„Úspěšný starosta do Senátu“
Úspěchy

Ing. Luboš Peterka
Vystudoval Gymnázium Strakonice,
Technickou univerzitu v Liberci
a Bankovní institut
Starosta Radomyšle od roku 2002,
předseda Spolku pro obnovu venkova
Jihočeského kraje

V Radomyšli byly realizovány investice
za 600 milionů, vybudována průmyslová
zóna, výrazně vzrostl počet obyvatel
a dětí ve školách. Městys získal řadu
ocenění za péči o životní prostředí,
podporu podnikání, spolkového života,
mládeže, památek a také titul Vesnice
roku.
Co chci dělat v Senátu
Vzhledem ke svému ekonomickému
vzdělání a dlouholeté praxi v komunální
politice preferuji územní rozvoj včetně
financování samospráv, veřejnou správu,
životní prostředí a zemědělství.

Program

Proč právě já?

Posílení finanční soběstačnosti obcí
Podpora lokálních dodavatelů
a vlastníků lesů
Urychlení dostavby dálnice D4
Podpora rodin je investice
do budoucnosti
Dostupné bydlení
Dostupnost služeb a zdravotní péče
na venkově
Úcta ke krajině
Méně byrokracie
Podpora regionální kultury
Podpora výstavby cyklostezek

Mám za sebou 30 let praxe v řídících
pozicích v bankovnictví výrobní
a obchodní sféře, z toho 18 let zkušeností
z komunální politiky. Znám dobře
problémy samospráv, podnikatelů,
rozumím problémům lidí v našem kraji.
Zájmy
Rodina, historie, fitness, cykloturistika
po Jižních Čechách a také v Itálii, kterou
jsem si zamiloval.
Co o mně nevíte?
S manželkou jsme si před rokem splnili
dlouholetý sen a pořídili si malý byt
v severní Itálii kousek od moře.

Kandidát do Senátu

Volební obvod 12 - Strakonice
Zadavatel/zpracovatel:KDU-ČSL

„Poctivě sloužit“

Úspěchy

Prof. MUDr. Jan Čáp
Vystudoval Lékařskou fakultu UK
v Hradci Králové
Vedoucí endokrinologie, vysokoškolský
učitel. IV. Interní kliniky LFUK a FN
Hradec Králové
Pracoval na interních klinikách,
odborné zaměření na endokrinologii,
Vyučuje mediky a věnuje se vědecké
práci, člen výboru České
endokrinologické společnosti
Program
Udržení vysoké úrovně našeho
zdravotnictví
Neredukovat počet zdravotnických
zařízení
Zajištění dostatku lékařů a sester
Bez zvýšeného přísunu financí to při
prudkém rozvoji léčebných možností
nepůjde

Vybudoval jsem kvalitní endokrinologii
v Hradci Králové.
Co chci dělat v Senátu
Chci se věnovat především oblasti, která
je mi celý život blízká a rozumím jí. Proto
bych určitě kladl důraz na zdravotnictví
a zdravotní politiku.
Proč právě já?
Mohu využít celoživotní zkušenosti z práce
ve zdravotnictví a výuky lékařů.
Zájmy
Mám dva dospělé syny. Rád chodím
do přírody a pěstuji geocaching.
Fotografuji ptáky a přírodu. Zpívám
ve sboru. Jsem předsedou Asociace
kolegií katolických lékařů v ČR.
Co o mně nevíte?
Zpívám v chrámovém sboru v katedrále
Svatého Ducha v Hradci Králové.

Kandidát do Senátu

Volební obvod 45 - Hradec Králové
Zadavatel/zpracovatel:KDU-ČSL

„Naše země je středem
Evropy a měla by být
i ve středu našich srdcí“
Úspěchy

Ing. Josef Klement
Vystudoval VUT, Fakultu strojní Brno,
přístrojovou techniku, jakost,
automatizaci
Místostarosta města Žďár nad
Sázavou od roku 2014
Pracoval jako programátor řízení
výroby, senior programátor automatů
a vizualizačních programů
a projektový manažer
Program
Zajištění kvalitního odborného
vzdělávání se zaměřením
na uplatnitelné pracovní pozice
Držet sociální systém
Udržet mladé lidi v regionech,
tzn. zajistit jim práci, ne
"montovny", ale práce s přidanou
hodnotou
Podpora bydlení

