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MGR. 
DANIEL 
MAREK
33 let
náměstek 
primátora

Narodil jsem se v Jilemnici v roce 1957.
Od roku 1962 bydlím v Ml. Boleslavi.
Po ukončení studia jsem 20 let pracoval
na dětském oddělení v Mladé Bolesla-
vi a od roku 2002 jsem praktickým lé-
kařem pro děti a dorost. Mám tři děti
a všichni zatím studují vysoké školy.
Mým největším koníčkem je vysoko-
horská turistika, ale i divadlo, opera. Od
roku 1990 jsem členem městského za-
stupitelstva a poslední 3 volební období
i členem rady města. Jako zastupitel
jsem se soustředil na ochranu a opravy
památek města a regionu.

Již 25 let jsem zapojen v samosprávě
našeho města do řízení věcí veřejných.
V průběhu těchto let jsem se přesvěd-
čil, že nebude vše tak snadné a růžové,
jak jsme si tehdy představovali. A pro-
to pokud mi věk a síly dovolí, chci být
dále nápomocen, zejména předáváním
zkušeností mladým kolegům, na nichž
do budoucna bude záviset osud našeho
města.

Nyní pracuji jako poradce na Minis-
terstvu školství pro oblast mládežnic-
kého sportu, v Olympijském výboru
ČR v projektu Česko sportuje a na Mi-
nisterstvu práce a sociálních věcí na
projektu Aktivního stáří. Bolesláváci
mě znají jako učitele, ředitele školy
a komunálního politika a to vše mě za-
vazuje být stále aktivním ve veřejném
životě města. Rád předám a použiji
zkušenosti a kontakty, které mám a zí-
skal jsem při působení v Poslanecké
sněmovně a v současné praxi!

Pracuji jako vedoucí Projektu Zdravé
město a předseda Architektonické rady
na Magistrátu města Ml.Boleslav, věnuji
se oboru architektura a urbanismus. Pro
mne jako architekta je velmi důležitý
vzhled i kvalita místního prostředí, které
pak vždy na první pohled vypovídají
o místních lidech. Je pořád co zlepšovat
a je nutné myšlenky, náměty a požadav-
ky veřejnosti realizovat v souladu s dlou-
hodobou udržitelností. „Bez činu zůstává
i nejkrásnější myšlenka bezcennou“ (M.
Gándhí). Jsem velký patriot města a činy
k tomu patří.

MUDR. 
PAVEL 
NECHANICKÝ
56 let,
lékař, 
radní města

MGR. 
SVATOPLUK
KVAIZAR
70 let,
bývalý primátor,
radní města

MGR. 
JAN 
SMUTNÝ
54 let,
poradce 
na MŠMT

ING. ARCH.
JINDŘICH 
ZÍTKA
40 let,
architekt
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MLADÁ BOLESLAV: TOP 09 – LIDI, KTERÉ ZNÁTE

Jsem rodák z Mladé Boleslavi a vždy mi
na našem městě velmi záleželo. Chtěl
bych, aby bylo dobrým místem pro život
i mých dvou synů, které vychovávám
s manželkou. Na řízení města se jako ná-
městek primátora podílím poslední čtyři
roky a jsem hrdý na pokrok, kterého se
nám podařilo dosáhnout. S Vaší pomocí
bych v tom chtěl i nadále pokračovat. Na
magistrátu mám na starosti zejména škol-
ství, kulturu, sport a sociální oblast. Kromě
zájmu o veřejné dění mě baví sport a ces-
tování. V minulosti jsem pracoval jako pro-
jektový manažer a ředitel společnosti.

