
Přátelé, kamarádi, drazí Pardubáci,
vždy jsem věřil myšlence, že nejen v 
těžkých dobách by se měli rozum-
ní lidé spojovat a navzájem si přát 
úspěch, spíš než si hrát každý na 
svém písečku a mnohdy do toho 
písečku strkat 
hlavu. Já osob-
ně vnímám, že 
doba je těžká, 
neřku-li zlá, a to 
nejen na re-
publikové úrovni. Zlo spatřuji hlavně 
v neskrývané rehabilitaci estébáků 
a komunistů, poplivání morálních 
hodnot a urážku lidí, kteří byli ochotni 
ztratit svůj život a svobodu za svobo-
du naši.
Bohužel trendy velké politiky, přede-
vším arogance, namyšlenost, nad-

řazenost a z toho pramenící elitářství 
a netransparentnost, zasahují i do 
naší politiky komunální. Poslední čtyři 
roky mám možnost v přímém přeno-
su sledovat jako člen zastupitelstva 
města, že tyto praktiky zcela ovládly i 
naše Pardubice. Proto věřím, že větši-
na z vás Pardubáků ocení a podpoří  
náš projekt „Pardubáci společně“.

 „Pardubáci společně“ jsou více 
než spojení tří politických subjektů, 
tedy Pardubáků, Patriotů Pardubic 
a Hnutí starostů a nezávislých. Jsou 
především spojením lidí, přátel, ro-
dáků našeho města , osobností, kte-
rým není lhostejný vývoj a budouc-
nost města Pardubic, potažmo naší 
země. Proto jsme se rozhodli netříštit 
síly a nabídnou vám naše služby 

jako jeden sub-
jekt. Níže si vám 
dovoluji představit 
tým lidí, kteří, jak je 
z jejich osobních 
medailonků pa-

trné, již v životě něco dokázali a ve 
svých profesích jsou úspěšní profe-
sionálové. Jen na vás bude záležet, 
jestli svými zkušenostmi a dovednost-
mi, které  za svůj život načerpali, po-
mohou pozvednou naše město.
 Za sebe vám mohu nabídnout 

zdravý selský 
rozum a od-
danost městu, 
které mám jak 
ve své hlavě, 
tak přede-
vším ve svém 
srdci. To, že 
městu mohu 
pomoci, jsem 
si již díky vám 
mohl vyzkou-
šet v předmi-
nulém obdo-
bí, kdy jsem 
zastával funk-
ci náměstka 

primátorky Štěpánky Fraňkové. S od-
stupem času si teprve uvědomuji, 
jak to bylo úspěšné období, kdy se 
podařilo zrealizovat řada skvělých 
projektu. Sám jsem stál jako vedou-
cí projektu za rekonstrukcí Tyršových 
sadů a výstavbou parku Na Špici. 
Byla to tehdy těžká doba, ale inspi-
rován heslem rodu Pernštejnů  - Kdo 
setrvá, zvítězí se dílo podařilo a vě-
řím, že ku prospěchu města Pardu-
bice. Rád bych vzpomněl ale i na 
další projekty, u kterých jsem jako 
člen vedení města měl možnost být. 
Rekonstrukce Třídy míru, výstavba 
AQUACENTRA, rekonstrukce sokolov-
ny. Podařilo se výrazně navýšit fond 
kultury i fond podpory sportu. Mohl 
bych pokračovat v tomto výčtu ještě 
dlouho a určitě bych si na všechno 
nevzpomněl :-)
Teď tu před Vámi stojím zkušeněj-
ší o čtyři roky náměstkování a čtyři 
roky nelehké práci v opozici, kdy 
jsem se každý den učil dělat tohle 
řemeslo lépe. A mohu vám slíbit, že 
vím, jak lépe prosazovat náš volební 
program. Vím kde, tohle město má 
rezervy, a vím,  jak je využít.

 Věřím, že naděje (optimismus) je 
stav ducha, který dává životu smysl. 

