
Od roku 1990 jsem dělal politiku jako výraz svo-

bodné občanské aktivity, vedle práce projektanta – 

vodohospodáře, jako své hobby. Osud mi nakonec 

dopřál postavit se v roce 2010 do čela města Tábo-

ra. Po prvním volebním úspěchu kupodivu nepři-

šel „výprask“, ale další výrazné vítězství hnutí Tábor 

2020, které jsem před osmnácti lety založil. 

Ucházet se o postup do vyšších pater politiky 

nepovažuji, s  ohledem na  mé dlouholeté zna-

losti táborského i krajského terénu, za opováž-

livé či nepatřičné. Jistě, je to smělé, ale také lo-

gické, dávající šanci zúročit značnou komunální 

praxi a prospět našemu volebnímu obvodu.

A proč Senát? Považuji jej za radu starších, jaký-

si uvážlivý korektiv stranickou politikou často příliš 

zmítané Poslanecké sněmovny. Nerad totiž kři-

čím, nerad zvyšuji hlas, nerad hystericky bouchám 

do stolu. Nespoléhám také, že věci za mě rozhodne 

a zařídí kdosi kdesi v anonymním sekretariátu, mám 

vlastní názory a jsem připraven je prosazovat. 

Přiznávám, že velkým impulzem pro mne bylo a je 

koaliční spojenectví s hnutím STAN (Starostové a ne-

závislí) a dále podpora KDU-ČSL a Jihočechů 2012. 

Subjektů, jež jsou symbolem praktické politiky refl ek-

tující reálný život měst a obcí, větších sídel i venkova. 

Jsem připraven pracovat pro celý senátní voleb-

ní obvod, abecedně od Albrechtic po Žíšov, pro 

168 obcí, 10 měst, 2 městyse a 2 111,5 km2.

SOUKROMÝ ŽIVOT Narodil jsem se 30. dub-

na 1953 v Benešově nad Černou na jihu Čech, 

v Novohradských horách. Otec zde od roku 

1946 pracoval jako obvodní lékař a matka jako 

zdravotní sestra. V roce 1960 jsme přesídlili 

do Tábora. Tady jsem v letech 1968–1972 ab-

solvoval gymnázium a v dalších pěti letech 

vystudoval Stavební fakultu ČVUT v Praze, vo-

dohospodářský směr. Od roku 1978 až do zvo-

lení starostou v roce 2010 jsem pracoval jako 

projektant, nejprve v ateliéru českobudějo-

vického Stavoprojektu, po roce 1990 s něko-

lika kolegy v soukromém S-Projektu v Táboře. 

S manželkou Ivanou máme dvě dospělé dcery. 

Lucie absolvovala Karlovu univerzitu v oboru 

psychologie, mladší dcera Sylvie tamtéž obor 

sociálních věd. Mám vnučku Toničku.

ZÁJMY A AKTIVITY Od mládí jsem sportoval. 

Zpočátku hokej, ale především plavání. Sjížděl 

jsem divokou vodu, chodil po horách, běhal 

a jezdil na kole, jeden čas se věnoval triatlonu. 

Nyní jsem především vášnivým expedičním cyk-

listou s najetými 40 000 kilometry po Evropě, 

severní Africe a Kanadě. Jsem vděčný rodičům, 

že mne posílali do táborské hudební školy, čehož 

následkem je celoživotní muzicírování v různých 

rockových a bluesových kapelách, od těch big-

bítových klukovských po aktuální Černý mosty.

