
Vytrvejme 
ve společném úsilí  
o čisté město bez 
špinavých praktik.
Ing. Pavla Brady kandidátka na primátorku Opavy

p o d í v e j t e  s e  n a  n a š e  p r o g r a m o v é  s c h é m a  

1. Znáte nás.
Potkáváme se na ulici. Léta 
jsme si odpracovali v občan-
ských iniciativách a v radnič-
ní opozici. Od roku 2010 jsme 
pracovali jako zastupitelé 
a radní pod hlavičkou sdru-
žení SOS pro Opavu. S naši-
mi 12 zastupiteli jdeme do 
nových voleb se stabilním 
týmem a dohledatelnými vý-
sledky.

3. Máme zkušenosti. 
Na rozdíl od vítězných voleb 
2010 se dnes o vaše hla-
sy uchází zkušení, vyškolení 
profesionálové. Vypadá to, že 
budeme možná vůbec nejzku-
šenější formací v novém zastu-
pitelstvu. Programová témata 
garantují kandidáti, kteří se 
jimi dlouhodobě zabývají, mají 
k nim profesně a/nebo osob-
ně blízko.

2. Máme kredit. 
I když nám média přičítala 
první poslední, oprávněně 
i neoprávněně, jedno nám při-
šít nemohla: korupci, protekci 
a osobní obohacování. Není to 
tak, že se na nic nepřišlo. My 
jsme prostě žádnou lumpár-
nu neprovedli. A nemáme ji 
v plánu ani teď. Naši kandidáti 
podepsali přísný etický kodex. 
Kdyby pochybili, půjdou.

4. Máme vhled. 
Napravili jsme mnohé hříchy 
opavské komunální politiky. 
Mnohé = ne všechny. Máme 
připravené projekty, další plá-
ny nosíme v hlavě. Všechny 
jsou založeny na velmi reál-
ných základech. Městská po-
kladna není pohádkový oslík. 
Ale když myslíte na výsledek, 
a ne na osobní prebendy, dá 
se zvládnout ledacos.

4× proč nás znovu poslat do práce

Bezpečnost  
a prevence 
kriminality

Více peněz do krimi-
nální a protidrogové 
prevence. Nové vede-
ní městské policie. Po-
moc seniorům proti 
dealerům a šmejdům.

Bydlení  
a rozvoj sociálních 

služeb
Odpovědné 

hospodaření 

Politika dostupného bydlení. Moder-
nizace domů a bytů. Velká pozor-
nost seniorům a hendikepovaným. 
Nové komunitní centrum pro zdra-
votně znevýhodněné. Odstraňová-
ní bariér. Nedotknutelnost rozsahu 
zdravotnických služeb ve městě.

Podpora  
vlivu a zájmů 

mládeže

Zdravý  
životní styl

Příjemný  
veřejný  
prostor

Transparentní  
investice, vyrov- 
naný rozpočet, 
snižování nákladů 
a dluhu. Systema-
tická péče o maje-
tek města.

Podpora školství  
a rodin s dětmi

Podpora  
kultury

Rozvoj  
dopravy

Transparentní  
politika

Zdravější  
životní  

prostředí

Kvalita  
prostředí

Správa  
města

Kvalita  
života

Vyvážená podpora 
všem druhům dopra-
vy. Zklidňování obyt-
ných zón. Parkování. 
Cyklostezky a bezpeč-
né přechody.

Otevřená diskuse. Revita-
lizace budov, prostranství 
a parků. Nová místa k se-
tkávání. Nové zahrádky. 
Stop hypermarketům. 

Rozvoj zeleně. Opatření 
proti hluku a spalování 
odpadků. Dotace na kot-
le. Rozvoj recyklace.

Rozvoj trhů. Zdra-
vější jídla do škol-
ních jídelen. Ozna-
čování lokálních 
potravin. Trva-
lý zákaz kouření 
v městem vlastně-
ných restauracích.

Systémová obrana před korupcí a kli-
entelismem. Férové tendry. Veřejně pří-
stupné informace. Snadnější kontakt 
se zastupiteli. Elektronizace města.

Větší prostor názorům a zájmům mla-
dých lidí. Zřízení otevřeného výboru pro 
děti a mládež. Poskytnutí prostor  
k setkávání a aktivitám. Pomoc s uplat-
něním mladých na trhu práce. 

Podpora 
zaměstnanosti  

a podnikání
Spolupráce škol, 
úřadu a podnika-
telů. Nové granty. 
Nové coworkingo-
vé centrum.

