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TADY

JSEM DOMA A NECHCI, ABY OKRES
NA KRAJSKÉ USPOŘÁDÁNÍ DOPLÁCEL
Pane starosto, můžete nám prozradit něco o své rodině?
Jsem ženatý, mám tři děti. Manželka Iva, profesí ekonomka, nyní
podniká, dcera Pavla bude maturovat na soběslavském gymnáziu, syn Michal navštěvuje
táborskou speciální školu a nejmladšímu Martinovi je pět let.
Společně s manželkou, Honzíkem a Martínkem bydlíme již
šest let v Měšicích.

Od kdy a proč „kopete“ právě
za pravicovou Občanskou demokratickou stranu?
Jsem jednoznačně pravicového smýšlení a ODS vždy byla
– a zůstává – jedinou skutečnou
pravicovou stranou v této zemi.
Nesouhlasím vždy a se vším, co
právě dělá vedení ODS a někteří
její představitelé, i když to tak
možná zvenku vypadá. Jsem
ale loajální a stojím za principy
a politickým programem této
strany. Jsem hrdý na to, že se
právě Václav Klaus stal prezidentem ČR, a máme velmi dobré vztahy.
A potom si velice vážím
osobností, které představují táborskou ODS, jíž jsem členem.
Myslím tím Jardu Zvěřinu, Pavla
Eyberta, Dášu Karlovskou, plánského kolegu Františka Chramostu, soběslavského Jindru
Bláhu a další. Patřím k ODS
od jejího založení. Tehdy jsem
patřil k nejmladším členům.
V současné době k nám v Táboře vstoupila také řada mladých
lidí, ještě mladších, než jsem byl
při vstupu já. Zakladatel táborské ODS Jiří Karlovský by měl
určitě velkou radost.
Jak se Jihočeši – podle vašeho
názoru – vyrovnali s reformou
veřejné správy?
Máte-li na mysli obrovský nárůst úředníků a dojíždění do
Českých Budějovic kvůli záležitostem, které před reformou bezproblémově vyřídili
na okresním úřadě, potom asi
dost špatně. ODS krajské uspořádání od počátku kritizovala
a varovala současného předsedu
vlády Stanislava Grosse, aby se
zřízením krajů nechvátal. Dnes
jsme – jako ODS – paradoxně
v situaci, kdy většina hejtmanů
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je z ODS. A já věřím, že to tak
také zůstane. Přesto, že to naši
hejtmani právě kvůli současné
vládě nemají vůbec lehké. Odpovědnost mají i za to, na co nedostanou ani korunu. To se týká
například rekonstrukcí a rozvoje
nemocnic.
Jak se vám jako členovi Rady Jihočeského kraje daří hájit zájmy
táborského okresu? Existují projekty, za které vděčíme právě vaší
přítomnosti ve vedení kraje?
Je vždy výhodnější být členem silného týmu. Opora v hejtmanovi,
poslancích, senátorech a v současné době i v jihočeském poslanci EP, kteří jsou členy ODS,
je důležitá. Takovou oporu žádný nezávislý kandidát nemá.
Krajské volby probíhají na
celém území Jihočeského kraje,
nezastupuji tedy na kraji pouze
okres Tábor. Pravda ovšem je,
že Táborsko a zájmy všech jeho
obcí bráním. Jako krajská rada
jsme jistě dobře zvládli nápravu povodňových škod, ať už na
krajském majetku nebo při podpoře obcí a jednotlivců, kteří ji
nejvíce potřebovali.
Bojujete také za dotace kraje
pro táborskou nemocnici? Kdy
naposledy jste se zajímal kupříkladu o stav operačních sálů
a oddělení chirurgie, ale nejenom jí?
Vidíte, to je jeden z mnoha příkladů, proč je tak důležité, aby
v zastupitelstvu kraje byli také
zástupci Táborska. Přesto musím přiznat, že se mi mezi letošní krajské priority nepodařilo
prosadit rekonstrukci operačních sálů táborské nemocnice,
ale jsem přesvědčen, že příští
rok už se to podaří. Stejně tak
věřím v rozvoj kardiocentra
v nemocnici Tábor pro severní
část kraje.
V listopadu vás čeká důležité
volební klání… Má ODS připraven skutečně dobrý tým
a hlavně lídra pro volby do zastupitelstva kraje?
Už jen úspěšní starostové jsou
zárukou kvalitně sestavené kandidátky ODS. Náš lídr – současný jihočeský hejtman Jan
Zahradník – jistě nepatří mezi

nejoblíbenější jihočeské politiky
náhodou. ODS má jednoznačně nejkvalitnější tým ze všech
a já jsem přesvědčen, že opět ve
volbách zvítězíme. Vždyť – známe-li potřeby obcí, dokážeme je
řešit i pro celý kraj. Jihočeši jistě
krajskou kandidátku ODS podpoří, stejně tak jako našeho senátního kandidáta Pavla Eyberta, který obhajuje svůj mandát
na Táborsku a Písecku.
Jste již druhé volební období
starostou Tábora, stále vás ta
práce baví? Všichni víme, jak

těžko se rodila koaliční dohoda
na táborské radnici. Jak to tedy
mezi koaličními táborskými zastupiteli funguje? Prospívá současná situace městu?
Každá dohoda znamená jistý
kompromis a ODS musela udělat mnoho ústupků. Někteří členové ODS se domnívají, že jich
bylo zbytečně mnoho, a při nekonstruktivní politice některých
našich koaličníků (např. maření
dávno schválené výstavby plnohodnotného mostu přes nádraží,
blokaci výstavby tolik očekávané
konkurenční prodejny na Praž-

A JEHO OKOLÍ SE DYNAMICKY ROZVÍJEJÍ

ábor a jeho okolí jsou místa,
kam se rád a často vracím, ať
už pracovně či soukromě se svou
rodinou. Přiznávám, že je pro
mne radostí procházet se po vašem krásném městě. Vždyť prakticky pokaždé zde najdu další
nově opravené domy a vaše město, byť historické, vypadá díky
tomu velmi mladě a moderně.
Péče o hodnoty vytvořené našimi
předky je pro mne jednou z nejvyšších hodnot a jsem rád, že
má mezi vámi pevné zázemí. Na
Táborsko ale jezdím rád i proto,
že se tu vždy setkám s příjemnými lidmi. Jestliže se o Jihočeších
mluví jako o skromných, pracovitých a samostatných, pak
právě v okolí Tábora toto platí
možná více než v jiných částech
našeho kraje.
Přesto jsem si vědom toho, že
ne se vším jste na Táborsku spokojeni. V poslední době město
utrpělo značnou ránu, když ho
v rámci reformy Armády ČR
opustilo Velitelství sil územní
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obrany a s ním odešla – a ještě
odejde – řada vojáků se svými
rodinami. Uvědomuji si, jak Táborsku chybí kapacitní dopravní
spojení s Českými Budějovicemi
a s Prahou, a vím také, jakým
handicapem pro dopravní dostupnost venkova je stav silnic
II. a III. třídy v této části kraje.
Při tom všem ale platí, že Tábor a jeho okolí jsou dynamicky
se rozvíjející oblastí. Ze svých
setkání s podnikateli vím, že

