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Řeky jsem měl vždycky 
rád. A tak jsem před lety 
u vzniku tradice Čištění 
Berounky nemohl chy-
bět. A nikdy jsem toho 
nelitoval. Jasně, naštve 
mě, čeho jsou lidé 
schopni, s čím vším se 
na odlehlá místa řek vlá-
čejí. Letos jsme kromě 
„povinných“ pneumatik 
a dalších pokladů našli 
dokonce i celý srolovaný 
koberec. Ale když pak 
vidím, kolik se udělalo 
dobré práce, zase si řek-
nu, že to má smysl.

A lidi řeknou, to je 
toho, vyčistili pár kilo-
metrů řeky…
I takoví se najdou. 
Ale my jsme si hned 
na začátku jara řekli, 
že nechceme o lepším 

životním prostředí jen 
mluvit a budeme spíš 
něco dělat. Daly by 
se na to téma popsat 
stohy papíru. Ale lepší je 
vyhrnout rukávy, natáh-
nout gumáky a rukavice, 
sednout si do kánoe 
a vyrazit s partou přátel 
čistit břehy a koryta řek.

Až se stanete hejtma-
nem, tak se papírování 
nevyhnete. Jste na to 
připraven?
To je asi pravda. Holt 
všechno má stinné 

stránky. Kaž-
dopádně 
vím, že 
na řeky 
si čas 
udělám 
vždycky. 
Ale pro 
udržení 
vody v kra-
jině, aby se 
Česko pomalu 
neměnilo v poušť a netr-
pělo nárazovými povod-
němi, je potřeba dělat 
mnohem víc. Proto je 
jedním z hlavních hesel 

naší kampa-
ně slib, že 

v příštím 
volebním 
období 
ve střed-
ních 

Čechách 
pomůžeme 

vybudovat 
200 nových 

rybníků, tůní 
a mokřadů. A budeme 
podporovat zemědělce, 
kteří v lesích, na polích 
a loukách správně hos-
podaří.

Takže nebudete jen 
čistit?
Popravdě řečeno, ještě 
je potřeba vyčistit pověst 
kraje, která se v posled-
ních letech pokazila papa-
lášskými moresy, o dřívěj-
ším působení hejtmana 
Ratha ani nemluvě! Ale 
vedle toho musíme i nor-
málně pracovat. Musíme 
postavit kraj na nohy.

O TOM, JAK CHCE 
MARTIN KUPKA STAVĚT 
STŘEDOČESKÝ KRAJ NA 
NOHY, ČTĚTE NA STRANĚ 2

JASNO V KRAJI
Martin Kupka už 
14 let patří k duším 
jarní akce Čištění 
Berounky. Ta se le-
tos kvůli koronaviru 
nekonala. To si ale 
mnoho dobrovol-
níků a členů ODS 
nedokázalo před-
stavit, a tak akci 
uspořádali po vlast-
ní ose.  K Berounce 
navíc přidali tři 
podobné vodácké 
výpravy – na Jizeře, 
Labi a Sázavě. Kan-
didát ODS na stře-
dočeského hejtma-
na Martin Kupka 
byl u všech. Proč?   „Vyčistili jsme řeky, 

  teď vyčistíme celý kraj.“ 
  Martin Kupka na lodi 
  s Veronikou Vrecionovou 
  a štěkající Šošanou 

MARTIN KUPKA
(* 28. 10. 1975) 
Už 10 let úspěšně působí 
jako starosta Líbeznic. 
• Obec za tu dobu po-
stavila např. oceňovanou 
sportovní halu, dvě nové 
budovy školy, hasičskou 
zbroj nici a výrazně zlepši-
la vybavení pro občany. 
• Krátce byl radním 
Středo českého kraje 
a začal s ozdravením 
zadluže ných krajských 
nemoc nic, čímž přispěl 
k jejich záchraně před 
krachem. 
• V roce 2017 se z nevo-
litelného místa stal po-
slancem a ve funkci se 
aktivně podílel na dvou 
zákonech proti přebuje-
lé byrokracii oceněných 
v letošní anketě „Zákon 
roku“.

