
Dostane se do zastupitelstva rozum a srdce Hradecaku?
Libor Vondráček,

člen republikového výboru
Svobodných

N a počátku byli 3 snílci. 
Později již 7 statečných 
a nyní se parta 27 odváž

ných vydává do „boje“ o zastoupe
ní na jindřichohradecké radnici.
O tom, že to myslí vážně, svědčí 
složení kandidátky, na kterou 
vybírali profese potřebné pro 
řádný chod města - manažery, 
ekonomy a odborníky na citlivé 
zavádění změny. Následují ex
perti na nejdůležitější témata v 
životě města jako jsou podniká
ní, doprava, bezpečnost, stromy 
a vegetace, sport či vzdělávání. 
Kandidátka Hradec srdcem a 
rozumem + Svobodní má tyto 
parametry:
1226 let zkušeností, průměrný 
věk 45 let, nejmladšímu je 19 
let, nejstaršímu 85 let, 6 žen a 
21 mužů, 20 nestraníků a 7 svo
bodných, 1 docent, 2 magistry, 3 
doktoři, 4 inženýři, 11 podnikate
lů a živnostníků.
Do čela zvolili zkušeného lídra, 
ženu, která ukázala, že se umí 
živit sama jako OSVČ i v tvrdém 
prostředí pojišťovnictví. Také se 
6 let starala jako místostarosťka 
o rozvoj Jarošova nad Nežárkou. 
Aktuálně již řadu let úspěšně 
hájí zájmy místních podnikatelů

a živnost
níků jako 
ředitelka 
obl as t ní
kanceláře
Jihočeské
h o s p o 
d á ř s k é
k o m o r y
v Jindři- 
c h o v ě 
Hradci. 
K o l e g o 

vé o ní říkají: „Je to naše Xena 
bojovnice. Nebojí se jít i do ne
příjemných střetů, ale vždy pro 
dobro věci aférově. Jako jedna z 
mála ví, o čem mluví, protože si 
vyzkoušela život ze všech stran. 
Má čas i chuť se rozvoji města 
věnovat naplno a má dobré pro
fesní kontakty, které jsou pro 
město důležité. Je ostříleným a 
vytrvalým diplomatem.“
Parta hradeckých srdcařů na 
kandidátce Hradec srdcem a ro
zumem + Svobodní dosud nebyla 
v politice vidět. Nemají radniční 
minulost, protože se plně věno
vali svým oborům. Nyní však při
šel čas pomoci, aby se ve městě 
dělaly správné věci správným 
způsobem. S lidmi a pro spokoje
nost lidí. Pro svobodnější život a 
lepší budoucnost, pro naše děti. 
Jednička na kandidátce, ředitel

ka Milada Petrů (na snímku)
ještě dodává: „Stavíme na lidech, 
kteří ukázali, že něco umí. Svo
bodní nám dávají pravicový 
směr a základní ideu svobody. 
Její podstatou je, že pokud se 
občané na něčem svobodně do
hodnou a takové řešení proka
zatelně vyhovuje všem, neměl 
by jim jednotlivec házet klacky 
pod nohy. A zvlášť ne úředník na 
mile vzdálený řešení místních 
záležitostí.“
Do komunálních voleb jdou s 
cílem umožnit každému Hra- 
dečákovi, kterému není město 
lhostejné, podílet se na vedení 
města. Poskytovat průběžně 
názor a zpětnou vazbu, která 
bude předávána k projednání 
do zastupitelstva. A to ať už jde o 
obecné trendy jako je bezpečnost 
ve městě nebo konkrétní trápe
ní typu parkování v centru a na 
sídlištích.
Ostatně to lidé mohou dělat již 
nyní prostřednictvím www. 
HradecSrdcemARozumem. 
cz nebo na facebooku www.fa- 
ceb00k.c0m/hradec2018.cz

Kandidátní listina 

1. Milada Petrů (53 let), ře
ditelka kanceláře Hospo
dářské komory J. Hradec, 2.
Jaroslav Chalupský (44), podni

katel, ekonom, 3. Libor Vondrá
ček (24), student práv, 4. Felix 
Hanek (26), podnikatel, odhad
ce nemovitostí, 5. Jan Pokorný 
(72), biolog, 6. Libor Votava (48), 
ekonom, vysokoškolský učitel 
na fakultě VŠE, 7. Pavel Kožich 
(43)> podnikatel, majitel firmy v 
oboru účetnictví, 8. Drahomíra 
Žabková (71), zakladatelka oční 
optiky, 9. Vít Kos (33), šéfku
chař v  rodinné restauraci, 10. 
Miroslav Ledecký (40), řemesl
ný živnostník, majitel truhlářské 
firmy, 11. Jan Hejna (40), živ
nostník, 12. Danuše Bednářová 
(53), podnikatelka, 13. Leoš Je- 
řela (44), manažer logistiky, 14. 
Vlastislav Košner (46), chovatel 
koní, 15. Petr Chaloupek (39), 
bývalý inspektor cizinecké poli
cie, 16. Hana Grausamová (48), 
zdravotní sestra, 17. Martin Ho
lický (26), asistent manažera, 18. 
Michal Gurka (34), technolog, 
19. Jana Beranová (44), učitel
ka, 20. Jiří Soukup (55), majitel 
obchodu, 21. Veronika Dupalová 
(34), vedoucí prodejny, 22. Mi
loš Müller (55), překladatel, 23. 
Pavel David (72), bývalý státní 
zástupce, 24. Filip Votava (19), 
student, 25. Felix Hanek (85), 
důchodce, 26. Adam Borovka 
(22), student, 27. Václav Picka 
(45), podnikatel.


