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Na úvod bych vás rád požádal, zda 
byste nám o sobě mohli něco prozra-
dit. Zároveň by mě zajímalo, čeho si 
na sobě nejvíce ceníte a co byste rádi 
v životě dokázali?

Lenka: Od dětství mě provází velká 
vášeň k historii, takže jsem se stala his-
toričkou, učitelkou, průvodkyní a lek-
torkou přednášek. Co si na sobě nejvíc 
cením, je otázka spíše pro moje okolí. 
Ale vždy jsem si zakládala na upřímnos-
ti, na zásadě neslibovat nesplnitelné. 
Mám vůli dotáhnout věci do konce a 
nadchnout pro své nápady další. Mým 
cílem je rozvoj kultury, školství a turis-
tického ruchu. Vedle profesního života 
je pro mě vždy na prvním místě moje 
rodina a přátelé. S manželem máme 
krásný vztah a je mi parťákem do všech 
životních situací. 

Honza: Od malička žiji ve Žďáře. 
Jako dítě jsem závodně plaval a pak 
hrál košíkovou. Od 15ti let jsem chodil 
na letiště a lítal na větroních. Po taneč-
ních jsem začal tancovat a založili jsme 
taneční skupinu Smyk. Zde jsem poznal 
svoji manželku Věru, se kterou tančím 
na parketu i životem již 30 let. Mnoho 
let jsme reprezentovali ČR v kategorii 
Seniorů a s latinskoamerickou formací 
jsme byli dvakrát na Mistrovství světa. 
Miluji hory, lyžování a rád cestuji. Pro-
fesí jsem dětský lékař a kardiolog. Pra-
cuji jak na venkovském obvodě, tak v 
nemocnici. Od roku 2007 jsem členem 
ODS. Jsem dlouholetým žďárským 
zastupitelem. Zajímat se o věci veřejné 
je v demokratické společnosti povin-
ností každého. Nejvíce si cením šťast-
né rodiny. Doufám, že jsem dobrým 
příkladem našim dvěma dcerám, které 
chci do života dobře připravit.

Letos kandiduje ODS a TOP 09 
společně. Co vás k tomuto spojenec-
tví vedlo? Je to podle vás dobrá zprá-
va pro voliče?

Honza: Schopnost domluvit se, spo-
lupracovat a vyřešit problémy společně 
je v politice velmi důležitá. Pokud to je 
možné na celostátní úrovni jako SPO-
LU, chceme také i ve Žďáře úzce spolu-
pracovat jako SPOLEČNĚ. Názorově 
jsme si velice blízcí a tříštění sil mi při-
padá zbytečné.

Lenka: V historii vždy platilo, že spo-
jenectví je víc než cesta jednotlivce. Asi 
by bylo trochu klišé připomínat příběh 
tří prutů Svatoplukových - tři bratři, 
které společně nikdo nezlomí. Po loň-
ském zapojení v rámci voleb do posla-
necké sněmovny vím, že spolupráce je 
základ.

Teď tak trochu otázka na tělo. 
Považujete Žďár za dobré místo pro 

život? Čeho si na něm nejvíce ceníte a 
co by se naopak dalo zlepšit?

Lenka:
Žďár je skvělé místo pro život, pro-

to jsem sem přivedla i svého manžela z 
Brna. Jsme uprostřed dechberoucí pří-
rody a obklopeni jedinečnými památ-
kami, na pomezí mezi Prahou a Brnem. 
Mělo by se zapracovat na dopravě, pra-
covních příležitostech a bydlení.  

Honza:
Žďár je velmi dobrá adresa. Atraktivi-

tu mu dodává jeho umístění v přírodě, 
dobré klima, kvalitní mateřské, základní 
a střední školy. Žďár je město kulturní 
i město sportu. Jsme městem s historií, 
genius loci Zelené hory je neopakova-
telný. Nejvíce si však cením lidí, kteří zde 
žijí a bydlí, ti dělají naše město městem, 
ti jej dělají městem pro budoucnost.

Dobrý komunální politik by měl 
mít přehled o problémech svých 

sousedů i města. Co tedy podle koa-
lice SPOLEČNĚ Žďáráky nejvíce 
trápí a dalo by se s tím na radnici ně-
co dělat?

Honza:  
Nejdůležitější je dostatek pracovních 

příležitostí, a to i pro odborníky. To pro-
to, aby se sem lidé po škole vraceli. S tím 
souvisí i rozvoj bydlení. To musí být naší 
prioritou. Důležitá jsou chytrá řešení v 
dopravě, která odlehčí městskému cen-
tru. Palčivou otázku dne jsou energie. Je 
třeba dát zelenou novým technologiím a 
diverzifikovat její zdroje.

Lenka: Základem řešení problémů je 
vždy komunikace. Politik by měl více 
naslouchat svému okolí než mluvit. O 
to se dlouhodobě snažím. Jako nejpal-
čivější starosti Žďáráků vnímám dopra-
vu, málo kvalifikovaných pracovních 
nabídek a bydlení. Pro někoho mož-
ná maličkost, ale také zlepšení kulturní 
nabídky, která ve srovnání s okolními 
městy pokulhává. 

Na závěr by mě zajímalo, co bys-
te chtěli Žďárákům sami za sebe do 
nadcházejících let slíbit?

Lenka: Mohu slíbit velké nadšení, 
pracovní nasazení a snahu nenechat se 
odradit, že něco zdánlivě nejde. Ráda 
bych posunula město v oblasti kultury, 
turistického ruchu, oživení centra. Také 
bych si přála, aby bylo ve vedení města 
více nasloucháno ženám.

Honza: Rád bych prosazoval řeše-
ní, která Žďár posunou dále. Budu se 
dále řídit zdravým selským rozumem, 
svými zkušenostmi i radami chytřej-
ších. Moderní Žďár musí být dále super 
adresou.
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V komunálních volbách 
nemáte jeden, ale 27 hlasů

Jedním křížkem nahoře označte 
celou kandidátku 

Když na hlasovacím lístku 
označíte pouze jednoho 
kandidáta, dáváte mu 
pouze jeden hlas.

Když naopak označíte celou 
kandidátku, na které je Váš 
oblíbený kandidát, je to jako 
byste mu dali 27 hlasů.

JEDEN HLAS NESTAČÍ

MUDr. Jan MokříšMgr. Lenka Šimo

  PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

  16:50 VÝSTŘEL Z DĚLA 

  19:00 TANEČNÍ LEKCE
  18:00 TANČÍRNA PRO DĚTI

  17:00 TANEČNÍ LEKCE

  PRO DOSPĚLÉ

  20:00 TANČÍRNA

      SKÁKACÍ HRAD

  21:00 OHŇOVÁ SHOW

      ATRAKCE PRO DĚTI

  ZVOU VÁS 

  LENKA ŠIMO A JAN MOKŘÍŠ

   TANČÍRNA
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  NEDĚLE 18. 9. 2022 

  OD 16:00 DO 21:00

  DOLEŽALOVO NÁMĚSTÍ (PŘED DIVADLEM)

Žďár nad Sázavou - dobrá adresa