„JE POTŘEBA 
VYČISTIT TVÁŘ 

KRAJE UMAZANOU 
PAPALÁŠSKÝMI 

MORESY“

JAKUB KOHÁK

Když jsem slyšel, 
že Martin Kupka 
ve svém volném čase 
čistí řeky, řekl jsem 
si, že tohle musím 
vidět! Přejít od slov 
k činům bývá totiž to 
nejtěžší! Tady tomu 
tak bylo, i proto 
jsem rád přidal ruku 
k dílu!

„Stojíme u silnice II/101, 
která je hlavním tahem 
směrem na Ústecký kraj. 
O rekonstrukci tohoto 
mostku se mluví již pěk-
nou řádku let. Fakticky 
se ale nic neděje a most 

je ve stále horším 
stavu,“ říká kandidát 
ODS s číslem 8 Libor 
Lesák.
„Situaci nepomáhá 
ani fakt, že tudy pro-
jíždí mnoho kamionů. 
Ty zde ale nemají co 
dělat! Bohužel, jejich 
řidičům nic jiného 
nezbývá, jiná cesta 
na sever neexistuje,“ 
dodává Lesák. Za pár 
minut, které jsme 
u mostku strávili, 
nás minulo několik 
desítek vozů, z toho 
nejméně 15 náklad-
ních.
Realitou krajských 
financí je trend ros-
toucích provozních 
výdajů, za kterými 
výrazně pokulhávají 

investice. Kraj navíc 
stále vlastní obrovské 
množství majetku, pro 
který nemá využití. 
Blokováním tohoto 
majetku navíc zbytečně 
omezuje rozvoj regionu. 
V této věci by měla být 
hlavním pomocníkem 
elektronická evidence 
majetku, kterou kraj 
stále nemá.
„Příkladem dlouho 
zanedbávané a dnes 
nevyužitelné budovy je 
i bývalý dětský domov 
ve Skalné. Kraj opravy 
této budovy odkládal, 
až ji nakonec musel uza-
vřít statik. Dnes je tento 
objekt zralý na stržení 
a pro kraj nemá žádný 
význam. 
VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 2

KRAJSKÝ MAJETEK CHÁTRÁ!
Víte, že téměř 
600 krajských mostů 
je ve špatném stavu? 
U jednoho tako-
vého jsme se sešli 
s místostarostou 
Kralup nad Vltavou 
Liborem Lesákem, 
který se proble-
matice krajského 
majetku v zastupi-
telstvu věnuje již 
od roku 2008. 

  „Jeden by neřekl,  
  že jsme na hlavní  
  krajské silnici II/101.“ 
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Hlavním heslem voleb-
ní kampaně ODS před 
krajskými volbami 
je POSTAVME KRAJ 
NA NOHY. Proč jste 
vybrali právě tahle 
slova?
Protože nejlépe 
popisují, co je 
třeba udělat. Kraj 
je po osmi letech 
vlády sociální de-
mokracie a posled-
ních třech letech 
pod vedením hnutí 
ANO na kolenou. 
O problémech se 
zadáváním zaká-
zek na správě silnic 
si cvrlikají vrabci 
na střeše. Nijak 
se nepokroči-
lo ve zlep-
šování 

podmínek ve veřejné 
dopravě, především 
aby lidé mohli snáze 
využívat vlaky a auto-

busy ve směru do Prahy. 
Na mnoha místech ubyly 
využívané spoje. Epide-
mie koronaviru ukázala, 
že je kraj na krizové si-
tuace nepřipravený. Ne- 

uměl zajistit dostatek 
ochranných pomů-

cek, tak aspoň paní 
hejtmanka podala 
trestní oznámení 
na zdravotnici, 
která na problém 
upozornila.

Které bylo policií 
odloženo a zdra-
votnice stíhána 

nebude.
Není divu, protože 

to byl od hejtmanky 
naprosto nesmyslný 
krok. Měla zdravotníkům 
děkovat, ne je zastrašo-
vat. Ale to není hlavní 
problém středočeského 
zdravotnictví. Začneme 
u záchranky zavedením 
systematické obnovy 
vozového parku, kde 
hnutí ANO na čas 
zastavilo pořizování 
nových sanitek. Ty 
současné mají najeto 
statisíce kilometrů, 

jeden prakticky muzejní 
kousek prý dokonce 
půl milionu. To je pro 
Středočechy samozřej-
mě velké riziko a musí se 
to změnit. Proto do roku 
2024 koupíme sto no-
vých sanitek.

