
Lidé u voleb řekli jasně: Chceme změnu!
ZÁSADNÍ ZMĚNY ZŘEJMĚ ČEKAJÍ ŘEVNICE, ZADNÍ TŘEBAŇ, LETY I ČERNOŠICE, SVINAŘŠTÍ JSOU SPOKOJENÍ

Kompletní
výsledky voleb:

- v Dobřichovicích
- v Letech

- v Řevnicích

- v Zadní Třebani

- v Hlásné Třebani

- v Karlštejně
- ve Svinařích

- v Litni

* Volební komentáře

* Ankety

* Informace o volbách do Senátu

Poberouní - Volby do obecních zas-
tupitelstev jsou za námi. Přinesly
jasnou zprávu od voličů: Máme zá-
jem o dění v naší obci, tam, kde to
nefunguje, chceme věci změnit. A
ke změnám si vybereme konkrétní
lidi. Tak to vyplývá z volebních
výsledků v Poberouní i Podbrdsku.
Většina lidí od voleb čekala nějaké
změny, ale že jich bude tolik a tak vý-

razných, asi neodhadl nikdo. Když se
podíváme na to, jak dopadly volby v
jednotlivých obcích, můžeme to shr-
nout: zásadní změny nejspíš nastanou
v Černošicích, Řevnicích, Letech a
Zadní Třebani, naopak v Hlásné Tře-
bani, Dobřichovicích a ve Svinařích
dali lidé najevo, že by se moc měnit
nemělo. Zajímavá bude situace v
Karlštejně, kde dostal bývalý starosta

Miroslav Ureš druhý největší počet
hlasů po Petru Pekárkovi, ale jak sám
řekl před volbami, na starostu už kan-
didovat nebude. Ani v Letech není
nic jistého: Starosta Jiří Hudeček byl
sice zvolen, ale jeho ODS má v zas-
tupitelstvu menšinu. 
Velká revoluce přijde určitě do Řev-
nic. Z bývalých jmen se do nového
zastupitelstva dostali pouze tři lidé.

Bývalý starosta Miroslav Cvanciger
nekandidoval a místostarostu Václava
Zdráhala lidé nezvolili. Suverénně
nejvíc hlasů dostal Libor Kvasnička
ze sdružení Pro Řevnice. Složení na
radnici bude pestré – Pro Řevnice 4
zástupci, po třech zástupcích ODS,
TOP 09 a Občané Řevnic pro změnu
a dva zástupci za Naše Řevnice. Po-
dobně vypadá situace v Zadní Tře-
bani, kde se do zastupitelstva dostalo
šest nových lidí, čtyři ze sdružení
SALTO. Bývalý starosta Lubomír
Schneider není ani v zastupitelstvu. 
V Černošicích skončila s hlavní rolí
na radnici ODS, z její kandidátky lidé
zvolili pouze jediného zástupce. Zato
Věci černošické dostaly důvěru – z
21 zastupitelů jich mají 12! Jak se
zdá, bývalý starosta Aleš Rádl a mís-
tostarosta Michal Jirout, kteří nebyli
zvoleni, už nebudou mít na dění v
Černošicích vliv. V obcích, kde to ví-
ceméně funguje, voliči radikální ne-
byli. V Hlásné Třebani získal starosta
Vnislav Konvalinka se svým sdruže-
ním většinu, i když v počtu hlasů byl
až třetí, ve Svinařích lidé dali znovu
nejvíc hlasů starostovi Vladimíru
Roztočilovi. A dobřichovický staros-
ta si také udržuje popularitu – spolu s
dvěma dalšími kandidáty získal přes
700 hlasů a jeho kandidátka 7 křesel
v zastupitelstvu. Lucie PALIČKOVÁ

