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Myslím si, že spousta politiků
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prospěch. Z tohoto důvodu spousta
našich spoluobčanů politiku vnímá

Vstup soukromých dopravců na naše
koleje nebyl zrovna šťastným řešením. Naplnily se tak obavy ohledně
celkové kvality poskytovaných služeb. Nejčastější výtky krajů
k novým dopravcům se týkaly zpoždění, nedodržení slíbených služeb
a problémů s prodejem jízdenek.
Jsem rád, že Jihočeský kraj podepsal 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-

zachována alespoň v takové podobě
i v dalších letech, a to nejen na
železnici, ale i v autobusové dopravě.
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stále
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v Jihočeském kraji opravdu funkční
integrovaný dopravní systém.
V jiných krajích již dnes můžete
cestovat napříč celým krajem na
jednu jízdenku kombinovaně vlakem, 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
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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 neumí lékařská věda odpovědět. Mnohé se může
změnit i po volbách do krajských zastupitelstev
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 komplexním 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 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 služeb – tak, jak by
to mělo být, aby byl systém, v němž žijeme, spravedlivý. A máme i další cíle, které vy-

PŘIJĎTE K VOLBÁM
2. A 3. ŘÍJNA 2020

PODPOŘIT KANDIDÁTY
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volbách?
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
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nešvary, jako je nezaměstnanost.
Opět se ukázala nefunkčnost kapitalistického systému. Právě nyní by se
měla prokázat připravenost KSČM,
kdy představí možnosti řešení. Je
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• Co uděláte, abyste napomohl k takovému výsledku KSČM v krajských
volbách, který by vás uspokojil?
Bude opravdu hodně záležet na
momentální situaci a bude třeba reagovat na aktuální témata. Dle současných volebních preferencí se KSČM
ani zdaleka nepřibližuje výsledkům
před čtyřmi lety. Chtěli bychom určitě obhájit současný počet zastupitelů,
jichž je sedm. Úspěchem bude každý
zastupitel, jehož získáme navíc.
Spokojený budu, když volby vyhrajeme! 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 zastupitel. 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 předvolební kampaň máme oproti jiným politickým 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 maximum.
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12. Mašík Bedřich, 50, vodohospodářský pracovník, Dobev
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14. Braný Petr RSDr., 69, politický pracovník, Č.Budějovice
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17. Švehla Jaroslav, 67podnikatel ve stavebnictví,
Týn nad Vltavou
18. Filipová Hana, 60, administr. prac., Bechyně
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pracovník, Brloh
15 Štětina Pavel, 68, lesník.
Nová Pec
22.
Kozáková
Jana,
prodavačka,veřejné
Písek správy, Prachatice
16 Kollar
Zdeněk,
64,66,
zaměstnanec
70,
právník,
Volary Týn nad Vltavou
23.
JanáčekJaroslav,
Gustav 67,
JUDr.,
Pavel Hodáč, kandidát do Senátu za volební obvod
17 Švehla
podnikatel ve stavebnictví,
24.
Pekař
Daniel,
26,
dělnická
profese,
Tábor
