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Miloše Vystrčila pro volby do Senátu 7. - 8. října

Pro Jihlavsko
Vážení spoluobčané,

www.vystrcil.cz

město Jihlava je vlastně již šestnáct let mým druhým do-
movem. S dalšími deseti obcemi je Jihlavsko nejlidnatější 
částí našeho senátního obvodu. Spolupráci s  krajským 
městem se snažím věnovat maximální pozornost. Jsem 
rád, že spolupracujeme například v oblasti dopravy nebo 
při získávání podpory pro různé kulturní a sportovní akce 
či záměry. Po šesti letech si dovoluji některé věci připome-
nout a předložit program, se kterým jsem se rozhodl zno-
vu na pozici senátora kandidovat. Poctivá práce na plný 
úvazek pro naše děti, naše bezpečí, naše obce, proti by-
rokracii a proti omezování svobody, společně s konkrétní 
prací pro region. To je můj program. Věřím, že budete 
moci dobře posoudit, zda si v  nadcházejících senátních 
volbách zasloužím Vaši důvěru.

V úctě RNDr. Miloš Vystrčil
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Společně pro naše děti
Když se mě někdo ptá, proč by mi vlastně měl věřit, že chci, aby věci fungovaly, 
aby se například neničilo životní prostředí, aby fungovaly sociální služby, zdravot-
nictví a ekonomika, nejraději bych mu ukázal tuhle fotografii. Přece každý z nás, 

zejména když se stane 
rodičem, dědou nebo 
babičkou, prožívá málo-
co více než životy svých 
dětí, vnuček a vnuků. 
Ne, nejsem naivní a ne-
myslím si, že být dědou 
je samo o sobě zárukou 
ctnosti a důvěryhodnosti. 
Chci jenom napsat, že mi 
není jedno, kde budou 
má vnoučata vyrůstat. 

Společně pro lepší život měst a obcí
Debata o tom, jak by měl být u nás 
organizován výkon veřejné správy, je 
nekonečná. S paní náměstkyní ministra 
vnitra Janou Vildumetzovou a aka-
demickými pracovníky jsme o tom 
diskutovali několikrát. Snažím se jim 
vysvětlit, že na Vysočině se žije jinak 
než v Praze a že zajištění dostupnosti 
úřadů je nutností. 

V obcích jsou tisíce družstevních bytů. 
Družstva a jejich členové se potýkají se 
spoustou problémů, které se například 
týkají poskytování půjček či převodu 
vlastnictví. S paní senátorkou Seitlovou 
jsme přiměli ministra spravedlnosti, 
aby se problémy družstevního bydlení 
zabýval. 

Komunální politik roku je soutěž, která 
vznikla z iniciativy odborného časopisu 
Moderní obec a kterou jsem jako před-
seda senátního Výboru pro územní roz-
voj, veřejnou správu a životní prostředí 
pomáhal uvést v život. Vyhodnocení 
prvního ročníku proběhlo v Senátu.

Proč kandiduji
Narodil jsem se tady a mám zde rodinu a spoustu přátel. Byl jsem 
radním, starostou, hejtmanem. Nyní jsem senátorem. Zajímají mě 
názory ostatních, politiku vnímám jako službu a pracuji naplno. 
Raději spojuji, než rozděluji. Výsledky mé práce vždy byly a jsou 
pod kontrolou veřejnosti. Nemám se za co stydět, nic nemusím 
tajit. Jsem tady doma a je pro mě ctí a radostí pracovat pro náš 
společný domov, naše rodiče, děti a vnoučata.
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Společně pro naše bezpečí
Dopravně nejvíce nebez-
pečným místem na celé 
Vysočině je zřejmě kři-
žovatka silnic první třídy 
I/38 a I/23 u Markvartic, 
tzv. Kasárna, která již 
pamatuje desítky mrtvých 
a zraněných. Po dvouleté 
snaze a jednáních na 
všech možných úrovních, 
se konečně věci daly do 
pohybu. Dnes je schvále-
na dokumentace k územ-

nímu rozhodnutí, a pokud se nestane něco výjimečného, na konci roku 2017 se 
začne konečně stavět kruhový objezd, který by měl dalším smrtelným haváriím 
zabránit.