DAGMAR 
ZÁKOUCKÁ
38 let, ředitelka
jaz. agentury a 
MB film. festivalu

Pracuji jako konzultantka v ochraně ži-
votního prostředí a ochraně zeleně.
Jsem předsedkyní Okrašlovacího spol-
ku Mladé Boleslavi, členkou komise
pro životní prostředí a členkou komise
Zdravého město, a také členkou ochrán-
ců přírody. 14 let jsem pracovala na Ma-
gistrátu města Mladá Boleslav na oddě-
lení životního prostředí a jako správce
městské zeleně. Aktivně se zajímám
o dětská hřiště a jejich bezpečnost,
o výsadby stromů ve městě, stav zeleně
a rekonstrukce parků. Jsem vdaná
a mám malou dceru.

V Mladé Boleslavi žiji od roku 1963.
Jsem obchodní manažer a mám dvě do-
spělé děti, tři vnoučata. V roce 1968
jsem se stal členem 8. oddílu vodních
skautů, který od roku 1983 vedu. Oddíl
je známý řadou neobvyklých podniků
(zahraniční expedice) i řadou osobností,
které oddílem prošly. Mimo rodiny
a vodáckého oddílu jsou mými nejoblí-
benějšími aktivitami cestování, lyžová-
ní, knížky a výtvarné umění. Jsem rád,
že se za poslední roky stala Krásná lou-
ka místem, kde to opravdu žije. Co tam
ještě chybí, je loděnice pro veřejnost.

Pocházím z Mladé Boleslavi, kde
s manželkou a čtyřletým synem žiji. Po
ukončení studia jsem svou profesní ka-
riéru zasvětil veřejné správě. V před-
chozích letech jsem byl vedoucím eko-
nomického odboru mladoboleslavské-
ho magistrátu, v současné době se
věnuji poradenství v ekonomice veřej-
né správy. Jsem členem finančního vý-
boru zastupitelstva města Mladé Bole-
slavi. Chci se věnovat rozvoji města,
aby se nám všem zde lépe žilo, cítili
bychom se tu bezpečně a rádi zde trávi-
li náš volný čas.

IVA 
BÍLKOVÁ
39 let, konzul-
tant v oblasti
život. prostředí

JAROSLAV 
ŠEBEK
59 let, manažer,
vedoucí skaut-
ského oddílu

ING. ZDENĚK 
BAŘINKA, 
PH.D.
38 let,
ekonom

6

987

Pracuji jako ředitelka jazykové agentu-
ry, která je největší dodavatel jazykové
přípravy pro Škoda Auto a.s. Jsem před-
sedkyní občanského sdružení Kulturní
klub Mladá Boleslav, který organizuje
Mladoboleslavský filmový festival pro
děti, členkou kulturní komise a komise
pro výchovu a vzdělávání.Kultura pro
mě neznamená jen pořádání kulturních
akcí, ale také prostředí, ve kterém žije-
me, pracujeme a vychováváme naše
děti.Velmi ráda se podílím na kulturním
dění v Ml.Boleslavi,protože mi záleží
na městě,kde jsem se narodila.