vám nechybí odvaha pouštět se
do nových projektů a hledat co
nejlepší uplatnění pro své schopnosti a dovednosti, a také vím,
že se vám to daří. Věřím proto,
že se díky přirozené podnikavosti
podaří najít pracovní příležitosti pro ty, kteří svá místa ztratili
vinou reformy Armády ČR. Jihočeský kraj ke zvýšení konkurenceschopnosti Táborska přispívá
úsilím o výstavbu dálnice D3
a modernizaci IV. tranzitního
železničního koridoru. V uplynulém období jsme schválili potřebnou územně plánovací dokumentaci a hledáme další cesty,
jak urychlit výstavbu dálnice
i železničního koridoru. Víme,
že obě tyto stavby ještě zvýší
potenciál Táborska a zejména
napojení na Prahu bude znamenat významnou příležitost pro
podnikání. Tábor je důležitým
centrem severní části Jihočeského
kraje a přirozeně koncentruje
mnoho služeb, jež určují kvalitu
života obyvatel v širokém okolí.

Pro to, aby tuto svou úlohu mohl
dobře plnit, je nutnou podmínkou dopravní dostupnost. Rekonstrukce silnic II. a III. třídy
je dalším úkolem, jejž bychom
chtěli, dostaneme-li k tomu vaši
důvěru, v příštích čtyřech letech
plnit.
Tábor a jeho okolí jsou významným centrem Jihočeského
kraje a ODS v nich má své pevné
zázemí. Svědčí o tom důvěra, které se těší váš starosta a také člen
rady kraje Ing. František Dědič,
ale i fakt, že jako jediný zástupce
Jihočeského kraje v Evropském
parlamentu od letošního června zasedá doc. MUDr. Jaroslav
Zvěřina, CSc. Věřím, že se vaše
důvěra v politiku ODS projeví
i v blížících se volbách do krajského zastupitelstva a že budeme
moci rovněž v příštím volebním
období společně udělat mnoho
dobrého pro Jihočeský kraj a tím
i pro město Tábor a jeho okolí.
Váš hejtman Jihočeského kraje
RNDr. Jan Zahradník

ském sídlišti nebo nepochopitelné kritiky Táborských setkání)
často o výhodách takové koalice
pochybují. Každý spor mezi zastupiteli potom město oslabuje,
o tom není pochyb. Obávám se
ale, že díky současnému rozložení sil v zastupitelstvu není
mnoho variant na výběr a tato
koalice je vlastně „odsouzena“
ke své existenci. I přes tuto kritiku spolupráce mohu konstatovat, že ze třinácti našich hlavních bodů programu je většina
na dobré cestě, pokud již nejsou
dokončeny. Mezi ty dokončené
patří obnova území zasaženého
povodní, Dům s pečovatelskou
službou v Čekanicích, čtyřproudá komunikace kolem Sídliště
nad Lužnicí, zprovoznění první
etapy rekonstrukce areálu hradu
Kotnov a v rámci sportovního
areálu za zimním stadionem
pak městem podpořená tenisová
hala. Před dokončením je rekonstrukce Stadionu míru, začíná
rekonstrukce Střelnice, na jaře
bude zahájena rekonstrukce třídy 9. května a průmyslová zóna
ve Vožické ulici, v příměstských
částech pak utěšeně rostou nové
stavební parcely, ať už v Měšicích, Čekanicích, na Horkách či
Větrovech.
Když k tomu přičtu venkovní plavecký areál, Velký šanc,
hřiště na Pražském sídlišti, rekonstrukci chlazení na zimním
stadionu a celou řadu menších
akcí, tak to je to, proč mě moje
práce vážně stále baví.
Tábor a celé jižní Čechy jsou
rok od roku krásnější, díky lidem, kteří tady žijí. A to je nejdůležitější.
Pane starosto, v čem vidíte hlavní důvody častých politických

střetů právě na táborské komunální scéně?
Může za to roztříštěnost složení
zastupitelstva – jednoznačně.
Potom jistě naši mladí, někdy
až příliš ambiciózní členové
zastupitelstva, kteří si neustále
potřebují něco dokazovat, neumějí pracovat v týmu a nést
za rozhodnutí svou vlastní odpovědnost. Často zpochybňují
i ta rozhodnutí, pro která sami
lobbovali a hlasovali. Přičítám
to nezkušenosti a dravosti, která
patří k mládí. To, jak se ovšem
v posledních letech radikalizují
někteří starší táborští politici, je
zarážející, stejně jako jejich politické přemety a střídání stran, za
které někam kandidují. Krajské
volby jsou další ukázkou. Věřím,
že voliči už konečně pochopí, že
přelétavost není dobrá ani v politice.
Lidé, kteří jsou nuceni cestovat
mezi Českými Budějovicemi
a Táborem, si v posledních měsících zažívali doslova peklo.
Zlepší – podle vás – nová komunikace mezi Táborem a Sezimovým Ústím kritický stav dopravy na této důležité trase?
Zcela určitě. Já jsem občany žádal o trpělivost při letošní stavbě
a sliboval jsem následné zlepšení
stavu. Již první dny provozu jasně ukazují, že odměnou řidičům
za letošní strasti bude dlouhodobější zlepšení situace. K trvalému řešení je pak nezbytnou
podmínkou výstavba dálnice od
Mašátů na jih.
Pane starosto, Táborem kolují různé „zaručené zprávy“…
Jednou například o tom, že
spoluvlastníte dům na Žižkově
(pokračování na str. 2)
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JSEM DOMA…

(pokračování ze str. 1)
náměstí, jindy zase, že spolupracujete s komunisty. Co vy na
to?
Dokolečka omílaná lež… Nevlastním, bohužel, žádný dům
na Žižkově náměstí. Ani žádný
podíl. Základní majetek jsem
zveřejnil již před volbami, byť
se stále omílá, že ne. Mohu jen
zopakovat, že vlastním jednu
polovinu domu v Klokotech
z prvního manželství a jednu
polovinu domu, ve kterém bydlím dnes. Obě auta užívaná v rodině jsou zatím leasingových
společností (tedy na splátky)
a chatu má manželka z vlastních
prostředků. Na obě poloviny
domů splácím úvěr. Vše ostatní
jsou jen pomluvy, které mě mají
diskreditovat v očích veřejnosti.
Ti lidé si ani neuvědomují, že
pomluvami mé práce poškozují
jméno celého města.
K údajné naší spolupráci
s KSČM snad jen to, že mezi členy ODS v Táboře už dlouhá léta
patří několik členů Konfederace
politických vězňů. Netolerovali by žádnou spolupráci ODS
s KSČM, tomu snad věří všichni.
To, že demokraticky zvolené zastupitele za KSČM musím jako
starosta města akceptovat a také
s nimi pracovně komunikovat,
je věc druhá. Stejně tak se chovají zástupci všech politických
i rádoby nepolitických subjektů
v zastupitelstvu. V případě ODS
nejde v žádném případě o spolupráci na nějaké politické úrovni.
Jedná se vždy o věcné komunální problémy, nikoliv o ideologii.
Starostou města jsem byl zvolen na základě koaliční dohody.
Hlasy komunistů, kteří patří
v Táboře k opozici, jsem tedy ke
svému zvolení nepotřeboval. Že
jsem je v tajném hlasování asi
také obdržel, je možná tím, že
problémy města řeším komunikací se všemi zastupiteli.
Nešťastné je, když se spíš naši
koaliční partneři chovají jako

