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1.
Bc. František Gábor kandidát na hejtmana, válečný veterán

MOTTO:

Řeči nemají cenu.

Má cesta od nejmladšího člena jednotky libereckých chemiků v operaci Pouštní bou-
ře v roce 1991 k lídrovi kandidátky TOP 09 v Libereckém kraji rozhodně nebyla přímo-
čará. Do politiky jsem vlastně vstoupil na dvakrát. Po svém působení v barvách DEU  
v krajské radě jsem se na čas vrátil k aktivitám podnikatelským a legionářským. Zejmé-
na při nich jsem však o kontakt s politikou nepřišel. A myslím, že mé úsilí přineslo vý-
sledky – Česká republika i česká společnost dokázala nalézt cestu k novodobým vy-
sloužilcům – spolubojovníkům. Válečný veterán přestal být synonymem pro stárnoucí-
ho účastníka bojů na Dukle či v bitvě o Británii. Zpět do role politika mě přivedla strana 
TOP 09. Oslovila mě programem, důrazem na konzervativní hodnoty a hlavně lidmi. Už 
druhým rokem tak hájím pravicové zájmy v zastupitelstvu města Liberce. Pro krajské 
volby jsem kandidátem TOP 09 na hejtmana Libereckého kraje.

BEZPEČÍ:  
Je třeba podporovat policii v boji s kriminalitou. V případě mého zvolení jedna ze základních 
věcí bude prostřednictvím ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí oficiální žádost 
státu Izrael o proškolení městské a obecní policie v našem kraji. Izrael má desítky let zkuše-
ností s bojem s teroristy. Uměl řešit pouliční nepokoje už dávno předtím, než se u nás začalo 
mluvit o ochraně hranic Evropy. Izrael vždy své hranice velmi důrazně a hlavně účinně chránil. 
Nejsem zastáncem „české cesty“ vymýšlet stále něco nového, ale vyzkoušené a funkční vyu-
žít ve prospěch nás všech. Pouhé řeči jsou hazardem se zdravím a životy občanů.  

HOSPODAŘENÍ:  
Dnešní doba přináší i možná ekonomická rizika. Každý politik se musí naučit hospodařit s pe-
nězi, které v rozpočtu jsou.  Dotace v budoucnu nemusí být.  Odpovědné hospodaření není 
jen fráze. Politik nesmí uvažovat stylem „ Kdo mi co dá?“ Je třeba pořizovat jen to, co je tře-
ba.  Musí myslet na budoucnost, na bezpečí obyvatel, na kvalitní školství, na zdravotnictví, 
dopravní obslužnost – prostě na kvalitní život každého občana. Politika je služba občanům!  
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Karel Schwarzenberg, čestný předseda TOP 09  
Jisté je, že na našem obzoru vystupují nové hrozby, ať je to vý-
voj v Ukrajině nebo na Blízkém východě. Protože půjde o ochra-
nu hranic Evropské unie, je velmi důležité, aby v každém stup-
ni politiky byl zastoupen zkušený voják. František Gábor byl na-
sazen v rámci spojeneckých vojsk v Saudské Arábii, Kuvajtu  
a v operacích Pouštní bouře a Pouštní štít v Iráku a tedy věru 
zná problémy naší armády a našich vojáků. Rovněž se aktivně 
zasazuje o své kamarády z řad veteránů České armády. Jsem 
přesvědčen, že bude stejně houževnatě jako v zahraničních mi-
sích bojovat za zájmy demokracie. Je to nezávislý člověk, které-
mu do voleb na Liberecku přeji hodně štěstí.

Jiří Pospíšil, poslanec Evropského parlamentu za TOP 09 
Rád pracuji s lidmi, kteří vždy hledají řešení. Kteří se nebojí roz-
hodnout. I proto podporuji Františka Gábora v krajských vol-
bách.  

Plukovník Ing. Ján Való 
Byl jsem velitelem jednotky osvobozovací operace POUŠTNÍ 
ŠTÍT A POUŠTNÍ BOUŘE v Kuvajtu. František patřil do mé jed-
notky.  Je to špičkový odborník, on i ostatní liberečtí chemici byli 
nasazováni prioritně do přední linie. Činnost chemiků je nesmír-
ně riziková a v první linii hrozilo vždy největší nebezpečí. Všich-
ni, včetně Františka, splnili své úkoly perfektně, spolehlivě, ni-
kdy nic nenamítali a každý rozkaz plnily s naprostou samozřej-
mostí. Výrazně tak, každý z nich, přispěli k dobrému jménu naší 
armády, což, jak zmínil tehdejší ministr obrany pan Luboš Dob-
rovský, také usnadnilo České republice vstup do NATO.  

