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Jde i o vaše peníze.
Přečtěte si, jak to chodí při
partajních kšeftech. Kauzy,
částky, kdo s kým hlasuje…
Proč platíme za pitnou vodu
jednu z nejvyšších cen v ČR?

Výtečníci Sepp, Bursa a Šír
opět na kandidátce ČSSD

Proč s tím ČSSD a KSČM, které mají plná ústa řečí
proti zdražování, za celé čtyři roky nic neudělaly?

Neznámá paní Kadlecová je na čele kandidátky,
aby odvedla pozornost od provařených politiků

Trafikanti ze všech partají
a jejich štědré odměny

Ještě než dáte hlas KSČM,
podívejte se, jak hlasovali

Jak jsou z veřejných rozpočtů placeni funkcionáři
ČSSD, ODS a KSČM? Kdo tají své odměny?

Komunisté v libereckém kraji – dotace soukromým
firmám a pozemkovým spekulantům, vytváření trafik

Chápeme, že je těžké věřit dalším
politikům, kteří slibují napravit neřády ve
společnosti. Změna ale není strana – jsme
hnutí osobností, naštvaných stejně jako
vy na to, v čem díky stranickému ovládání
celé společnosti musíme žít. Máme jasný
a promyšlený plán, jak tento systém změnit.

Jan Korytář
Deset let na jedné cestě

Zuzana Kocumová
Odvaha jí nechybí

S politikou začal před deseti lety, kdy se mu nelíbilo, jak se
v Liberci rozdělují dotace z městského fondu. Poprvé se tehdy ozval, poprvé napsal článek do novin, poprvé byl odvolán
ostatními politiky z veřejné funkce ve správní radě libereckého ekofondu. Už tenkrát si mohl říct „nemá to cenu“ a z politiky odejít, ale neudělal to. Jako později ještě mnohokrát.
Během deseti let postupně zjišťoval, jak funguje zdejší politika. Jako jeden z prvních začal mluvit o korupci, odkrýval
jednotlivé kauzy, ukazoval, jak se ztrácejí veřejné peníze. V té
době o korupci většina politiků mlčela či ji přímo popírala,
Korytáře měli za blázna, který „neví, jak to chodí“.
Když poprvé kandidoval do libereckého zastupitelstva, neuspěl. Podruhé s 11 % skončil v opozici, potřetí za Změnu pro
Liberec získal 21 % hlasů a volby vyhrál. Stal se primátorem,
začal uskutečňovat to, co slíbil voličům. Po pěti měsících byl
díky dohodě ODS a ČSSD z funkce primátora odvolán. S politikou ale neskončil…
Je znamením Beran a snadno se nevzdává. Poučil se a dnes
vede do krajských voleb Změnu pro Liberecký kraj – kandidátku složenou ze silných osobností. Když mu dáte hlas, tak
se nespletete, ať už bude hejtmanem či bude pracovat v opozici. Změny, kterých chce dosáhnout, nakonec prosadí.

Do politiky vstoupila po ukončení sportovní kariéry s cílem
zlepšit podmínky pro sport dětí a mládeže, přispět k propagaci zdravějšího životního stylu i zlepšení životního prostředí.
Dříve kandidovala za Unii pro sport a zdraví (USZ), za kterou byla zvolena do městského zastupitelstva. Postupně ale
zjišťovala, jak funguje místní politika. Jménem jednotlivých
stran jsou přidělovány granty vybraným klubům a organizacím, a tím se udržují vděční voliči. V pozadí ale skrytě běží
projekty, které vedou k tunelování stonásobných částek z veřejných financí do kapes politiků i spřátelených firem. A tak
se brzy stala černou ovcí, protože nehlasovala, jak se ODS
a ČSSD dohodly, ale podle vlastní hlavy.
Když byl v loňském roce odvoláván liberecký primátor, který se pokusil tento systém narovnat, jako jedna z mála si zachovala tvář, nenechala se koupit a z radnice odešla společně
s lidmi ze Změny.
I když se stylem politiky, který reprezentuje Korytář, někdy
nesouhlasí (jako většina žen prosazuje spíše nekonfrontační
politiku založenou na vzájemné dohodě) a myslí si, že politika nemá být boj, tak spolu začali spolupracovat, protože cíl
mají společný – změnit současný styl politiky a neskutečné
rozkrádání veřejných peněz.

