
Senátní volby 2012

VOLEBNÍ OBVOD 59

Bosonohy, Kohoutovice, Nový Lískovec,
Starý Lískovec, Brno-střed



PRINCIP SENÁTNÍCH VOLEB
• 1. kolo voleb (pátek 12. října, sobota 13.října)
pokud žádný kandidát nezíská více jak 50% hlasů 
musí se konat druhé kolo voleb
• 2. kolo voleb (pátek 19. října sobota 20.října)
do druhého kola postupují pouze 2 kandidáti s 
nejvyšším počtem hlasů

• Senátor?
senátorem se stává kandidát, který získá v 1. kole 
nad 50% hlasů nebo v 2. kole více hlasů



JAK PROBÍHÁ VOLBA

• volební místnost   (pátek 14 – 22 hod., sobota 8-14 hod.)

• platný občanský průkaz nebo pas
• voličský průkaz
• způsob hlasování
„za plentou“- 1 hlasovací lístek – do žluté obálky - nekroužkuje se

- hodit do volební urny

• přenosná volební schránka domů
(nemocní nemohoucí, možno objednat na úřadu MČ)

Hlasovací lístky pro 2. kolo nejsou dodány domů do 
schránek! K vyzvednutí jsou až ve volební místnosti!



HISTORIE SENÁTNÍCH VOLEB
v našem volební okrsku 59

voleb. účast 
1. kolo

voleb. účast 
2. kolo 2. kolo zvolen senátorem

1996 38,1 % 34,6 % ODS x ČSSD JUDr. Richard Salzmann (ODS)

2000 34,9 % 19,5 % ODS x KDU-ČSL Ing. Milan Šimonovský (KDU-ČSL)

2006 34,9 % 18,46 % ODS x ČSSD PhDr. Richard Svoboda, MBA (ODS)

2012 ?    doufáme že (KDU-ČSL)

Voličů v obvodu je cca 92 000.



NÁŠ KANDIDÁT

MUDr. Daniel Rychnovský
volební lístek č. 2



VOLEBNÍ PROGRAM
- zamezení dvojího zdravotnictví (pro bohaté a pro chudé)

- odmítnutí zvyšování DPH

- zachování státního příspěvku na bydlení

- všechna protikorupční opatření

- aby poplatky za pobyt v nemocnici byly zahrnuty do ročního 
limitu 5000Kč na léky

- jednotné ceny léků v celé ČR

v senátu se bude Daniel Rychnovský věnovat:
- zdravotnictví - sociální oblasti - vědě - kultuře - školství

- boji proti všem formám korupce, nespravedlnosti a násilí
více na webu www.danielrychnovsky.cz



září 2012
Ondřej Valeš
místopředseda místní organizace
KDU-ČSL Brno-Kohoutovice 

Odkazy na zdroje a podrobné informace

- www.volby.cz (výsledky minulých voleb apod.)

- www.danielrychnovsky.cz (kandidát na senátora)

- http://kohoutovice.kdu.cz (stránky místní organizace)