18. října 2010 - VOLBY Cena výtisku 4 Kč

Kdo se stane novým starostou Řevnic? Libor Kvasnička...?
ŘEVNICE
Počet členů zastupitelstva: 15
Volební účast 59,31 % (1 497 voli-
čů z 2 524)
Zvolení členové zastupitelstva:
Libor Kvasnička (543) – Pro Řevnice
Petr Knýbel (479) – Pro Řevnice
Roman Tichý (451) – Pro Řevnice
Josef Beneš (444) – Pro Řevnice
Jiří Drvota (440) – ODS
Jaroslava Dercová (366) - TOP 09
Jiří Buchal ml. (360) – Občané Řev-
nic pro změnu (OŘZ)
Martin Sudek (352) – ODS
Petr Kozák (343) – ODS
Petr Zavadil (328) – TOP 09
Jan Hruška (327) – OŘZ
Terezie Červená (313) – TOP 09
Tomáš Hromádka (288) – Naše
Řevnice (NŘ)

Tomáš Smrčka (277) – NŘ
Jan Hartman (267) – OŘZ
Co říkáte výsledku voleb a kdo by
podle vás měl být starostou?
Roman Tichý, zvolený za sdružení
Pro Řevnice: Získali jsme nejvíc
hlasů, takže volby dopadly dobře.
Tak výrazné vítězství jsem ale neče-
kal. Starostou by měl být Libor
Kvasnička – vzhledem k výsledku
voleb i vzhledem k tomu, jaký je to
člověk. Věřím, že se starostou stane.
Petr Holý, obyvatel Řevnic: Jsem
vcelku spokojený. Spousta lidí, kteří
uspěli, byli moji favorité. Překvapil
mě skok některých z nich na kandi-
dátní listině. Doufám, že zvolení spl-
ní své sliby. Starostování vidím na
Libora Kvasničku. 
(Dokončení na straně 3) (pef, mif)

V senátních volbách uspěl
»obr«, ale čeká ho druhé kolo

Poberouní - První kolo voleb
do Senátu v našem obvodu
skončilo vítězstvím stávajícího
senátora Jiřího Oberfalzera
(ODS).
Jeho výhra ale byla těsná - kan-
didátka TOP 09 Věra Kovářová
získala jen o dvě procenta hlasů
méně. »Obr« s Kovářovou se
tedy o konečný triumf utkají ve
druhém kole voleb. To se koná

ve dnech 22. a 23. října v obvyklých hodinách:
pátek od 14 do 22 a v sobotu od 8 do 14.00 a ve
stejných volebních místnostech jako komunální
volby. Volební lístky se tentokrát nerozesílají do
schránek, voliči si je vyzvednou přímo ve volební
místnosti.

Výsledky voleb do Senátu v berounském voleb-
ním obvodu - 1. kolo:
Volební účast 50,11 % (55 949 voličů z 114 379)
Do druhého kola postupují:
Jiří Oberfalzer 33,43 %  (17 303 hlasů) – ODS
Věra Kovářová 31,23 % (16 165) – TOP 09
Nepostupující kandidáti
Rudolf Kysela 21,04  (10 892) – ČSSD
Rudolf Peltan 9,57 (4 954) – KSČM
Marcel Winter 2,39 (1 240) – Suverenita
Jack Tom Illés 2,30 (1 195) – SPOZ                 (mif)

VOLILI JMÉNA. „Tak koho tam zaškrtneme?“ bavili se obyvatelé Řevnic v místním Zámečku, kde byla
volební místnost. Lidé volili jména. Foto NN L. PALIČKOVÁ

JAK TO DOPADLO? Členové řevnic-
ké ODS zkoumají právě zveřejněné
výsledky voleb.  Foto NN M. FRÝDL
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HLÁSNÁ TŘEBAŇ
Počet členů zastupitelstva: 11
Volební účast 58,28 % (345 voličů
z 592)
Zvolení členové zastupitelstva:
Jana Gartová (252 hlasů) - SNK
Pavel Kotík (237) - SNK
Vnislav Konvalinka (219) - SNK
Miroslav Stříbrný (218) - SNK
Zuzana Lacinová (214) - SNK
Miloš Palek (205) - SNK
Tomáš Snopek (200) - SNK
Michal Knor (194) - SNK
Roman Fišer (182) - SNK
Karel Čech (172) - SNK
Miroslav Bobek (144) – SNK

