍ POTRAVINOVÉ SOBĚSTAČNOSTI

 ŘEŠENÍ NEDOSTATKU LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍHO PERSONÁLU

 PODPOROVÁNÍ TECHNICKÉHO A UČŇOVSKÉHO ŠKOLSTVÍ,
VÝCHOVA K VLASTENECTVÍ

 OBNOVA JIHOČESKÝCH LESŮ PO KŮROVCOVÉ KALAMITĚ

 OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ A NAVRÁCENÍ PROVOZU

DO MAJETKU MĚST A OBCÍ

 PODPORA KONCEPČNÍHO ŘEŠENÍ ODPADOVÉHO

HOSPODÁŘSTVÍ V KRAJI

 VÝSTAVBA DOMŮ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU A HOSPICŮ

 PODPORA ROZVOJE JADERNÉ ENERGETIKY

 ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI, JEDNOTNÁ JÍZDENKA

KRAJSKÝ VOLEBNÍ PROGRAM KSČM

JISTOTA, PRÁCE, BEZPEČÍ

Náš program je o věcech
potřebných a splnitelných

PPaavveell  HHooddááčč, kandidát do Senátu za volební obvod č. 15 –
Pelhřimovsko a část Jindřichohradecka.

Padesátiletý malý podnikatel ve strojírenství je z Pelhřimova.
Jako dlouholetý člen KSČM pracuje od základní po krajskou
organizaci a stranu také zastupuje v zastupitelských funkcích
v Pelhřimově a Kraji Vysočina. Na Vysočině je krajským lídrem
a zároveň je za volební obvod č. 15 - částečně ho tvoří území
Kraje Vysočina a část tvoří Jihočeský kraj - kandidátem do
Senátu. Zvládne obě kampaně? »Jsme dobrý tým, nosná témata
budeme prosazovat společně. Uzákonění základní lékařské péče
i starost o naši přírodu a nerostné suroviny atd. jde přece prosa-
zovat na všech úrovních. Náš volební výčet není dlouhý, ale je
o věcech potřebných a myslím i splnitelných,« říká člověk, který
by jako senátor dovedl těmto věcem naslouchat.
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ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ

www.iHalo.cz

Jízda volebního 
autobusu TŘEŠŇÁK
Trasy po Jihočeském kraji:

14. 9. 2020
Vodňany → Bavorov → Volyně 
→ Strakonice → Blatná 
→ Strakonice

17. 9. 2020
Český Krumlov → Hořice na Šumavě 
→ Černá v Pošumaví → Horní Planá 
→ Frymburk → Lipno nad Vltavou 
→ Loučovice → Vyšší Brod → Dolní Dvořiště 
→ Malonty → Kaplice → Velešín → Větřní  
→ Český Krumlov Vyšehrad kolem 17:00

15. 9. 2020
Vacov → Vimperk 
→ Husinec → Prachatice 
→ Volary

16. 9. 2020
Písek → Záhoří → Oslov 
→ Zvíkovské Podhradí 
→ Hrejkovice → Milevsko 
→ Branice → Bernartice → Písek 
→ Protivín 

22. 9. 2020
Bechyně → Soběslav → Sezimovo Ústí → Tábor
 → Mladá Vožice → Chýnov

23. 9. 2020
Lomnice nad Lužnicí → Třeboň → Suchdol nad 
Lužnicí → České Velenice → Chlum u Třeboně 
→ Stráž nad Nežárkou → Lásenice → Nová 
Bystřice → Staré Město pod Landštejnem 
→ Slavonice → Písečné → Dešná → Staré Hobzí 
→ Dačice → Český Rudolec → Studená 
→ Strmilov → Kunžak  → Jarošov nad Nežárkou 
→ Nová Včelnice → Horní Radouň → Deštná 
→ Kardašova Řečice → Jindřichův Hradec

24. 9. 2020
Nové Hrady → Horní Stropnice → Trhové Sviny  
→ Borovany → Ledenice → Lišov → Hluboká nad 
Vltavou → Týn nad Vltavou → Zliv → České 
Budějovice - horní část pěší zóny Lannovy tř.
před nádražím ČD, v blízkosti Mercury

Předvolební krajské akce budou zakončeny koncertem.

Jihočeská komise mládeže má 11 členů, kteří zastupují jednotlivé okresy. Devět členů komise je i na kandidátce do Zastupitelstva Jihočeského kraje. Předsedou jihočeských mladých 
komunistů je Marian Lichtenberg a na ústředním výboru je zastupuje Anna Vaculíková.

podpořit kandidáty

16. 9. 2020

PŘIJĎTE K VOLBÁM
2. a 3. října 2020
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TRASY PO JIHOČESKÉM KRAJI

1144..99..  –– SSTTRRAAKKOONNIICCEE
Vodňany – Bavorov – Volyně – Strakonice – Blatná –

Strakonice 

1155..99..  PPRRAACCHHAATTIICCEE  
Vacov- Vimperk – Husinec – Prachatice - Volary 

1166..99..  PPÍÍSSEEKK  
Písek – Záhoří – Oslov – Zvíkovské Podhradí – Hrejkovice

– Milevsko – Branice – Bernartice – Písek – Protivín 

1177..99..  ČČEESSKKÝÝ  KKRRUUMMLLOOVV  
Český Krumlov – Větřní – Frymburk – Lipno nad Vltavou –

Loučovice – Vyšší Brod – Dolní Dvořiště – Kaplice – Velešín 

2222..99..  TTÁÁBBOORR  
Bechyně – Soběslav – Sezimovo Ústí - Tábor – Mladá

Vožice – Chýnov 

2233..99..  JJIINNDDŘŘIICCHHŮŮVV  HHRRAADDEECC  
Lomnice nad Lužnicí – Třeboň – Suchdol nad Lužnicí –

České Velenice – Chlum u Třeboně – Stráž nad Nežárkou –
Lásenice - Nová Bystřice – Staré Město pod Landštejnem –
Slavonice – Písečné – Dešná – Staré Hobzí – Dačice – Český
Rudolec – Studená – Strmilov – Kunžak – Jarošov nad
Nežárkou – Nová Včelnice – Horní Radouň – Deštná -
Kardašova Řečice – Jindřichův Hradec

2244..  99..  ČČEESSKKÉÉ  BBUUDDĚĚJJOOVVIICCEE  
Nové Hrady – Horní Stropnice – Trhové Sviny –

Borovany – Ledenice – Lišov – Hluboká nad Vltavou – Týn
nad Vltavou – Zliv – České Budějovice – horní část pěší
zóny Lannovy tř. před nádražím ČD, v blízkosti Mercury 

PPřřeeddvvoolleebbnníí  kkrraajjsskkéé  aakkccee  bbuuddoouu  zzaakkoonnččeennyy  kkoonncceerrtteemm..

JÍZDA VOLEBNÍHO AUTOBUSU

TŘEŠŇÁK

PŘIJĎTE K VOLBÁM
2. A 3. ŘÍJNA 2020
PODPOŘIT KANDIDÁTY

Komisi mládeže má 11 mladých členů, které zastupují jednotlivé okrasy, v čele s předsedou Mariánem Lichtenbergem.
Na ústředním výboru jihočeské mladé členy zastupuje Anna Vaculíková. 9 z nich je i na kandidátce do Zastupitelstva
jihočeského kraje. 

KŘÍŽOVKA?
TAJENKA – JISTOTA, PRÁCE, BEZPEČÍ


