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Vážení spoluobčané a obyvatelé
našeho krásného Plzeňského kraje,
volby do krajských zastupitelstev se
nezadržitelně blíží a Komunistická
strana Čech a Moravy je na ně,
ostatně tak jako vždy, plně připrave-
na. Naši kandidáti vám mohou opět
nabídnout nejen odpovídající šíři
svého vzdělání, pracovní a odbor-
nou erudici, společenský rozhled,
ale v neposlední řadě i bohaté život-
ní a politické zkušenosti. Mnozí
z nás byli a jsou doposud zastupite-
lé, členové obecních, městských
a krajských rad, ale i starostové
a poslanci. 

Dobře vím, že obdobné předpokla-
dy lze nalézt i u některých kandidátů
jiných politických subjektů, ovšem
ne za každým z nich je vidět tolik
dobré a poctivé práce pro Plzeňský
kraj jako za námi. 

Osobně a bez nadsázky bych se
nezdráhal označit za nejúspěšnější,
a to v celé dvacetileté historii vyšších
územních samosprávných celků,
etapu mezi léty 2012-2016, kdy
KSČM byla neopomenutelnou koa-
liční stranou a měla zásadní politický
vliv na řízení a chod Plzeňského
kraje. Region jsme udrželi nezadlu-
žený, relativně bezpečný, s funkčním,
plnohodnotným a občansky přívěti-
vým zdravotním systémem, slušnými
pracovními podmínkami pro zaměst-
nance a živnostníky, ale například

i s nadprůměrným počtem lékáren.
Podařilo se dostavět monoblok
nemocnice v Klatovech za 1,5 miliar-
dy korun, což byla v té době historic-
ky největší krajská investice, a náš
kraj se trvale umisťoval na předních
příčkách celostátního srovnávání
kvality života obyvatel. Spekulace se
spravovaným majetkem neměla na
jednáních krajského zastupitelstva
u nás nikdy své místo, a možná snad
i proto halasně a s předstihem vyhla-
šovaly některé pravicové subjekty
v čele s ODS, že další volební obdo-
bí musí být Rada Plzeňského kraje již
bez komunistů. A to se jim nakonec,

ovšem v neprospěch všech slušných
občanů a celého kraje, bohužel poda-
řilo!

Květnaté sliby některých »pro -
kmotrovsky« a elitářsky orientova-
ných, partají, dávané před volbami
občanům, bývají tradičně jen prázd-
nými frázemi a falešnou hrou s líbi-
vými slůvky! Jinak by se totiž jejich
nositelé nemohli stávat sběrateli krá-
lovsky honorovaných, tzv. uvolně-

ných funkcí, které ve své
kombinaci skutečně nelze
vykonávat naplno. 

Do budoucna vám také
garantujeme, že v přípa-
dě, že nám dáte šanci, již
nebude možné, aby si
například některý z před-
stavitelů kraje nechal při-
dělit příslušným orgánem,
kterému předsedal, šede-
sátimilionovou evropskou
dotaci na soukromé pod-
nikání a druhý si odeslal
ještě vyšší sumu do obce,
kde aktuálně »místostaro-

stoval«. Právě toto se dělo v době,
kdy řada škol zřizovaných
Plzeňským krajem na žádné evropské
peníze vůbec nedosáhla. Tyto
a obdobné praktiky již musí skutečně
přestat!

Plzeňský kraj také nesmí být do
budoucna zadlužován zjevně zbytný-
mi investicemi, a to jen proto, aby se
generovaly zakázky spřízněným pod-
nikatelům. Je třeba vyvinout tlak na

lepší hospodárnost v nakládání se
svěřenými prostředky! Co lze říci
například k tomu, že se před Vánoci
vydá za služební luxusní telefony pro
vedoucí pracovníky kraje více než
milion korun?! 

Vážená voličko, vážený voliči!
Věřím, že říjnové volby vystaví vlád-
noucí krajské garnituře pomyslný
a dle mého názoru poměrně nelicho-
tivý účet. Prapodivný »pravolevý

kočkopes« se svým, umně využíva-
ným, monopolem moci, tedy často
zcela bezohledný k názorům opozice
a pod vedením osoby vyšetřované
celní správou či jihočeskou kriminál-
kou, toho pozitivního občanům
Plzeňského kraje skutečně mnoho
nenabídl!

Skutečným a trvalým zájmem
KSČM je vést Plzeňský kraj znovu
poctivě, hospodárně a také nezbytně
transparentně, s cílem udržet jeho
rovnoměrný rozvoj ve všech mož-
ných oblastech života člověka a pří-
rody.

