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Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás oslovit v našich Listech z důvodu blížících se komunálních voleb. Pro kandidující strany a uskupení nastal čas
přemlouvání voličů a slibování možného i nemožného, co učiní v daném regionu ku prospěchu jejich voličů v dalším volebním období.
Je pouze na Vás, zda-li rozeznáte plané sliby od reálných kroků, které povedou ke zlepšení našeho života.
Mám tu čest Vás oslovit jako starosta naší městské části, jako lídr kandidátní listiny Občanské demokratické strany pro komunální
volby do Zastupitelstva městské části Praha 14 a zároveň jako kandidát do Zastupitelstva hlavního města Prahy.
Naše politická strana Vám nabízí kandidáty, kteří žijí či pracují ve všech čtvrtích naší městské části a proto znají problémy jednotlivých
lokalit i občanů. Naši kandidáti mají různá profesní zaměření a proto se mohou specializovat na jednotlivé obory, které jsou v
působnosti samosprávy. Kandidáti Občanské demokratické strany mají bohaté zkušenosti z komunální politiky a dostatek sil, elánu i
chuti prosazovat náš volební program.
Náš tým se rozhodl, že nepovedeme agresivní kampaň, nebudeme naší městskou část hyzdit vylepováním plakátů a nebudeme
pořádat mítinky. Peníze, které bychom utratili za plakáty a pronájmy na pořádání předvolebních setkání, věnujeme na obnovu
Zoologické zahrady v Praze.
Oslovíme Vás během nastávající volební kampaně pouze písemnými materiály, ve kterých se budete moci seznámit s naším volebním
programem. Tento volební program lze charakterizovat jako pokračování všeho dobrého, co se nám zatím podařilo, a snahu řešit
problémy, které přetrvávají. Jsme připraveni pružně reagovat na připomínky a podněty od Vás voličů, které povedou k lepším
výsledkům naší práce.
S přáním, aby se nám společně dařilo zlepšovat život všech obyvatel naší městské části, si Vás dovoluji pozvat 1. a 2. listopadu do
volebních místností s vírou, že svými hlasy podpoříte kandidáty Občanské demokratické strany. Za kandidáty Občanské demokratické
strany do Zastupitelstva Městské části Praha 14

Kandidáti do Zastupitelstva městské části Praha 14
1. Ing. Miroslav Froněk
2. Ing. Eva Bažilová
3. Ing. Miroslav Skala
4. MUDr. Kateřina Pavlíčková
5. Mgr. Jitka Žáková
6. Mgr. Daniel Rovan
7. Helena Mandjounehová
8. Ing. Josef Voseček
9. Eva Dokonalová
10. Ing. Pavel Mixa
11. Ing. Miroslav Vysloužil
12. Vladimíra Petzoldová
13. Renata Hušková
14. Vladimír Svoboda
15. Pavel Zeman
16. Jana Kratochvílová

17. RNDr. Jiří Kopal
18. Jan Černík
19. Ludvík Roubíček
20. Irena Černíková
21. Štěpánka Červenková
22. Ing. Miloš Furmánek
23. Josef Kutmon
24. Ing. Jiří Pohl
25. Mgr. Alena Strnadová
26. Petr Pavlíček
27. Jan Dvořáček
28. Michal Petzold
29. Vladimír Vencl
30. Marta Branišová
31. Jaromír Boháč

