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Zneužívání sociálních dávek, nedostatečné dopravní napojení, nízké mzdy v porov-
nání s jinými regiony, podstav zdravotnického personálu v nemocnicích nebo nízká 
kvalita školství – to jsou hlavní problémy, které chtějí řešit kandidáti ODS v případě 
volebního úspěchu.
„Máme výhodu, že téměř všichni naši kan-
didáti dlouhodobě působí v komunální nebo 
krajské politice. Známe proto problémy, 
které náš kraj trápí. Nebudeme v Parlamen-
tu potřebovat žádnou dobu hájení nebo čas 
na  rozkoukávání se,“ říká lídr kandidátky 
ODS Jan Bureš.

Jedním z  nejpalčivějších problémů Kar-
lovarského kraje je zneužívání sociálních 
dávek. Mnoho lidí parazituje na rozbujelém 
sociálním systému. Tomu je potřeba učinit 
přítrž, zvláště v současné době, kdy se hos-
podářství daří a  mnoho firem těžko hledá 
nové zaměstnance. Není možné, aby práce-

schopný člověk systematicky žil ze sociálních 
dávek. ODS se proto chce zaměřit na vylou-
čené lokality a byznys se sociálními dávkami. 
Vyplácení sociálních dávek musí být podmí-
něno veřejnou prací pro obec a řádnou do-
cházkou dětí do školy. U doplatku na bydlení 
by měla být určena maximální výše a s jeho 
vyplácením by měla souhlasit obec.

Horkým tématem v našem kraji je dlouho-
době doprava. Jedná se především o dostav-
bu dálnice D6 Praha – Karlovy Vary – Cheb. 
I přes neustálé sliby se současné vládě za čty-
ři roky nepodařilo zahájit stavbu jediného 
nového úseku. ODS na dálnici D6 pamatuje 
i ve svém celostátním programu, kdy ji chce 
začlenit do  zákona o  prioritních stavbách. 
Ke  zrychlení by mělo přispět i  navrhované 
zjednodušení stavebního zákona a omezení 
rádoby ekologických iniciativ, které mnohé 
veřejné stavby neúměrně prodlužují.

Zároveň je ale potřeba řešit i přímé napo-
jení na německou dálniční síť, které na rozdíl 

od sousedního Plzeňského i Ústeckého kraje 
chybí. „Německo je pro Karlovarský kraj už 
jen kvůli geografické poloze důležitým part-
nerem – ať už se jedná o potenciální investo-
ry, lázeňské hosty a podobně. Je to ale spíše 
otázka vyvolání mezistátního jednání,“ tvrdí 
Bureš. Podobnou otázkou je elektrizace trati 
Cheb–Marktredwitz–Norimberk, která by 
měla pomoci rozvoji železniční dopravy.

Velkým problémem Karlovarského kraje 
jsou i nízké mzdy, kdy se náš region dlouho-
době drží na konci mezikrajského srovnání. 
S tím přímo souvisí i odliv obyvatelstva, pře-
devším mladých a vzdělaných lidí.

ODS prosazuje zásadním způsobem zvý-
šit čisté příjmy pracujících. Navrhuje zvý-
šení čistých mezd zaměstnanců v  průměru 
o sedm procent, a to zavedením 15procentní 
sazby z hrubé mzdy, nikoliv z tzv. superhru-
bé mzdy, jak je tomu doposud. Zároveň chce 
o dva procentní body snížit povinné odvody 
ze mzdy, které hradí zaměstnavatelé. Tím se 

otevře prostor pro rychlejší růst mezd. „Pat-
říme mezi země s největším daňovým zatíže-
ním a  vysokou cenou práce,“ říká zástupce 
Strany soukromníků ČR na kandidátce ODS 
Petr Jurča.