Je nám jasné, že bez efektivního
propojení s celostátní úrovní se
dobrá krajská politika dělat nedá,
a já vám nyní za sebe čestně slibuji,
že jako poslanec Parlamentu ČR
v případě svého zvolení krajským
zastupitelem udělám se svými kole-
gyněmi a kolegy vše pro to, aby-
chom naši společnou vizi
Plzeňského kraje, jako nejlepšího
místa pro život všech lidí bez ohle-
du na jejich ekonomický status, také
přetavili v realitu!

Nejen dědictví předků, ale zejména
budoucnost našich dětí nás k tomu
všechny zavazuje! 

V úctě Váš 
PhDr. Ing. Jiří Valenta, DBA,

vedoucí kandidát KSČM
pro volby do Zastupitelstva 

Plzeňského kraje 2020

Naším trvalým zájmem
je vést Plzeňský kraj poctivě

PLZEŇSKÝ
KRAJ

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 kraj-
ských 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 repub-
liky 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 obča-
nům, vnímali jejich připomínky a snažili se pomáhat s řešením problé-
mů, 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 prosa-
dit 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 vyplý-
vají 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 ochra-
nu zemědělské půdy, zvýšení potravinové soběstačnosti, ochranu přírodní-
ho bohatství, návrat vody do vlastnictví obcí, měst a státu, výrazné zlepše-
ní dopravní situace a výstavbu dostupných bytů, ochranu přírody a v nepo-
slední řadě důstojný život po seniory a hendikepované. Myslíme i na pod-
poru 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 ohledu na jejich věk, pohlaví, vzdě-
lání, 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 říjnovým volbám. Váš hlas ovlivní život každého z nás, zvláš-
tě v této zvlášť náročné době plné změn. Váš Vojtěch FILIP, 

1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM

Mým krédem je: 
„SLUŠNOST - SPRAVEDLNOST 

– SOLIDARITA“

NE ZA KAŽDOU Z KANDIDUJÍCÍCH STRAN
JE VIDĚT TOLIK DOBRÉ A POCTIVÉ PRÁCE

PRO PLZEŇSKÝ KRAJ JAKO ZA NÁMI
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Zkušení kandidáti zajistí lepší život v kraji
JUDR. FRANTIŠEK PODLIPSKÝ,
ČLEN RADY MĚSTA BOR

1 Zastupitelem jsem ve
městě Boru v okrese

Tachov nepřetržitě od roku
1976, tj. celkem 44 let.
Vykonával jsem funkci
předsedy Městského
národního výboru a od
roku 1990 starosty. V sou-
časné době jsem členem
rady. V letech 2004 až
2012 jsem byl zastupite-
lem Plzeňského kraje,
a jedno volební období
uvolněným předsedou
kontrolního výboru.

2 Naplňování volebního
programu KSČM ve

všech oblastech, ale nejblíže mi je venkov. Musíme ho podpo-
řit při budování infrastruktury, protože tím zároveň zabezpečí-
me školství, dopravu, služby, zdravotní péči, kulturu i sport.
Což jsou všechno podmínky pro udržení občanů na venkově.

3 V současné době je to bezpečnost občanů, problémy ve
zdravotnictví a zajištění sociálních jistot. Například kri-

minalita a uvolněná morálka, nedostatek odborných lékařů ve
venkovských obvodech, nedostatek domovů pro seniory
a obslužného personálu. 

4 Pracovitost lidí. Tím mám na mysli to, co jsme dokázali
vybudovat v minulosti. Výstavbu mateřských školek,

sportovních areálů, kulturních zařízení, rodinných domků.
Bohužel ne vše dnes slouží svému původnímu účelu.

5 Odpověď je obsažena v otázce č. 3. Doplnil bych ji
o další rozvoj venkova.

6 Vzhledem k svému věku a dosavadním zkušenostem se
již nerozčiluji nad pomluvami a překrucováním minulé-

ho období před rokem 1989. Což nic nemění na tom, že
pokroucený výklad dějinných událostí je nebezpečný pro
další život české společnosti a mezilidské vztahy.

7 Rodina je základ společnosti, to je mé heslo osobní.
Stejně tak sdílím heslo našeho krajského volebního pro-

gramu KSČM: Za lepší život v Plzeňském kraji.

