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Politický marketing v krajských volbách 2016 v Pardubickém kraji 

Je konec října 2016 a v Pardubickém kraji již vládne nové vedení kraje. Novou krajskou 

koalici vytvořilo ČSSD, Koalice pro Pardubický kraj, ODS a STAN. Vítězné hnutí ANO 

zůstalo v opozici. ČSSD si ponechalo funkci hejtmana a stal se jím dosavadní hejtman Martin 

Netolický, jeho 1. náměstkem je opět Roman Línek z KDU-ČSL (KPK).  Koalice tak má 28 

křesel v 45členném zastupitelstvu. „Není to tak, že se nám nechce od koryta a že jsme tu 

provazbení, jak nám bylo naznačeno,“ řekl Netolický v reakci na výtky ANO, podle kterého 

nabídnuté podmínky spolupráce neodrážely výsledky voleb.1 

 

VOLEBNÍ VÝSLEDKY 

V Pardubickém kraji vyhrálo krajské volby v roce 2016 ANO, lidovci byli až třetí za 

ČSSD, do zastupitelstva se dostala i ODS. Propadli komunisté. 

Vítězem voleb v Pardubickém kraji se stalo ANO s 12 mandáty za 19,17 procenta hlasů. 

Druhá skončila ČSSD s 11 křesly za 18,01 procenta hlasů, na třetím místě Koalice pro 

Pardubický kraj (KPK) s devíti křesly a 15,69 procenta hlasů. V 45členném zastupitelstvu 

mají po pěti zástupcích ODS, kterou volilo 8,99 procenta lidí, a KSČM se ziskem 

8,36 procenta hlasů. Tři zastupitele mají Starostové a nezávislí za 5,62 procenta hlasů.2 

Politické strany, které sázely ve velké míře v kampani na protiimigrační rétoriku, ve volbách 

neuspěly. Nejblíže ke vstupu do zastupitelstva měla Svoboda a přímá demokracie - Tomio 

Okamura, nakonec však získala 4,72 procenta hlasů. Uskupení Osobnosti Pardubického kraje 

vedené radním pro dopravu Jaroslavem Duškem (SPO), které se proti imigrantům dlouhodobě 

vymezovalo v rozsáhlé billboardové a inzertní kampani, volilo 3,14 procenta lidí. Ostatní 

subjekty zdůrazňující téma migrantů, získaly kolem jednoho procenta hlasů i méně. Voliči 

vyšachovali náměstka hejtmana Jaromíra Duška a jeho Osobnosti Pardubického kraje a také 

uskupení Východočeši. Neuspěla ani SPD vedená celostátně Tomiem Okamurou.3 

 

                                                           
1 http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ve-dvou-krajich-vznikla-koalice-v-pardubickem-bez-vitezneho-ano/1402619 
2 Zdroj: http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/ano-vyhralo-volby-lidovci-az-treti-uspela-i-ods-propadli-komuniste-20161008.html 
 
3 Zdroj: http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/ano-vyhralo-volby-lidovci-az-treti-uspela-i-ods-propadli-komuniste-20161008.html 

 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91188&idc=4555041&ids=14579&idp=87013&url=http%3A%2F%2Fpalacpardubice.cz%2F
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ve-dvou-krajich-vznikla-koalice-v-pardubickem-bez-vitezneho-ano/1402619
http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/ano-vyhralo-volby-lidovci-az-treti-uspela-i-ods-propadli-komuniste-20161008.html
http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/ano-vyhralo-volby-lidovci-az-treti-uspela-i-ods-propadli-komuniste-20161008.html
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TÉMATA KAMPANÍ 

Vraťme se na chvíli na začátek 

Politické subjekty, které se před čtyřmi lety dostaly do zastupitelstva Pardubického kraje, 

oznámily své lídry pro krajské volby jako první už brzy na jaře. Kandidátku ČSSD do 

krajských voleb vedl hejtman Martin Netolický. Koalici pro Pardubický kraj tvořenou KDU-

ČSL, hnutím Nestraníci a SNK-ED vedl náměstek hejtmana Roman Línek. V čele kandidátky 

ODS stál místostarosta Litomyšle Michal Kortyš, za ANO kandidoval jako jednička náměstek 

primátora Pardubic Jan Řehounek, KSČM vyslal do voleb místostarostu Dašic na Pardubicku 

Jana Foldynu. Za TOP 09 byl nejvýše nasazeným poslanec Jiří Skalický. Strana práv občanů 

(SPO) zvolila jako lídra náměstka hejtmana a radního pro dopravu Jaromíra Duška. 

