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Plzeň je ta pravá…
Plzeň je to pravé město.
Originální, zázračné,
neopakovatelné.
Máme Plzeň 
A nemáme Starobrno 
Ženatý, otec 3 dospělých dětí, skaut,
tramp. Lídr kandidátky KDU-ČSL
náměstek primátora města Plzně
— PRAVÁ VOLBA PRO PLZEŇ do
zastupitelstva města. Má velké zkušenosti
ve všech oblastech městské správy. Na konci 80. let pracoval jako železniční
geodet a projektant a od počátku 90. let působil jako místostarosta a starosta
Slovan. Následně měl jako náměstek primátora ve své působnosti postupně
územní plánování, investice, bydlení, životní prostředí a MHD.

Ing. Petr Náhlík

Proč se jako geodet a projektant zabývám dlouhá
léta komunální politikou?
Chtěl jsem být v mládí architekt. Ale jako dítě ze skautské rodiny jsem za
socialismu neměl šanci. Šel jsem tedy studovat geodézii, jedno z mála
svobodných povolání. Baví mne měnit tvář města, zohyzděnou socialistickými
plánovači. Již 25 let se snažím zpřístupňovat pěším i cyklistům krásná zákoutí
města, kam se autem nedostanete.
Já sám auto nemám, ale musím respektovat, že většina občanů se rozhodla
jinak. Na 2 občany Plzně dnes připadá 1 auto, proto je nutné zkvalitňovat nejen
nabídku MHD, ale také stav komunikací a začít stavět další parkovací domy.

Absolvent Fakulty aplikovaných věd
ZČU, ženatý, otec 3 malých synů. Lídr
programátor, člen Rady MO Plzeň 3 kandidátky KDU-ČSL — PRAVÁ VOLBA
předseda KDU-ČSL v Plzni
PRO PLZEŇ do Zastupitelstva MO
Plzeň 3, dvojka do zastupitelstva města.
Mnoho zkušeností získal v končícím volebním období jako radní na MO Plzeň 3.
“Přál bych si, abychom si Plzeň víc užili, protože stačí mít vize, lepší hospodaření
a bude na vše, na co si vzpomeneme.”

Ing. Stanislav Šec

MHD musí být čistá, levná, rychlá a spolehlivá!
V minulém volebním období se nám podařilo prosadit velké množství slev pro
děti, rodiny, dárce krve a válečné veterány.
Chceme zlevnit roční předplatné pro studenty (15-26 let) o 50 %. Chceme sjednotit
jízdné pro důchodce. Nemá logiku, že senioři do 70 let musí platit, a senioři nad
70 let ne. MHD zdarma pro všechny seniory rozpočet města zvládne. Slibovat
MHD zdarma pro všechny cestující by znamenalo buď lhát, nebo ročně škrtnout
v rozpočtu investice za více než čtvrt miliardy a uhradit jimi provoz MHD, který
dnes stojí město 900 miliónů Kč. Vždy platilo, že co nestojí nic, nestojí za nic.

Vaše podněty nás zajímají! Napište nám
je na adresu: https://plzen.kdu.cz/anketa

My Plzeňáci, volíme v komunálních volbách své zástupce do dvou zastupitelstev. Volíme Zastupitelstvo
městského obvodu (ZMO)
a Zastupitelstvo města Plzně
(ZMP).
Každý občan obdrží do
schránky dvě kandidátní listiny - jednu pro volby „do
obvodu“, v němž má trvalé

bydliště a druhou „do města“. Všechny volební strany
jsou uvedeny na jedné volební listině – zvlášť do ZMO
a zvlášť do ZMP.
POZOR! Vzhledem
k množství volebních stran
(„do města“ je jich 16!) mohou být jejich kandidátky
vytištěny na obou stranách
volební listiny!

u názvu KDU-ČSL — PRAVÁ
VOLBA PRO PLZEŇ. Tím
nám dáte tolik hlasů, kolik
máme kandidátů na listině.



podpoříte celou kan Pokud
didátku KDU-ČSL — PRAVÁ
VOLBA PRO PLZEŇ, ale
i pár kandidátů jiných stran,
v tom případě se počet hlasů
pro nás sníží o počet hlasů
„zakřížkovaných“ na jiných
kandidátních listinách.



Jak správně volit?

Chcete-li nás podpořit, stačí,

 zakřížkujete-li „rámeček“

Pro mne je hlavní být

PRO. Jsme pracovití
lidé, kteří znají svoji
cenu. Pro mě není frází
rčení „o člověka mi jde
především“ – což je dáno
mojí profesí. Nenechme
se přesvědčit „novými
politiky“, kteří jsou PROTI
a „na vlně odporu“ se
snaží popírat podstatu.