8 V této složité době jdeme do voleb proto, abychom
mohli navázat na dobrou práci předchozích zastupitelů

KSČM v Zastupitelstvu Plzeňského kraje. 
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MGR. VLADIMÍR FROUZ, ŽIVNOSTNÍK

Z PŘEŠTIC

1 Posledních dvanáct
let jsem byl zastupite-

lem v Přešticích. Pracoval
jsem v komisi koncepce
rozvoje města, podílel
jsem se na několika vět-
ších projektech města, on-
line projektu propagace
města, řešení problému
parkování vozidel ve
městě nebo obnovy spor-
tovně-relaxačního areálu
v Loděnici. Nyní jsem čle-
nem kontrolního výboru.

2 Rád bych se věnoval
mediální problematice a prezentaci práce krajského

úřadu a zastupitelstva. A také marketingu a strategickému
plánování.

3 Prioritami jsou zdravotnictví a doprava. Obě oblasti jsou
rozsáhlé, složité a velmi nákladné. Jsem z Přeštic, naším

městem projede denně v průměru 20 000 aut. Obrovská zátěž
pro město a pro lidi. Přeštice potřebují silniční obchvat.
A takových měst je v kraji několik.

4 Hrdý jsem na Šumavu. Nádherný kout naší republiky. Měli
bychom ji chránit a zároveň dále otevírat pro návštěvníky.

Je tam co vidět a stojí to za to! Doporučuji! Zkuste výšlap na
Ostrý nebo na Březník s výhledem na Luzný a pochopíte.

5 Doprava je klíč. Lidé se musí dostat za prací, za vzdělá-
ním, nákupy, kulturou i k lékaři. Umožňuje lidem žít na

venkově a udržovat spojení s centry. Potřebujeme také ulevit
v kraji silničními obchvaty několika městům, celkově deseti-
tisícům lidí, kteří v nich žijí!

6 V naší straně se věnuji médiím a mediální komunikaci.
Dostávám denně monitoring denního tisku. V ČR v mé -

diích zuří informační válka a převládá nenávist. Takže, rozčí-
lený jsem poměrně často. Ale to patří k této práci. Byl jsem
zklamaný z chování některých vrcholných politiků v době
koronaviru. V době, kdy šlo mnoha lidem této země o život,
a šlo o to, abychom to společně zvládli, někteří politici ukáza-
li, že se ani v takové situaci neštítí ničeho a že politika může
být velký hnus! Myslím, že KSČM před národem obstála.
Pomáhali jsme naší zemi, jak jsme uměli. Jsem na to hrdý! 

7 Před časem jeden známý americký senátor prohlásil, že
politika je showbusiness pro ošklivé lidi. Nechci, aby

tento výrok byl spojován s mým jménem. Já chci pomáhat
budovat a tvořit. Jít dopředu!

8 Jak je marketing důležitý pro rozvoj kraje? Uvedu příklad.
Asi před šesti roky jsem jako zastupitel začal propagovat

téma »přeštické prase«, které je mimochodem jediným původ-
ním českým plemenem a proslavilo naše město po celém světě.
Začal jsem jej propagovat na internetu a dodnes je můj článek na
webu našeho města. To zaujalo další média a pisatele. Potom při-
jel rozhlas a nakonec i televize. A dnes je maso z přeštického čer-
nostrakatého prasete nabízeno na jídelníčcích nejluxusnějších
pražských restaurací jako exkluzivní delikatesa. Myslím, že je
toho dost, co lze podobným způsobem v našem kraji propagovat.
Je to také o cílevědomé práci, koordinaci a spojení sil. 
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RSDR. JAN REJFEK, BÝVALÝ STAROSTA

DEŠENIC

1 Mám bohaté zkuše-
nosti ze zastupitelské

činnosti. Osm let jsem byl
úspěšným starostou městy-
se, stejně dlouhou dobu
jsem působil a působím ve
finančním výboru zastupi-
telstva kraje a taktéž stej-
nou dobu v komisi pro
správu majetku kraje, při-
čemž čtyři roky jsem této
komisi předsedal.
Především z období staro-
stování mám zkušenosti
z dotační politiky, vždyť ze
70 titulů a podaných žádostí o dotace bylo více než 55 úspěš-
ných. Městys v té době získal více než 100 milionů korun na
realizaci plánovaných projektů.

2 Chci se věnovat samosprávám a dotační politice v zájmu
rozvoje měst a obcí.  Zejména v současné době po koro-

navirové pandemii bude potřeba udržet investiční aktivitu
obcí a měst a dál rozvíjet jejich život. A je třeba opět zvýšit
podporu celé oblasti zdravotnictví, zejména zajištění její
dostupnosti na Tachovsku, ale i Sušicku. Nelze nevidět, že
jsou zde velké problémy, dlouhodobě neřešené.

