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Daniel Mayer, MBA, ANO
Narodil jsem se v Olomouci, od svých tří let  jsem však 1. 
vyrůstal v Ostravě. Od malička jsem ale jezdil do Jihlavy 
za otcem, kde jsem se v roce 2003 usídlil natrvalo.  V le-
tech 1998-2000 jsem žil a pracoval v New Yorku, v mezi-
čase jsem strávil 4 měsíce v Indii a do svých 25 let jsem 
procestoval polovinu zemí EU. V roce 2005 jsem získal 
titul European Bachelor’s in Business Administration na University of New 
York in Prague a v roce 2007 titul MBA na City University of Seatt le. 

 V roce 2004 jsem založil společnost EUFC CZ která se zaměřuje na ob-
last dotací a dotačního managementu, moje společnost se mezitím stala 
jednou z deseti největších fi rem v oboru. Ve své práci se zaměřuji ze-
jména na přípravu investic s využitím evropských či státních dotací. Ve 
volném čase se věnuji rodině a snažím se sportovat a cvičit se ve střelbě.
Asi nejvíce se orientuji v přípravě investic a v dotacích všeho druhu. 2. 
Věřím, že se svými zkušenostmi bych mohl být Jihlavě v tomto smyslu 
užitečný. Rád bych se věnoval také územnímu rozvoji a strategickému 
plánování, kde bych se rád zaměřil na plánování a správný výběr strate-
gických investic města. Zajímá mě rovněž způsob, jak město nakládá se 
svým majetkem, a hodlám velice podrobně zkoumat činnost naší staro-
nové koalice. 
Neuvážený územní rozvoj a zcela nekoncepční urbanismus (viz nové síd-3. 
liště v Heleníně). Nevyrovnané hospodaření města a snaha staronové ko-
alice investovat (a nadměrně zadlužit naše město!) do projektů, které ne-
přinášejí ekonomické benefi ty a jsou zaměřené na úzkou cílovou skupinu 
občanů. Ale úplně nejvíce mě trápí to, že staronové vedení města nám ne-
nabízí žádnou vizi a perspektivu a není schopné se dívat na rozvoj města 
v dlouhodobých (10 a více let) horizontech. S tím souvisí i neschopnost 
staronové radnice oživit centrum města, které pohříchu upadá a stagnuje. 

Mgr. Olga Kourková, ANO
V Jihlavě jsem se narodila a žiji zde již přes 41 let. Vy-1. 
studovala jsem obor farmacie na Univerzitě Karlově, 
kterému se 18 let věnuji jako lékárnice. Zajímá mne též 
přírodní medicína, externě jsem vyučovala na VOŠ far-
makognosii (věda o léčivech přírodního původu).
Oblast, které jsem se věnovala při tvorbě programu do komunálních 2. 
voleb, a která je mi díky mé práci s lidmi nejbližší, je problematika soci-
ální péče.
Jako největší problém bych uvedla, že sociální služby v Jihlavě jsou po-3. 
skytovány roztříštěně a nedostatečně. Sociální službou by měla být 
i pomoc při ztrátě zaměstnání, bydlení, pomoc mladým rodinám, seni-
orům a všem, kteří se dostanou do těžké životní situace. Do našeho pro-
gramu jsme zakotvili zřízení komunitního centra, jedná se o poskytova-
tele komplexních sociálních služeb přehledně, na jednom místě, včetně 
například bezplatné právní poradny, vzdělávání atd.

MUDr. Zdeněk Faltus, ANO
Narozen 1957, povoláním lékař a podnikatel.1. 
Chtěl bych se věnovat sociální problematice, včetně so-2. 
ciálního bydlení.
Osobně mě nejvíc trápí politická situace v České re-3. 
publice a existence klientelistických skupin, napoje-
ných na veřejný sektor, na veřejné zakázky. Hra na demokracii v džungli 
poměrného volebního systému.

MVDr. Božena Kremláčková, KSČM
Veterinární lékařka, členka Strany demokratického soci-1. 
alismu, členka zastupitelského klubu KSČM, „služebně 
nejstarší“ zastupitelka v MěZ Jihlava (od roku 1990, 
s přestávkou jednoho volebního období, doposud).
Hodlám se i nadále věnovat sociální problematice a ži-2. 
votnímu prostředí. Chci, aby se  naše město Jihlava rozvíjelo po všech 
stránkách a aby se zde jeho občanům dobře žilo a byli na své město hrdí. 
Tvář města tvoří občané, a ne pouze sportovní kluby.
Problémů, které je třeba řešit, je více. Důležité je řešení sociálního byd-3. 
lení a sociální pomoci potřebným, ne však na úkor druhých. Větší péče 
o zeleň a dořešení odpadového hospodářství města.