POLITIKA V období totality jsem nebyl členem 

žádné politické strany. Od roku 1978 jsem byl 

v Jazzové sekci Svazu hudebníků ČR, sdružující 

příznivce spíše alternativní kultury a následně ko-

munisty zrušené. Po listopadu 1989 jsem pomá-

hal v Občanském fóru a po jeho rozpadu vstou-

pil do Občanské demokratické aliance, liberální 

středopravicové strany. V roce 1998 jsem založil 

komunální politické hnutí Tábor 2002, resp. 2020, 

jemuž jsem věrný doposud. V roce 2010 jsem byl 

za toto hnutí zvolen táborským starostou a znovu 

pak po čtyřech letech. Od roku 2012 jsem členem 

krajského zastupitelstva na kandidátce Jihočechů, 

o tři roky později jsem byl kolegy starosty zvolen 

předsedou Svazu měst a obcí Jihočeského kraje.

O MNĚ

SENÁT A JÁ

V TÁBOŘE STAROSTA 
V SENÁTU JIHOČECH

KOALICE TÁBOR 2020 + STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
PODPORUJÍ JIHOČEŠI 2012 A KDU-ČSL
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Vyjdu-li z mé původní profese, nemohu vyne-

chat řadu projektových prací v rámci Stavoprojek-

tu, zejména kooperací s místní světově proslulou 

vzduchotechnickou továrnou ZVVZ.  Obory sani-

tární techniky, městského inženýrství či vodohos-

podářství mě zavedly i do Nadějkova, Sepekova 

nebo okolí Bernartic. 

Historie Milevska, osmitisícového centra této 

části volebního obvodu, je mimořádně bohatá 

a dodnes doložená architektonickými a jinými 

památkami. Klášter premonstrátů, stará radnice, 

kostel sv. Bartoloměje či židovská synagoga stojí 

hrdě na svých místech. Naopak v plném pohybu je 

každoročně tradiční masopustní maškarní průvod, 

stále se lepšící akce všech „Milevšťáků“.  Připočtu-li 

místní sportovní či hudební aktivity (občas s Tábo-

rem fandovsky vyhecované), je určitě co společně 

podnikat, obdivovat a prožívat.

Sever této oblasti, od Kovářova přes Chyšky 

a dále na východ, hraničí se středními Čechami. Je 

to postupně kopcovitá, klimaticky drsnější krajina, 

zároveň tím nabízející turisticky zajímavé možnos-

ti. Vytvoření rekreační oblasti Toulava tak může 

přiblížit místa kolem Jistebnice či oblast tzv. Čer-

tova břemena nejen v obvyklém letním, ale také 

v zimním období. 

Jsem připraven se od  vás dozvědět rados-

ti i  starosti. Může jít o  dopravní dostupnost, 

zásobování, školství nebo lékařskou péči, ale 

také o úložiště nukleárního odpadu. Milevsko 

a okolí má do jisté míry odlišné potřeby, než 

jiná města nebo opečovávané roviny – neza-

pomenu na to.

MILEVSKO A OKOLÍ

Pozoruhodné město Milevsko je počtem kilometrů stejně blízko Táboru i Písku. Je logické, že 

mnohé důležité bude vždy směřovat k „okresnímu“ sídlu, ale je také řada možných společných 

bodů s Táborskem.

...jsem vaším sousedem



Rizika migrace i  rizika atmosféry 

strachu a  nenávisti. Vidím bezpeč-

nostní rizika, ale není možné je prezentovat 

prostřednictvím vyvolávání paniky. Můj úkol 

je lidi stmelit a uklidnit, nikoliv rozeštvat a laci-

ně zneužít negativní společenskou atmosféru.

Evropa sjednocená, s  reformací 

azylových procedur. Odpovědnost 

za  řízení je na  národních státech. EU musí 

v azylové politice hovořit jednotně. Musí mít 

společná pravidla a azyl jen pro toho, kdo je 

ochoten plně dodržovat pravidla daného státu.

Právo na azyl a pomoc pro mírumi-

lovné. Je lidské být solidární s těmi, 

kdo naši pomoc skutečně potřebují. Právo 

na azyl nemůže požívat ten, kdo neprokáže 

svou totožnost a místní původ, nespolupra-

cuje v azylovém řízení a nevyvrátí pochyb-

nosti o bezpečnostním riziku.