Vraťme se ještě k do-
pravě. Jak budete sta-
vět kraj na nohy tady?
Především musíme 
udělat pořádek v krajské 
správě a údržbě silnic, je 
potřeba změnit systém 
řízení a kontroly. A musí-
me zvýšit tempo přípravy 
dopravních staveb, každý 
rok nachystáme nejméně 
10 důležitých projektů. 
Ale týká se to i staveb 
státu. U nich sice kraj 

nemůže sám nic postavit, 
musí ale na stát aktivně 
tlačit a urychlovat přípra-
vu klíčových projektů. 

Myslíte, že to dosavad-
ní vedení kraje nedě-
lalo?
Možná dělalo, ale nelze 
čekat, že by v tom bylo 
dostatečně razantní. 
Když jste hejtmanka 
nebo radní za hnutí 
ANO, těžko si dovolíte 
říct premiérovi za ANO – 
který se navíc považuje 
za úplně nejvíc nejlep-
šího a bezchybného pre-
miéra na světě – ať ko-
nečně přestane vyprávět 
pohádky a začne něco 
dělat. Obchvaty, zby-
tek Pražského okruhu, 
chybějící úseky dálnic. 
Můžete si taky postěžo-
vat ministrovi dopravy, 
ale u něj máte jistotu, 
že tam za pár měsíců 
nebude. Hnutí ANO má 
za sedm let už čtvrtého! 
Kraj musí tlačit, tlačit 
a tlačit, aby byli vládní 
úředníci rádi, že posta-
ví, co chcete, a budou 
od vás mít pokoj.

V srpnu povede-
te po kraji kampaň 
z cyklistického sedla. 
Naznačujete tím, že 
i v této oblasti má kraj 
problém?
Vlastně nenaznačuji. 
Říkám to na rovinu. 
Kraj má problém. Jeho 
podpora v oblasti sportu 
a tělovýchovy je napros-
to nedostatečná. Hotová 
popelka v porovnání 
s pomocí v jiných kra-
jích! Rozpočet pro sport 
ve výši 62 milionů korun 
je skoro čtyřikrát menší 
než v Moravskoslezském 
kraji s jeho 224 miliony. 
Víc než my mají dokon-
ce i v Libereckém kraji, 
který má oproti našemu 
kraji třetinu obyvatel. To 
musíme zcela jistě změ-
nit a současně vést školy 
k tomu, aby spolupra-
covaly se sportovními 
kluby a organizacemi.

PROGRAM ŠITÝ NA MÍRU - NOVINKA, 
KTEROU BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT

Na volebním webu www.postavmekrajnanohy.cz/programat 
najde každý program připravený pro něj osobně. Programat 
každému podle jeho věku, preferencí a místa, kde žije, 
představí hlavní body programu, které se ho týkají.

DO ROKU 2024
KOUPÍME
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NOVÝCH SANITEK
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KŘÍŽOVKA A HOROSKOP
JASNO V KRAJI

„Matka Země a otec 
Slunce nám vzkazují, že 
nám do naší zemičky 
nikdo nebude mluvit!“ 
Hitem politické diskuse 
letošního léta je astro-
logie. Není překvape-
ním, že ji do veřejného 
prostoru vnesl premiér 
Andrej Babiš, tak jako 
mnoho jiných potřeb-
ných věcí, třeba motýle 
a sorryjako. Neodolali 
jsme a nechali si zpra-
covat voličský horoskop 
platný pro další měsíce. 

Lev 
23. 7. až 22. 8. 
(Bolek POLÍVKA)

Máte všeho plné zuby, 
štvou vás trapné kauzy? 
Tak zařvěte jako Lev své 
hlasité DOST! A pak jdě-
te k volbám a všechno se 
změní. Na to vemte jed!

Panna
23. 8. až 22. 9. 
(Jan ROSÁK)

Vydejte se do přírody. 
Třeba kolem Beroun-
ky najdete panensky 
čistou krajinu. A když se 
necháte vést modrými 
pomněnkami, snadno 
najdete cíl.

