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TOMIO OKAMURA
podnikatel
 
„Vážím si a jsem vděčný za ka-
ždého občana, který aktivně 
pracuje pro své okolí. V jižních 
Čechách k takovým patří čle-
nové a kandidáti hnutí Jihočeši 
2012. Jsou to skutečné osobnos-
ti, čestní, poctiví a pracovití lidé, 
kteří už léta pracují pro veřejné 
blaho. Volte lidi, které dobře 
znáte a o kterých víte, že se 
na ně můžete spolehnout. Volte 
takové lidi, kteří už v praxi uká-
zali, že co slíbí, také splní. Volte 
takové osobnosti, které pro své 
spoluobčany už nějakou práci 
odvedly. Kdo pro vás nehnul 
prstem před volbami, neudělá 
to ani po nich. Volte Jihočechy 
2012.“

PAVEL ŠPORCL
houslový virtuos
 
„Jsem rád, že do krajských vo-
leb jde nové hnutí Jihočeši 2012, 
které sdružuje úspěšné starosty 
jižní Čech a zajímavé osobnosti, 
z nichž některé osobně znám. 
Podporuji toto hnutí a věřím, že 
stejně jako Občané pro Budějo-
vice přispějí k politické kultuře, 
k průhlednosti veřejných zaká-
zek a k větší podpoře kultury 
jako takové.“

Vážení přátelé,
Jihočeský kraj nebyl v posled-
ních čtyřech letech spravován 
dobře. Rozdělování dotací 
a veřejné zakázky za vlády vel-
ké koalice ČSSD a ODS prová-
zela mnohá podezření, zatím-
co důležité problémy vedení 
kraje odkládalo. 
Hnutí Jihočeši 2012 chce vnést 
do správy veřejných záleži-
tostí více světla, poctivosti 
a otevřenosti. Máme lidi, kteří 
se vám svými dobrými jmény 
a dlouhá léta budovanou po-
věstí za to zaručují. Chceme 
zlepšovat Jihočeský kraj, ne 
svá ega nebo konta.
Sliby Vás zasype kdekdo. 
(Vzpomínáte na slavné třice-
tikorunové poplatky? A jak to 
s nimi dopadlo?) Podstatnější 
je, kdo Vám řešení nabízí a jak 
vážně je myslí. 
Nám věřit můžete. Protože 
nás znáte již dlouhá léta – jako 
své starosty, obecní a městské 
zastupitele nebo osoby jinak 
veřejně činné. 
Jsme sice nové hnutí, ale tvo-
řené lidmi, kteří se mnohokrát 
osvědčili a jimž jste dali své 
hlasy i před dvěma roky. A ani 
tentokrát Vás nezklameme.  

Luboš Průša, 
kandidát na hejtmana

Kandidát na hejtmana Luboš 
Průša je vzděláním právník. 
Má obrovské zkušenosti 
z veřejné správy, ve které se 
pohybuje od začátku 90. let, 
ať jako úředník, nebo politik. 
Po tři volební období byl nej-
prve místostarostou a poslé-
ze dvakrát starostou Písku, 
později též i radním Jihočes-
kého kraje. 
Posledních šest let je ředite-
lem krajského úřadu, který 
se rozhodnul vrátit do politi-
ky, protože už dále nechtěl 
přihlížet tomu, kam velká 
koalice ODS a ČSSD Jihočes-
ký kraj vede. Jako ředitel kraj-
ského úřadu se také osvědčil, 
byť ne všem byl pohodlný. 
Za šest let na úřadě absol-
voval celých 120 kontrol - ať 
už byly motivované všelijak, 
všechny musely konstatovat, 
že jihočeský krajský úřad řídí 
Luboš Průša dobře.
Stejně jako řídil město Pí-
sek, kde Luboše Průšu znají 
nejlépe. Pod jeho vedením 
se tehdy šedé a zanedbané 
město posunulo z konce 
žebříčku atraktivity českých 
měst do první desítky nejú-
spěšnějších. Díky rychlému 

rozvoji se Písek stal se lídrem 
dobrých řešení komunálních 
problémů a inspirací pro 
ostatní města a obce. 
„Když jsme roce 1990 začínali, 
bylo centrum města plné roz-
bitých domů, zanedbané in-
frastruktury. Když jsme v roce 
2006 končili, byly ve městě 
všechny domy a ulice oprave-
ny, vyrostla nová průmyslová 
zóna a nový obchvat města. 
Pořadník na byty, který čítal 
na začátku 90. let přes 1000 
žádostí, už nebyl třeba, pro-
tože bylo v Písku během šest-
nácti let vybudováno přes 700 
nových bytových jednotek. 
Vytvořili jsme také řadu ko-
munálních podniků, svazků 
a spolků se sousedními obce-
mi,“ vypočítává Luboš Průša 
úspěchy Písku.
Proto si ho také Jihočeši 2012 
vybrali do svého čela – pro-
tože jsou přesvědčeni, že 
Jihočeský kraj se pod jeho 
vedením bude stejně rychle 
a úspěšně rozvíjet jako měs-
to Písek. A Luboš Průša je 
rád, že opět stojí v čele silné-
ho týmů. „Odvažuji se tvrdit, 
že občanům Jihočeského kraje 
nabízíme nejsilnější tým kandi-

dátů. Nestavíme naši kampaň 
na jedné líbivé nebo mediálně 
známé osobě, ale na skuteč-
ně kvalitním týmu poctivých 
a pracovitých lidí, kteří oprav-
du mají zájem pracovat pro 
ostatní Jihočechy a kteří si už 
mnohokrát důvěru Jihočechů 
ve volbách získali. Ani v závěru 
kandidátky nenajdete nikoho, 
kdo by na ní byl jen do počtu. 
Do posledního místa nabízíme 
Jihočechům samé osobnosti 
a schopné lidi,“ nepochybuje 
Průša.
Stejně jako o kvalitě kandi-
dátky je přesvědčen o kvalitě 
volebního programu Jihoče-
chů 2012, který je ve srovnání 
s programy ostatních stran 
velmi podrobný a propraco-
vaný. „Nejsou to jen obecné 
fráze na pár stranách, nebo 
sliby, které mohly být už dáv-
no splněny, ale nabízíme velmi 
konkrétní a reálná řešení.“ 
Přesvědčit se mohou vo-
liči sami na webu www.
jihocesi2012.cz, kde najdou 
kompletní volební program 
i podrobnosti o všech kandi-
dátech.

slušnost
a poctivost
otevřenost
rovnoměrný
rozvoj kraje
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Luboš Průša
Písek

Postavili jsme nejsilnější tým



T Á B O R S K OVítr ve vlasech

Z  o k r a j e  d o  k r a j e . . .