Integrace s  podmínkou respekto-

vání národních zákonů. Komu je 

přiznána mezinárodněprávní ochrana, musí si 

být vědom její dočasnosti za podmínky dodr-

žování zákonů daného státu.

Evropa s vlastními bezpečnostními 

sbory. Odpovědnost za vnější hranici 

nelze ponechávat jen na dotčených národ-

ních státech. Neřešení problému dopadne 

na celou EU a její existenci. Potřeba silových 

jednotek je významná nejen pro ostrahu 

vnější hranice, ale i pro další naléhavé bez-

pečnostní situace.

Evropská spolupráce ve  vytváření 

nárazníkových zón. Absolutně důle-

žité je odlišit oprávněné žadatele od neopráv-

něných a účinněji navracet ty, kdo nemohou 

status mezinárodněprávní ochrany získat. 

Toto se musí odehrát právě na vnější hranici 

schengenského prostoru.

Samosprávy mají právo na  infor-

mace, mají-li být připravené. Stát 

musí více a lépe komunikovat se samospráva-

mi v koordinaci svých bezpečnostních plánů. 

Laciný populismus může v důsledcích vést až 

k pouličním válkám v českých městech. Stej-

ně tak je nutné otevřeně popsat bezpečnost-

ní rizika současného „stěhování národů“.

Ano evropské solidaritě. Členské 

státy EU musí spolupracovat na ostra-

ze vnější hranice, poskytovat si plnou součin-

nost včetně policejní spolupráce a bezpeč-

nostní koordinace.

Relokační mechanismus žadatelů 

o  azyl – zatím ne. Dokud nebude 

Evropa chránit své vnější hranice, dokud ne-

reformuje svá azylová pravidla a nebudou 

známa konečná čísla, nelze zavádět trvalý „bi-

anko šek“ přerozdělování žadatelů o přiznání 

mezinárodněprávní ochrany.

DEVATERO 
PRO BEZPEČNOU EVROPU

www.jirifiser.cz

EVROPSKÁ UNIE A NATO
Tlaky zpochybnění EU sílí. Zkratkovité úvahy bez 

ekonomicko-politického fundamentu se vrší. Pone-

chávám každému právo na názor, nabízím však dvě 

konkrétní skutečnosti. Ta první je praktická a regio-

nální. Městu Táboru byly v letech 2007 až 2014 při-

děleny dotace v celkové výši 1,1 mld korun. Z toho 

cca 90 %, tedy jednu miliardu korun, tvoří prostředky 

z EU. To je více než jeden roční městský účet hospo-

daření. Jestliže jsme z „Evropy“ inkasovali, a i v dalších 

letech budeme, bylo by opravdu trapné poté za se-

bou, takříkajíc s plnými břichy, bouchnout dveřmi. 

A ten druhý fakt? Ve středoevropském regionu žije-

me již přes 70 let v míru. Je tomu tak také díky spo-

lečné vojensko-bezpečnostní strategii. Na  rovinu 

– podporuji setrvání České republiky v EU (očiš-

těné od nesmyslných regulací a nadměrné byro-

kracie) i ve vojenských strukturách Severoatlan-

tické aliance – NATO. 

FINANCOVÁNÍ OBCÍ
Chci usilovat o  změnu rozpočtového určení 

daní tak, aby města a  obce nepřišly o  tzv. mo-

tivační prvky daně z  příjmu fyzických osob. 

Od roku 2017 se sice zvyšuje podíl z DPH pro města 

a obce (stále jsou však vůči krajům handicapovány), 

současně však zrušení motivačních prvků znamená 

významný výpadek ve fi nancování. 

PRO VENKOV 
Místní komunikace – v minulém plánovacím 

období se na malé obce příliš nedostalo, v tom 

novém - 2014 až 2020 - není alokována ani koruna. 

