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Do Senátu zkrátka za Vás Honza Látka!
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VÁŠ KANDIDÁT DO SENÁTU
VOLBY 5. A 6. ŘÍJNA 2018

VŽDY JSEM BYL A BUDU TADY PRO VÁS!



Jan Látka

1991-1998  Vlastní projekční fi rma 
elektro a společník 
v reklamní agentuře

1976-1991  Projektant elektro a vedoucí 
skupiny specialistů v OSP 
Domažlice

Vážení spoluobčané,

dlouholetá praxe ve funkci starosty okresního města 
a častá komunikace s mnohými z vás, jakož i řešení 
mnoha problémů, mě naučily tomu, že politika musí 
být službou lidem. O to jsem se svou prací beze zbytku 
snažil jako starosta, poslanec a poté senátor. Svých 
politických zkušeností a kontaktů jsem vždy využíval 
ve prospěch občanů regionu. Osobně jsem hovořil se 
všemi 147 starosty našeho senátního obvodu o jejich 
obcích. Znám potřeby měst a  obcí obou našich 
příhraničních okresů Domažlice a Klatovy. 

Práce senátora je smysluplná, protože jsem byl při 
ní podstatně blíže vám, občanům našeho regionu. 
Rozhodl jsem se proto přijmout nominaci ČSSD a také 
vyhovět výzvám mnohých z vás a znovu se ucházet 
o Váš hlas v nadcházejících volbách do Senátu. Rád 
bych Vás požádal o podporu říjnových volbách, jejichž 
první kolo se koná 5. – 6. října letošního roku.

Jsem jedním z vás, jsem často mezi vámi, jsem vaším 
senátorem!
Každý jednotlivý hlas je velmi důležitý a možná právě 
ten Váš může rozhodnout.

Děkuji Vám,

 � Zaměřím se na posílení bezpečnosti našich 
občanů a to jak vnitřní - malá či větší krimina-
lita, tak i vnější – problémy s migrací. Je nutné 
podpořit lidi, kteří chrání naše zdraví a životy.

 � Chci podporovat a prosazovat rozvoj dopravní 
infrastruktury, včetně urychlení výstavby ob-
chvatů měst a obcí, jakož i potřebné zkvalitně-
ní veřejné dopravy.

 � V  rámci projektů podpory rozvoje venkova  
budu i nadále podporovat obce v rozvoji infra-
struktury, dostupného bydlení i občanské vy-
bavenosti, abychom omezili odchod mladých 
lidí z venkova.

 � Budu se podílet na vytváření podmínek pro 
spokojený život seniorů, zdravotně postiže-
ných občanů a mladých rodin s dětmi.

 � Chci dále podporovat dobrovolné hasiče, kteří 
jsou kromě své práce hasiče ještě hlavními or-
ganizátory všech akcí na venkově.

 � V rámci rozvoje zdraví budu i nadále podporo-
vat veškeré sportovní aktivity zaměřené pře-
devším na sportování mládeže.

 � Zaměřím se na dostupnost a sjednocení kvality 
zdravotní péče pro nemocnice v Domažlicích, 
v Klatovech i v Sušici.

 � Budu usilovat o vstřícný a spravedlivý přístup 
k přírodním klenotům našeho regionu – Šumava 
a Český les.

Velmi ráda podporuji Honzu Látku 

v kandidatuře do Senátu P ČR. Jako 

dlouholetý starosta Domažlic se vý-

razně podílel na výstavbě nové Do-

mažlické nemocnice. Coby poslanec 

a poté senátor vždy hájil zájmy a po-

třeby měst, obcí a občanů Domažlic-

ka a Klatovska. Pracuje pro lidi a své 

sliby dokáže plnit.

Narozen:  v roce 1954 ve znamení Berana

  rozvedený, dvě dospělé děti

Vzdělání:  SPŠE v Plzni

Polit. příslušnost:  člen ČSSD od roku 1997

Profesní kariéra:

Veřejné funkce:

Jan Látka - člověk a politik

Moje politické priority

KANDIDATURU JANA LÁTKY PODPORUJE:

Doc. MUDr. Milada Emmerová CSc.
senátorka Parlamentu ČR

2012 – dosud Senátor P ČR

2006 -  2012 Poslanec PS P ČR

2008 – dosud Zastupitel Plzeňského kraje

1998 – 2006 Starosta města Domažlice

2006 – dosud Zastupitel města Domažlice

2001 – dosud Místopředseda KVV ČSSD

1998 – dosud Předseda MO ČSSD
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