Stále vítr ve vlasech, to je 
životní motto táborského 
starosty Jiřího Fišera z hnutí 
Tábor 2020, který kandiduje 
za Jihočechy 2012 ze 4. místa. 
Nejen Táborští, ale i spousta 
Jihočechů ho zná jako rov-
ného a přímého člověka. 
Jeho zvolení starostou Tá-
bora před dvěma roky bylo 
v rozjitřené době, kdy jižními 
Čechami (stejně jako nyní) 
lomcovala nespokojenost 
z prolínání politiky a byzny-
su, velkým vítězstvím. 
Nyní chce ideje svých kolegů 
z hnutí Tábor 2020 přenést 

i na krajskou úroveň a zdůraz-
ňuje, že stále má smysl sna-
žit se a nerezignovat. „Chce 
to jen pokoru, práci, vytrva-
lost a nadhled. Pak je možné 
v očích veřejnosti politiku jako 
takovou rehabilitovat,“ říká 
starosta, kterého mnozí znají 
i jako kytaristu. Jako rocker 
si cení nezávislosti. A podle 
toho i žije. 
„Profesionální politické an-
gažmá jsem reálně mohl 
uchopit v roce 1990 a 1994. 
Odmítl jsem, protože jsem 
byl přesvědčen, že bych si měl 
nejprve prohloubit profes-
ní vzdělání, abych se za pár 
let nedostal do situace, kdy 
bych byl fi nančně i mentálně 
na politice výhradně závislý. 
Dobře jsem udělal, mohl jsem 
a mohu i nyní brát svá politic-
ká snažení s vědomím, že jsou 
i jiné životní cesty a cíle,“ upo-
zorňuje, že politiku vnímá 
jako občanskou povinnost 
a odmítá jako prostředek 
obživy.
Starosta Tábora do krajského 
zastupitelstva patří, o tom 

jsou Jihočeši 2012 přesvědče-
ni. „Přítomnost starosty dru-
hého největšího města kraje 
v regionálním zastupitelstvu 
má oboustranně pozitivní 
efekt. Je to dobré a užitečné 
jak pro město, tak pro kraj. 
Starosta Tábora má jistě kraji 
co dát a na druhé straně je pro 

jeho práci důležité mít o regio-
nu potřebné informace a zna-
losti. Cesta Jihočechů 2012 mi 
velice sedí. Lidsky, odborně 
i stylem. Je to cesta mimo 
velké politické strany, cesta, 
o které z letité zkušenosti Tá-
bora 2020 vím, že je možná 
a reálná,“ říká Fišer.

Martin Doležal
Sezimovo Ústí

Antonín Brož
Borotín

Radoslav Kacerovský
Tábor

František Korbel
Tábor

Miloslava Šebková
Malšice

Vlastimil Bočánek
Sedlečko u Soběslavě

MAREK SLABÝ
ředitel Zdravotnické záchran-
né služby Jihočeského kraje: 
„Volím Jihočechy 2012, protože 
mají přesvědčivý program a také 
proto, že většinu z nich znám 
a důvěřuji jim.“

Když vznikali Jihočeši 2012, 
v žertu padnul návrh, že 
jedno z budoucích hesel ro-
dícího se hnutí by mělo být 
„Z okraje do kraje“. Jenom 
žert to bohužel není. Protože 
v posledním volebním obdo-
bí šly stovky milionů do ně-
kolika vyvolených oblastí, ale 
na odlehlejších částech kraje 
se šetřilo. Ty tak trpí rozbi-
tými silnicemi a snahou sou-
časného vedení rušit některé 
služby v hůře dostupných 
oblastech, například lékař-

ské pohotovosti. Své o tom 
ví dlouholetý starosta Mladé 
Vožice Jaroslav Větrovský. 
„Mojí motivací pro kandida-
turu do krajské samosprávy je 
právě zastoupení severu kraje 
v krajském zastupitelstvu. Ob-
last od Tábora směrem ke kra-
jům Vysočina a Středočeskému 
kraji si nepochybně zaslouží 
mít svého zástupce v krajském 
voleném orgánu,“ vysvětluje 
bývalý učitel a stále aktivní 
sportovec Větrovský.

Z VOLEBNÍHO PROGRAMU: OPRAVENÉ SILNICE
Právě opravy silnic jsou jednou z typických ukázek přístupu nynější velké koalice ČSSD a ODS k potřebám občanů nejen v okrajových částech 
regionu. Celé tři a půl roku trvalo, než Jihočeský kraj uzavřel veřejnou zakázku na opravy krajských komunikací. Protože mezitím policie 
zabavovala počítače při „losovačkách“ a Úřad pro hospodářskou soutěž zakázku rozporoval. Nakonec pod kritikou Jihočechů 2012 vedení 
kraje nezbylo než vyhlásit otevřené řízení. Jihočeši však kvůli tomu museli čekat na opravy silnic celé volební období. Jihočeši 2012 odmítají 
„šití zakázek na míru“ a vždy budou jenom pro čistá otevřená výběrová řízení, která šetří peníze všech občanů. 
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Jiří Fišer
Tábor

Jaroslav Větrovský
Mladá Vožice



Pavla Poláčková
Skály

Ivana Očásková
Písek

Karel Frolík
Písek

Eva Vanžurová
Písek

Ivana Dolejšková
Borovany
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Potřebujeme  kvalitní dopravu

Jako starosta Vesnice roku 
2004 ví Pavel Hroch z Ková-
řova, jaké úsilí je třeba vyna-
kládat, aby to na venkově 
„žilo“. Celý jeho dosavadní 
život je spojen s prací pro 
veřejnost. 
„Odmalička jsem sportoval, 
hlavně stolní tenis a fotbal. 
Stal jsem se trenérem mláde-
že v naší obci. Věnoval jsem 

se žáčkům. Jako asistent jsem 
se snažil pro ně zařídit srov-
nání s daleko lepšími kluby, 
jako byla Sparta nebo Slávie, 
a proto jsem spoluorganizo-
val po dobu osmi let ‚Pohár 
nadějí‘. Později jako trenér 
dorostu jsem se snažil mla-
dé dospívající kluky připra-
vit pro kategorie dospělých 
a jsem rád, že někteří ještě 

dnes hrají vyšší soutěže. Něco 
organizovat, shánět, zařizo-
vat bylo pro mě koníčkem, 
ale i následně pracovní nápl-
ní,“ vysvětluje Pavel Hroch, 
co ho přivedlo až do pozice 
starosty, kterou zastává už 
deset let. 
A proto také stál u zrodu 
politického hnutí Jihočeši 
2012, jehož je předsedou. 
„Dala se dohromady skupina 
lidí, za kterými stojí veřej-
nost, což dokázali v posled-
ních komunálních volbách, 
a kterým není lhostejný život 
na jihu Čech. Osobně chci 
napomoci rozvoji venkova 
v jižních Čechách jako krajský 
zastupitel,“ dodává Hroch. 
Z pozice vesnického staros-
ty také jako velké téma vní-
má dopravní propojení obcí 
a měst. „Kraj za čtyři roky 
neučinil nic podstatného pro 
zvýšení kvality veřejné dopra-
vy a snížení nákladů. Za pří-
nos pro občany se nedá pova-
žovat ani realizovaný projekt 
tzv. ‚Autobusů na zavolání‘. 
Kraj by udělal lépe, kdyby 
místo takových experimentů 
raději připustil větší konku-

renci v otevřené a férové sou-
těži a neposílal ‚malou domů‘ 
některým dopravcům,“ po-
jmenovává problémy Hroch.

