
které můžete věřit
zmena,ˇ

Za pár dnů jdeme k volbám. Proč by občané 
měli dát hlas právě SPOLU?

SPOLU je dnes jedinou opravdovou změnou, 
které mohou občané věřit. Dokázali jsme se dát 
dohromady. S námi má každý volič, ať se řadí 
ke středu, či pravici, jistotu, že jeho hlas nepro-
padne. Jsme silnou alternativou vůči hrozící 
vládě extremistů, populistů a komunistů. Ctíme 
základní hodnoty, jako je demokracie a svobo-
da. Jsme zastánci naší orientace na EU a NATO. 
A chceme, aby naše děti mohly žít v prosperující 
zemi, kde nebudou lidé státem šikanováni za to, 
že jsou aktivní. Ve státě, který zajistí důstojný 
život našim seniorům, kteří celý život pracovali 
a zaslouží si za to naši péči. 

Zmiňujete seniory. SPOLU má ale spíše pověst 
koalice zaměřené na aktivní lidi, nemýlím se? 

Koalice SPOLU nabízí svůj program všem bez 
ohledu na vzdělání či věk. A kdo říká, že senioři 
nejsou aktivní? Mnoho seniorů je aktivních, 
záleží jim na tom, co se u nás děje, a mají zájem 
o to, jaká bude budoucnost. 

Co by dle vašeho 
názoru pro Českou 
republiku znamenalo 
pokračování současné 
vlády populistů a ko-
munistů, nebo dokonce 
vláda populistů a extre-
mistů?

Nerad volím silná slova, 
ale to by byla skutečná 
katastrofa. Pokračovalo 
by zadlužování státu, které 
v posledních letech enormně 
stouplo, a každý z nás v tuto chvíli 
dluží o 92 tisíc korun více než v roce 
2013. Pokud s tím něco příští vláda 
neudělá, hrozí nám vážné problémy. 
Jak SPD, tak komunisté se netají 
tím, že chtějí referendum o vystou-
pení z EU a NATO. Jejich cílem je 
otočení naší politické orientace 
někam na Východ. 
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Dominik Hašek volí SPOLU!

Petr Fiala: 
Teď jde 
o všechno!
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Již za pár dní budou moci občané České republiky v parla-
mentních volbách rozhodnout, kdo povede další čtyři roky 
Českou republiku. Zda to bude vláda populistů, extremistů 
a komunistů, která zemi extrémně zadlužila a reálně hrozí, že 
ji po volbách posune na okraj Evropy, nebo dojde v české poli-
tice ke změně, kterou představuje především koalice SPOLU 
(ODS, KDU-ČSL, TOP 09) v čele se svým lídrem Petrem Fialou. 

Hokejový brankář, olympijský vítěz, 
dvojnásobný vítěz Stanley Cupu volí SPOLU! 
Nemůžu se dívat na to, jak se současná vláda chová k důchodcům. Nejen že 
za 8 let svého vládnutí pro ně nepřipravila důchodovou reformu. Ona se na to 
úplně vykašlala a ani se o ni nepokusila! Současní i my budoucí důchodci 
máme právo vědět, jak nám stát a my s ním bude spořit na naše důchody, aby-
chom se na to mohli připravit a žít i ve vysokém věku plnohodnotný život. A ne 
že nám někdo před volbami přihodí pár stovek jak psovi kost (a myslí si, že 
bychom mu za to měli být vděční). Když nás přitom navíc zadlužuje a v příštích 
letech na to všichni bez výjimky budeme doplácet. Budu volit SPOLU, protože 
vím, že jsou zodpovědní a připraví důchodcům podmínky pro důstojný život. 

PLZEŇSKÝ KRAJ



POKRAČOVÁNÍ ZE STR. 1 
A tyto strany mají dnes reálnou 
šanci vstoupit do sněmovny a za-
sednout s hnutím ANO ve vládě. 
To je hrozba, které se teď musí-
me všichni postavit.

A není to jen takové standardní 
předvolební strašení?

To určitě není. Naše země 
opravdu stojí na rozcestí. Už dvě 
volební období nám vládnou 
populisté. Podle toho bohužel 
dopadla pandemie, těch 30 ti-
síc mrtvých je děsivá bilance. 
Rozpočet se hroutí, ale vláda 
nerušeně rozdává dárky vybra-
ným voličům, aby premiérovy 
fi rmy mohly dál čerpat dotace 
z našich daní. Politika se u nás 
dělá ze dne na den. Žádná vize! 
Ani v tom, jak budeme řešit dů-
chody. A vláda nemá ani žádnou 
představu o tom, jak máme lépe 
vzdělávat své děti. Opravdu si 
myslíte, že tohle si naše republi-
ka může dovolit další čtyři roky?

Jak si to představujete konkrétně? 
Co by podle vás nová vláda měla 
udělat?

Máme konkrétní plán, co chceme 
udělat v prvním roce vlády a co je 
třeba udělat ve zbytku volebního 
období. Musíme zastavit zadlužo-
vání, a to bez zvyšování daní. Hned 
v prvních měsících bychom taky 
rádi opravili pokažený stavební 
zákon. Bydlení zůstane drahé a ne-
dostupné, pokud se nezačne rychle 
stavět. Velkým úkolem je omezit 
byrokracii, která dusí nejen pod-
nikatele, ale i běžné občany. Důraz 
budeme klást na školství, aby se 
výuka našich dětí přizpůsobila 
21. století. Je toho hodně, co musí 
příští vláda udělat. Přál bych si, aby 
se za čtyři roky o naší zemi opět 
mluvilo jako o vyspělém demo-

kratickém státě, kde žijí a pracují 
chytří a šikovní lidé. Taková Česká 
republika bude mít šanci patřit 
mezi nejúspěšnější země na světě.