Dokázali jsme si ve městě poradit
se složitou finanční situací v souvislosti
s investicemi, které město potřebovalo.
Podařilo se postavit moderní zázemí pro
skauty, domluvila se s krajem výstavba
tělocvičny, cyklostezek a cyklotras.
Co chci dělat v Senátu
Ve vedení města mám v gesci školství,
sociální věci a finanční řízení města,
stejným oblastem se chci věnovat
i na celostátní úrovni.
Proč právě já?
Myslím si, že dostatek zkušeností
ze soukromé sféry v kombinaci
s komunálními zkušenostmi mi dávají
znalostní předpoklady pro práci v Senátu.
Zájmy
Cykloturistika, fotbal, tenis, historie. Když
se do něčeho zakousnu, nepustím.
Co o mně nevíte?
Prošel jsem několika sporty, včetně
Taekwonda. Snažím se s životem
poprat. ;-)

Kandidát do Senátu

Volební obvod 51 - Žďár nad Sázavou
Zadavatel/zpracovatel:KDU-ČSL

„Úspěšný starosta do Senátu“

Úspěchy

Josef Bazala
Vystudoval SPŠ strojní Uherské
Hradiště, technik
Starosta Starého Města od roku 2006
Pracoval pro Let Kunovice
(nyní Aircraft Industries) na pozicích
nástrojař, technolog, dispečer,
zástupce cechu
Program
Zrychlení budování dopravní
infrastruktury, dotažení
dálniční sítě nejen v mém kraji
Boj proti suchu v krajině, především
v jižní části našeho regionu
Zavedení daňového bonusu při
narození dítěte, bonus k důchodu
pro ženy, které vychovaly děti
Dostupné a sociální bydlení
Prosazování opatření pro
ekologičtější zemědělství
a zadržování vody v krajině

Společně se zastupiteli jsme ve Starém
městě prosadili územní plán, ve kterém
jsme jasně stanovili, kde lze ve městě
podnikat, a které území je určeno
k bydlení. Vybudováním obchvatů jsme
maximálně snížili dopravu ve městě. Sítí
cyklostezek jsme napomohli k rozvoji
turistického ruchu. Vybudováním
protipovodňové ochrany jsme zabezpečili
ochranu majetku obyvatelstva.
Co chci dělat v Senátu
Doprava, boj proti suchu, podpora
lokálního zemědělství, potravinářství,
rozvoj venkova a bytová politika.
Proč právě já?
Lidé mě znají jako dlouholetého starostu
Starého Města. Celou dobu se snažím
podporovat lidi, spolky a firmy nejen ve
Starém Městě, ale také v celém regionu.
Zájmy
Lidová hudba a lidové tradice, domácí
práce, zahrádka.
Co o mně nevíte?
Věnuji se folklóru od svých 10 let. Mám
velký podíl na udržování a rozvíjení
regionálního stylu ,,verbuňku“.

Kandidát do Senátu

Volební obvod 81 - Uherské Hradiště
Zadavatel/zpracovatel:KDU-ČSL

„Žít každý den s radostí. Žít
tak, abych se nemusela
bát ohlédnout.“
Úspěchy

Michaela Blahová
Vystudovala SEŠ Zlín
Členka Rady Zlínského kraje pro
sociální oblast, rodinnou politiku
a neziskový sektor
Pracovala v Charitě Zlín jako vedoucí
centra denních služeb pro seniory,
ve vedení advokátních kanceláří
a jako pastorační asistentka
Program
Příspěvek na péči pro rodiny, které se
aktivně starají o své blízké, když jsou
staří nebo těžce nemocní
Daňové zvýhodnění až do výše
50 000 Kč pro pečující o nemohoucího
příbuzného
Opatření ke sladění pracovního
a rodinného života (zkrácené a
sdílené úvazky)
Finanční narovnání znevýhodněných
osob v důchodu, například maminky,
které pečují o své děti

Budování bezbariérového denního
stacionáře ve Zlíně a zahájení výstavby
domova pro osoby se zdravotním
postižením na Příluku a dalších
návazných služeb. Zvýšení financování
sociálních služeb z rozpočtu Zlínského
kraje o několik desítek miliónů korun.
Projekt Aktivní senioři, který podporuje
aktivní trávení života seniorů, a také
zavedení Senior Pasů.
Co chci dělat v Senátu
Sociální politika, rodinná politika, životní
prostředí. Zlepšování života rodin, seniorů
a hendikepovaných.
Proč právě já?
Jako radní Zlínského kraje mám
odpovědnost za systém sociálních služeb
a vidím, kolik zbytečných problémů
musíme neustále řešit,
např. každoroční dohadování o množství
peněz na sociální služby. Toto bych
chtěla změnit.
Zájmy
Ráda se setkávám s lidmi při různých
příležitostech. Jsem ale i vděčná své
rodině, že mě dokáže vytrhnout od
povinností a vytáhne mě třeba do
přírody. Ráda čtu a zajdu si na wellness.

