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Kdo usedne na radnici,
rozhodnete vy.
P

ravidelní čtenáři našeho měsíčníku, kteří
jsou zvyklí na tomto místě nacházet senzační objevy reportérů agentury Wild Duck
Press, budou tentokrát asi zklamáni. Jsou
totiž situace, kdy musí jít veškerá sranda
stranou (v našem případě z titulní na jednu
z vnitřních stran). Volební speciál Kurýru
bereme vážně.
Třetí říjnový víkend rozhodne o tom, kdo bude po následující
čtyři roky řídit naše město, a my bychom byli rádi, kdyby se tohoto rozhodování zúčastnilo co nejvíce Berouňáků. Od roku 1994
bohužel u komunálních voleb pravidelně klesá účast a laťka je
v tuto chvíli nastavena na smutné hodnotě 36,94%. Po šestnácti
letech končí odchodem bývalého starosty do ministerské pracovny jedna významná etapa ve vedení města, v průběhu následujícího volebního období vyschne dotační eurovod, rychle se rozvíjející město bude stát před mnoha novými úkoly a výzvami. To
vše a mnohé další za nás po čtyři roky bude řešit jedenadvacet
statečných, které vyšleme do zastupitelstva jako své zástupce.
S pýchou sleduji, jak Beroun získává jedno prestižní ocenění
za druhým, jak vítězí na poli sportovním, kulturním, společenském i historickém. Jsem hrdý na syny a dcery našeho města,
jež se i jeho jménem bijí za nás všechny v hokejových arénách,
na televizních obrazovkách či ve Strakově akademii a říkám si,
že snad i my, řadoví občané dokážeme něco velkého. A proto vás
všechny volám – pojďme k volbám a překonejme společně hranici
40% volební účasti! Samozřejmě čím výše, tím lépe. x

15.–16. 10.
komunální
a senátní

VOLBY

v Berouně

tentokrát
vážně

Maximum kvalitních, objektivních a zajímavých informací pro vaše odpovědné volební rozhodování.

volby 2010

volební speciál

ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ

kandidáti, názory, prezentace

děláme věci jinak

P

Pro propagaci
Vaší firmy
opravdu nemusíte
dělat všechno!

řemýšleli jsme se v redakci, o čem vlastně jsou ty volby. Co je pro jejich úspěšný
průběh to nejdůležitější. Nakonec jsme došli
k tomu, že volby jsou především o informacích a o rozhodnutích. Má-li být rozhodnutí
promyšlené a odpovědné, mělo by proběhnout na základě informací seriózních, objektivních a komplexních. A protože jeden
ze sloganů Kurýru říká, že „důležité je, jaké
máte informace“, pokusili jsme se vám obstarat co nejkvalitnější. Věřte, že to vůbec
nebylo jednoduché. My ale máme rádi náročné úkoly, a proto jsme se nenechali zlákat polovičatými řešeními. Chtěli jsme vám
představit tváře všech 123 kandidátů do berounského zastupitelstva stejně jako názory lídrů všech sedmi
kandidátek. Nabídli jsme prostor pro vlastní prezentaci kandidátům do voleb komunálních i senátních, telefonovali jsme, mailovali, SMSkovali... Podařilo se nám toho hodně, ale ne všechno.
Bohužel vám nemůžeme nabídnout v našem volebním speciálu odpovědi některých uchazečů o křesla v zastupitelstvu,
bohužel nenajdete v představení kandidátů některé fotografie.
Není to v žádném případě projev nesympatií ze strany redakce či
snad dokonce cenzury. Roli v tomto případě nehrály ani rozpočty na kampaň, protože účast v té podstatné části (tribuně lídrů
a kompletním přehledu kandidátů) jsme nabídli všem zcela zdarma. Nehledejte za tím tedy nic víc, než míru zájmu o prezentaci
svých myšlenek a lidí, kterou tímto některé politické subjekty
projevily. Naší snahou opravdu bylo informovat o všech. x
podepsán Azor, hlídací pes berounské demokracie
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Beroun roste,
účast klesá.
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Pojďme s tím
něco dělat!

Předvolební tribuna je výjimečná
jak počtem kladených otázek, tak
složením jejích respondentů. V zájmu vyváženého přístupu jsme v dostatečném předstihu oslovili jedničky všech kandidátek, které se budou
nadcházejícího klání účastnit. Snad se nám podařilo
ptát na věci, které napadají i vás, případně vám odpovědi jednotlivých kandidátů napoví, v které části
volební listiny hledat své favority. Nuže, ptáme se:

tribuna

na čele kandidátky vás staví do role
1. Pozice
potenciálního starosty. Jste připraveni

2.
3.
4.

v případě pro vás příznivého volebního
výsledku tuto pozici zaujmout?
Co bude podle vás největší problém našeho
města v následujících čtyřech letech?
Město Beroun je účastníkem letitého soudního
sporu souvisejícího s bývalou skládkou
komunálního odpadu na Lištici. Vnímáte tuto
kauzu jako vážnou potenciální hrozbu?
Jaký je váš vzkaz pro voliče?

