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Zasypeme příkopy,
postavíme mosty
Jsme
živá voda pro
zapomenutý
kraj

Dost bylo slibů, které nikam nevedou.
Pojďme se do toho opřít a dělat to pořádně.
Náš kraj si zaslouží lepší budoucnost.
Chceme:
Kraj, který dokáže
získat peníze

Kraj s kvalitní
a funkční dopravou

Karlovarský kraj stále
neumí dostatečně čerpat
evropské dotace a vykazuje
nejnižší příjem peněz z EU
na obyvatele. To je potřeba
urychleně změnit.

Vyvineme intenzivní tlak na
urychlení dostavby dálnice
D6 do Prahy a napojení
dálniční sítě na Německo.
Prioritou je zlepšení kvality
místních komunikací
a dopravní obslužnosti obcí.

společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09

Kraj, který
podporuje lidský
kapitál

Kraj funkční,
bezpečný
a transparentní

Každý region tvoří hlavně
lidé, kteří v něm žijí. Chceme
zastavit jejich odliv z regionu
a proměnit ho v atraktivní
místo, které bude přitahovat
vzdělané, podnikavé
a schopné lidi.

Chceme moderní a přívětivý
kraj bez korupce a trafik. Kraj,
který podporuje lázeňství
a cestovní ruch. Kraj
s kvalitním zdravotnictvím
a sociálními službami.
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Věřím v pravdu
a poctivou práci
Rozhovor s kandidátem na hejtmana
Petrem Kulhánkem
Petr Kulhánek, kandidát na hejtmana Karlovarského kraje,
před volbami uběhne stovky kilometrů. I v těch nejodlehlejších
vesničkách se voličů ptá, co se má v dalších letech změnit.
„Pokud se náš kraj nemá úplně vylidnit a rozložit, je třeba přestat
s prázdnými proklamacemi a začít pracovat,“ říká.
Svou volební kampaň jste začal
netradičním způsobem: běháte po
celém kraji. Jak se nápad na Běh pro
budoucnost zrodil a co je jeho cílem?
V zimě, když jsem běžel z Varů na
Krásenskou rozhlednu, přemýšlel jsem
o tom, co nás čeká na podzim. A tehdy
mě napadlo spojení mojí vášně pro
dálkové běhy a detailního poznání celého
kraje. Jak lépe vnímat atmosféru měst,
obcí, zajímavých a problémových míst
než bezprostřední zkušeností, osobním
zážitkem, setkáním s lidmi, kteří zde žijí?
Od myšlenky k samotnému běhu ale
vede dlouhá cesta.
Občas ano, v tomto případě ale nikoliv.
Myšlenka rychle dostala konkrétní
obrysy v podobě šestnácti prázdninových
tras napříč regionem. Hlavním cílem
ale není uběhnout plánovaných 430
km, je to prostředkem k poznání všeho
podstatného, co nás v kraji trápí, čím se
naopak můžeme chlubit, jak se zde lidem
žije, jaké jsou jejich představy a problémy.
To jsou určitě podstatné informace
k tomu, jak vycházet z obrazu reálného
života a jak ke správě kraje přistupovat
do budoucna. Proto Běh pro budoucnost
Karlovarského kraje jako místa
sebevědomého, hrdého a svébytného,
místa, kde je příjemné žít a které je vždy
příjemné navštívit.
Jistě jste při Běhu pro budoucnost
potkal spoustu zajímavých lidí a viděl
mnoho úžasných
míst. Jaké jsou
vaše nejsilnější
dojmy z běhu?
Určitě to jsou
kontrasty. Kontrasty
v krajinném rázu,
kdy se člověk během
pár kilometrů ocitne
z panenské přírody
v důlní, industriální
nebo postindustriální
krajině. Kontrasty
v podobě obcí, kdy kousek vedle sebe
mohou být vesnička přívětivá, upravená,
jako vymalovaná a obec nebo město
s polorozpadlými domy, devastovanými