KANDIDÁTKA TOP09 DO ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

1. MGR. DANIEL MAREK
33 let, náměstek primátora, Mladá Boleslav, TOP 09

2. MUDR. PAVEL NECHANICKÝ
56 let, lékař, radní města, Mladá Boleslav, TOP 09

3. MGR. SVATOPLUK KVAIZAR
70 let, bývalý primátor, radní města, Mladá Boleslav, bez pol. přísl.

4. MGR. JAN SMUTNÝ
54 let, poradce na MŠMT, Mladá Boleslav, TOP 09

5. ING. ARCH. JINDŘICH ZÍTKA
40 let, architekt, Michalovice, TOP 09

6. IVA BÍLKOVÁ
39 let, konzultant v oblasti živ. prostředí, Mladá Boleslav, TOP 09

7. JAROSLAV ŠEBEK
59 let, manažer, ved. skautského oddílu, Čejetice, bez pol. přísl.

8. ING. ZDENĚK BAŘINKA, PH.D.
38 let, ekonom, Mladá Boleslav, TOP 09

9. DAGMAR ZÁKOUCKÁ
38 let, ředitelka jaz. ag. a MB film. festivalu, Mladá Boleslav, TOP 09

10. ING. PETRA HROMÁDKOVÁ
37 let, ředitelka rod. centra, Mladá Boleslav, bez pol. příslušnosti

11. VÁCLAV BEČVÁROVSKÝ
81 let,skaut, důchodce, Mladá Boleslav, bez politické příslušnosti

12. ING. PŘEMYSL ZEMAN
33 let, manažer, předseda spor. komise, Mladá Boleslav, TOP 09

13. MILAN VANÍČEK
51, republikový koordinátor BESIP, Mladá Boleslav, TOP 09

14. MILAN PRUNER
52 let, ředitel rádií a před. NF Šance pro děti, Debř, bez pol. přísl.

15. DAVID VRBATA
31 let, profesionální hokejista, Michalovice, bez pol. příslušnosti

16. JAN FLUSEK
32 let, administrativní pracovník, Mladá Boleslav, TOP 09

17. MILAN KOŘÍNEK
32 let, specialista vývoje automotive, Mladá Boleslav, TOP 09

18. ING. KATEŘINA ČERNÁ ERŠILOVÁ
32 let, auditor, mateřská dovolená, Mladá Boleslav, TOP 09

19. JAN HALEŠ
37 let, majitel vinotéky, Mladá Boleslav, bez politické příslušnosti

20. DOMINIK ŽITNÝ
23 let, promotér, organizátor akcí, Mladá Boleslav, bez pol. přísl.

21. JIŘÍ ŘEHÁK
44 let, dělník, Mladá Boleslav, TOP 09

22. MGR. ALICE NEPOMUCKÁ
34 let, notářská kandidátka, Mladá Boleslav, TOP 09

23. ING. JAN SEDLÁČEK
62 let, ředitel, Vodovody a kanal., Mladá Boleslav, bez pol. přísl.

24. ING. MICHAL PALEK
53 let, manažer, před. komise příměst. částí, Debř, bez pol. přísl.

25. TOMÁŠ ZAJÍČEK
21 let, student, Mladá Boleslav, TOP 09

26. MARKÉTA MAUERMANNOVÁ
46 let, ředitelka stavební firmy, Mladá Boleslav, TOP 09

27. JIŘÍ VALEŠ
57 let, malíř, výtvarník, Jemníky, bez politické příslušnosti

28. ING. PAVEL PECÁK
45 let, ředitel společnosti, trenér tenisu, Mladá Boleslav, TOP 09

29. LUBOŠ LEDVINA
34 let, konstruktér, Mladá Boleslav, TOP 09

30. BC. PŘEMYSL TIŠER
35 let, vedoucí ekonom ZOO, Čejetičky, TOP 09

31. MICHAL FIDLER
31 let, vývojový technický pracovník, Mladá Boleslav, TOP 09

32. BC. JIŘÍ VRABEC
43 let, manažer v telekomunikacích, Čejetičky, TOP 09

33. JAROSLAV MACEK
42 let, mistr, Mladá Boleslav, TOP 09
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PROČ KANDIDUJEME KANDIDÁTKA ČÍSLO 1
Jak možná víte, na radnici mám na sta-

rosti především oblast školství, ale také
kulturu, sport a sociální věci. Věřím, že
ve všech těchto ob-
lastech se nám za
poslední dobu poda-
řilo udělat nezaned-
batelný kus práce.

Řada změn je vi-
dět už na první po-
hled, mám na mysli
třeba to, že jsme in-
vestovali desítky
milionu korun do
základních škol a je-
jich zateplení,  na
můj popud se rov-
něž postavila nová mateřská školka a na
školách začali fungovat psychologové.
Důležité jsou ale i menší investice, které
zpříjemňují a usnadňují život lidem ve
městě, mezi takovéto akce patří třeba re-
konstrukce zdejšího dopravní hřiště, kte-
ré usnadní dětem orientaci v dopravě
a přispěje tak k větší bezpečnosti, až se
vrhnou do „ostrého“ provozu. 