Váhy
23. 9. až 23. 10.
(Jakub KOHÁK)

Slunce bude ve Váhách 
zrovna ve dny voleb. Tak 
pozor na něj, na úžeh 
stačí pár minut. To byste 
pak mohli volit současné 
vedení kraje. Neváhejte 
a volte ODS!

Štír
24. 10. až 22. 11. 
(Martin KUPKA)

Typický Štír je důkladný, 
hrdý a ctižádostivý. Proto 
Vás štve, co se posled-
ní roky na kraji děje. 
A protože jsou Štíři také 
rozhodní, budou v říjnu 
volit změnu – ODS.

Střelec
23. 11. až 21. 12.
(Bára ŠTĚPÁNOVÁ) 

Správný Střelec vždycky 
trefí do černého. Letos 
na podzim se ale vyplatí 
sehnat si jiný terč a místo 
černé mířit na modrou. 
To nám věřte!

Kozoroh
22. 12. až 20. 1. 
(Karel ČAPEK)

Je všeobecně známo, 
že Kozorohové nad vším 
přemýšlí. Teď si klidně 
lámejte hlavu, jak si 
užijete srpen a září, ale 
na podzim bez váhání 
volte ODS.

Vodnář
21. 1. až 20. 2. 
(Miloš FORMAN)

Je trochu překvapivé, 
že Vodnáři jsou vzdušné 
znamení. Ovšem kilomet-
ry vzduchu nad námi mají 
krásnou barvu, jejíž vol-
bou v říjnu žádný Vodnář 
neprohloupí.

Ryby
21. 2. až 20. 3. 
(Martin DEJDAR)

Hlavním úkolem pro 
léto je neskončit na su-

chu! Tak dodržujte pitný 
režim. A starost o to, aby 
„na suchu“ neskončil 
Středočeský kraj, pře-
nechte nám.

Beran
21. 3. až 20. 4. 
(Vlasta BURIAN)

Přesvědčit Berana, aby 
změnil svůj názor, to není 
lehká věc. Když si ale pře-
čtete tyto noviny ještě jed-
nou, určitě budete vědět, 
komu dát v říjnu svůj hlas!

Býk
21. 4. až 21. 5. 
(Leoš MAREŠ)

Zamávejte Býkovi před 
očima červeným hadrem 
a nespočítáte hvězdičky, 
co Vám budou lítat kolem 
hlavy. Ale modrá, barva 
klidu, ta Býka vysloveně 
potěší. 

Blíženci
22. 5. až 21. 6. 
(Josef KEMR)

O Blížencích se říká, že 
jsou lidmi mnoha tváří. 
Tak nechte pohodáře 
v sobě, ať si do sytosti 
užije léto, a své odpo-
vědné já pošlete v říjnu 
k volbám „po modré“.

Rak
22. 6. až 22. 7. 
(Karel GOTT)

Střední Čechy se už 
dlouho hýbou jako Rak 
– pozadu. Takže změna! 
Od podzimu slušný hejt-
man a tým lidí, kteří 
vědí, jak postavit kraj 
na nohy.

KRAJSKÝ MAJETEK CHÁTRÁ!

Takovýto nepotřeb-
ný majetek musí být 
nabídnut k prodeji, aby 
našel nové využití. Jinak 
bude nadále chátrat 
a zatěžovat rozpočet 
kraje. I proto, že se tak 
v tomto a mnoha jiných 
případech neděje, pak 
schází prostředky na-

příklad na rekonstrukce 
silnic, budov středních 
škol či ústavů sociální 
péče,“ dodal bývalý les-
ník a táta tří dětí Libor 
Lesák.

LIBOR LESÁK

12 let místostarosta města 
Kralupy nad Vltavou, 
kde má v gesci rozpočet 

města, rozvoj města, získá-
vání dotačních prostředků 
a dopravu. 12 let krajský 
zastupitel s hlavním 
zaměřením na majetek 
kraje. Kraj do dnešní doby 
nemá zřízenou elektro-
nickou evidenci majetku, 
bez které nelze efektivně 
a hospodárně plánovat 
rekonstrukce a opravy 
majetku. 

