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Je rozhodnuto! Vedení města chce asi
rozházet většinu finančních rezerv

MNOHEM VÍCE INFORMACÍ
O JINDŘICHOVĚ HRADCI
NAJDETE NA TOMTO WEBU

SERIÁL O EKONOMII
SRDCEM A ROZUMEM

Srozumitelně s Liborem Votavou
Kdo je autor?
Ing. Libor Votava, PhD.
48 let, ekonom,
vysokoškolský učitel
Fakulty Managementu VŠE

Všechny články od tohoto autora na:
hradec2018.cz/libor-votava
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TÉMA MĚSÍCE
SRDCEM A ROZUMEM

Proč stojí za to žít v Jindřichově Hradci?

Má Hradec co nabídnout? V čem je lepší život v Hradci než kdekoli jinde? Co se Vám zde líbí? V
čem vidíte hlavní devizy našeho města? V čem jsme lepší a silnější v kramflecích oproti jiným
městům? Co můžeme nabídnout a jiní ne? Pro co byste Hradec nevyměnili a co tvoří důležité
pilíře v jeho životě?

Hradec srovnávám s Brnem,
a proto se sem tak rád vracím

Na web se vyjádřili nejen přispěvatelé v článcích, ale také další osobnosti v rámci rozhovorů:

Libor Vondráček
23 let, student 5. ročníku Právnické fakulty
MU, moderátor v Rádiu Česká Kanada
Všechny článků od tohoto autora na:
hradec2018.cz/libor-vondracek

Foto: Adam Borovka

Hradec? Tak akorát velký,
abych ho měl rád

Lidé jindřichohradečtí
můj důvod číslo 1

Hlavní hodnotu vidím v tradici
spojení s venkovským okolím

Bc. Felix Hanek
26 let, podnikatel,
student Bankovního institutu

Ing. Jaroslav Chalupský
44 let, podnikatel, ekonom, odborník na strategické řízení, zavádění změny a řízení kvality

doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.
72 let, přední český klimatolog, ředitel ENKI
o.p.s, (chemicko-biologické procesy v praxi)

Všechny článků od tohoto autora na:
hradec2018.cz/felix-hanek

Všechny článků od tohoto autora na:
hradec2018.cz/jarda-chalupsky

Všechny článků od tohoto autora na:
hradec2018.cz/jan-pokorny

Mám stejně daleko jak k přírodě,
tak ke kultuře

Ani Praha, ani Budějovice, ani
Hanoj. Mě k srdci přirostl Hradec.

Pro mě je Hradec taková oáza
klidu

Petr Chaloupek
40 let
bývalý policista u cizinecké policie

Šon Chung
25 let, podnikatel v oblasti gastronomie,
milovník přírody

Oliver Dlouhý
30 let, podnikatel,
vizionář a inovátor

Všechny článků od tohoto autora na:
hradec2018.cz/petr-chaloupek

Všechny rozhovory se Šonem na:
hradec2018.cz/son-chung

Všechny rozhovory s Oliverem na:
hradec2018.cz/oliver-dlouhy
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NEJVÍCE DISKUTUJETE
SRDCEM A ROZUMEM

Oprava WC za cenu rodinného domu
NÁZORY DISKUJÍCÍCH POD TÉMATEM:
MÍRA SVOBODA: Také mne to zarazilo. Ano je
to podle mne moc peněz. Kolik z těch lidí co o
zakázce rozhodovali by si to pořídilo z vlastních peněz?
Tabulku stejně a celý článek najdete na:
hradec2018.cz/wc

VENDULA GURKOVÁ: Napadá mě, proč mají
toalety omezenou otevírací dobu, když jsou
samoobslužné?
JIŘÍ VYDRA: Dva a půl milionu za rekonstrukci
WC, jsem se zase u další veřejné zakázky netrefil. Kde asi bude chyba. Upřímně bych to
nechal nezávisle přezkoumat a žádat o odstoupení zúčastněných tohoto veledíla nebo
doplacení újmy městu z jejich vlastní kapsy.
Tohle mě dokáže naštvat, že i můj odhad byl
přepálený, vyloženě až do nebe volající, a i tak
jsem se o milion zmýlil. Ještě jsem psal níže v
anketě, jak se dá klidně nechat se rozvášnit a
oni dají za turnikety 600 000. V dnešní době,
kdy podobně fungující věci lze koupit a i
nechat instalovat za desítky tisíc.

Z FB.COM/HRADEC2018.CZ

SOUTĚŽTE O KNIHU DUA ŠICHTAŘOVÁ+PIKORA S VĚNOVÁNÍM:
1) Vyluštěte křížovku, sudoku nebo obojí. 2) Zašlete nám výsledky ze žlutých polí na emailovou adresu info@hradecsrdcemarozumem.cz.
3) Vylosovaný šťastlivec obdrží 15.7. bestseller dle vlastního výběru od Markéty Šichtařové a Vladimíra Pikory s vlastnoručním věnováním.
SUDOKU: První zmínka o městě
Jindřichův Hradec pochází z roku
(letopočet najdete ve žlutých polích).

< KŘÍŽOVKA: Největšího rozkvětu
dosáhl Jindřichův Hradec za vlády
Jindřicha IV. z Hradce a jeho syna
Adama. Patřil do desítky největších
měst v Čechách a (tajenka).

Hradecké noviny vydala Strana svobodných občanů.
Redakce: Libor Vondráček. Zdarma

Podívejte se na www.svobodni.cz, jak nás můžete podpořit,
místní činnost můžete podpořit na hradec2018.cz.

HRADEC2018.cz