V oblasti kultury byla zahájena nová
a úspěšná tradice řady akcí, které
v Mladé Boleslavi dosud chyběly,
a k mojí velké radosti se těší velkému
zájmu. Jmenujme například již 4 roč-
níky Mladoboleslavského filmového
festivalu pro děti, který každoročně
navštíví až 4 tisíce diváků, nebo pivní
slavnosti Septemberfest, konané vždy
první pátek v září na Krásné louce. 

Z nových akcí to jsou například Slav-
nosti vína, které se uskutečnily minulá
rok poprvé a setkaly se s ohromným
zájmem z řad vás Boleslaváků. Ale
daří se i Městskému divadlu nebo Di-
vadýlku na dlani. Mám za to, že Bole-
slav se stala kulturním městem, a po-
kud si člověk umí nabídku najít, vždy
si vybere. Jsem rád, že jsem stal
i u zrodu hudebního festivalu Rockair,
kdy do našeho města přijela jedna
z nejpopulárnějších českých kapel,
skupina Kabát. Po letošním hudebním
festivalu na Krásné louce, kam opět
dorazily tisíce lidí, chceme ve větším
Rockairu v příštím roce pokračovat. 

V oblasti sportu se v našem městě za
poslední dobu pro lidi také hodně udě-
lalo. Ať už to jsou venkovní posilovny
pro mladé, nebo pro starší. Opravili
jsme celou řadu hřišť a začali s po-
stupnou rekonstrukcí sportovní haly
na městském stadionu. 

V Boleslavi se rovněž odehrál prestiž-
ní pohár mistrů ve florbale nebo ME
v cyklokrosu, a jsem pyšný, že máme

řadu týmů, které
naše město repre-
zentují v nejvyšších
soutěžích. Poslední
roky jsem spolu
s kolegou na radnici
prosazoval výstavbu
nové sportovní haly
a jsem rád, že začát-
kem příštího roku
bude hala otevřena
veřejnosti. 

Nemohu samo-
zřejmě opomenout

ani výstavbu nového krytého bazénu,
při jehož vzniku jsme s koaličními
partnery ve shodě, a k jehož otevření
by mělo dojít také na začátku příštího
roku. 

Sociální oblast jsme v posledních le-
tech výrazně finančně posílili, vznikla
i celá řada bytů chráněného bydlení,
a hlavně byl vytvořen nový Komunitní
plán sociálních služeb na roky 2014 –
2018.

Jsem ale hrdý na všechny investice,
u kterých jsem jako součást vedení
města mohl být a podílet se na rozho-
dování. Velkých změn doznala napřík-
lad ulice Ptácká, kde také vznikla nová
vinice, která by nám za tři roky mohla
dát první boleslavské víno.

Kromě tohoto krátkého výčtu určitě
stojí za zmínku projekt Zdravého měs-
ta. I tady se nám podařilo spousta prá-
ce, a jsem moc rád, že na něm s námi
spolupracují i obyvatelé Mladé Bole-
slavi. Spolu s nimi stanovujeme desa-
tero problémů, které vás, Boleslaváky,
trápí nejvíc, a pokoušíme se je řešit,
což se nám zatím daří, i když je to
leckdy běh na delší trať. Důležité je
ovšem nastartovat nápravu. 

Do budoucna bych rád řadu zmíně-
ných aktivit dotáhl do konce a dohlédl
na to, že skutečně budou co nejlépe
sloužit nám všem, obyvatelům města
automobilů. Mám i celou řadu nových
nápadů, protože každý den se objevují
témata, která si naši pozornost a péči
zaslouží. V tomto trendu chci pokra-
čovat i dál, tak, aby za námi zůstala
dobře odvedená práce, na kterou mů-
žeme být společně pyšní.