Pravice se tematicky zaměřila na „hlavu“, ODS sázela na Spravedlivé, moderní a chytré 

Česko, ANO na „lepší“ Česko i Pardubický kraj. Levicová ČSSD jako vždy akcentovala 

pomoc potřebným a slabším (jízdné zdarma pro děti a pro seniory atd.) Koalice pro 

Pardubický kraj byla opatrnější s heslem „Váš kraj“. Starostové a nezávislí STANovali a 

slíbili věnovat se živnostníkům a rozvíjet vše dobré stávající. Celkem kandidovalo 22 stran, 

hnutí a koalic. 

Hlavní motta kampaní stran, hnutí a koalic 

ODS 

„Chytré Česko. Teď!“, „Spravedlivé Česko. Teď!“ nebo „Moderní Česko. Teď!“ byly dva 

hlavní slogany občanských demokratů v podzimních krajských volbách. Jsou na 

nich fotografie kandidátů na bílém pozadí, vpravo dole s logem ODS v modré barvě. Stejnou 

barvou je psán i slogan. Jedním z dalších hesel bylo například „Dobří učitelé by měli být 

dobře zaplaceni.“, „Patříme na západ, ne na východ.“ ODS - Volba pro ty, kteří věří ve 

svobodu a vlastní schopnosti. 
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TOP 09 

Pravicový konkurent občanských demokratů TOP 09 měl hlavní slogan „Silou rozumu.“ 

Celostátně si TOP 09 schválila heslo, které bylo hodně vidět i v Pardubickém kraji: „Žít 

v bezpečí znamená žít ve svobodě.“ A: „Svobodu si musíme chránit.“ 

Celostátní předseda Miroslav Kalousek k tomu uvedl: „Tentokrát nerozhodujeme pouze 

o tom, zda v některém kraji bude prioritou zlepšení zdravotnictví či dopravní infrastruktury. 

Rozhodujeme také o tom, zda ubráníme svoji svobodu a prostředí liberální demokracie.“ 

Jednička TOP 09 v Pardubickém kraji Jiří Skalický si zvolil jako téma Gentlemanský kraj. A 

doprovodná prohlášení „Gentleman drží slovo“ a další varianty tomu podobné. Nechal se 

nafotografovat podobně, jako Karel Schwarzenberg - s motýlkem v národních barvách a 

v kampani využíval fotografie s koňmi, věnuje se dostihovému spolku. Na billboardech 

vystupoval sám. 

 

 

 

 

ANO 

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že krajskou kampaň chce vést v pozitivním duchu. 

„Nechceme se vymezovat,“ uvedl v počátku (ovšem později, jak víme, přiostřil). Hlavní téma: 

„Chceme lepší Česko.“, „Lepší Pardubický kraj.“, „Zaměříme se na zdravotnictví, 

bezpečnost, školství, dopravní infrastrukturu, sociální služby a efektivní a transparentní řízení 

úřadů“, uvedl Babiš. Později si nechal vyvěsit billboardy s úderným předvolebním heslem: 

„Nenecháme prošustrovat už ani korunu Pardubického kraje.“ MF DNES na toto téma ve 

svém článku poznamenala: „Jenže lídr ANO Jan Řehounek pak v rozhovoru pro MF DNES 
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nedokázal říct, jak a kde kraj peníze prošustroval.“4 ANO své poměrně jednoduché a dobře 

viditelné bannery a billboardy opatřila dalšími, mnohdy jednoslovnými motty s vykřičníkem: 

Obchvaty! D 35! 

 

 

 

ČSSD 

Na „prošustrované peníze“ (napadení Hnutím ANO) reagovala celostátně sociální 

demokracie, která dosud řídila téměř všechny kraje. Jediné vymezení se proti konkurenci 

v krajských volbách v Pardubickém kraji neslo motto: „Stát není firma. Je to společenství 

lidí.“ Zcela nepokrytě tak sociální demokraté zaútočili na svého hlavního volebního 

konkurenta, hnutí ANO. 