Co říkáte výsledku voleb a kdo by
podle vás měl být starostou?
Vnislav Konvalinka, současný sta-
rosta obce:
Volby dopadly dobře, jsem spokoje-
ný. Sice mě předběhli dva úderníci,
ale já nejsem tak ambiciozní, abych
musel být všude první. Zřejmě se
projevilo, že jsem letos přišel pozdě
na Slavnosti trubačů. Na rozdíl od
»císaře« Pavla Kotíka, který se ve
volbách dostal přede mě.
O funkci starosty se pravděpodobně
budu ucházet znovu. Je to ale otázka
mých časových možností – abych
vše stíhal. Příští týden bude předběž-
ná schůzka zvolených kandidátů,
kde se to rozhodne. 
Miroslav Stříbrný, zvolený do zas-
tupitelstva:
Volby skončily podle očekávání.
Změna je velká a je daná nejen tím,
že jsou noví lidé, ale i větším počtem
zastupitelů. Doufám, že se to projeví
na životě v obci – proto jsme konec-
konců do voleb také šli…
Kdo by měl být starostou?  Na to se
budeme muset sejít a dohodnout se.
Počet hlasů, které získal Pavel Kotík,
napovídá, že je v obci velmi oblíben.
Podle mě by měli být nově i dva mís-
tostarostové.

KARLŠTEJN
Počet členů zastupitelstva: 9
Volební účast 66,15 % (428 voličů
z 647)
Zvolení členové zastupitelstva:
Petr Pekárek (301) - NK
Miroslav Ureš (239) – NK
Pavel Staněk (229) – ODS
Zdeněk Štolz (214) – Sdružení za
lepší Karlštejn (SLK)
Josef Čvančara (205) – NK
Karel Kříž (158) – ODS
Petr Rampas (150) – SLK
Hynek Janů (131) – SLK
Petr Janů (105) – ODS

Co říkáte výsledku voleb a kdo by
podle vás měl být starostou?
Miroslav Ureš, současný starosta:
Já osobně jsem spokojený, ale celko-
vě zvítězili mladí. To znamená, že se
radikálně promění zastupitelstvo a
bude nový starosta. Kdo to bude? Já
určitě ne, to jsem vyhlásil už před
volbami. Podle mě by měl být staro-
stou pan Staněk nebo pan Kříž.

LITEŇ
Počet členů zastupitelstva: 9
Volební účast 57,32 % (462 voličů
z 806)
Zvolení členové zastupitelstva:
Lukáš Münzberger (244) – ČSSD
Vítězslav Novotný (234) – ČSSD

Miloslav Kliment (224) – ODS
Karel Kliment (224) – ČSSD
Miroslav Horák (208) – ČSSD
Jiří Vodička (190) – ČSSD
Zdeněk Moureček (158) – SNK
Lenka Jelenová (145) – SNK
Stanislav Poláček (111) – ODS

Co říkáte výsledku voleb a kdo by
podle vás měl být starostou?
Miloslav Kliment, zvolený za
ODS: Volby mohly skončit lépe,
ódeeska, za kterou jsem kandidoval,
skončila až třetí. Naděje na změnu
poměrů v Litni ale určitě je. Do zas-
tupitelsta nastoupí noví lidé, zavane
nový, svěží vítr… Starostou by podle
mě měl být Standa Poláček.
Richard Lukeš, obyvatel Litně:
Z celostátního pohledu mě překva-
puje neúspěch VV. Ostatní dopadlo
dle předpokladů. Jsem rád, že v
Praze zvítězila TOP 09 
V Litni bylo kandidáty několik lidí,
kteří mají určitě dostatek schopností
pro výkon funkce starosty - např.
Miloš Kliment nebo Jiří Vodička.
Bohužel pochybuji, že právě tito lidé
budou mít zájem o starostování v
Litni. Je třeba zvolit do čela úřadu
někoho, kdo má dostatek schopností
a především seriozní zájem Liteň
posunout kupředu. 