Úcta k bližnímu, otevřenost a tolerance

Nad nikým se nevyvyšuj, 
před nikým se neponižuj. 
Rodiči vštípené heslo, jímž 
se soukromý projektant 
Tomáš Franců z Písku řídí 
a které s úctou předal svým 

třem dětem a které dále učí 
i svých sedm vnoučat. 
„Vyrostl jsem v evangelické 
rodině s křesťanskou vý-
chovou. Učí úctě k bližnímu. 
Vyrostl jsem v turistickém 
oddíle vedeném po skautsku. 
Poznal jsem přátelství. Dospí-
val jsem v totalitním režimu. 
Vzal mi svobodu a ‚učil‘ mne 
ji hledat a bránit. Dospěl jsem 
a obdivoval osobní stateč-
nost našich rodičů. Byli jsme 
tři bratři. Rodiče nikdy nebyli 

uzavření, lhostejní a jen pro 
sebe. Byli otevření, vstřícní 
a tolerantní. V této vzpo-
mínce je možné hledat moje 
motivy a nalézt odpověď 
na otázku, proč jsem se za-
pojil do práce na správě věcí 
veřejných pro občany města 
Písku a později i pro Jihoče-
chy. Ostatně soudím, že je 
to práce, která je potřebná, 
a proto také nikdy nekončí-
cí,“ popisuje Tomáš Franců 
jasně a stručně cestu, která 

VEŘEJNÁ DOPRAVA 
Přesoutěžíme všechny za-
kázky na zajištění dopravní 
obslužnosti v autobusové 
i železniční dopravě. Ny-
nější vedení kraje uzavřelo 
smlouvy s dopravci bez vý-
běrových řízení na celých 
deset let, bez konkurence 
a možnosti porovnat cenu 
a kvalitu. Takovou „malou 
domů“. Celý systém je při-
tom neefektivní, na řadě 
linek jezdí prázdné auto-
busy (včetně „slavných“ 
autobusů na zavolání) 
a vlaky, ale jinde musí lidé 
jezdit auty nebo chodit 
pěšky. A Jihočeský kraj to 
celé stojí každý rok přes 
800 milionů korun. Bez 
řádných soutěží pak ani 
nevíme, zda je to hodně 
nebo málo. My to zjistíme 
a do veřejné dopravy vne-
seme pořádek. 

VYČIŠTĚNÍ ORLICKÉ NÁDRŽE
S využitím zkušeností starých vodních hospodářů a rybníkářů zajistíme vyčištění Orlické pře-
hrady a přispějeme tak k oživení jejího okolí. První kroky na přípravě projektu již spolupracov-
níci Jihočechů 2012 učinili. Bude to mít větší efekt pro cestovní ruch, než tolik diskutované 
splavnění Vltavy, které z úrovně kraje podporovat nebudeme. 

ho po revoluci v roce 1989 
přivedla nejprve na píseckou 
radnici a posléze i do kraj-
ského zastupitelstva. 
Početná čtyřgenerační rodi-
na Franců je mu hlavním ko-
níčkem. Kromě ní pak sport 
(vysokohorská turistika, 
lyžování, cyklistika, kanoisti-
ka), kultura (hudba, historie, 
hra na kytaru) a také archi-
tektura. V podstatě celý ži-
vot se také věnuje skautin-
gu, respektive turistice. 

P Í S E C K O

Pavel Hroch
Kovářov

Tomáš Franců
Písek



Karel Burda
Vodňany

Bohuslav Navrátil
Blatná

Josef Hospergr
Blatná

Radek Sosna
Strakonice

Ivana Parkosová
Strakonice

Václav Císařovský
Strakonice
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Dě l a t  p o l i t i k u  s l u š ně

Rozhýbat Jihočeský kraj

Pavel Vondrys ze Strako-
nic je jedním z jihočeských 
starostů, kteří před dvěma 
lety ustáli intriky oponentů 
a udrželi si přízeň občanů. Se 
sdružením nezávislých kan-
didátů Slušnost a jistoty pro 
Strakonice přesvědčivě zví-
tězil v komunálních volbách 
a stal se starostou již ve čtvr-
tém volebním období. 
„I po takové době, a mé osob-
ní zkušenosti to dokládají, vě-
řím, že se i politika dá dělat po-
ctivým a slušným způsobem. 

V osmdesátých letech se 
strakonický inženýr Pavel 
Pavel postaral o celosvě-
tovou senzaci, když se mu 
v expedici norského bada-
tele Thora Heyerdahla poda-
řilo „rozchodit“ obří sochy 
moai na tajemném Veliko-
nočním ostrově. O své práci, 
při které řešil i další záhady 
jako stavbu anglické svatyně 

POCTIVÉ A ÚSPORNÉ 
HOSPODAŘENÍ
Správa veřejných fi nancí 
je největším problémem 
Jihočeského kraje, od ně-
hož se odvíjejí problémy 
další. My skoncujeme 
s praxí zakázek pro vyvo-
lené, budeme vypisovat 
vždy jen otevřená řízená, 
o nichž budeme podrobně 
informovat na internetu, 
aby se co nejvíce zamezi-
lo manipulacím. Poctivé 
a nepředražené zakázky 
ušetří kraji peníze. Zbyteč-
ně složitý a neprůhledný 
ROP Jihozápad chtějí Ji-
hočeši 2012 transformo-
vat, ale hlavně přesunout 
rozdělování dotací na ve-
řejnost, tedy do krajského 
zastupitelstva s jasně vy-
mezenou zodpovědností. 
Dnes v ROP jihozápad není 
nikdo zodpovědný za nic, 
a tak se peníze snadno 
„ztrácí“.

Vždy však záleží jen a jen na li-
dech, kteří do politiky vstupují 
a na voličích, komu správu 
věcí veřejných svými hlasy 
ve volbách svěří,“ neztrácí 
Pavel Vondrys optimismus. 
„A protože je naše město sou-
částí celého kraje a záleží mi 
na rozvoji obou, rozhodl jsem 
se spolu s dalšími svými kole-
gy, o kterých jsem přesvěd-
čen, že právě oni patří mezi ty 
poctivé, nabídnout vám naše 
služby,“ dodává.
Po čtyřech letech velké ko-
alice ČSSD a ODS vidí Pavel 
Vondrys hlavní problém Jiho-
české kraje právě na samém 
vrcholku. „Po posledních kraj-
ských volbách došlo k takové-
mu rozdělení pozic a moci, že 
o mnoha věcech, ale i rozdě-
lování fi nančních prostředků 
bylo rozhodováno jinde, než 
v orgánech kraje k tomu ur-
čených. A to je potřeba v kaž-
dém případě změnit!“ 