Pavel František Daněk, KSČM
Narodil jsem se v Havlíčkově Brodě, a v Jihlavě bydlím 1. 
od dětství. Je mi 19 let, a jsem studentem 1. ročníku 
Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Moje záliby jsou: 
hudba, zvířata, houbaření, politika, ale hlavně fotbal, 
kterému se i aktivně věnuji. 
Ti, kteří obdrželi můj předvolební program, jistě ví, že bych se chtěl vě-2. 
novat zavedení bezplatné dopravy, která je možná a funguje již v 17 měs-
tech Evropy (v ČR jsou to Frýdek Místek a Třeboň). Proč tedy nedopřát 
i jihlavským obyvatelům tento komfort? Dopady pro Jihlavu by to mělo 
obrovské, například nárůst turistů, kteří sem přijedou utrácet peníze. Mů-
žeme také zmínit úbytek aut na silnici, které v dnešní době tvoří obrov-
ské kolony, a nejen to, také „díky“ tomu jsou naše silnice rychleji zničené 
a je brzy nutná drahá oprava. Proto se pokusím zavést dopravu zdarma. 
Budeme chránit životní prostřední, a i městské fi nance na opravy.

 Dalším bodem zájmu je u mě určitě sport, ať už se jedná o protěžovaný 
hokej a fotbal, tak i o méně známé sportovní  kluby, které tady máme. 
Sport je důležitý hlavně pro mládež, která díky pomoci města může po-
dávat skvělé výkony. Pokud tedy má někdo  chuť a zájem věnovat veškerý 
volný svůj čas tvrdému treninku, tak proč ho nepodpořit, aby si splnil 
svůj sen a něco dokázal všem ostatním?

 V neposlední řadě bych rád udělal něco pro všechny, ať už jsou mladí, 
nebo staří.

 Jak jistě víte, stav chodníků je ve větší části města kritický, a proto bych 
rád dosáhl toho, aby jejich opravy byly účelné a na nejvíce postižených 
místech, nikoliv podle toho, kdo v té které lokalitě bydlí - zda prominent, 
či řadový občan. Dalším bodem bych rád dal najevo nespokojenost vět-
šiny maminek, že Jihlava má málo míst ve školkách. Proč tedy nevyužít 
opuštěné budovy na rekonstrukci školek, místo k vybudování azylových 
domů, kterých je již dost? Děti jsou naše budoucnost, tak se o ně musíme 
podle toho i starat. 
 Co je mi největším trnem v oku? Určitě doprava. I když je  zmiňovaná 3. 
několik volebních období, stále s ní nikdo nic nedělá. Pokud vezmeme 
v potaz, že 50tisícová. Jihlava má dražší jízdné, a dokonce i na kratší 
vzdálenost, než milionová Praha, tak je něco špatně. Proto bych se rád 
soustředil na zvýšení efektivity a zrušení plateb za jízdné. Pokud dokáže 
město zařídit, aby MHD fungovala i bez investice občanů, mělo by toho 
využít a šanci chytit za pačesy. 

Ing. Pavel Šlechtický, KSČM
Jihlavským zastupitelem jsem již delší dobu. Práce v za-1. 
stupitelstvu mě vždy bavila, a proto jsem se rozhodl 
znovu kandidovat. Mé názory a postoje jsou, myslím, 
známé. Proto bych raději chtěl znovu poděkovat všem 
Jihlavanům, kteří přišli k volbám, a zejména voličům, 
kteří podpořili kandidáty KSČM, i mě osobně. Velmi si 
toho vážím.
V městském zastupitelstvu bych chtěl spolupracovat se všemi, kterým 2. 
půjde o zlepšení života občanů Jihlavy a o rozvoj města. Naplnit náš vo-
lební program. Dát přednost opravám chodníků, před v minulém období 
preferovanými cyklostezkami. Rekonstruovat městské vodovody a kana-
lizaci. Pozornost budu věnovat životnímu prostředí, bezpečnosti občanů 
i sociální oblasti, včetně romské problematiky.
Osobně mě trápí stále vysoká nezaměstnanost, postihující řadu našich 3. 
spoluobčanů. K 30. září tohoto roku hledá práci v jihlavském okrese 4762 
občanů, což je míra nezaměstnanosti 6,3 %. Ve stejném období minulého 
roku to bylo 6,5 %. Práci hledá  v současné době 404 absolventů škol, 
což je vlastně celá škola, plná nezaměstnaných mladých lidí. Každý jistě 
chápe jejich frustraci. Jihlava, s polohou u dálnice mezi Prahou a Brnem, 
má příznivé podmínky pro podnikání a vyšší zaměstnanost. Město by 
tomu mělo výrazněji napomoci.  

 Přivést do Jihlavy další investory. V průmyslové zóně v Hruškových Dvo-
rech zbývá k tomuto účelu asi 30 hektarů převážně v soukromém vlast-
nictví. Další možnosti jsou při výpadovce na Pelhřimov i v prostoru bý-
valých pístovských kasáren, které nesmí být využity jako ubytovny. Další 
možnosti by měl nabídnout i nový územní plán. Hledat investory i se za-
měřením  na vysokou kvalifi kaci, aby mladí jihlavští vysokoškoláci nemu-
seli zůstávat v Praze nebo v Brně.

STRANA 6

Představujeme nově zvolené členy …
(Pokračování ze str. 4)

(Pokračování na str. 8)