Když jí dáte hlas, nesplete se, ať už bude pracovat v budoucím vedení kraje či v opozici. Má svoji hlavu, nedá se koupit,
a když je o něčem přesvědčená, nevadí jí prezentovat svůj
názor i proti většině. Bez nadsázky lze říci, že má více odvahy
i rozumu, než velká část mužů v dnešní politice.

Jsme občané jako vy.
Stali se z nás politici,
protože jsme se
nechtěli jen dívat,
kdo a jak nám vládne.

Volte Změnu,
volte č. 69

Čím se ČSSD, ODS ani KSČM nepochlubí…
Představenstva a dozorčí rady
se scházejí většinou jednou měsíčně.
Předsedou dozorčí rady Severočeské vodárenské společnosti a. s. (SVS), je Ing. Jiří Kittner (ODS), bývalý primátor Liberce. V této funkci pobírá měsíčně 24 500 Kč.
Jiří Kittner je také bývalým ekonomickým ředitelem stavební společnosti Syner, která právě u SVS získala zakázky v hodnotě přes 1,1 miliardy Kč.
Vedle SVS dodává vodu na Frýdlantsku firma FVS – Frýdlantská vodárenská společnost. Jejím ředitelem je liberecký zastupitel za ODS Ing. Petr Olyšar. Cena vodného
a stočného je u této firmy stejně vysoká jako u SČVK.
Technickým ředitelem SČVK je Ing. Milan Hruša, bratr krajského zastupitele Ing. Františka Hruši. František
Hruša (ČSSD) byl jedním z náměstků primátora Liberce
Kittnera (ODS). Po jejich vládě zbyl Liberci dluh ve výši
2 miliard Kč, jen na úrocích zaplatí ročně 100 milionů Kč.

Kdo je kdo v ČSSD
Robert Dušek – europoslanec a předseda ČSSD v Libereckém kraji. Tento pro většinu obyvatel kraje neznámý,
ale mocný politik, je skutečným vládcem na kraji. Jako
europoslanec získává měsíčně na platech, dietách a příspěvcích na svou činnost okolo 800 000 Kč.
Mgr. Lenka Kadlecová – dříve asistentka krajského
radního za ČSSD Pavla Petráčka, před volbami prakticky neznámá. I když je na prvním místě kandidátky ČSSD
do krajských voleb, nemá v této straně fakticky žádný vliv,
její role je být hezkou tváří na billboardy.
Ing. Otakar Kypta – bývalý místostarosta Jablonce byl
v roce 2011 dosazen jako ředitel Technických služeb
města Liberce. V polovině roku 2012 vykázaly Technické služby meziroční propad hospodaření kolem 16 milionů Kč. Kypta poté, co se stal ředitelem TSML, obratem
vytvořil nové místo pro svého spolustraníka Milana Šíra.
Milan Šír – původně referent na oddělení odpadů libereckého magistrátu. Bylo mu uměle vytvořeno místo náměstka v Technických službách města Liberce – náplň práce
a plat odmítá sdělit. Měsíčně si díky dalším funkcím, které
obsadil, přijde tento funkcionář ČSSD na cca 100 000 Kč.
Martin Sepp, současný náměstek pro dopravu na kraji,
stejně jako Lukáš Martin, náměstek pro rozvoj, dopravu
a technickou infrastrukturu na liberecké radnici a jednatel krajské společnosti KORID, patří mezi nejbližší spolupracovníky krajského bosse Roberta Duška. Oba bez
odpovídajícího vzdělání řídí resorty s největšími objemy
veřejných zakázek. Před vstupem do politiky se veřejně
nijak neangažovali. Oba spolu s Milanem Šírem vytrvale
odmítají sdělit, jaké odměny pobírají či pobírali za některé funkce získané díky politice. Z neoficiálních zdrojů tyto
odměny činily, nebo dosud činí, u každého z těchto funkcionářů ČSSD měsíčně okolo 100 000 Kč.
Všichni kromě R. Duška kandidují v krajských volbách…

Největší zlodějiny bývají nejméně nápadné – napadlo by Vás, že předražení jednoho litru vody
o 3 haléře může ročně přinášet vybraným firmám zisk stovek milionů korun? Proč má mít na
tak základní komoditě ohromné zisky zahraniční společnost za asistence místních politiků?