SVINAŘE
Počet členů zastupitelstva: 7
Volební účast 59,49 % (235 voličů
z 395)
Zvolení členové zastupitelstva:
Vladimír Roztočil (195) – SNK
Martin Hrubý (187) – SNK
Jana Saneistrová (182) – SNK
Pavla Procházková (176) – SNK
Michal Kozák (165) – SNK
Martin Meloun (161) – SNK
Pavel Pacák (103) – SNK

Co říkáte výsledku voleb a kdo by

podle vás měl být starostou?
Vladimír Roztočil, současný sta-
rosta: Já myslím, že lidi ukázali, co
si přejí. Konkrétně u nás podle mě
vyjádřili spokojenost s odvedenou
prací. Nastolený trend se jim nejspíš
líbí a chtějí, abychom pokračovali

dál. Takže budeme pokračovat. A to
se týká i mě jako starosty. Plánuju,
že se o tento úřad budu znovu uchá-
zet. Koneckonců - s tím jsem šel i do
voleb. 

ZADNÍ TŘEBAŇ
Počet členů zastupitelstva: 9
Volební účast 68,73 % (389 voličů
z 566)
Zvolení členové zastupitelstva:
Jiří Petříš (236) – SALTO
Lucie Paličková (187) – SALTO
Jan Hovorka (174) – SALTO
Jiří Nikodým (167) – Dobrovolní
hasiči
Stanislav Balíček (164) – SALTO
Hana Tučková (163) – Za Třebaň
krásnější
Miroslav Hejlek (140) – Dobrovolní
hasiči
Miroslav Hejlek (136) – Za Třebaň
krásnější
Kamil Jaroš (132) – Za Třebaň krás-
nější

Co říkáte výsledku voleb a kdo by
podle vás měl být starostou?
Josef Martínek, obyvatel Zadní
Třebaně: Volby dopadly podle mé-
ho očekávání. Je to pro Zadní Třebaň
revoluce a velký úspěch Salta. Moc
jim to přeji. Upřímně doufám, že se
zlepší komunikace nás, obyčejných
lidí s obecním úřadem. Držím jim
palce a budu je podporovat, jak jen
to bude možné. 
Starostování by měl vzít Jirka Petříš,
člověk místní a schopný. I Lucie Pa-
ličková by byla dobrou starostkou. 

Blanka Hovorková, o.s. Salto:
Svou kandidaturou jsme se zřejmě
trefili do doby, kdy občané chtěli
změnu. Potvrzují to i preferenční
hlasy u dalších kandidátek. Měli
jsme tedy do jisté míry i štěstí. 
Starostou či starostkou by měl být

někdo, kdo má chuť povznést Zadní 
Třebaň a schopnost sehnat pro to pe-
níze. Na konkrétních jménech se  sa-
mozřejmě budeme chtít domluvit s
ostatními zvolenými kandidáty, aby 
starosta měl podporu a důvěru pokud
možno všech zastupitelů. 
Stanislav Balíček, zvolený za
SALTO: Je to úžasný výsledek, o
kterém jsme mohli v našich prvních
volbách maximálně snít, ale určitě
ne ho očekávat. 
Vzhledem k výsledkům voleb je
znát, že se voliči přiklánějí ke změně
tváří v zastupitelstvu. Starostou by
tedy jistě měl být někdo nový, kdo se
do práce vrhne plnou silou. 
Antonín Tyšer, obyvatel Zadní
Třebaně: V podobný výsledek jsem
doufal, takže jsem spokojený. 
Starostou by určitě měl být někdo z
vítězné strany. Líbil se mi jejich
předvolební program a doufám, že
mu dostojí. 

Výsledky voleb: Třebaňští i Letovští si
V ZADNOTŘEBAŇSKÉM OBECNÍM ZASTUPITELSTVU NEZŮSTAL KÁMEN NA KAMENI, VÍTĚZEM VOLEBNÍHO

Za projevenou důvěru
všem voličům moc

děkujeme!
Budeme se snažit,  

abychom nezklamali
jejich důvěru. 