Stonehenge, transport ob-
řích kamenů přes jihoame-
rické jezero Titicaca dávnými 
indiány či obnovu spadlých 
viklanů, napsal desítky člán-
ků, knihy a mnohokrát vystu-
poval v rozhlase a televizi. 
K jeho koníčkům patří cyk-
listika, cestování a lyžování, 
kde zastává funkci předsedy 
Krajského svazu lyžařů Jiho-
českého kraje.
„Vstup do politiky, byť ‚jen‘ 
komunální, jsem dlouhá léta 
odmítal. Jak však člověk do-
zrává, přichází i procitnutí. 
V roce 1998 jsem aktivně 
vstoupil do komunální po-
litiky a později i do krajské. 
Za těch čtrnáct let jsem měl 
možnost zužitkovat své zku-
šenosti i jazykové znalosti 
a inicioval jsem, nebo byl 
účasten u spousty dobrých 
a lidem přínosných věcí. 
Za své přesvědčení, že se má 

vše dělat poctivě, slušně a že 
se mají dodržovat dané sli-
by, jsem ovšem zaplatil a byl 
jsem vyloučen z ODS,“ popi-
suje svou cestu z Velikonoč-
ního ostrova na strakonic-
kou radnici i krajský úřad. 
Spolu s Pavlem Vondrysem 
obhájil ve volbách své po-
stoje a nyní považuje vznik 
Jihočechů 2012 a jejich cestu 
do krajského zastupitelstva 
za další logický krok. 
„Věřím, že to je příležitost, jak 
nezklamat všechny ty, kteří 
nám léta věřili a podporovali 
nás svými hlasy. Je to velká 
příležitost navázat na rozvoj 
a péči o náš kraj způsobem, 
který lidé před lety přijali 
a oceňovali. Způsobem, který 
se bohužel z krajské politi-
ky poslední léta ke zklamání 
mnohých docela vytratil.“ 

Starosta Pavel Vondrys při splou-
vání Otavy s kytaristou Lubomí-
rem Brabcem, který říká: „Znám 
řadu lidí z kandidátky Jihočechů 
2012 a klidně bych se s nimi vydal 
na jakoukoliv vodu.“

S T R A K O N I C K O

Pavel Pavel
Strakonice

Pavel Vondrys
Strakonice



Lubomír Vejdovec
Srubec

Martin Maršík
České Budějovice

Ivo Moravec
České Budějovice
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Věra Hlaváčková
České Budějovice

Martin Slaba
České Budějovice

Karel Ochozka
Borovany

ČESKOBUDĚJOVICKO Situaci můžeme 
změnit jen my sami
Vysokoškolský učitel Jan 
Samohýl dosud nebyl čle-
nem žádné politické strany 
a do politiky tak vstupuje ak-
tivně poprvé. Už nehodlá na-
dále jen přihlížet, jak si věci 
i statky veřejné osobují lidé, 
kterým to nepřísluší. Stal se 
proto členem hnutí Občané 
pro Budějovice, které ho no-
minovalo na společnou kraj-
skou kandidátku Jihočechů 
2012, kde je druhý v pořadí – 
a tudíž je pomyslným lídrem 
její českobudějovické části. 
„Situaci v Jihočeském kraji 
můžeme změnit jen sami a de-
mokracie nám k tomu dává 
skvělý mechanismus – volby. 
Lidé a myšlenky Jihočechů 
2012 se pro mě staly výzvou, 
ale i šancí, jak nestát stranou, 
ale spolupracovat na změ-
nách v našem kraji. Seznámil 

jsem se s lidmi, kteří mě pře-
svědčili věcností a přímostí. 
Poznal jsem starosty, kteří se 
chtějí starat o své obce a ne-
chtějí jen někde zákulisně lo-
bovat nebo poníženě žebrat,“ 
vysvětluje Samohýl.
Od roku 1996 žije v Českých 
Budějovicích, později se 
přestěhoval do nedalekých 
Hrdějovic. V letech 1996 až 
1998 byl vedoucím Azylové-
ho domu v Českých Budějovi-
cích. Od roku 1996 přednáší 
na Teologické fakultě Jiho-
české univerzity a od roku 
2001 i na pedagogické fakul-
tě. Mezi léty 1998 a 2007 byl 
učitelem dějepisu a spole-
čenských věd na Česko-ang-
lickém gymnáziu. V současné 
době je vedoucím katedry 
fi losofi e a religionistiky na TF 
JU v Českých Budějovicích.

JURAJ THOMA
primátor Českých Budějovic

Kandidatura Jihočechů 2012 
do krajského zastupitelstva je 
pro mne pokračováním cesty, 
kterou jsme nejen my s Občany 
pro Budějovice započali před 
dvěma roky na úrovni měst 
a obcí. Jsem rád, že společně 
můžeme naše zásady přenést 
i na krajskou úroveň. Pokud 
chceme politiku zbavit kmotrů, 
nejrychleji tak můžeme učinit 
ve volbách. 

ŽIVOT PODLE 
PEVNÝCH ZÁSAD
Jihočechy 2012 a Občany pro 
Budějovice v předvolebním 
čase postihla těžká rána. 
15. září zemřel kandidát Ivan 
Mánek, dlouholetý zastupitel 
Českých Budějovic, skautský či-
novník a bývalý politický vězeň. 
Na kandidátce kvůli předpisům 
zůstává a pro nás jeho symbo-
lická přítomnost představuje 
závazek čestných zásad, jichž 
se vždy držel.

VÍME, JAK URYCHLIT DÁLNICI
Na urychlení výstavby dálnice nestačí jen slova podpory, kte-
rými se regionální politici zaklínají už dvacet let. Chce to činy. 
Proto na kraji vytvoříme skupinu, která bude z krajských pro-
středků vykupovat pozemky pro dálnici, když to Ředitelství 
silnic a dálnic ČR nejde. Podobný model úspěšně využívají 
i města u dopravních staveb, jejichž nejsou investory, ale 
potřebují je (např. České Budějovice u tzv. zanádražní komu-
nikace). Za nejdůležitější úsek dálnice považujeme obchvat 
krajského města. Z úrovně kraje se také budeme výrazněji 
podílet na dopravních investicích ve městech.

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
ČSSD a ODS ve svých programech slibují zavést přepravu 
na jednu jízdenku MHD, příměstským nebo meziměstským au-
tobusem a vlakem. Jaksi zapomínají, že na to měly celé čtyři 
roky a spoléhají na krátkou paměť voličů. Zavést integrovaný 
dopravní systém lze za velmi krátkou dobu, už od roku 2015. 
Stačí mít jen vůli ke změně a zájem o potřeby občanů. A to my 
na rozdíl od současných představitelů máme.

PODPORA ABSOLVENTŮ Z PENĚZ ČEZ
Každý rok do Jihočeského kraje plyne 110 milionů korun od ČEZ 
na podporu jeho záměru rozšířit Jadernou elektrárnu Temelín. 
Kam konkrétně tyto peníze jdou, je ovšem tajné – pravděpodob-
ně na „spřátelené projekty“ několika politiků. My chceme, aby 
ČEZ tyto peníze používal transparentně a na skutečně užitečné 
věci. Jako jeden z hlavních společenských problémů vnímáme 
odliv mladých schopných lidí z jižních Čech. Navrhujeme proto, 
aby se část příspěvku od ČEZ transformovala do grantu, z něhož 
bude podporováno zaměstnávání absolventů bez praxe.