Co byste na závěr vzkázal čtenářům?
Spíše než o vzkaz jde o prosbu – 

aby až půjdou volit, podpořili svým 
hlasem koalici SPOLU. Teď jde 
opravdu o všechno, rozhoduje se 
o budoucnosti a charakteru země 
na roky dopředu. Česká republika 
si nemůže dovolit vládu populis-
tů, komunistů a extremistů. Jimi 
navrhovaná cesta dovede Česko 
k ekonomickému i morálnímu 
bankrotu, odvede nás pomyslně 
na okraj Evropy a zničí budoucnost 
mnoha generacím. Nepodléhejte 
prosím lákání populismu. Je to 
slepá ulička.

Petr Fiala: Teď jde o všechno!

 Česká republika 
 si nemůže dovolit 

 další čtyři roky vlády 
 populistů, komunistů 

 a extremistů 

 Chceme žít ve státě, který zajistí 
 i důstojný život našim seniorům, 

 kteří celý život pracovali 
 a zaslouží si naši péči 

Milí přátelé!
Uplynulé měsíce pandemie covidu si 
od nás všech vyžádaly mnoho a součas-
ný vývoj počtu nakažených i efektivní 
očkování jsou pro nás stále výzvou. O to 
důležitější byly a jsou dobré vztahy mezi 
našimi zeměmi, dlouholeté přátelství 
a účinná spolupráce na regionální a ev-
ropské úrovni.
Po restrikcích pandemie a navzdory pře-
trvávajícím výzvám a nejistotám je nyní 
důležité znovu prohloubit dobrou hospo-
dářskou spolupráci i mezilidskou komu-
nikaci mezi našimi zeměmi a zajistit, aby 
obnova byla úspěšná a udržitelná.
K tomu je třeba sjednotit síly a stanovit si 
jasné cíle. Volební koalice – SPOLU – před-
stavuje právě tyto spojené síly a jasné cíle.
Přeji vám proto mnoho úspěchů v nad-
cházejících volbách a těším se na další 
spolupráci!

Sebastian Kurz, rakouský kancléř 

Sebastian Kurz 
 podpořil SPOLU Petra Černocká, herečka a zpěvačka

V posledních letech se mi začalo stýskat po tradičních 

„předvídatelných stranách“. Ty, které teď sdružuje 

koalice SPOLU, už prošly vzestupy i odlivy svých 

voličů a ve svých řadách mají hodně slušných a hlav-

ně zkušených politiků. Vzhledem k tomu, že všichni 

tři „účastníci zájezdu“ SPOLU mají v zásadě stejné 

směřování, jsem přesvědčená, že se dokážou vyrov-

nat i s tím, co znám ze svého oboru, totiž že ne každý 

sólista dokáže být i platným členem sboru. Já budu 

držet palce, aby tato koalice dostala větší prostor 

promlouvat do směřování této země. 

Petr Čtvrtníček, herec
Já volím trojkoalici SPOLU, protože je mi zkrát-
ka programově nejblíž, a navíc jsem každou 
z těchto koaličních stran už historicky volil, tak 
aspoň nemusím špekulovat, komu z Trojky to 
tam teď v říjnu hodím.

Pavel Šporcl, houslista
Jsem člověk, který miluje svou zemi. Zajímám se 
o dění kolem nás, záleží mi na její budoucnosti. Ná-
sledující volby budou velmi důležité. Mohou pomoci 
stabilizovat postcovidovou dobu, která nás velmi ci-
telně zasáhla, mohou pomoci nastavit lepší a jasnější 
systémy fungování státní správy. Odvětví, která byla 
v posledních letech velmi zanedbána, je mnoho. Je 
potřeba se o naši zemi začít opět starat! Věřím, že se 
mnohé stane a zlepší i v kultuře. V posledních měsí-
cích jsem nejen o ní diskutoval s představiteli koalice 
SPOLU. Z jejich vyjádření i programu mám jistotu, že vědí, o čem hovoří, záleží jim 
na zlepšení stavu věcí kolem nás, našich životů. Ostatně konzervativní smýšlení, 
podpora rodiny a tradiční hodnoty jsou mi dlouhodobě velmi blízké. I proto mám 
v tom, komu dám v nadcházející volbě svůj hlas, jasno. 

 SPOLU 
 to dáme! Kandidáty SPOLU podporují!  Plzeňský kraj 
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Lepší dopravní a komunikační 
sítě potřebujeme jako sůl

Ve venkovských částech kraje 
jde o rozumnou síť škol, sociál-
ních služeb, kulturních či spor-
tovních zařízení, ale i o možnosti 
podnikat. Plzeň je přirozenou 
spádovou oblastí pro celý kraj a to 
zde může vést k „přesycenosti“ 
v dopravě i v dalších oblastech.

Za prací, podnikáním, kultu-
rou, studiem, sportem či lékařem 
se lidé mohou rychle dostat pouze 
tehdy, když bude stát investovat 
do zlepšení dopravní a komuni-
kační sítě. V tom současná vláda 
bohužel selhala. 

Koalice SPOLU proto chce 
na celostátní úrovni prosazovat 
urychlení modernizace sítě silnic 
I. třídy a budování klíčových 
obchvatů. V Plzeňském kraji 
půjde zejména o spojení s další-
mi krajskými centry i propojení 
Plzně a Klatov. 