fabrikami, zanedbanými paneláky.
Kontrasty v rozpoložení lidí, kdy potkáte
usměvavé, dobře naladěné obyvatele,
kteří jsou se životem v kraji spokojeni,
a o pár kilometrů dál narazíte na
sociálně vyloučené lokality, kde
vás přepadne tíseň, z pohledů
a komunikace lidí je cítit určitá
skepse, nebo letargie, zjevně
bez optimistického výhledu do
budoucna.
Jako občan i politik jste
s Karlovarským krajem
dlouhodobě spojen, ale
přesto: překvapilo vás něco,
inspirovalo, naštvalo?
Běh mi přinášel a přináší
především inspiraci. Viděl jsem řadu
míst, kde může krajská samospráva
pomoci přímo. Mnohdy zoufalý stav
silnic v odlehlejších částech kraje,
investice do infrastruktury lyžařských,
cyklistických a vodáckých tras.
Nabízí se i nepřímá pomoc. Jednání se
Sokolovskou uhelnou o využití jezera
Medard pro volnočasové a rekreační
aktivity mě napadá na úplně prvním
místě. Pohledy na rozsáhlou uhelnou
pánev z mnoha směrů a pohledů jsou také
inspirací k budoucí revitalizaci krajiny, při
níž kraj musí být klíčovým aktérem.
A co překvapení?
Téměř v každé etapě mě překvapuje
množství opuštěných průmyslových
a zemědělských
areálů, zaniklé
továrny
a manufaktury.
Tady vidím jeden
z hlavních důvodů
setrvalého úbytku
obyvatel. Dnes
již neexistujících
pracovních míst
musejí být tisíce.
A velké naštvání?
Vztah lidí k přírodě.
Téměř na každém kroku člověka bolí
pohled na odhozené odpadky, od obalů
sušenek, přes kanystry, pneumatiky až po
sporáky a staré sedací soupravy. Černé
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skládky uprostřed přírody pak umocňují smutek
nad bezohledností mnoha lidí. Vím, že výchova
je nekonečný běh, ale i tady kraj může a má hrát
svou úlohu s ideálním cílem, aby se lidé v přírodě
chovali stejně jako u sebe v obýváku.
Můžete srovnávat, jak se náš kraj
v posledních letech rozvíjí – nebo naopak
nerozvíjí? Pokud byste měl vyzvednout něco,
co se v kraji opravdu daří a na co můžeme být
hrdí, co by to bylo?
Myslím, že obrovským pozitivním impulsem jsou
pro Karlovarský kraj nominace na Seznam světového dědictví UNESCO.
Karlovarský kraj se dostává mezi prémiové turistické destinace. Vyšší
zájem návštěvníků generuje potřebu všech souvisejících služeb, což
vytváří nová pracovní místa a společně s utracenými penězi má pozitivní
dopad na místní ekonomiku i kvalitu života v kraji.
Kde by kraj měl přidat, co zůstává zanedbáno?
Přes snahu o vyšší míru financování údržby a obnovy silnic II. a III. třídy
jde o stále podfinancovanou oblast, která by si zasloužila ještě větší péči.
S dopravní sítí souvisí stále nedokončená D6, spojnice regionu s hlavním
městem, kde kraj sice není hlavním aktérem, ale musí pokračovat
v intenzivním tlaku na její rychlé dokončení. Jde o jeden ze zásadních
faktorů budoucího rozvoje regionu. Kapitolou samou pro sebe je krajské
zdravotnictví, které má odpovídající odbornou úroveň, co je však zcela
tristní a neřízené, je systém jeho financování. Je zatím nezodpovězenou
otázkou, jakou měrou se na dnešních již prvních stovkách milionů korun
sanace z krajského rozpočtu podílí ekonomické vedení krajské nemocnice
a jaký podíl na tom má nevyvážená legislativa s nerovnými podmínkami
financování krajských nemocnic. A v neposlední řadě je třeba zodpovědně
řídit transformaci lokální ekonomiky, která se odklání od uhlí - a my
musíme vytvářet příležitosti k tomu, aby lidé měli kde pracovat i nadále.
Buďme konkrétní: věci se nedějí samy od sebe a zejména v politice
platí, že za všechno, dobré i zlé, by měl někdo nést odpovědnost.
Kde vnímáte zodpovědnost za to, že je v našem kraji v některých
oblastech tak neuspokojivá situace?
Z mého pohledu se celé toto volební období řeší věci zmateně, bez
dlouhodobé koncepce a vize, kam kraj směřovat. Řada problémů se
řeší nahodile. Hasí se, co zrovna hoří. Čemu se však věnuje mimořádná
pozornost, je marketing, aby věci měly dokonalý mediální obraz, byť
může jít mnohdy o pouhá vylhaná gesta a okázalá plácnutí do vody.