Na billboardech vystupuje velmi často ČSSD jako tým (jednička M. Netolický s kandidáty dle 

jednotlivých regionů), lidé se drží kolem ramen. Není mezi nimi žádná žena. Další billboardy, 

většinou v Pardubicích, jsou pouze s lídrem. 

 

                                                           
4 Zdroj: http://pardubice.idnes.cz/bezbarva-kampan-lidru-pro-krajske-volby-f0i-/pardubice-zpravy.aspx?c=A161005_2277275_pardubice-

zpravy_jah0 

 

http://pardubice.idnes.cz/bezbarva-kampan-lidru-pro-krajske-volby-f0i-/pardubice-zpravy.aspx?c=A161005_2277275_pardubice-zpravy_jah
http://pardubice.idnes.cz/bezbarva-kampan-lidru-pro-krajske-volby-f0i-/pardubice-zpravy.aspx?c=A161005_2277275_pardubice-zpravy_jah
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Pomáháme rodinám s dětmi. Zdraví není zboží. My sliby plníme. ČSSD  - vy rozhodnete, kdo 

povede váš kraj. 

 

Martin Netolický sliboval na webu: Prosadím pro Vás jistoty v Pardubickém kraji. Jeho 

výhodou bylo, že se koalici v čele kraje v uplynulém období vedlo velmi dobře a mohl 

odkázat na dobré výsledky. „I kraj může být dobrým hospodářem – a ten náš je toho 

důkazem. ČSSD splatila dluhy po předchozích vládách a nyní každoročně udržuje přebytkový 

rozpočet. Finance tak můžeme vracet zpátky do regionu, do dopravy, zdravotnictví i školství.“ 

A Netolický zařadil interaktivní výzvu: Zašleme Vám článek o tom, co to pro Vás znamená. 

Taktéž vyhlásil hlasování o prioritách kraje.  

 

 
 

Na facebooku krajské ČSSD se také objevila tato antireklama, která parodovala jeden 

z billboardů. 
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Koalice pro Pardubický kraj 

Vystupovala na bannerech a billboardech ve dvou až ve třech, s akcentem na lídra Romana 

Línka (KUD-ČSL). Hlavní motto: „Váš lepší kraj.“ Další byla většinou: „Slušnost a 

odpovědnost.“ V regionech visely bannery – skupinka lídra a jedním dalším kandidátem. 

KPK měla opět tu výhodu, že její lídr Roman Línek byl 1. náměstkem hejtmana a podílel se 

na veřejnosti pozitivně hodnoceném dosavadním rozvoji kraje. Línek byl také historicky 

prvním hejtmanem Pardubického kraje v roce 2000. 

 

 

Osobnosti Pardubického kraje   

Koalice Osobnosti Pardubického kraje (Strana práv občanů, Hnutí osobností kraje a hnutí 

Pardubice pro lidi) slibovala zbavení kraje imigrantů. Dosavadní náměstek hejtmana a radní 

pro dopravu Pardubického kraje za SPOZ a někdejší odborářský boss železničních odborů 

Jaromír Dušek sliboval Obchvaty, R 35 a další. Společným mottem kampaně bylo prohlášení: 

„Bezpečný a pohodový Pardubický kraj.“ Pomáhaly mu v tom ženy, z nichž jedna z nich – 

Ivana Urešová – je ředitelkou Pardubické nemocnice. 

 
 

Jaromír Dušek, který se minulé volební období podílel na vedení kraje za Stranu práv občanů 

– Zemanovci, neúspěch v letošních volbách okomentoval tím, že nedokázali dostatečně 

veřejnosti vysvětlit nový subjekt. 
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STAN – Starostové a nezávislí 

Starostové a nezávislí se rozhodli pro samostatnou kandidaturu do krajských voleb 

v Pardubickém kraji. Celostátně je stále ještě platná smlouva s TOP 09, se kterou kandidovali 

do sněmovny i do kraje minulé volební období. Důležité pro ně bylo viditelně se „odpojit“ od 

TOP 09 a zdůraznit samostatnost. Vyhnuli se konkrétním slibům a populistickým slibům a 

používali slogan:  „Máme k Vám nejblíž. Patříme do vedení Pardubického kraje.“ Případně 

děkujeme, že věříte starostům. Také jejich program se neodchyloval od témat, která může 

skutečně kraj ovlivnit.  

