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Poslanci zvolení za Vysočinu
� Koalice SPOLU
Vít Kaňkovský (ortoped, poslanec
Třešť, 51 let, KDU-ČSl) 10.096 hlasů
Eva Decroix (advokátka Jihlava, 39
let, ODS) 8596 hlasů
Romana Bělohlávková (dětská
lékařka, místostarostka Žďár n. S., 56
let, Bezp. za KDU-ČSl) 7153 hlasů
Martina Lisová (starostka městyse
Větrný Jeníkov, 37 let, TOP 09) 5712
hlasů

Lukáš Vlček (náměstek hejtmana pro lesní a vodní hosp., zemědělství a ŽP, zastupitel Pacova, 39 let, za
STAN) 8074 hlasů

� Hnutí ANO 2011

� SPD

Drahoslav Ryba (hasič, bývalý
ředitel HZS ČR, Radostín n. Osl, 58
let, za ANO BEZPP) 2805 hlasů
Martin Kukla (zkušební inženýr
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Počátky, zastupitel Kraje Vysočina,
38 let, ANO) 1852 hlasů
Monika Oborná (poslankyně PS
PČR, Březník, 32 let, ANO) 1734 hl.
Josef Kott (poslanec PS PČR,
Olešná, 50 let, ANO) 1158 hl.
� Piráti + STAN

Radek Koten (poslanec PS PČR,
předseda výboru pro bezpečnost,
Vojnův městec, 56 let, SPD) 917 hlasů.

Jak jste spokojeni
s výsledkem voleb?
JN položily lidem anketní otázku
k uplynulým parlamentním volbám. Tady jsou vaše odpovědi:
� Barbora P., 32 let

Nejsem spokojená s výsledky
voleb, nelíbí se mi slepené strany do
jedné koalice, které by se jinak vůbec
nedostaly do sněmovny. Každá strana chce něco jiného, nedokážou se
shodnout, pouze ve věcech, co se týče EU. Na druhou stranu jsem spokojená, že ve volbách pohořela jistá
levicová strana.
� Alena, 62 let

Volila jsem Piráty, takže nejsem až
tak spokojená, jak bych si představovala, ale spokojená jsem.
� Pavla K., 33 let

Nejsem žádný politolog, takže já
jsem jen šťastná, že nevyhrálo ANO,
asi ze zcela pochopitelných důvodů
:). Překvapilo mě celkem, že dopadli
poměrně špatně Piráti. Myslela jsem,
že získají víc. Ale vzhledem k tomu,
že jsem se taky rozhodovala jeden čas
pro SPOlU, tak jsem ráda, že dokázali porazit již zmiňované ANO.
� Marie, 70 let

Nejsem spokojená s výsledky
voleb. Já jsem volila Šlachtu a ten se
tam nedostal. Je to pro mě zklamání.
Nesouhlasím s utvořenými koalice-

mi, myslím si, že by měly vznikat až
po volbách.
� Jarmila, 76 let

Byla jsem volit, ale nejsem spokojená. Volila jsem toho hlavního, co byl
i loni, tedy Andreje Babiše a ANO.
� Bohouš, 84

No nevím, co bych k tomu řekl.
Dopadlo to tak, jak jsem předpokládal, ale představoval jsem si to jinak.
Volil jsem ANO.
� Kateřina R., 36 let

Úplně nadšená z toho, že vyhráli SPOlU, nejsem, ale jsem ráda, že
porazili ANO. Trochu mě ale šokuje,
že se v České republice musí spojit
tři strany, aby porazily jednu. Kolik
lidí musí ANO volit?
� Eliška V., 38 let

Volila jsem ANO. Pro mě jako, pro
manželku podnikatele, je to jasná
volba, jelikož Babiš střihl všechny
podnikatele na jednu úroveň a ne,
aby se někde něco „šmelilo“. Jestli měl Babiš nějaký kauzy s Čapím
hnízdem, to mě absolutně nezajímá. Já jsem obyčejný člověk. Ale
s výsledkem voleb jsem spokojená. Sice vyhráli SPOlU, ale věřím,
že vládu bude sestavovat ANO a ne
koalice tří stran.
-vd-