Kandidátka do Senátu
Volební obvod 78 - Zlín

Zadavatel/zpracovatel:KDU-ČSL

„Spojme odvahu
s odpovědností“
Úspěchy

prof. RNDr.
Václav Hampl, DrSc.
Vystudoval fyziologii na
Přírodovědecké fakultě a 2. lékařské
fakultě Univerzity Karlovy
Senátor a profesor fyziologie
Emeritní rektor Univerzity Karlovy
v Praze, předtím přednosta jejího
Ústavu fyziologie, výzkumník
na Lékařské fakultě Minnesotské
univerzity v Minneapolis, USA
Program
Euroatlantické ukotvení ČR v EU
a NATO a naše proaktivní a pozitivní
role
Zdravé životní prostředí, řešení
problémů klimatu, sucha, odpadů,
emisí
Problémy Prahy jako overturismus,
doprava, dostupnost bydlení
Podpora vědy a vzdělanosti

Postavení několika vědeckých center UK,
zavedení stále funkčního mechanismu
financování vědecké práce. Podařilo se
mi přimět prezidenta Zemana, aby
jmenoval profesorem M. Putnu, což před
tím odmítl.
Co chci dělat v Senátu
Dále se věnovat evropské agendě,
bezpečnosti a spravedlnosti (ústavnost,
vláda práva), environmentálním
tématům, vědě, vzdělanosti,
a problémům, které se týkají vnitřní
Prahy.
Proč právě já?
Dovoluji si nabídnout nadhled,
samostatné přemýšlení, vzdělanost
a schopnost bezprostřední komunikace
se zahraničními partnery, ale i skromnost.
Zájmy
Rodina, jízda na kole, na lyžích, na lodích
všeho druhu. Památky a příroda, rád také
cestuji v jiných zemích.
Co o mně nevíte?
Před 10 lety jsem psal o plicní cirkulaci.
Moc průlomové to nebylo, ale teď je to
moje nejcitovanější vědecká práce,
protože pomáhá chápat, jak je to
s koronavirem.

Kandidát do Senátu
Volební obvod 27 - Praha 1

Zadavatel/zpracovatel:KDU-ČSL

„Neseď s rukama v klíně,
využij příležitosti
a nápady ve prospěch celku“
Úspěchy

Ing. Jiří Carbol
Vystudoval VUT, Fakulta stavební
Senátor, starosta obce Dobrá
od roku 2010
Pracoval jako mistr a stavbyvedoucí,
podnikatel, náměstek hejtmana,
poslanec

Zrušení mýtného u některých silnic
prvních tříd v obcích s velkou dopravní
hustotou. Vybojovali jsme pro kraj
2,5 miliardy korun na kotlíkové dotace,
bude vyměněno 22 000 nevyhovujících
kotlů. Výstavba obchvatu Frýdku-Místku.
Co chci dělat v Senátu
Zdravotnictví, školství. Hodlám
podporovat každé řešení, které v krajině
zadrží vodu (pozemkové úpravy, obnova
rybníků, atd.). Boj se suchem musí být
veden pomocí odborníků.

Program

Proč právě já?

Zdravé životní prostředí, ve kterém
budou vyrůstat naše děti
Podpora zaměstnanosti, aby naše
rodiny mohly prožít plnohodnotný
život
Zdravotnictví a sociální služby, které
budou chránit zdraví a život všech lidí
Bezpečná města a vesnice, kde budou
lidé pracovat i odpočívat
Rodina, volný čas dětí a mládeže
Podpora rozvoje obcí, aby se
neotevíraly nůžky mezi městem
a vesnicí

Jako zkušený ,,harcovník“ se v politice
orientuji jak v jejím obsahu, tak i v její
formě. Ve své práci se dnes a denně
snažím najít taková řešení problémů,
která jsou dobrá pro všechny.
Zájmy
Turistika, sport, rodina, zajímám se o dění
v Moravskoslezském kraji, věnuji se
seniorům a hendikepovaným.
Co o mně nevíte?
Jeden z projektů, které osobně podporuji,
jsou Rekordy handicapovaných hrdinů.
Jsou to úžasní lidé, kteří navzdory
těžkému osudu dokázali velké věci.