Sliby 2008: Zastavíme zdražování!
Realita 2012: Voda dražší o 40 %
a ČSSD s KSČM nehnuly ani prstem…
V Libereckém kraji je jedna z nejvyšších cen za vodu v ČR.
Průměrný spotřebitel zaplatí za vodné a stočné bezmála
o 1 000 Kč ročně více než třeba v Litomyšli, Trutnově či České Třebové. Cena za kubík vody (1 000 litrů) je u největšího dodavatele SČVK v tomto roce již 83,30 Kč, což je
o plných 31 Kč (60 % !) dráž než třeba v Litomyšli. Ročně
tento rozdíl dělá u čtyřčlenné rodiny bezmála 4 000 Kč.
V celém kraji je to pak u domácností napojených na SČVK
přes 300 mil. Kč ročně! A příčina: nepromyšlená privatizace
z dob ODS, předražené veřejné zakázky na opravy kanalizací
a výstavbu čistíren odpadních vod a nezájem a neschopnost
krajských politiků cokoliv s tím udělat.

SČVK

provozuje vodárenskou infrastrukturu

Veolia
50,1 %

SVS
49,1 %

V roce 2010 vytvořila společnost SČVK zisk ve výši 402 milionů Kč, v roce 2011 pak 410 milionů Kč. Tři čtvrtiny zisku si
rozdělili akcionáři, zejména Veolia a SVS. SVS pak ze svých
zisků financuje výstavbu a opravy čističek, kanalizací apod.
Ty často staví společnost Syner z Liberce – od roku 2006 získala zakázky v hodnotě přes 1,1 miliardy Kč. Teprve od letošního roku platí zákon, který přikazuje společnostem jako SVS
dělat na tyto zakázky otevřená výběrová řízení.

Růst ceny vody a růst cen o inflaci
za poslední 4 roky, kdy v našem kraji
vládla ČSSD podporovaná KSČM:
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Cena vody roste od roku 2008
pětkrát rychleji než inflace...
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Ostatní 0,8 %

SČVK (Severočeské vodovody a kanalizace a.s.) si pronajímá infrastrukturu od SVS a obchoduje s vodou. Této společnosti platíte za vodné a stočné.
Veolia je francouzská nadnárodní skupina, podnikající ve
vodním a odpadovém hospodářství, energetice a dopravě.
SVS (Severočeská vodárenská společnost a.s.) je vlastněna obcemi a městy Libereckého a Ústeckého kraje. Vlastní
a udržuje vodovody, kanalizace, úpravny vody a čističky.
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Kdo „hájí“ vaše zájmy ve
vodárnách a teplárnách?

2012

Nenechte se znovu oklamat a volte Změnu!
Plané sliby neschopné levice zdražování nezastaví!
Levice a pravice je jen hra pro důvěřivé voliče.
ČSSD před volbami v roce 2008 slíbila kdeco, mimo jiné zastavení zdražování.
Komunisté je za pár placených míst drželi poslušně u moci. Čtyři roky mohli
tito politici ukázat, že svoje sliby myslí vážně, ale neudělali vůbec nic.

Proč platíte vedle vody stále vyšší ceny i za teplo?
Za drahé teplo musí platit také ti, kdo jsou
připojeni např. k liberecké či jablonecké teplárně.
V nich má většinový podíl zahraniční společnost
MVV, menšinový podíl pak samotná města.
Podívejte se, kteří politici sedí v jejich orgánech.
Ing. Tomáš Hampl (ODS) přišel na liberecký magistrát
z dceřiné společnosti firmy Syner, která vydělala stamiliony na přeprodání původně městských pozemků. Je členem
představenstva Teplárny Liberec (35 000 Kč), kam se dostal po odvolání Změny pro Liberec z vedení města.