Václav Marhoul, scenárista, režisér, herec (člen Divadla 
Sklep a divadelního uskupení Pražská pětka)
Obecně platí, že politika vyžaduje ty nejlepší lidi, ale není na ní 
nic, co by ty nejlepší lidi přitahovalo. Ale jak praví klasik: výjimka 
potvrzuje pravidlo. František Gábor pro mě vždycky byl a hlavně 
stále je především slušný člověk. Má mojí úctu a respekt, který 
si zpočátku vydobyl hlavně tím, že se jako český voják zúčast-
nil osvobozování Kuvajtu při operaci Pouštní bouře v roce 1990  
a 1991. Už tehdy František bojoval za naše hodnoty. Naše po-
litická scéna potřebuje více takových. A proto si upřímně přeji, 
aby ve volbách uspěl a pokusil se do politiky přinést něco, co už 
z ní pomalu vymizelo.  Morálku, čest, hrdost a zkušenosti.

Proč podporuji Františka, názory přátel a spolupracovníků:
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Mgr. Václav Horáček
poslanec Parlamentu ČR

Od roku 2010 je poslancem Parlamentu ČR. V letech 1994 
až 2010 byl starostou Železného Brodu. Vystudoval peda-
gogickou fakultu, pracoval jako učitel. Je ženatý a s man-
želkou má tři syny. Jako životní krédo má: „Rodina na prv-
ním místě.“

MOJE PRIORITY: 

• Chci zabránit rušení poboček České pošty v menších ob-
cích a městech

• Chci, aby pracovníci České pošty nebyli zároveň prodejci 
bankovních produktů

• Zasadím se, aby maximum dotací bylo distribuováno pří-
mo, o dotacích mají rozhodovat města. Kraj má být ten, 
kdo městům pomůže

• Liberecký kraj je připraven mít vlastní krajský soud

Jiří Mikula
živnostník, pekař

Majitel Pekárny Mikula, zastupitel, předseda turnovského 
tenisového klubu, člen sportovní komise, otec pěti dětí. Ke 
své kandidatuře říká: „V Libereckém kraji žiji celý svůj ži-
vot a jsem hrdý na to, že tu mohu bydlet i pracovat. Po-
kud mi občané projeví důvěru, rád bych se věnoval pře-
devším dvěma oblastem – řádnému hospodaření kraje a 
rozvoji sportu, především toho mládežnického. Celý život 
jsem zvyklý, že za mě mluví výsledky mé práce, stejně se 
dívám i na své případné působení v zastupitelstvu kraje.“

MOJE PRIORITY: 

• Vodu zpět do českých rukou
• Navýšení dotací na investice a opravy vodohospodářské 

a silniční infrastruktury
• Efektivní hospodaření se svěřenými prostředky
• Rozvoj sportu

2.

3.
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Ing. Robert Korselt
ekonom

Založil Agenturu regionálního rozvoje, podílel se na reali-
zaci desítek projektů v Libereckém kraji. Z jeho iniciativy 
vznikla síť turistických informačních center, bylo vyznače-
no více než 1 200 km cyklotras a také vznikl veletrh Euro-
regionTour. Již více než 20 let je členem představenstva 
Okresní hospodářské komory v Liberci, byl zakládajícím 
členem Asociace nevládních neziskových organizací Libe-
reckého kraje a tuto asociaci také více než tři roky vedl.  
V posledních letech se věnuje především soukromému 
sektoru a poradenství. Vystudoval ekonomickou fakultu. 
Je ženatý, má dva syny. 

MOJE PRIORITY: 

• Zdravé stravování ve školách
• Podpora regionálních farmářů a zemědělců

Miloslav Tůma
místostarosta města Ralsko

Stavební technik, od roku 2010 ve vedení obce Ralsko. Za-
stupování občanů v obci Ralsko je pro mě neustálou ško-
lou života. Denně řešíme problémy vyloučených lokalit, 
nízkou zaměstnanost, podporu dopravy „za prací“, ale  
i běžnou údržbu, Víte, že město Ralsko je rozlohou čtvrté 
největší město v ČR?