3 Největším problémem bude udržet investiční akce
v chodu po celorepublikovém ekonomickém útlumu

z důvodu pandemie. Udržet tím co největší zaměstnanost
v kraji. Dokončit obchvaty Plzně a dalších plánovaných
míst. Důležitým úkolem je zajištění rovnoměrné dostup-
nosti zdravotní péče, především v krizových oblastech
kraje. Bylo by vhodné převést Sušickou nemocnici pod
kraj.

4 S pomocí krajských dotací se podařilo modernizovat
řadu oblastí a míst celého kraje. Podstatně se změnil

vzhled obcí a měst. Zejména část kulturních památek, napří-
klad tvrz v Dešenicích, církevní objekty v kraji, galerie a další
významná místa připomínající dávnou historii, práci a um
našich předků. V tom je třeba usilovně pokračovat.

5 Preferoval bych pomoc těm obcím a městům, kde je to
potřeba. Zejména v budování základní infrastruktury

(chodníky, místní komunikace, kanalizace, vodovody).
Budu preferovat a podporovat všechna opatření týkající se
stabilizace cen vody a převádění infrastruktury pod obce
a města. Veolii ani ČEVAK tady nepotřebujeme. Musíme
též zajistit dodávky pitné vody pro Plzeň z Nýrské přehra-
dy.

6 Rozčiluje mně nejednotný postup v zahraniční politice
poškozující dobré jméno a zájmy ČR, neustálé hádky

v parlamentu a jeho pomalá činnost v přijímání zákonných
norem, stejně tak neprojednávání předloh podaných zástupci
KSČM. Neschopnost řešit problematiku sdělovacích pro-
středků, zvláště České televize a rozhlasu, kde zpravodajství
a publicistika nerespektují zákon o veřejnoprávních médiích,
což kritizuje většina občanů. Rozčiluje mě též, že pravici
nejde o odbornost, ale především o teplá místa pro své odpad-
líky, což se v plné míře týká i Senátu.

7 Pracoval jsem vždy pro občany. Budu-li zvolen, chci
v tom pokračovat. Věřím ve zdravý selský rozum i spra-

vedlnost, i když to zní jako utopie.

8 KSČM i v Plzeňském kraji je stranou moderní a schop-
nou vnímat potřeby občanů. Na správě kraje se již jed-

nou podílela, a to velmi úspěšně.
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ING. ET. ING. JAN BOZDĚCH, PH.D
STAROSTA KLENČÍ POD ČERCHOVEM

1 Pracuji již šest let
jako starosta městy-

se Klenčí pod Čercho-
vem. Mohu říci, že se
jedná o velmi těžký obor,
a to proto, že se vždy
očekává, že politik na
jakékoliv úrovni přesně
ví, co, jak a kdy má
dělat, což mnohdy není
jednoduché.

2 Regionálnímu roz-
voji a rozvoji ven-

kova. 

3 Největším problé-
mem je určitě vylid-

ňování venkova a vytvá-
ření velkých lokálních center. V příhraničí je řada obyvatel
závislá na pracovních možnostech v sousedním Bavorsku.

4 Plzeňský kraj má téměř nedotčenou přírodu (nepočítám-
li kůrovcovou kalamitu). Velmi kladně lze hodnotit také

dopravní infrastrukturu, která je jak kvalitou vozovek, tak
dopravní obslužností na vysoké úrovni.

5 Jako první uvedu určitě zdravotnictví. Ne všichni mají
možnost dostat se k dostupné péči. Druhá oblast je roz-

voj regionů. Pokud bude politika kraje postavena nadále na
podpoře jen několika větších měst, pak se obávám pokračo-
vání vylidňování venkova.

6 Nedá se říci, že by mě něco vyloženě rozčílilo nebo pře-
kvapilo. Poslední měsíce byly pro všechny velmi složi-

té, proto spíše uvedu, že těžko by někdo v pozici vládních
představitelů přistoupil k situaci jinak. Současný vývoj české
politiky lze očekávat.

7 Přestože je politika zodpovědný obor, je ji třeba brát
s humorem.

8 Rád bych pracoval pro kraj, kde žiji, protože jej považu-
ji za nejkrásnější v naší zemi. Krajská politika je do jisté

míry občanům vzdálená, proto je nutné její přiblížení.
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JAROSLAV REHÁK, JEDNATEL

SPOLEČNOSTI Z TOČNÍKU

1 Mám letité zkušenos-
ti z práce zastupitele

v Klatovech. Minulé
volební období jsem 
byl též zastupitelem
Plzeňského kraje.

2 Věnovat se chci
oblasti dopravy,

majetkové a sportovní,
kde mám nejvíce zkuše-
ností.