Ing. František Pešek (KSČM), jablonecký zastupitel a kandidát do krajského zastupitelstva i do Senátu ČR, je členem představenstva Jablonecké teplárny, měsíční odměna 7 000 Kč.
Jana Kašparová (ČSSD) – zastupitelka v Liberci, je členkou
představenstva Teplárny Liberec (35 000 Kč). Jana Kašparová je bývalá tchyně krajského bosse ČSSD Roberta Duška a okresní tajemnice ČSSD.
V představenstvech městských firem v Liberci působí i další
příbuzní Roberta Duška, např. v Technických službách současný tchán a taxikář Jan Fojtík (10 000 Kč) nebo v dopravním podniku bývalý tchán Bohumil Kašpar (10 000 Kč)

Falešná hra na voliče – ČSSD, KSČM a ODS hlasují spolu
Pročjstečtyřirokynemohlinawebovýchstránkáchkrajenajítto,jakhlasujíjednotlivíkrajštízastupitelé?
ProtožebyzejménavoličiČSSD,KSČMaODSmohlibýtpřekvapeni,jakčiletytotřistranynakraji
spolupracujíaspolečněhlasují.Keschváleníbodujednánístačí23hlasů.Uvádímečtyřipříkladyhlasování:

Levice jako řemen v podání
KSČM v Libereckém kraji...

1. Dotace 10 milionů Kč na pohonné hmoty
soukromé společnosti BusLine,

Možná to nevíte, ale levicoví zastupitelé za KSČM v Libereckém kraji uplynulé čtyři roky zvedali ruce pro přidělování
dotací vybraným podnikatelům (viz vedlejší článek). Hlasovali také pro vytvoření trafiky za 50 000 Kč měsíčně pro jejich člena Miloše Titu, který se stal jako jediný zastupitel zbytečně placeným předsedou výboru pro dopravu. Nevadilo
jim, když si členové dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec
Martin Sepp, Milan Šír, František Hruša z ČSSD a Stanislav
Mackovík z KSČM v době šetření a ekonomické krize zvýšili měsíční odměny z 10 000 Kč na 30 000 Kč, Zdeněk Bursa
z ČSSD pak na 50 000 Kč.
Členem výboru pro dopravu Libereckého kraje je za KSČM
Jiří Vařil – předseda představenstva firmy BusLine, která má
velmi nadstandardní vztahy s vedením kraje. Liberecký kraj
připravil na poslední chvíli před volbami veřejnou zakázku na
deset let, šitou na míru dopravní společnosti Bus Line, o objemu 4,3 miliardy Kč.

která má neznámé vlastníky se sídlem v daňových
rájích v Karibiku a na Kypru. V našem kraji získává
stále větší podíl na trhu autobusové dopravy.

ČSSDPRO
15 hlasů

ODSPRO
10 hlasů

KSČMPRO
7 hlasů

2. Dotace 1 milion Kč firmě J&S Production
Jana Skácelíka, kamaráda radního Bursy,
která vznikla jen krátce před hlasováním a měla
školit zaměstnance krajského úřadu. Po zveřejnění
v médiích dotace nakonec čerpána nebyla.

ČSSDPRO

všech 16 hlasů

ODSPRO
9 hlasů

KSČMPRO
všech 8 hlasů

3. Dotace 7 milionů Kč pro soukromý klub
Miroslava Pelty FK Baumit Jablonec n. N.
Miroslav Pelta je známý pozemkový spekulant,
v jeho fotbalovém klubu pracuje také manželka
Zdeňka Bursy, krajského radního za ČSSD.

ČSSDPRO

všech 16 hlasů

ODSPRO
9 hlasů

KSČMPRO
všech 8 hlasů

4. Založení krajské společnosti Silnice LK,
která nepodléhá kontrole hospodaření

ze strany krajského zastupitelstva. Pro politiky
zejména z ČSSD vzniklo šest nových placených postů
v dozorčí radě s měsíční odměnou 10 000 Kč.

ČSSDPRO
13 hlasů

ODSPRO
5 hlasů

KSČMPRO
7 hlasů

Čím se Změna liší od jiných stran?
Máme lepší plán, než jen slibovat opravené silnice
či zvýšení zaměstnanosti. Nejprve je nutné změnit
korupční systém, který vysává kraj i celý náš stát.
Nevěřte těm, kteří před volbami slíbí cokoliv, jen
aby se udrželi u moci. Volte skutečnou alternativu
k velkým stranám – Změnu pro Liberecký kraj.

Změna má jako jediná 50 % žen na kandidátce
Proč? Protože věříme, že je to tak správné i normální. A také proto, že chceme, aby se naše země v kvalitě života přiblížila skandinávským zemím, známým
nízkou mírou korupce, vysokou politickou kulturou,
kvalitním sociálním systémem, výkonnou ekonomikou a důslednou ochranou životního prostředí. Není
náhoda, že právě ve skandinávských zemích mají
ženy rovnoměrné zastoupení v politice jako muži.