Budeme proto usilovat o zinten-
zivnění přípravy vysokorychlostní 
železnice Praha–Plzeň–Norim-
berk, aby se nadále rozvíjely 
přeshraniční ekonomické 
vztahy i spojení s metropolí, které 
v regionu udrží odborníky. Jako 

zástupci pohraničního regionu 
budeme bojovat za bezproblé-
movou průchodnost hranice pro 
české občany, protože propojení 
s Bavorskem je pro mnoho obča-
nů ekonomicky klíčové.

Propojení kraje ale není jenom 
doprava. Budeme dělat všechno 
pro udržení kvalitních škol v ma-
ximu obcí kraje a o rozvoj Plzně 
jako jednoho z center vzdělávání 
v rámci celé České republiky. 
Podpoříme investice do vyso-
korychlostního internetu i sítě 
kulturních a sociálních zařízení.

Plzeňský kraj má specifické uspořádání, protože v něm leží 
jedno z největších českých měst i rozsáhlé venkovské ob-
lasti. Tato sídelní rozmanitost je největší výzvou pro moderní 
správu celého regionu. Tématem číslo jedna je proto pro nás 
dostupnost služeb na všech místech kraje. 

 Vysokorychlostní 

 železnice pomůže 

 ekonomice a udrží 

 u nás odborníky! 

Tato cifra vyjadřuje 
cestovní rychlost vlaku 
v kilometrech za hodinu 
mezi Plzní a Mnichovem. 
Naopak vlaky mezi Norim-
berkem a Mnichovem 
mají cestovní rychlost 
130 kilometrů za hodinu. 
Pomalost vlaků do Mni-
chova symbolizuje, jak 
současná vláda selhala 
v modernizaci dopravy. 
Přestavba této železni-

ce na vysokorychlostní trať by dopravu dvojnásobně zrychlila. 
Mimochodem rychlovlak Slovenská strela jezdil v roce 1937 mezi 
Prahou a Bratislavou cestovní rychlostí 91 kilometrů za hodinu. 
Za superministra dopravy u nás vlaky překvapivě jezdí pomaleji 
než za první republiky.

TURISTA V BRDECH
Stanislav Šec (KDU-ČSL, číslo 

4 na krajské kandidátce) Táta tří synů 
a jedné dcery má rád četbu a turistiku 

v Brdech. Nejradši jí vietnamskou 
polévku Pho Bo.
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ČÍSLO KRAJE

KULTURA I SPORT POPELKOU. Plzni chybí moderní 
budova galerie, celý region potřebuje multifunkč-
ní halu pro sport i kulturu. Zabojujeme o státní 
podporu, která umožní jejich výstavbu. (Plzeň-
-město).

NENECHÁME ŠKOLY VE ŠTYCHU. V okolí Plzně 
narůstá problém s kapacitou škol a školek. Po-
můžeme obcím se zvyšováním jejich kapacity. 
Na venkově udržíme síť škol. (Plzeň-jih, Plzeň-se-
ver, Rokycany)

INVESTICE DO INFRASTRUKTURY. Spojení dvou 
největších měst – Plzně a Klatov – stále není dost 
rychlé a bezpečné. Prosadíme další investice 
do jeho modernizace. (Klatovy)

STOP VLÁDNÍM EXPERIMENTŮM. Vláda si opakova-
ně pohrávala se zavíráním hranic, což poškozova-
lo podnikatele i lidi pracující za hranicí. Budeme 
bojovat proti opakování podobných experimentů. 
(Domažlice, Tachov)

RYCHLÁ DOPRAVA. Z kraje nám utíkají nejlepší 
mozky. Prosadíme kvůli tomu výstavbu vyso-
korychlostní železnice Praha–Plzeň–Norimberk, 
která posune Prahu na 30 minut od Plzně. (celý 
kraj)

Problémy 
Plzeňského

kraje

 Plzeňský kraj 

 Udržíme 
 kvalitní síť 

 škol! 

ZÁKAZ DO RUSKA
Marek Ženíšek (TOP 09, číslo 2 na kraj-

ské kandidátce) rád běhá a cestuje. 

10 km dává pod 50 minut. Do Ruska se 

ale nepodívá, kvůli kritice Putinova 

režimu tam má zákaz vstupu.



Kandidátní listina SPOLU do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky v Plzeňském kraji
8.–9. října 2021

Mgr. Martin Baxa
Středoškolský učitel, který už podruhé vykonává 
funkci primátora města Plzeň. Vystudoval historii 
a geografi i a dlouhá léta učil na plzeňském 
gymnáziu na Mikulášském náměstí. V čele 
města vedl mimo jiné úspěšný projekt Plzeň – 
Evropské hlavní město kultury 2015. Před čtyřmi 
roky ho voliči „vykroužkovali“ do sněmovny. Je 
vášnivým milovníkem umění a kultury.

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.
Náměstek hejtmanky pro kulturu. 
Dříve působil také jako náměstek 
ministra spravedlnosti či zdravotnictví. 
Vystudovaný politolog byl také 
proděkanem fakulty. Je ženatý, má syna 
Matěje a dceru Rebeku.

Libuše Hubáčková
Rodilá Plzeňačka a předsedkyně 
Osadního výboru Valcha. 
Máma tří dětí. 

Mgr. Ivana Bartošová
Školní inspektorka, bývalá 
náměstkyně hejtmana pro 
školství a cestovní ruch.

Bc. Petr Mottl
Starosta města Sušice, a to 
nepřetržitě už 15 let. Stále hraje 
soutěžně fotbal. 

Mgr. Miroslav Hlaváč
Zástupce tiskového mluvčího 
TOP 09, předseda organizace 
TOP 09 ve Starém Plzenci.