3 Plzeňský kraj je spe-
cifický svou rozleh-

lostí. Je zde velké množ-
ství integrovaných obcí
a vesniček, kde často
chybí zajištění dostupnos-
ti základních potřeb občanů, jako je možnost nákupu potravin
bez dojíždění do spádových měst, nebo možnost sportování
na dostupných víceúčelových hřištích. Ne každý je nadšen
z přemíry cyklostezek. Je nutno rychleji řešit dopravní stav-
by, aby nedocházelo k vylidňování vesnic a stěhování mla-
dých do měst z důvodu lepšího zajištění.

4 V Plzeňském kraji jsem, asi jako většina spoluobčanů,
pyšný na úspěšné sportovce a sportovní kluby, známost

Plzeňského pivovaru ve světě, ale také na poměrně nízkou
nezaměstnanost.

5 V nejbližších letech by se měla nejvíce rozvíjet oblast
dopravní infrastruktury, možnost volnočasových sportů

a oblast životního prostředí. Zejména budování nádrží a ryb-
níků k zadržování vody v krajině je nezbytné.

6 Nejvíce mne rozčiluje, když jakákoliv opozice neumí
sama přijít s nějakým konstruktivním řešením, které by

bylo ve prospěch všech občanů. 

7 Do voleb jdu s krédem, že dobré nápady je nutné reali-
zovat bez zbytečného politikaření.

8 Práci ve veřejném sektoru dělám proto, aby byli lidé
kolem mě spokojení. Myslím při ní vždy na své čtyři děti

a na to, aby žily v trošku lepším světě.

5

ING. ZDENĚK HUBKA, TECHNIK

Z KRALOVIC-ŘEMEŠÍNA

1 Jako zastupitel Města
Kralovice od roku

2002 jsem se snažil pomá-
hat zejména malým přidru-
ženým obcím. V po sledním
volebním období vedu kon-
trolní výbor.  

2 Svou celoživotní
odborností bych chtěl

prospět zejména v oblasti
životního prostředí, pod-
porou regionálních potra-
vin, lesnictví a včelařství.
Určitě budu prosazovat
podporu vodohospodářské
infrastruktury a vytváření
nových vodních zdrojů.

3 Velký problém vidím v poškození lesních porostů nejen
v Národním parku Šumava. Vzhledem k dlouhodobým

změnám klimatu je zapotřebí rychle konat.

4 Jsem rád, že náš kraj má dlouhodobě nejnižší nezaměst-
nanost. Plzeňský kraj se rovněž může chlubit zajímavou

různorodou krajinou a velkým množstvím udržovaných kul-
turních památek. Třeba i naší severoplzeňskou Mariánskou
Týnicí.

5 Naší prioritou musí být udržení zdravotní péče na minimál-
ně současné úrovni. Vzhledem k poloze kraje máme velký

problém s odchodem kvalifikovaného zdravotního personálu do
zemí EU. Je rovněž zapotřebí podpořit zdravotnická zařízení
a lékaře na venkově. Z důvodu stárnutí populace musíme rovněž
udělat vše pro vytváření nových domovů pro seniory.

6 V poslední době třeba kritika od opozice za údajné
nezvládání koronavirové krize. Podle mne vláda naopak

předvedla slušný výkon.

7 Je nebezpečné, aby metropole kraje spoléhala pouze na
jediný zdroj pitné vody. A také: Podpořme náš venkov,

a zabraňme jeho vysídlování.
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Kandidáti KSČM do Zastupitelstva Plzeňského kraje
mají mnohaleté zkušenosti z práce v obecních
a městských radách a zastupitelstvech či ve funkcích
starostů. Někteří z nich i na úrovni Plzeňského kraje
a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Mají mnoho
praktických a životních zkušeností a jsou i dobře teo-
reticky připraveni. Uchazečům na mandát z předních
míst kandidátky jsme položili stejné otázky: 

1. Jaké máte zkušenosti z práce zastupitele?
2. Jaké oblasti se chcete jako krajský zastupitel věnovat?
3. Co je z vašeho pohledu největším problémem Plzeňského

kraje?
4. Na co jste naopak v Plzeňském kraji pyšný?
5. Která oblast v práci zastupitelstva kraje by podle vás měla být

v nejbližších čtyřech letech preferována a proč?
6. Co vás v poslední době v české politice nejvíce rozčílilo nebo

překvapilo?
7. S jakým krédem jdete do voleb?
8. Co dalšího byste voličům eventuálně vzkázal?
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Představujeme vám priority volebního programu
Komunistické strany Čech a Moravy pro Plzeňský
kraj na roky 2020 – 2024. Tedy toho, co bychom
vám chtěli nabídnout při správě Plzeňského kraje
v případě, že nám dáte ve volbách svůj hlas a bude-
me se moci podílet na jeho řízení.

