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Mgr. Hana Pospíšilová, 45 let, vedoucí lékár-
ny

Prof. Mgr. Libor Jan, Ph. D., 58 let, KDU-ČSL, 
vedoucí Historického ústavu na Filozofické 
fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Dan Koudelka,  
26 let, KDU-ČSL, student

Josef Laub, 26 let, KDU – ČSL, student po-
sledního ročníku medicíny

Doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D., 55 let, učí a 
provádí výzkumnou práci na Přírodovědecké 
a Pedagogické fakultě Masarykovy univerzi-
ty v Brně.

PhDr. Vladimíra Nováková, 57 let, zdravot-
nický pedagog
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Kristina Kollnerová, 30 let, je na MD, příleži-
tostně prodavačka v řeznictví na ulici Oblá

Ing. Irena Beránková, 47 let, výzkumná pra-
covnice

Mgr. Jana Luňáková, 32 let, lékárnice – nyní 
na MD

Ing. Eduard Bauchner, 80 let, KDU-ČSL, 
důchodce

Ladislav Kratochvíl, 74 let, důchodce

Marie Hrubá, 74 let, důchodce

Josef Sluka, 90 let, KDU-ČSL, důchodce
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Lídr kandidátky

Mgr. Hana Pospíšilová, 
vedoucí lékárny

Pocházím z překrásného valašského kraje. V Brně jsem studo-
vala a pak se sem i vdala, na našem sídlišti žiji již 20 let.  Mám 
2 děti. Dcera studuje Biskupské gymnáziun, syn začíná se stu-
diem medicíny. Obě děti jsou aktivními skauty a korfbalisty.

Profesí jsem lékárník, vystudovala jsem brněnskou farma-
ceutickou fakultu.  Po ukončení  mateřské dovolené  jsem v 
roce 2006 nastoupila do naší  malé sídlištní lékárny a jsem 
tam až dosud, 8 let již na pozici vedoucí. Snažím se tak sklou-
bit náročnou, ale pěknou práci s rolí manželky a mamin-
ky. Díky působení v lékárně jsem v každodenním kontaktu s 
lidmi, staršími i mladšími. Ráda jim naslouchám a čerpám z 
jejich moudrosti. Dbám na to, aby lékárna byla místem, kam 
si chodí klienti nejen pro své léky, ale i pro úsměv a pěkné slo-
vo. Ve volném čase cestuji u nás i v zahraničí. V zimě lyžuji, 
v létě zase zdolávám české nebo slovenské hory. Ale relaxuji i 
u dobré knížky či v divadle.

V  komunálních volbách kandiduji poprvé. Jsem nestraník, 
ale filosofie KDU – ČSL mi byla vždy blízká. Otázky rodiny a 
výchovy dětí, jejich zdravý vývoj a utváření charakteru jsou 
pro společnost velmi důležité. Navíc jsem se na úrovni naše-
ho města Brna setkala s několika členy, jejichž morální kva-
lity, inteligence i úžasné vize a nápady mě oslovily a chtěla 
bych s nimi spolupracovat. 

Jako Váš letitý spolubydlící přesně chápu a znám problémy 
sídliště, trápí přece i mě a mé blízké. Při setkávání s  Vámi 
jsem se aktivně tázala na to, co chcete zlepšit. Dominovala 
problematika parkování, ale i nedostatek dostupných bytů pro 
vaše dospělé děti. Ne vždy se cítíte u nás bezpečně, vadí Vám 
rušení nočního klidu. Chybí nám tu kvalitní kavárna či vinár-
na. Radnice by měla být otevřenější všem, mělo by se zvýšit 
využití webových stránek či sociálních sítí, aby se tvořil zá-
jem o dění kolem nás i u mladé generace.
U toho všeho budeme chtít začít. 

Děkuji za podporu a zvu Vás 
k nadcházejícím volbám. 

Volební program KDÚ – ČSL 
a NEZÁVISLÍ pro komunální volby 2018

Co chceme
• Pokud se uskuteční dle Referenda nová výstavba v lokali-
tě Kamenný vrch II., budeme usilovat o nastavení pevných 
podmínek, které zaručí, že vše proběhne v souladu s poža-
davky obyvatel, v daných termínech a nezhorší se význam-
ně kvalita života obyvatel naší MČ.

• Podpoříme cenově dostupné bydlení pro mladé rodiny a 
seniory.

• Budeme aktivně řešit potíže s dopravou v naší MČ zvýše-
ním kapacity MHD.

• Zasadíme se o efektivní  řešení palčivé problematiky ob-
tížného parkování v Novém Lískovci, chceme vést debatu o 
rezidenčním parkování.

• Je potřeba modernizace komunikace MÚ s obyvateli – ak-
tivní, pružný web, fb – a tím přiblížení k mladé generaci.

• Budeme se aktivně snažit o navýšení možností kulturní-
ho, společenského a sportovního vyžití obyvatel Nového 
Lískovce – pro jednotlivce, ale hlavně celých rodin, větší 
propagaci všech akcí, probudit v lidech zájem o společné 
aktivity a stmelení sídliště.

• Vybudování důstojných prostor pro akce tohoto typu a 
místo setkávání obyvatel Nového Lískovce se již plánuje. 
Bude potřeba dohlížet, aby se správně využívaly a vy se o 
možnostech vždy dozvěděli včas. 

• Cítíte se na sídlišti vždycky bezpečně? Zasadíme se o vět-
ší ostrahu a aktivnější přístup policejní hlídky a ne jen roz-
dávání pokuty za špatné parkování.

• Taky by se Vám líbilo napojení na stávající cyklostezky? 
Nám ano a pokusíme se je prosadit.

• Zajistíme pro potřebné tzv. senior bus v naší MČ a budeme 
podporovat poznávací zájezdy pro seniory.

• Farmářské trhy u nás na sídlišti chybí, budeme chtít je u 
nás organizovat.

Petr Hladík
kandidát na primátora

Více na:
www.brnojebozi.cz/program

Připravili jsme konkrétní zlepšení,
díky kterým budeme pořád moci říkat,

že Brno je boží.

Dostupné bydlení

Řešení parkování na sídlištích

Kratší uzavírky a výluky

Víc zeleně

Častější úklid
Boj proti suchu

Nejlepší školy

Dostupné školky

Koordinátor oprav a uzavírek