Máme na čem
stavět. Pojďme
do toho! Buďme
PRO!
MUDr. Jiří Podlipný, Ph. D.

Zastupitelstvo, které
vzejde z těchto voleb,
bude řídit naše město po
další čtyři roky a důsledky
některých jeho rozhodnutí
přetrvají ještě podstatně
delší dobu.
V zastupitelstvu
města hodlám uvažovat a chovat se
tak, jako by zde
byli se mnou nejen
naši voliči, ale i naši
předci a naše děti.

Doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.
prorektor ZČU pro rozvoj a vnější vztahy
předseda Pravé volby pro Plzeň

psychiatr

Parkování na povrchu již

Chci se angažovat v tom,

vyčerpalo možnosti města.
aby v Plzni byly dostupné
Je nutné začít pracovat
jak startovací byty, tak
s prostorem nad i pod
dostatek míst v MŠ
povrchem. Politici se
i ZŠ. Je velmi důležité,
tomuhle problému Plzeň 1 aby právě vzdělaní
zatím vyhýbají. Já se ale
mladí lidé, kteří tady
právě jeho řešení
vystudovali, u nás
chci věnovat.
v Plzni zůstávali.
Z vlastní zkušenosti vím,
Aby Plzeň byla
že obyvatelé MO Plzeň 1
skutečně univerzrovna tohle uvítají.

MO

Zaparkuji
Lochotín!

zitní město,
nejen město
s univerzitou!

Mgr. Štěpán Krňoul

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.

učitel, zastupitel MO Plzeň 1

vedoucí katedry ruského a francouzského jazyka - ZČU

Pomoc bližním je mým
životním údělem, a dokud
budu moci, budu pomáhat.
Nejen v rámci Městské
charity v Plzni, ale chci
dokončit i projekty,
Plzeň
které jsem inicioval a na
jejichž uvedení do praxe
se významně podílím.
Dáte-li mi ve volbách svůj
hlas, mohu slíbit (mimo
jiné), že

Bezpečnost vnímám jako

zásadní předpoklad pro
příjemný život nás všech.
Proto chci své zkušenosti uplatnit v účinné
2 prevenci proti jevům,
jako jsou toxikománie,
alkoholismus, prostituce,
gamblerství, ale i bezdomovectví.

MO

domov pro seniory
na Slovanech
bude!

V prevenci proti
kriminalitě
je třeba působit
kompaktně!

Mgr. Pavel Janouškovec

Ing. Mgr. Martin Černý

ředitel Městské charity Plzeň, místostarosta

státní zaměstnanec

Jsem pedagogickým

Životním prostředím se
zabývám profesně řadu
odborníkem, proto
let. Chci pomoci s hoschci řešit kapacitu
podařením dešťovou
základních
vodou v našem městě,
škol, které již
brzy nebudou Plzeň 3 své zkušenosti mohu
uplatnit i při výsadbě
schopny pojmout
a péči o stromy v Plzni.
všechny spádové
žáky. Postarám se
Kvalitní zeleň a voda
také o zkvalitnění
jsou pro obyvatele
materiálních
města stejné důležipodmínek škol.

MO

té, jako bezpečnost
na ulicích, MHD,
nebo veřejné
osvětlení!

Pomohu
s rozšířením
kapacit škol.
Mgr. Ivana Bartošová

Mgr. Bc. Michala Mariňáková

náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje

projektová konzultantka, bioložka

Chci, aby Újezd a Červený

Není mi lhostejné
životní prostředí v našem
Hrádek byly spojeny kvaokolí. Nesouhlasím
litním chodníkem. Pro
s přehnaným
bezpečnost místních
betonováním na úkor
obyvatel i těch, kteří se
Plzeň
4
městské zeleně, ani
tu jen prochází, je vzhles necitlivými zásahy
dem k množství cyklistů
do městských parků.
nutné v této lokalitě
Jsem pro zachování
dokončit i cyklostezku. Na
dostatečného prostoru pro
místech, kde jsou cyklostezrostliny a živočichy.Chci
ky a trasy procházek, chci
podpořit MHD i cyklistiku
prosadit i vybudování pítek.
v Plzni.

MO

Ing. Jiří Lodr

ředitel Diecézní charity Plzeň

Bezpečný a pohodový prostor pro
chodce i cyklisty
v našem obvodě!

Za Plzeň šetrnou
ke své přírodě
i ke zdraví svých
MUDr. Petr Lejčko
obyvatel!
psychiatr