MOJE PRIORITY: 

• Předání výcvikového prostoru Ralsko do hospodaření 
LČR, KÚ Liberec a příslušným obcím

• Využití hradčanského letiště a přilehlého okolí pro rekre-
aci a sport, lepší zajištění bezpečnosti v areálu

• Svoz a likvidace odpadů na území Ralska

4.

5.
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Petr Pošmourný
vedoucí nástrojárny

Předseda krajského výboru TOP 09, pracuje ve strojíren-
ství. Aktivně se zajímá o mládež, organizuje zábavné akce. 
Preferuje spolupráci zaměstnavatelů a školství. „Je třeba 
podporovat ty studijní obory, které jsou na trhu práce žá-
dané, nikdo nechce po studiu skončit na úřadu práce.“ 
Je ženatý, má tři děti, aktivně se zajímá o  vývoj bižuterie, 
rád lyžuje, jezdí na kole. Má rád hudbu všech směrů a žán-
rů, jen musí mít šmrnc. 

MOJE PRIORITY: 

• Řešit kritický nedostatek středního zdravotnického per-
sonálu

• Zapojit významné regionální zaměstnavatele do přípravy 
studijních oborů

• Zatraktivnění technického vzdělávání dětí
• Počítačová a finanční gramotnost

Kristýna Bernátová
mistryně ČR, vítězka Světového poháru, trenérka 
gymnastického aerobiku

Vítězka světového poháru, členka reprezentace a mistry-
ně České republiky v gymnastickém aerobiku. Je dlouho-
dobou podporovatelkou sportovního rozvoje dětí a mláde-
že, trénuje, podílí se na sportovní přípravě mladé genera-
ce. Při sportovních aktivitách studuje vysokou školu. Její 
životní krédo: “K dosažení cíle stačí opravdu chtít. Pokud 
chceme, i dřina se stane zábavou a úspěch je patřičnou 
odměnou.“

MOJE PRIORITY: 

• Otevřená školní sportoviště
• Podpora sportovního společenského života v obcích
• Péče o přestárlé občany, především podpora hospicové 

péče
  

6.

7.
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MUDr. Jan Marušiak, CSc.
primář cévní chirurgie KNL

Primář cévní chirurgie Krajské nemocnice Liberec. Aktiv-
ně se zapojuje do výzkumu, přednáší a publikuje. Zapojuje 
se do proškolování lékařů a zdravotního personálu. Je čle-
nem vědeckých společností doma i v zahraničí. Organizu-
je a řídí odborná vědecká setkání na mezinárodní úrovni.  
Je držitelem Čestného uznání výboru ESVS /European So-
ciety for Vascular Surgery/ a Čestného uznání výboru Kar-
diovaskulární společnosti ČR. 

MOJE PRIORITY: 

• Modernizace nemocnice
• Dostupnost zdravotní péče ve všech regionech
• Kritický nedostatek zdravotních sester v krajské nemocni-

ci řešit lepším platovým ohodnocením a zaměstnanecký-
mi benefity za finanční spoluúčasti kraje

• Zubní pohotovost

Ing. Viktor Liška
dopravní specialista

Je pracovníkem oddělení dopravní obslužnosti Liberec-
kého kraje. Zajímá se o historii dopravy, aktivně se po-
dílí na záchraně a renovaci historických tramvají, je čle-
nem Boveraclubu a řidičem tramvají historických i sou-
časných. Jezdí na kole, baví ho turistika i další sporty.  
V politickém dění se aktivně angažuje od roku 2002. Vystu-
doval ČVUT Dopravní fakultu v Praze.

MOJE PRIORITY: 

• Rozšíření sítě silnic I. třídy a úsilí o investice do jejich 
rozvoje a modernizace

• Modernizace perspektivních železničních tratí,  
zejména Liberec – Turnov – Ml. Boleslav – Praha  
a Liberec – Česká Lípa

8.

