Připravil Dan Marek a lidi, které znáte
Nové sezónní menu aneb jak si vybírat z jídel(voleb)ního lístku v Boleslavi
Měsíc: září – říjen 2014
05 / Karlův křupavý bramborák
01 / Kroužkovaná holubí pečínka

Pečení  holubi  do  huby  sami  nelétají.  I  když  je  to  
lákavé,  volte  raději  vrabce  v  hrsti.  Dejte  přednost  
činům  vykonaným,  než  slibům  prázdným.  A  pamatujte,  
kroužkování  je  dobré  pro  holuby,  v  místních  volbách  
nefunguje  a  vaše  kroužky  se  ztrácejí  v  nenávratnu.  
Nekroužkujte,  volte!  Lidi,  které  znáte.

02 / Cikánská pečeně

A  cikánská  hudba.  A  tanec.  To  jsou  ty  správné  pochoutky,  
které  potěší  vaše  smysly.  Jenom  si  je  nevychutnáte  na  ulici  
před  Kauﬂandem.  Tam  úplně  stačí,  když  se  všichni  budeme  
cítit  příjemně  a  bezpečně.  Jde  to  zvládnout,  lépe  než  si  
myslíte.

03 / Šťavnatá zelená polévka

Zelená  a  šťavnatá  Boleslav.  Parky  Štěpánka  a  Radouč,  
a  teď  i  vinice  na  Ptácké.  Potřebujeme  zdravé  město  pro  
všechny  naše  smysly.  A  když  to  dobře  dopadne,  tak  si  
připijeme  prvním  boleslavským  vínem.  Boleslav  nemusí  být  
ocelová,  může  být  zelená.  Nejenom  na  škodováckém  logu.

04 / Dietní knedlo-vepřo-zelo

Představte  si  oblíbené  národní  jídlo,  které  splní  očekávání  
vašich  chuťových  buněk,  aniž  by  vám  hrozila  obezita.  Právě  
tak  si  my  představujeme  radnici  v  Boleslavi.  Plnící  všechny  
potřeby,  ale  štíhlou,  takřka  dietní.  Hospodárně  fungující  víc,  
než  si  myslíte.

Karel  Schwarzenberg  vyznává  vždy  místní  jídla.  Mezi  jeho  nejoblíbenější  patří  křupavý  
bramborák,  ale  při  cestách  světem  ochutnal  i  newyorský  steak  či  africké  termity.  
Chceme  boleslavské  hospody  a  restaurace  (bez  termitů),  kde  si  pochutná  každý.  
I  labužník  Karel.  Třeba  v  novém  Domě  kultury.

06 / Volební guláš

V  rakousko-uherských  dobách  vznikla  tradice  slavných  volebních  gulášů,  kterými  byl  
volič  nasycen  těsně  před  hlasováním.  Krásná  tradice  je  pryč,  guláš  ale  připomínají  
každé  nové  volby.  Demagogie,  prázdné  sliby,  jednoduchá  řešení  bublají  ve  volebním  
hrnci.  Vy  se  ale  nedejte  zmást!

07 / Škubánky s mákem

Jsou  nezničitelnou  součástí  jídelníčku  všech  dětí  ve  školách  i  školkách.  A  my  se  
musíme  snažit,  aby  všichni  jejich  strávníci  měli  v  Boleslavi  to  nejlepší  možné  prostředí,  
kde  si  je  vychutnají  (případně  se  jich  zbaví).  Mladá  je  Boleslav,  a  dětí  stále  víc,  než  si  
myslíte.  Právě  pro  ně  to  má  všechno  cenu,  dokonce  i  jít  k  místním  volbám.

08 / Dort kočkopes

Každý  zná  pohádku,  jak  kočička  a  pejsek  vařili  dort.  Dali  tam  vše,  co  bylo  dobré  a  
výsledek  byl  –  nepoživatelný.  Pejsek  a  kočička  se  chovali  sobecky,  a  neuměli  se  spolu  
domluvit.  Takový  dort  kočkopes  vám  nabízet  nebudeme.  Někdy  není  jednoduché  
domluvit  se,  ale  vždy  má  cenu  se  o  to  pokoušet.  
Naslouchat  a  domluvit  se.  
To  je  demokracie  víc,  než  si  myslíte.

09 / Top dezert

To  nejlepší  má  přijít  nakonec.  Je  toho  hodně,  co  
se  za  poslední  volební  období  podařilo  v  Boleslavi  
uvařit.  Něco  vám  chutnalo  víc,  něco  méně.  Co  nabízíme  dál?  
Nemáme  žádná  tajemství.  Chceme  pokračovat  v  práci,  kterou  
jsme  začali,  dokončit  rozdělané  a  realizovat  nové  projekty.  
V  sociální  oblasti,  bezpečnosti,  školství,  volném  čase,  kultuře.  
A  jak  to  všechno  dopadne?  To  je  na  vás.  Víc,  než  si  myslíte!
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