V posledních letech 
jsme se v souvislosti 
s krajskou správou 
a údržbou silnic dočetli 
více o skandálech než 
o opravených kilome-
trech silnic. To je velká 
ostuda paní hejtmanky. 
Zásadní změny v řízení 
a kontrole KSÚS musí 
být první věcí, kterou 
nové vedení Středo-
českého kraje udělá. 

Ihned poté se ale musí 
pustit i do konkrétních 
projektů oprav a vý-
stavby. Budu v krajském 
zastupitelstvu bojovat 
za to, aby se zvýšilo 
tempo přípravy doprav-
ních staveb, které jsou 
prioritní pro náš region, 
jako je propojení dálnic 
D7 a D8, včetně dlouho 
očekávaného obchvatu 
Kralup a nového mostu 

přes Vltavu. Čekání už 
bylo dost, můžeme to 
stihnout v horizontu 
pěti let. Stačí jen přejít 
od slov k činům. Výstav-
ba obchvatu Kralup, co 
nejrychlejší dokončení 
obchvatu Mělníka a ko-
nec chátrání krajského 
majetku, to jsou mé hlav-
ní priority, se kterými jdu 
do letošních voleb.

Libor Lesák

OBCHVATY KRALUP 
A MĚLNÍKA JSOU PRIORITOU

5 PRIORIT PRO MĚLNICKO

Zasadíme se o co nejrychlejší  
dokončení obchvatu Mělníka.

Navýšíme kapacitu 
spojů ve směru  
do Prahy.

1. 
4. Posuneme dopředu výstavbu  

nového silničního propojení D7 a D8.

Zrekonstruujeme nejpo-
škozenější silnice v oblasti 
Neratovic a Kostelce nad 
Labem.

Zasadíme se o větší ochranu zdrojů 
pitné vody v oblasti Kokořínska.

2. 
5. 

3. 

POKRAČOVÁNÍ 
ZE STRANY 1 

  V Kralupech se o veřejný  
  majetek staráme tak, aby co  

  nejvíce pomáhal lidem.  
  A investujeme do  

  užitečných projektů.  

  Dětský domov ve Skalné  
  je jeden z mnoha příkladů 
  vztahu kraje ke svému majetku.  
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Hlavním heslem voleb-
ní kampaně ODS před 
krajskými volbami 
je POSTAVME KRAJ 
NA NOHY. Proč jste 
vybrali právě tahle 
slova?
Protože nejlépe 
popisují, co je 
třeba udělat. Kraj 
je po osmi letech 
vlády sociální de-
mokracie a posled-
ních třech letech 
pod vedením hnutí 
ANO na kolenou. 
O problémech se 
zadáváním zaká-
zek na správě silnic 
si cvrlikají vrabci 
na střeše. Nijak 
se nepokroči-
lo ve zlep-
šování 

podmínek ve veřejné 
dopravě, především 
aby lidé mohli snáze 
využívat vlaky a auto-

busy ve směru do Prahy. 
Na mnoha místech ubyly 
využívané spoje. Epide-
mie koronaviru ukázala, 
že je kraj na krizové si-
tuace nepřipravený. Ne- 

uměl zajistit dostatek 
ochranných pomů-

cek, tak aspoň paní 
hejtmanka podala 
trestní oznámení 
na zdravotnici, 
která na problém 
upozornila.

Které bylo policií 
odloženo a zdra-
votnice stíhána 

nebude.
Není divu, protože 

to byl od hejtmanky 
naprosto nesmyslný 
krok. Měla zdravotníkům 
děkovat, ne je zastrašo-
vat. Ale to není hlavní 
problém středočeského 
zdravotnictví. Začneme 
u záchranky zavedením 
systematické obnovy 
vozového parku, kde 
hnutí ANO na čas 
zastavilo pořizování 
nových sanitek. Ty 
současné mají najeto 
statisíce kilometrů, 

jeden prakticky muzejní 
kousek prý dokonce 
půl milionu. To je pro 
Středočechy samozřej-
mě velké riziko a musí se 
to změnit. Proto do roku 
2024 koupíme sto no-
vých sanitek.