Tomáš Havel,
ODS

1.

Do této role mě nestaví jen postavení na čele kandidátky, ale
hlavně moje pozice ve struktuře vedení města. Takřka osm
let jsem byl jediným místostarostou města a v současnosti jsem
jeho starostou. Mám zkušenosti s vedením města a výsledky mé
práce jsou rozhodně ve městě vidět. Mám také řadu rozpracovaných projektů i mnoho nových plánů s jasnou perspektivou pro
budoucnost města. A mám dost chuti i sil na pozici starosty pokračovat i po volbách.

2.

Město funguje a nevidím důvod, proč by tomu tak nemělo
být i nadále. Stalo se Historickým městem roku, Městem pro
byznys i Městem, kde se nejlépe žije. Nepřeceňuji tato hodnocení a vím, že vše není ideální. Problémům se snažím předcházet.
Vnitřním auditem na radnici uspořit finance. Modulárním systémem staveb navýšit místa ve školkách. Upravit systém parkování v centru a podpořit výstavbu parkovacího domu. Naplánovat
dopravní terminál, jižní obchvat města i bezpečné cyklostezky.
Připravit změny vyhlášek a posouzení množství heren s cílem
zvýšení bezpečnosti a dodržování nočního klidu. Spustil jsem
on-line přenosy a rozšiřuji systém zveřejňování informací.

3.
Šárka Endrlová,
Nezávislí Berouňáci

1.

Se vší pokorou věřím, že ano. Nabízím Berounu své pracovní zkušenosti z vysoké manažerské pozice i vlastního podnikání, jazykové vybavení a znalost problematiky města. Prostudovala jsem všechny dostupné podklady, rozpočet města a jeho
strukturu, realizované i plánované projekty. Navíc mám k dispozici 16 let zkušeností Nezávislých Berouňáků, kteří se významně
zasloužili o dnešní podobu Berouna. Na radnici nelze přijít bez
důkladné přípravy a já jsem přesvědčena, že jsem udělala vše pro
to, abych mohla začít ihned pracovat.

Současné problémy se skládkou mají původ už v osmdesátých letech minulého století a město je tak trochu zdědilo.
Předložili jsme soudu mnoho argumentů i znaleckých posudků
podporujících nedůvodnost, a hlavně nerozumnost požadavku
na odstranění nepatrné části skládky. Shodujeme se se Správou CHKO Český Kras do skládky nezasahovat, ale provést její
urychlenou rekultivaci. I my upřednostňujeme začlenění skládky do krajiny při současném účelném a hospodárném nakládání
s veřejnými prostředky. Spor se musí co nejméně dotknout občanů města. Proto jsme navrhli odkup či směnu dotčených pozemků a jejich následnou rekultivaci .

4.

Aby si uvědomili, jakou zodpovědnost mají ve svých rukou.
Nejedná se o zábavu, vtip či kratochvíli na zkoušku. Neměli
by podlehnout laciným slibům nebo marketingovým předvolebním proklamacím. Měli by vycházet ze své zkušenosti, z toho co
o kandidátech vědí. Měli by prostě volit toho, koho znají, o kom
vědí, že pro město něco vykonal a komu proto věří. Já jsem prožil
v Berouně celý život a posledních osm let pro něj pracuji naplno.
Jsem přesvědčen, že to voliči vědí a že mi věřit mohou. x

2.

Nemám ráda slovo „problém“. Největší úkol pro nadcházející období vidím v nalezení nových možností financování
veškerých městských aktivit. V uplynulém desetiletí investoval
Beroun do svého rozvoje téměř ¾ miliardy (!) korun. Bezmála
70% z toho tvořily nejrůznější dotace, převážně z fondů EU. Ty
končí v roce 2013 a Beroun tak přijde o svůj nejvýznamnější zdroj
peněz. Proto mám v plánu podpořit všechny aktivity, které znamenají přísun peněz do městské kasy, a věřím, že Beroun najde
způsob, jak se finančně postavit „na vlastní nohy“.

Ivan Kůs,
ČSSD

3.

Tuto kauzu nepovažuji za hrozbu pro město ve smyslu možných právních důsledků. V celé záležitosti ale vidím hrozbu
ekologickou a je v zájmu nás všech, aby skládka nezůstala našim dětem jako šokující dědictví. Od roku 1962 do roku 1995 se
na skládku Lištice svážel odpad z celého berounského okresu.
Dle studií ekologů je jediným možným řešením rekultivace skládky, na kterou má město Beroun připravené dotace z EU. Celý spor
o skládku spočívá v tom, že třicetiletý komunální odpad přerostl
na část pozemku, která nepatří městu. Majiteli této části nabídlo
město náhradní pozemek a požádalo ho o souhlas s rekultivací.
Dotyčný odmítl všechny návrhy města a dokonce podal žalobu
o vyklizení skládky, což je dle posledního ekologického posouzení vyloučené. V roce 2013 skončí možnost použít dotaci z EU
a tento spor nebude mít svého vítěze, jen poražené.