Mgr. Daniel Marek
náměstek primátora

✔ Rekonstrukce komunikací a chodníků (např.
ul. Na Radouči, Havlíčkova)

✔ Výstavba parkovacího domu a areálu volno-
časových aktivit na Staroměstském náměstí

✔ Výstavba nové mateřské školy a navýšení ka-
pacity v mateřských školách

✔ Rekonstrukce dopravního hřiště u 8. ZŠ

✔ Revitalizované parky Výstaviště, 
Komenského náměstí, Štěpánka a 9. etapa

✔ Revitalizovaná ulice Ptácká s vinicí

✔ Zateplení základních škol 
(8. ZŠ, 6. ZŠ a 5. ZŠ)

✔ Rekonstrukce městského divadla

✔ Rekonstrukce sportovní haly

✔ Výstavba nového pavilonu Ekocentra DDM

✔ Výstavba nových cyklostezek (např. Na Ra-
douči, Jemníky)

✔ Oprava dětských hřišť (školních i veřejných)

✔ Výstavba fit parků pro seniory a nová crossfi-
tová hřiště

✔ Revitalizace vnitrobloků a průjezdných komu-
nikací

✔ Navýšení parkovacích míst ve městě o cca
1700

✔ Vznik Metalové cesty a rekonstrukce budovy
Infocentra

✔ Vznik nového cykloparku na Štěpánce

✔ Nové kulturní akce (Mladoboleslavský filmo-
vý festival pro děti, September fest, Slavnosti
vína, Boleslavsko hledá talent)

✔ Vytvoření nového Komunitního plánu sociál-
ních služeb na roky 2014 – 2018

✔ Bezpečnostní úprava křižovatky Pražská
a Svatovítská u 4. ZŠ – bezpečný přechod pro
chodce

✔ Investice v příměstských oblastech – rekon-
strukce sokolovny v Podlázkách, přestavba ha-
sičské zbrojnice na klub v Bezděčíně, závlaho-
vý systém na fotbalovém hřišti v Čejeticích

✔ Právě ve výstavbě: 
• městský krytý bazén
• nová sportovní hala u 5. ZŠ
• stavba mostu do Čejetic

CO SE  TAKÉ PODAŘILO 
V LETECH 2011 – 2014

MOJE PRÁCE NA RADNICI 

DOPRAVA

✔ chceme vrátit bezplatnou dálnici od Bez-
děčína do Kosmonos

✔ rozšíříme využití městské karty na do-
pravu vlakem mezi hlavním nádražím
a městem

✔ zavedeme mýtné pro kamiony – ve městě
nemají co dělat!

✔ chceme více míst pro parkování - prosadí-
me další investice do rozšíření parkovišť 

✔ změníme jízdní řády linek městských au-
tobusů, aby vám lépe vyhovovaly

✔ podpoříme dokončení pohodlného prů-
jezdu městem (jihovýchodní a severový-
chodní tangentu)

✔ budeme pokračovat ve výstavbě cyklos-
tezek a cyklotras po městě a v okolí

MOTTO: 
Bydlím tu, chci tu i zaparkovat
a cítit se bezpečně.

KULTURA, VZDĚLÁVÁNÍ,
SPORT A VOLNÝ ČAS

✔ zrekonstruujeme Kulturní dům na
reprezentativní centrum kultury

✔ chceme postupně zlepšovat stav
a vybavení škol a školek

✔ budeme podporovat místní spolky
a sdružení – místní hudebníky, ře-
meslníky, malíře a umělce asi moc
neznáte, ale mohli byste

✔ granty chceme podporovat vzdělá-
vání i koníčky lidí všech kategorií

✔ pro umělce – výtvarníky zajistíme
ateliér a společnou tvůrčí dílnu

✔ vybudujeme park pro „náctileté“,
horolezeckou stěnu a loděnici na
Krásné louce pro veřejnost

✔ chcete miniZOO? máte ji mít!

MOTTO: 
Kvalitní vzdělávání a výcho-
va pro naše děti.

TRANSPARENTNÍ 
OBEC

✔ prosadíme zveřejnění
všech smluv, veřejných 
zakázek a výběrových 
řízení na internetu 
– včetně všech městských
firem!