Mgr. Martin Rybár
Projektový manažer 
a vystudovaný politolog. Skaut, 
fanda národní házené a Star Wars.

Mgr. Ludmila Jílková 
Ředitelka ZŠ a MŠ Vejprnice, 
zastupitelka obce Vejprnice. 
Organizátorka akcí pro děti.

Ing. Milan Vyskočil 
Manažer šumavských hotelů, 
majitel bistra v Srní a milovník 
Šumavy.

Bc. Stanislav Antoš
Dlouholetý domažlický komunální 
politik byl už šestkrát zvolen 
do městského zastupitelstva. 
Posledních šest let vykonává 
funkci místostarosty. Zajímá se 
o historii a rád sportuje.

PhDr. Kristýna Švédová
Specialistka na mezinárodní 
vztahy působí jako zástupkyně 
předsedy nadačního fondu 
Plzeň sobě, kde spoluorganizuje 
festival veteránů pro celou 
rodinu Skvosty s vůní benzínu.

Bc. Martin Leška
Projektant dopravních staveb. 
Doprava je vedle moderních 
dějin, architektury, designu 
a fi lmu i jeho největší zálibou. 
Je místopředsedou Sdružení 
přátel značek, z. s. (SPZ).

Ing. Stanislav Šec
Místostarosta městského 
obvodu Plzeň 3 je tátou tří synů 
a jedné dcery. Dříve pracoval 
jako živnostník-programátor. 
Kandiduje, aby usnadnil život 
rodičům. Má rád četbu a turistiku. 

Ing. Helena Řežábová
Starostka městského obvodu 
Plzeň 1 chce posunout mezilidské 
vztahy k tradičním hodnotám 
slušnosti a vzájemného respektu. 
Ráda sportuje a ke sportu vede 
i svá čtyři vnoučata.

Ing. Pavel Faschingbauer
Zastupitel města Domažlice 
a ekonom vykonává funkci 
předsedy fi nančního výboru. 
Předsedá rovněž tenisovému klubu 
LTC Domažlice. Už 12 let je členem 
pěveckého sboru Čerchovan.
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Kandidátní listina SPOLU do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky v Plzeňském kraji
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PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.
Náměstek hejtmanky pro kulturu. 
Dříve působil také jako náměstek 
ministra spravedlnosti či zdravotnictví. 
Vystudovaný politolog byl také 
proděkanem fakulty. Je ženatý, má syna 
Matěje a dceru Rebeku.

Mgr. Rudolf Salvetr 
Dlouholetý klatovský starosta dříve 
působil jako učitel a ředitel školy. Aktivní 
sportovec je také náměstkem hejtmanky 
pro školství a předsedou krajského 
Sdružení měst a obcí. 

Mgr. Miroslav Hlaváč
Zástupce tiskového mluvčího 
TOP 09, předseda organizace 
TOP 09 ve Starém Plzenci.

Jiří Knapp
Student pátého ročníku 
na Fakultě strojní a čtvrtého 
ročníku na Fakultě právnické ZČU.

Ing. Milan Vyskočil 
Manažer šumavských hotelů, 
majitel bistra v Srní a milovník 
Šumavy.

Ing. Bc. Lenka Likeová
Zástupkyně ředitele Gymnázia 
a SOŠ Rokycany. Vystudovala 
technickou ekologii.

Bc. Martin Leška
Projektant dopravních staveb. 
Doprava je vedle moderních 
dějin, architektury, designu 
a fi lmu i jeho největší zálibou. 
Je místopředsedou Sdružení 
přátel značek, z. s. (SPZ).

Mgr. Petr Fornouz
Ředitel Základní školy Josefa 
Hlávky v Přešticích. Zastupitel, 
bývalý starosta a lyžař.

Ing. Pavel Faschingbauer
Zastupitel města Domažlice 
a ekonom vykonává funkci 
předsedy fi nančního výboru. 
Předsedá rovněž tenisovému klubu 
LTC Domažlice. Už 12 let je členem 
pěveckého sboru Čerchovan.

Ing. et Ing. Miloš Nový
Vysokoškolský učitel přednáší 
ekonomii a hospodářskou 
politiku na ZČU v Plzni. Šest let 
byl děkanem Fakulty ekonomické 
ZČU. Je zastupitelem města 
i obvodu Plzeň 2 – Slovany.

Vladislav Vilímec, 
senátor za obvod Domažlice, 
místostarosta města Kdyně
Tato kandidátka má mou důvěru. 
Jsou na ní lidé, kteří již něco ve svém 
profesním i osobním životě dokázali. 
Úspěšní komunální politici, ale 
i osobnosti  se zkušenostmi  z velké 
politiky. Zkrátka lidé, kterých si vážím.  

Slovo podpory

Ilona Mauritzová, hejtmanka 
Plzeňského kraje
Většinu z těch, co kandidují SPOLU, 
všichni dobře známe. Známe jejich 
názory i práci. Díky nim se naše obce 
a města v posledních letech mění 
doslova před očima. To není pocit jen 
můj, ale i těch, kteří do našeho kraje 
přijedou jednou za čas. Věřím, že stejně 
tak dokážou posunout i celou naši zemi. 

Pavel Karpíšek, senátor 
za Rokycansko a Plzeň-sever
Česká republika potřebuje vrátit 
do pravých rukou. „Retro“ vládu musí 
nahradit rozumná pravicová politika. 
Koalice SPOLU pro mě znamená změnu, 
která ale neobrátí svět naruby. U nás 
v Plzeňském kraji je navíc hlasem 
úspěšných starostů, a i proto má můj 
hlas.