A tuto naději v sobě díky bohu i po 
tolika letech strávených v politice 
mám!
 Proto bych vás chtěl poprosit 
podpořte mne v úsilí stát se primá-
torem tím , že příjdete 5. - 6. října ke 
komunálním volbám a dáte hlas 
kandidátce „Pardubáci společně“.  
Udělejte si čas a spolurozhodujte 
o dalších čtyřech letech vývoje měs-
ta, ve kterém žijete. Každý hlas má 
nesmírnou cenu a pro toho, kdo ho 
obdrží, je to závazek a zodpověd-
nost. Myslete na to, že zásadní činy  
v dějinách udělali vždy lidé, kteří, se 
na to již nemohli dívat.
V komunálních volbách se rozho-
duje bezprostředně o vašem okolí 
a každé rozhodnutí zastupitelstva se 
okamžitě promítne do běžného kaž-
dodenního života vás a vaší rodiny. 
Volte podle programu, ale hlavně 
podle lidí, kteří se ho budou snažit 
prosazovat. Protože když dva dělají 
totéž, není to vždy totéž.

Přeji vám i sobě šťastnou volbu,  
protože vy jste Pardubáci.

S úctou  a poděkováním váš 
František Brendl

1) František Brendl, kandidát na primátora Pardubic, 42 let

„Prosadil jsem revitalizaci 
Tyršových sadů a parku 

Na Špici .“

Třída Míru je opět 
klenotem Pardubic.

V roce 2010 jsem slíbil nejvetší dětské hřiště, 
a to se mi podařilo zrealizovat v parku Na Špici.

Jsem rád, že Tyršovy sady
 jsou zase plné života.

Není rozhodující, kolik bude mít naše město obyvatel, ale jak se nám v něm bude žít! č. 7



2) Ing. Jiří Hájek, správce kaple sv. Anny, 56 let

3) Ing. Jiří Lejhanec, organizátor pardubického festivalu vína, zastupitel, 53 let

 Narodil jsem se v Pardubicích 
a celý život jsem jim zůstal věrný. 
Vzhledem ke svým dosavadním 
zkušenostem se umím na věci 
podívat v širších souvislostech. 
 Od mládí jsem se věnoval 
sportu, ve kterém jsme si museli 
vzájemně pomáhat. Řešení kri-
zových situací bylo pro nás běž-
nou záležitostí. Díky sportu jsem 
se před rokem 1989 dostal na 
západ a udělal si obrázek o ji-
ném životě. O to víc jsem chtěl 
zlepšit svoji výkonnost a vyrov-
nat se západu alespoň po spor-

tovní stránce. Změna režimu mi 
pak umožnila se začít angažo-
vat v místní politice. 
 Jsem rád, že jsem mohl při-
spět i nepolitickými aktivita-
mi k zlepšení života a nálady 
v Pardubicích; dříve provozová-
ním knihkupectví na třídě Míru 
a Odborné literatury Lejhanec 
ve Sladkovského ulici, a dnes 
organizáváním Pardubického 
festivalu vína a Pardubické vi-
nařské noci. 
 Rád bych se stal součástí po-
litiky v dnešní politicky neradost-

né době. Máme se dobře a za 
to se vyplatí bojovat a něco pro 
naše děti a vnoučata zde za-
nechat. Mám rád vodu a chtěl 
bych daleko více využít poten-
ciál nejen Labe a Chrudimky, 
ale i písníků v okolí Pardubic. 
Vnímám, jak naše město denně 
bojuje s dopravní situací. Proto-
že mám rád výzvy a náročné 
úkoly, připravuji dílčí řešení pro 
zlepšení situace ve městě a vy-
lepšení parkování v centru měs-
ta i na sídlištích ve spolupráci 
s občany, kteří zde žijí.

Vážení přátelé, Pardubáci,  
patrioti,

patří slušnost a srdce do politi-
ky? PATŘÍ.
Láska k místu, v němž žijeme, 
a slušnost k lidem, s nimiž sdílí-
me naše životy.

Pardubice jsou moderním, 
dynamickým městem, kte-
ré neuvěřitelně rychle roste. 
Bulvár na třídě Míru, Tyršovy 
sady, park Na Špici, zelená 
Dukla, Vinice, Červeňák. Jme-

novat mohu i další. Ale je jasné, 
že místo, které jsme si vybrali 
pro život, jsme zvolili dobře.