Kampaň od jejího „vlahého“ začátku pojali slovně i vizuálně ve stylu STANování (od zkratky 

STAN). Používali facebook Stanujeme STAN a webové stránky www.stanujeme-pk.cz. Při 

přípravě billboardů, bannerů a plakátů se jako jediní ze stran a hnutí vyhnuli montážím a 

fotky si nechali pořídit v konkrétní scenérii venkova. Jejich bannery a billboardy byly 

viditelně jiné, nestylizované, autentické a zdá se, že splnily svůj účel. 

 

 

Pro otevřený kraj 

Koalice „Pro otevřený kraj – Piráti, Zelení, Změna“ má dle hodnocení Transparency 

International nejtransparentnější kampaň nejen v Pardubickém kraji, ale v celé České 

republice. O celostátní první místo se dělí s koalicí Strany zelených a Pirátů v Ústeckém kraji. 
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V rámci projektu Transparentní volby hodnotila Transparency International dohledatelnost a 

transparentnost celkem osmi kritérií – náklady na kampaň, transparentní účet, financování 

kampaně, dary a další zdroje financování, transparentnost výdajů, přehlednost volebních akcí, 

složení volebního týmu a zapojení dobrovolníků a komunikační kanály. Ve všech těchto 

oblastech byla koalice „Pro otevřený kraj“ hodnocena bez výhrad a dosáhla tak jako jedna ze 

dvou stran v České republice nejlepší možné známky 1,0.5 

 

Obsahy kampaně byly podrobeny zkouškám médií  
Imigranti, nemocnice a rétorické nepřesnosti 

„Lídři v bezbarvé kampani utopili i plán na stavbu nové nemocnice,“ napsala MF DNES při 

svém hodnocení kampaně stran, hnutí a koalic do krajských voleb v roce 2016. „Zdravotnictví 

v Pardubickém kraji čekají velké změny. Jaké, o tom se lidé při volební kampani nedozvěděli 

skoro nic. Zato řada politiků slíbila, že zatočí s nelegálními imigranty,“ uvedl David Půlpán. 

Tématem č. 1 byli u mnoha stran nelegální imigranti. „Zasadíme se o posílení cizinecké 

policie v místech s potenciálem rizik spojených s imigrací,“ hlásal lídr hnutí ANO Jan 

Řehounek.  

Osobnosti Pardubického kraje náměstka hejtmana Jaromíra Duška (SPO) dokonce razily 

heslo „Pardubický kraj bez imigrantů“. MF DNES k tomu napsala: „Chybějící slovo nelegální 

dalo sdělení zcela jiný význam. Pět či šest stovek imigrantů pracujících v pardubickém 

Foxconnu si tím lámat hlavu asi nebude a doufejme, že s nadhledem to vezmou i zahraniční 

lékaři, bez nichž by se péče v krajských nemocnicích rozpadla.“ Pokud se kraj zbaví 

imigrantů, jak to slibuje koalice Osobnosti Pardubického kraje, pak ředitelce pardubické 

nemocnice Ivaně Urešové bude chybět 56 cizinců, kteří tam nyní slouží. Slovo „nelegálních“ 

alespoň na billboardu chybí. 

                                                           

5 http://www.prootevrenykraj.cz/2016/09/22/nejtransparentnejsi-volebni-kampan-vede-koalice-pro-otevreny-kraj-pirati-zeleni-zmena/ 

 

http://www.prootevrenykraj.cz/2016/09/22/nejtransparentnejsi-volebni-kampan-vede-koalice-pro-otevreny-kraj-pirati-zeleni-zmena/
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Zatímco podporu technických škol chtějí všichni, stejně jako lepší silnice, rychlejší stavbu D 

35 nebo kvalitnější sociální péči, v případě nemocnic se rozcházejí. 

Zdravotnictví – troška vzrušení, avšak spíše pro samotné kandidáty, než pro voliče 

Tematicky přinesla kampaň náznak zajímavé diskuse jen pokud jde o zdravotnictví.  

„Během kampaně padlo jedno významné tabu,“ uvedla MF DNES. „Tím až dosud byla 

existence pěti nemocnic s akutními lůžky. Už řadu let všichni politici tvrdí, že akutní péče v 

nemocnicích Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy a Litomyšl stůj co stůj zůstane.“ 

Lídr hnutí ANO Jan Řehounek naopak v debatě TV V1 na půdě pardubického divadla dal 

najevo, že toto dogma v budoucnu nemusí platit. 