ZMĚNA – 50 %
KSČM – 33 %
ČSSD – 24 %
SPLK – 24 %
ODS – 22 %
TOP 09 – 18 %


ŽENYMUŽI

Prý máme pouze jedno
ohrané téma – korupci

Je to naše hlavní téma, ale ne jediné. Podle nás jde o skutečnou příčinu
většiny problémů kraje, od rozbitých silnic až po zvyšující se dluhy. Proto
mu věnujeme tolik prostoru. Mezi našimi kandidáty jsou ale odborníci ze
všech oblastí, na které má vliv krajská politika, od lékařů, přes podnikatele
až po učitele a pracovníky neziskových organizací. Náš ucelený program,
od ekonomického rozvoje až po sociální politiku, najdete na www.zmena.cz

Prý umíme pouze
bořit, útočit a závidět

Jsme lidé, kteří ve svých profesích tvoří, budují, pečují, chrání. Každodenně
se ve své práci ale setkáváme s přímými dopady současné politiky na
životy obyčejných lidí. Proto jsme se rozhodli změnit dosavadní systém,
plný korupce a klientelismu, který vyhovuje jen úzké vrstvě politiků a na
ně napojených firem. Naším motivem ale není zloba ani závist: Prostě jen
odmítáme přijmout pravidla jejich hry. Chceme to zkrátka dělat jinak.

Prý s námi nebude nikdo
ochoten spolupracovat

Každý, kdo chce změnit zaběhané pořádky a nejde mu o osobní prospěch,
naráží nejprve na odmítání a je v menšině. Jedno, jestli se jmenuje
Masaryk, Havel nebo Gándhí. Ani my jsme nešli do politiky proto, abychom
si jen ukousli kus společného koláče a zajistili teplá místa. Se zloději
spolupracovat zkrátka nebudeme. Umíme pracovat i jako aktivní a důsledná
opozice. Je jen otázkou času, kdy to, co chceme změnit, prosadíme.

Prý jsme jako ostatní,
nic se stejně nezmění…
Proč se nedaří dotáhnout do konce
žádnou významnou korupční kauzu?
Příčinajejednodušší,nežsimyslíte.Protožesekorupcitéměř
nikdonevěnuje.Jetojakosnažitsevyhrátšachovoupartii,
kdemásoupeřvšechnyfiguryavymátejendvapěšáky…

policie
korupce
veřejnost
úplatky
státní zástupci
klientelismus
spravedlnost
stamiliony Kč
očekávání
skandály
změna
dotace
dva policisté
soud
tunely
pro celý
Liberecký kraj

Malé srovnání: Zatímco s požáry v celém kraji bojuje téměř 400 profesionálních a 4 000
dobrovolných hasičů, útvar pro odhalování
korupce Policie ČR má v našem kraji pouhé
dva policisty. Protikorupčním aktivitám se
věnuje jen několik aktivistů. Na druhé straně jsou vlivní podnikatelé, špičkoví právníci
a vybraní úředníci a politici, kterým se ročně podaří vytunelovat stovky milionů korun.
Tento nepoměr sil je třeba zásadně změnit.

Proto navrhujeme zřízení Krajského protikorupčního pracoviště
Tento návrh logicky naráží u velkých stran na
odmítání a zlehčování. Pokud ale chceme zachránit stovky milionů, které každým rokem
zmizí z veřejných rozpočtů, je potřeba investovat několik milionů do vzniku profesionálního týmu, složeného z odborníků na protikorupční problematiku. Je to investice, která
se rychle vrátí.
Tento tým by měl průběžně prověřovat vybrané krajské smlouvy a veřejné zakázky,
poskytovat odbornou a právní pomoc občanům, podnikatelům i politikům, kteří se
dostanou do kontaktu s různými formami korupce v jednotlivých městech a obcích a také
připravovat návrhy preventivních opatření.
Je třeba rozkrýt hlavní korupční kauzy v našem kraji, a to až do stadia trestní odpovědnosti jednotlivých osob.