Nikdy jsem nechtěl být „profesi-
onálním politikem“, který bude 
vysedávat na schůzích a řešit 
stranické problémy. Nechci žít 
v bublině, nemít zkušenost ze 
života, z práce nebo z podni-
kání.

Naopak. Vždy mě bavilo být 
mezi lidmi, naslouchat jim, vní-
mat jejich názory a řešit jejich 
konkrétní problémy.

Čtyři roky jsem byl starostou 
starostou pátého městského 
obvodu a snažil jsem se pro 
Duklu, Višňovku, Skřivánek, Jes-
ničánky a Dražkovice udělat 
vše potřebné.

Po vyhraných volbách před 
čtyřmi lety jsem byl „odsunut 
do opozice“, ale tato zkušenost 
mě naopak motivovala jít dál. 
Stále jsem s vámi mluvil, na-
slouchal vám a snažil se vám 
pomáhat.

I proto nyní znovu stojím před 

vámi a žádám vás o vaši dů-
věru, kterou mi ve volbách mů-
žete dát.

A já slibuji, že pokud váš hlas
získám, vaši důvěru nezklamu.

Ing. Jiří Hájek,
zastupitel a správce Kaple sv.
Anny v Pardubicích

„Slušnost a srdce  
pro Pardubice“.



4) Ing. arch. Milan Košař, architekt, 72 let

7) Ing. arch. Aleš Klose, architekt, 47 let

5) Bc. Alice Paurová, trenérka reprezentace, 48 let

6) Pavel Nevečeřal, farmář, 66 let

Od malička žiji v Pardubicích 
a toto město je pro mne do-
movem. Je to město uprostřed 
republiky, na soutoku dvou řek, 
s ideálním dopravním napoje-
ním, město s obrovským poten-
ciálem. Není pro mne důležité, 

jestli budou mít Pardubice někdy  
120 000 obyvatel, mnohem pro mě 
důležitější je, aby se tady dobře 
žilo a naše město bylo příjemným 
a  fungujícím organismem. Jako 
urbanista a architekt pro to chci  
i nadále dělat maximum.

Cílem architek-
ta je příjemné 
a funkční pro-
středí, které pro 
lidi vytváří, a je 
jedno, jestli se 
jedná o dům 
nebo celé měs-
to. To město musí 
být plné zeleně, 
o d d y c h o v ý c h 
míst na nábře-
žích řek, slouží-
cích k relaxaci, 
dětským hrám 
i  sportu. V tako-
vém městě musí 
fungovat dopra-
va, musí se zde 
cítit bezpečně 
chodci i cyklisté. 
V takovém měs-
tě bych chtěl žít, 
pracovat, odpo-
čívat, pro tako-
vé město bych 
chtěl pracovat.
Chtěl bych aby 
bylo, pro obyčej-
ný, příjemný ži-
vot pro každého 
z nás, bez rozdílu 
věku a názoru.

Představte si krásné město, kte-
rým je snadné projet a do které-
ho se rádi vracíte. 

Představte si město, ve kterém se 
chcete vzdělávat, bavit se a ve 
kterém chcete pracovat. 

Představte si město, o kterém 
budete chtít vyprávět, město, ve 
kterém budete chtít žít.

Možná si říkáte, že jsem sní-
lek, ale nejsem jediná, která 
věří, že se to může stát. 

Představte si, že město, o kte-
rém sníte, jsou Pardubice. 

Věřím, že se k nám přidáte  
a společně tento sen dokáže-
me uskutečnit. 

Naše rodina má v Pardubicích 
hluboké kořeny.  Pamatuji si, když 
mi maminka vyprávěla, jak se žilo 
ve městě a jaká byla úcta k ve-
dení města a naopak co vede-
ní města dělalo pro své občany. 
Rád bych, aby se toto vrátilo, aby 
řídíli Pardubice zdejší rodáci, kteří 
se nestydí chodit po ulicích.
Chtěl bych, aby se do města 

Pardubice vrátily trhy, aby si naši 
občané mohli koupit kvalitní po-
traviny od malopěstitelů. Podpora 
regionálních výrobců a prodejen 
by měla být pro nás prioritou. Par-
dubice by měly být nejen městem 
kultury a sportu, ale hlavně měs-
tem, kde jsou lidé doma. Pojďme 
společný domov tvořit a ne politi-
kařit a rozdělovat.