„Měli bychom se podívat, jestli jsme personálně a finančně schopni zajistit všech pět areálů, 

jak je máme, jestli jsme připraveni na demografickou křivku, jestli nestojí za to množství 

akutních lůžek přebudovávat na to, co nás čeká, nárůst seniorů - chronicky nemocných. Tady 

se rozcházíme,“ uvedl Řehounek. 

Ve stejné debatě překvapil všechny a možná i sám sebe náměstek hejtmana Jaromír Dušek 

(SPO), který ocenil Olomoucký kraj za to, že pronajal své nemocnice Agelu. „Navrhuju 

neustále vzor Olomoucký kraj, který pronajal své nemocnice za stovky milionů korun, a ty 

peníze, které inkasuje, vrací zpátky do infrastruktury nemocnic,“ uvedl.  

Kampani měla dát jiskru diskuse o stavbě nové krajské nemocnice v Pardubicích. Z pozice 

náměstka primátora Pardubic se veřejnou debatu na toto téma rozhodl letos rozpoutat lídr 

ANO Jan Řehounek. Povedlo se mu to, ale hnutí ANO nemělo o tomto plánu ve svém 

programu ani písmenko. 

„Nová nemocnice je aktivita nadačního fondu, který jsme založili jako soukromé osoby a s 

hnutím ANO nemá nic společného a rozhodně nepatří do programu ANO do krajských 

voleb,“ uvedl Jan Řehounek. Vysvětlil to tím, že téma není aktuální. „Nebudeme novou 

nemocnici stavět za rok nebo za dva,“ řekl. 

Už před kampaní se ukázalo, že nápad s novou pardubickou nemocnicí může fungovat v 

krajském městě, ale voliči v jiných částech kraje by jej sotva ocenili. Z pohledu obyvatel na 

Svitavsku nedává smysl stavět v sousedství Fakultní nemocnice v Hradci Králové novou 

nemocnici. A hejtman toho hned využil. Zdravotnictví má jiné problémy, ale kdyby někdo 

chtěl budovat novou nemocnici, tak by podle něj mohla vzniknout ve středu kraje u obce 

Gajer, na poloviční cestě mezi Svitavami a Litomyšlí. „Litomyšlané by byli nadšeni,“ řekl 

Netolický.6 

Přešlapy i v ČSSD 

Dělat kampaň před krajskými volbami je těžké. Na rozdíl od parlamentních nebo 

komunálních voleb se stranám většinou nedaří najít jasné a srozumitelné téma pro celý region. 

Řada kandidátů si tak pomáhá, řečeno sportovní terminologií, nedovolenými zákroky,“ píše 

MF DNES. Příkladem byl Martin Netolický z ČSSD: Ve svém novém předvolebním klipu 

totiž říká: „Zprovoznili jsme obchvat Chrudimi.“ Pokud tím myslel přestřižení pásky, tak má 

                                                           
6 Zdroj: http://pardubice.idnes.cz/bezbarva-kampan-lidru-pro-krajske-volby-f0i-/pardubice-zpravy.aspx?c=A161005_2277275_pardubice-

zpravy_jah 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=138544/131634_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=133659/126810_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=133878/127018_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=140907/134017_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=127949/120812_0_
http://pardubice.idnes.cz/bezbarva-kampan-lidru-pro-krajske-volby-f0i-/pardubice-zpravy.aspx?c=A161005_2277275_pardubice-zpravy_jah
http://pardubice.idnes.cz/bezbarva-kampan-lidru-pro-krajske-volby-f0i-/pardubice-zpravy.aspx?c=A161005_2277275_pardubice-zpravy_jah
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nepochybně pravdu. Jinak ale stavbu financovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR. Pardubický 

kraj vybudoval, podle vedení Chrudimi s jistým zdráháním, pouze novou příjezdovou silnici 

do města, píše David Půlpán.7 

Volební debata v České televizi 

Málo míst v domovech pro seniory by kandidáti na Pardubicku řešili podporou terénních 

služeb. 