4.

Volte osobnosti, kterým skutečně věříte, a které už ve svém
životě něco dokázaly. Beroun potřebuje schopné a morální
zastupitele, kteří plynule navážou na dosavadní úspěšný rozvoj
města tak, aby se tu dobře žilo všem generacím Berouňáků. Přeji
Vám šťastnou ruku! x

1.

Jistě zajímavá představa. Jsem ovšem realista a vím, že cesta
k její realizaci je více než složitá. Nepředpokládám totiž, že
by jakákoliv volební strana, včetně té naší, v zastupitelstvu získala nadpoloviční většinu. Vše bude záležet na výsledku voleb
a na povolebních vyjednáváních. Při nich určitě budeme požadovat poměrné zastoupení zvolených volebních stran v radě města a ve výborech zastupitelstva. Podle mých zkušeností je třeba
ke každé veřejné funkci přistupovat s velkou pokorou, ale nebát se. Dobře vykonávat takovou funkci není vůbec jednoduché
a snadné. Myslet si, že všemu rozumím a že stačí jen zasednout
za stůl a bouchat do něj a ono to „pofrčí“, je naivní představa některých suverénních povah, které určitě každý známe.

2.

Ve světle současné smršti vládních škrtů a hledání úspor ať
to stojí, co to stojí, bude bezpochyby zásadním úkolem dostát finančním závazkům města a získat dostatek prostředků pro
jeho každodenní chod a další rozvoj.

3.

V rozhovoru pro jeden berounský týdeník z 26/8 t. r. jsem
za svojí noční můrou označil představu, že by město bylo
povinno uhradit likvidaci skládky a že by na to nemělo dost peněz. Rád bych se mýlil, ale moc jistoty nemám. Kde bych jí také
mohl vzít. Nepatřím totiž mezi těch několik málo vyvolených,
kteří znají všechny okolnosti případu. Přitom zastupitelstvo bylo
tehdejším starostou opakovaně ubezpečováno, že městu nic nehrozí. V této souvislosti doporučuji čtenářům přečíst si článek našeho kandidáta Ing. I. Pujmana v 1. čísle našich volebních novin
Společný dům Beroun. V článku se zabývá touto kauzou tak, jak
ji vidí. Uvádí její příčiny a další zajímavé okolnosti. Naše volební
noviny lze najít také na webové adrese www.cssdberoun.cz.

4.

Těm, kteří k volbám moc nechodí si dovoluji doporučit malé
zamyšlení nad tím, že podstatou současné vládní politiky
oddlužit stát, který je přitom šestým nejméně zadluženým státem
v EU, není nic jiného, než zejména zprivatizovat maximum veřejné služby. Sem například patří sociální záležitosti, zdraví a zdravotní pojištění, školství, bydlení, kultura, doprava apod. Jde totiž
o velký a v podstatě jistý byznys a ten jak známo se moc neptá,
zda na to máš. „Zaplať nebo si jdi dál“. Pokud nás k volbám půjde
málo může se stát, že město v dalším období budou spravovat
převážně lidé s podobným „obchodním“ přístupem k veřejným
záležitostem. Ideální by ovšem bylo, kdyby se podařilo zvolit
pluralitní, názorově vyvážené a spolupracující zastupitelstvo.
K tomu všem voličům přeji šťastnou ruku. x

Patrik Brodan,
TOP 09

1.

Samozřejmě, o tom nemůže být pochyb. Nechci jen mluvit
do větru, to není můj styl. Vedení radnice po tolika letech
potřebuje částečně generačně obměnit, což přinese modernější
způsob řízení města podložený někdy snad až více “zdravějšími”
názory a hodnotami nových zastupitelů.

2.

Peníze, peníze a zase jenom peníze. Podaří-li se zajistit
dostatek finančních zdrojů pro město Beroun, ať již získáváním peněz z EU, či financovaní prostřednictvím PPP (partner
public partnership), určitě se pak bude lépe řešit veškerá nově
vzniklá potřeba občanů v dopravě, zdravotnictví, či kultuře atd.
Je tak důležité hledat stále další a další zdroje peněz, protože bez
nich cokoliv řešit je vždy složitější, jinak řečeno stále dokola platí
„bez peněz do hospody nelez“.
Určitě nechci zapomenout na bezpečnost lidí v Berouně, jelikož rychlý rozvoj města úměrně přináší i více problémů spojených s kriminalitou. Jednou z priorit je jistě zajistit občanům
bezpečné a klidné místo pro život.