9.
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Víme, jak na to, ukázky řešení
Potraviny do škol
Nezdravý životní styl dětí a mládeže je mnohdy podporován i stylem stravování ve školních jí-
delnách. Špatné stravovací návyky spolu s nedostatkem pohybu vedou nejen k dětské obe-
zitě, ale i k závažným zdravotním problémům. Chceme rozšířit spolupráci s regionálními far-
máři a zemědělci, z jejichž produktů se vaří ve školních jídelnách. Ty využívají čerstvé sezón-
ní suroviny od místních zemědělců, farmářů a řezníků, a tím podporují i rozvoj kraje. Dětem 
jsou poskytována chutná a zároveň zdraví prospěšná jídla. Součástí je i osvětová kampaň,  
v rámci níž žáci vyrážejí na farmy, dozvídají se informace o tom, jak se suroviny pěstují. To si 
pak následně mohou na vlastní kůži vyzkoušet ve školních zahradách. Po vypěstování násle-
dují i kurzy vaření.

Otevřená sportoviště 
Většina škol disponuje sportovišti, která jsou přístupná pouze pro účely výuky tělesné výcho-
vy. Zároveň ale trpíme nedostatkem pohybu, jenž vede až k obezitě. Vytvoříme otevřená škol-
ní sportoviště. Kraj přispěje na otevření těchto hřišť a sportovišť mimo školní výuku: zajistí 
personál pro dohled nad dětmi, pojištění a trenéra pro jeden den v týdnu. Dohlédneme na do-
vybavení sportovišť tak, aby odpovídala požadavkům místních komunit a doplňovala ostatní 
sportoviště v okolí. V regionech se tak objeví nové možnosti sportovního vyžití pro veřejnost, 
které budou dopravně i finančně dostupné a zároveň podpoří komunitní život.

Česká pošta  
Pobočky České pošty jsou strategickými „pobočkami“ státu ve vesnicích a obcích – v tom-
to ohledu by se měly rozvíjet a nabízet nové služby. Liberecký kraj musí takový přístup k je-
jich rozvoji aktivně podporovat.  Liberecký kraj musí aktivně vstoupit do jednání mezi obcemi, 
Českou poštou s.p. a MV ČR ve prospěch starostů a občanů kraje. Chceme dosáhnout toho, 
aby přechod poboček České pošty na různé formy franšízy nemělo negativní dopad na obce, 
jejich představitele, a aby takové fungování poštovních poboček vycházelo vstříc obyvatelům 
regionů, například otevírací dobu. Jsme proti tomu, aby poštovní úředníci byli zároveň prodej-
ci různých bankovních produktů, pojištění či dalších služeb a produktů.  

Liberecký kraj si zaslouží krajský soud  
Liberecký kraj je již roky připraven mít vlastní krajský soud, máme budovu, máme soudce. 
Přesto stále nesmyslně vlastní krajský soud nemáme. Znamená to vyšší náklady pro stát, del-
ší justiční proces, komplikace pro ty, kdo se na soud obrací se žádostí o pomoc, ale i pro soud-
ce a soudní úředníky samé. Chceme navázat na naše dřívější kroky a aktivně zřízení krajské-
ho soudu v Liberci prosadit.  

Dotace patří obcím a městům, ne vládě, ministerstvům či krajům  
Zasadíme se o to, aby maximum dotací pro města a obce bylo distribuováno přímo, aby měs-
ta a obce rozhodovaly o tom, na co je použijí. Kraj má být jen tím, kdo obcím a městům po-
může dotace získat, vyřídit administraci a zvládnout efektivně a kvalitně celý dotační proces.  
O tom, na co mají dotace jít, se nemá rozhodovat centrálně, ani v Praze, ani v sídle kraje, ale 
regionálně, tedy tam, kde mají pomoci. Kraj musí být pro obce také oporou při kontrolách or-
gánů odpovídajících za přidělení dotací. Čerpání dotací nesmí být pro obce zatěžující, ani ne-
smí být zdrojem obav z kontrol a případných pokut.  
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Další kandidáti do krajského zastupitelstva