8) Petr Hemský, hokejový trenér, 59 let

11) Mgr. Monika Kopecká, 
 vedoucí domova pro seniory Dubina, 40 let

10) PhDr. Jiří Kotyk Ph.D., pedagog a historik, 71 let

Představte si, že je Vám nad 
70 let nebo máte rodiče v 
tomto věku, a z ničeho nic se 
vám zhorší zdravotní stav na-
tolik, že už nebudete schopni 
se sami o sebe postarat. Co 
byste říkali tomu, kdyby tu byl 
někdo, kdo by za Vámi přijel 
domů, vysvětlil Vám, jaké máte 
možnosti, kdo by Vám mohl 
poradit, jaké pomůcky byste  
si měli pořídit, na jaké příspěv-
ky máte nárok a celkově by 
Vám pomohl nastavit pomoc 

tak, abyste nadále mohli zůstat 
doma a nemuseli někam do 
zařízení? Že by se Vám to líbi-
lo? Pak přijďte k volbám a vol-
te Pardubáky společně. Toto je 
totiž jedna ze zásadních věcí, 
které chceme na radnici pro-
sadit. Chceme dát lidem pocit 
jistoty, že až budou potřebo-
vat pomoci, bude tu někdo, 
kdo jim pomůže. Nechceme 
hledat důvody, proč to nejde, 
ale chceme najít cestu, jak to 
udělat, aby to šlo.

Narodil jsem se v Pardubi-
cích a mé rodné město se 
stalo mou celoživotní láskou. 
Působil jsem v něm jako uči-
tel i školní inspektor. Jsem 
členem Klubu přátel Pardu-
bicka a jako regionální histo-
rik rediguji klubový časopis. 
Jsem předsedou Masarykovi 

společnosti v Pardubicích 
a  Společností Jana Kašpara 
a Jana Pernera, jež opatrují 
hroby zmíněných osobnos-
tí- zakladatelů letecké a že-
lezniční dopravy v českých 
zemích. Přál bych si, aby mé 
rodné město vzkvétalo a šlo 
správným směrem.

8) Ing. Zdeněk Přikryl, majitel obchodu, 52 let 9) Ing. Jan Linhart, 
 předseda Klubu přátel Pardubicka, 67 let

Ať už vám slíbím cokoli, tak 
vám to buď někdo dávno slíbil 
a nesplnil, anebo teprve slíbí 
a pak stejně nesplní. Nedove-
du si již dnes představit, že by 
vlastně mohli být voliči, kteří by 
sliby nás politiků brali vážně. 
Důvod, proč se na vás obra-
cím, je ten, že mě samotného 
trápí velké množství věci, kte-
ré už sám pro sebe potřebuji 

změnit tak, abych mohl zase 
volně dýchat, cestovat, pod-
nikat, milovat… zkrátka žít jako 
svobodný občan ve svobod-
né zemi. Máme společné zá-
jmy. Pojďme o nich společně 
diskutovat a pojďme je také 
společně prosadit.
Motto: „K vítězství zla stačí, 
když dobří lidé budou sedět 
se založenýma rukama.“

Jsem zkušený nejen politický ma-
tador. Do komunální politiky jsem 
se zapojil již v roce 1990. Od roku 
1991 jsem pracoval jako náměs-
tek primátora města. Ve své gesci 
jsem měl mimo jiné životní pro-
středí, dopravu, privatizaci bytů 
i průmyslových podniků. To mi 
umožnilo spolupodílet se na vybu-
dování poctivých a stabilních zá-
kladů města, na kterých je možno 
město dále rozvíjet. V této době 
byla např. založena společnost 
EBA a.s., která zabezpečuje využití 
letiště pro civilní provoz. Z Vysoké 
školy chemicko- technologické 