Právě nízké mzdy jsou jedním z hlavních 
důvodů, proč v  Karlovarském kraji chybí 
sestry v nemocnicích, což je další z problé-
mů, který se ODS snaží řešit. „V nemocni-
cích bychom v  tuto chvíli potřebovali 150 
sester. V  počtu chybějícího zdravotního 
personálu držíme celorepublikový primát,“ 
upozorňuje Bureš, který v  současnosti za-
stává funkci krajského radního pro oblast 
zdravotnictví.

Velký důraz klade ODS také na školství 
a vzdělávání. „Obsah výuky je často odtrže-
ný od reálného života, učitelé i ředitelé jsou 
unaveni, přetíženi administrativou a  ne-
dostatečně zaplaceni,“ vyjmenovává další 
z kandidátů Pavel Janus, ředitel Integrova-
né střední školy technické a  ekonomické 
v Sokolově. ODS v oblasti školství prosazu-

je omezení papírování, vrácení kompeten-
cí ředitelům škol, zrušení povinné inkluze, 
která by měla být v  rukou každé školy, 
omezení příspěvků různým neziskovkám 
a rozdělení těchto peněz na platy učitelů.

Ke  zvýšení vzdělanosti a  udržení mla-
dých lidí v kraji by pomohlo také to, kdy-
by v  našem regionu působila samostatná 
veřejná vysoká škola. Karlovarský kraj je 
spolu se Středočeským krajem jediným, 
který veřejnou vysokou školu nemá. Pro 
začátek se ODS snaží, aby v  našem kraji 
více působily alespoň pobočky stávajících 
univerzit. Například Univerzita Karlova 
se chystá v Karlových Varech otevřít obor 
fyzioterapeut.

Řešit chce ODS ale i další problémy. Po-
zornost si zaslouží například památky, které 
jsou často ve špatném stavu. Dlouho se od-
kládá nutná oprava Císařských lázní v Kar-
lových Varech. V  tomto případě chce ODS 
usilovat o  přímou investici ze státního roz-
počtu.

V KARLOVARSKÉM KRAJI SE DOBŘE ŽIJE, 
ALE MOHLO BY SE V NĚM ŽÍT LÉPE

Jan Bureš: Na skleničku bych 
pozval Zdeňka Svěráka

Jan Bureš, 43 let
• dříve dlouholetý starosta Ostrova
• radní Karlovarského kraje pro 

zdravotnictví
• vystudoval VŠE v Praze
• ženatý, má syna Rena a dceru Aničku
• členem spolku ostrovských 

ostrostřelců
• miluje historii a svou rodinu

Jan Bureš je lídrem kandidátky ODS do sněmovních voleb v Karlovarském kraji. Co 
si myslí o Miloši Zemanovi a současné vládě? Jaké je jeho oblíbené jídlo a z čeho má 
strach? To vše a mnohem více prozradil v krátkém rozhovoru.

 Jaká je Vaše oblíbená kniha?
Toulky českou minulostí.
 

 Co máte na Karlovarském kraji nej-
raději?

Všechno. Je to můj rodný kraj, ve kterém 
stále nacházím něco nového. Kraj lázní 
i dolů, krásných památek i lágrů pro poli-
tické vězně, Krušných hor 
i  cyklostezek kolem 
Ohře.

 
 Jak nejraději 

odpočíváte? 
S rodinou na výle-

tě a s přáteli u piva.
 

 Kdy jste nejšťastněj-
ší?  

Když je celá rodina pohromadě a mluví 
jeden přes druhého.

 
 Z čeho máte strach? 

Těžko říci, asi z  toho, že bude někdo 

z mých blízkých v situaci, kdy mu nebudu 
moci pomoct. 

 
 Jaká je Vaše oblíbená filmová posta-

va? 
Krátkozraký z  pohádky Dlouhý, Široký 

a Krátkozraký.
 

 Co Vás v poslední době vyděsilo? 
Bezostyšnost 

některých lidí, 
kteří si myslí, že 
lidé zapomněli.

 
 Koho byste 

pozval na  skle-
ničku?