18 Filipová Hana, 60, administr. prac., Bechyně
č. 15 – Pelhřimovsko a část Jindřichohradecka.
19 Vaculíková
25.
Uhlíková Lenka,
44,řidička
prodavačka,
Volynědopravě, Jindřichův Hradec
Anna, 27,
v kamionové
Padesátiletý malý podnikatel ve strojírenství je z Pel20 Schötz
Richard,
54,
zkušební technik,
Budějovice
26.
Kunt Martin,
49,
elekromontér,
Týn České
nad Vltavou
hřimova. Jako dlouholetý člen KSČM pracuje od zá21 Mikuška
Jaroslav42,
Ing.,hasič,
57, technickohospodářský
pracovník, Brloh
27.
Švec Vlastislav,
Dačice
kladní po krajskou organizaci a stranu také zastupuje
22 Kozáková
Jana, 66,
Písek
28.
Jirman Michal,
53,prodavačka,
OSVČ, Písek
23 Janáček Gustav JUDr., 70, právník, Volary
v zastupitelských funkcích v Pelhřimově a Kraji VysoPavel Štětina, kandidát do Senátu za volební obvod č. 12 –
29.
Kaloš Jan, 26, dělník, Kaplice
Strakonicko.
24 Pekař Daniel, 26, dělnická profese, Tábor
čina. Na Vysočině je krajským lídrem a zároveň je za
30. Horek Vladimír, 71, státní zaměstnanec, Milevsko
Původním povoláním lesník nabízí promítnutí celoživotních
25 Uhlíková Lenka, 44, prodavačka, Volyně
volební obvod č. 15 - částečně ho tvoří území Kraje
31. Liška Antonín Ing., 65,
zkušenosti v oblasti životního prostředí, veřejné správy a samo26 Kunt Martin, 49, elekromontér, Týn nad Vltavou
analytik v oboru výpočetní techniky, Sezimovo Ústí
Vysočina a část tvoří Jihočeský kraj - kandidátemsprávy,
do hospodářské politiky, znalosti Jihočeského kraje a Šuma27 Švec Vlastislav, 42, hasič, Dačice
vy do práce v Senátu.
32.
Vaněček František Ing., 38, stavební technik,
Senátu. Zvládne obě kampaně? »Jsme dobrý tým, nos28 Jirman Michal, 53, OSVČ, Písek
Volební obvod si zaslouží mít svého senátora, který se bude
Horní Stropnice
29 Kaloš Jan, 26, dělník, Kaplice
ná témata budeme prosazovat společně. Uzákoněnípráci
zá- ve prospěch Strakonicka, Písecka a Prachaticka věnovat
33. Matějková Kateřina, 40, dělnice, Volyně
naplno, bez závislosti na dalších funkcích, a navíc za parlament30 Horek Vladimír, 71, státní zaměstnanec, Milevsko
kladní lékařské péče i starost o naši přírodu a nerostné
34.
Kontroš Svatoslav, 33, inženýr kvality, České Budějovice
ní
stranu, která zatím v Senátu svého zástupce nemá.
31
Antonín Ing., 65, analytik v oboru výpočetní techniky, Sezimovo Ústí
35. Liška
Hamrle
Arnošt Ing.,Bc, 51, OSVČ, Slavonice,
suroviny atd. jde přece prosazovat na všech úrovních.
32 Vaněček František Ing., 38, stavební technik, Horní Stropnice
36. Junek Jaroslav Bc., 45, úředník, Prachatice
Náš volební výčet není dlouhý, ale je o věcech potřeb33 Matějková Kateřina, 40, dělnice, Volyně
37.
Přikryl
Ivo,
RNDr.,
67,
výzkumný
pracovník,
Pištín
ných a myslím i splnitelných,« říká člověk, který by jako
34 Kontroš Svatoslav, 33, inženýr kvality, České Budějovice
38.
Škut Erik, 38, OSVČ, Tábor
35 Hamrle Arnošt Ing., Bc., 51, OSVČ, Slavonice,
senátor dovedl těmto věcem naslouchat.
39.
PikousJaroslav
Jan Ing.,Bc.,
29,45,
technik,
České
Budějovice
36 Junek
úředník,
Prachatice
Princ Václav,
71, 67,
podnikatel,
Vráto
u Českých
40.
37 Přikryl
Ivo, RNDr.,
výzkumný
pracovník,
PištínBudějovic
41.
FidlerErik,
Jiří,38,
40,OSVČ,
řidič Tábor
v mezinárodní kamionové dopravě,
38 Škut
Jindřichův Hradec
39 Pikous Jan Ing., 29, technik, České Budějovice
42.
Švancar
Stanislav,
74,
dělník,
Prachatice
40 Princ
Václav, 71, podnikatel, Vráto u Českých Budějovic
43.
Lichtenberg
Marián,
34, dělník, Čakov
41 Fiedler