vznikla pardubická univerzita. Stál 
jsem u vzniku městských podnikl 
jako služby města Pardubic nebo 
připravil jsem první vlnu privatiza-
ce městských bytů. A dalo by se 
pokračovat.......
V zastupitelstvu města Pardubice 
jsem byl celkem tři funkční obdo-
bí a působil jsem i v zastupitelstvu 
MO III.
Rovněž mám zkušenosti z výko-
nem státní správy - 2 roky jsem 
pracoval jako vedoucí živnosten-
ského úřadu. Posledních 12 let 
před důchodem jsem podnikal 
jako OSVČ a pracoval jako ředitel 
obecně prospěšné společnosti 
Hradubická energetická o.p.s. An-
gažuji se ve všech věcech kolem 
nás, chráním přírodu, pomáhám 
lidem, jsem předsedou Klubu přá-
tel Pardubicka.
Jsem předsedou spolku Zelená 
pro Pardubicko z.s., jsem vůdčí 
osobností v boji proti zprovoznění 
spalovny nebezpečného odpa-
du v Rybitví.
Myslím si, že řadu věcí ve měs-
tě i na obvodě lze dělat lépe. 
A k tomu chci také přispět. Mám 
k tomu dostatek trpělivosti, znalostí 
i zkušeností.



15) Ing. Oldřich Bubák MBA, spisovatel, 64 let

12) Petr Hemský, hokejový trenér, 59 let 13) MUDr. Karel Šťastný, lékař, 69 let

14) Petr Rydval, živnostník, 50 let

Kandiduji, protože 
mi  osud Pardubic není 
lhostejný a uvědomuji si 
to o to více, protože vy-
chovávám ještě nezleti-
lou dceru. Vždy jsem se 
snažil dělat vše naplno 
a vedla mne k tomu již 
naše rodina. Fotoateliér 
Hemský byla v Pardubi-
cích značka a já jsem 
lásku k focení podědil. 
Dnes mne žene kupředu 
láska ke sportu a hoke-
ji. Snažím se své zku-
šenosti v tomto oboru 
předávat dál. Syn Aleš 
Pardubice dlouhodo-
bě reprezentuje v NHL 
a já jsem jako otec na 
něj pyšný. Kdykoliv má 
čas a prostor,  snaží se 
předávat své zkušenosti 
zdejším mladým hoke-
jistům. A o to samé se 
v průběhu celého roku 
snažím i já.

Z mých dlouholetých 
zkušeností bych rád 
chtěl říci toto:
Pokud chceme změnit 
svět, nejprve se mu-
síme pokusit změnit 
a zdokonalit své nitro. 
To nám pomůže změ-
nit své bezprostřední 
okolí. Od tohoto oka-
mžiku zaznamenáme 
změny, které budou 
větší a větší a také 
význmanější. Všech-
no, co děláme, má 
nějaký účinek, nějaký 
dopad….a  dovede si 
představit, pokud do 
toho vneseme radost 
a pozitivní mysl, potom 
naše činnost bude mít 
smysl. A to hledáme…
SMYSLUPLNOST NAŠE-
HO BYTÍ.

Péče o zdraví lidí je mojí prací i koníčkem. Když dostanu možnost pra-
covat v zastupitelstvu, rád bych věnoval svoje síly poskytování kvalitní 
zdravotní péče pardubickým občanům.

Narodil jsem se v Pardubicích, 
kde po své profesionální fotbalo-
vé kariéře žiji. Chtěl byc aby sport 
byl pro mě celý život stěžejní. 
Vedle svého obchodu se věnuji 
fotbalové škole, kterou jsem se 
svým kamarádem založil. Čemu 
bych se chtěl dále věnovat?
Zlepšit podmínky pro sport. Aby 
více dětí sportovalo, což je v této 
době velice aktuální. Chci opět 
používat selský rozum, který ze 
společnosti i ze sportu vymizel. 
Prosazovat cestu, která v dřívější 
době vedla k úspěchům.  K tomu 
budu používat svou dlouholetou 
praxi v profesionálním sportu, 
a tím ovlivňovat sport jako tako-
vý.
Mé motto zní: „Nedělat z ničeho 
vědu, ale vyhrávat je krásné.“