Jan Samohýl
Hrdějovice



ČESKOBUDĚJOVICKO

Jarmila Voběrková
Drahotěšice

David Sláma
České Budějovice

Jan Tůma
České Budějovice

Pavel Kašpárek
starosta roku 2011, Úsilné

Úžasný výsledek dvaceti-
letého budování občanské 
společnosti, sousedských 
vztahů a vědomí přísluš-
nosti k obci – to se skrývá 
za mým vítězstvím v sou-
těži Starosta roku 2011, 
do které mne sousedé při-
hlásili bez mého vědomí. 
Když jsem byl poté osloven 
kolegy starosty, z nichž 
s většinou se setkáváme 
na obecních akcích již mno-
ho let, s nabídkou spolu-
práce a podpory sdružení 
Jihočeši 2012, přijal jsem, 
protože se s jejich progra-
mem zcela ztotožňuji – 
nakonec vychází i z mých 
zkušeností…

František Vácha
děkan Přírodovědecké fa-
kulty Jihočeské univerzity

Nebýt současné vlny občan-
ské iniciativy konečně v té 
naší politice něco změnit, 
asi bych už přestal chodit 
k volbám. A tak když jsem 
byl oslovený několika zná-
mými, kteří zakládali novou 
iniciativu na obecní a poz-
ději krajské úrovni a kterým 
důvěřuji, bylo rozhodování 
jednoduché. Buď budu se-
dět doma a nadávat, nebo 
se zapojím do snahy přivést 
politiku a zastupitelskou 
demokracii tam, kde by 
měla podle mého mínění 
být. A tím místem je veřej-
ná služba, ne neveřejné vy-
sávání. A tak jsem rád, že tu 
jsou Jihočeši 2012 a že koho 
volit mám.J I H O Č E Š I  2 0 1 2
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Musíme překonat 
„blbou náladu“
Na počátku je občan, který 
se zajímá o dění kolem sebe, 
a časem dojde k tomu, že 
by se měl začít starat sám 
a věci měnit. A to ho dovede 
do volené funkce na radni-
ci. Příběh mnoha Jihočechů 
2012 je podobný. Místosta-
rostka Trhových Svinů Věra 
Korčaková, rozená Klesti-
lová, je povoláním učitelka. 
Učila ve Velešíně, v Kaplici 
a od roku 2002 v domov-
ském městě na střední od-
borné škole a odborném 
učilišti. Poslední dva roky se 
však na radnici věnuje obča-
nům.
„Pro svou práci místostarost-
ky a vůbec pro práci ve ve-
řejné správě považuji za klí-
čovou komunikaci s občany. 
Jsem ráda, když nás občané 
upozorní na věci, které je zlo-
bí, a my je můžeme napravit 
nebo aspoň vysvětlit a před-
cházet tak permanentní na-
štvanosti. Největší překážku 
pro změny ve společnosti 

vidím právě v pověstné ‚blbé 
náladě‘. Byla bych raději, kdy-
by se lidé více zajímali a méně 
rezignovaně nadávali.“

Z pozice místostarostky vidí, 
jak je důležitá spolupráce 
na vyšší úrovni – s ostatními 
obcemi a především s Jiho-
českým krajem: „Proto jsem 
se přidala k Jihočechům 2012 
a mám velice dobrý pocit 
z toho, že ač jsme lidé různí, 
z velkých i malých měst, se 
zkušenostmi se samosprávou 
i bez těchto zkušeností, do-
kážeme spolu komunikovat 
a dobrat se shody. A rezolut-
ně odmítáme nabídky ‚ulehčit 
si cestu‘.“

Celá rodina sympatické 
místostarostky patří ke svi-
nenským starousedlíkům: 
„V našem rodokmenu je celá 
řada tradičních svinenských 
příjmení. Pamětníci si jistě 
vzpomenou na mého dědu, 
sklenáře Josefa Johna a také 
na jeho syna Josefa, který je 

JIŘÍ ŠESTÁK
ředitel Jihočeského divadla, 
kandidát do Senátu

Velmi si vážím podpory mé 
kandidatury do senátu ze stra-
ny Jihočechů 2012, protože 
řadu členů tohoto hnutí znám 
jako lidi poctivé, občansky zra-
lé a profesně schopné. Naše 
společnost potřebuje nové 
lidi v politickém životě a nové 
nabídky voličům, kteří budou 
vytvářet kvalitní alternativu 
největším stranám držící se 
v pevném objetí opoziční koa-
lice. Jako ředitel Jihočeského 
divadla jsem Jihočechům 2012 
vděčný za programovou pod-

poru zachování otáčivého hlediště v krumlovské zámecké zahradě 
a také za ochotu podílet se více z úrovně kraje na fi nancování Ji-
hočeského divadla, které sice zřizuje město České Budějovice, ale 
ve skutečnosti je nejen podle názvu svým dosahem opravdu jiho-
české.

autorem knihy Mé, tvé, naše 
Trhové Sviny. Rodina mého 
otce Jana Klestila je z Janovky 
u Nových Hradů a vyšli z ní jak 
tesaři, tak i politici (rakouský 

prezident Thomas Klestil). 
Manžel David Korčak je pod-
nikatel a i jeho rodina také 
žije po celé generace v Trho-
vých Svinech.“

Věra Korčaková
Trhové Sviny



Bohumil Rod
Jarošov nad Nežárkou

Jiří Müller
Studená

Antonín Kopet
Jindřichův Hradec

Martin Knobloch
Jindřichův Hradec

Marie Buzková
Kunžak
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„Mají-li se lidé propracovat 
k bohatství, potřebují svobo-
du, nikoliv břímě dluhů a vyso-
kých daní, které jim nakládají 
vlády svobody je zbavující…“ 
Tuto větu zformuloval posla-
nec Michal Doktor na pod-
zim roku 2009. A má ji stále 
za platnou. Poslancem Par-
lamentu ČR je od roku 1998. 
„Až do roku 2006 jsem v opo-
zici proti dominanci ČSSD če-
kal na příležitost prosazovat 
konzervativní koncept. Dnes 

Filip Mencl je starostou obce 
Novosedly na Nežárkou již 
od roku 1994, původním 
povoláním však je učitel. Až 
dosud nebyl členem žádné 
politické strany, teprve letos 

BUDĚJOVICKÝ BUDVAR
Budeme hájit hmotnou 
i nehmotnou hodnotu Bu-
dějovického Budvaru. Není 
přípustné, aby sloužil jako 
kasička pro fi nancování 
politických stran. Jihočeši 
2012 navrhují, aby v přípa-
dě transformace Budvaru 
na obchodní společnost 
získaly Jihočeský kraj 
a město České Budějovice 
v pivovaru majetkový podíl 
a mohly ho tak lépe chránit 
před cizími vlivy.