Karel Naxera, starosta Přeštic
Naše krásná země potřebuje politiky, 
kteří jí pomohou zvládnout stále ještě 
probíhající epidemii, kteří nejsou 
v permanentním střetu zájmů, nefňukají, 
nelžou svým občanům, ctí zákony a záleží 
jim na budoucnosti všech občanů bez 
rozdílu. Takoví jsou kandidáti koalice SPOLU, 
které dám svůj hlas.

Jiří Lodr, 
ředitel Diecézní charity Plzeň
Jsem přesvědčen, že kandidáti koalice 
SPOLU budou nejlépe hájit hodnoty, 
které jsou mi blízké. Česká politika 
potřebuje vzájemnou úctu, solidaritu 
i zájem o každého konkrétního člověka. 
Na těchto principech stojí program 
koalice SPOLU a to je důvod, proč 
dostane i můj hlas. 
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roky ho voliči „vykroužkovali“ do sněmovny. Je 
vášnivým milovníkem umění a kultury.
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Náměstek hejtmanky pro kulturu. 
Dříve působil také jako náměstek 
ministra spravedlnosti či zdravotnictví. 
Vystudovaný politolog byl také 
proděkanem fakulty. Je ženatý, má syna 
Matěje a dceru Rebeku.

Libuše Hubáčková
Rodilá Plzeňačka a předsedkyně 
Osadního výboru Valcha. 
Máma tří dětí. 

Mgr. Ivana Bartošová
Školní inspektorka, bývalá 
náměstkyně hejtmana pro 
školství a cestovní ruch.

Bc. Petr Mottl
Starosta města Sušice, a to 
nepřetržitě už 15 let. Stále hraje 
soutěžně fotbal. 

Mgr. Miroslav Hlaváč
Zástupce tiskového mluvčího 
TOP 09, předseda organizace 
TOP 09 ve Starém Plzenci.

Mgr. Martin Rybár
Projektový manažer 
a vystudovaný politolog. Skaut, 
fanda národní házené a Star Wars.

Mgr. Ludmila Jílková 
Ředitelka ZŠ a MŠ Vejprnice, 
zastupitelka obce Vejprnice. 
Organizátorka akcí pro děti.

Ing. Milan Vyskočil 
Manažer šumavských hotelů, 
majitel bistra v Srní a milovník 
Šumavy.

Bc. Stanislav Antoš
Dlouholetý domažlický komunální 
politik byl už šestkrát zvolen 
do městského zastupitelstva. 
Posledních šest let vykonává 
funkci místostarosty. Zajímá se 
o historii a rád sportuje.

PhDr. Kristýna Švédová
Specialistka na mezinárodní 
vztahy působí jako zástupkyně 
předsedy nadačního fondu 
Plzeň sobě, kde spoluorganizuje 
festival veteránů pro celou 
rodinu Skvosty s vůní benzínu.

Bc. Martin Leška
Projektant dopravních staveb. 
Doprava je vedle moderních 
dějin, architektury, designu 
a fi lmu i jeho největší zálibou. 
Je místopředsedou Sdružení 
přátel značek, z. s. (SPZ).

Ing. Stanislav Šec
Místostarosta městského 
obvodu Plzeň 3 je tátou tří synů 
a jedné dcery. Dříve pracoval 
jako živnostník-programátor. 
Kandiduje, aby usnadnil život 
rodičům. Má rád četbu a turistiku. 

Ing. Helena Řežábová
Starostka městského obvodu 
Plzeň 1 chce posunout mezilidské 
vztahy k tradičním hodnotám 
slušnosti a vzájemného respektu. 
Ráda sportuje a ke sportu vede 
i svá čtyři vnoučata.

Ing. Pavel Faschingbauer
Zastupitel města Domažlice 
a ekonom vykonává funkci 
předsedy fi nančního výboru. 
Předsedá rovněž tenisovému klubu 
LTC Domažlice. Už 12 let je členem 
pěveckého sboru Čerchovan.
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Náměstek hejtmanky pro kulturu. 
Dříve působil také jako náměstek 
ministra spravedlnosti či zdravotnictví. 
Vystudovaný politolog byl také 
proděkanem fakulty. Je ženatý, má syna 
Matěje a dceru Rebeku.

Mgr. Rudolf Salvetr 
Dlouholetý klatovský starosta dříve 
působil jako učitel a ředitel školy. Aktivní 
sportovec je také náměstkem hejtmanky 
pro školství a předsedou krajského 
Sdružení měst a obcí. 
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majitel bistra v Srní a milovník 
Šumavy.

Ing. Bc. Lenka Likeová
Zástupkyně ředitele Gymnázia 
a SOŠ Rokycany. Vystudovala 
technickou ekologii.

Bc. Martin Leška
Projektant dopravních staveb. 
Doprava je vedle moderních 
dějin, architektury, designu 
a fi lmu i jeho největší zálibou. 
Je místopředsedou Sdružení 
přátel značek, z. s. (SPZ).

Mgr. Petr Fornouz
Ředitel Základní školy Josefa 
Hlávky v Přešticích. Zastupitel, 
bývalý starosta a lyžař.

Ing. Pavel Faschingbauer
Zastupitel města Domažlice 
a ekonom vykonává funkci 
předsedy fi nančního výboru. 
Předsedá rovněž tenisovému klubu 
LTC Domažlice. Už 12 let je členem 
pěveckého sboru Čerchovan.

Ing. et Ing. Miloš Nový
Vysokoškolský učitel přednáší 
ekonomii a hospodářskou 
politiku na ZČU v Plzni. Šest let 
byl děkanem Fakulty ekonomické 
ZČU. Je zastupitelem města 
i obvodu Plzeň 2 – Slovany.