16) Renata Říhová, produkční, 46 let, 17) Lucie Hlaváčová, DiS, dentální hygienistka, 39 let,  
18) Mgr. Klára Moravcová, dětský psycholog, 40 let, 19) Ing. Pavel Hovorka, odhadce nemovitostí, 44 let,  
20) Ing. David Roček, marketingový expert, 46 let, 21) Luboš Hlučka, realitní makléř, 54 let, 22) Martin Vítek, jednatel 
společnosti, 42 let, 23) Jan Rejda, obchodní ředitel, 45 let, 24) Pavel Kudláček, majitel stavební společnosti, 50 let,  
25) Lumír Sokol, majitel RC Ponorka, 58 let, 26) MUDr. Iva Heinová, lékařka, 57 let, 27) JUDr. Blanka Šimková, advokát-
ka, 68 let, 28) MUDr. Mgr. Eva Zálabská Ph.D., lékařka, 57 let, 29) RNDr. Leona Vařechová, vedoucí oddělení krajské 
hygienické stanice, 56 let, 30) Jan Tůma, provozovatel výletní lodi Arnošt, 45 let, 31) Mgr. Lucie Matrková, advokát, 
33 let, 32) Dana Dosoudilová Drtinová, majitelka společnosti, 54 let, 33) Jana Černíková, ekonom a pedagog,  
51 let, 34) Mgr. Klára Jelínková, ředitelka gymnázia, 47 let, 35) Ing. arch. Pavel Červený architekt, 53 let,  
36) MUDR. Miloslav Junek, 65 let, obvodní lékař, 65 let, 37) Jindřich Čeněk, manažer autoservisu, 46 let,  
38) Ing. Aleš Pék, technik, 60 let, 39) Lukáš Hencl, IT specialista, 41 let

HLAvOU I sRDceM PRO PARDUBIce



Představujeme naše lídry do městských obvodů

Kandidujeme do všech městských obvodů

Martin vítek, 42 let, jednatel společnosti 

Ing. David Roček, 46 let, 
marketingový expert ČSOB  Pojišťovny

Mgr. Monika Kopecká, 40 let, 
vedoucí Domova pro seniory Dubina

Ing. Jiří Hájek, 56 let, správce kaple sv. Anny, zastupitel

Městský obvod II

Městský obvod IV - Pardubičky Městský obvod VII - Rosice
Jan Rejda, 45 let, obchodní ředitel

Ing. Jiří Lejhanec, 53 let, soukromý podnikatel 
Městský obvod I - střed Městský obvod III - Dubina

Městský obvod V - Dukla

Městský obvod II - Polabiny

Celý volební program naleznete na www.pardubacispolecne.cz

KDyž DVa DěLaJí totéž, NeNí to VžDy totéž
Přátelé, kamarádi, Pardubáci, všechna volební seskupení budou ve svých vizích a programech slibovat hodně podobné věci. 
My jsme již ale v minulosti dokázali, že umíme dané sliby zrealizovat. Tyršovy sady nebo park Na Špici jsou toho důkazem. 
Vždy záleží na lidech, jejich charakteru a umu, kteří daný slib realizují. Myslete na to, až půjdete k volbám, a volte lidi, které znáte, 
mají zkušenosti a již se osvědčili. Slibujeme, že budeme používat zdravý selský rozum, naslouchat a vzájemně se respektovat.

VoLeBNí PRoGRaM Pardubáci společně
DoVoLte NáM UKáZat, Co SPoLeČNě MŮžeMe DoKáZat