Řešením by bylo zavedení krajského dotačního ti-

tulu a vyšší míra fi nančních prostředků uvolněných 

do programů obnovy venkova. Kanalizace a vodo-

vody – bez navýšení národních dotačních titulů to 

obce nezvládnou. Podpora vytváření pracovních 

míst – malého a středního podnikání. Dopravní 

obslužnost – zachování obslužnosti malých ven-

kovských regionů, navrácení pevných jízdních řádů, 

provázanost spojů a zrušení spojů na zavolání. Kul-

tura a kulturní dědictví – krajská dotační podpora 

spolkové činnosti, festivalů, zapojení zahraničních 

partnerů dle regionů. Základní školství – podpora 

škol a školek v návaznosti na inkluzi – fi nanční zdroje 

na činnost asistentů a mimoškolní činnosti. Krajská 

podpora místní potravinové produkce - venkov-

ských nebo farmářských trhů. Revitalizace Orlické 

přehrady – zapojení se do řešení celého problému, 

zpracování studie proveditelnosti, navázání spolu-

práce s Povodím Vltavy – jako partnerem projektu. 

Dostupnost zdravotnických služeb – dotované 

ordinace, granty, stipendia. Zachování obsahu poš-

tovních služeb. Z  pozice starosty, krajského za-

stupitele, předsedy Svazu měst a obcí a možné-

ho senátora mohu propojit všechny zkušenosti 

a kontakty k prospěchu věci. 

TRADICE ARMÁDY NA TÁBORSKU

Novodobá vojenská historie Tábora eviduje vý-

znamnou účast v zahraničních misích IFOR, SFOR 

či KFOR například v Iráku a Afghánistánu. Armádní 

složky pomáhaly regionu při povodních a průběž-

ně spolupracují s Integrovaným záchranným systé-

mem, zejména s Policií ČR. Zařízení posádky Tábor je 

dle potřeby užíváno i ve prospěch škol či některých 

sdružení. Posádka vytváří sociální zázemí pro bývalé 

vojáky z povolání a vojenské důchodce. Je zřejmé, že 

dlouhodobý vývoj existence armády ve městě vedl 

k organickému splynutí vojenského i „nevojenského“ 

segmentu populace žijící na území Táborska. Vojáci 

prostě k Táboru patří, v současné době jsou přijímá-

ni s respektem a vstřícně. Armáda městu a  okolí 

prospívá a  v  novodobé historii spolupracuje se 

samosprávou ke vzájemnému prospěchu, nezá-

visle na momentálním politickém složení radni-

ce. Tento trend má a  bude mít moji maximální 

podporu. 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
To, co nás v senátním obvodu nejvíce pálí, se 

dá rozdělit do dvou odlišných kategorií. Dálnice 

a rychlostní komunikace a proti tomu místní ko-

munikace venkovské, i ty přímo v obcích. 

Dálnice D3 je v současné době patrně nejroze-

stavěnější dálnicí v ČR. Je to priorita – linie, která 

v budoucnu nejenže propojí hlavní město přes Tábor 

s jihočeskou metropolí a následně Rakouskem ale 

vlastně celou republiku s jihem Evropy. Toto spojení 

je důležité i pro Středočeský kraj a ve vztahu k na-

šemu senátnímu obvodu pro Českou Sibiř a Votic-

ko. Pokud se týká komunikace R4, resp. dálnice D4 

na Písecku, tam patrně přetrvává problém možnosti, 

či spíše nemožnosti čerpat evropské fi nanční zdroje. 

Nabízí se tedy varianta spolupráce se soukromým 

sektorem ve formě tzv. PPP projektů. O místních ko-

munikacích se více zmiňuji v kapitole „Pro venkov“.