Jiří, 40,
řidič v mezinárodní
kamionové dopravě, Jindřichův Hradec
44.
Králík Josef,
72,
manager,
Ústí
42 Švancar
Stanislav, 74, dělník,Sezimovo
Prachatice
Pavel Štětina, kandidát do Senátu za volební obvod
43 Lichtenberg
Marián,
34,68,
dělník,
Čakov
45.
Klouda Vladimír
ing.,
lesník,
Prachatice
44 Králík
Josef,
72, manager,
Sezimovo
Ústí
46.
Rozporka
Luboš,
45, lesník,
Kunžak
č. 12 – Strakonicko.
45 Klouda
Vladimír
ing.,
lesník, Prachatice
47.
Klokočková
Lea,
58,68,
prodavačka,
České Budějovice
Původním povoláním lesník nabízí promítnutí ce46 Rozporka Luboš, 45, lesník, Kunžak
48.
Beran Radim, 26, strojvedoucí, Jindřichův Hradec
loživotních zkušeností v oblasti životního prostředí,
47 Klokočková Lea, 58, prodavačka, České Budějovice
49.
Dostál František, 45, montér, Strážný
veřejné správy a samosprávy, hospodářské politiky,
48
Radim, 26, strojvedoucí, Jindřichův Hradec
50. Beran
Novotná
Růžena, 69, dispečerka dopravy, Tábor
49 Dostál František, 45, montér, Strážný
znalosti Jihočeského kraje a Šumavy do práce v Se51. Kejř Jan, 64, vlakvedoucí, Vyšší Brod
50 Novotná Růžena, 69, dispečerka dopravy, Tábor
Pavel Hodánátu.
č, kandidát do Senátu za volební obvod č. 15 –
52.
Vavera Vojtěch, 70, obchodní zástupce, Tábor
51 Kejř Jan, 64, vlakvedoucí, Vyšší Brod
Pelhřimovsko a část Jindřichohradecka.
Volební obvod si zaslouží mít svého senátora, kte53.
Kubíček David, 26, seřizovač, Jindřichův Hradec
Padesátiletý malý podnikatel ve strojírenství je z Pelhřimova.
52 Vavera Vojtěch, 70, obchodní zástupce, Tábor
rý se
práci
ve prospěch
Strakonicka,
54.
Velát Vítězslav
Ing.,
57, obchodní
ředitel,
České Budějovice Jako dlouholetý
členbude
KSČM
pracuje
od základní
po krajskouPísecka
53 Kubíček
David, 26,
seřizovač,
Jindřichův
Hradec
organizaci a stranu
také zastupuje
v naplno,
zastupitelských
funkcíchna dal55.
Klostermmanová
Olga,
64,
dělnice,
Prachatice
a
Prachaticka
věnovat
bez
závislosti
54 Velát
Vítězslav Ing., 57, obchodní ředitel, České Budějovice
v Pelhřimově a Kraji Vysočina. Na Vysočině je krajským lídrem
Kalaš Bohumil, 50,
technik,
vedoucí
výroby, Č. Budějovice
56.
55 Klostermmanová
Olga,
64, dělnice,
Prachatice
ších
funkcích,
parlamentní
a zároveň je za
volební
obvoda č.navíc
15 - za
částečně
ho tvořístranu,
území která
57.
Schötzová
Ivana,
invalidní
důchodkyně,
České
Budějovice Kraje Vysočina
56 Kalaš
Bohumil,
50,54,
technik,
vedoucí
výroby, Č.
Budějovice
a
část
tvoří
Jihočeský
kraj
kandidátem
do
zatím v Senátu svého zástupce nemá.
57 Schötzová
Senátu. Zvládne obě kampaně? »Jsme dobrý tým, nosná témata
58.
Mrázek Bohuslav,
ekonom,
Zliv
Ivana, 54,68,
invalidní
důchodkyně,
České Budějovice
budeme prosazovat společně. Uzákonění základní lékařské péče
58 Mrázek
Bohuslav,
68, ekonom,
59.
Baborová
Vítězslava
Mgr., 66,Zliv
učitelka, Trhové Sviny
i starost o naši přírodu
a nerostné
suroviny
atd. jde přece prosaVolby
do Senátu
Parlamentu
České
59
Baborová
Vítězslava
Mgr.,
66,
učitelka,
Trhové
Sviny
60. Roučka František, 68, veterinář, Vacov
zovat
na
všech
úrovních.
Náš
volební
výčet
není
dlouhý,
ale
je
60 Roučka
republiky proběhnou současně
František
68, veterinář,
61.
Pavlíková
Hana, MVDr.,
62, právnička,
ČeskéVacov
Budějovice
o věcech potřebných a myslím i splnitelných,« říká člověk, který
61 Pavlíková Hana, 62, právnička, České Budějovice
krajskými
volbami
2. a 3. října 2020.
by jako senátorsdovedl
těmto věcem
naslouchat.
62.
Polhoš Emil, 66, důchodce , České Budějovice