Vraťme se ještě k do-
pravě. Jak budete sta-
vět kraj na nohy tady?
Především musíme 
udělat pořádek v krajské 
správě a údržbě silnic, je 
potřeba změnit systém 
řízení a kontroly. A musí-
me zvýšit tempo přípravy 
dopravních staveb, každý 
rok nachystáme nejméně 
10 důležitých projektů. 
Ale týká se to i staveb 
státu. U nich sice kraj 

nemůže sám nic postavit, 
musí ale na stát aktivně 
tlačit a urychlovat přípra-
vu klíčových projektů. 

Myslíte, že to dosavad-
ní vedení kraje nedě-
lalo?
Možná dělalo, ale nelze 
čekat, že by v tom bylo 
dostatečně razantní. 
Když jste hejtmanka 
nebo radní za hnutí 
ANO, těžko si dovolíte 
říct premiérovi za ANO – 
který se navíc považuje 
za úplně nejvíc nejlep-
šího a bezchybného pre-
miéra na světě – ať ko-
nečně přestane vyprávět 
pohádky a začne něco 
dělat. Obchvaty, zby-
tek Pražského okruhu, 
chybějící úseky dálnic. 
Můžete si taky postěžo-
vat ministrovi dopravy, 
ale u něj máte jistotu, 
že tam za pár měsíců 
nebude. Hnutí ANO má 
za sedm let už čtvrtého! 
Kraj musí tlačit, tlačit 
a tlačit, aby byli vládní 
úředníci rádi, že posta-
ví, co chcete, a budou 
od vás mít pokoj.

V srpnu povede-
te po kraji kampaň 
z cyklistického sedla. 
Naznačujete tím, že 
i v této oblasti má kraj 
problém?
Vlastně nenaznačuji. 
Říkám to na rovinu. 
Kraj má problém. Jeho 
podpora v oblasti sportu 
a tělovýchovy je napros-
to nedostatečná. Hotová 
popelka v porovnání 
s pomocí v jiných kra-
jích! Rozpočet pro sport 
ve výši 62 milionů korun 
je skoro čtyřikrát menší 
než v Moravskoslezském 
kraji s jeho 224 miliony. 
Víc než my mají dokon-
ce i v Libereckém kraji, 
který má oproti našemu 
kraji třetinu obyvatel. To 
musíme zcela jistě změ-
nit a současně vést školy 
k tomu, aby spolupra-
covaly se sportovními 
kluby a organizacemi.

PROGRAM ŠITÝ NA MÍRU - NOVINKA, 
KTEROU BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT

Na volebním webu www.postavmekrajnanohy.cz/programat 
najde každý program připravený pro něj osobně. Programat 
každému podle jeho věku, preferencí a místa, kde žije, 
představí hlavní body programu, které se ho týkají.

DO ROKU 2024
KOUPÍME
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NOVÝCH SANITEK
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KŘÍŽOVKA A HOROSKOP
JASNO V KRAJI

„Matka Země a otec 
Slunce nám vzkazují, že 
nám do naší zemičky 
nikdo nebude mluvit!“ 
Hitem politické diskuse 
letošního léta je astro-
logie. Není překvape-
ním, že ji do veřejného 
prostoru vnesl premiér 
Andrej Babiš, tak jako 
mnoho jiných potřeb-
ných věcí, třeba motýle 
a sorryjako. Neodolali 
jsme a nechali si zpra-
covat voličský horoskop 
platný pro další měsíce. 

Lev 
23. 7. až 22. 8. 
(Bolek POLÍVKA)

Máte všeho plné zuby, 
štvou vás trapné kauzy? 
Tak zařvěte jako Lev své 
hlasité DOST! A pak jdě-
te k volbám a všechno se 
změní. Na to vemte jed!

Panna
23. 8. až 22. 9. 
(Jan ROSÁK)

Vydejte se do přírody. 
Třeba kolem Beroun-
ky najdete panensky 
čistou krajinu. A když se 
necháte vést modrými 
pomněnkami, snadno 
najdete cíl.