Pardubický kraj trápí dostupnost míst v domovech pro seniory a také bydlení pro sociálně 

slabé. Nejen počet míst v domovech důchodců, zásadní je také podpora domácí péče a 

terénních služeb, shodují se kandidáti v krajských volbách. Terénní péče je pomoc pro seniory 

v jejich domácnostech, případně rodinám, které se o ně starají. Naopak na tom, zda by měl 

kraj z vlastních zdrojů budovat další pobytové zařízení pro seniory, kandidáti shodu nenašli.8  

Hosté předvolební debaty z Pardubického kraje: 

 STAN – Hana Štěpánová 

 ČSSD – Martin Netolický 

 Koalice pro Pardubický kraj: KDU-ČSL + Nestr. + SNK-ED – Roman Línek 

 ODS – Michal Kortyš 

 ANO – Jan Řehounek 

 KSČM – Jan Foldyna 

 TOP 09 – Jiří Skalický 

 Pro otevřený kraj: Piráti + Zelení + Změna – Jakub Kutílek 

Pobytové služby pro seniory nabízí v kraji celkem 26 registrovaných zařízení s celkovou 

kapacitou 2420 lůžek. Přes poměrně velký počet zařízení pro seniory počet žádostí výrazně 

převyšuje nabídku poskytovatelů služeb. 

„Měla by se podporovat domácí péče tak, aby místa v domovech pro seniory byla k dispozici 

těm, kteří potřebují celodenní péči,“ řekl Michal Kortyš z Občanské demokratické strany s 

tím, že se zároveň splní přání většiny starých lidí zůstat doma ve známém prostředí. 

Také Jakub Kutílek kandidující za koalici Pro otevřený kraj – Piráti, Zelení, Změna si myslí, 

že by měl kraj klást větší důraz na terénní služby. „Většina seniorů chce žít v blízkosti své 

rodiny a ve svém prostředí,“ souhlasí. 

Terénní služba je lacinější u soběstačnějších seniorů, naopak u těch, kteří potřebují více péče, 

je domov s celodenní péčí finančně výhodnější, upřesnil Kortyš ekonomickou stránku věci. 

Důležitá je rovněž osvěta, upozornil Kutílek na to, že kraj by měl poskytnout dostatek 

informací těm, kteří se chtějí o seniory starat doma tak, aby měli přehled, jaké možnosti 

sociálních služeb jsou k dispozici. 

                                                           
7 Zdroj: http://pardubice.idnes.cz/bezbarva-kampan-lidru-pro-krajske-volby-f0i-/pardubice-zpravy.aspx?c=A161005_2277275_pardubice-
zpravy_jah 
8 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1913411-pardubicko-trapi-nedostatek-mist-v-domovech-pro-seniory 

 

http://pardubice.idnes.cz/bezbarva-kampan-lidru-pro-krajske-volby-f0i-/pardubice-zpravy.aspx?c=A161005_2277275_pardubice-zpravy_jah
http://pardubice.idnes.cz/bezbarva-kampan-lidru-pro-krajske-volby-f0i-/pardubice-zpravy.aspx?c=A161005_2277275_pardubice-zpravy_jah
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1913411-pardubicko-trapi-nedostatek-mist-v-domovech-pro-seniory
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U většiny domovů důchodců kraj zřizovatelem není 

Podle lídra kandidátky Komunistické strany Čech a Moravy Jana Foldyny je problematika 

domovů důchodců úkolem především pro obce a města. Kraj by měl hlavně pomáhat 

seniorům dalšími způsoby, například právě zmíněným informačním servisem. 

„Reakce na stárnutí populace je jednak zmíněná terénní práce, ale také zvyšování kapacity v 

domovech důchodců,“ upozornil Roman Línek z Koalice pro Pardubický kraj na to, že nyní je 

kraj zřizovatelem jediného domova seniorů. „Většího počtu lůžek v domovech důchodců bude 

určitě do budoucna potřeba,“ řekl s tím, že možností pro kraj je i podporovat ve stavbě 

domovů jednotlivé obce.  