Blanka Hovorková
Maříková, SALTO o. s.

Zadní Třebaň

O VOLBY BYL ZÁJEM. Volby v Poberouní provázel nadprůměrný zájem voličů. V Karlštejně jich k volebním urnám
přišlo 66 procent. Foto ARCHIV
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DOBŘICHOVICE
Počet členů zastupitelstva: 15
Volební účast 55,62 % (1 407 voli-
čů z 2 535)
Zvolení členové zastupitelstva:
Renáta Bartoníčková (734) –
Sdružení ODS a NK
Michael Pánek (732) – ODS a NK
Jan Neubert (727) – ODS a NK 
Zdenka Hochová (695) – Společně
pro Dobřichovice
Václav Kratochvíl (690) – ODS a
NK
Jan Syblík (678) – ODS a NK
Filip Kándl (665) – ODS a NK
Vladimír Bezděk (591) – Společně
pro Dobřichovice
Jiří Růžek (573) – Společně pro
Dobřichovice
Petr Kaplan (568) – ODS a NK
Jan Abel (550) – Společně pro
Dobřichovice
Monika Víšková (537) – Společně
pro Dobřichovice
Daniel Havlík (502) – Společně pro
Dobřichovice
Jaroslav Hornych (307) – Sdružení
ČSSD a NK
Josef Ksandr (271) – ČSSD a NK

Co říkáte výsledku voleb a kdo by

podle vás měl být starostou?
Petr Kaplan, stávající místostaros-
ta, nově zvolený za ODS: Jak do-
padly volby?  No, zajímavě… Posun
na radnici nejspíš nastane, ale všech-
no záleží na výsledku koaličních jed-
nání, která se odehrají v nejbližších
dnech. 
Na starostu máme kandidáta jedno-
ho jediného, a tím je stávající rychtář 
Michael Pánek.
Michal Mottl, obyvatel Dobřicho-
vic: Vcelku jsem spokojený. Poza-
stavuji se jen nad tím, že dva mandá-
ty dostala sociální demokracie, jinak
je podle mě vše v pořádku. Teď už si
jen přeji, aby zvolení zastupitelé do-
stáli svým slibům. 
Favoritem na starostu pro mě byl a
zůstane pan Kratochvíl starší. Jas-
ným kandidátem na starostu je ale
podle mého názoru pan Pánek. 

LETY
Počet členů zastupitelstva: 7
Volební účast 65,34 % (638 voličů
z 978)
Zvolení členové zastupitelstva:
Jaroslava Rezková (370) - SNK Vize
Lety 2014 (Vize)
Jiří Hudeček (338) - ODS

Eva Mládková (328) - Vize
Barbora Tesařová (322) - Vize
Lukáš Rečka (293) - Vize
Zuzana Hudečková (283) - ODS
Josef Cmíral (243) – ODS

Co říkáte výsledku voleb a kdo by
podle vás měl být starostou?
Josef Cmíral, dosavadní místosta-
rosta: Volby vyhrála Vize Lety
2014, takže změna nejspíš nastane, i
když jednání teprve budou. Třeba
dospějeme k nějaké shodě, třeba no-
ví lidé přinesou nové myšlenky, nové
vize, nové peníze... Ze všeho nejvíc
ale jde o to, aby rozvoj Letů dále po-
kračoval.
Kdo by měl být starostou? To je st-
rašně těžké. Šalamounsky řečeno -
podle mě by se mělo pokračovat v
nastoupené cestě. V aktivitách, které
byly, v trendu, který jsme nastolili.

