
Jihočeši si zaslouží vyšší platy

Řešením ale není socialistická politika rozdávání dávek a zvyšování minimální mzdy. Mají  ‑li  
si Jihočeši vydělávat víc, musí tu vznikat nové firmy s technologicky náročnější výrobou. Pro  
ty potřebujeme na jihu Čech technicky dobře vzdělané lidi. Další podmínkou je, že kraj musí mít 
kvalitní silnice, musí být propojen dálniční sítí s Evropou a ze všech míst kraje je nezbytné dobře 
dojet za prací. Naší prioritou je dostavba dálnice D3 až na hranice s Rakouskem. Jsme si dobře 
vědomi toho, že solí naší země jsou živnostníci, kteří jsou schopni uživit svou rodinu a ještě dávají 
práci dalším lidem. Mají naši plnou podporu.

Jižní Čechy potřebují technicky vzdělané lidi

Krajské školství pod vedením socialisticko ‑komunistické koalice produkuje zoufale málo absol‑
ventů v technických profesích a to dnes brzdí rozvoj většiny firem na jihu Čech. Z tohoto důvodu 
podpoříme školy nabízející technické obory a hlavně zajistíme, aby kraj skutečně mnohem více 
moderoval jejich spolupráci s firmami.
Významná je pro nás také živá kultura, jihočeské tradice a spolky, které je udržují. Budeme bo‑
jovat za zachování přírodního divadla s otáčivým hledištěm na stávajícím místě v zahradě zámku 
v Českém Krumlově.

Kvalitní a dostupná zdravotní a sociální péče

Zdravotní péče musí být dostupná nejen v podobě špičkové péče v našich jihočeských nemoc‑
nicích, ale i prostřednictvím praktických lékařů v malých obcích. Sociální služby musí být nasta‑
veny skutečně pro seniory a pro ty, kteří je potřebují. Nechceme se dívat, jak se vyhazují peníze 
na dávky lidem, kteří je zneužívají, a na pomůcky pro opravdu nemocné děti se pak musí dělat 
veřejné sbírky. Prosadíme výrazné zlepšení péče o naše nejstarší spoluobčany, zejména terénní 
sociální i hospicové péče. Vybudujeme nový hospic v Českých Budějovicích.

Nedopustíme vznik uprchlického tábora

Jsme přesvědčeni, že Česká republika musí zůstat součástí EU, ale nebudeme jen poslušně 
realizovat hloupé nápady politiků z Bruselu. Přijímání nekontrolovatelného množství uprchlíků  
je od počátku špatné a jejich integrace je nemožná. Narůstající počty obětí teroristických útoků  
v Evropě to jasně ukazují. Europoslanci ČSSD souhlasili s kvótami pro přijímání uprchlíků a hejt‑
man Jiří Zimola již představil plán vybudování záchytných táborů na území našeho kraje. ODS 
nedopustí vznik uprchlických táborů vedle našich klidných jihočeských obcí. Jsme naopak při‑
praveni podpořit uzavření hranice na jihu Čech, pokud bychom byli ohroženi náhlým přílivem 
uprchlíků.

S námi volíte jižní Čechy
bezpečné, vzdělané

a dobré pro život.
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Jan Zahradník
kandidát na hejtmana

S námi volíte jižní Čechy
aktivní, pracovité 

a podnikavé.

kandiduji za Občanskou demokratickou 
stranu na hejtmana Jihočeského kraje. V již‑
ních Čechách jsem se narodil, vychoval děti, 
desítky let učil svou milovanou matematiku 
a po revoluci založil gymnázium. Jsem tady 
doma a chci, aby se tu dobře žilo i mým 
vnoučatům. Osm let jsem byl jihočeským 
hejtmanem a náš kraj dobře znám. Jsem 
přesvědčen, že v té době se náš kraj rozví‑
jel a současné vedení dodnes těží z kroků, 
které jsme udělali.
Současnost však přináší nové výzvy. Budu ‑
‑li zvolen hejtmanem, budu trvat na vyrov‑
naném rozpočtu, budu působit na vládu, 
aby dálnici D3 jen neslibovala, ale konečně 
postavila, nedovolím, aby na území kraje 
vzniklo zařízení pro uprchlíky. Budu prostě 
hájit zájmy Jihočechů.