Výsledkem je přešlapování kraje na místě,
nepřipravenost na strategické projekty, které
mohou být spolufinancovány z externích zdrojů,
a mediální iluze, že je vše v nejlepším pořádku.
To je koneckonců jen obrázek státní politiky
ANO překlopený do krajského měřítka, v našem
regionu umocněné nesourodou koalicí pěti
subjektů s mnohdy diametrálně odlišnými názory
a představami.
Vnímám, že jste člověk, který se radši
snaží věci vlastními silami měnit, než
aby kritizoval. Jaké budou vaše první kroky po volbách do
zastupitelstva?
Pokud to bude jen trochu možné, budu usilovat o vytvoření klidně široké
koalice všech demokratických stran bez účasti ANO a extremistů. Bude-li
Karlovarský kraj další čtyři roky pod kuratelou populismu, spektakulárního
PR, ovšem bez jakéhokoliv posunu vpřed, budeme se dívat na záda dalších
regionů v mnoha ukazatelích zase z větší dálky. Kraj se dál bude vylidňovat
a s důsledky se budou prát naše děti, pokud se tedy i ony neodstěhují.
Co jako zastupitel a třeba také hejtman naopak v žádném případě
nedopustíte?
Doufám, že už je konec jakékoliv krajské vlády s účastí nedemokratických
a extremistických stran, tomu se budu snažit bránit všemi silami. Rád bych
také, aby skončila atmosféra strachu na krajském úřadě a aby se tam opět
vytvořilo přívětivé klima pro práci celého aparátu.
Co ze svého osobního života byste si rád přenesl i do politiky?
Jsem člověk trpělivý, důsledný a vytrvalý. Snažím se přemýšlet a vidět
věci v souvislostech a z nadhledu. To jsou myslím věci, které se budou
všechny hodit.
A jak se na vaši politickou angažovanost mimochodem dívá vaše
rodina a přátelé?
Myslím, že má rodina a přátelé vnímají, že jsem se vždy snažil rozhodovat
s rozumem, bez postranních úmyslů, ve prospěch města či kraje. Mnohdy
čelím otázce, jestli to mám zapotřebí, proč to vlastně dělám. V Karlových
Varech jsem se narodil, region velmi dobře znám a neměnil bych. Proto
mi také záleží na tom, jak se mu bude dařit
a jak se tady lidem bude žít. A to můžu
s čistým svědomím podepsat.

Petr Kulhánek osm let působil jako primátor Karlových Varů. Stojí za připraveným zápisem Karlových Varů na
Seznam světového dědictví UNESCO. Je zkušený manažer a osvědčený lídr, celoživotní sportovec tělem i duší
a karlovarský patriot. Dívá se do budoucnosti. Věří, že kraj může lépe fungovat, být slyšet a prosadit zájmy
svých obyvatel. Petru Kulhánkovi jde především o ekonomický rozvoj regionu, dokončení dálničního spojení
s Prahou a zatraktivnění kraje. „Karlovarský kraj se musí konečně naučit získávat peníze a všestranně

podporovat své občany a podnikatele. Říkám ne vylidňování našeho kraje. Lidé potřebují důvod,
proč se vrátit. Udělám všechno proto, aby se to povedlo," říká kandidát na hejtmana Petr Kulhánek.

Věra Kovářová

Miroslav Balatka

Jan Horník

Vít Rakušan

poslankyně PSP ČR

senátor za Sokolovsko

senátor za Karlovarsko

předseda hnutí STAN

"Karlovarský kraj
je sice nejmenší,
nejchudší, a postižený
koronavirouvou krizí, ale
zároveň kraj s ohromným
potenciálem. Tahle
prima parta zkušených
komunálních politiků
kolem Petra dokáže tento
potenciál odemknout!"