Barbora Tesařová, zvolená za Vizi
Lety 2014: Volby skončily podle
očekávání. Do zastupitelstva se do-
stali lidé mladší, pružnější. Tím pá-
dem by se věci, které jsou rozpraco-
vané a obyvatele trápí, daly řešit
mnohem rychleji, operativněji.
V tuto chvíli je náš tip na starostu
ještě neveřejný, musíme se dohod-
nout. Svého kandidáta ale připrave-
ného samozřejmě máme.    (mif, pef)

řekli o změnu, Svinařští jsou spokojení
KLÁNÍ SE STALO NEDÁVNO ZALOŽENÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SALTO, KTERÉ KANDIDOVALO POPRVÉ
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Kdo se stane novým starostou Řevnic? 
(Dokončení ze strany 1)

Co říkáte výsledku voleb a kdo by podle vás měl být starostou?
Petr Kozák, zvolený za ODS: Po 20 letech od nástupu nových lidí do poli-
tiky po sametové revoluci dochází k přirozené generační výměně. Před pár
lety mladí lidé ještě neměli o komunální politiku zájem, dnes je jich na kan-
didátkách mnoho. Zároveň někteří  starší političtí matadoři svlékli kabát
původní strany a přešli k nově vzniklým stranám a uskupením. Takže urči-
tě došlo k oslabení vazby mezi komunální politikou a parlamentními stra-
nami. V tom je pozitivum. Na druhé straně budou o našich věcech veřejných
rozhodovat lidé, kteří své životní zkušenosti a znalosti o chodu města budou
teprve získávat. 
Řevnické  volby vpodstatě dopadly dobře. Odrážejí vývoj v našem městě.
Mrzí mě oslabení pozice místní ODS, jež vnímám jako výzvu k lepší práci.
Zároveň se do zastupitelstva dostali lidé, kterých si vážím, a věřím, že s nimi
bude dobrá spolupráce.
Starostou by měl být určitě Ing. Jiří Drvota. Není sice tak známý jako druhý
z kandidátů na starostu, Libor Kvasnička, ale jeho bohaté zkušenosti a zna-
losti jsou šancí pro Řevnice. Ze zvolených zastupitelů je jediným, který je
schopný se vypořádat s nedostatkem financí, zlepšit práci Městského úřadu
a důsledně vyžadovat kvalitní práci od dodavatelů pro město jako je EKOS,
dodavatel kanalizace nebo další. Proto jej budu navrhovat. (mif)

Děkujeme všem, kteří nám dali
důvěru a podpořili nás svým hla-
sem. Velmi si Vaší důvěry vážíme. 
Pevně věříme, že ji nezklameme a
svojí energií, nezištným i apolitic-

kým přístupem k řešení problemati-
ky chodu obce opravdu přispějeme

k lepšímu rozvoji Letů.
Barbora Tesařová, Vize Lety 2014

CO JSOU VOLBY? NEVÍME... Před volební místností v Řevnicích bylo plno, pětiletá Sára a čtyřletá Laura čekají s maminkou, až přijde volit tatínek. „My
nevíme, co jsou volby, my chodíme ještě do školky,“ tvrdily svorně sestry. Foto NN L. PALIČKOVÁ
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Poberouní - V prvním kole senát-
ních voleb sice zvítězil, ale vyhrá-
no ještě zdaleka nemá. Uspěje Jiří
OBERFALZER i ve druhém kole?
Obhájí senátorské křeslo?
Jak hodnotíte výsledky senátních
voleb na Berounsku?
V první řadě jako poměrně těsné. Na
samotném Berounsku jsem zvítězil s
dobrým náskokem několika tisíc

hlasů. Horší to bylo na Praze-západ,
kde o tisíc hlasů vyhrála má proti-
kandidátka. Myslím, že voliči u nás
na Berounsku i v dolním Poberouní
ocenili moji systematickou práci v
regionu a pomoc, jakou jsem posky-
toval obcím i velkým skupinám zne-
výhodněných spoluobčanů. Myslím,
že podstatnou roli hrálo i to, že jsem
byl celých šest let výkonu mandátu v
regionu vidět. Výsledky na Praze-zá-
pad ovlivnila momentální reputace
pražské ODS. Až na výjimky se dá
říci, že čím blíž ku Praze, tím menší
počet hlasů jsem dostával. Je to ne-
spravedlivé, protože počínání ODS

