Senátoři Rippelová a Sefzig budou na podzim obhajovat svá křesla
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Oblast Domažlicka a Klatovska už šest let v Senátu zastupuje Jiřina Rippelová, Luděk Sefzig zase okres Rokycany. Oba chtějí v horní
komoře Parlamentu působit i nadále. Proti nim ale bude stát dalších 11 kandidátů, kteří se do voleb zaregistrovali do úterních 16 hodin.
Senátorka Jiřina Rippelová, která zastupovala v Senátu ČSSD, už za tuto stranu v obvodě Domažlice kandidovat nebude. Vystřídá jí současný
poslanec Jan Látka. Bývalá starostka Sušice a současná senátorka kvůli tomu odešla z ČSSD a bude kandidovat za Stranu práv občanů –
Zemanovci. Její politický přechod ale u voličů vyvolává spíše nelibost. Vyplývá to z ankety na našem serveru Regionpodlupou.cz. Na otázku „Co si
myslíte o politikovi, který před volbami změní politickou stranu a kandiduje za ni?“ přes 70 procent návštěvníků zvolilo odpověď, že je
vypočítavý, dalších 25 procent si myslí, že zradil své voliče a jen necelá tři procenta hlasujících je přesvědčená o tom, že to udělal ku prospěchu
svých voličů.
Do senátorského křesla za volební obvod Domažlice chce usednout také Rudolf Salvetr, současný starosta Klatov, který kandiduje za ODS. Také
KSČM vyslalo do boje svého kandidáta. Je jím Jan Rejfek, současný starosta Dešenic. Už podruhé se bude snažit přesvědčit voliče i současný
poslanec a radní města Klatov Michal Janek (TOP09). Šestici zaregistrovaných kandidátů doplňuje za NS-LEV 21 Ivan Šterzl.
Šestileté funkční období končí i senátorovi Luďkovi Sefzigovi (ODS). Ten chce volební obvod Rokycany v Senátu zastupovat dál. Proti němu ale bude
stát bývalá hejtmanka Plzeňského kraje a současná poslankyně Milada Emmerová (ČSSD). Senát láká i dalšího současného poslance Jaroslava
Lobkowicze, který před šesti lety kandidoval na Domažlicku za KDU-ČSL. Letos bude hájit barvy TOP09. Komunisté vysílají do boje zastupitele Plzně
Jiřího Valentu a za NS-LEV 21 kandiduje Jiří Janoušek.
O přízeň voličů se na Rokycansku bude ucházet také předseda Strany soukromníků ČR (SSČR) Rostislav Senjuk a krajský šéf SNK-ED Stanislav
Rampas.
Volby do Senátu v obvodech Rokycany a Domažlice proběhnou ve stejném termínu jako volby do krajských zastupitelstev 12. - 13. října.
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