JINDŘICHOHRADECKO Nepotřebujeme 
vyšší daně, 
ale dobré hospodáře

Na prvním místě je důvěra 
a důvěryhodnost

nevěřícně a také rázně odmí-
tavě hledím na návrhy vlády. 
Ministři již nechtějí hledat re-
zervy a šetřit. Je volební rok, 
chtějí na tiskových konferen-
cích nabízet podporu toho, 
výstavbu tamtoho… a ve-
mlouvat se nám tak do přízně. 
A tak se, v rozporu s progra-
my, se kterými byli zvoleni, 
snáze dohodnou na zvýšení 
daní…,“ vymezuje se příkře 
proti současné politice vlády. 
Stát, kraje ani obce podle 

něj nepotřebují vybírat nové 
daně, ale dobré hospodáře: 
„Prodávat Budějovický Bud-
var k zalátování díry v roz-
počtu jediného roku je zhruba 
stejně ‚chytré‘ jako stabilizo-
vat zadlužený podnik prode-
jem výrobní linky běžící na tři 
směny. Jaké motivy měly asi 
navrch, když se v době, kdy 
našemu kraji chybí dosta-
věná dálnice, posílají peníze 
na splavnění Vltavy z Českých 
Budějovic na Hlubokou? Či 
je snad moudré plánovat in-
vestici na přestavbu letiště 
v Plané u ČB za víc než jednu 
miliardu korun? Vždyť návrat-
nost takového projektu začíná 
na 450 tisících odbavených pa-
sažérů ročně! Je snad v zájmu 
daňových poplatníků budovat 
projekty, které vyvolávají ztrá-
tu celé společnosti? Jistě, že 
není. Na konci tohoto šílenství 
je vždy zvyšování daní…“ 
Proto si velmi cení vzniku 
hnutí Jihočeši 2012, které 
ke správě veřejných fi nancí 
a majetku přistupuje jinak 

– zodpovědně. „Mnoho lidí 
z naší kandidátky pro mne 
představuje záchytné body, 
byli a jsou jakýmisi majáky 
po celou dobu mé aktivní 
politické kariéry. Naše kan-
didátka stojí na několikrát 
oboustranně ověřované 
komunikaci mezi voliči a vo-
lenými zástupci. Je velmi 
efektivním mixem starostů 
velkých měst i malých obcí 
s autoritami akademické obce 
mnoha oborů vysokého škol-
ství v Českých Budějovicích 
s průniky do pestré škály pro-
fesí. Nestojí za námi skrývané 
a utajované vlivy nějakých 
neformálních lídrů či kmotrů. 
S nadsázkou bych pozname-
nal, že ‚My opravdu Dlouhé ve-
dení nemáme‘. Nabízíme Vám 
přímou odpovědnost za svá 
rozhodnutí a dobrou správu 
našeho společného domo-
va – Jihočeského kraje,“ zve 
poslanec Doktor Jihočechy 
ke krajským volbám.

se spojil s Jihočechy 2012 a je 
tak na jejich kandidátce dal-
ším z dlouhé řady z veřejně 
činných lidí, kteří si dlouho-
době udržují důvěru svých 
spoluobčanů. 
Prakticky celý život prožil 
na jihočeském venkově, 
ve Člunku, Roseči a Novosed-
lech nad Nežárkou. „S nad-
sázkou by se dalo říci, že jsem 
dětství a mládí prožil na fot-
balovém hřišti a s knížkou 
v ruce. V listopadu 1989 jsem 
se oženil a s manželkou Klárou 
máme tři děti. Docela se těším 

na příští rok, kdy se z katego-
rie čtyřicátníků s krizí střední-
ho věku přesunu do kategorie 
aktivních seniorů. Ve svém 
životě, při výchově dětí i při 
správě obce jsem vždycky 
pracoval s nadějí a humorem, 
na prvním místě byla otázka 
důvěry a důvěryhodnosti. 
Jsem připraven v duchu těch-
to zásad pomoci při rehabili-
taci činnosti krajského zastu-
pitelstva a Jihočeského kraje 
vůbec,“ vystihuje své hlavní 
cíle.

Michal Doktor
Lomnice nad Lužnicí

Filip Mencl
Novosedly nad Nežárkou



Martina Pospíšilová
Volary

Šárka Grabmüllerová
Prachatice

Roman Hajník
Vimperk

Luboš Drenčeni
Vimperk

Jana Hrazánková
Borová Lada
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Musíme dát 
perspektivu mladým

Je dobré vědět, jak práce bolí

Děti jsou naše budoucnost

Středoškolského učitele Pav-
la Dvořáka znají obyvatelé 
Vimperku i jako zastupitele 
a bývalého starostu města. 
A také sportovce, neboť 
sport patří k jeho hlavním 
koníčkům. Ve svém životě 
i v politice se řídí Masaryko-
vým mottem „Nebát se a ne-
krást“. 
V hnutí Jihočeši 2012 re-
prezentuje především hlas 
Šumavy: „Celý náš region 
potřebuje více, než zatím do-
stává. Jsme bráni jako region 
málo zalidněný, periferní, jako 
region rekreace, turistiky, 
národního parku. A o to více 

Prachatický místostarosta Ro-
bert Zeman byl poprvé zvo-
len do vedení města už v roce 
1998. V posledních volbách 
uspěl se sdružením nezávislých 
kandidátů PRO Prachatice. 

potřebujeme investice, kva-
litní zázemí. Potřebujeme tu 
udržet lidi, dát naději a per-
spektivu mladým. Ale také dát 
šanci fi rmám, podnikavým 
lidem i jejich jistotě podpory 
talentu, úspěchu v byznysu.“
K současné politické situaci 
a ke kandidatuře Jihočechů 
2012 říká: „Věřím, že slušnost, 
čest, pracovitost a důvěra je 
víc než politikaření velkých, 
že naše slova a práce jsou víc 
než novinové fotky a slogany 
mocnějších. Jsem přesvědčen, 
že paměť lidí je nejlepší propa-
gací každého politika.“

ŠUMAVA PRO LIDI, 
NE KŠEFTAŘE A AKTIVISTY

Jsme proti neustálému 
střídání přístupu k ochra-
ně přírody na Šumavě, ne-
boť to nakonec jen škodí. 
Chceme Šumavu pro lidi, 
ne pro aktivisty, ani kšefta-
ře s dřívím. Budeme prosa-
zovat nový zákon o národ-
ním parku. Navrhujeme 
větší spolupráci národních 
parků na obou stranách 
státní hranice. Zasadíme 
se o vládní kompenzace 
pro šumavské obce, kte-
rým nový výpočet rozpoč-
tového určení daní sníží 
příjmy.

Jak říká, ani po čtrnácti le-
tech nezměnil své základní 
postoje: „Před svými prvními 
volbami jsem napsal do novin, 
že práce politika je stejná jako 
práce či poslání kněze a léka-
ře. Každá z těchto profesí je 
postavena na službě druhým, 
která jednak naplňuje ty, kteří 
ji činí, a zároveň je prospěšná 
pro druhé. Stejně to vnímám 
i po čtrnácti letech. Jakkoliv 
vím, že to zní trochu zvláštně 
ve světle stavu naší politické 
scény nejen posledních dnů.“
S Jihočechy 2012 má společ-
né zájmy: „Jedno z nosných 
témat našeho sdružení byly 

veřejné zakázky a jejich trans-
parentnost. Zavedli jsme zve-
řejňování výsledků i nabídek 
výběrových řízení od 40 tisíc Kč 
výše na internetových strán-
kách města. Dnes máme dva 
roky zkušeností a jednoznačně 
se to Prachaticím vyplácí.“
Letos si splnil klukovský sen. 
Po dvou letech převážně 
víkendové práce dostavěl 
vlastníma rukama dřevěný 
dům, který je zázemím malé 
farmy. „Myslím, že pro politi-
ka vůbec není špatné osobně 
znát, jak mnohdy práce bolí, je 
těžká a jak pomalu se hodnoty 
rodí,“ usmívá se Zeman.