Váhy
23. 9. až 23. 10.
(Jakub KOHÁK)

Slunce bude ve Váhách 
zrovna ve dny voleb. Tak 
pozor na něj, na úžeh 
stačí pár minut. To byste 
pak mohli volit současné 
vedení kraje. Neváhejte 
a volte ODS!

Štír
24. 10. až 22. 11. 
(Martin KUPKA)

Typický Štír je důkladný, 
hrdý a ctižádostivý. Proto 
Vás štve, co se posled-
ní roky na kraji děje. 
A protože jsou Štíři také 
rozhodní, budou v říjnu 
volit změnu – ODS.

Střelec
23. 11. až 21. 12.
(Bára ŠTĚPÁNOVÁ) 

Správný Střelec vždycky 
trefí do černého. Letos 
na podzim se ale vyplatí 
sehnat si jiný terč a místo 
černé mířit na modrou. 
To nám věřte!

Kozoroh
22. 12. až 20. 1. 
(Karel ČAPEK)

Je všeobecně známo, 
že Kozorohové nad vším 
přemýšlí. Teď si klidně 
lámejte hlavu, jak si 
užijete srpen a září, ale 
na podzim bez váhání 
volte ODS.

Vodnář
21. 1. až 20. 2. 
(Miloš FORMAN)

Je trochu překvapivé, 
že Vodnáři jsou vzdušné 
znamení. Ovšem kilomet-
ry vzduchu nad námi mají 
krásnou barvu, jejíž vol-
bou v říjnu žádný Vodnář 
neprohloupí.

Ryby
21. 2. až 20. 3. 
(Martin DEJDAR)

Hlavním úkolem pro 
léto je neskončit na su-

chu! Tak dodržujte pitný 
režim. A starost o to, aby 
„na suchu“ neskončil 
Středočeský kraj, pře-
nechte nám.

Beran
21. 3. až 20. 4. 
(Vlasta BURIAN)

Přesvědčit Berana, aby 
změnil svůj názor, to není 
lehká věc. Když si ale pře-
čtete tyto noviny ještě jed-
nou, určitě budete vědět, 
komu dát v říjnu svůj hlas!

Býk
21. 4. až 21. 5. 
(Leoš MAREŠ)

Zamávejte Býkovi před 
očima červeným hadrem 
a nespočítáte hvězdičky, 
co Vám budou lítat kolem 
hlavy. Ale modrá, barva 
klidu, ta Býka vysloveně 
potěší. 

Blíženci
22. 5. až 21. 6. 
(Josef KEMR)

O Blížencích se říká, že 
jsou lidmi mnoha tváří. 
Tak nechte pohodáře 
v sobě, ať si do sytosti 
užije léto, a své odpo-
vědné já pošlete v říjnu 
k volbám „po modré“.

Rak
22. 6. až 22. 7. 
(Karel GOTT)

Střední Čechy se už 
dlouho hýbou jako Rak 
– pozadu. Takže změna! 
Od podzimu slušný hejt-
man a tým lidí, kteří 
vědí, jak postavit kraj 
na nohy.

Jestli v posledních  
4 letech byla nějaká 
krajská organizace pravi-
delně v novinách, tak je 
to určitě Krajská správa 
a údržba silnic Středo-
českého kraje. Pokud si 
myslíte, že to bylo kvůli 
desítkám otevřených 
kilometrů nových nebo 
opravených silnic, tak 
jste, bohužel, na omylu. 

KSÚS ve spolupráci 
s vedením kraje za po-
slední roky sekala jeden 
průšvih za druhým! 
Naposledy se jednalo 
o zbytečné reflexní pásy 
na svodidlech za 45 mi-
lionů korun. Za ty peníze 
by bylo opraveno 7,5 ki-
lometrů silnice nebo 
malý most. Těch máme 
mimochodem na 600 

ve špatném stavu.
Středočeské silnice jsou 
prostě jednou z největ-
ších ostud kraje. Bez pře-
hánění je to díra vedle 
díry! Přitom stačí přejet 
do vedlejších krajů a roz-
díl lze poznat na první 
pohled. Chcete se na to 
dál dívat? My ne! A změ-
nit to spolu můžeme už 
při podzimních volbách.

NAŠE SILNICE? DÍRA VEDLE DÍRY!