1) efektivnější řízení města = více peněz pro rozvoj Pardubic!
Odstraníme zdvojené vyřizování agend mezi velkými a malými radnicemi
2) Startovací a sociální bydlení
Podpoříme systém startovací bytů a sociálního bydlení
3) Doprava – pomůžeme si sami
Podpoříme a urychlíme vznik městského inteligentního dopravního systému
4) Strategické projekty - investice s rozvahou
Budeme investovat s rozvahou - nechceme nádraží bez parkoviště nebo ulice bez stromů
5) Řeky a zeleň ve městě - rozlévat se má voda nikoliv beton
Prosadíme dokončení projektů revitalizace břehů Labe a Chrudimky
6) životní prostředí
Budeme bojovat proti obnovení provozu spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví
7) Bezpečné a čisté město
Posílíme pochůzkovou činnost městské policie zaměřenou na bezpečnost a čistotu našeho města
8) Stárnutí obyvatelstva - důchodci patří domů, nikoliv do domovů
Zajistíme terenního sociálního pracovníka pro seniory a nastavíme systém na míru potřeby pro rodiny
9) životní styl našich dětí
Přispějeme na kvalitnější stravu našich dětí ve školkách a školách, podpoříme regionální potraviny



Jak nás „správně“ volit na velkou i malé radnice
Komunální volby jsou zcela odlišné od krajských a parlamentních voleb.

V těchto volbách nemáte jen jeden hlas, ale 39 hlasů na magistrát města a 15 na Váš městský obvod. 
DeJte PROsíM „veLKý“ KřížeK k názvu naší kandidátky Pardubáci společně: Pardubáci, Patrioti 

a stAN, a až potom případně rozdejte nějaké křížky kandidátům, kterým fandíte. 

staré Čívice   
 • budeme vyvíjet aktivní tlak na Magistrát, aby výrazně ulevil od automobilové dopravy vybudováním  
 západního obchvatu Pardubic  •  vybudujeme cyklostezku do průmyslové zóny  • budeme usilovat  
 o omezení světelného smogu u frekventovaných silnic instalací ekologicky šetrného veřejného osvětlení 
 •  budeme podporovat sportovní oddíly a společenské akce • budeme jednat s Armádou ČR o jasných   
 pravidlech nočních letů vrtulníků

Opočínek   
 • dokončíme provedení kanalizace ve všech částech Opočínku  • zajistíme interval MHD max. jednou za  
 30 min. i o víkendu • zajistíme pravidelnou (i zimní) údržbu všech místních komunikací • revitalizujeme hřiště  
 •  vybudujeme chodník podél hlavní silnice, tak aby se každý dostal bezpečně na zastávku MHD, 
 včetně osvětlení nezvyšující světelný smog • zajistíme vlastního pochůzkáře městské policie na pomoc 
 a ochranu seniorů před „šmejdy“• budeme podporovat sportovní a společenské akce 
 (např. Letní Opočínské Hry)

Lány na Důlku   
 • opravíme příjezdovou silnici od Přelouče • aktivně budeme řešit problematiku spalovny, jak na úrovni 
 Magistrátu, tak na úrovni občanských aktivit (petice, protesty) • zajistíme interval MHD max. jednou za 30 min.  
 i o víkendu • zajistíme vlastního pochůzkáře městské policie na pomoc a ochranu seniorů před „šmejdy“ 
 • vybudujeme cyklostezku do Srnojed

svítkov  
 • budeme usilovat o vybudování kruhové křižovatky u závodiště v ulici Pražská, tak aby byl umožněn 
 bezpečný výjezd ze Svítkova
 • založíme Senior klub pro aktivní důchodce  
 • budeme podporovat sportovní oddíly jako (fotbal, hokejbal, baseball)
 • revitalizujeme svítkovský les, aby byl bezpečný jak pro pejskaře, tak pro rekreační sportovce
 • budeme vyvíjet aktivní tlak na Magistrát jako zpracovatele nového územního plánu, aby nové rozvojové  
 plochy neomezovaly stávající obyvatele obvodu novými hlukovými a dopravními zátěžemi
 • budeme provádět mediátorskou činnost při jednání mezi  starousedlíky a novousedlíky při řešení výjezdu  
 z nově vzniklé lokality řadových rodinných domů ve Svítkově u Bylanky
 • budeme usilovat o rozšíření mostu přes Labe do Rosic o pruh pro chodce a cyklisty
 • zpřístupníme (revitalizujeme) levý břeh řeky, tak aby nesloužil pouze rybářům, ale i veřejnosti  
 (lavičky, cyklostezka) 

VoLeBNí PRoGRaM Pardubáci společně
pro městský obvod VI.