Nejenže je už dva roky ot-
cem. Podstatně déle se 
Júsuf Traore stará i o děti 
ostatních. Aby se nedostaly 
do problémů. Nebo jim z pro-
blémů pomáhá. Začínal v Pra-
chaticích jako streetworker, 
terénní pracovník pomáhající 
uživatelům drog. Nyní je ředi-
telem občanského sdružení 
Portus, které zaštiťuje šest 
zařízení pro děti a mládež 

všeho věku, rodiče, učitele 
i celé rodiny. 
„Věnovat se dětem a mladým 
lidem je potřeba mnohem 
dříve, než až když se do pro-
blémů dostanou,“ vysvětluje 
Júsuf Traore. A tak začalo 
fungovat Mateřské centrum 
Sluníčko, nízkoprahová zaříze-
ní Céčko a COOLna, Primární 
prevence Phéni, Krizové cen-
trum/Centrum pomoci rodině 
a dětem a SASRD Rodinka. 

„Mohu být komunálním politi-
kem?“ zamýšlí se nad novou 
rolí. „Ano, mohu… Stejně jako 
kdokoli, kdo si dokáže vytvořit 
názor a stát si za ním. Nerozu-
mím všem aspektům komunál-
ní politiky. Ne, jsem jen člověk, 
který viděl, že je potřeba něco 
udělat v oblasti práce s naší 
budoucností – našimi dětmi 
a na tom již dlouho pracuji 
a budu pracovat i nadále.“

P R A C H A T I C K O

Pavel Dvořák
Vimperk

Robert Zeman
Prachatice

Júsuf Traore
Prachatice



Jana Kubíková
Větřní

Jiřina Kostková
Kaplice

Jan Voldřich
Černá v Pošumaví

Antonín Princ
Český Krumlov
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Odbornice  na cestovní ruch 

Od starostí o účty ke starostem občanů

Jitka Fatková byla zvolena 
Osobností cestovního ru-
chu 2010. V letech 2003 až 
2009 byla ředitelkou Jiho-
české centrály cestovního 
ruchu, poté působila na mi-
nisterstvu pro místní rozvoj. 
„Po roce a osmi měsících 
na ministerstvu jsem však při-
jala nabídku působení v sou-
kromé společnosti LIPENSKO, 
ve které je, jak sama říkám, 
cestovní ruch praxí, nikoli jen 
teorií, jak je tomu ve státní 

„Jít tam, kam všichni, nemusí 
vždy znamenat jít správným 
směrem,“ je přesvědče-
na starostka obce Mojné 
Jana Zoufalá. O správnosti 
směru, kudy se ubírá její ži-
vot, ale nepochybuje. A že 

správě,“ přibližuje své sou-
časné působení.
Politické dění vždy se zá-
jmem sledovala, ale spíše 
zpovzdálí. „Nicméně nabídku 
zapojit se do hnutí Jihočeši 
2012 jsem ráda přijala už jen 
z toho důvodu, že obor, kte-
rému se věnuji, tedy cestovní 
ruch, si systematickou pod-
poru zaslouží. Věřím, že Jiho-
češi 2012 právě tomuto pro 
Jihočeský kraj významnému 
odvětví pomohou,“ vysvětlu-
je svou motivaci.

ŽIVOT NA VENKOVĚ
Jihočeši 2012 si cení venkovského rázu Jihočeského kra-
je, který jej dělá tím kouzelným koutem České republiky. 
Chceme tento charakter našeho kraje udržet a lidem, žijí-
cím v menších obcích nebo odlehlejších částech regionu, 
pomoci zajistit kvalitu života srovnatelnou s tou ve větších 
sídlech. Posílíme proto grantový program podpory rozvoje 
venkova, pomůžeme obcím udržet místní instituce, kolem 
nichž se soustředí společenský život – základní a mateřské 
školy, kulturní domy, zájmové spolky.

do starostenského úřadu 
vedl osudovými zákrutami…
Pochází z Vyššího Brodu 
a pracovala v tamním pro-
slaveném klášteře jako prů-
vodkyně. V roce 1994 měla 
dva malé syny, byla čerstvě 

podruhé provdaná a objevi-
la Černici, vesničku spadající 
pod obec Mojné. „To místo 
mne naprosto okouzlilo, měla 
jsem ten vzácný pocit – tady 
bude to pravé ‚doma‘,“ vzpo-
míná. Zakoupili s manželem 
malou zemědělskou used-
lost a po namáhavé čtyřleté 
rekonstrukci se nastěhovali. 
„Začala jsem pracovat jako 
účetní pro malé obce v okolí, 
ale protože paní starostky 
a páni starostové byli vesměs 
neuvolnění, zabývala jsem se 
krom účetnictví nejen ostat-
ní obecní agendou, ale často 
také přímo řešila potřeby 
občanů. A v této práci s lidmi 
a pro lidi se mi otevřel nový 
smysl života. A tak jsem se 
v roce 2006 rozhodla kandi-
dovat do obecního zastupi-
telstva a stala se starostkou,“ 
popisuje svůj nový start.

I v dalších volbách mandát 
obhájila, a tak nyní už šestým 
rokem usiluje o rozvoj obce. 
„Snažím se sehnat dotace, 
vozím lidi k lékaři či na nákup, 
řeším škody po povodních, 
sháním nájemce do obchodu 
a hospody, vyplňuji statistic-
ké údaje za obec a daňová při-
znání pro občany, pro potěše-
ní dětí jezdím na koštěti pod 
májkou a pod vánoční strom 
na návsi volám zimní králov-
nu. A dělám to ráda, protože 
mé příjmení vůbec nevystihu-
je můj pohled na svět,“ směje 
se Jana Zoufalá. 

ČESKOKRUMLOVSKO

Jitka Fatková
Český Krumlov

Jana Zoufalá
Mojné



Jsme Vaši
sousedé...

Podrobnější informace 
o našem programu i našich 
kandidátech naleznete na: 
www.jihocesi2012.cz



JIHOČEŠI 2012 jsou hnutím, na jehož kandidátce najdete prověřené lidi 
s dlouhodobými zkušenostmi z veřejné správy a komunální politiky, 
úspěšné podnikatele a další osobnosti kulturního, sportovního i jiného 
veřejného života Jihočeského kraje. Takové lidi, jimž není osud našeho 

kraje lhostejný, kterým se protiví korupce a klientelismus a kteří chtějí náš 
kraj modernizovat a dále rozvíjet. 