UŽIVATELSKY VLÍDNĚJŠÍ STÁT
Krátká, ale důležitá glosa: Dostávám otázku, jaký 

nový zákon bych v Senátu případně předložil. Od-

povídám, že v tuto chvíli žádný. Náš právní systém 

je zavalen přemírou nepřehledných předpisů, které 

PROBLÉMY? POJĎME JE  ŘEŠIT
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SOUKROMÍ, VĚC VEŘEJNÁ

Kanada - Mt. Robson kytaristou od 14 let

s Honzou Potměšilem na Táborských setkáníchv dresu Kohoutů s primátorem Nových Zámků

s Janem Žižkoulyžař v Dolomitech se slevou seniora s vnučkou Toničkou

již normální člověk bez expertní pomoci takřka není 

schopen používat. Cesta je tedy ve zpřehlednění 

a zjednodušení v zájmu uživatelského komfortu ob-

čany. Ono se to tak trochu týká celého státu. Je přere-

gulovaný a pomalu to zasahuje do našich osobních 

svobod. Budu usilovat o  jasný význam a  užiteč-

nost všech norem.

NE ÚLOŽIŠTI JADERNÉHO 
ODPADU NA TÁBORSKU A PÍSECKU

Mezi vytipovanými lokalitami pro uložení jaderné-

ho odpadu fi guroval ještě nedávno prostor Magda-

léna. Leží na katastrálním území Jistebnice, Božetic 

a Nadějkova v okresech Písek a Tábor. Zasahuje sem 

přírodní park Jistebnická pahorkatina. Průzkumné úze-

mí pro úložiště se uvažovalo na ploše téměř 24 km2. 

V současné době byla tato lokalita ze seznamu uva-

žovaných míst vyřazena. Nicméně i nadále je nutné 

věc sledovat a držet se zásady, že je nepřípustné, 

aby vláda šla proti postoji dotčených samospráv 

obcí.

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
Zdá se, že na obce a města spadne povinnost při-

dělit sociální či dostupné byty, o které si teoreticky 

mohou říci statisíce lidí. Vidím to jako velmi proble-

matické a nevím, jak zejména menší města a obce 

vyhoví všem, kteří budou mít nárok. A obecně - není 

možné, aby se zákon omezil jen na povinnost při-

dělení bytu. Sociální bydlení to je přece něco více. 

Je to systém nástrojů sociální politiky, který pomáhá 

lidem v nouzi. Zákon musí pamatovat i na sociální 

práci jako prevence ztráty bydlení a jeho udržení. 

Teprve když poskytnutí sociálních dávek a sociální 

práce nebudou stačit k vyřešení bytové nouze člo-

věka, přichází moment poskytnutí sociálního bytu. 

Likvidační je navrhovaná sankce jeden milion 

korun, kterou by v případě nesplnění zákonných po-

vinností měly obce zaplatit. A jak si mají obce vytvo-

řit sociální bytový fond, ze kterého budou povinny 

poskytovat byty, když v návrhu zákona je uvedeno, 

že výše sociálního nájmu musí být nižší než tržní? 

Ve chvíli, kdy obec své byty nemá a chce si je sehnat 

pronájmem od jiných majitelů, bude na tomto pro-

nájmu setrvale generovat ztrátu. A zákon neupravu-

je, zda a od koho by byl nárok na její proplacení… 

Jinými slovy – právě zde je příležitost přenášet 

poznatky z  obcí a  měst na  parlamentní a  záko-

nodárnou půdu a hájit místní samosprávy. Jeden 

z příkladů mojí případné senátorské práce. 

CESTOVNÍ RUCH - NAŠE PŘÍLEŽITOST
Náš senátní obvod je velmi pestrý. Lidmi i kraji-

nou. Je to malebný kus země, která není negativně 

poznamenána působením velkých průmyslových 

podniků. I proto je vyhledávaným turistickým cílem 

pro své přírodní krásy, množství historických pamá-

tek a dobré podmínky aktivního trávení volného 

času. Budoucnost cestovního ruchu vidím ve stabi-

lizaci tzv. turistických oblastí. Vedle již déle existující 

Toulavy je tu velmi nadějná oblast Písecka. Dohro-

mady je to potřebná protiváha příhraničním oblas-

tem jižních Čech, výzva pro dojezdovou „pražskou“ 

klientelu. Nezapomínám ani na oblast Lužnice, tedy 

Veselsko, Soběslavsko nebo Bechyňsko, kde se také 

skrývají možné pracovní příležitosti i příliv kapitálu. 