Další kandidáti KSČM:

Náš program
je o věcech potřebných
a splnitelných

Za Prácheňský kraj
do Senátu!

Za Prácheňský kraj
do Senátu!

Náš program je o věcech
potřebných a splnitelných

62

Polhoš Emil, 66, důchodce, České Budějovice

JIHOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ

STRANA 4 l
STRANA 4 l

VOLEBNÍ NOVINY
VOLEBNÍ NOVINY

Jízda volebního
autobusu TŘEŠŇÁK
Trasy po Jihočeském kraji:
22. 9. 2020

Bechyně → Soběslav → Sezimovo Ústí → Tábor
→ Mladá Vožice → Chýnov

16. 9. 2020

23. 9. 2020

Písek → Záhoří → Oslov
→ Zvíkovské Podhradí
Komisi
mládeže
11 mladých členů, které zastupují jednotlivé okrasy, v čele s předsedou Mariánem Lichtenbergem.
→ Hrejkovice
→ má
Milevsko
Na
ústředním
výboru jihočeské
mladé členy zastupuje Anna Vaculíková. 9 z nich je i na kandidátce do Zastupitelstva
→ Branice
→ Bernartice
→ Písek
jihočeského
kraje.
→ Protivín

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

14. 9. 2020

Vodňany → Bavorov → Volyně
→ Strakonice → Blatná
→ Strakonice

KŘÍŽOVKA?
15. 9. 2020

TAJENKA – JISTOTA, PRÁCE, BEZPEČÍ

Vacov → Vimperk
→ Husinec → Prachatice
→ Volary

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

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

Předvolební krajské akce budou zakončeny koncertem.

JÍZDA
TRASY

PO

VOLEBNÍHO AUTOBUSU

TŘEŠŇÁK
JIHOČESKÉM

KRAJI

14.9. – STRAKONICE
Vodňany – Bavorov – Volyně – Strakonice – Blatná –
Strakonice
15.9. PRACHATICE
Vacov- Vimperk – Husinec – Prachatice - Volary
16.9. PÍSEK
Písek – Záhoří – Oslov – Zvíkovské Podhradí – Hrejkovice
– Milevsko – Branice – Bernartice – Písek – Protivín
17.9. ČESKÝ KRUMLOV
Český Krumlov – Větřní – Frymburk – Lipno nad Vltavou –
Loučovice – Vyšší Brod – Dolní Dvořiště – Kaplice – Velešín
22.9. TÁBOR
Bechyně – Soběslav – Sezimovo Ústí - Tábor – Mladá
Vožice – Chýnov
Jihočeská komise mládeže má 11 členů, kteří zastupují jednotlivé okresy. Devět členů komise je i na kandidátce do Zastupitelstva Jihočeského kraje. Předsedou jihočeských mladých
23.9. JINDŘICHŮV HRADEC
komunistů je Marian Lichtenberg a na ústředním výboru je zastupuje Anna Vaculíková.
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

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

2. a 3. října 2020

PODPOŘIT KANDIDÁTY

podpořit kandidáty

24. 9. ČESKÉ BUDĚJOVICE
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.
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