opozice za každou cenu. A v Táboře se to stalo pravidlem.
Jak reaguje vaše rodina na podobná nařčení a pomluvy? Proč
se nesnažíte víc bránit?
Co se týče mé rodiny – mají mě
rádi. A dobře vědí, jaká je skutečnost.
A obrana? Je složitá. Občas
se někteří naši příznivci snaží
reagovat na lživé články, podotýkám, že stále jednoho a téhož
táborského bulvárního týdeníku
(ve kterém si příznivé články odmítáme kupovat), ale jsou poté
vždy velice nevybíravě osobně
napadáni – většinou smyšlenými pavlačovými drby, a nikoliv
argumenty. Neumíme oplácet
týmž způsobem, na to jsme
příliš dobře vychovaní, proto
mají pisatelky tohoto týdeníku
vždy jakoby navrch. Nemyslím
ale, že by dlouhodobě sprostota a lež u lidí vyhrávaly. Nechci
nikdy klesnout na jejich úroveň
a osobně nepatřím mezi ty, kteří permanentně podávají trestní
oznámení. Jinak je vždy – a pro
každého – těžké ubránit se zlým
pomluvám. V politice to platí
dvojnásob.
Vrátíme se k celorepublikové
politické situaci. Zamlouvá se
vám vláda Stanislava Grosse,
který to se svou sociální demokracií myslí tak upřímně?
Upřímně možná, ale dobře určitě ne. Zvyšující se byrokracie,
nízká podpora podnikání a kriminalizace všech úspěšných – to
je to, co brzdí tuto zemi na cestě
mezi vyspělou část zemí Evropské unie.
A otázka na závěr: Jaký je největší cíl, kterého by chtěl František Dědič v politice dosáhnout?
Zkušenosti z komunální i krajské
politiky bych chtěl jednou přenést
do politiky vrcholné. Nejprve ale
musím mít pocit, že Táboru už
nemám co nového dát.
(sim)

DOTAZNÍK PRO STAROSTU
FRANTIŠKA DĚDIČE
Vaše životní krédo:
Chovej se k druhým tak, jak
chceš, aby se oni chovali k tobě.

Ideální dovolená:
Především s celou rodinou, a to
kdekoli.

Koníčky:
Cestování, rodina.

Oblíbené jídlo:
Kachna či husa s knedlíkem
a zelím.

Oblíbený sport:
Hokej, fotbal a v neposlední
řadě cyklokros.
Komu fandíte?
Táborákům ve všem, v hokeji
Českým Budějovicím, ve fotbale Spartě.
Jaký ﬁlm jste naposledy viděl?
S nejmladším synem jsme sledovali animovaný ﬁlm Shrek II.
Který herec a herečka jsou vaši
nejoblíbenější?
Již zesnulý Vladimír Menšík
a Jiřina Bohdalová.
Který zpěvák a zpěvačka?
Také již zesnulý Michal Tučný
a Lucie Bílá.
Na co se díváte v televizi?
Téměř na nic, maximálně na
zprávy a sport.
Oblíbená kniha:
Osudy dobrého vojáka Švejka.

Váš lidský vzor a proč?
Nemám, jsem ryze svůj. Možná
proto, že v devatenácti letech
mi zemřeli oba rodiče.
Váš politický vzor a proč?
Václav Klaus. Je pro mě člověkem,
který vrátil tuto zemi mezi evropské demokracie s vyproﬁlovaným
systémem politických stran.
Co se vám v životě nepodařilo?
To nechám na posouzení druhým. Podařeného je ale jistě více.
A naopak, na co jste ve svém
životě nejvíc pyšný?
Pyšný nejsem vůbec, lepší je
slovo hrdý. A hrdý jsem na to,
že z toho malého kluka od Lužnice vyrostl člověk, který ví, co
ve svém městě chce, a dokáže to často prosadit, někdy se
i trochu poprat, a výsledky jeho
práce pak slouží nejen Táborákům a Jihočechům, ale i návštěvníkům našeho kraje.
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MGR. PAVEL EYBERT,

SENÁTOR A STAROSTA MĚSTA
Pavel Eybert se narodil
20. září 1949. Je ženatý,
manželka Dáša vyučuje
na základní škole
v Chýnově, kde také
rodina žije.

DOTAZNÍK pro Pavla Eyberta
Vaše životní krédo:
S úsměvem dojdeš dál.
Koníčky:
Hlavně vodní turistika.

Má dvě dospělé děti – dceru
Pavlu a syna Daniela. Je dvojnásobný dědeček ročního Tomáška
a dvouměsíčního Tadeáška.
Vystudoval Střední průmyslovou školu strojní Tábor (1964
až 1968), Pedagogickou fakultu
České Budějovice (1968–1972).
Do roku 1990 pracoval jako pedagogický pracovník, starostou
města Chýnova je od roku 1990
(od roku 1998 jako neuvolněný).
Senátorem je od roku 1996.
V mládí byl Pavel Eybert velkým milovníkem sportu. Občas
si aktivně zasportuje také dnes.
Na lodi, na běžkách atp. Uznává,
že by se měl nejspíš „hýbat“ víc,
ale když těch povinností je tolik
a času tak málo.
Velkou relaxací jsou pro něj
chvilky strávené s jeho vnoučátky.
Proč kandidujete opět do Senátu Parlamentu ČR?
Beru to jako logický důsledek
mé dosavadní práce v Senátu
a také jako výsledek primárních voleb ODS ve 13. volebním
obvodu – Tábor. Stále vidím
řadu úkolů, které jsme dosud
nevyřešili ke spokojenosti občanů, zejména těch, kteří jsou
orientováni k větší osobní svobodě a odpovědnosti. Doufám, že
nové složení Senátu – a později
i Poslanecké sněmovny – Parlamentu ČR k tomu bude příznivější. Rád bych se totiž dočkal
toho, že v Senátu bude většinové politické složení orientované
pravicově. Chci tomu napomoci.
Mým hnacím motorem je napří-