1. BEZPEČNÝ REGION
 Budeme podporovat kvalitní vybavení všech složek inte-

grovaného záchranného systému v Plzeňském kraji, pro-
tože ty jsou první v terénu při pomoci a záchraně obča-
nů a jejich majetku.

 Občané se musí cítit bezpečně nejen doma, ale i na uli-
cích. Budeme prosazovat zajištění plného početního
stavu Policie ČR.

 Díky nezodpovědné zahraniční politice našich vlád nám
v Plzeňském kraji hrozí důsledky nelegální migrace. Je
třeba začít u příčin migrace, a těmi jsou válečné agrese
USA a NATO ve světě, konané bez mandátu Rady bez-
pečnosti OSN, které naše vlády podporovaly a podporu-
jí! To musí přestat! Nebudeme v této věci mlčet!

 Jde také o informační bezpečnost naší země. Občané
musí dostávat z veřejnoprávních médií pravdivé infor-
mace o tom, co se děje v okolí naší země a ve světě, aby
se mohli správně rozhodovat. Některá média lžou!
Pravda a láska v naší zemi nevítězí! Vítězí lež, nenávist
a hysterie! To se musí změnit!

 Za zcela nepřijatelné považujeme úvahy o umístění
cizích vojenských jednotek či jejich logistických součás-
tí na území Plzeňského kraje.

 Podpoříme vhodná opatření v souvislosti se zhoršující se
bezpečnostní situací v místech s agenturním dovozem,
zaměstnáváním a ubytováním zahraničních dělníků.

 Podpoříme rozumná opatření proti všem druhům krimi-
nality, jakými jsou ekonomická, majetková, násilná či
jiná delikvence, ale například i vandalismus, korupce
nebo prostituce. 

2. ZDRAVOTNICTVÍ
 Zabráníme kmotrům z pravicových subjektů v privatiza-

ci a fúzování nemocnic v majetku Plzeňského kraje.
Nepřipustíme jejich rušení či omezování zdravotní péče
v nich. Jedině kraj nebo stát může pro občany garanto-
vat kvalitní, místně a finančně dostupnou a plnooboro-
vou zdravotní péči včetně stomatologické a pohotovost-
ní. Nepodporujeme také další nárůst finanční spoluúčas-
ti pacientů.

 Podpoříme převedení městské nemocnice v Sušici pod
správu Plzeňského kraje. Chceme toto zařízení zacho-
vat, občané z této části našeho regionu musí mít dostup-
nou nemocniční péči.

3. SOCIÁLNÍ JISTOTY
 Je potřeba řešit otázku bezdomovectví a dostat ji na pro-

gram jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje a do
médií. Pravicové strany svojí asociální politikou nahna-
ly lidi pod mosty a k výsledkům své politiky se již
nehlásí!

 Podpoříme dobudování chybějících komunitních domů
pro seniory, domů s pečovatelskou službou, denních sta-
cionářů či zařízení pro důstojné dožití člověka.
Prosadíme jejich ekonomické zajištění. 

 Budeme podporovat dobudování chybějící části spektra
terénních sociálních služeb.

 Podpoříme výstavbu nových bytů. Nájmy za bydlení
strmě stoupají! Pro mladé rodiny s malými dětmi
a důchodce s penzí jsou již za hranou únosnosti. Je třeba
změnit bytovou politiku! 

4. DOPRAVA, CESTOVNÍ RUCH
 Trváme na zachování rozsahu kvalitní a dobře navazující

veřejné dopravy v Plzeňském kraji, včetně integrovaného
dopravního systému, bez dalšího zdražování pro občany.

 Lidé z obcí se musí dostat do škol, k lékaři, do práce, do
spádových středisek a také zpět. Veřejná doprava se
musí přizpůsobit potřebám lidí, a nikoliv naopak. Není
možné, aby lidé byli rukojmími dopravních firem. 

 Budeme prosazovat dovybudování severozápadního
i stavbu východního silničního obchvatu Plzně.
Podpoříme budování silničních obchvatů měst a obcí
v Plzeňském kraji. To ulehčí život mnoha tisícům lidí

v těchto městech i dopravě (Dobřany Vysoká – Horní
Lukavice, Přeštice, Klatovy, Plasy, Losiná, Ostrov
u Stříbra, Chodová Planá aj.).