"Pokud se má v politice
něco změnit, bez voleb to
nepůjde. Není pravdou, že
není koho volit. Je. Budu
rád, pokud zvážíte volbu
lidí z krajské koalice STAN,
myslím že pro náš kraj
toho můžou hodně udělat.
Úplně každý z kandidátky
za sebou má kus práce
a svůj příběh."

"Na krajské koaliční
kandidátce jsou mnozí
slušní lidé, kteří ve
svém dosavadním
životě prokázali, že mají
schopnosti a vědomosti
k velmi solidní správě věcí
veřejných Karlovarského
kraje. Důvěřuji jim a věřím,
že dokáží věci zlepšit."

"Mám radost z toho, že
naše hnutí spojilo síly
s TOP09 a s podporou KOA
a VPM Cheb, a že se do čela
naší kandidátky pro krajské
volby postavil zkušený
exprimátor Karlových Varů
Petr Kulhánek. Nejmenší
český kraj tak má konečně
šanci získat skvělého
hejtmana i radu."

společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09
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SEZNAMTE SE: NAŠI LIDÉ - PRVNÍ DESÍTKA

KARLOVY
VARY

SOKOLOV

2

1
PETR KULHÁNEK

ROBERT PISÁR

Kandidát na hejtmana
Karlovarského kraje, KOA

ředitel obecně prospěšné společnosti,
STAN

„S poctivostí, trpělivostí a vytrvalostí
člověk nejdál dojde.“

„Lidé jsou v podstatě dobří, jen je
třeba jim dát šanci to projevit.“

Manažer, běžec na dlouhé tratě. Založil hnutí Karlovarská občanská
alternativa a dovedl jej v roce 2010 k volebnímu vítězství. Osm let
byl primátorem Karlových Varů, je spolutvůrcem Strategického plánu
udržitelného rozvoje města. Své manažerské zkušenosti chce zůročit ve
vedení kraje. „Chci se podílet na pozitivním směřování kraje, kde jsem
dosavadní celý život žil a budu žít vždycky. Vím, že náš kraj má na víc
a chci pro něj lepší budoucnost. “

Od roku 2008 řídí obecně prospěšnou společnost Pomoc v nouzi. Pomáhá
obětem domácího násilí, seniorům i lidem, kteří se potýkají s dluhy. Byl
zastupitelem v rodné vesnici Šabině i členem krajského zastupitelstva.
„Jsme malý kraj na to, aby na každého, kdo se snaží pomáhat, někde
seděl někdo, kdo se snaží mu házet klacky pod nohy. Tuto realitu znám
ze sociálních služeb a z fungování v zastupitelstvech. Úřady jsou tu
proto, aby podporovaly rozvoj kraje, ne pro samoúčelné produkování
byrokracie.“

LOKET

CHEB

3
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ANTONÍN JALOVEC

PETR ZAHRADNÍČEK

„Už nebuďme koncem republiky.
Buďme jejím začátkem!“

„Jak se bránit populismu
a demagogii? Rozumem!“

Je bývalým učitelem chebského gymnázia. Drtivým vítězstvím
v komunálních volbách napomohl k rozbití letitých klientelistických vazeb
tradičních politických stran v Chebu. Rozšířil možnosti občanů ovlivňovat
dění ve městě a zasadil se o výrazné zvýšení informovanosti o radničním
provozu. Po volbách bude pednostně řešit problémy periferních částí
kraje a usilovat o intenzivnější spolupráci s bavorskými a saskými
regiony, kterou současná krajská reprezentace zanedbává. „Věřím, že
lidé mají mít právo kontrolovat a podílet se na práci zastupitelstev nejen
jednou za čtyři roky, když jsou volby.“

Jako dlouholetý zastupitel města Loket a bývalý náměstek hejtmana
zná problémy kraje ze všech pater komunální politiky. Po volbách by
se Petr Zahradníček rád zaměřil na školství, kulturu, životní prostředí
a přeshraniční spolupráci, což jsou v dnešní době podceňovaná témata,
„Vztahy se sousedy jsou ryze formální, ta komunikace se musí zlepšit.
Příkladem budiž šestka – my bychom ji rádi napojili na dálniční síť
v Německu, ale na německé straně to má řadu odpůrců. Přeshraniční
spolupráce nejsou jen společné výstavy, ale i řešení problémů.”

starosta města Cheb,
VPM

zastupitel města Loket,
TOP 09
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FRANTIŠKOVY
LÁZNĚ

KARLOVY
VARY

CHEB

5
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JAN KUCHAŘ

starosta Františkových Lázní,
STAN (bezpp)

JIŘÍ KLSÁK

historik a archeolog,
KOA

MIROSLAV PLEVNÝ

„Náš kraj má obrovský potenciál,
jen je ho třeba využít."