CHÝNOVA

Oblíbený sport:
Hokej, fotbal, kanoistika.
Komu fandíte?
Ve fotbale FC Chýnov a FC Tábor, v hokeji HC Tábor.
Jaký ﬁlm jste naposledy viděl?
Hodina pravdy.
Nejoblíbenější herec a herečka?
Sean Connery a Magda Vašáriová.
Váš oblíbený zpěvák a zpěvačka:
Jan Nedvěd a Lucie Bílá.
Na co se díváte v televizi?
Zpravodajství, publicistika a cestopisy.

www.eybert.cz
klad i angažovanost v dostavbě
dálnice D3, která by významně
napomohla i vnitřní dopravě Tábora, ale nejenom jí – vždyť jde
o spojení severu Evropy s jihem.
Chci se zasazovat o modernizaci chirurgických oborů táborské nemocnice, protože ty patří
k základům každé nemocnice.
A nemocnice v Táboře musí fungovat.
Další mou prioritou je zemědělství, tedy pomoc zemědělcům. Nechci, aby se z naší krásné
jihočeské krajiny postupně stala
buš, zarostlá nálety. Nesmíme
tedy zemědělcům, lesákům, ale
ani rybářům dávat nová omezení a klást jim překážky v jejich

záslužné práci. Vždyť dnešní
krajina jižních Čech vznikla právě díky jejich úsilí. Podezírat je,
že ji chtějí ničit, nemá logiku.
Pro Tábor je rovněž důležité,
zda tady zůstane armáda. Přemístění velitelství z Tábora do
Staré Boleslavi lze nazvat ekonomickým zločinem, spáchaným
na české armádě.
V Táboře má armáda vše vybudováno, ve Staré Boleslavi se
bude muset budovat znovu. Vynaložené prostředky budou samozřejmě armádě chybět jinde.
Proto chci i nadále usilovat, společně s kolegy z Občanské demokratické strany, o udržení
posádky v Táboře.

Oblíbená kniha:
Detektivky od D. Francise nebo
A. Christie a historické romány.
Ideální dovolená:
S rodinou a přáteli na vodě.
Oblíbené jídlo:
Svíčková.
Váš lidský vzor:
Můj táta.
Váš politický vzor:
Winston Churchill.
Co se vám v životě nepodařilo?
Vyhrát olympiádu.
A naopak, na co jste ve svém životě nejvíc pyšný?
Na rodinu.

ODCHOD ARMÁDY Z TÁBORA JE NEJSPÍŠ ZLOČIN
Zločinem a mrháním
ﬁnancemi nazval
kandidát vládní ČSSD
Stanislav Kázecký odchod
armády z Tábora. Učinil
tak při besedě k ekonomické
politice vlády ČR, která
se uskutečnila v polovině
října v Táboře.

Zločin a mrhání ﬁnancemi to
bezpochyby je. Otázkou však
zůstává, kdo ten zločin provedl,
schválil, kdo za to vše ponese
odpovědnost a co proti odchodu
armády z Tábora podnikl sám
autor tohoto výroku.
Přeložení velitelství a odchod
armády z Tábora, který je od
dávných dob tradičním vojenským městem, navrhl a zrealizoval nezávislý člen koaliční vlády,
která je pod taktovkou ČSSD,
pan ministr obrany Miroslav
Kostelka. Jeho návrh musela
podpořit většina členů vlády,

VĚZNI
N

včetně tehdejšího předsedy vlády ČR Vladimíra Špidly.
Zatímco poslanci a senátoři
ODS dělali, co mohli, aby přesvědčili ministra obrany, členy
i předsedu vlády a jednotlivé
členy branně bezpečnostního
výboru parlamentu o špatnosti
a téměř zločinnosti tohoto rozhodnutí, pan Kázecký, dnes nezávislý kandidát ČSSD, nejspíš
vymýšlel svou volební kampaň
a sháněl ﬁnance na svou nákladnou propagaci ve městě Táboře
a jeho okolí, kde ho do té doby
prakticky nikdo neznal. Z neznalosti oblasti, za kterou se pan
Kázecký uchází o místo senátora, rovněž vyplývá jeho fatální neznalost zdejších problémů
a kauz.
Myslím, že dokonce ani naše
místní komunální opozice by
panu kandidátovi za ČSSD nepotvrdila, že se zdejší pan sta-

rosta, poslanci a senátor příliš
nevyznamenali, jak také uvedl
na besedě ČSSD. Jen díky jejich
usilovnému tlaku na vládu i prezidenta nakonec není odchod
celé posádky ještě zcela zpečetěn, a tedy snad není rozhodnuto, zda v Táboře přece jenom
nějaká část vojska nezůstane.
Byl to starosta města František Dědič, poslanec Jaroslav
Zvěřina, senátor Pavel Eybert
i stínový ministr obrany ODS
Petr Nečas, kteří pomohli odvrátit alespoň maličkou část přesunu armády do nepřipravené
a nevybavené Staré Boleslavi.
Dokonce i místostarosta ČSSD
Jan Babor se do těchto jednání
aktivně zapojil. A byla jsem to já
osobně, kdo rozesílal e-maily na
všechny strany s prosbou o pomoc. Zorganizovali jsme petici
proti odchodu armády, kterou
podepsaly tisíce občanů Tábora.

KOMUNISMU PODPORUJÍ

eustále v Táboře slýcháme pomluvy, jak místní
Občanská demokratická strana
a táborský starosta František
Dědič údajně spolupracují s komunisty. Je to lež, kterou šíří
nešťastní a zlí lidé, když už nemohou najít nic, čím by pravici
poplivali. Nepodporovali bychom ODS ani minutu, pokud
bychom si tím nebyli naprosto
jisti. A nám to rozhodně můžete
věřit.
Oba dva jsme prožili roky
v komunistických kriminálech,
víme dobře o zločinnosti minulého režimu a můžeme o totalitních praktikách vyprávět dlouhé
hodiny. Ani netušíte, jak moc
jsme oba dva šťastní, že teď už
všichni žijeme a dýcháme v demokracii.
Právě proto podporujeme politiku Občanské demokratické
strany a její kandidáty na všech
úrovních. Nesmíme dopustit,
aby se minulost vrátila, a chceme naopak ještě lepší budoucnost pro naše vnuky.
Děsí nás prohlášení ministra
současné levicové vlády Škromacha, který hovoří o vzájemné
podpoře senátních kandidátů

ČSSD a KSČM v druhém kole
senátních voleb. Víme všichni,
co to při volební poslušnosti voličů KSČM znamená.
Chce tady snad někdo Senát
složený z těchto dvou levico-

S průvodním dopisem a prosbou o zvrácení rozhodnutí ministerstva obrany jsme výsledky
petiční iniciativy rozesílali všem
ministrům i panu prezidentovi.
Marně, kromě pana prezidenta
Václava Klause, u kterého jsme
našli zastání, byly všechny ostatní odpovědi vyhýbavé.
Kandidát ČSSD, „nezávislý“
Stanislav Kázecký se tentokrát
svým výrokem příliš nevyznamenal. Absurdní je už ten fakt,
že sám kandiduje za stranu,
která činí problematická a ﬁnancemi mrhající rozhodnutí.
Pan kandidát pak následně tato
rozhodnutí „své“ politické strany vehementně kritizuje. Jako by
pachatelem byla nikoli vláda, ale
opozice. Sotva bychom našli lepší příklad pokrytectví a účelového překrucování skutečnosti.
Simona Žirovnická,
členka ODS Tábor

ODS

vých stran? Proboha, vyzýváme
všechny slušné lidi, aby takové
tragédii zabránili! Jděte proto
všichni k volbám a podpořte hejtmana Jana Zahradníka
a v obou kolech voleb také sená-

tora Pavla Eyberta. My vám za to
ze srdce děkujeme.