 Prostřednictvím Správy a údržby silnic Plzeňského kraje
budeme řešit nevyhovující stav silnic II. a III. třídy. 

5. ŠKOLSTVÍ A SPORT
 Podpoříme kroky směřující ke kvalitnímu, materiálně-

technickému a personálnímu zabezpečení výuky škol zři-
zovaných Plzeňským krajem, a to na úrovni evropských
standardů. Budeme dále podporovat rozvoj učňovského
a středního odborného školství v Plzeňském kraji.

 Podpoříme systém sportu pro všechny, a to budováním
nových sportovišť, která budou sloužit obyvatelstvu
nejen rozmanitostí svých forem, ale pro svou masovost
i k relaxaci a obnově fyzické a duševní pohody.
Prosadíme podporu školních sportovních klubů a dalších
mimoškolních sportovních aktivit.

 Podpoříme vybudování tělocvičny u Gymnázia Tachov
a nové haly odborného výcviku SOU Domažlice.

6. KULTURA
 Podpoříme tradiční divadelní, hudební a taneční institu-

ce a soubory, ale i vznik nových kulturních forem.

Současně podpoříme regionální tradice a folklor
Plzeňského kraje. V ochotnických souborech pozitivně
zohledníme vyšší zapojení dětí a mládeže.

 Zaměříme se na propagaci a zatraktivnění Plzeňského
kraje nejen pro návštěvníky, ale i pro potenciální inves-
tory.

 Budeme podporovat ochranu a údržbu kulturních pamá-
tek, které jsou v majetku státu, kraje, měst a obcí.

7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EKOLOGIE
 Ochrana životního prostředí musí spočívat především

v aktivní spolupráci státu, kraje a obcí na vhodných
legislativních úpravách. 

 Kraj musí věnovat zvýšenou pozornost nakládání
s komunálními a také s nebezpečnými odpady. Musí to
řešit prostřednictvím ověřených vědeckých technologií
a postupů, nikoliv ale na úkor měst a obcí.

 Budeme iniciovat odbornou diskusi a také krajský pro-
gram s cílem zadržování vody v krajině. 

 Prosadíme podporu obcím, kde chybí, nebo je nedosta-
tečná vodohospodářská infrastruktura.

 Podpoříme přípravu a následnou realizaci strategického
projektu napojení města Plzně na záložní zdroj vody.

 Prosadíme obnovení programu zalesňování lesů po
 přírodních kalamitách.

 Podpoříme dotčené samosprávy obcí v dalším rozvoji
potřebné infrastruktury na Šumavě a v Brdech, včetně
přípravy samostatného Zákona o Národním parku
Šumava.

 Podpoříme pokračování dotačního programu tzv. kotlí-
kových dotací na výměnu starých kotlů na tuhá paliva.

8. VENKOV A ZEMĚDĚLSTVÍ
 Podporou různých opatření z úrovně Plzeňského kraje

budeme usilovat o zastavení trvale rostoucího odlivu lidí
z venkova do městských aglomerací. 

 Plzeňský kraj musí působit jako významný stabilizační
prvek, který musí pomoci malým obcím poskytnout
a zprostředkovat dotační programy na budování jejich
infrastruktury. Tato pomoc může být přímo navázána
i na tvorbu nových pracovních míst na venkově.

9. PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
 Podpoříme další spolupráci Plzeňského kraje s němec-

kými regiony Dolní Bavorsko a Horní Falcko. Zejména
po liniích kulturní, hospodářské a vzdělanostní.
Nepřipustíme však jakékoliv politické tlaky spojené
s opakováním nepřijatelných požadavků jednotlivců či
institucí nárokujících si návrat oprávněně zabaveného
majetku zrádcům a kolaborantům po II. světové válce.
A to například ze strany takových kontroverzních spol-
ků, jako je sudetoněmecký Landsmannschaft.

 Majetkové a další uspořádání, vzešlé z Dekretů prezi-
denta republiky Edvarda Beneše z roku 1945, musí
i v Plzeňském kraji zůstat bezpodmínečně zachováno
a nelze je nikterak relativizovat a zpochybňovat!
Obdobným způsobem se stavíme i k pokusům a narůsta-
jícím snahám o přepisování historie, zejména dějin
novodobých.

Priority KSČM: 
Bezpečnost, zdravotnictví a sociální jistoty!

Prosadíme obnovení programu zalesňování lesů po přírodních kalamitách.