Moje zkušenost je taková, že 
pokud je na někoho spoleh-
nutí, tak jsou to hasiči, dob-
rovolní i profesionální. Re-
publikové uznání za dobrou 
spolupráci mě opravdu po-
těšilo. Příjemné bylo, že jsem 
se přitom potkal s generál-
ním ředitelem hasičů gene-
rálem Drahoslavem Rybou, 
který je od nás z Vysočiny.

Společně proti byrokracii
V Senátu se občas povede 
spolupráce i napříč stranami. 
V případě zavádění povinného 
registru smluv pro obce se 
podařilo dohodnout jednání za 
účasti předsedy Senátu Milana 
Štěcha, které, věřím, nakonec 
přispělo ke změně zákona ve 
prospěch obcí a menších měst.

Pokud existuje noční můra stavby chtivých 
obyvatel i samotných obcí, tak je to stavební 
zákon. Jednání o novele probíhají kontinuál-
ně. S dlouholetým starostou Chýnova sená-
torem Pavlem Eybertem jsme jedno takové 
zorganizovali v Senátu. 

V Senátu se podařilo představit činnost 
naší Vysoké školy polytechnické Jihlava 
v oblasti regionální politiky, rozvoje a ana-
lýz. Představení knihy Analýzy v regionál-
ním rozvoji se těšilo zájmu akademických 
pracovníků z celé České republiky i odbor-
ných médií.
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Petr Nekoranec
Petr Nekoranec je prvním 
mladým českým sólistou 
Metropolitní opery v New 
Yorku. Petr toho již hodně 
dokázal, ale ještě více toho 
má před sebou. Pochází 
z Polné, kde jsme se také 
poznali. Jeho podpora mě 
těší a v jeho další kariéře 
mu držím palce. Věřím, že 
z něho bude světový sólista.

Marek Hovorka
Kdo by na Vysoči-
ně neznal ředitele 
nejprestižnějšího 
Mezinárodního 
festivalu dokumen-
tárních filmů Marka 
Hovorku. Když se 
potkáme, často 
spolu diskutujeme. 

Marek má rozhled, je přemýšlivý a kritický. O to více 
mě těší, že mi věří. 

Petr Fiala
Profesor Petr Fiala „zdědil“ 
ODS po Petru Nečasovi 
a Mirku Topolánkovi. Už dva 
roky je mi ctí mu být nablíz-
ku. Jsem přesvědčen, že je 
to slušný a čestný muž, kte-
rý dělá vše pro to, aby vrátil 
straně důvěru a prestiž. 
Má to nesmírně těžké. Věří-
me si a podporujeme se. 

Jana Fischerová
Když se řekne Jana Fische-
rová, většinou si známí vyba-
ví usměvavou a příjemnou 
blondýnku. Já, možná naroz-
díl od některých, navíc vím, 
že Jana umí minimálně čtyři 
cizí jazyky, má velmi dobrou 
intuici a dostatek životních 
zkušeností. Jana Fischerová 
je moje opora a člověk, na 
kterého spoléhám.

Jaroslav Kubera
Předsedu našeho 
senátorského 
klubu Jaroslava 
Kuberu si nikdo 
nepředstaví jinak 
než s cigaretou. 
Chvíli jsme k sobě 
hledali cestu, ale 

nyní se ve vedení klubu dobře doplňujeme. Jarda má 
ke mně takový otcovský vztah, já mu zase říkám, že se 
tím neustálým sledováním zpráv zničí.

Jitka Seitlová
Senátora pečlivěji 
připraveného na 
jednání potkáte 
málokdy. S Jitkou 
Seitlovou si ro-
zumíme zejména 
v oblasti byd-
lení a nakonec 
i ochrany osobní 

svobody. Společně jsme připravili několik seminářů. 
Dokážeme si vyjít vstříc a vzájemně se podporujeme.

Kandiduji s podporou
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Zuzana Pěchotová
Sociální služby 
a péče o seniory 
jsou doménou 
Zuzany Pěchoto-
vé, která je nyní 
také předsedkyní 
krajského Koordi-
načního uskupení 

neziskových organizací (KOUS Vysočina) a ředitelkou 
ŽIVOTa 99. Velmi si rozumíme v tom, že sociální poli-
tika a sociální služby jsou věci, kterými by se pravico-
ví politici rozhodně měli zabývat. 

