
Vítězslav Padevět        NABÍZÍM SLUŠNOST
A SVÉ ZKUŠENOSTI

Mé čtyři hlavní cíle práce v Senátu PČR

Senát jako pojistka demokracie

Má-li  senát plnit svoji  základní funkci, pro kterou byl vytvořen, tj.  že je pojistkou demokracie, že
kontroluje a usměrňuje činnost sněmovny, pak by v něm neměla mít většinu stejná „parta“, která
ovládá sněmovnu.

Potřeby Chebska a Tachovska

Chebsko a Tachovsko jsou regiony, které si v Praze zaslouží určitě větší pozornost. Potřeby našeho
regionu musí být v Praze slyšet.

Pro drobné podnikatele a živnostníky

Dvacet let řídím malou rodinnou firmu a z vlastní zkušenosti vím, co potřebují drobní podnikatelé a
živnostníci.

Zkvalitnění sociální a neziskové sféry

Aktivně se věnuji celý svůj život pomoci v sociální a neziskové sféře. Mé případné zvolení senátorem
by pomohlo tyto aktivity výrazně zkvalitnit.
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VÍME, CO CHCEME                                                            

Podporují mne

Jan Horník (senátor)

Víťu Padevěta znám ze spolupráce s TOP 09 a na jeho slovo se můžu spolehnout. Byl by pro náš
region a jeho obyvatele určitě v Senátu přínosem.

Karel Schwarzenberg (předseda TOP 09)

Pan Padevět má moji důvěru!

Gustav Poncar (hornicko – historický spolek Planá)

Víťu Padevěta znám více než 25 let od doby, kdy jsme spolu fárali na uranových dolech. Bylo na něj
vždy spolehnutí za jeho působení báňského záchranáře, velitele báňské záchranné služby, vedoucího
trhacích prací  a  vrtných  prací  na šachtě.  Stále  je  náš  kamarád,  podporuje  naše  zvyky  a tradice,
naposledy významnou pomocí při vydání historické naučné knihy, profesora Delia. Chci říci, že ho
podporuji v jeho kandidatuře do senátu, činitele jeho formátu tam všichni potřebujeme.

Vladislava Chalupková (starostka Drmoulu)

RNDr. Vítězslava Padevěta znám jako kolegu, který chce pro svoji obec jen to nejlepší. Očekávám, že
bude za náš region bojovat i v Senátu.“

Antonín Zíka (důchodce Tachov)

Pan Padevět je pro mne úspěšným podnikatelem, znám ho i jako schopného starostu a čestného
člověka, kterému dám svůj hlas.
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