✔ na každou zakázku nad
100 tis. Kč budou alespoň
tři nabídky

✔ budeme investovat do 
dalšího vzdělávání 
úředníků

✔ budeme prosazovat 
smysluplné investice 
nejlépe spolufinancované
z evropských fondů

MOTTO: 
Hospodárný úřad – pří-
klad pro každého z nás!

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A PRŮMYSL 

✔ parky Štěpánka 
a Radouč pro lidi –
chceme více upravené
zeleně

✔ budeme prosazovat
snížení emisních 
limitů a regulaci aut
ve městě 

✔ budeme regulovat 
výstavbu skladů 
i průmyslových zón

✔ příjemné městské 
lesy pro turisty 
a houbaře

✔ aktivně spolupracovat
se Škoda Auto a.s.

MOTTO: 
Pro Boleslav zele-
nou a šťavnatou!

SOCIÁLNÍ 
VĚCI

✔ systémem grantů 
budeme podporovat kul-
turní akce, kluby, vzdě-
lávání a další služby od
mladých po seniory

✔ zajistíme službu 
SeniorTaxi za garantova-
né ceny

✔ zapojíme lidi bez práce,
sociálně slabé i bezdo-
movce do 
služeb města

✔ prosadíme vznik 
Centra aktivizace senio-
rů a mezigenerační spo-
lupráce

MOTTO: 
Sociální síť má být zá-
chranná, ne houpací!

BEZPEČNOST 

✔ navýšíme počet strážní-
ků městské policie
a zlepšíme jejich vyba-
vení

✔ zajistíme kamerový sys-
tém i na periferiích
města a příměstských
částech

✔ chceme, abyste znali
své strážníky, na které
se budete moci s důvě-
rou obrátit

✔ budeme dbát na pravi-
delnou obnovu vybave-
ní městských hasičů

MOTTO: 
Bezpečně ve městě
v každou denní dobu.

VOLEBNÍ PROGRAM KANDIDÁTŮ TOP 09 DO ZASTUPITELSTVA MLADÁ BOLESLAV

Mladá Boleslav je krásným místem pro život. Aby
tomu tak bylo i nadále, je třeba naše město
zvelebovat, dále vylepšovat a starat se
o něj, což mnohdy není jednoduché.
K tomu chtějí přispět lidé na naší kan-
didátce, se kterou jdeme požádat voli-
če o důvěru ve volbách do zastupitel-
stva. 
Kandidátku jsme pečlivě připravovali
řadu měsíců. Najdete na ní jak osobnos-
ti, které se v komunální politice angažo-
valy již v minulosti, tak i úplně nové kan-
didáty, kteří mají chuť přiložit ruku k dílu.
Je to opravdu pestrá směsice zástupců mnoha
různých profesí a odborností, což je pro město
jistě dobré, každý z nás je totiž schopen kou-
kat na společné problémy z jiného úhlu.

Věříme, že i díky tomu tak dohromady poskládáme
optimální způsob řešení, který bude nejlepší

pro naše město a lidi, kteří v něm žijí.  
Určitě na naší kandidátce najdete pár
lidí, které odněkud znáte osobně, setka-
li jste se s nimi, jsou to vaši sousedé,
kolegové, přátelé či známí, a víte, že je
na ně spolehnutí. To, že se ocitáme spo-

lečně na jedné kandidátce, však není
náhoda. Chceme k vám být blíž, naslou-

chat vám a zapojit vaše názory a postřehy
do naší práce na radnici. A protože jsme sou-

částí vládní koalice v Mladé Boleslavi, chtěli
bychom vám připomenout pár věcí, které se nám
společně za poslední dobu podařily. A samo-

zřejmě vám přiblížit, s jakým programem jdeme
do těchto voleb. Tak v říjnu šťastnou ruku!

vše ve spolupráci s koaličními partnery

Revitalizovaná 
ulice Ptácká 
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