POSTAVME 
KRAJ NA

NOHY

  Středočeské silnice  
  nesmějí připomínat  

  tankodromy.  
  Změna je nutná!  

ČISTÍME KRAJSKÉ ŘEKY 
 

14×
 UŽ JSME ČISTILI 

BEROUNKU. LETOS 

POPRVÉ I LABE, 

SÁZAVU A JIZERU.

• 4 řeky
• přes 20 říčních kilometrů
• více než 100 dobrovolníků
• 2 tuny sesbíraného odpadu
• velký kus práce pro životní  

prostředí ve středních Čechách
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www.POSTAVME KRAJ NA NOHY.cz
www.facebook.com/martin.kupka1 ZADAVATEL/ZPRACOVATEL: ODS

LETNÍ KINO 3BOBULE

V SRPNU A ZÁŘÍ I U VÁS

Martin Kupka / kandidát na hejtmana

SETKÁNÍ V ZÁŘÍ

Matouš Hoffmann
Vystudoval Právnickou 
fakultu Univerzity Karlovy 
a v současnosti pracuje 
jako notářský koncipient. 
Žije v obci Tišice. 

Lukáš Burian  

24letý mělnický rodák. 
Vystudoval PedF UK 
a v současnosti je třídním 
učitelem na ZŠ. Pro náš 
kraj si přeje moderní 
školy, které budou více 
spolupracovat s regionál-
ními podniky a vědecký-
mi institucemi. 

Josef Chalupa
Od roku 2002 je staros-
tou města Kostelec nad 
Labem. V Zastupitelstvu 
Středočeského kraje se 
chce případně zaměřit 
na špatný stav komu-
nikací silnic II. a III. tříd, 
které jsou v majetku 
kraje.

Veronika Luňáková
Narodila se v roce 1989 
v Mělníku, od dětství žije 
v Neratovicích. Vystudo-
vala Mediální a komuni-
kační studia na Metro-
politní univerzitě v Praze. 
Od roku 2018 pracuje 
jako specialista ve farma-
ceutické společnosti.

47.22. 63.39.

VERONIKA VRECIONOVÁ:
OSOBNOSTI DO KRAJE

Asi nikoho nepřekva-
pí, že počátkem října 
půjdu ke krajským vol-
bám a dám svůj hlas 
ODS. A to nejen kvůli 
smutné skutečnosti, 
že se Středočeský kraj 
v uplynulém období 
v médiích objevoval 
pouze skrze průšvihy 
své hejtmanky a mizer-
né silnice.

Dám hlas ODS hlavně 
proto, že znám všechny 

kandidáty za Mělnic-
ko, stejně jako většinu 
ostatních, a vím, že tohle 
je ten správný tým, který 
postaví kraj na nohy! 

A samozřejmě dobře 
znám i Martina Kupku 
a nepochybuji o tom, 
že bude dobrým hejt-
manem. Držím jemu 
a všem Středočechům 
pěsti, aby v říjnu došlo 
ke změnám, které kraji 
pomůžou!

PRIORITY ODS VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
Připravenější a kvalitnější 
zdravotnictví — lepší péče pro 
všechny Středočechy.

Lepší investice do 
silnic a kvalitnější 
veřejná doprava.

1. 
4. Krajský úřad musí fungovat pro 

občany, ne sloužit osobním zájmům 
hejtmanky, zatajovat informace  
a zatěžovat občany zbytečným  
papírováním.2. 

3. 

14. 8.  Neratovice 
u kašny na náměstí Republiky 

25. 8.  Kralupy nad Vltavou 
náměstí Palackého

27. 8.  Mělník 
náměstí Míru

8. 9. Odolena Voda / Kostelec n. L. /  
Neratovice (náměstí Republiky, od 15 hodin)

23. 9. Velvary / Veltrusy / Kralupy n. V. 
(náměstí Palackého, od 15 hodin)

29. 9. Mšeno / Mělník 
(náměstí Míru, od 15 hodin)

 Středočeský kraj 
 potřebuje po letech 
 vládnutí ANO změnu. 
 Sorryjako! 

200 projektů, aby 
krajina lépe  odolávala 
suchu a povodním.