10. Bc. Jan Ševčík, DiS. učitel a zástupce ředitele ZUŠ  
11. Mgr. Michal Loukota  ředitel základní školy 
12. Ing. Ladislav Fuchs  živnostník - inženýrská činnost ve výstavbě
13. MUDr. Ladislav Záruba zubní lékař 
14. Ing. Petr Roubíček  ředitel společnosti, výrobce bižuterie
15. Ing. Petr Soudský  manažer v cestovním ruchu 
16. Mgr. Šárka Krousová učitelka výtvarného oboru ZUŠ 
17. Mgr. Vladimír Josífek ekonom a účetní 
18. Ing. Miroslav Janoušek správce majetku 
19. Jan Zima   student VŠ
20. Bc. Michal Prokop  překladatel a tlumočník 
21. Petr Louda  živnostník - obchodní a stavební činnost 
22. Jana Vlková  zástupkyně vedoucího, obor obchod
23. MUDr. Miloš Rejmont lékař se zaměřením na diagnostiku prsou
24. Miloslav Václav  řemeslník - stavař
25. Ondřej Bašus  obchodní manažer
26. Ondřej Steger  IT konzultant, předseda osadního výboru Kateřinky
27. Filip Šolc   ředitel společnosti - průmyslová automatizace 
28. Ing. Jiří Fiala  stavební projektant
29. Karel Čižinský  živnostník - zelinář
30. Josef Holický  ředitel bezpečnostní agentury 
31. Petr Jíra   živnostník - stavař
32. MUDr. Věra Fastrová dětský lékař 
33. Jiří Šimánek  skladník
34. Ing. Petr Burián  vedoucí logistiky
35. Ing. Zdeněk Romany ředitel výrobní společnosti 
36. Vlasta Pošmourná  důchodkyně, bývalá mistrová odborného výcviku 
    a předsedkyně Červeného kříže 
37. Ing. Karel Hadrbolec správce sítě 
38. Mgr. Pavel Schnirch  nemocniční právník 
39. Mgr. Blanka Blažková učitelka na střední škole 
40. Michal Šmejda  jednatel stavební společnosti
41. Jaromír Mayer  řidič
42. Martin Doubravský  šéf opery - dirigent v divadle F. X. ŠALDY 
43. Mgr. Karel Štrincl  důchodce, předseda Okresní rady Asociace 
    školních sportovních klubů ČR Semily 
44. Daniel Rezek  živnostník - majitel pivovaru
45. Ing. Helena Rydygrová obchodní manažer 
46. Zdeněk Chmelík  technický ředitel 
47. Mgr. Pavel Mlejnek  učitel na Gymnáziu Turnov 
48. Radoslav Topol  umělecký kovář
49. Mgr. Bc. Karel Heller učitel, lektor 
50. Martin Vyčítal  finanční poradce 
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SILOU ROZUMU 

Chod světa dospěl do stádia nové podoby, o které zatím nejsme schopni říci, jaká bude. Dlou-
hodobě však neexistují pro nás i naše děti jiná realistická východiska, než je vzdělanost, roz-
šiřování znalostí a jejich využití. Vyspělá společnost bude vyžadovat velkou míru individu-
ální odpovědnosti vědců, techniků, podnikatelů a samozřejmě i politiků. Na výzvy součas-
nosti  a budoucnosti, jakými jsou xenofobie, bída, ničení životního prostředí, klimatické změ-
ny nebo nejrůznější výstřelky a přehmaty společnosti a jedinců, musíme odpovídat mobiliza-
cí lidských schopností. K řešení problémů nás může přiblížit jen poučený rozum, který napo-
může vytvářet stabilní a odolnou společnost. Ve své politice se opíráme o střední třídu, která 
je pro nás rozhodujícím tvůrcem duchovních a materiálních hodnot, naší nadějí pro součas-
nost i budoucnost.  

V globálním kontextu nejsme velkou zemí. Chceme-li zaujímat důstojné místo mezi národy, 
zajistit si bezpečnost, těšit se ekonomické prosperitě a podílet se na vědeckém pokroku lid-
stva, stěží si to zajistíme vlastními silami. Navzdory současným problémům, se dnes obča-
né Evropské unie těší ekonomické prosperitě, svobodě a demokracii a jediným garantem naší 
vnější bezpečnosti je Severoatlantická obranná aliance. Naše tradice, práce našich předků, 
kultura a vše, čeho náš národ dosáhl ve své historii, jsou cenné a zavazující. Nehledejme opo-
ru v zemích a národech, které nejsou schopné zajistit důstojný život na úrovni vyspělých de-
mokracií. Svoboda a demokracie není zbytečností, ale nutností! A není zadarmo! 

Naše politika bude i nadále neústupná v základních humanistických zásadách a zároveň účin-
ná při řešení drobných i velkých výzev. Naše odpovědnost, kvalifikovanost a profesionální 
vzdělanost je podložena silou rozumu. 

Ing. František Laudát
předseda klubu poslanců, poslanec Parlamentu ČR
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