Obavy, že půjde o nějakou soukromou policii, nejsou na místě. Jeho pracovníci budou
mít stejné pravomoci, jako kterýkoliv občan,
na rozdíl od nich se ale této práci budou moci
věnovat profesionálně, do hloubky a dlouhodobě. Z vlastní zkušenosti víme, že se jedná
o časově a odborně velmi náročnou práci,
která se nedá dělat jen ve volném čase.
Dokud se nepodaří rozbít korupční chobotnici která ovládá mnoho měst, náš kraj i tuto
zemi, nebudou peníze na opravy silnic, kvalitní sociální služby a můžeme se všichni jen
připravit na další zdražování, růst zadlužení
a vyšší daně.
Z vedlejší stránky je zřejmé, proč není v zájmu současných politiků, aby se jim někdo díval pod prsty. Právě to chceme změnit.

Po vyhraných komunálních volbách v Liberci jsme se mohli stát součástí
zaběhaných pořádků a užívat si výhod moci. Stačilo udělat tlustou čáru za minulostí
a přimhouřit oči u některých zakázek a pro město nevýhodných smluv. Neudělali
jsme to a z vedení města jsme za to byli odvoláni. Dnes v Liberci vládne ČSSD
s podporou ODS a obvykle i KSČM. Podobné uspořádání chystají tyto strany i na
kraji. Tomu se stavíme do cesty, nic jsme nevzdali. Ne,vážněnejsmejakooni.

Kdo také podporuje Změnu
MUDr. Michael Vraný

primář chirurgického oddělení jablonecké nemocnice, kandidát do Senátu
Celý život se pohybuji ve zdravotnictví a vidím nebezpečné kroky
současné vlády, směřující k jeho privatizaci. Naše politika je těžce
nemocná a je jasné, že „bez skalpelu to již nepůjde“. Ve Změně jsou lidé,
kteří mají odvahu a nemyslí jen na sebe. Proto mají mojí podporu
Změna podporuje kandidaturu Michaela Vraného do Senátu PČR.

Ing. Jiří Hušek

vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory
Jsem rád, že v těchto volbách kandiduje a může uspět Změna pro Liberecký
kraj, která má ve svém týmu lidi, pro něž ekologie a ochrana přírody není jen
předvolební frází, ale životním posláním. Takové lidi bych rád viděl ve vedení kraje.

Mgr. Martina Pokorná

právnička a zastupitelka v Turnově
Mým heslem je „Nikdy to nevzdám“ a ti, kteří mě znají, vědí, že to platí.
Podporuji lidi ze Změny pro Liberecký kraj – nebojí se věci říkat naplno,
a vím, že udělají vše pro to, aby Český ráj nezničila rychlostní silnice R 35.

Martin Havlín

liberecký podnikatel, zakladatel a majitel společnosti HACO
Zneužívání peněz daňových poplatníků považuji za tu nejhorší formu
krádeže, kterou současná politická garnitura předvádí téměř každý
den. A proč podporuji Změnu? Protože jsou jediní, kteří se tomu
dokáží otevřeně postavit, a to nejen měsíc před volbami.

František Peterka

český herec, Liberec
Zuzku Kocumovou znám od malička, sám jako vášnivý sportovec
jsem sledoval její sportovní kariéru v bílé stopě. Držím jí palce i teď,
když svou energii věnuje politice. Vím, že dá vždy přednost hrát
fair-play před vítězstvím za každou cenu. A tomu fandím.

Změna pro Liberecký kraj – kandidátka schopných
osobností, které prosazují a hájí veřejný zájem.
Mgr. Jan Korytář

Bc. Zuzana Kocumová

PhDr. Miroslav Hudec

Ing. Blanka Nedvědická

ekolog, manažer, předseda sdružení
Čmelák – SPP, člen zastupitelstva
v Liberci, bývalý primátor Liberce

zastupitelka a bývalá náměstkyně primátora
v Liberci, členka komise sportovců
Českého olympijského výboru, bývalá
reprezentantka ČR v běhu na lyžích

ředitel Pedagogicko-psychologické
poradny a člen zastupitelstva v České
Lípě, předseda regionální pobočky
Společnosti pro trvale udržitelný život

projektová manažerka, bývalá
ředitelka Jizerské magistrály, o.p.s.,
dobrovolná učitelka v projektu
Sluneční škola Kargyak v Himálaji

André Jakubička

Ivan Kunetka

Ivana Hujerová

Josef Jadrný

starosta Železného Brodu, předseda
Bzovského okrašlovacího spolku, člen
Sokola a České křesťanské akademie