Turistickým oblastem je třeba dát šanci politic-

kou podporou ale i  podporou legislativní. Jsou 

to věci ve světě vyzkoušené a fungující, podmín-

kou je spolupráce a vzájemná důvěra. Rozhodně 

budu v tomto směru aktivní. 

podporovatelé...

Rudy Linka

jazzový kytarista

Jan Vacík 

operní pěvec

Jaroslav Zvěřina

sexuolog

a další na www.jirifi ser.cz

Ondřej Vetchý
herec

Dana Drábová

jaderná fyzička

Region Táborska v historii 

naší země nejednou 

překvapil. Věřím, že jeho 

občané překvapí i v těchto 

senátních volbách. Volbou 

zkušeného, pracovitého a 

„vlasatého“ starosty Jiřího 

Fišera, který svou práci 

nestaví na rozsévání strachu 

či papalášství. Je prostě 

normální a každý takový je 

v Senátu posila.

Jan Kučera

dirigent, skladatel

Tomáš Hubka

houslista

David Bor

významný představitel 

táborské atletiky

Martin Bína

cyklokrosový reprezentant

Daniel Kroupa

fi lozof a vysokoškolský 

učitel

Jana 

Chocholová

primářka dětského 

oddělení v Táboře

Richard F. Vlasák

historik a teolog,

novinář

Petr Kolář

bývalý velvyslanec 

v USA a Rusku

Martin Doležal

starosta 

Sezimova Ústí



Co z vašeho případného vstupu do Senátu jako 

volič budu mít?  

Rozhodnete se pro rovnováhu. Pošlete do Senátu 

člověka, který není na vodítku stranických funkcioná-

řů a používá svůj rozum. Vidím-li problém, nemusím 

se chodit ptát na imaginární centrálu, jak se k němu 

mám postavit. Jsem jistě místní patriot ale součas-

ně na rovinu říkám: senátor není lobbista, který vozí 

z Prahy kšefty kámošům a klientům. Je především 

ten, kdo se zastane poškozeného tehdy, není-li napl-

ňováno právo a nerespektují-li se zákony. Ten, kdo je 

ve stálém spojení s celým svým obvodem bez ohle-

du na to, odkud sám pochází. Ten, který dbá na vyvá-

ženou podporu a rozvoj senátního obvodu, zejména 

v místech takzvaně slabších.

V čem jste jiný než konkurence? 

Nejsem typický funkcionář úřednicko-papalášského 

střihu (což samozřejmě netvrdím o všech svých kon-

kurentech ). Snoubím v sobě 26 let politické praxe 

od zapáleného lepiče listopadových plakátů přes 

dvě desetiletí neprofesionálního člena rady města až 

po starostu Tábora a krajského zastupitele. Znám svůj 

obvod z terénu – jako předseda Svazu měst a obcí 

jihočeského kraje ale i ze své „civilní praxe“ jako tvůr-

ce mnoha studií, územích dokumentací a projektů 

v bezpočtu jihočeských sídel – včetně malých ves-

niček  a osad.   

           

Nemá to být trafi ka?

„Trafi ka“ je něco, co Vám někdo dá. Ale mně nikdo nic 

nedává. Stojím tady proti konkurenci zajetých politic-

kých stran a jako vždy musím „zabojovat“, nic mi ne-

spadne do klína. Ve své politické praxi jsem zažil mno-

ho případů lidí (a vidím je kolem sebe i dnes), kterým 

stačilo kývnout na nabídku velké politické strany, pří-

padně do ní rychle vstoupit, ocitnout se na její kandi-

dátce na volitelném místě a kariéra byla na světě. Ale 

to nikdy nebyl, není a nebude můj případ. 