Daniel Brodan,
Berounští
nestraníci

1.

Myslím, že ne každý lídr musí být automaticky kandidátem
na starostu. Chci pracovat pro město, ale o tento post usilovat nebudu. Hlavním důvodem je, že nechci, aby mě komunální
politika živila. Umožní mi to na věci nahlížet z pohledu běžných
občanů a ne z pozice svého osobního prospěchu. Druhým mým
důvodem pak je i to, že chci nadále pracovat v komerční sféře
(bankovnictví) a využívat svých nabytých zkušeností k rozvoji
a fungování města. Budeme-li zastoupeni v novém zastupitelstvu, podpoříme jen takového starostu, pro kterého bude čest
pracovat pro Beroun a bude mít chuť elán v Berouně změnit
věci k lepšímu.

2.

Největším problémem by mohlo být něco zásadního, o čem
ví v tuto chvíli jen pár zasvěcených a dosud se to dařilo držet pod pokličkou. To ale nepředpokládám. Pokud tedy nezaklepe na dveře skříně nějaký opravdu nebezpečný kostlivec, čekají
nás jen problémy běžné. Ale teď vážně. Myslím, že většina toho,
co Beroun bude řešit, by se dala zahrnout pod termín vyvážený
rozvoj. Město prošlo za posledních několik let velkou expanzí,
stalo se vyhledávaným místem pro bydlení. Postavilo se, staví se
a plánuje se vystavět velké množství bytových i rodinných domů,
přicházejí noví lidé a tomu musí odpovídat rozvoj i v dalších oblastech. Beroun má velkou šanci stát se centrem širšího regionu,
přitáhnout nové obyvatele z okolních vesnic i Prahy západ a nabídnout jim služby fungujícího města. To ale předpokládá, že nebude problém projet město autem, zaparkovat, že se tu budou
lidé cítit bezpečně...

3.

Jako většina občanů Berouna znám tuto kauzu prakticky
jen z médií. Podle toho jaká televize a jaký redaktor se jí právě zabývá, vnímám jí tu jako velký, jindy jako obrovský problém.
Nemám k dispozici podrobné, přesné a nestranné informace,
které by mi umožnily zaujmout jednoznačné stanovisko. Myslím
ale, že v posledních letech, že se tato kauza přenesla do osobní
roviny vyjednávajících a poněkud se vytratilo hledání přijatelného řešení pro všechny.

4.

Rád bych pozval především mladé voliče, aby přišli volit.
Nejen celostátní, ale i komunální politika nás denně ovlivňuje a bylo by škoda tuto šanci nevyužít. Už jen proto, že další
komunální volby budou opravdu až za čtyři roky. V Berouně nic
podobného jako mimořádné volby do parlamentu rozhodně neočekávám. Přijďte 15. a 16. října, kroužkujte dle svého uvážení
a rozhodněte. 

3.

Kauzu vnímám pouze prostřednictvím medií, nemám tak
dostatek relevantních informací, zda pravda je na straně
města Beroun, či na straně majitele pozemku pana Šebely. Určitě se však nejedná o jednoduchou záležitost, když se řeší již
několik let ve složitém soudním procesu. Nechci nyní předbíhat
vyjádření soudu, vždy existuje varianta dohody, jak celou věc vyřešit, osobně bych raději volil tuto cestu. Zároveň by možná také
nebylo od věci nechat zpracovat nové technologické posudky složení a stáří odpadu za použití dnešních moderních technologii,
na základě kterých by bylo vidět zda náhodou skládka není majitelem pozemku nadále využívaná a odpad tak stále navyšován se
snahou získat co největší finanční obnos.

4.

Naše vzkazy voličům jsme nahráli na volební video na youtube.com pod názvem “ Berouňáci to maj v hlavě srovnaný”.
Radnice by jistě neměla být pasivní “úřednickou” institucí, ale reprezentativní pro-klientskou “ službou” pro své občany. Transparentnější fungování a více týmové rozhodování jsou podmínkou
pro efektivní výsledky. Voliči svou volbou vybírají konkrétní lidi,
které chtějí v zastupitelstvu a já věřím, že kandidáti TOP 09 jsou
atraktivní volbou pro “čerstvou krev a svěží vítr” na radnici velmi
prestižního města Beroun. x
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v případě pro vás příznivého volebního
výsledku tuto pozici zaujmout?
Co bude podle vás největší problém našeho
města v následujících čtyřech letech?
Město Beroun je účastníkem letitého soudního
sporu souvisejícího s bývalou skládkou
komunálního odpadu na Lištici. Vnímáte tuto
kauzu jako vážnou potenciální hrozbu?
Jaký je váš vzkaz pro voliče?

