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

A kdo podpoří mě?
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 slibů.
Napadá mne slogan, který se dá použít do divácky sledované soutěže - "Nejmíň hrabivý, máte padáka!

"Zeman se na podzim znovu objeví v politice... a osobně podpoří senátní kampaň starosty Prahy 9-Letňan Josefa
Dobrého. (Citováno z deníku Právo, dne 31. 8. 2002)
Na volebních billboardech čtu heslo: ".Dokázal jsem, že to jde.
Co jde, to nevím, ale vím, jak to funguje mezi stranickými kandidáty. Svolá se schůze členské základny, kde všichni dostanou
příkazem, aby šli volit svého stranického kandidáta. Jinak...?!
Po celou dobu své volební kampaně se neustále potýkám s cenzurou svých článků, se šikanou ze strany MÚ (protože starosta je člen
strany, která nasadila protikandidáta), s nepochopením redakčních rad (stejný důvod), se zákazy, příkazy, neochotou.
Není to tak naštěstí všude.
Tam, kde to tak není, za mnou přijde starosta a říká: "Víte, jste mi sympatický, mám na věc stejný názor jako vy, strašně rád bych vás
volil, ale nesmím. Moje stranická povinnost je - volit našeho kandidáta!
Situace by se zpočátku mohla jevit jako ztracená.
Určitě si říkáte, proč vůbec kandiduji, když nemám podporu předsedů a bývalých předsedů politických stran a záda mi nekryje členská
základna a členové politických stran mají rodiny, přátele, kamarády, sousedy, kolegy v zaměstnání a zcela určitě vyvinou aktivitu, jak
všechny ze svého okolí přesvědčit, aby volili stranicky. Je přece jedno, co si myslí a co chtějí obyčejní lidé.
Ale já pevně věřím, že současná doba není jen slepé plnění stranických povinností, jak tomu bývalo kdysi, a že voliči využijí svého práva
(ne povinnosti) a k volebním urnám se dostaví v hojném počtu a s rozmyslem vhodí svůj hlas tomu kandidátovi, který jim nebyl přikázán.
A tak se opět ptám: "Kdo podpoří mě?
Doufám, že samotní voliči.
František Vondráček
www.vondracek.info

UPOZORNĚNÍ

DNE 12. 10. SE MĚLA OD 14.00 HOD. KONAT VOLEBNÍ MEGAAKCE V HALE 14 ČKD, KOLBENOVA ULICE, PRAHA 9VYSOČANY, NA PODPORU KANDIDATURY FRANTIŠKA VONDRÁČKA.
FRANTIŠEK VONDRÁČEK SE ROZHODL VĚNOVAT FINANČNÍ PROSTŘEDKY URČENÉ NA ORGANIZACI AKCE NA
POMOC OBĚTEM POVODNÍ, KTERÉ V SRPNU ZASÁHLY ČR A PRAHU.
AKCE SE NEKONÁ!