Vladislav Vilímec, 
senátor za obvod Domažlice, 
místostarosta města Kdyně
Tato kandidátka má mou důvěru. 
Jsou na ní lidé, kteří již něco ve svém 
profesním i osobním životě dokázali. 
Úspěšní komunální politici, ale 
i osobnosti  se zkušenostmi  z velké 
politiky. Zkrátka lidé, kterých si vážím.  

Slovo podpory

Ilona Mauritzová, hejtmanka 
Plzeňského kraje
Většinu z těch, co kandidují SPOLU, 
všichni dobře známe. Známe jejich 
názory i práci. Díky nim se naše obce 
a města v posledních letech mění 
doslova před očima. To není pocit jen 
můj, ale i těch, kteří do našeho kraje 
přijedou jednou za čas. Věřím, že stejně 
tak dokážou posunout i celou naši zemi. 

Pavel Karpíšek, senátor 
za Rokycansko a Plzeň-sever
Česká republika potřebuje vrátit 
do pravých rukou. „Retro“ vládu musí 
nahradit rozumná pravicová politika. 
Koalice SPOLU pro mě znamená změnu, 
která ale neobrátí svět naruby. U nás 
v Plzeňském kraji je navíc hlasem 
úspěšných starostů, a i proto má můj 
hlas.

Karel Naxera, starosta Přeštic
Naše krásná země potřebuje politiky, 
kteří jí pomohou zvládnout stále ještě 
probíhající epidemii, kteří nejsou 
v permanentním střetu zájmů, nefňukají, 
nelžou svým občanům, ctí zákony a záleží 
jim na budoucnosti všech občanů bez 
rozdílu. Takoví jsou kandidáti koalice SPOLU, 
které dám svůj hlas.

Jiří Lodr, 
ředitel Diecézní charity Plzeň
Jsem přesvědčen, že kandidáti koalice 
SPOLU budou nejlépe hájit hodnoty, 
které jsou mi blízké. Česká politika 
potřebuje vzájemnou úctu, solidaritu 
i zájem o každého konkrétního člověka. 
Na těchto principech stojí program 
koalice SPOLU a to je důvod, proč 
dostane i můj hlas. 
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podporovatelé

Jana Fialová, manželka Petra Fialy

Na manželovi si vážím jeho charakteru. Je na něj spolehnutí a dá se mu 
věřit. Když něco řekne, tak to prostě platí. Není to člověk, pro kterého slib 
a čestné slovo nic neznamenají. Petr je zásadový, ale zároveň umí lidem 
naslouchat. A navíc je s ním legrace. Lepšího manžela a tátu svých dětí 
jsem si nemohla přát.

Jarmila 
Jurečková, 
manželka Mariana Jurečky

Můj manžel je výjimečný svou 
jedinečností a schopností řešit 
věci okamžitě. Velmi si cením jeho 
pracovitosti a houževnatosti. Je to 
čestný člověk propagující morálku 
ve společnosti a bojující s bezprá-
vím, za to si ho velmi vážím. 

Tomáš Pekara, 
manžel Markéty Pekarové Adamové 
Na svojí ženě obdivuji, že dělá vždy vše na 110 procent. Pohání ji 
obrovský smysl pro zodpovědnost, spravedlnost a zájem o druhé. Ně-
kdy s trochou nadsázky tvrdím, že víc než na sobě jí záleží na ostat-
ních, pro něž by se rozdala. Ve vínku má nesmírnou pracovitost, ale 
i tvrdohlavost a ve slovní potyčce každého zdolá spoustou argumen-
tů, za nimiž si stojí hlava nehlava. Zároveň si na Markétě ale cením 
toho, že dává rodinu na první místo. Vím, že je na ni spolehnutí a že 
se s ní nikdy nebudu nudit.

a mnoho dalšího, 
více najdete 
na spolu21.cz

Lídři SPOLU očima svých partnerů

Česká republika bude prosperující, zdravou, 

sebevědomou a respektovanou součástí 

demokratického světa.

Takové chceme Česko5 priorit SPOLU
Budeme mít stabilizované veřejné fi nance 

a zastavíme skokové zadlužování naší země.

Budeme mít hotovou důchodovou reformu. 
Současní čtyřicátníci se nebudou bát o svoje penze.
Nájemní, vlastnické i sociální bydlení bude 
dostupnější, a to díky dobrému stavebnímu 
zákonu a podpoře pro pořízení prvního bydlení.

Lidé nebudou ve frontách na úřadech, protože se 

státem mohou komunikovat on-line. Snížíme počet 

státních úředníků o 13 procent.

Modernizované školní osnovy. Snížíme celkový 
objem učiva a podpoříme větší využívání 
moderních technologií.

Ochrana životního prostředí bude podporovat 

inovativní řešení. Zemědělství bude zaměřené 

na produkci šetrnější ke krajině. Ochráníme vodu 

jako důležitý prvek v krajině i pro lidi. 

1/ Zastavení zadlužování 
České republiky bez 
zvyšování daní

2/ Jasná orientace 
na Západ a zbavení ČR 
vlivu Ruska a Číny

3/ Digitalizace 
a debyrokratizace 
ČR

4/ Zajištění dostupného 
bydlení

5/ Podpora podnikání 
a průmyslu

 SPOLU 
 to dáme! 

Jste dvojnásobný primátor Plzně. 
Nepochybuji, že v ní znáte poma-
lu každou ulici a její problém. Jak 
to ale máte se zbytkem kraje?