Více peněz pro více 
stylů a žánrů. Pod-
pora městských kul-
turních organizací. 
Podpora mladých 
talentů. Organizace 
výletů za kulturou. 

Pružná kapacita mateřských 
škol. Předškolky od 2 let. Finanč-
ní podpora rodinných aktivit. 
Granty pro volný čas. Další hřiště. 
Integrace hendikepovaných. 

Podpora sportu  
a sportování

Přednostní podpora sportovních 
aktivit dětí, mládeže a veřejnosti. 
Výstavba nových veřejných hřišť. 
Zachování podpory vrcholového 
sportu za nových podmínek.

Podrobnější představu o našich 
plánech můžete získat  

a kompletní volební program 
stáhnout z našeho webu.



Profily, výsledky práce ve volebním období 2010 – 2014, pozvánky na akce  
a další informace najdete na našem webu a na Facebooku.

Zelená pro moderní a zdravé město
to  j s o u  n a š e  k a n d i d át k y  a  n a š i  k a n d i d át i  

6
Mgr. Zdeněk Frélich
poradce v oblasti 
životního prostředí, 33 let

10 
MUDr. Dalibor Hudec
dětský lékař, 37 let

7 
Simona Streitová
zdravotní sestra,  
46 let

11 
Mgr. Hana Mrosková
asistentka prodeje pro 
zahraniční trh, 34 let

8 
Ing. Daniel Michalík
technik úpravny vody 
Podhradí, 33 let

9 
Ing. Jana Grygová
manažerka kvality, 26 let

14 
Miroslav Nedvídek
manažer v pojišťovnictví, 
54 let

15 
Ing. Jana Kašparová
projektová manažerka, 
48 let

16 
Josef Macháč
textař, rapper, tanečník, 
19 let

12 
Bc. Marek Vinárek
trenér, 37 let

17 
PhDr. Šárka Čížková
pedagožka, 51 let

13 
Martina Baierová
projektová manažerka, 
35 let

2 
Pavel Stehlík
obchodně-technický 
manažer, 49 let

3 
Mgr. Olga Pavlíčková
majitelka jazykové školy 
Vista Alegre, 40 let

4
Mgr. Ondřej Kubesa
kouč, lektor, odborný 
asistent, 26 let

5 
Mgr. Lenka Mikulová
učitelka, 42 let
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Ing. Pavla Brady
náměstkyně primátora, 42 let
kandidátka na primátorku Opavy

18 
Mgr. Aleš Bystrianský
referent krajského úřadu 
pro památkovou péči, 
34 let

22 
Bc. Tomáš Baier
IT specialista, 32 let

19 
Markéta Nedvídková
studentka hotelové školy, 
20 let

23 
Naděžda Lindovská
operátorka 
ve strojírenství, 41 let

20 
Ing. Martin Stein
analytik, 30 let

21 
Mgr. Martina 
Hrazdilová
lékárnice, 42 let

26 
Ondřej Těšina
strojírenský technolog, 
30 let

27 
Hana Podolská
prodavačka, 36 let

28 
Jiří Valenta
spolumajitel čajovny 
Harmonie, 50 let

24 
JUDr. Jaroslav 
Bronczek
majitel společnosti 
TUMAPOL CZ, 66 let

29 
Žaneta Wolingerová
administrativní 
pracovnice, 44 let

25 
Mgr. Jana Polášková
učitelka, 32 let

38 
Pavel Měkýš
programátor CNC strojů, 
33 let

39 
Jitka Škarohlídová
výtvarnice, 66 let

36 
Marcel Kuzník
živnostník v oboru lesnic-
ké hospodářství, 39 let

37 
Mgr. Zuzana Vilášková
obchodní referentka  
pro export, 27 let

ZelenaProOpavu.cz

34 
Rostislav Neuwirth
učitel tance, 26 let

35 
Ing. Marie Trantinová, 
Ph.D.
pracovnice zemědělské-
ho výzkumu a vývoje, 
56 let

32 
Jan Pelc
dispečer, 27 let

33 
Bc. et Bc. Pavla 
Nedopilková
středoškolská učitelka, 
37 let

30 
Mgr. Pavel Pracný
geolog a lektor 
ekovýchovy, 27 let

31 
Mgr. Jana Žáčková
vysokoškolská 
pedagožka, 42 let

Přijďte k volbám!

 