Kandidáti do zastupitelstva
kandidátka

č.1

MUDr. (54)
BEZPP

3. Lidinský
Stanislav
Mgr. (50) BEZPP

4. Šírová Jana
Mgr. (56) BEZPP

5. Marx Pavel
(66) BEZPP

6. Hojka Ivo
MUDr. (51)
BEZPP

7. Besser Jiří
Mgr. Bc. (29)
BEZPP

8. Chlumská Eva
Mgr. (40) BEZPP

9. Štěpánek Josef
(37) BEZPP

10. Šiller Martin
Ing. (42) BEZPP

11. Táborská
Kateřina MUDr.
(46) BEZPP

kandidátka

č.2

12. Dolejš Radek
(37) BEZPP

13. Parkan Jan
(51) BEZPP

14. Onderka
Martin Mgr. (46)
BEZPP

15. Mahr Edward
(35) BEZPP

16. Končel Pavel
(46) BEZPP

17. Kučerová
Miroslava
Ing. (54) BEZPP

18. Kafka Pavel
(38) BEZPP

19. Endrle
20. Vilímová
Miroslav Ing. (67) Renata (35)
BEZPP
BEZPP

21. Jiras Michal
(50) BEZPP

2. Ečer František
(51) ODS

3. Chalupová
Soňa RNDr. (54)
ODS

4. Frausová Alena
MUDr. (62) ODS

5. Burkert Viktor
Ing. (55) ODS

6. Žbel Miroslav
(31) ODS

7. Kutzendörfer
Michal (39) ODS

8. Kotoul Přemysl
MUDr. (53)
BEZPP

9. Hašler Petr
(56) ODS

11. Ropková
Jiřina MUDr. (76)
ODS

10. Minařík David
(37) ODS

kandidátka

14. Král Šimon
(32) BEZPP

15. Nekolný
František (48)
ODS

16. Abraham
Karel Ing. (60)
ODS

17. Šeﬂ Petr (48)
BEZPP

18. Mojžíšová
Ladislava
Mgr. (64) ODS

19. Balcarová
Vladimíra (58)
ODS

20. Kindl Marek
Mgr. (41) BEZPP

21. Bendl Jiří (25)
ODS

2. Schenk Pavel
(43) ČSSD

3. Setnička Josef
Ing. (66) BEZPP

4. Suchý Miroslav
(36) ČSSD

5. Berková
Andrea (36)
ČSSD

6. Pujman Ivo
Ing. (53) BEZPP

7. Pěničková
Dagmar MUDr.
(50) BEZPP

8. Šimon Ondřej
(28) ČSSD

9. Cozl David
(34) ČSSD

(1 kandidát)

10. Langmajer
Marek Bc. (34)
ČSSD

12. Hubinger
Vojtěch (54)
BEZPP

1. Havel Tomáš
Ing. (55) ODS

13. Tuček Martin
Bc. (25) ODS

kandidátka

č.3

Volte
Pravý Blok

ODS

(21 kandidátů)

č.4

1. Froněk Roman
(52) BEZPP

ČSSD

(21 kandidátů)

1. Kůs Ivan
Mgr. (63) ČSSD

11. Bielik Petr
(40) ČSSD

12. Trejbal
Zdeněk Ing. (66)
ČSSD

13. Havránek Ivan
(63) BEZPP

1. Brodan Patrik
BBA (32) TOP 09

2. Machart Kamil
(37) TOP 09

3. Matějka Jiří
(47) TOP 09

12. Boldi Simona
Ing. (35) BEZPP

13. Grajcar
Roman (38)
BEZPP

14. Darebný
Pavel MUDr. (34)
BEZPP

15. Chocová
Olga Mgr. (56)
BEZPP

2. Beneš Ondřej
Ing. (26) BEZPP

3. Balek Miloslav
MUDr. (79)
BEZPP

4. Prošek Jiří
Mgr. (42) BEZPP

5. Šnaidauf Emil
Mgr. (54) BEZPP

15. Vepřovský
Petr Ing. (28)
BEZPP

16. Benešová
Dominika (23)
BEZPP

17. Eliášek
Jaroslav (54)
BEZPP

10. Pinkasová
Jiřina (57) KSČM

11. Strosová Jitka
(57) BEZPP

kandidátka

č.5

14. Černík
Vladislav
Mgr. (66) ČSSD

15. Roztočil
Martin Mgr. (38)
ČSSD

16. Vlachopulos
Achileas (49)
ČSSD

17. Vlček Petr
(57) ČSSD

18. Cozlová
Helena (29)
ČSSD

19. Svobodová
Václava (49)
BEZPP

20. Rujder Tibor
(69) ČSSD

21. Knížetová
Blanka (54)
BEZPP

4. Lojka Petr
Ing. (42) TOP 09

5. Soukupová
Jitka Mgr. (42)
BEZPP

6. Brodan Daniel
MUDr. (57)
TOP 09

7. Kažmierski
Tomáš Ing. (38)
BEZPP

8. Vališ Pavel (30)
BEZPP

9. Lehovič Pavel
(45) BEZPP

10. Jansová
Markéta
Mgr. (31) BEZPP

11. Blacký Oto
(37) TOP 09

TOP 09

(21 kandidátů)