Stanislav Kosík a Miroslav Růžička,
političtí vězni 50. let,
členové táborské
Konfederace politických vězňů

JEN TAK DÁL, JIHOČEŠI!
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ING. JINDŘICH BLÁHA,
Jsem Jihočech narozený v Táboře, od dětství žiji v Soběslavi
stejně jako moje manželka, se
kterou máme dvě děti.
Do komunální politiky jsem
vstoupil roku 1990 jako zvolený
člen městského zastupitelstva.
Komunální a regionální politika je živá věc, která se neustále
vyvíjí. Rád bych se, mimo jiné,
podílel na realizaci důležité liniové stavby, jíž je dálnice D3,
a s ní souvisejícího rozvoje podnikání, což je jedna z hlavních
priorit ODS v jižních Čechách.
Soběslav je historické město
s rozvinutou infrastrukturou,
kde v současné době žije přibližně 7400 obyvatel. Leží na soutoku řeky Lužnice a Černovického
potoka 40 km severně od Českých Budějovic. V roce 1390 obdržela Soběslav městská práva.
Soběslav je turisticky atraktivní
množstvím kulturních památek,
krásnou přírodou a je také přirozeným centrem pro své okolí.

STAROSTA

FRANTIŠEK CHRAMOSTA,
STAROSTA PLANÉ N. LUŽNICÍ

Do Plané nad Lužnicí jsem se
přistěhoval s rodiči v roce 1948.
Jsem ženatý, manželka se jmenuje Marcela a máme tři dospělé
syny.
Naše město se v poslední době
rychle rozvíjí. Stejně tak rychle
se nám daří překonávat rozsáhlé povodňové škody. Pozitivní je
výborná přírodní poloha obce,
nová průmyslová zóna a s rozvojem obce souvisí také větší
možnosti zaměstnanosti. Mám
Planou a její občany moc rád.
Do politiky jsem vstoupil, protože jsem cítil potřebu přispět
k politické změně. Nejvíce mi vyhovuje pravicová politika ODS,
která nabízí občanům optimální
řešení jejich problémů.

SOBĚSLAVI

Oblíbený sport:
Fotbal, tenis, atletika.
Komu fandíte?
Všem, kteří sportují.

Jaký ﬁlm jste naposledy viděl?
Gladiátor.
Který herec je váš nejoblíbenější?
J. P. Belmondo.
Váš oblíbený zpěvák?
Petr Janda a Olympic.
Na co se díváte v televizi?
Převážně na sport.
Oblíbená kniha:
Dobrá detektivka a vše od Oty
Pavla a E. M. Remarqua.
Ideální dovolená:
Na horách, na kole, na vodě.
Oblíbené jídlo:
Tradiční česká jídla.
Váš lidský vzor a proč?
Oba rodiče (pro jejich skromnost a pracovitost).
Váš politický vzor a proč?
Nemám.
Co se vám v životě nepodařilo?
Naučit se jazyky a cestovat.
A naopak, na co jste ve svém životě nejvíc pyšný?
Mám radost ze všeho, co se povedlo v mém soukromém i pracovním životě.

Jsem táborská rodačka, dětství
jsem prožívala v Dražicích a v Soběslavi, kde dodnes žijí rodiny
mého bratra a sestry. Od roku 1965 žiji a pracuji v Táboře.
Dvanáct let provozuji soukromou lékařskou praxi na Poliklinice Tábor. Většina ambulancí je
soukromá a pacienti jsou spokojeni. Doufám, že socialisté
neprosadí svou vizi znárodnění
zdravotnictví.
Mám dva dospělé syny a roční
vnučku Aničku, která je moje veliká radost. Do politiky jsem aktivně vstoupila v roce 1993 – po tragické smrti mého manžela, který
táborskou ODS zakládal. Od té
doby jsem byla třikrát zvolena do
městského zastupitelstva.

Životní krédo:
Co mě nezabije, to mě posílí.
Nejoblíbenější sport:
V mládí to byl tenis a turistika,
dnes rekreačně posilovna a rotoped.
Oblíbený klub:
Sparta Praha.
Poslední zhlédnutý ﬁlm:
Želary.
Nejoblíbenější herec a herečka:
Viktor Preiss a Květa Fialová.
Oblíbený zpěvák, zpěvačka:
Waldemar Matuška a Lucie Bílá.
Co sleduji pravidelně v televizi:
Zpravodajské relace a zamilované ﬁlmy.
Oblíbená kniha:
Všechny od Karla Čapka.
Ideální dovolená:
S kolegyní Janou na toulkách po
světě.
Oblíbené jídlo:
Svíčková s knedlíkem a vychlazená plzeň.
Největší lidský vzor:
Rodiče.
Největší politický vzor:
Margaret Thatcherová.
Co se mi v životě nepodařilo:
Se svým životem jsem spokojená.
Na co jsem naopak pyšná:
Lékař musí být pokorný.

Jindřich Bláha (na snímku uprostřed) při setkání s hejtmanem Janem
Zahradníkem a prezidentem Václavem Klausem.
Vaše životní krédo:
V životě není nic černobílé.
Koníčky:
Sport, turistika, četba.

Životní krédo:
Žít poctivým a slušným životem.
Nejoblíbenější sport:
Kopaná, tenis a lední hokej.
Oblíbený klub:
Sparta Praha.
Poslední ﬁlm, který jsem viděl:
Horem pádem.
Nejoblíbenější herec, herečka:
Již zesnulý Rudolf Hrušínský
a Jiřinka Bohdalová.
Oblíbený zpěvák, zpěvačka:
Karel Gott a Lucie Bílá.
Co sleduji v televizi:
Sportovní přenosy.
Oblíbená kniha:
Sto roků samoty od García
Márqueze.
Ideální dovolená:
Kdekoli na rybách.
Oblíbené jídlo:
Nejsem vůbec vybíravý.
Největší lidský vzor:
Poctivý člověk.
Největší politický vzor:
Václav Klaus.
Co se mi v životě nepodařilo:
To nedokážu speciﬁkovat.
Na co jsem naopak pyšný:
Pyšný nejsem na nic, protože
pýcha nepatří mezi mé vlastnosti, ale umím se radovat i z drobných úspěchů – a těch je naštěstí
dost a dost.