„I památky si zaslouží naši
pozornost!“

"Chci prosperující pohraničí,
kde budou lidé chtít žít."

Výrazný starosta světoznámých
Františkových Lázní již šestým rokem ve
vedení města prokazuje svou pracovitost
a cílevědomost. "Náš kraj by měli vést lidé,
kteří vnímají jeho potenciál a jsou
ochotni udělat vždy něco navíc.“

Od r. 2012 zastupitel Karlovarského kraje.
Dlouhodobě se věnuje terénním výzkumům
středověkých lokalit, památkové péči
a publikační a výstavní činnosti. „Minulost je
součástí dneška a bude i v čase budoucím.
Budu vždy usilovat o to, aby naše kulturní
památky toho byly důstojným dokladem.“

Vysokoškolský učitel a dlouholetý zastupitel
města Cheb, kandidát hnutí STAN
v senátních volbách 2020 v Chebu.
„Jsem lokální patriot a není mi lhostejné,
jak se budou Prahou opomíjené příhraniční
regiony rozvíjet či naopak upadat.“

vysokoškolský učitel,
VPM

PLESNÁ

SOKOLOV

BOŽÍ DAR
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JAN HORNÍK

MIROSLAV BALATKA

PETR SCHALLER

"Politika je služba veřejnosti,
vždy jsem toto bral jako
samozřejmost."

„Potřebujeme udržet v kraji
mladé lidi, dát mu vizi
a budoucnost. Pojďme ji začít
společně měnit.“

„Čti správně přítomnost
a kráčej s budoucností.“

senátor za Karlovarsko,
STAN

Z pozice senátora prosazuje a brání
zájmy Karlovarského regionu pečlivým
hlídáním navrhovaných změn v jednotlivých
zákonech, tak aby respektovaly potřeby
našeho regionu a nepoškozovaly jej.

senátor za Sokolovsko,
STAN

Geodet a senátor za Sokolovsko,
Mariánskolázeňsko, Toužimsko a Tepelsko.
Iniciátor senátní petice za návrat peněz
z emisních povolenek zpátky do regionů.
„Náš kraj si zaslouží lepší budoucnost.“

Zodpovědní politici s bohatými zkušenostmi,
kteří vždycky stáli na straně všech obyvatel
Karlovarského kraje. Takoví jsou naši kandidáti do
krajských voleb. Najdete mezi nimi mladé nadané politiky
i ostřílené rváče, kteří se za zájmy našeho kraje už
nejednou úspěšně dokázali poprat.
Jsme jasným hlasem proti dosavadní nefunkční
krajské vládě. Nespojíme se s ANO, ani ho nebudeme
podporovat. Chceme, aby se věci konečně pohnuly
k lepšímu a chceme lepší kraj místo věčných slibů.
společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09

starosta města Plesná,
TOP 09

Za dobu působení ve funkci starosty města
Plesná se Petru Schallerovi podařilo získat
pro práci v komunální politice mladé lidi.
Takové, kteří přemýšlejí o budoucnosti své
a svých dětí, přináší inspirativní nápady
a jsou odhodláni je realizovat.