Městský obvod Pardubice VI - Svítkov

Pardubice,  a zvláště městská část  Svítkov, 
jsou nejlepším místem pro život mé rodiny. 
Do Pardubic jsem se přiženil, založil rodinu 
a žiji zde už 20 let. Posledních 15 let pracuji 
jako odhadce nemovitostí a proto každý 
den navštěvuji rodinné domy či byty, ob-
čas i volné pozemky, na kterých vznikne 
nové bydlení. Proto je důležitá minulost 
a budoucnost místa pro bydlení, a to 
z pohledu občanské vybavenosti (školy, 
školky, lékaři, obchody, služby, místa pro 
sport a odpočinek), dopravní dostupnos-
ti i frekvence MHD, rovněž tak z pohledu 
bezpečnosti a sousedského soužití. 
Většinou platí, kde se dobře a spokojeně 
žije, tam jsou ceny nemovitostí vyšší. Mým 
cílem je využít a poskytnout svoje znalosti 
a zkušenosti ve prospěch obyvatel Pardu-
bic, aby jejich život byl spokojenější a lepší. 

1) Ing. Pavel Hovorka, odhadce nemovitostí, 44 let

2) Mgr. Lucie Matrková, advokát, 33 let 3) MUDr. Mgr. eva Zálabská, Ph.D., 
 primářka Pardubické nemonice, 57 let

Jmenuji se Lucie Matrková 
a jsem advokátka. V soukro-
mém životě jsem především 
manželkou a matkou dvou 
malých dětí. Pro vstup do ko-
munální politiky jsem se roz-
hodla proto, že žiji v Pardubi-
cích od narození a ještě pořád 
mám neutuchající chuť měnit 
místo, kde žiji, k lepšímu. 
Ze své advokátní praxe jsem 
zvyklá se svými klienty hledat 
cesty k řešení jejich problémů, 
nikoli důvody, proč to nejde. 
Setkávám se tedy s konkrétní-
mi lidmi a jejich konkrétními 
problémy, které dokážu kon-
struktivně a zároveň právně 
vyřešit.
Politiku, a to zejména tu ko-
munální, vnímám jako službu 
lidem – nám všem, nikoli jako 
vládu nad lidmi.

Jsem rodilá Pardubačka. Své-
mu městu jsem zůstala věrná, 
protože si myslím, že je to mís-
to k životu tak akorát. Kromě 
své rodiny jsem se celoživotně 
upsala mikrobiologii a Pardu-
bické nemocnici a současně 
i svému největšímu koníčku, 
tenisu. V nemocnici řeším 
především problematiku an-
tibiotické terapie závažných 
klinických stavů. V rámci Par-
dubického kraje pak antibio-
tickou rezistenci a její důsledky 

v účinné léčbě, tedy antibiotickou politiku. Na sportovním poli jsem 
letitým členem výboru odpovědným za závodní hru a sportovní pří-
pravu tenisového klubu LTC Pardubice, kde se současně podílím na 
přípravě našich hráčů. Mám zkušenosti s řízením, tvořením koncepcí, 
rozhodováním v příznivých i méně příznivých situacích. Současně jsem 
zdravě sebevědomá i vytrvalá v případech, za kterými se rozhodnu jít 
a dokončit je. Od rozdělané práce neutíkám. Zajímá mě míst,kde jsem 
se narodila a kde v současné době bydlím. 

4) Petr Horáček, realitní makléř, 41 let 5) Svata Pierce Horynová, důchodce, 68 let 6) Miroslav Fiala, řidič MHD, 46 let, 7) Marie Marková, spe-
cialista operations, 34 let, 8) Ing. Pavlína Hovorková, odhadce nemovitostí, 42 let, 9) Mgr. Marcela Hrnčálová, soudní tlumočnice, 46 let,  
10) Ing. Jan Vodrážka, voják, 35 let, 11) Pavel Chlad, živnostník, 48 let, 12) Andrea Richterová, účetní, 44 let, 13) Mgr. Marie Hrnčálová, důchodce, 71 
let, 14) Radek Dvořák, hasič, 44 let, 15) Ladislav Richter, technický specialista, 42 let

ÚMo VI 
č. 10


