
KDU-ČSL pro Vinohrady

Volby do zastupitelstev
obcí 5. a 6. října 2018

10
Volte

Křesťanská a demokratická unie -
Československá strana lidová
vylosované číslo: 10

1. Mgr. Jitka Ivičičová, advokátka,
 37 let, KDU-ČSL

2. Patrik Cibere, student FSS MU - obor
 bezpečnostní studia, 21 let, KDU-ČSL

3. Mgr. Martina Walczysko,vedoucí denního
 stacionáře Naděje, 32 let, nestraník

 

7. Dagmar Štefková, majitelka Profi Group,
 s.r.o., 59 let, nestraník

5. Monika Hanáčková, obchodní zástupkyně,
 47 let, KDU-ČSL

6. Ing. Jiří Kořínek,vedoucí HTS Nemocnice
 milosrdných bratří, 60 let, KDU-ČSL

8. Ing. Ondřej Medla,OSVČ-odborné tech.
 překlady AJ a NJ, 59 let, KDU-ČSL

4. Ing. Radek Sovička, stavební inženýr,
 53 let, KDU-ČSL

9. Ing. Martina Tioková,projektantka,
 48 let, nestraník

11. magistra farmacie,
 45 let, nestraník

10. JUDr. Česlav Gojný,

12. Ing. Bohuslav Jurásek,

13. Adam Hanáček,

 města Brna, v důchodu, 68 let, KDU-ČSL

 zařízení, 56 let, nestraník

K
Č

Mgr. Marta Maliňáková,

ředitel býv. Lázní

 obchodník,
 60 let, KDU-ČSL

 student VŠ,
 19 let, nestraník

15.  student VŠ,
 24 let, nestraník

14. Ing. Luboš Imramovský,

Václav Vlček,

projektant el.

Naši kandidáti do zastupitelstva:

Pokud nás chcete podpořit, dejte hlas
celému našemu týmu. Jednoduše: jeden křížek 
před název naší strany.

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
Častější úklid

Boj proti suchu

Nejlepší školy

Dostupné školky

Koordinátor oprav a uzavírek



Co chceme změnit a vybudovat:Mapa MČ Vinohrady:
Legální zázemí pro venčení – psí výběh od-
dělený od cest pro pěší (nyní je volný pohyb 
psů povolen pouze „U tří borovic“ za Bze-
neckou, kde ale chybí vybavení a plot mezi 

výběhem a cestou, po které jezdí maminky s kočárky, 
děti na odrážedlech, cyklisté,…) 

Nová parkovací místa v  souladu s  územ-
ním plánem (nyní nevyužitý pozemek je ve 
vlastnictví města a určen pro dopravu).

Obnovení bývalé cyklotrialové dráhy (mo-
mentálně nevyužitá plocha zarostlá pleve-
lem).

Posílení nedostatečné kapacity mateřských 
škol využitím prostor bývalé ZŠ Bzenecká.

Veřejné toalety mají být na místě, kde je lidé 
potřebují, kde navštěvují lékaře, obchody, 
úřad, … (vedení městské části zřídilo toalety 

ve smyčce trolejbusu a dotuje je částkou cca 100 tis. Kč 
ročně, kdo ale půjde tak daleko?).

Masivní zástavba nad poliklinikou Viniční 
(1 500 nových obyvatel) by před dokončením 
městského okruhu znamenala další zhor-
šení dopravní situace v Líšeňské a v Jedov-

nické ulici. Využijeme všechny zákonné prostředky 
k omezení megalomanských plánů.

• zajistíme častější vyvážení tříděného odpadu a na-
hrazování kontejnerů nádobami zapuštěnými do 
země

• zasadíme se o přímé spojení MHD do centra
• budeme podporovat kulturní život na Vinohradech 

podporou místních spolků i pořádáním společen-
ských akcí