Myslím, že jsem dobře při-
pravený teoreticky i prakticky 
(smích). Jsem vystudovaný geo-
graf a v politice jsem začínal před 
patnácti lety jako krajský zastupi-
tel. Dvakrát jsem měl na krajské 
úrovni na starosti kulturu a pa-

mátkovou péči. Kraj proto znám 
jak své boty, a to nejenom jako 
vášnivý návštěvník všech histo-
rických a kulturních pamětihod-
ností. Poslední čtyři roky mám 
navíc tu čest být za celý Plzeňský 
kraj poslancem a přes covidové 
problémy jsem se snažil projet 
pracovně kraj křížem krážem. 

Ano, před čtyřmi lety vás voliči 
„vykroužkovali“ z nevolitelného 
místa do Poslanecké sněmovny. 
Nyní jste dokonce krajskou jed-
ničkou celé koalice SPOLU. Proč 
kandidujete znovu? 

Česká republika stojí na křižo-
vatce. Země ztratila pod vedením 
Andreje Babiše posledních osm 
let. Máme „retro“ vládu s pod-
porou komunistů. V covidu se 
ukázalo, že vláda neumí řídit 
stát, za což jsme všichni zaplatili 
obrovskou cenu. Kabinet po celou 
dobu dusí podnikatele a kašle 
na celou střední třídu. Vláda us-
tupuje prezidentově snaze udělat 

z nás východní gubernii, protože 
pro Andreje Babiše je orientace 
země méně důležitá než zisky 
Agrofertu. Teď se Babišova parta 
zkouší u moci opět udržet popu-
listickým rozhazováním peněz 
našich dětí a vnoučat i rozeštvá-
váním společnosti. Nemůžu stát 
se založenýma rukama, když nás 
čekají nejdůležitější volby od roku 
1989. Chci pomoci prosadit 
změnu, která ale neobrátí svět 
naruby.

Co chcete konkrétně prosadit 
pro Plzeňský kraj?

Nebudeme všem slibovat 
dotace. Zaměříme se na hlavní 
koncepční problém kraje, kterým 
je propojení všech částí kraje. 
Chceme bezpečnější silnice, 
investice do komunikačních 
technologií i vysokorychlostní 
železnici, z jejíhož plánu nás tato 
vláda vyřadila. Najdeme peníze 
na plzeňskou galerii i multifunkč-
ní halu.

Povoláním jste učitel. Roky jste 
učil dějepis a zeměpis na Miku-
lášském gymnáziu v Plzni, a to 
po určitou dobu i jako primátor. 
Koalice SPOLU nabízí zásadní 
změnu ve školství a říká „za-
čneme tím, že v našich školách 
vytvoříme takové prostředí, aby 
se naše děti méně biflovaly a více 
tvořily“. Měly by toho děti podle 
vás do budoucna vědět méně?

Naopak. Když se budou děti 
méně biflovat, zůstane jim toho 
v hlavách daleko více. Biflování 
slouží jen ke krátkodobému udr-
žení vědomosti, my potřebujeme 

pro naše děti opravdové vzdělání. 
Škola musí děti naučit myslet, 
třídit informace a orientovat se 
v moderním světě. To jim pomů-
že, aby nenaletěly šmejdům jak 
při uzavírání různých smluv, tak 
v politice. Jen biflování nepomůže 
mladé generaci, aby uměla pro-
mluvit, něco napsat nebo dobře 
rozumět čtenému textu.

Má školství problémy specifické 
pro Plzeňský kraj?

Určitě. I ty souvisí s unikátní 
strukturou našeho kraje. Někde je 

kvůli stěhování lidí dětí málo, ně-
kde se naopak nedostávají místa 
ve školách a školkách. To první se 
týká většiny venkovských oblastí, 
s tím druhým se potýkáme v okolí 
Plzně, kde nyní počet obyvatel 
výrazněji roste. S obojím dělají 
hodně obce a města a pomáhá 
jim i kraj. Klíčovou roli zde ale 
musí sehrát Ministerstvo školství. 
My chceme z celostátní úrovně 
pomoci se zvýšením kapacity škol 
tam, kde děti přibývají, ale záro-
veň udržet síť kvalitních škol tam, 
kde je problém opačný. ■

Vláda na Vláda na 
Plzeňský kraj Plzeňský kraj 
kašlala. Změníme to!kašlala. Změníme to!
Úspěšně vede krajské město, což potvrdila jeho opětovná volba do čela Plzně. Nyní chce Úspěšně vede krajské město, což potvrdila jeho opětovná volba do čela Plzně. Nyní chce 
Martin Baxa v čele krajské kandidátky koalice SPOLU prosadit řešení klíčových problémů, Martin Baxa v čele krajské kandidátky koalice SPOLU prosadit řešení klíčových problémů, 
které tíží Plzeňský kraj, a odstartovat změnu v české politice i školství. které tíží Plzeňský kraj, a odstartovat změnu v české politice i školství. 

 Prosadíme budování 
 vysokorychlostní trati 

 Praha–Plzeň–Norimberk!

Martin Baxa 
Člen ODS od roku 1999. V roce 2002 byl poprvé zvolen 

do zastupitelstva města Plzně, v němž to dotáhl až 
na primátora, kterým je doteď. Od roku 2017 je po-
slancem a zároveň je předsedou správní rady zapsa-

ného ústavu Plzeň 2015, který úspěšně realizoval titul 

Evropské hlavní město kultury. Martin Baxa je ženatý.

 Děti potřebují takové 
 vzdělání, aby nenaletěly 

 šmejdům!



podporovatelé

Jana Fialová, manželka Petra Fialy

Na manželovi si vážím jeho charakteru. Je na něj spolehnutí a dá se mu 
věřit. Když něco řekne, tak to prostě platí. Není to člověk, pro kterého slib 
a čestné slovo nic neznamenají. Petr je zásadový, ale zároveň umí lidem 
naslouchat. A navíc je s ním legrace. Lepšího manžela a tátu svých dětí 
jsem si nemohla přát.