kandidátka

č.6

BEROUNŠTÍ
NESTRANÍCI.cz
1. Brodan Daniel
(17 kandidátů) Ing. (26) BEZPP

16. Kebrlová Jitka
(34) BEZPP

17. Vacek Zdeněk
Ing. (29) TOP 09

18. Kolovrat Vít
(34) BEZPP

19. Bergerová
Marcela JUDr.
(45) BEZPP

20. Belfín Josef
Mgr. (62) BEZPP

21. Velíšek Jan
(59) BEZPP

6. Král Jiří
Ing. (55) BEZPP

7. Ludvík Ondřej
Bc. (27) BEZPP

8. Miltner Josef
(40) BEZPP

9. Pavlis Daniel
Mgr. (25) BEZPP

10. Králová Jana
(26) BEZPP

11. Šnaidauf
Ondřej Bc. (23)
BEZPP

12. Mikšová Jana
Ing. (26) BEZPP

13. Říha Petr (45)
BEZPP

14. Dvořák Jiří
(27) BEZPP

1. Strnad Ladislav
Doc. Ing. CSc.
(68) KSČM

2. Vodička
Alexandr (48)
BEZPP

3. Pokorný Jiří
(73) KSČM

4. Kára Jan (65)
KSČM

5. Pavlis Josef
(34) BEZPP

6. Tancl Karel
Mgr. (65) BEZPP

7. Luxemburg
Ladislav (70)
KSČM

8. Morda Vladimír 9. Radová Tereza
(69) KSČM
(22) BEZPP

13. Jedlička
Jaromír (72)
KSČM

14. Svobodová
Marie (62)
BEZPP

15. Krása
Stanislav (72)
BEZPP

16. Schiller
Mojmír (68)
BEZPP

17. Zapletalová
Jaroslava (69)
KSČM

18. Heřmanová
Ludmila (64)
KSČM

19. Chomát Jiří
Ing. (67) BEZPP

20. Čapek
Antonín (68)
KSČM

kandidátka

č.7

KSČM

(21 kandidátů)

12. Týblová Marie
(70) KSČM

21. Doušová
Anna (70) KSČM

Maximum kvalitních, objektivních a zajímavých informací pro vaše odpovědné volební rozhodování.

Ing. (32) BEZPP

kandidáti, názory, prezentace

(21 kandidátů)

volební speciál

NEZÁVISLÍ
BEROUŇÁCI 1. Endrlová Šárka 2. Holub Jiří

Lovte dobré herce
kroužkováním.

ptáme
se

P

řed dvanácti lety se stal Viktor Korček v necelých dvaceti letech nejmladším
členem berounského zastupitelstva. Dnes je mu 32, je ředitelem významného vydavatelství, čerstvým manželem, ale také aktivním pozorovatelem komunální politiky. Zajímalo nás, jak vidí aktuální předvolební situaci, ale také jak se
dívá s odstupem let na svoji kariéru ve vedení města.
t Co vás lákalo na možnosti stát se
zastupitelem?
Můj vstup do komunální politiky byl
klasickou ukázkou možností, které nabízí systém v komunálních volbách. Svým
jménem na volebních lístcích jsem především chtěl podpořit kamaráda Standu
Lidinského, jehož představy o možném
fungování města se mi zamlouvaly. Byl
jsem bezpečně ukryt ve spodní polovině kandidátky a po volbách se najednou
octl na zasedání zastupitelstva.
t Jak jste se cítil v roli politického
benjamínka?
Vybralo si mě za svého kandidáta
velké množství voličů, a tak jsem dost
dobře nemohl říct „promiňte, já jsem nepočítal s tím, že budu zvolen“ a postoupit mandát někomu jinému. S odstupem
času ale musím konstatovat,že přílišné
mládí není pro tuto práci výhodou. Člověk má sice výbornou kreativitu, ale
neví jak myšlenky zhmotnit. Dnes vidím
ideální věk pro vstup do politiky někde
mezi 30 a 50 lety.
t Nato, že jste se ocitl v zastupitelstvu
vlastně trošku proti své vůli, jste ale
udělal docela raketovou kariéru.
Proti takovéto formulaci se musím
ohradit. Myslím tedy tu první část.
Na kandidátku jsem se nechal zapsat
proto, že jsem souhlasil s jejím programem a podporoval její lídry. A když
jsem poté byl sám zvolen, bylo to sice
velké překvapení, ale nebylo to nic,
čemu bych se chtěl bránit. Koneckonců
můj otec v zájmu městské kultury pracoval několik desetiletí. Zhruba v polovině
funkčního období odešla z vedení města
paní doktorka Matoušková a já se stal
místostarostou. Nastoupit do této funkce
hned po volbách si nedovedu představit,
ale s dvouletými zkušenostmi řadového
zastupitele to šlo zvládnout.
t V zastupitelstvu jste potom strávil
ještě další čtyři roky a poté z komunální politiky odešel. Teď se
dostáváte do věku, který jste označil jako ideální pro vstup do politiky. Uvažujete o návratu?
Před těmito volbami jsem uvažoval.
Nakonec mi ale závažné okolnosti zabránily v kandidatuře. Prosazovat myšlenky, které
považuji za prospěšné pro město, se ale
dá i mimo oficiální
struktury. Na jaře
jsem
například
založil na Facebooku virtuální
petici, která

