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     OSOBNOSTÍ
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SPOLU S VÁMI
KRÁSNÉ LÉTO

Společně se v Letňanech potkáváme již mnoho let. Spojují nás stejné zájmy 
a společná vize Letňan jako místa pro spokojený  život. Díky vaší podpoře 
a společně s vámi budeme pracovat na tom, aby Letňany byly moderní, 
příjemné pro práci i odpočinek, pro vás i v aše děti.
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VIZE
NAŠE

KOMUNÁLNÍ VOLBY

Rozšíření metra musí zahrnovat 
dvě nové stanice v Letňanech.

Více pracovních míst přímo 
v Letňanech, a to bez dojíždění. 

Větší lesopark pro vás a vaše děti.
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Větší lesopark pro vás a vaše děti.

Ing. PAVEL SEHNAL
54 let, podnikatel

Motto:  „Odpovědné podnikání musí být ku pro-
spěchu místních obyvatel. V zastupitelstvu chci 

pracovat na tom, aby malí i velcí podnikatelé přiná-
šeli nejen více pracovních míst, ale aby lokalitu co 

nejméně zatěžovali. Dobře vím, že to jde.“

Mgr. IVAN KABICKÝ
56 let, starosta, pedagog

Motto:  „Nové vzdělávací 
a komunitní centrum. 
Pro naše děti připrav-
me nová místa pro ak-
tivní relaxaci a trávení 

volného času. Máme 
nová hřiště, teď při-

pravíme další prostory 
pro Slunečnici, Kazimírku         

a řadu dalších.“

MUDr. 
JANA 

CONTRERAS 
ŠKLÍBOVÁ

57 let, odborná ženská lékařka

Motto:  „Letňany potřebují více praktických lékařů,          
zejména dětských.  Kvalitní  a  dostupná  péče  

pro  děti i dospělé musí být prioritou.“

Ing. ONDŘEJ MIFFEK, Ph.D.
 36 let, zastupitel, projektový manažer

Motto:  „Občané mají právo vše vědět a podílet se na rozhodo-
vání nejen ve volbách. Proto je zapojení veřejnosti do kontroly, 

ale i rozhodování povinnost každého odpovědného politika.“ 

PAVEL MRÁZ 
 45 let, fotbalista, trenér Dětské fotbalové akademie Letňany

Motto: „Sportu se věnuji celý život a rád i nadále povedu děti ke sportu. 
Nový Nedvěd nebo Rosický tak budou z Letňan a jsem na to hrdý.“
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                   ZAJÍMAJÍ VÁS NAŠE VIZE?                         

CHCETE SE O NICH A O NÁS DOZVĚDĚT VÍC? 

                          SLEDUJTE PRŮBĚŽNĚ NA:

www.krasneletnany.cz

            #KrasneLetnany