Zdeňka Svěráka.
 

 Na co se právě těšíte? 
Až zase vyrazíme někam na dovolenou 

společně s rodinou. Nebo až bude zase ně-
jaká akce pro ostrovské ostrostřelce.

 
 Jaké je Vaše oblíbené jídlo? 

Škubánky. S  mákem i  opečené, jako je 
dělala babička Růženka.

 
 Jaký je Váš největší hřích?

Jídlo. J

 Co si myslíte o Miloši Zemano-
vi?

Je to velmi inteligentní a  sečtělý 
člověk, bystrého úsudku a  bezesporu 

silná osobnost. Bohužel je čím dál tím více 
pod špatným vlivem svých poradců a spo-
lupracovníků.

 Co si myslíte o Evropské unii?
Skvělá myšlenka, než se jí chopili by-

rokraté a  levicoví aktivisté. Volný pohyb 
osob, zboží a kapitálu a dále už nepřidávat. 
Síla Evropy nebyla v  harmonizaci, ale 
v různorodosti.

 Co si myslíte o  současné 
vládě?

Byla to vláda rozhazování 
peněz a promarněných šancí. 
Vláda dotací a  byrokracie, 
omezování svobody, vláda 
cyklistů, co dolů šla-
pou a nahoře se 
hrbí před 
Brusel-
em.

 Co si myslíte o Andreji Babišovi?
Dravec, predátor, který uznává jen svou 

pravdu a  ze všeho chce mít jen svůj pro-
spěch.

 Co si myslíte o ODS a letošních vol-
bách?

Do  těchto voleb přichází jiná 
ODS než před 4 lety. Žádná jiná 
strana si neprošla tím, čím 
my. Důležité je, že jsme 
se z  toho poučili 

a víme, co už nikdy nemůžeme připustit – 
abychom zradili svoje voliče!

 Co byste chtěl v politice změnit?
Chtěl bych vrátit občanům svobodu. 

Zrušit zbytečné zákony a  předpisy, kte-
ré svobodu omezují. Ať můžu 

prodat svůj byt bez posudku 
o  energetické náročnosti, 
otevřít si bistro bez stohu 
papírů a ať mě nikdo nenu-
tí dát svoje dítě do mateř-
ské školy.

Chci vrátit lidem 
svobodu, aby 

mohli podnikat 
bez stohu papírů.



VÍCE 
SVOBODY,

MÉNĚ 
BYROKRACIE
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Kandidáti za Karlovarský kraj
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Ing. Jan Bureš
43 let, člen Rady 
Karlovarského kraje 
pro oblast zdravotnictví

Mgr. et Mgr. Iveta 
Kořínková 
50 let, zástupkyně 
ředitele ZŠ

Ingeborg Štiková
61 let, 
místostarostka 
Jáchymova

MUDr. Jan 
Svoboda
60 let, ředitel Západo-
českého divadla v Chebu

Ing. Karel Jakobec 
53 let, člen Rady Karlo-
varského kraje, mís-
tostarosta Sokolova

Ing. Roman 
Kořán
53 let, 
vysokoškolský pedagog

Mgr. Pavel 
Janus
48 let, 
ředitel střední školy

MUDr. Ing. Robert 
Plachý 
47 let, ředitel zdravot-
ních a sociálních služeb

Petr Jurča
52 let,
jednatel společnosti, 
Strana soukromníků ČR

Ing. Petr 
Bursík
41 let, 
projektant

Jan Tóth 
44 let, místostarosta 
Nejdku, živnostník, 
Strana soukromníků ČR

Mgr. Petr
Šindelář, LL.M.
44 let, místostarosta 
Ostrova, advokát

Ing. Petr Čavojský
53 let, místostarosta 
Horního Slavkova, 
ředitel střední školy

Ing. Michal 
Pospíšil
54 let, 
krajinný architekt

Modrá vlna dorazila i do našeho kraje