V naší zemi dnes vládnou na všech úrov‑
ních socialisté. Ve vládě sedí s Andrejem 
Babišem a jeho hnutím ANO, záda jim kry‑
je prezident, který Českou republiku stále 
více žene do náručí Ruska a Číny. Mají ‑
‑li mít dnes zastání aktivní podnikaví lidé, 
kteří stále věří, že patříme na Západ a ne 
na Východ, kteří nechtějí o všem ve svém 
životě podávat kontrolní hlášení a číst jen 
noviny vlastněné ministrem financí, kteří se 
nechtějí dívat, jak socialisté nesmyslně utrá‑
cejí státní peníze, a kteří se nechtějí nechat 
řídit všudypřítomným státem, musí být na 
pravici jedna silná strana, která je dokáže 
bránit nejen na krajské, ale i na centrální 
úrovni. Jsem přesvědčen, že toto nejsou 
schopna zvládnout regionální hnutí. Drobe‑
ní hlasů mezi ně jen dlouhodobě posiluje 

levici a populisty. ODS je dnes po složitém 
období, které si poctivě prošla, jedinou 
českou politickou stranou nabízející pra‑
vicový program a zároveň schopnou hájit 
české národní zájmy na všech úrovních. Váš 
hlas pro ODS v těchto volbách je racionál‑
ním hlasem pro budoucí silnou pravici, kte‑
rou naše demokracie nyní tolik potřebuje.
Se všemi kandidáty a se základními body 
našeho volebního programu se můžete 
seznámit na dalších stránkách tohoto vo‑
lebního letáku, podrobnosti pak najdete 
na webových stránkách jihočeské ODS, 
www.ods.cz/volby2016.
Těším se na setkávání s Vámi v našich měs‑
tech a obcích.

Váš Jan Zahradník

Milí Jihočeši,

Zjednodušme to!
www.ods.cz/volby2016



Pavel Eybert
starosta města
2.

Jan Váňa
živnostník
3.

Martin Kuba
podnikatel
4.

Tomáš Hajdušek
ekonom
5.

Jan Bauer
ekonom
6.

Petr Eliáš
ředitel hotelu
7.

Pavel Souhrada
starosta městyse
8.

Dopravní problematice rozumí jako málokdo. Dlouholetý starosta Chýnova na Táborsku jí věnuje 
hodně svých sil a mimo jiné působí jako předseda sdružení pro výstavbu D3 a R4. Lidé si ho váží 
a čtyřikrát po sobě jej zvolili senátorem za obvod Táborsko. Má tedy Jihočechům co nabídnout 
a říká, že bohaté životní zkušenosti rád dá ve prospěch jižních Čech, ve kterých žije a které má nejra‑
ději. Chtěl by, aby se posunuly ve svém významu, standardu i životní úrovni. A jedním z předpokladů 
zlepšení života v jižních Čechách je kvalitní dopravní síť, která tady zatím chybí, a on by to rád změnil.

Je živnostníkem, vlastní prosperující tiskárnu a byl starostou Třeboně. Je přesvědčen, že si Jihočeši 
zaslouží dobré hospodáře. To znamená změnu. Sociální demokracie za osm let vedení našeho kraje 
neprokázala schopnost jej dobře spravovat. Chybí program a vize, jak zjednodušit a zlepšit život 
našich občanů. Jako krajský zastupitel neustále upozorňuje na to, že by měl kraj lépe hospodařit,  
že potřebuje zvýšit úroveň vzdělávání ve školách, dále rozvíjet zdravotnictví, zajistit bezpečnost 
svých obyvatel, zlepšit péči o seniory, zefektivnit rekonstrukce a opravy komunikací a zlepšit mnoho 
dalších činností. Říká: „Pokud se mnou souhlasíte, přijď te k volbám a dejte nám svůj hlas.“

Vystudoval lékařskou fakultu, po které pracoval jako anesteziolog a lékař záchranné služby  
v Českých Budějovicích. Od roku 2008 je předsedou jihočeské ODS. Zastával funkci 1. náměstka hejt‑
mana Jihočeského kraje a v letech 2011‑2013 byl jako ministr průmyslu a obchodu členem vlády ČR.  
Za jeho působení v pozici ministra byla zahájena velmi efektivní ochrana seniorů před šmejdy  
a podařilo se  personálně rozhýbat Český telekomunikační úřad tak, že došlo k výraznému snížení cen  
za služby mobilních operátorů. Jako ministr také účinně podporoval export českých firem a pod‑
nikatelů na řadě zahraničních misí a hájil v Bruselu udržení racionální energetické koncepce ČR 
se zachováním jaderných elektráren. Nyní vede na jihu Čech své firmy, které podnikají ve výrobě  
a službách a zaměstnávají přes 60 lidí.

Pomáhal chránit podvedené seniory a osvědčil se jako krizový manažer v Katovicích na Strakonicku, 
kde řídil jejich obnovu po povodních v srpnu 2002 a v letech 1998 – 2006 dělal starostu. Zdejším 
obecním zastupitelem je páté volební období v řadě. Je předsedou úspěšného fotbalového klubu 
SK Otava Katovice, jehož první tým hraje krajský přebor. V letech 2013 až 2014 byl náměstkem 
ministra průmyslu a obchodu pro podnikání a ochranu spotřebitele. Na tomto postu se podílel  
na zavedení tzv. spotřebitelského ombudsmana, který chrání seniory před podvody při předváděcích 
akcích. Vzhledem ke svým zkušenostem by byl výraznou posilou krajského zastupitelstva.