Volte do Senátu
- udržíme pravici na uzdě

„Šílenství mocných nesmí chodit nehlídáno.“

propagovala zavedení on-line přenosů
ze zasedání zastupitelstva. Tento bod se
dostal hned do několika volebních programů a nakonec se první přenos uskutečnil ještě v tomto volebním období. To
považuji za „politický“ úspěch !!!
t Už víte, koho budete volit?
To vím přesně. Nevolím podle kandidátek, ale podle toho, kde jsou lidé
které znám a kterým věřím. Žiji v Berouně dost dlouho na to, abych nemusel vybírat podle ohromných billboardů
a kampaní. Hledám politiky kvalitní a ne
politické bubliny, které splasknou hned
po volbách a zbude jen malý, neprůrazný, snadno manipulovatelný, leč demokraticky zvolený zastupitel. Proto jsem
rád, že je Beroun poměrně malé město,
kde se mezi sebou přeci jen poměrně
známe. Komunální volby v Praze, Brně
nebo Ostravě jsou více podobné parlamentním.
t A nějaká rada pro nerozhodnuté voliče?
Nejdůležitější je určitě nezapomenout termín voleb. Jinak můžu i jiným
doporučit svůj způsob. Lovte jako já pořádné politiky kroužkováním a nenechte
se ovlivnit bezduchými politickými sliby
od lidí, s kterými Vás nic nepojí a kteří
Vás nedokáží slušně, důstojně a transparentně reprezentovat.
Až se rozjedou TV ONLINE přenosy
z radnice, tak přece chceme koukat jen
na samé dobré herce. A nehleďte na to,
jestli přišli zleva nebo zprava, shora nebo
zdola. Rozhodně před zaškrtáváním doporučuji přečíst všechny kandidátky. Naslepo nic pořádného neulovíte! x

JUDr. Pavel KYSELA

Kandidát do Senátu za ČSSD
za Berounsko, Hořovicko a Prahu-západ

Příští veolby
zahnět vlevo !
mírně

Kalouskovo

Nečasov

Jako senátor se zasadím o:
• zachování kvalitní a všem dostupné zdravotní péče
• efektivnější a spravedlivější daňový systém
• zabránění daňovým únikům
• zkvalitňování péče o seniory s odpovídající zdravotní péčí
• posílení zásad slušného chování mezi generacemi
• dodržování zákonnosti a vynutitelnost práva

GENERAČNÍ VÝMĚNA
JE POTŘEBNÁ
víc, než si myslíte
Volby do Zastupitelstva müsta Beroun
n
15. a 16. ĥíjna 2010

kandidát na starostu müsta Beroun

Patrik BRODAN.cz
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Kandidáti ČSSD pro volby do
Zastupitelstva města Berouna vzkazují:

4

Bez vás
to nepůjde.
Hlasujte pro
Společný dům
Beroun!

ZMĚNA 2010
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Volte šestku a budete ve hře!
Radnice potřebuje

ČERSTVOU KREV
A SVĚŽÍ VÍTR
víc, než si myslíte
Volby do Zastupitelstva mČsta Beroun
15. a 16. Ĝíjna 2010

www.top09.cz

www.top09.cz/beroun

test
voliče

Jste připraveni
na svou cestu k urně?
Odpovězte prosím podle
pravdy a svého nejlepšího svědomí na následující otázky.
 Volební kampaň se
dělá proto, aby
a) nás zvolili
b) je nezvolili
c) oni vydělali

a)
b)
c)

Účast u voleb je:
morální povinnost
zákonná povinnost
projev pudu sebezáchovy


a)
b)
c)

Volební hlas je:
zvučný a jasný
tichý a nevýrazný
na hovno


a)
b)
c)

Do urny se:
odkládá
ukládá
hlasuje


a)
b)
c)

Kdo nevolí:
není Čech
porušuje zákon
nemá až do příštích
voleb právo nadávat
na poměry, které mohl
změnit, kdyby šel
k volbám

 V komunálních volbách se kroužkují:
a) ptáci
b) modří ptáci
c) kandidáti

a)
b)
c)