1.  JUDr. Luboš Průša, 46 let
ředitel krajského úřadu, Písek, člen „JIH 12“

2.  PhDr. Jan Samohýl, Th. D., 46 let
vysokoškolský učitel, Hrdějovice, 
člen „HOPB“

3.  Pavel Hroch, 49 let
starosta obce Kovářov, Kovářov, člen „JIH 12“

4.  Ing. Jiří Fišer, 59 let
starosta města Tábor, Tábor, člen T2020

5.  Mgr. Ing. Pavel Vondrys, 48 let
starosta města Strakonice, Strakonice, 
člen „JIH 12“

6.  Ing. Lubomír Vejdovec, 59 let
ekonom, Srubec, člen „HOPB“

7.  Michal Doktor, 45 let
poslanec Parlamentu ČR, Lomnice nad Lužni-
cí, člen „JIH 12“

8.  Mgr. Pavel Dvořák, 63 let
středoškolský učitel v. v., Vimperk, 
člen „JIH 12“

9.  Ing. Martin Maršík, Ph. D., 46 let
vysokoškolský učitel, ekonom, České Budějo-
vice, člen „HOPB“

10.  Mgr. Jaroslav Větrovský, 44 let
starosta města Mladá Vožice, Mladá Vožice, 
člen „JIH 12“

11.  Ing. Jitka Fatková, 36 let
ředitelka turistické agentury Lipensko, 
Všemyslice, bez politické příslušnosti

12.  Ing. Pavel Pavel, 55 let
místostarosta města Strakonice, Strakonice, 
člen „JIH 12“

13.  prof. RNDr. František Vácha, Ph. D., 46 let
děkan Přírodovědecké fakulty JU, České 
Budějovice, bez politické příslušnosti

14.  Ing. Bc. Robert Zeman, 45 let
místostarosta města Prachatice, Prachatice, 
bez politické příslušnosti

15.  Mgr. Filip Mencl, 49 let
starosta obce Novosedly nad Nežárkou, 
Novosedly nad Nežárkou, člen „JIH 12“

16.  Ing. Ivo Moravec, 48 let
člen rady města ČB, lesní inženýr, České Budě-
jovice, člen „HOPB“

17.  Jana Zoufalá, 44 let
starostka obce Mojné, Mojné, členka „JIH 12“

18.  Ing. Tomáš Franců, 63 let
projektant, Písek, člen „JIH 12“

19.  Mgr. Věra Korčaková, 40 let
místostarosta města Trhové Sviny, Trhové 
Sviny, členka „JIH 12“

20.  Karel Burda, 60 let
místostarosta města Vodňany, Vodňany, 
bez politické příslušnosti

21.  Mgr. Ing. Martin Doležal, 42 let
starosta města Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, 
člen „JIH 12“

22.  Martin Knobloch, 25 let
všeobecná zdravotní sestra, Jindřichův Hra-
dec, bez politické příslušnosti

23.  Jan Voldřich, 55 let
podnikatel, Černá v Pošumaví, bez politické 
příslušnosti

24.  Mgr. Bc. Ivan Mánek, 81 let, předseda 
obl. rady PTP-VTNP, skaut a člen Konfederace 
politických vězňů, České Budějovice, 
člen „HOPB“

25.  Martina Pospíšilová, 48 let
starostka města Volary, Volary, 
bez politické příslušnosti

26.  Bc. Júsuf Traore, DiS., 30 let, předseda 
a výkonný ředitel o.s. PORTUS, Prachatice, 
člen „JIH 12“

27.  Mgr. Eva Vanžurová, 59 let
ředitelka ZŠ E. Beneše Písek, Písek, 
členka „JIH 12“

28.  Miloslava Šebková, 48 let
starostka městyse Malšice, Malšice, 
bez politické příslušnosti

29.  Bohumil Rod, 47 let
starosta obce Jarošov nad Nežárkou, Jarošov 
nad Nežárkou, člen „JIH 12“

30.  Mgr. Ivana Parkosová, 64 let
důchodkyně, Strakonice, 
bez politické příslušnosti

31.  Věra Hlaváčková, 47 let
herečka Jihočeského divadla, České Budějovi-
ce, bez politické příslušnosti

32.  Jiřina Kostková, 51 let
vedoucí městské knihovny, Kaplice
bez politické příslušnosti

33.  Ing. Pavel Kašpárek, 56 let
starosta obce Úsilné, starosta roku 2011, 
Úsilné, bez politické příslušnosti

34.  Mgr. Šárka Grabmüllerová, 43 let
učitelka ZŠ, reprezentantka ČR triatlon, Pra-
chatice, bez politické příslušnosti

35.  Mgr. Bohuslav Navrátil, 61 let
starosta města Blatná, Blatná, 
bez politické příslušnosti

36.  Ing. Antonín Brož, 58 let
starosta městyse Borotín, Borotín, 
bez politické příslušnosti

37.  Vlastimil Bočánek, 36 let
starosta obce Sedlečko u Soběslavě, Sedlečko 
u Soběslavě, člen „JIH 12“

38.  Mgr. Martin Slaba, 38 let
ředitel Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství, 
České Budějovice, bez politické příslušnosti

39.  Antonín Princ, 59 let
ředitel fi rmy, Český Krumlov, 
bez politické příslušnosti

40.  Mgr. Karel Ochozka, 33 let
ředitel ZUŠ, Borovany, 
bez politické příslušnosti

41.  Pavla Poláčková, 41 let
starostka obce Skály, Skály, členka „JIH 12“

42.  Mgr. Radek Sosna, 42 let
učitel, trenér SKI Strakonice, Strakonice, 
bez politické příslušnosti

43.  Bc. Radoslav Kacerovský, DiS., 33 let
vedoucí Botan. zahrady VOŠ a SZeŠ, Tábor, 
bez politické příslušnosti

44.  Ing. Marie Buzková, 49 let
projektantka, Kunžak, 
bez politické příslušnosti

45.  Ivana Dolejšková, 47 let
starostka obce Borovany, Borovany, 
bez politické příslušnosti

46.  Ing. Jana Kubíková, 53 let
konzultantka, Větřní, bez politické příslušnosti

47.  Mgr. Jarmila Voběrková, 47 let
pěstounka, předsedkyně občanského sdruže-
ní Otevřená rodina, Drahotěšice, 
bez politické příslušnosti

48.  Ing. Jana Hrazánková, 41 let
starostka obce Borová Lada, Borová Lada, 
bez politické příslušnosti

49.  Josef Hospergr, 72 let, důchodce, Blatná, 
bez politické příslušnosti

50.  Ing. Jiří Müller, 55 let
vedoucí odboru životního prostředí, Studená, 
bez politické příslušnosti

51.  Mgr. Ivana Očásková, 42 let
projektová manažerka, Písek, členka „JIH 12“

52.  Mgr. František Korbel, Ph. D., 36 let
právník, náměstek ministra spravedlnosti, 
Tábor, člen T2020

53.  Bc. David Sláma, 24 let
student, České Budějovice, člen „HOPB“

54.  Mgr. Roman Hajník, 44 let
středoškolský učitel, spisovatel, Vimperk, 
bez politické příslušnosti

55.  Václav Císařovský, 66 let
důchodce, Strakonice, 
bez politické příslušnosti

56.  Ing. Jan Tůma, 64 let
ekolog, České Budějovice, člen „HOPB“

57.  Karel Frolík, 59 let
podnikatel, Písek, bez politické příslušnosti

58.  Luboš Drenčeni, 47 let
fotograf, Vimperk, bez politické příslušnosti

59.  MUDr. Antonín Kopet, 30 let
dětský lékař, Jindřichův Hradec, 
bez politické příslušnosti