Rodákem jsem z Dolního Bukovska, které leží 12 km od Veselí nad Lužnicí. Moje manželka
již čtrnáctým rokem podniká
a sedmnáctiletý syn studuje.
O politiku jsem se začal zajímat koncem roku 1989, protože
do té doby jsem se jí vytrvale
vyhýbal, ale v listopadu jsem si
uvědomil, že pokud chci, aby se
něco v naší společnosti změnilo,
nemohu o tom jen povídat doma
v kuchyni. Proč s ODS – je jednoduché. Nejsem politický turista,
a proto přímý vývoj OF a dále
ODS bez dalších osobních politických ambicí. Pouze hodlám
svých zkušeností využívat ve
prospěch našeho města Veselí
nad Lužnicí. To od roku 1989
prožívá dynamický vývoj a považuji za svou povinnost udělat
vše pro to, aby dále pokračoval
a nemohla jej zastavit ani žádná
ničivá povodeň.

ZDENĚK PRÁŠEK

– majitel ﬁrmy Prášek – věžové
jeřáby, člen Zastupitelstva města Tábora a předseda táborského místního sdružení ODS. Do
politiky vstoupil v letech, kdy na
tom ODS byla nejhůře, protože
nechtěl jen nečinně přihlížet.

MGR. JOSEF MUSIL

– ředitel Domu dětí a mládeže
v Táboře, člen Rady města Chýnova a předseda chýnovského
místního sdružení ODS. Je ženatý, manželka Alena učí na základní škole a mají dvě dospělé
děti (Jan 21 let, Jana 19 let).

KANDIDÁTKA ODS

DO KRAJSKÉHO
MUDR. DÁŠA KARLOVSKÁ, ZASTUPITELSTVA
1. RNDr. Jan Zahradník, 55 let, hejtman, České Budějovice
ČLENKA RADY MĚSTA TÁBORA 2. Ing. arch. Robin Schinko, 45 let, radní Jč. kraje, Český Krumlov

ING. HANA BLÁHOVÁ,
PETR HYNEK,
STAROSTA VESELÍ N. LUŽNICÍ ZASTUPITELKA V CHOTOVINÁCH
Vaše životní krédo:
Když něco dělám, snažím se to
dělat co nejlépe.
Koníčky:
Celá řada. Převažuje však letectví.
Oblíbený sport:
Letecký a automobilový.
Komu fandíte?
Tomu, kdo dělá něco smysluplného.
Jaký ﬁlm jste naposledy viděl?
Kameňák 2.
Nejoblíbenější herec a herečka?
To záleží na žánru a také na roli,
kterou dotyčný hraje.
Který zpěvák?
Uznávám Karla Gotta.
Na co se díváte v televizi?
Skoro na nic.
Oblíbená kniha:
Velká letecká encyklopedie.
Ideální dovolená:
Taková, ze které se člověk vrátí
v klidu a odpočatý.
Oblíbené jídlo:
Dobře upravená ryba.
Váš lidský vzor a proč?
Nemám žádný lidský vzor. Žiji
svůj život bez toho, abych se
snažil někoho kopírovat.
Váš politický vzor a proč?
Nenapadá mne žádný.
Co se vám v životě nepodařilo?
Zachránit život svého otce.
A naopak, na co jste ve svém životě nejvíc pyšný?
Pyšný nejsem na nic. Vážím si
však toho, že pokud chci něčeho
dosáhnout, tak se tak většinou
stane.

STRANA 3

Narodila jsem se v Karlových
Varech. Po dokončení gymnázia
jsem studovala Ekonomickou fakultu VŠZ v Praze, kde jsem se
seznámila se svým manželem
Vladimírem Bláhou, který se
narodil v Chotovinách (okr. Tábor). Po absolvování vysoké
školy jsme se přestěhovali do
manželova rodiště, kde žijeme
dodnes. Máme dvanáctiletého
syna Honzu, který navštěvuje
5. ZŠ v Táboře.
Druhé volební období působím v OZ obce Chotoviny. Do
politiky jsem vstoupila, poněvadž
si myslím, že na místní, krajské,
ale i celorepublikové úrovni bychom neměli být lhostejní, co se
děje kolem nás, ale naopak bychom se měli aktivně na tomto
dění podílet. Dále si myslím, že
ženy jsou silnější a racionálnější
polovina lidstva a že tento ženský prvek v politice chybí.

Vaše životní krédo:
Každý je odpovědný sám za sebe.
Koníčky:
Sport, kino, knihy.
Oblíbený sport:
Richochet, tenis, lyžování, ležení
na slunci.
Komu fandíte?
V hokeji HC Tábor.
Jaký ﬁlm jste naposledy viděla?
Horem pádem.
Který herec je váš nejoblíbenější?
Jack Nicolson.
Který zpěvák a zpěvačka?
Bruce Springsteen, Lucie Bílá.
Na co se díváte v televizi?
Večerní zprávy, Banánové rybičky, Sex ve městě.
Oblíbená kniha:
Irwing: Svět podle Garpa.
Ideální dovolená:
Celý týden jen ležet na slunci
a nic nedělat.
Oblíbené jídlo:
Svíčková s knedlíkem, čokoláda.
Váš lidský vzor a proč?
Moje babička – samostatná,
statečná, přirozeně inteligentní
a láskyplná.
Váš politický vzor a proč?
Náš současný prezident Václav
Klaus – vzdělaný, cílevědomý, pracovitý a moudrý člověk.
Co se vám v životě nepodařilo?
Jsem víceméně spokojená, že se
mi skoro vše podařilo.
A naopak, na co jste ve svém životě nejvíc pyšná?
Na svého syna Honzu.