Někde už je situace neúnosná! Podpoříme vybudování obchvatů vybraných měst a obcí!
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PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří
Valenta, DBA, 54 let, poslanec
Parlamentu ČR, Plzeň, KSČM

Ing. et Ing. Jan Bozděch, Ph.D.,
34 let, starosta městyse, 
Klenčí pod Čerchovem, bezpartijní

JUDr. František Podlipský, 70 let,
předseda OV KSČM Tachov, 
Bor u Tachova, KSČM

Ing. Zdeněk Hubka, 56 let, technik
zemědělské výroby, 
Kralovice, KSČM

Jaroslav Rehák, 46 let, 
podnikatel, Točník u Klatov,
Klatovy, KSČM

Mgr. Vladimír Frouz, 63 let, 
živnostník, 
Přeštice, KSČM

RSDr. Jan Rejfek, 67 let, 
referent, 
Dešenice, KSČM

Ing. Václav Štekl, 44 let, učitel,
předseda Kontr. výboru Zast.
Plzeňského kraje, Plzeň, KSČM

Ing. Věra Obdržálková, 45 let,
učitelka, 
Domažlice, bezpartijní

JUDr. Zdeňka Lišková, 66 let,
advokátka, 
Rokycany, KSČM

Bronislav Šulc, 30 let, 
jednatel společnosti, 
Rokycany, KSČM

Hana Merhoutová, 63 let, 
dělnice, 
Líně, KSČM

Ing. Petr Žáček, 58 let, 
předseda OV KSČM Domažlice,
Kdyně, KSČM

Mgr. Hana Hemzáčková, 35 let,
na rodičovské dovolené, 
Starý Plzenec, bezpartijní

Karel Štěpán, 47 let, 
pracovník obsluhy čerpací 
stanice, Nýrsko, KSČM

Josef Šefl, 63 let, 
vodohospodář, 
Dobřany, KSČM

František Hlásek, 61 let,
jednatel, 
Plzeň, KSČM

Miroslav Vild, 68 let, 
místostarosta obce, 
Holoubkov, KSČM

RSDr. Josef Švarcbek,
65 let, revizní technik požární
ochrany, Planá, KSČM

Ing. Lubomír Porvich, 58 let,
ředitel zemědělského podniku,
Horšovský Týn, KSČM

Iveta Kindlmanová, 40 let, 
prodavačka,
Dešenice, bezpartijní
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RSDr. Mgr. František Hrubeš,
68 let, důchodce, Plzeň, KSČM

Ladislav Jelínek, 74 let, 
živnostník, Skomelno, KSČM

Zdeňka Sítková, 64 let, 
zdravotní sestra, Planá, KSČM

Ing. Josef Bartoníček, 61 let,
ekonom, Holýšov, KSČM

Petr Nikodem, 53 let, 
dělník, Sušice, KSČM

Václav Tuma, 38 let, 
řidič – strojník, Přeštice, KSČM

Václav Heřman, 46 let, 
servisní technik, Plzeň, KSČM

Michal Bažant, 43 let, 
strojní technik, 
Tlučná, KSČM

Jiří Zajíček, 67 let, 
podnikatel, 
Rokycany, KSČM

Eduard Kvasnička, 60 let, 
daňový poradce, 
Kladruby, KSČM

MUDr. Radmila Pflugová
Růžičková, 66 let, lékařka,
Domažlice, KSČM

Ing. Karel Šidlo, 62 let, vedoucí
pracovník org. jednotky České
dráhy, Bezděkov u Klatov, KSČM

Jarmila Turková, 58 let, 
zdravotní ošetřovatelka,
Soběkury, KSČM

RSDr. Ing. Karel Kvit, 69 let,
předseda Městského výboru
KSČM Plzeň, Plzeň, KSČM

Jiří Cink, 72 let, 
důchodce, 
Nýřany, KSČM

Martin Tomášek, 46 let, 
řidič záchranné služby,
Planá, bezpartijní

Hana Váchalová, 54 let, 
asistentka – kalkulátorka,
Postřekov, bezpartijní

Zdeněk Buček, 45 let, 
řidič, 
Klatovy, KSČM

Jaroslav Mareš, 43 let, 
dělník, 
Přeštice, KSČM

Jan Beneš, 35 let, 
projektant dopravních staveb,
Ledce, KSČM

Martin Volka, 52 let, velitel
jednotky Sboru dobrovolných
hasičů, Tachov, bezpartijní

Jitka Macnerová, 43 let,
učitelka, 
Domažlice, bezpartijní

Jiří Godža, 32 let,
lektor, 
Klatovy, KSČM

Antonín Prančl, 63 let,
důchodce, 
Skelná Huť, bezpartijní
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Kandidáti KSČM pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje
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