BOJUJEME ZA REGION,
PRAZE A COVIDU NAVZDORY
V době epidemie Covid-19 se Antonín Jalovec
vehementně zasazoval za zrušení omezení na hranicích
pro pendlery i turisty. Senátor Miroslav Balatka stál
za vytvořením skupiny "Informační servis pro nouzový
stav" a spolu se senátorem Janem Horníkem toto
téma dostali na celostátní úroveň. Na silný hlas
z regionů musela reagovat i vláda. A budeme v tom
pokračovat. Náš kraj bude slyšet. Odteď pořádně.
www.letosPodStan.cz | fb.com/LetosPodSTAN
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SEZNAMTE SE: NAŠI LIDÉ
KARLOVY
VARY

SOKOLOV

11

12

JIŘÍ BROŽ

JIŘÍ NEŠPOR
STAN

RADEK VOBORNÍK
VPM (bezpp)

CHODOV

JINDŘICHOVICE

JAN SEBJAN
STAN (bezpp)

KARLOVY
VARY

STAN

CHEB

KOA

RADEK VOMOČIL
VPM

STRUŽNÁ

MILAN HLOUŠEK
STAN

STAN

KARLOVY
VARY

JAROMÍRA FAJTOVÁ
STAN (bezpp)

KYNŠPERK
NAD OHŘÍ

PETR KONČEL
KOA (bezpp)

OLDŘICH HORÁK
STAN

KRÁSNO

ERICH KŘÍŽ
STAN

CHEB

33

34

VLASTIMIL LEPÍK
KOA

MICHAL TAMCHYNA
TOP 09

MARIÁNSKÉ
LÁZNĚ

35

KAREL TYRPEKL
VPM (bezpp)

KYNŠPERK
NAD OHŘÍ

38

39

LADISLAV HRUBÝ
VPM

40

KAREL HENYCH

DANIEL STARK

TOP 09

CHEB

STAN

CHEB

43

44

KATEŘINA MARUŽÁNKOVÁ
TOP 09

30

TOP 09

OSTROV

42

STAN

SYLVIE KUNEŠOVÁ

STAN

KARLOVY
VARY

41

PETR MASÁK

29

PETR KRÁSA

37

25

TOP 09 (bezpp)

28

CHEB

36

KOA

LUBOMÍR ZIFČÁK

KARLOVY
VARY

KARLOVY
VARY

ROTAVA

RADAN VEČERKA

VPM

32

PAVEL ŽEMLIČKA

24

PAVEL BOHÁNEK

VPM

20

KARLOVY
VARY

23

ONDŘEJ BEHINA

31

TOP 09

SOKOLOV

27

KRASLICE

CHEB

JAKUB TICHÝ

STAN

SOKOLOV

26

MICHAELA TŮMOVÁ

19

PETRA GAJIČOVÁ

22

ŠTĚPÁN JAVŮREK

KARLOVY
VARY

18

CHEB

21

TOP 09

KOA

LOKET

17

PETR MACH

ŠTĚPÁNKA ŘEHOŘKOVÁ

VPM

LIBAVSKÉ
ÚDOLÍ

16

15

14

JIŘÍ ČERNÝ

STAN

HRANICE

AŠ

13

MARTIN GRECH

STAN

CHEB

KARLOVY
VARY

CHEB

JIŘÍ DUCHEK
STAN

45

MIKULÁŠ GANGUR
VPM

www.letosPodStan.cz | fb.com/LetosPodSTAN
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JAKÝ KRAJ CHCEME
Kraj, který dokáže získat peníze: Karlovarský kraj stále neumí
dosáhnout na evropské dotace a vykazuje nejnižší příjem peněz z EU na
obyvatele. To je potřeba urychleně změnit.
Kraj s funkční a kvalitní dopravou: Zasadíme se o urychlenou dostavbu
dálnice D6 do Prahy a napojení dálniční sítě na Německo. Budeme se
soustředit i na kvalitu místních komunikací a zlepšení dopravní obslužnosti
obcí, a to v napojení jak na sousední regiony, tak i přes hranice.
Kraj, který podporuje lidský kapitál: Každý region tvoří hlavně lidé,
kteří v něm žijí. To je hlavní „kapitál“, který je zároveň ten nejdůležitější.
Chceme zastavit odliv lidí z regionu a proměnit Karlovarský kraj v atraktivní
místo, které bude přitahovat vzdělané, podnikavé a schopné lidi. Chceme
podporovat tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, více spolupracovat
s vysokými školami, Czechinvestem a německými firmami.
Kraj bez uhlí, ale s budoucností: Víme, že doba pouhelná je před námi
a těžba uhlí pomalu končí. Je to pro náš kraj velká změna a výzva zároveň.
Využijeme dobré zkušenosti ze zemí a regionů, které si transformací
už prošly. Postaráme se o to, aby byl hlas kraje slyšet a tlačil vládu
k odpovědné pomoci.