Dlouhá léta byl úspěšným starostou v Prachaticích, kde stále žije. Má mimo jiné velký podíl  
na obnovení chátrajícího areálu zdejších kasáren, kde vznikly startovací byty pro mladé rodiny a kde 
sídlí firmy dávající práci desítkám lidí. Byl také poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,  
ve kterém zastával post předsedy Výboru pro Evropské záležitosti. Před vstupem do politiky působil 
v manažerských pozicích několika společností a v současné době se věnuje poradenské činnosti. Své 
schopnosti spojené s bohatými zkušenostmi získanými doma i v zahraničí nabízí ve prospěch všech 
Jihočechů.

Je vedoucím hotelu v Českém Krumlově a politika pro něj znamená zodpovědnost k voličům, kteří 
se chtějí vrátit k tradičním hodnotám západoevropské společnosti. Respektuje zdravý selský rozum 
a podporuje kreativní, schopné a pracovité lidi. Velmi si váží těch, kteří se nebojí říci svůj vlast‑
ní názor. Vzhledem ke své profesi se hodlá zaměřit na rozvoj cestovního ruchu v jižních Čechách,  
který dává práci mnoha lidem. Není zastáncem jednoúčelových regulací a umí si představit zlepšení 
práce jihočeského krajského zastupitelstva. V budoucnu by se chtěl také zabývat citlivou otázkou 
odborných učňovských škol. Považuje za nutné zvýšit jejich kredit a motivovat děti ke kvalitní práci.

Jeho moto zní: Politika má být službou, nikoliv obchodem. A to, že se těmito slovy také řídí, doka‑
zuje jeho dvanáctileté starostování v Bernarticích na Písecku, kde opakovaně dostává důvěru zdej‑
ších občanů v komunálních volbách. Říká, že každodenní práce s lidmi je pro něj nejlepší školou. 
Rád by pomohl venkovu, vadí mu prázdné vesničky a opuštěné venkovské domy. Je přesvědčen,  
že se do nich musí vrátit život, třeba díky podpoře místních podnikatelů. A také věří tomu, že šikovné 
české ruce tu stále jsou. Proto by se chtěl v krajském zastupitelstvu věnovat i rozvoji učňovského 
školství. Dobří řemeslníci nám totiž začínají chybět.

Zjednodušme to!
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Hana Šťastná
ředitelka agr. komory
9.

Robert Flandera
soudní znalec
12.

Zdeněk Hobzek
primář
15.

Jiří Mánek
živnostník
10.

Václav Král
manažer
13.

Magdalena Opolzerová
manažerka
16.

Radim Staněk
vedoucí KD
11.

František Dědič
investiční technik
14.

Jitka Šebelková
starostka obce
17.

Michal Sirový
soudní znalec
20.

Jan Kouřil
univ. profesor
23.

Ladislav Přívozník
onkolog, chirurg
18.

Martin Stašek
oblastní ředitel
21.

Jiří Černý
živnostník
24.

David Šašek
starosta města
19.

Irena Ravandi
kavárnice
22.

Vít Kavalír
starosta města
25.

Eva Piherová
podnikatelka
28.

Milan Šnorek
starosta města
31.

Jiří Cais
místostarosta města
26.

Ivo Ježek
jednatel společnosti
29.

František Čapek
poradce v lesnictví
32.

Jaroslav Drda
odborný referent
27.

Petr Brtinský
elektroinženýr
30.

Pavel Mádl
technik
33.

Pavel Vochozka
správce majetku
37.

Radek Chvosta
ředitel marketingu
40.

Václav Filištein
podnikatel
34.

Stanislav Bartoš
starosta obce
38.

Jaroslav Klein
starosta obce
41.

Zdeněk Žampa
autorizovaný inspektor
36.

Petr Lapačka
poradce
39.

Oldřich Petrášek
manažer
42.

Michal Janda
poradce
45.

Jiří Štabrňák
starosta města
48.

Josef Kudrle
starosta obce
43.

Petr Hudec
jednatel firmy
46.

Dana Tobiášková
účetní
49.

Jiří Masojídek
univ. profesor
44.

Rudolf Žaba
dětský lékař
47.

Běla Marková
jednatelka firmy
50.

Stanislav Podlaha
penzista
53.

David Ciml
podnikatel
35.

Vladimír Brůha
daňový poradce
51.

Jan Kuliš,
technik
54.

Viktor Ludvík
servisní inspektor
52.

Jan Tomeček
autorizovaný stavitel
55.