 

 
 

Ustavující jednání Rady Pardubického kraje 21. 10. 2016 
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ZÁVĚR 

Pokud se někdo chtěl rozhodnout, koho v krajských volbách podpoří až podle průběhu 

kampaně, podle MF Dnes si asi moc nepomohl. „Kampaň byla až na čestné výjimky 

bezobsažná, nepřinesla žádná nová témata ani zajímavé nápady či vize. Současné vedení kraje 

si pochvalovalo své úspěchy, opoziční strany zůstaly bezbarvé. Pokud kritici tvrdili, že je 

něco špatně, zapomněli říct, co. Jako by si nikdo nechtěl zhoršit pozice pro povolební 

vyjednávání.,“ uvedl redaktor David Půlpán a dodal: „Pravdou je, že opozice měla těžší úkol 

než třeba ta v Jihomoravském kraji. Uplynulé volební období bylo docela úspěšné, hejtman 

Pardubického kraje Martin Netolický v hodnocení MF DNES i podle čtenářů iDNES patřil k 

nejlepším v zemi.“ 

SEZNAM VŠECH KANDIDUJÍCÍCH STRAN 

Strana Volební program Kandidáti 

ANO 2011 program kandidáti 

ČSSD program kandidáti  

Dělnická strana sociální spravedlnosti program - 

Koalice pro Pardubický kraj program kandidáti 

Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů České 
republiky a HOZK 

program kandidáti 

Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) 
a Strana Práv Občanů 

- kandidáti 

KSČ web - 

KSČM program kandidáti 

Koruna Česká (monarch.str.Čech, Moravy a Slezska) program kandidáti 

Moravané program - 

Národní demokracie program - 

Naše Pardubice - - 

NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI - PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI program - 

ODS program kandidáti 

Osobnosti Pardubického kraje program kandidáti 

Pro otevřený kraj - Piráti, Zelení, Změna program kandidáti 

Starostové a Nezávislí program kandidáti 

Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura - kandidáti 

Svobodní a Soukromníci program kandidáti 

TOP 09 program kandidáti 

Úsvit s Blokem proti islamizaci program kandidáti 

Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT.polit.,NÍZKÉ 
daně,VYROVN.rozp.,MIN.byrokr.,SPRAV.just.,PŘÍMOU 
demokr. WWW.CIBULKA.NET 

program - 

VÝCHODOČEŠI,NEZÁVISLÍ,PATRIOTI program kandidáti 

  
  

  
  

 

http://www.anobudelip.cz/cs/pardubicky-kraj/program/
http://www.anobudelip.cz/cs/pardubicky-kraj/kandidati/
https://www.jistotycssd.cz/kraj/pardubicky
https://www.cssd.cz/data/files/kandidatka-pardubicky-kraj.pdf
http://www.dsss.cz/o-nas/program
http://www.koalicepk.cz/volby-2016
http://www.koalicepk.cz/nasi-kandid%C3%A1ti
http://www.spr-rsc.cz/program.html
http://www.spr-rsc.cz/222-krajske-volby-2016.html
http://spd.cz/kandidatka-spd-tomio-okamura-v-pardubickem-kraji/
http://www.ksc.cz/Volby%202016/Komunistick%C3%A1%20strana%20%C4%8Ceskoslovenska.htm
https://www.kscm.cz/nase-strana/program
http://www.pardubice.kscm.cz/article.asp?thema=7297&item=107695
http://korunaceska.cz/index.php/cs/program
http://korunaceska.cz/
http://www.moravane.cz/o-nas/program
http://narodnidemokracie.cz/program-nd-kraje/
http://csns.cz/kraj-pardubicky
http://www.ods.cz/volby2016
http://www.ods.cz/region.pardubicky/volby-2016/krajske/kandidatni-listina
http://koaliceopk.cz/krajske-volby-2016/
http://koaliceopk.cz/osobnosti-kraje/
http://www.prootevrenykraj.cz/program/
http://www.prootevrenykraj.cz/kandidatka/
http://www.stanujeme-pk.cz/nas-program
http://www.stanujeme-pk.cz/nasi-kandidati
http://spd.cz/kandidatka-spd-tomio-okamura-v-pardubickem-kraji/
http://pardubicky.spolecne2016.cz/deset-duvodu/
http://pardubicky.spolecne2016.cz/#lide
http://www.top09.cz/regiony/pardubicky-kraj/volby/krajske-volby-2016/#prog
http://www.top09.cz/regiony/pardubicky-kraj/volby/krajske-volby-2016/#kand
http://www.usvitnarodnikoalice.cz/program-strany/
http://www.usvitnarodnikoalice.cz/krajske-volby-2016/krajske-volby-2016-pardubicky-kraj/
http://pravyblok.g6.cz/viewpage.php?page_id=1/
http://www.vychodocesi.cz/program.html
http://www.vychodocesi.cz/kandidati.html