LIDÉ MUSÍ MÍT PRÁCI
Odklon od uhlí je velkou a náročnou výzvou, ale
i šancí zároveň. Chceme spolu se zapojením veřejnosti
řídit transformaci místní ekonomiky tak, abychom
minimalizovali negativní dopady, pomáhali tvorbě
nových kvalifikovaných pracovních míst.

Spolu s krajskými volbami se konají i volby
do Senátu. Za Chebsko, Ašsko, Tachovsko
a Stříbrsko kandiduje Miroslav Plevný!

Silný hlas západu
bude v Praze slyšet

Kraj s diverzifikovanou ekonomikou: Je třeba podporovat i malá
a chytrá řešení, která budou stimulovat decentralizaci lokální ekonomiky.
Ta bude ve výsledku odolnější a pružnější než ekonomika závislá na malém
počtu dominantních odvětví.
Kraj s kvalitním zdravotnictvím a sociálními službami: Péči o zdraví
chápeme jako jednu z hlavních priorit. Kraj je odpovědný za to, že zdravotní
a sociální služby budou dostupné skutečně všem, kdo je potřebují. Zajistíme
rozumné a efektivní využití peněz pro zdravotnické a pečující profese.
Kraj bezpečný: Je nezbytné, aby se lidé mohli cítit bezpečně. Potřebujeme
proto začít okamžitě řešit personální krizi v bezpečnostních složkách
kraje. Chceme rozšířit projekty prevence kriminality a soustředit se na
problémová místa kraje. Zajistíme, aby byl kraj připraven na všechny
krizové situace, které mohou ohrozit bezpečí obyvatel.
Kraj vzdělaný a kulturní
Chceme, aby náš kraj nabízel kvalitní kulturu, volnočasové aktivity
a výrazně zlepšil stav kulturních památek. Zasadíme se o udržení menších
obecních škol i za cenu vyšších dotací z kraje. Podpoříme zvyšování
kvalifikace učiitelů na všech stupních škol. Chceme ulevit ředitelům škol od
byrokracie a omezit administrativu mezi školami a krajem na minimum.
Kraj podporující sport: Sportující kraj je zdravým krajem! Připravíme
koncepci sportu Karlovarského kraje, podpoříme rozvoj mládežnických
sportovních oddílů a sportovních aktivit pro seniory a zdravotně postižené.
Dokončíme systém cyklostezek a jejich napojení na sousední kraje
a Německo. Chceme více investovat do revitalizací, rekonstrukcí a údržby
sportovních zařízení.
Kraj moderní, transparentní, bez korupce a trafik: Je třeba se
jasně postavit proti trafikám v krajských organizacích a přihrávání
zakázek. Korupci říkáme NE! Naším cílem je kraj otevřený, komunikativní,
transparentní a férový. Vadí nám, že úřady nedokážou jednat na dálku
a neváží si času lidí, podporujeme proto digitalizaci, přívětivou a přehlednou
komunikaci.
Kraj podporující lázeňství a cestovní ruch: Uvědomujeme si, že
cestovní ruch a lázeňství jsou jedny z klíčových rozvojových faktorů
a hlavních motorů ekonomiky kraje. Náš tradiční obor – lázeňství – je
klenotem, o který je třeba pečovat a podporovat – inovacemi, rozvojem
služeb i aktivní propagací.
Kraj odpovědný k životnímu prostředí: Chceme dotačně podpořit lokální
farmáře, kteří se věnují šetrnému zemědělství. Podpoříme zadržení dešťové
vody v krajině formou budování poldrů, obnovou starých drobných rybníků
a tůní, zvětšením podílu zelených ploch na úkor asfaltových a betonových
ploch.