 

Jak jste si vybral své koaliční 

spojence a podporovatele?

Nechť to prosím nezní jako 

chlouba či utíkání z otázky, ale 

spíše si vybrali oni mne. Hnutí 

Tábor 2020 je mé rodné, jsem 

a budu jeho členem. S Jiho-

čechy 2012 úzce spolupracuji 

na krajské úrovni, spojuje nás 

mnoho témat doslova „z te-

rénu“. Koalice s hnutím Sta-

rostové a nezávislí (STAN) mi 

přijde  zcela logická, starosta 

jsem,  kdo jiný by mi měl být 

blízký než právě komunita lidí 

se stejnou profesí a starostmi. No a KDU – ČSL ? Klid-

ná síla, k tomu není co dodat, přijal jsem tu podporu 

s potěšením a pokorou.

Nehrozí Vašim mimotáborským voličům 

něco jako táborská sebestřednost?                                  

Rozhodně ne. Je potřeba si uvědomit hlavní poslání 

Senátu.  Je to především činnost zákonodárná. Se-

nát projednává návrhy zákonů postoupené Posla-

neckou sněmovnou, které může schválit, zamítnout 

či vrátit dolní parlamentní 

komoře s pozměňovacími 

návrhy. Bez souhlasu Sená-

tu nelze přijmout ústavní 

a volební zákony.  Senát 

jako celek má zákonodárnou 

iniciativu, může tedy navr-

hovat zákony. V případě, že 

je rozpuštěna Poslanecká 

sněmovna, přísluší Senátu 

přijímat zákonná opatření 

ve věcech, které nesnesou 

odkladu. Kromě rozhodování 

na schůzích Senátu a odbor-

né práce ve výborech a ko-

misích se senátoři mají inten-

zivně věnovat podpoře, rozvoji a propagaci regionů, 

které zastupují. Zdůrazňuji regionu, nikoliv tedy jen 

města, kde bydlí. A já ? Svoje heslo „ V Táboře staros-

ta, v Senátu Jihočech „ myslím zcela vážně.

Co bude s táborskou radnicí, budete-li zvolen? 

V prvé řadě se poradím s kolegy z městské rady.  Vo-

lební výsledek Tábora 2020 v posledních komunál-

ních volbách je tak výrazný a zavazující, že by nám 

naši příznivci velmi zazlívali, kdybychom  funkci 

starosty opustili. Pokud nebude jiná dohoda, jsem 

připraven vykonávat obě činnosti paralelně. Organi-

začně to přizpůsobit lze a termínově by to bylo po-

měrně blízko k příštím komunálním volbám, v nichž 

bez ohledu na výsledek voleb senátních na starostu 

rozhodně kandidovat už nebudu. Po dobu případ-

ného „souběhu“ počítám s tím, že cca polovinu pla-

tu starosty, tedy 20 tis. Kč  bych každý měsíc  posílal 

na zvláštní účet a z něj by se zcela čitelně a veřejně 

kontrolovatelně podporovaly sportovní, mládežnic-

ké, kulturní či sociálně – dobročinné aktivity.  

                                                           

Volební kampaň je plná slibů a gest….      

Víte, s ohledem své životní zkušenosti i zázemí se 

nepotřebuji předvádět ani hromadit majetek. Člověk 

totiž moc pomíjivých věcí nepotřebuje. Mnohem 

více zdraví a lásku svých blízkých. A to vše jsem měl 

a mám, stejně jako hezký a zajímavý život okořeně-

ný mnoha nesdělitelnými mezilidskými, pracovními, 

kulturními či sportovními zážitky. To je můj vklad 

a dobrý předpoklad pro to, abych už nezblbnul. 