živnostník – restaurátor kamene, zastupitel
v Turnově, člen Divadelního spolku Antonín
Marek Turnov, sdružení S drakem rval se
Michael a Sboru dobrovolných hasičů

vedoucí Kulturního střediska Smržovka,
jednatelka občanského sdružení Spolek občanské sounáležitosti ZVONY Tanvaldsko –
sdružení pro komplexní rozvoj mikroregionu

stavař, člen zastupitelstva v Liberci, předseda
občanského sdružení Naše Podještědí –
kampaň proti těžbě uranu, předseda
krajské organizace Strany zelených

Alena Losová

Ing. Vladimír Opatrný

Ivana Jablonovská

PhDr. Jaromír Baxa

dipl. um., učitelka hudby v České Lípě,
předsedkyně krajské rady Českomoravského
odborového svazu pracovníků školství

podnikatel, Jablonec nad Nisou, předseda
představenstva Krajské hospodářské
komory Liberec, člen představenstva
Hospodářské komory České republiky

podnikatelka – spolumajitelka největší
zmrzlinárny v ČR, zastupitelka ve Stráži pod
Ralskem, členka sdružení Naše Podještědí
a Ekologického právního servisu

vysokoškolský učitel a vědecký pracovník
Univerzity Karlovy, zastupitel a bývalý
náměstek primátora pro ekonomiku v Liberci,
předseda sdružení Změna pro Liberec

MUDr. Alexandra Jörgová

MUDr. Daniel Schneeberger

Bc. Halina Doležalová

Kamila Lubasová

lékařka, členka zastupitelstva v Jablonci
nad Nisou zvolená za Domov nad Nisou

primář dětské léčebny Cvikov a lékař
v Astmacentru Česká Lípa

vedoucí sestra v oddělení Krajské nemocnice
Liberec, předsedkyně občanského
sdružení Hospic pro Liberecký kraj

daňová poradkyně a účetní, místostarostka
Nové Vsi nad Nisou, aktivní členka
neziskových organizací z oblasti
volnočasových aktivit dětí a mládeže

PaedDr. Milan Kubát

Bedřiška Klíchová

Ing. Jiří Lukeš

Simona Jašová

ředitel Střední odborné školy a učiliště
Česká Lípa, činovník sdružení
JUNÁK – Svaz skautů a skautek ČR

důchodkyně, předsedkyně krajské rady
Svazu důchodců ČR, vedoucí Klubu seniorů

místostarosta Benešova u Semil,
ředitel Sdružení Český ráj, předseda
Tělovýchovné jednoty Benešov u Semil

předsedkyně sdružení Středisko
ekologické výchovy Český ráj, autorka
a koordinátorka evropských projektů
z oblasti ekologické výchovy.

Ing. Milan Přívratský

PharmDr. Jarmila Skopová

Mgr. Ondřej Petrovský

Helena Latislavová

středoškolský učitel, Nový Bor,
poradce v oblasti energetiky, presbyter
Českobratrské církve evangelické

lékárnice, členka zastupitelstva ve
Cvikově, předsedkyně okresního
sdružení a členka celostátní revizní
komise České lékárnické komory

ředitel Nadace pro záchranu a obnovu
Jizerských hor, vedoucí skautského
oddílu, místopředseda komise pro
životní prostředí v Liberci

obchodní zástupkyně, Jablonec nad Nisou,
předsedkyně výboru Centra pro
zdravotně postižené Libereckého kraje

Josef Kuna

Ing. Marie Pavlová

Stanislav Kynčl

Mgr. Květoslava Morávková

důchodce, člen zastupitelstva
v Tanvaldu, vedoucí turistického oddílu
mládeže, člen ZO ČSOP Jizerka

ekonomka, důchodkyně, členka
kontrolního výboru města Liberce

trenér atletiky na sportovním gymnáziu
v Jilemnici, spolupořadatel závodů
v atletice a orientačním běhu

botanička, předsedkyně Asociace
neziskových organizací Libereckého kraje,
předsedkyně ZO ČSOP Armillaria

Bc. Radim Vácha

prof. Ing. Josef Šedlbauer, PhD.