Josef Zimovčák
Je málo lidí s ta-
kovou vůlí, vitali-
tou a upřímnou 
povahou. S Jose-
fem Zimovčákem 
se známe možná 
již deset let. Jezdí 
na velkém kole, 

na kterém se staldesetkrát mistrem světa. Vždy se 
usmívá, na nohách má sandály, šlape a šlape a jede 
a jede. Má rád sport a stejně jako já bez pohybu 
nemůže existovat. S Josefem jsme kamarádi a jeho 
podpory si opravdu vážím.

Miroslava Němcová
Jednu dobu 
určitě nejvýraz-
nější žena naší 
vrcholové politiky 
Miroslava Něm-
cová pochází 
z Vysočiny. Spo-
lupracujeme více 

než dvacet let. Málokdo obětoval politice více než 
Miroslava Němcová. Vážím si jí za její zásadové po-
stoje a odvahu. Známe se dlouho a věříme si. 

Bedřich Ščerban
S Bedřichem Ščer-
banem jsem se po-
drobněji seznámil, 
když jsme připravovali 
výstavu Ta jihlavská, 
naše Dukla - hokejová 
univerzita z Vysočiny, 
a také například při 
debatách o fungování 
krajského centra ta-
lentované hokejové 

mládeže. Je na něj spolehnutí, důvěřujeme jeden 
druhému.

Zbyněk Linhart
Bývalý starosta 
Krásné Lípy Zby-
něk Linhart je sice 
do Senátu zvolen 
za Starosty a ne-
závislé, ale jsme si 
názorově hodně 
blízko. Oba zná-

me komunální politiku, oba jsme z ní vyšli a oba si 
myslíme, že přes všechny problémy fungují města 
a obce u nás velmi dobře.

Jaroslav Zeman
Senátor Jaroslav 
Zeman je můj 
kolega ze sená-
torské kanceláře, 
podnikatel a sta-
rosta Albrechtic 
na Jablonecku. 
Jaroslav Zeman 

je velký bojovník proti rozdávání sociálních dávek 
za nic. Spolu jsme nyní prosadili senátní návrh záko-
na o veřejné službě v Poslanecké sněmovně a snaží-
me se, aby sociální dávky nebyly zneužívány. 
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Kandiduji s podporou
„Žijeme tu společně“ je hlavní slogan mé volební kampaně. Tuto 
banální pravdu jsem se rozhodl zdůraznit, protože mám pocit, 
že se občas chováme, jako by tomu tak nebylo. Jsem přesvědčen, 
že dobrý politik by měl umět nadřadit zájmy státu, obce a většiny 
nad zájmy své nebo zájmy stranické. Osobně se o to snažím.

Při své práci senátora, ale i dříve jsem měl a mám blízko k samosprávám. Ze-
jména se starostkami a starosty menších měst a obcí si rozumím. Nepolitikaří, 
myslí na obec, hledají řešení. Starostové pro občany byli mojí oporou napří-
klad při boji proti nesmyslné snaze zavést povinný registr smluv i pro malé 
obce. Osobně se znám s představiteli Evropských demokratů na Vysočině. 
S řadou z nich spolupracuji, důvěřujeme si. Strana soukromníků ČR mi podpo-
ru v senátních volbách sama nabídla. Drobné podnikatele a živnostníky po-
važuji za sůl naší země, jejich práce si vážím. Proto jsem podporu strany, která 
minimálně část z nich zastupuje, přijal. A ODS? Do ODS jsem vstoupil v roce 
1991, nemám ve zvyku utíkat, když se zrovna úplně nedaří.

Zdeněk Jirsa
starosta Dolní Cerekve
předseda SNK ED 

Miloš Havlík
lektor, psychoterapeut
předseda SsČR 

Zdeněk Geist
podnikatel, publicista
lídr ODS 

Karel Janoušek
starosta Police
předseda STO

Do Senátu podporujeme
Miloše Vystrčila
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Společně pro Jihlavsko
Za šest let to byly desítky jednání, která jsem na Jihlavsku absol-
voval, a desítky akcí, kterých jsem se zúčastnil nebo jsem pomá-
hal s jejich podporou či realizací. Úspěšný rozvoj krajského města 
je pro celou Vysočinu zásadní a nesmírně důležitý. 