Neslibuji nesmysly, neslibuji vše zdarma, neslibuji 

blahobyt. Slibuji dohled a zarputilost v dodržování 

pravidel hry, pravidel mezilidské slušnosti a principů 

humanity.

Kde jste sehnal peníze na kampaň?                

Jak již bylo uvedeno, kandiduji za Tábor 2020 koa-

ličně s hnutím Starostové a nezávislí a s podporou 

Jihočechů 2012 a KDU – ČSL. Všichni jsme se na to 

nějak složili, já osobně věnuji na kampaň ze svých 

úspor 100 tis. korun. Celkové náklady budou cca 

750 tis. Vše si mohou ověřit jak občané tak novináři 

z veřejného transparentního účtu u ČSOB, který je 

již založen a otevřen od června tohoto roku hnutím 

Tábor 2020. Na mém webu najdou také mé úplné 

majetkové přiznání. 

Senátor není lobbista, který vozí z Prahy 
kšefty kámošům a klientům. Je to ten, který 
se zastane poškozeného, není-li naplňováno 
právo. Ten, kdo je ve stálém spojení s celým 

svým obvodem bez ohledu na to, 
odkud sám pochází.

8 OTÁZEK NA 1 TĚLO
Senátní volby: I. kolo 7. a 8. října, II. kolo 14. a 15. října 2016

Jan Bartošek
Místopředseda Poslanecké sně-

movny, místopředseda KDU-ČSL

„Podporuji Jiřího Fišera v kandidatuře do Senátu, 

protože ho považuji za čestného chlapa. Sám jsem 

z komunální politiky také vzešel a jsem přesvědčen, 

že starosta Tábora jakožto komunální politik 

může v Senátu svoje zkušenosti, získané z práce 

na radnici, velmi dobře využít.“

Petr Gazdík
místopředseda Poslanecké sněmovny 

a předseda hnutí Starostové a nezávislí

„Vážím si Jiřího Fišera jako starosty Tábora. Vážím si ho ale 

o to více, že z pozice úspěšného projektanta a politického 

aktivisty měl tu odvahu přejít do aktivní politiky, přejít onu 

pomyslnou čáru a nastavit se všem útokům ze strany lidí, 

kteří jsou přesvědčeni, že politika musí být jaksi nutně, už 

ze své podstaty, špinavá. A že má odvahu a chuť usilovat 

i o parlamentní křeslo - a tím se ještě víc vystavit dalším 

útokům. V demokratické zemi nelze věci veřejné spravovat 

bez politiky a politiků. Je jen na nás, které si zvolíme. 

Já podporuji Jiřího Fišera.“

Pavel Hroch
starosta Kovářova a předseda 

hnutí Jihočeši 2012

„Vážení voliči, termín voleb do senátního 

obvodu 13 se neúprosně blíží. Já osobně i hnutí 

Jihočeši 2012 máme jasno. Podpoříme svým 

hlasem Jiřího Fišera, starostu Tábora, člověka, 

uvážlivého, otevřeného a charismatického. 

Je zkušeným politikem s praxí a respektem 

na komunální i regionální úrovni. Jiří Fišer je 

pro nás všechny dobrá volba, podpořte ho tedy 

svým hlasem. Volte do Senátu číslo 5.“ VOLTE ČÍSLO   5   FIŠER

S ohledem na své životní zkušenosti i zázemí se 
nepotřebuji předvádět ani hromadit majetek. 

Neslibuji nesmysly, neslibuji vše zdarma, 
neslibuji blahobyt. Slibuji dohled a zarputilost 
v dodržování pravidel hry, pravidel mezilidské  

slušnosti a principů humanity.

1.10. Den otevřených očí v Leštině na Mladovožicku pro místní Domov pro koně

4.10. Hudebně debatní večer ve Střelnici v Táboře - Daniel Kroupa, Petr Kolář, Jefi m Fištejn, Čeští komorní symfonici