Mgr. Šárka Mazánková

MUDr. Miloslav Ferles

pracovník památkové péče,
Kamenický Šenov, předseda
občanského sdružení Sonow – údržba
a obnova místních památek

vysokoškolský učitel, zastupitel
v Liberci, předseda správní rady
Společnosti pro Jizerské hory

zástupkyně vedoucího Správy CHKO Jizerské
hory, členka výboru Klubu turistů Hejnice

dětský lékař, člen zastupitelstva ve
Frýdlantu, vedoucí pracovník VZP ČR

Mgr. Margita Abrmanová

Jindřich Berounský

MUDr. Kateřina Absolonová

Jan Vopařil

učitelka Českolipského gymnázia,
členka Asociace výtvarných pedagogů,
členka české sekce ISEA

dopravní specialista, zastupitel
v Jablonci nad Nisou, jednatel sdružení
Jezdecké stezky Libereckého kraje

lékařka, zastupitelka v Liberci,
předsedkyně komise pro zdraví
a prevenci sociálně-patologických jevů

manažer, Raspenava, aktivní muzikant,
spolupořadatel kulturních akcí pro
veřejnost a akcí pro mládež

Lenka Ackermannová

Ing. Alena Dvořáčková

Rastislav Gončár

MUDr. Vladislav Chvála

Jablonec nad Nisou, krajská koordinátorka
občanského sdružení Síť mateřských
center v Libereckém kraji

státní úřednice, předsedkyně
sdružení Staré Město Liberec, členka
finančního výboru města Liberce

podnikatel, Stráž nad Nisou,
správce sportovního areálu

lékař, rodinný terapeut, zakladatel
a vedoucí Střediska komplexní terapie
v Liberci, Lékař roku 2010

Ing. Hana Jiřištová

Daniel Horáček

Ing. Alena Čepelková

Mgr. Jiří Malec

státní úřednice, členka Klubu
orientačních sportů Jilemnice

OSVČ, místopředseda ZO České
speleologické společnosti Liberec,
celostátní koordinátor Noci pro netopýry

vedoucí technického úseku, bývalá
reprezentantka ČR a předsedkyně
Českého horolezeckého svazu

učitel na gymnáziu Tanvald, bývalý
reprezentant ČR a medailista ze zimních
olympijských her – skok na lyžích

Ing. Karolína Hrbková
odborná pracovnice ochrany přírody
a lektorka ekologické výchovy,
členka zastupitelstva v Liberci

Změna získala ve třech nezávislých průzkumech
více než 10 % Vaše hlasy pro nás nepropadnou!

Růžena Mizerová
invalidní důchodkyně, Semily, realizátorka sociální terénní
a kontaktní práce v romské komunitě Libereckého kraje

Volební
lební model pro
pr Liberec
berecký
ký kraj (v %)
Zdroj
roj: SC&C
roj
C a STEM/MAR
S
MARK
K pro Českou
Čes
televiz
elevizi

Jaroslav Zajíc
živnostník, pěstoun, člen občanského sdružení S drakem
rval se Michael, člen sdružení Radosti, Kacanovy

akad. mal. Zdeněk Lhotský
podnikatel, umělecký sklář, člen rady města Železný
Brod, předseda Občanské besedy Železný Brod

17
17,5

15,5
15
,5

Mgr. Pavlína Lomičová

15
12

učitelka, koordinátorka Hnutí DUHA Česká Lípa

11

MUDr. Libuše Procházková

10

dětská lékařka, Česká Lípa

Osobnosti
proti korupci
Pro kraj, kde se dobře
žije nejen vyvoleným

ČSSD
ČS
SD

KSČ
K
SČM
M

ODS
ODS

TOP
T
OP 09
09

SPLK
SP
LK

ZPL
PLK
K

Pozor! Pokud dáte hlas
straně, která nepřekročí
hranici 5 %, váš hlas díky
přepočtům výsledků posílí
zejména velké strany.
Volte Změnu pro Liberecký
kraj, hlavní alternativu proti
velkým stranám.
Kolik získaly ostatní strany v průzkumu
SC&C a STEM/MARK pro Českou televizi?
SPO Zemanovci 3 %, SOS 2 %, Nová budoucnost pro Liberecký kraj 3 %, KDU-ČSL a Strana
soukromníků 2 %, méně než 2 % LEV 21, Piráti,
Suverenita či SNK-ED.

Přijďte 12. a 13. října k volbám a změňte náš kraj. Volte č. 69
Změna pro Liberecký kraj je koalicí politického hnutí Změna,
Strany zelených a nezávislých kandidátů.
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