Kandidát do Senátu

Volební obvod 69 - Frýdek-Místek
Zadavatel/zpracovatel:KDU-ČSL

„Odpovědná budoucnost“
Úspěchy

RNDr.
František John
Vystudoval Přírodovědeckou fakultu
UP Olomouc (ekologie) a Fakultu
sociálních studií MU Brno (humanitní
environmentalistika)
Starosta Zábřehu od roku 2010
Pracoval pro Arcidiecézní Charitu
Olomouc, zabýval se životním
prostředím na krajském úřadu a byl
v představenstvu vodohospodářské
společnosti
Program
Vytváření funkční krajiny
Řešení sucha, klimatické změny,
ochrany vod, obnovy alejí a dalších
krajinných prvků
Zajištění financování sociálních služeb
Budování cyklostezek
Všestranný rozvoj regionu - doprava,
vzdělání, inovace, kvalita života,
fungující společnost

Od roku 2011 realizace desítek projektů
pro město a region v celkovém objemu
přes 2 mld. Kč, z hlediska vyjednávání
a realizace byla nejnáročnější
rekonstrukce kanalizace (v Zábřehu
25 km nových a rekonstruovaných řadů
za 750 mil. Kč).
Co chci dělat v Senátu
V Senátu se chci jako dlouholetý starosta
věnovat tématům měst, obcí
a regionálnímu rozvoji, dále svým
prioritám, které uvádím v programu.
Proč právě já?
Pokud nechceme, aby naše budoucnost
byla neustálou krizí, musíme problémy
řešit okamžitě. Na řadu témat jsem jako
ekolog upozorňoval už před mnoha lety,
dnes se projevují (např. sucho, kalamitní
stav lesů, důsledky globalizace). Nabízím
pro naši společnou budoucnost své
zkušenosti i pracovní elán.
Zájmy
Rodina, umění a dějiny architektury, jako
kampanolog se zabývám zvonařstvím,
dále včelařím. Mám rád pohyb.
Co o mně nevíte?
Spolu s přáteli zvoníky jsme v roce 2015
odlili 200 kg zvon, který dnes visí ve věži
zábřežského kostela.

Kandidát do Senátu
Volební obvod 66 - Olomouc

Zadavatel/zpracovatel:KDU-ČSL

„Lidé z mého regionu už
ví, že jsem tu s nimi a pro ně“
Úspěchy

RNDr. Jitka Seitlová
Vystudovala odbornou geologii,
regionální plánování, Univerzita
J.E. Purkyně Brno, doktorát regionální
geologie a geofyzika, státní zkoušky
EIA, zapsaná mediátorka
Senátorka a krajská zastupitelka
Praxe hydrogeologické průzkumy
ochrany vod, manažer mezinárodní
firmy pro odpady, vedoucí referátu
ŽP okresu, Ministerstvo životního
prostředí, zástupkyně veřejného
ochránce práv
Programová hesla
Voda, půda a lesy pro život
Cesty, které vedou do cíle
Bohatství regionu je v našich rukou
Bezpečí díky dosažitelným
zdravotním službám
Spravedlivé zákony pro lidi
Lásku a rodinou péči všem, kdo ji
potřebují

Prosadila jsem do zákonů např. první
ochranu před domácím násilím, do
jednacího řádu Senátu institut veřejného
slyšení, nápravu manipulování restituční
tečky, odškodnění lidem po povodních
zkrachovalé pojišťovny Morava, podíl
přednosti vypořádání dluhů neplatičů
ve společných domech před zástavními
právy bank a další stovky případů osob
vůči nesprávnému postupu úřadů.
Co chci dělat v Senátu
Mým cílem jsou srozumitelné
a spravedlivé zákony, bez možností
pro korupci, těžištěm mé odbornosti
je oblast životního prostředí a veřejné
správy, nadále chci být nápomocná
v řešení všeho, co stěžuje život lidem
v mém regionu.
Proč právě já?
Oslovila mne řada starostů, lidí z různých
institucí, s nimiž jsem spolupracovala
na řešení problémů, i jednotliví občané,
kteří mi projevili podporu. Nyní je trápí
zejména extrémy počasí, sucho nebo
přívaly vody, a právě v této oblasti mohu
nabídnout i svou profesní odbornost.
Zájmy
Moje tři vnoučata, zahrada, dobré knihy,
ráda jezdím na kole, ale moc času
nezbývá. Žiji se šlechtičnou! Kočička
britka Elinka, dnes už ve věku úctyhodné
dámy 16 let.