na magistrátu a v některých praž-
ských městských částech není mojí
přímou odpovědností. Nemyslím si
ani, že bych zodpovídal za to, co se
dělo v Černošicích. Těžko ale očeká-
vat, že volič potlačí dlouhodobou
politickou náladu a bude analyzovat
rozdíl mezi firmou jako celkem a je-
jím jednotlivým reprezentantem.
Podstatnou stránkou volebních výs-
ledků je ale také poměr hlasů pro
vládní koalici k ostatním. Ten ukazu-
je drtivou podporu voličů pro refor-
my v našem regionu.
Nesmím zapomenout poděkovat vo-
ličům za jejich podporu. Svého ví-

tězství v 1. kole si velice vážím a
prosím: Zachovejte mi přízeň i v tom
druhém!
Co byste do druhého kola voleb vz-
kázal voličům?
Především: Pojďte volit! Zkuste se
zamyslet nad tím, co o soupeřících
kandidátech víte a co si lze od nich
pro příštích šest let slibovat. Na svou
podporu bych chtěl uvést, že jsem
nebyl stádním politikem, dokázal
jsem jít proti proudu, když jsem byl
přesvědčen o své pravdě. Možná to
nebylo každému sympatické, ale jis-
té je, že se nedám koupit a zastrašit.
Hlasitě jsem kritizoval poměry v
ODS za minulého vedení a svým dí-
lem jsem přispěl k nastoupení nové-
ho politického stylu letos na jaře.
Mám bohatou životní i profesní zku-
šenost a v práci senátora mám na
čem stavět.
A jedna praktická poznámka: voleb-
ní lístky pro 2. kolo se nerozesílají,
dostanete je až ve volební místnosti.
Je pro vás překvapením, že do dru-
hého kola postupujete s kandidát-
kou TOP 09 Věrou Kovářovou?
Není. Všechny dílčí průzkumy, které
jsme měli k dispozici, to ukazovaly.
Bylo mi jasné, že momentální vlna
popularity této značky a její mediál-
ní tváře - Karla Schwarzenberga - v
přípražských oblastech převáží ostat-
ní kriteria, podle nichž se voliči roz-
hodují. Je to určitě zajímavý souboj
profilované politické osobnosti proti
populárnímu nováčkovi. Ale vše je v
rukou voličů. Zaplať Pán Bůh, máme
demokracii!

SENÁTORSKÝ VLAK. Letos v září Jiří Oberfalzer výrazně přispěl k vypra-
vení Senátorského parního vláčku, který projel naším krajem. Foto ARCHIV

Určitě nejsem stádním politikem!
VE DRUHÉM KOLE VOLEB BUDE JIŘÍ OBERFALZER OBHAJOVAT SENÁTORSKÉ KŘESLO PŘED VĚROU KOVÁŘOVOU

Kandidáti do Senátu
změří síly v Regionu
Poberouní - Nejste rozhodnuti, ko-
mu dáte ve druhém kole senátních
voleb hlas? Pokud váháte, nalaďte
si v pondělí ČRo Region – středo-
českou stanici veřejnoprávního
Českého rozhlasu. Krátce po šesté
hodině se tu v duelu utkají kandi-
dáti, kteří uspěli v prvním kole:
Jiří Oberfalzer a Věra Kovářová.
„Český rozhlas Region nabídne po-
sluchačům živě vysílané duely stře-
dočeských kandidátů pro druhé kolo
voleb,“ uvedl šéfredaktor stanice Pa-
vel Kozler. „Od pondělí 18. do středy
20. 10. přivítá moderátor Tomáš Pan-
cíř ve studiu kandidáty z obvodů Be-
roun, Mělník a Kutná Hora,“ dodal.
ČRo Region vysílá ve středních Če-
chách na frekvencích Mělník 87,6
FM; Beroun 88,4 FM; Benešov 99,0
FM; Příbram 100,0 FM; Mladá Bo-
leslav a Nymburk 100,3 FM; Rakov-
ník 100,4 FM; Kutná Hora, Kolín a
Kladno 100,5 FM. Slovní souboj
Oberfalzera s Kovářovou začne v
pondělí 18. 10. od 18.05.             (mif)