Kompletní program najdete na webu

www.LetosPodStan.cz
společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09

"Chci prosperující pohraničí,
kde budou lidé chtít žít."

prof. Miroslav Plevný
kandidát do Senátu
Volební obvod 3 - Cheb
"Jsem lokální patriot a není mi lhostejné, jak
se budou Prahou opomíjené příhraniční regiony
rozvíjet či naopak upadat. Je mi ale jasné, že bez
aktivní práce a vyjednávání na vyšších místech
v Praze se pro rozvoj Chebska a Tachovska dá
dělat jen málo. Chci prosperující region, odkud
mladí nebudou odcházet, ale naopak se sem
budou chtít vracet."

Přijďte k volbám
2. a 3. října 2020.
Děkuji!

Miroslav Plevný
www.letosPodStan.cz | fb.com/LetosPodSTAN
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BĚŽÍME PRO BUDOUCNOST!
"Musíme přidat a zrychlit. Máme už dost planých slibů a prázdných
proklamací, které nikam nevedou. Víme, že náš kraj může fungovat
lépe, být víc slyšet a prosadit se. Jde nám o ekonomický rozvoj a růst
kraje, dokončení dálničního spojení s Prahou, rozšíření přeshraniční
spolupráce a zlepšení školství, zdravotnictví a sociálních služeb.
Chceme dohnat, co kraji uteklo. A proto je třeba se do toho obout
a ne vyjít, ale vyběhnout za lepší budoucností."

16 etap, 450 kilometrů.

Obíháme celý kraj, potkáváme se
s vámi a mluvíme o tom, co vás
v našem kraji trápí a co je třeba zlepšit.
Ostrov

Kraslice

Sokolov

Cheb

Žlutice

Karlovy
Vary

Toužim
Bečov

Petr
Kulhánek

Ten, co běží pro
budoucnost

Robert
Pisár

+

Ten, co pálí
zbytečná lejstra

LETOS VAŘÍME SE STANEM
Karlovarský guláš
½ kg hovězího masa
(ideálně z kližky)
60 g sádla (oleje)
2 cibule
pepř
sůl
2 lžičky sladké mleté papriky
¼ l smetany
hladká mouka
Postup
Řádně omyté maso vložíme na drobně
nakrájenou osmahnutou cibulku,
přidáme hned sladkou papriku,
kterou necháme v tuku rozpustit.
Poté osolíme a opepříme a vše
řádně promícháme. Podlijeme vodou
a dusíme doměkka. Měkké maso poté
zalijeme smetanou, ve které jsme
rozkvedlali cca 2 lžíce hladké mouky,
zamícháme a necháme ještě 10 minut
řádně provařit. V případě potřeby ještě
dokořeníme. Vhodnou přílohou jsou jak jinak - karlovarské knedlíky.
Přeji vám dobrou chuť
a šťastnou ruku
u voleb :-)
Robert Pisár

Konec vlády
jedné dámy

=

VYLUŠTETE SI

A pamatujte,
že jdeme....
Antonín Jalovec

Karlovarské rohlíky
300 g hladké mouky
250 g polohrubé mouky
7 g sušeného droždí
1 lžíce moučkového cukru
270 – 300 ml mléka
70 g sádla
70 g másla
sůl, olej na potření
Postup
Obě mouky prosejeme, promícháme
se solí, cukrem a sušeným droždím,
přilijeme vlažné mléko a vlahé
máslo a sádlo. Zaděláme těsto, které
necháme na teplém místě dobře
vykynout.
Poté ho přendáme na vál a rozdělíme
na 15 stejných dílů. Ze všech
vytvoříme bochánky a rozválíme je
na oválné placičky. Z kratší strany
každou svineme. Během točení těsto
trochu prsty vytahujeme do šířky,
tím docílíme pěkných tvarů rohlíků.
Přendáme je na plech vyložený
pečícím papírem a necháme je cca
15 minut odpočinout.
Před pečením je trochu zploštíme
a potřeme olejem. Pečeme
v rozehřáté troubě při 180 °C do
zlatova.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1. Pokrývka hlavy / 2. Nádoba na vodu / 3. Druh obilí / 4. Slovní výraz pro
písmeno "y" / 5. Jednotka počtu / 6. Nejlepší přítel člověka / 7. Stavba sloužící
k modlitbám / 8. Orgán v těle / 9. Produkt včel / 10. Kyselý a žlutý plod /
11. Násep / 12. Německy "mladý"

www.letosPodStan.cz | fb.com/LetosPodSTAN
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