Kandidátka do Senátu
Volební obvod 63 - Přerov

Zadavatel/zpracovatel:KDU-ČSL

„Buď rozhodný, udatný
a jednej! Neboj se a neděs.“
Úspěchy
Opakovaně jsem získal 3,5 mld. Kč
na krajské silnice (silnice II. a III. tř.),
podporu oprav památek v regionu
(Pozořice, Újezd u Brna, Blučina).

Ing. arch.
Jaroslav Klaška
Vystudoval architekturu na VUT v Brně
V současnosti pracuje jako architekt
a konzultant
Působil jako starosta obce s rozšířenou
působností, poslanec PČR
(místopředseda rozpočtového
výboru a člen hospodářského výboru)
Program
Doprava v regionu - rozšíření dálnice
D1, úpravy vyškovského železničního
nádraží, obchvaty měst, nové
komunikace
Zásobování obyvatel pitnou vodou
Recyklace vody a její návrat přírodě
Výsadba krajinné, městské
a ochranné zeleně
Podpora zkrácených úvazků
Dostupné bydlení
Podpora inovací, daňových úlev
podnikatelům postižených pandemií

Co chci dělat v Senátu
Celou dobu se zabývám potřebami
a právy lidí v mém regionu. Z toho
vyplývají i návrhy zákonů a ústavních
stížností. Těžištěm mé odbornosti je
ochrana prostředí, ale také výkon státní
správy.
Proč právě já?
Chtěl bych zúročit své zkušenosti
z komunální ale i z celostátní politiky,
podporovat demokracii a pomoci řešit
problémy svého regionu, zejm. v dopravě,
která je palčivým tématem.
Zájmy
Rád zpívám, byl jsem členem sboru
APS Moravan, nyní místní chrámový
sbor podpora skvělého talentu mladého
sbormistra, studenta JAMU, cestuji
a sleduji závody F1.
Co o mně nevíte?
V současné době zpívám v chrámovém
sboru se skvělým mladým sbormistrem.

Kandidát do Senátu
Volební obvod 57 - Vyškov

Zadavatel/zpracovatel:KDU-ČSL

„Rozhýbejme tělo,
rozhýbejme stát“
Úspěchy

MUDr.
Tomáš Tomáš, Ph.D.
Vystudoval Lékařskou fakultu
Masarykovy univerzity v Brně
Přednosta I. ortopedické kliniky
ve Fakultní nemocnici u sv. Anny
v Brně
Zastupitel v městské části Brno-sever
Program
Dostupná zdravotní péče pro všechny
Boj proti znevýhodňování seniorů
na trhu práce a ve zdravotnictví
Bezbariérovost úřadů a pomoc
postiženým při komunikaci s úřady
Kratší čekací doby u specialistů
Prevence násilí na dětech a seniorech
Podpora volnočasových aktivit dětí
Prevence psychických nemocí
Zlepšení systému vzdělávání
zdravotnických pracovníků

Jako první v České republice jsem
implantoval pacientovi náhradu lopatky
vyrobenou na 3D tiskárně, provedl jsem
implantaci některých speciálních typů
onkologických endoprotéz nebo unikátní
náhradu pánevní kosti. V tomto roce jsem
vedl ojedinělou operaci, při které jsme
vyměnili pacientce oba kolenní
klouby zároveň.
Co chci dělat v Senátu
V Senátu se chci zaměřit na zkvalitnění
lidského života. Každý má právo
na co nejlépe prožitý život a důstojné
stáří. Legislativa ČR je ale v některých
ohledech zkostnatělá. Musíme ji
rozhýbat! Děti potřebují větší podporu
volnočasových aktivit, ženy právo
na rozhodnutí, kde budou rodit, všichni
pak potřebují zdravé tělo i duši.
Proč právě já?
Celý život se pohybuji ve zdravotnictví.
Vím, jak pomoci lidem a léčit jejich
těžkosti. Rád bych tuto svou zkušenost
přenesl i do Senátu. Naše populace
stárne a je nutné, aby o tyto lidi bylo
postaráno a nebyli diskriminováni
na trhu práce ani ve zdravotnictví.
Zájmy
Ve volném čase trávím čas se svou ženou
a čtyřmi dětmi, rád sportuji, čtu
a pracuji na chalupě.
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