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František Vondráček - nezávislý kandidát do Senátu ve volebním obvodu č. 24

Motto: Senát není trafika, ale místo pro tvrdou a nezištnou práci.

Kdybychom se vás zeptali Znáte svého senátora?, mnozí z vás by asi odpověděli záporně. Málokdy vhodíme do volební
urny jméno člověka, kterého opravdu známe a za kterého můžeme bez obav dát ruku do ohně. Proto je ten nejvhodnější
čas, začít se se svým budoucím senátorem seznamovat.

František Vondráček jde do voleb s tím, že chce nastavovat kůži za občany 24. volebního obvodu - z Běchovic, Čakovic, Dolních a
Horních Počernic, z Černého Mostu, Hloubětína, z Kbel, Klánovic, Kolodějí, Kyjí, Letňan, části Libně, Střížkova a Malešic, z Miškovic,
Proseka, Třeboradic, z Újezda nad Lesy, Satalic, Vinoře a Vysočan.

Kdo je František Vondráček?

narodil se 3. 9. 1952 v Praze
vyučil se strojním zámečníkem a vystudoval Střední průmyslovou školu strojní v Náchodě
pracoval jako řidič u Dopravního podniku hlavního města Prahy
řídil nákladní soupravu u Staveb silnic a železnic
byl vedoucím stavební údržby v Okresním podniku služeb Mělník
začal podnikat v roce 1985 v Mratíně
v roce 1990 založil firmu F. Vondráček a spol., vzápětí vznikla firma Fanda s.r.o.
v roce 1993 se firma přestěhovala do Satalic a přejmenovala se na FV Plast
je otcem dvou synů - Romana a Adama
jeho podnikatelské aktivity jsou natolik úspěšné, že mu dovolují pomáhat těm, kteří takovou pomoc potřebují
podporuje dětskou onkologii FN Motol, podporuje Psychiatrickou léčebnu Bohnice
podílí se na výcviku slepeckých psů, pomáhá Nadaci na ochranu zvířat a útulkům
sponzoruje sportovce a sportovní akce - plochá dráha, squash, vodní lyžování, fotbal
nezapomíná na kulturu - podpora divadelních představení, vydání hudebních nosičů a knih, partnerství při vzniku filmů
založil občanské družení Forum Victoria
vše si vybudoval sám - vlastníma rukama a vlastním umem

Volební názory nezávislého kandidáta do Senátu za 24. volební obvod Františka Vondráčka

A volby máme zase před humny. Tentokrát komunální a do Senátu.
Kdo bude mít černého Petra, komu skončí mandát? "Hlavně, ať to nepadne na mne, myslí si letití senátoři - "vnuk ještě studuje, kdo ho
bude finančně podporovat na škole?, dcera má hypotéku na dům, kdo ji za ni splatí? atd.
A tak zase začíná koloběh mámení voličů, vyslovování planých, těžko splnitelných slibů.
Napadá mne slogan, který se dá použít do divácky sledované soutěže - "Nejmíň hrabivý, máte padáka!

Teď si určitě, vážení čtenáři a mí potenciální voliči, říkáte: "a co ty, že máš tolik řečí? 
Především si myslím, že by měl být Senát zrušen.
Ne, nezbláznil jsem se!
Je to však pouze utopie, a tak existuje druhá varianta, že by v Senátu měli být nezávislí senátoři. Jak má být Senát pojistkou
demokracie, když je stranický! Co straničtí poslanci schválí nebo zamítnou, schválí nebo zamítnou straničtí senátoři.
Do politiky chci proto vstoupit jako nezávislý senátor.
Každý kandidát na senátora a později senátor by měl být finančně zajištěný, nezávislý, posty v Senátu by měly být čestné, bez nároků
na plat.
Napadá Vás myšlenka, že by pak v Senátu nikdo nebyl? Že by se mi splnilo přání o jeho zrušení?
Omyl - mezi podnikateli, vědci, lékaři, církevními hodnostáři, umělci je mnoho těch, kteří by jako nezávislí senátoři v Senátu být měli,
ale to by museli mít jistotu, že budou také v Senátu prospěšní, že budou moci něco rozhodnout a ne že budou stranickými senátory
zastíněni. Když budou senátoři finančně zajištěni ze své mimosenátní činnosti a podnikání, pak nebudou závislí na Vás - daňových
poplatnících, kteří se jim skládáte každý měsíc na senátorské platy, jejichž základ činí cca 40 000,- měsíčně (a to nemluvím o
odlučném, stravném, dopravném, o ubytování, telefonech apod.), pak bude Senát konečně pojistkou demokracie, bude nestranný,
neúplatný.

Rád bych Vás pozval na volební mega akci, kterou pořádám 12. 10. od 14.00 hod. v hale 14 v ČKD, Kolbenova ul., Praha 9.
Podpořit mne přijde řada umělců. Věřím, že Vy, kteří se přijdete podívat, zažijete příjemné odpoledne.
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