Tomáš Ploc kandidátem do sněmovny
Bývalý starosta Harrachova a nynější opoziční zastupitel Tomáš Ploc se bude v říjnových
předčasných volbách do Poslanecké sněmovny ucházet o hlasy voličů v Libereckém kraji. V barvách
Občanské demokratické strany stanul na třetím místě sestavené celokrajské kandidátní listiny.
O tomto umístění rozhodl regionální sněm ODS konaný v pátek 30. srpna 2013 v Liberci, lídrem této
kandidátní listiny bude starostka České Lípy Hana Moudrá (další přehled kandidátů naleznete pod
tímto odkazem http://www.ods.cz/region.liberecky/clanek/5516-liberecka-ods-zvolila-). Konečné
slovo o celkové podobě a složení kandidátních listin ODS ve všech českých a moravských krajích bude
mít výkonná rada uvedené politické strany.

Profil kandidáta přinášíme zde:

Tomáš Ploc
47 let,
podnikatel, člen zastupitelstva města Harrachova

O mně
Narodil jsem se 18. 1. 1966 v Jilemnici. Díky vyrůstání ve sportovní rodině
stal se od útlého věku aktivní pohyb mým celoživotním společníkem. Jako
žák a dorostenec jsem byl několikanásobným přeborníkem Československa ve skoku na lyžích a v
severské kombinaci. Později se mi podařilo obsadit 6. a 8. místo na juniorském Mistrovství světa v
severské kombinaci. V současné době rekreačně hraju tenis a fotbal a na této úrovni zůstávám věrný
i lyžování.
Od roku 1991, vyjma 4 -leté přestávky, podnikám v oblasti služeb v cestovním ruchu (půjčování a
servis lyží, lyžařská škola, obchod se sportovním zbožím). Podařilo se mi tak využít mých sportovních
zkušeností ve prospěch široké zákaznické veřejnosti.

Politická kariéra
Do Občanské demokratické strany jsem vstoupil v roce 1994. Od té doby je mojí domovskou
organizací Místní sdružení ODS v Harrachově. Od roku 2006 jsem také členem Oblastní rady ODS v
Semilech. Navíc v letech 2006 až 2010 jsem zastával členský post v Regionální radě ODS Libereckého
kraje.
Od roku 1994 jsem byl opakovaně v komunálních volbách občany zvolen členem zastupitelstva města
Harrachova. K tomu jsem v letech 2002 – 2006 zastával post místostarosty města. V následném
volebním období (2006 – 2010) jsem pak byl zvolen i díky preferenčním hlasům starostou
Harrachova. V posledních komunálních volbách kandidátní listina ODS v Harrachově získala sice
nejvíce zastupitelských mandátů (24%) a já osobně obdržel největší počet preferenčních hlasů od
voličů, nicméně díky existujícímu volebnímu systému jsme nakonec jako strana v Harrachově skončili
v opozičních lavicích.

Jako místopředseda TJ Jiskra Harrachov jsem byl aktivně nápomocen konání několika závodů
Světového poháru ve skocích a letech na lyžích. Taktéž jako místopředseda OV jsem byl i u úspěšné
kandidatury na Mistrovství světa v letech na lyžích v Harrachově 2014.

Moje kréda
Pozorně naslouchat celému spektru spoluobčanů (dům se staví od základu).
I velká politika se dá dělat transparentně a slušně.
Nikdy nedostaneš druhou šanci udělat první dojem.

Moje cíle
Obnovit důvěryhodnost politiků ODS u našich voličů.
Vytvořit živnostníkům a středně velkým podnikatelům takové podmínky, aby se jim podnikání opět
vyplatilo.
Přesvědčit své kolegy z ODS, že jednotlivé bábovičky stavět na pískovišti se nevyplácí (potlačit své
osobní zájmy), ale že jedinou cestou k úspěchu je získat společně zpět celé pískoviště (táhnout
společně za jeden konec provazu).