Během šesti let vystavovalo v Senátu hned několik základních uměleckých škol 
z měst senátního obvodu. Výstava Základní umělecké školy Jihlava patřila k těm 
nejvydařenějším, a to i díky hudebnímu vystoupení, které žáci ZUŠ Jihlava před-
vedli při zahájení výstavy. ZUŠ Jihlava pomohla i při 
organizaci vyhlášení soutěže Žena regionu. Spolupráce 
s ní je velmi dobrá. Opakovaně se snažím, aby se ze 
strany státu a kraje dostávalo základním uměleckým 
školám větší podpory. 
Ve Valdštejnské zahradě v Sala Terreně sklidil za své 
vystoupení velké uznání horácký soubor Vysočan, který 
v Jihlavě například pořádal Jihlavské folklorní léto, na 
němž bylo možné vidět místní i zahraniční folklorní sou-
bory. Folklor má na Horácku tradici, fandím mu. 

V letošním roce zorganizoval zájmový 
spolek Sliby Chyby již třetí ročník Jih-
lavského půlmaratónu. Mám dobrý po-
cit z toho, že se mi celou trať podařilo 
již potřetí za sebou úspěšně absolvo-
vat. Zároveň musím ocenit organizáto-
ry za propagaci pohybu a organizaci 
celého podniku. Díky nim máme dnes 
v Jihlavě prestižní sportovní akci. 

Zoologická zahrada v Jihlavě je vůbec 
nejnavštěvovanějším místem celého 
Kraje Vysočina. Ročně ji navštíví více 
než dvě stě tisíc návštěvníků. Při 
otevírání environmentálního centra 
PodpoVRCH jsem hovořil s paní ře-
ditelkou Eliškou Kubíkovou o dalších 
záměrech. Dnes již funguje také žira-
finec a nedávno byl otevřen tropický 
pavilón. 

Jihlava je dnes sídlem krajské policie, 
která spolu s hasiči a záchranáři tvoří 
krajskou úroveň integrovaného zá-
chranného systému. Potěšilo mě, že 
si historii vzniku krajského policejního 
ředitelství v Jihlavě policisté pamatují, 
a děkuji za medaili, kterou jsem při 
slavnostním setkání od krajského poli-
cejního ředitele obdržel. 
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Volební magazín

Neznám v Jihlavě mnoho zájmových skupin nebo spolků, které by byly tak aktivní 
jako jihlavští senioři. Poměrně často chodím na různé akce, na které mě zvou, ať 
je to například Dechovka a senioři v parčíku v ulici Karoliny Světlé nebo Svátek 
seniorů v DKO Jihlava. Také se pravidelně účastním jejich předvolebních diskusí, 
oni na oplátku zavítají na mé jihlavské Dny senátora. Jihlavští senioři mě také 
navštívili v Senátu. Obdivuji jejich vitalitu a zájem o veškeré společenské dění. 
Velmi rád se s nimi setkávám. Je to pro mě zajímavé a poučné. 

Již více než dvacet pět let se zabý-
vám veřejnou správou a regionálním 
rozvojem. Některé zkušenosti mohu 
předávat studentům díky své spolu-
práci s Vysokou školou polytechnickou 
v Jihlavě. Přibližně patnáctkrát do roka 
přednáším nebo diskutuji se studenty 
v rámci předmětu regionální rozvoj.

Fungování jihlavské nemocnice věnuji 
pozornost a snažím se být s jejím ve-
dením v kontaktu. Například jsem se 
podrobně zajímal o realizované inves-
tice a průběh stavebních úprav. 

Přál bych si, aby diskuse nad budouc-
ností Horáckého zimního stadionu již 
směřovaly ke konci a začalo se stavět 
nebo rekonstruovat. Je za pět minut 
dvanáct. 

Na popud zástupců odborů firmy 
BOSCH a s jejich podporou se mi 
podařilo v Parlamentu prosadit změnu 
zákoníku práce, která pomohla za-
městnancům i zaměstnavatelům. 

Moje spolupráce s neziskovým sekto-
rem na Jihlavsku funguje dlouhodobě 
a jsem za ni vděčný. Existují činnosti, 
například v sociální oblasti, které ne-
ziskovky zvládají nejlépe.