Jarmila 
Jurečková, 
manželka Mariana Jurečky

Můj manžel je výjimečný svou 
jedinečností a schopností řešit 
věci okamžitě. Velmi si cením jeho 
pracovitosti a houževnatosti. Je to 
čestný člověk propagující morálku 
ve společnosti a bojující s bezprá-
vím, za to si ho velmi vážím. 

Tomáš Pekara, 
manžel Markéty Pekarové Adamové 
Na svojí ženě obdivuji, že dělá vždy vše na 110 procent. Pohání ji 
obrovský smysl pro zodpovědnost, spravedlnost a zájem o druhé. Ně-
kdy s trochou nadsázky tvrdím, že víc než na sobě jí záleží na ostat-
ních, pro něž by se rozdala. Ve vínku má nesmírnou pracovitost, ale 
i tvrdohlavost a ve slovní potyčce každého zdolá spoustou argumen-
tů, za nimiž si stojí hlava nehlava. Zároveň si na Markétě ale cením 
toho, že dává rodinu na první místo. Vím, že je na ni spolehnutí a že 
se s ní nikdy nebudu nudit.

a mnoho dalšího, 
více najdete 
na spolu21.cz

Lídři SPOLU očima svých partnerů

Česká republika bude prosperující, zdravou, 

sebevědomou a respektovanou součástí 

demokratického světa.

Takové chceme Česko5 priorit SPOLU
Budeme mít stabilizované veřejné fi nance 

a zastavíme skokové zadlužování naší země.

Budeme mít hotovou důchodovou reformu. 
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Nájemní, vlastnické i sociální bydlení bude 
dostupnější, a to díky dobrému stavebnímu 
zákonu a podpoře pro pořízení prvního bydlení.

Lidé nebudou ve frontách na úřadech, protože se 

státem mohou komunikovat on-line. Snížíme počet 

státních úředníků o 13 procent.

Modernizované školní osnovy. Snížíme celkový 
objem učiva a podpoříme větší využívání 
moderních technologií.

Ochrana životního prostředí bude podporovat 

inovativní řešení. Zemědělství bude zaměřené 

na produkci šetrnější ke krajině. Ochráníme vodu 

jako důležitý prvek v krajině i pro lidi. 
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kterou musíme zastavit
hrozba,

Babiš jako odstrašující příklad. Z českého 
premiéra je symbol zneužívání unijních 
dotací               (INFO, 22. 6. 2020)

Česko je v dostupnosti by-
dlení v Evropě na chvostu. 

Jak dlouho průměrný Čech 

šetří na byt?      (BLESK.CZ, 18. 7. 2021)

SPOLU NOVINY JSOU VOLEBNÍMI NOVINAMI KOALICE SPOLU – ODS, KDU-ČSL A TOP 09. VYDÁNO VE 14 KRAJSKÝCH MUTACÍCH. DATUM REDAKČNÍ UZÁVĚRKY: 31. 8. 2021. 
NOVINY JSOU DISTRIBUOVÁNY BEZPLATNĚ A NEJSOU URČENY K PRODEJI. ZADAVATEL A ZPRACOVATEL: KOALICE ODS, KDU-ČSL A TOP 09.

ˇ
které můžete věřit
zmena,

Česká republika se řítí do obrovských problémů. 
Andrej Babiš zneužívá dotace a poškodil naši 
pověst v Evropě. Rozvrátil veřejné fi nance 
a u moci je jen díky podpoře extremistů. Jeho 
spojenci z KSČM a SPD dokonce chtějí vyvést 
naši zemi z EU a NATO. Tomuto černému 
scénáři musíme SPOLU udělat přítrž!

Důchod nám stačit nebude, jsou 
přesvědčeny dvě třetiny Čechů

(NOVINKY.CZ, 27.10.2020)

Zákon o obecném referendu jde do fi nále. KSČM i SPD chtějí hlasovat i členství v EU
(AKTUÁLNĚ, 27. 11. 2019)

Babišova vláda hlasování ustála. 
Podrželi ji komunisté

(SEZNAM ZPRÁVY, 3. 6. 2021)

Horší než Kamerun. Ve vyřízení stavebního 
povolení ČR klesla na 157. místo

(NOVINKY.CZ, 30. 10. 2019)

Bez změny Česko zamíří mezi nejzadluže-
nější země. Dluh rostl skoro nejvíce v EU

(SEZNAM ZPRÁVY, 28. 7. 2021)

KSČM zahájila volební kampaň. Chce odchod 
z NATO a lepší vztahy s Ruskem a Čínou

(AKTUÁLNĚ.CZ, 4. 6. 2021)

Vláda uplácí komunisty: Osekání 

armádního rozpočtu před summitem 

NATO budí u spojenců nedůvěru
(REFLEX.CZ, 14. 6. 2021)

Kontroverzní soudruzi: Před-
ní komunista popřel okupaci, 
Semelová odmítla „přepsat 
historii“                                  (BLESK.CZ, 22. 8. 2018)

Změna daní pro nás není tabu
(KSCM.CZ, 3. 8. 2021)

Dotace Babišovi Češi zaplatí ze svého. EU 
defi nitivně rozhodla o jeho střetu zájmů

(DENÍK, 24. 4. 2021)

Babiš nevyloučil koali-ci s SPD. Zeptejte se mě po volbách, řekl v debatě
(DENIK.CZ, 18. 8. 2021)


