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Bc. emilie kalová
Ředitelka Městského centra komplexní péče, 
zdravotní sestra

Benátky jsem si zamilovala. Pokládám je za výborné místo 
k životu pro sebe i celou svou rodinu a to jak díky jejich 
lokalitě, tak možnostem, které se zde pro všechny nabíze-
jí. Pokud dostanu příležitost, ráda se budu spolupodílet na 
jejich dalším směřování nejen v sociální oblasti, kde pracuji 
a doplňuji si vzdělání v magisterském studiu, ale i v jiných 
oblastech, které se týkají života všech generací. Za prioritu 
při prosazování veřejných zájmů považuji čestnost, zodpo-
vědnost a úctu k těm, kteří nám prošlapali a ukázali cestu.

Paeddr. ivo Harák Ph.d.
Vysokoškolský pedagog, 
člen Revizní komise Obce spisovatelů, 
člen PEN-klubu 

V kultuře navrhuji v Benátkách navázat na předešlé tradi-
ce a tyto dále rozvíjet (poezie, hudba, divadlo) za dosta-
tečného přispění z rozpočtu města, které bude odpovídat 
moderní době. Jednotlivé instituce by se více měly otevří-
ti občanům a více a zřetelněji mezi sebou spolupracovat. 
Svých kontaktů hodlám využíti k tomu, abych do Bená-
tek získal špičkové umělce. Součástí kulturních aktivit by 
ovšem měly být také benátecké školy; mezi nimiž - nepo-

chopilně u města takového rozsahu a rozvojového poten-
ciálu - postrádám střední školu nabízející maturitní vzdělá-
ní. Jednotlivé školské instituce bude zapotřebí více otevříti 
veřejnosti. Školství a kultura nechť učiní Benátky nad Jize-
rou atraktivními pro případné návštěvníky a přispějí k roz-
voji intelektuálního potenciálu jejich občanů.

Miroslav Hájek
Produktový manažer v telekomunikacích

Jsem členem kontrolního výboru. V Benátkách nad Jizerou 
jsem se de facto narodil. Žiji zde od svých 2 let. Po volbách 
se chci aktivně podílet na rozvoji Benátek. Zúročovat své 
zkušenosti, které jsem získal ve prospěch vás všech. Chci 
dělat Benátky bezpečnější a čistější. Vzhled Benátek a při-
lehlých městských částí rozvíjet. Předat našim dětem, vnou-
čatům a pravnoučatům Benátky bezpečnější a čistější. Chci 
toho dosáhnout svými kontakty na poslance v parlamentu 
ČR, v Evropském parlamentu. Svými názory ovlivňovat tyto 
politiky a to ve prospěch vás všech.

ing. Josef smrčka
vedoucí biochemické výroby
 
Do Benátek jsem se přistěhoval hned po škole a město při-
jal za své. Kandiduji do zastupitelstva, proto abych změnil 
přístup města k lidem a využil své politické a profesní zku-
šenosti ve prospěch města. Chci zlepšit komunikaci mezi 
vedením města a občany. Více otevřít úřad běžným obča-
nům a tím více vtáhnout lidi do dění na radnici.
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