Komunální politik řeší:
na čem komu záleží
komu co náleží
stav komunikací

 O výsledku voleb
rohodují:
a) voliči
b) rybáři
c) velrybáři

 Volební komisaři
hlasy:
a) sčítají
b) odčítají
c) schovávají

a)
b)
c)

Volební výsledky se:
oslavují
ohlašují
zpochybňují


a)
b)
c)

Vítěz po volbách:
bere vše
bere prachy
bere roha

Vyhodnocení testu je
jednoduché. Jste-li zapsanými voliči, opravňuje
vás jakákoli kombinace odpovědí na výše
uvedené otázky k účasti
u voleb. x

NAŠI KANDIDÁTI:
bloky
brožury
časopisy
firemní desky
formuláře
kalendáře

katalogy
letáky
plakáty
pohlednice
samolepky
výroční zprávy

NÁŠ PROGRAM:

Sedmero Věry Kovářové
Více penčz na rozvoj obcí a mčst
Menší mČsta a obce získávají od státu na jednoho obþana mnohonásobnČ
ménČ prostĜedkĤ a jejich rozvoj je tak zpomalován. DlouhodobČ usiluji
o nový zákon o ¿nancování samospráv a odstranČní stávajících nedĤvodných rozdílĤ.

Polygrafické volby 2010

www.top09.cz
www.vera-kovarova.cz

Stabilizace rozpoÿtĥ veĝejné správy
S rozpoþtovými výpadky se potýká nejen stát, ale i vČtšina mČst a obcí. Nedostává se na ¿nancování plánovaných investic. Zákon musí stanovit vládČ povinnost tyto rozpoþtové výpadky obcím nahradit. Stabilizace rozpoþtĤ samospráv je povinností vlády.

Stop pĝevodu povinností z centrálních orgánĥ na obce bez penčz

nezávazné konzultace a cenové nabídky
kvalitní tisk
dodací termíny dle potřeb klienta
kvalitní zákaznický servis

Na samosprávy jsou pĜenášeny stále nové a nové povinnosti bez dostateþných zdrojĤ. TakĜka každý nový zákon pĜináší pro
obec novou povinnost. Na tuto agendu musí obce a mČsta dostat prostĜedky.

Živý venkov = pilíĝ státu
V našem uspČchaném životČ se vytrácí tradiþní hodnoty, které formovaly život ve mČstech a obcích. VČdomí sounáležitosti
v místČ, kde þlovČk tráví svĤj život, vychovává dČti, pracuje a spravuje svĤj majetek, je velmi dĤležité. Senát mĤže podpoĜit rozvoj
kulturních aktivit na místní úrovni.

Podporuji zrušení neodĥvodnčných výhod politikĥ
Bezplatné cestování, nezdanČné náhrady, zlaté padáky a další neodĤvodnČné výhody nejsou dobrou vizitkou.

Zachování škol v obcích a mčstech

Spravedlivé peníze
městům a obcím

Neustálým zvyšováním limitĤ pro poþty žákĤ ve tĜídách vláda nutí obce uzavírat
školy, protože je nejsou schopny utáhnout ze svých malých rozpoþtĤ. Kvalitní školství
se pozná i podle toho, zda vytváĜí další vazby ve spoleþnosti, pozitivní vztahy k mČstu
a obci. Pro každou obec je místní škola nepostradatelná. Vláda musí podpoĜit školství
na místní úrovni.

SOUHLASÍTE
S TAKOVÝMI
ROZDÍLY?

VOLTERESS
P
A
M
GEM

Prĥhlednost veĝejné správy
Vše, co není ze zákona utajeno, musí být pĜístupné obþanovi. NepodpoĜím žádný
zákon, který ztíží pĜístup obþanĤ k požadovaným informacím. Zákon o svobodném pĜístupu k informacím chci zmČnit tak, aby byla zajištČna úþinnČjší vymahatelnost tohoto
práva. StejnČ tak je nutné zajistit prĤhledný systém zadávání veĜejných zakázek.

pro více informací kontaktujte našeho volebního manažera
30.000 Kþ
na obþana
Prahy

6.890 Kþ
na obþany menších
mČst a obcí

603 450 269
info@gemmapress.cz

KUJU ZA VÁS
ŽELEZO
IIng. Věra
Vě Kovářová
K

Váš kandidát do Senátu þ. 3
za Berounsko, HoĜovicko a Prahu-západ

Příště budeme
chytřejší!
Nejbližší řádné číslo Kurýru
vyjde na počátku listopadu
a přinese zajímavé
povolební informace.

Není důležité, kam se chystáte...

...na čem jezdíte...

...nebo jak sportujete.

Důležité je,
jaké máte informace.
regionální informační magazín

Bezplatný informační měsíčník
vydává Gemmapress, Kubrova 27, 252 16 Nučice
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Toto číslo vyšlo v říjnu 2010 v nákladu 5.000 výtisků.
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