Vážení spoluobčané, přijďte k volbám do krajského zastupitelstva a Senátu Parlamentu ČR,
protože bude rozhodovat každý hlas! Volby se konají v pátek 5. a sobotu 6. listopadu.
Případné další kolo senátních voleb je připraveno na pátek 12. a sobotu 13. listopadu.
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Ing. František Štangl, 43 let, starosta, Nové Hrady
Ing. Václav Filištejn, 39 let, podnikatel, Netolice
Ing. Pavel Vondrys, 40 let, starosta, Strakonice
Ing. František Dědič, 41 let, starosta, Tábor
Ing. Karel Matoušek, 61 let, starosta, Jindřichův Hradec
JUDr. Luboš Průša, starosta, Písek
Ing. Pavel Pavel, místostarosta, Strakonice
Dr. Jan Váňa, 48 let, živnostník, Třeboň
Ladislav Bouška, 52 let, starosta, Bernartice
František Chramosta, 64 let, starosta, Planá nad Lužnicí
Jaroslav Klein, 50 let, starosta, Besednice
MUDr. Ladislav Přívozník, 51 let, chirurg, Prachatice
Jaroslav Vítovec, 55 let, podnikatel, Dříteň
Ing. Jindřich Bláha, 44 let, starosta, Soběslav
Ing. Josef Troup, 40 let, starosta, Křemže
Pavel Habr, 40 let, místostarosta, Dačice
Ing. Tomáš Franců, 54 let, stavební inženýr, Písek
Oldřich Petrášek, 46 let, starosta, Netolice
Vít Kavalír, 31 let, podnikatel, Rudolfov
Ing. Eva Piherová, 35 let, učitelka, Volyně
Ing. Martin Malý, 35 let, vedoucí ﬁn. odb. MěÚ, Chroboly
MUDr. Dáša Karlovská, 61 let, lékařka, Tábor
Alfred Němec, 60 let, místostarosta, Jindřichův Hradec
Mgr. Jana Cipínová, 46 let, ředitelka gymnázia, Křemže
Ing. Karel Vlasák, 42 let, geodet, Strakonice
MUDr. Zdeněk Hobzek, 44 let, primář, Milevsko
MUDr. Zuzana Vystrčilová, 51 let, lékařka, České Budějovice
Tomáš Kubal, 56 let, podnikatel, Vyšší Brod
František Ondřich, 54 let, starosta, Kamenný Újezd
Petr Lazar, 23 let, student, Volary
Blanka Malinová, 59 let, učitelka, Blatná
Ing. Hana Bláhová, 36 let, podnikatelka, Chotoviny
Mgr. Pavel Zeman, 53 let, vedoucí odb. školství KÚ, J. Hradec
Mgr. Tomáš Dušek, 33 let, asistent, Písek
Eva Bicová, 29 let, zdravotní sestra, Besednice
Ing. Jiří Štabrňák, 49 let, starosta, Zliv
Mgr. Karel Pižl, 56 let, ředitel ZŠ, Netolice
Ing. Tomáš Hajdušek, 35 let, daňový poradce, Katovice
Zdeněk Prášek, 54 let, podnikatel, Tábor
MUDr. Karel Pelikán, 57 let, primář, Jindřichův Hradec
Ing. Miroslav Sládek, 42 let, místostarosta, Písek
Zbyněk Toman, 27 let, vedoucí technické správy, Č. Krumlov
Tomáš Kubín, 42 let, náměstek primátora, České Budějovice
Ing. Jiří Vejvoda, 33 let, informatik, Prachatice
František Machovec, 57 let, úředník, Blatná
Mgr. Josef Musil, 45 let, ředitel školského zařízení, Tábor
RNDr. Jiří Masojídek, 51 let, vědecký pracovník, Třeboň
Mgr. Anna Vinterová, 61 let, místostarostka, Písek
Zdeněk Cinert, 48 let, podnikatel, Kaplice
Ing. Miroslav Řežábek, 42 let, ředitel Městských lesů, Volary
Lukáš Benada, 24 let, úředník, Volenice
Petr Hynek, 48 let, starosta, Veselí nad Lužnicí
Ing. Miloslav Kulhavý, 55 let, projektant, Jindřichův Hradec

JEN TAK DÁL, JIHOČEŠI!
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OBROVSKÉ

PODĚKOVÁNÍ VŠEM VOLIČŮM

Letošní rok je z volebního
hlediska opravdu velice
zajímavý. Evropské volby
v červnu byly pro Občanskou demokratickou stranu
velkým úspěchem.

Chtěl bych našim jihočeským
voličům poděkovat za přízeň,
kterou vyjádřili kandidátce ODS,
a samozřejmě zejména za nesmírné množství preferenčních
hlasů věnovaných mně osobně.
Bez těch desítek tisíc preferencí
bych dnes v Evropském parlamentu zcela jistě neseděl. Děkuji
za tak obrovské vyjádření podpory a budu se snažit vykonávat tento evropský mandát tak,
abyste svých preferencí nemuseli litovat.
V evropských volbách dosáhla ODS velmi dobrého výsledku. Téměř 38 % odevzdaných
hlasů stačilo na devět mandátů
a učinilo z nás nejsilnější českou
politickou frakci v Evropském
parlamentu. Náladu nám jistě
musí kalit skutečnost, že druhou
nejsilnější českou skupinou jsou
zcela neuvěřitelně komunisté(!)
a že zbytečně mnoho hlasů odevzdali voliči různým „nezávislým“ kandidátům, u kterých je
těžké říci, na kom jsou vlastně
ve skutečnosti závislí.
Doufám, že voličská přízeň
zůstane Občanské demokratické straně a jejím kandidátům
nakloněna i v nadcházejících
volbách do krajského zastupitelstva. Jihočeští krajští zastupitelé pod vedením pana hejtmana Jana Zahradníka dokázali,
myslím, dobře obstát v těžkých
zkouškách, které jim přináší

LEVICOVÁ

Irena Paydar Ravandi
spolumajitelka Café baru RIO
na Křižíkově náměstí v Táboře

KŘÍŽOVKA

www.zverina.cz

ODS

vládou špatně připravená reforma veřejné správy. Proto občané
zcela jistě mohou s klidným svědomím opět podpořit kandidáty
Občanské demokratické strany.
Velmi těžký úkol mají před sebou naši senátorští kandidáti. Na
jižní výspě kraje usiluje o důvěru voličů starosta Hluboké nad
Vltavou Tomáš Jirsa. Je zkušeným komunálním politikem, velice vzdělaným a charakterním
člověkem, který bude pro český
Senát výraznou posilou.
V Táboře a na Milevsku obhajuje svůj senátorský mandát nám
všem dobře známý Pavel Eybert.
Jeho dosavadní působení v horní komoře českého parlamentu
bylo úspěšné a pozitivní. Jistě
také proto, že má jako starosta Chýnova dokonalý přehled
o potřebách obcí a občanů. Pavel Eybert se také s velkým nasazením stará, aby neusnula myšlenka stavby dálnice z Prahy do
Českých Budějovic.
V Senátu nemáme dnes mnoho tak angažovaných a ve svém
regionu známých politiků. Proto
vyzývám všechny naše voliče,
aby jej v senátních volbách přišli
podpořit. Zejména pak prosím
o účast ve druhém kole voleb
do Senátu, kdy bývá účast velmi
nízká.
Moc prosím, abyste sami
k volbám určitě přišli a abyste
k nim pozvali a přivedli také své
příbuzné, známé a přátele. Při
nižší účasti bude záležet doslova
na každém hlasu!
Váš poslanec
Evropského parlamentu
Jaroslav Zvěřina

LISTOPAD 2004

PODIVNÁ POLITIKA
VEDENÍ TÁBORA 2002
Velice mě pobavil rozhovor
s místostarostkou Tábora
Zuzanou Pečmanovou
uveřejněný v jednom
z táborských týdeníků.

Mám rád Táborská setkání a zdá
se mi podivný přístup této členky vedení města, která má kulturu v Táboře na starosti, a přesto
„má vnitřní zábrany“ obléknout
si kostým (na rozdíl od svého
kolegy Františka Korbela, který na slavnostní večeři města
v kostýmu dorazil). Trochu tím
podkopává práci celého týmu
lidí, kteří na přípravě slavností
jistě tvrdě a dlouho pracují. Pokud sama nesouhlasí s koncepcí
této tradiční akce, potom by se
měla snažit, jako šéfka resortu,
prosadit změnu. Tedy upřímně,
já osobně si rušení kostýmů ani
slavností nepřeji.
V komunálních volbách 2002
kandidovala paní Zuzana Pečmanová v Táboře společně s panem radním Jiřím Fišerem za jejich Tábor 2002. Jednalo se tehdy
o politický subjekt, přesto, že se
snažili tvářit jako zcela nezávislí.
Pravda ale je, že Tábor 2002 nebyl – a zatím ani není – celorepubliková politická strana.
Z rozhovoru vyplynula zajímavá informace o účasti těchto
dvou táborských komunálních
politiků ve volbách do krajského zastupitelstva, tentokrát pro
jistotu každý za jinou politickou stranu. Paní Pečmanová za
Evropské demokraty a Jiří Fišer
za Stranu zelených. Tábor 2002
měl být v Táboře alternativou

pro voliče znechucené politickými stranami – a vida, dnes
hned za dvě z takových stran
kandidují právě Pečmanová
s Fišerem do kraje. To je ale přece vážně k smíchu. Jak Evropští
demokraté, tak Strana zelených
jsou celorepublikové politické
strany, které v demokratických
volbách konkurují ostatním.
Tedy jak Zuzana Pečmanová za
stranu ED, tak Jiří Fišer za SZ
stojí v jedné řadě stejné startovní čáry se všemi ostatními
kandidáty. Jsou tak, tentokrát
zcela neoddiskutovatelně, politicky závislými kandidáty skutečných politických stran, stejně
jako kandidáti ODS nebo ČSSD.
Možná jako nečlenové, ale jaký
je v tom rozdíl?
Pikantní přitom je ta rozdílná
politická orientace obou táborských spojenců. Evropští demokraté se chlubí svou liberální
orientací, zatímco čeští zelení
mají zásluhou svého nynějšího
vedení odér levicových radikálů.
Zejména od Jiřího Fišera je to
podivuhodný politický přemet,
když se z někdejšího nadšeného
člena liberální ODA dnes pokládá za stoupence ekologického
extremismu.
Jestliže tito lidé za dva roky při
volbách v Táboře opět převléknou kabáty a vrátí se ke svým
rolím „rádoby nezávislých“ pod
hlavičkou Tábor 2002, ať se na
mě nezlobí, ale budou směšní
všem.
David Hanousek,
student VŠ, Tábor

VLÁDA A PARLAMENT DUSÍ PODNIKATELE

M

áme v Táboře jen tuto
jednu provozovnu, kde
nabízíme široký sortiment kávy
a zákusků. Naší největší specialitou jsou velké francouzské palačinky na sladký i slaný způsob.
Určitě neprohloupíte, když přijdete ochutnat. Srdečně zveme
také maminky s kočárky, protože
část naší kavárny je oddělena od
kuřáků do speciálního dětského
koutku pro rodiče s dětmi.
Snažíme se, naše práce nás
moc baví, ale – zvláště v posledním roce – se podmínky pro malé a střední podnikatele začínají
zhoršovat. Narůstá úřední byrokracie, zvyšují se daně, především 19% DPH (zvýšené z původních 5 %) na potraviny nás
zasáhlo téměř likvidačně.
Podporujeme a volíme proto
pravicové politiky z ODS. I oni

SE SOUTĚŽÍ O

mají svoje chyby, moc dobře to
víme, často na ně upozorňujeme
a zlobíme se. Ale víme, že jsou
to taky jenom lidé – a kdo z nás
žádné chyby nedělá? Věříme,
že pokud se na všech úrovních
prosadí pravice, dojde ke snížení daňové zátěže a k odbourání
všelijakých hloupých překážek.
Potom konečně snad budeme
moci zaměstnat více lidí. Za
současných podmínek – nastavených růžovou vládou a parlamentem – to prostě není možné.
Se všemi odvody, o kterých často
zaměstnanci ani netuší, bychom
to ﬁnančně neutáhli. Při tom
podnikání a pracovní trh jsou
spojené nádoby.
Prosíme tedy všechny přátele
a kolegy, podpořte v jižních Čechách ODS, ať se nám všem žije
lépe.

Jiří Stodola
majitel táborské ﬁrmy
PW ELEKTRO

100 €UROHRNEČKŮ

N

aše prodejny s elektrotechnikou na Pražském sídlišti a třídě 9. května v Táboře
nabízejí široký sortiment zboží
a mám zájem na stálém rozšiřování služeb. Nutně tedy potřebuji zaměstnat další pracovní sílu.
Pokud ovšem politici nezačnou
brát své sliby o podporování
malých a středních podnikatelů
vážně, potom nás v podstatě likvidují.
Není divu, že narůstá nezaměstnanost, když se – a to vám
zajisté potvrdí všichni zaměstnavatelé – podmínky pro to někoho zaměstnat neustále zhoršují. Dusí nás přehnaně vysoké
daně, vysoké odvody, zbytečná
a nesmyslná nařízení a směrnice
parlamentu i vlády. Ale vlastně
není divu, vždyť v obou institucích v současné době převládá

Vystřižený vtip s doplněným textem z tajenky zašlete nejpozději do konce listopadu 2004 na adresu:
kancelář poslance EP Jaroslava Zvěřiny, Tržní 274, P.O. Box 19, 390 01 Tábor.
Ze správných odpovědí vylosujeme 100 výherců, kterým hrneček zašleme poštou.
Nezapomeňte uvést svoji adresu!

levice. A to je špatně. Je nejvyšší
čas tento stav změnit, což nám
alespoň částečně umožní nadcházející volby.
Stoprocentně znovu půjdu volit senátora Pavla Eyberta, kterého znám jako pracovitého člověka, a věřte, že zůstane takový, ať
už bude v životě dělat cokoli.
Stejně tak je v našem zájmu,
aby si pravice minimálně udržela pozice na kraji. Osobně znám
hejtmana Jana Zahradníka i táborského starostu Františka Dědiče, kteří pro náš region udělali
pořádný kus práce. I proto jim
odevzdám svůj hlas. A pokusím
se přesvědčit i své okolí.
Přece nejsem sám, kdo už
má vlád pod vlivem ČSSD plné
zuby? A je úplně jedno, jestli
jim právě předsedá Špidla, nebo
Gross.

