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Vážení a milí,
dostává se vám do ruky zpravodaj,
kterým se vám chci více představit
a zpestřit vám léto. Jsem jablonecká zastupitelka, právnička a maminka kandidující v podzimních volbách do Senátu.
Jako právnička jsem studovala i pracovala nejen v Česku, ale také v zahraničí,
až jsem se nakonec vrátila do rodného
Jablonce a měla to štěstí, že i mého
muže Ondru Jablonec učaroval. Žijeme
přímo u jablonecké přehrady, tam, kde
jsem si to vždycky přála – v srdci přírody
a přitom v centru dění. Náš region miluju. Myslím, že je to nejlepší místo na světě pro výchovu dětí a pro kvalitní život.
Možná si to ne vždycky uvědomujeme,
ale máme to tu skutečně krásné. Příroda
je na každém kroku, můžeme sportovat, zajít za kulturou či vyrazit na nějaký
hrad a zámek. Pamatuji si, jak nás táta
ještě za socialismu vezl za babičkou,
která bydlela pod Kozákovem. Cestou
jsme zastavili a šli se podívat na Český
ráj a jemu vévodící Trosky. „Takhle krásnou a rozmanitou krajinu máme jenom
tady,“ kladl nám se sestrou na srdce.
A myslím, že ke krásnému prostředí
patří také spokojení lidé. Aby se nám
tu dobře žilo, aby nám úřady vycházely
vstříc, abychom rádi chodili do práce,
za kterou dostaneme spravedlivou odměnu. Ne všechno budu moci jako senátorka ovlivnit, ale určitě se v případě vaší
důvěry zasadím o to, aby naše zákony
byly spravedlivé a abyste měli pocit, že
se na mě jako senátorku můžete kdykoliv obrátit. Pomohu vám, ať už vlastní radou, nebo odkazem na organizaci/osobu, která vám pomůže kvalifikovaněji.
Slibovat zázraky nechci, udělám však
vše, co bude v mých silách i možnostech.
Přeji vám krásné léto, plné radostných
a šťastných okamžiků.
Vaše

VYSVĚDČENÍ
PRO NÁŠ KRAJ?
TROJKA
Společnost Obce v datech zveřejnila letos v červnu
vysvědčení pro 206 obcí. Jak dopadly města a obce
v našem kraji, které byly do výzkumu ohledně
kvality života zahrnuté? A co s tím?

Ačkoli si myslím, že bydlíme v krásné a rozmanité krajině, stále je co
zlepšovat, aby se nám tu dobře žilo.
Všichni přece chceme mít zdravý, finančně zajištěný život v kulturním
a bezpečném prostředí. A místní samospráva je tu od toho, aby se tyto
věci snažila řešit. Jak ale zjistit, jestli
se jim to doposud daří a v jakých oblastech chtít po vedení měst zlepšení? Dobrým vodítkem může být třeba
projekt Obce v datech, který letos
v červnu zveřejnil data o tom, jak si
206 vybraných měst a obcí vedou ve
třech kategoriích, k nimž patří zdraví
a životní prostředí, materiální zabezpečení a vzdělání či vztahy a služby.
Nejlépe jsme jednoznačně dopadli v kategorii dostupnosti zdravotní
péče, zdravotního stavu obyvatelstva
a životního prostředí. Například Jilemnice jsou v oblasti zdraví a životní
prostředí na 2. místě z celé ČR, Jablo-

nec nad Nisu na 10. místě a Železný
Brod na 26. místě. V oblasti materiálního zabezpečení a vzdělání, což
zahrnuje i zaměstnanost a ekonomickou úroveň, se pohybuje většina měst
a obcí v kraji kolem průměru. Nejvíce
ale zaostáváme v kategorii vztahů
a služeb, kde se měří jak dostupnost
služeb, tak i doprava či bezpečnost.
Pro porovnání Jilemnice v této kategorii skončila až na 171. místě v ČR,
Jablonec nad Nisou na 133. místě
a Tanvald dokonce na posledním 206.
místě. Výsledky všech obcí lze najít
na www.obcevdatech.cz.
Stav na našich už tak přetížených
silnicích se zhoršuje s neustálým nárůstem individuální dopravy, který
je daný nedostatečným obsloužením
menších obcí hromadnou dopravou.
To vyžaduje řešení na několika frontách. Jednak potřebujeme urychlenou modernizaci zdejších silnic

Illustrace: Zuzana Jíchová

HAZARD V JABLONCI POKRAČUJE DÁL
a lepší propojení Semil s obcemi za
Ještědem. Také je nutné podpořit
především železniční dopravu v kraji.
Ačkoliv jsou významná města v kraji
propojena a postupně dochází k modernizaci železničních tratí, stále zbývá dost úseků, které na opravu nebo
modernizaci teprve čekají. A i na tratích po modernizaci je stále co zlepšovat, pokud se zaměříme na parametry nasazovaných vozidel (rychlost,
komfort, bezbariérovost atd.). Obrovským hendikepem našeho regionu je naprosto nevyhovující napojení
na moderní český železniční koridor
a na Transevropskou dopravní síť,
což svědčí o nedostačující kvalitě našich železnic. V jejich modernizaci vidím pro náš kraj obrovský potenciál
a z pozice senátorky bych chtěla vyjednávat s lidmi, kteří na toto mohou
mít rozhodující vliv.

Jsem přesvědčená, že v demokratickém státě by měli mít občané možnost
účastnit se rozhodování o záležitostech místa, kde žijí. Proto jsem se také
podílela na vypsání referenda o zákazu
automatů v Jablonci nad Nisou, které proběhlo 12. a 13. ledna 2018. Toto
referendum bylo v mnoha ohledech
jedinečné, jelikož Jablonec nad Nisou
je největším českým městem, kde si
zákaz hazardu odhlasovali přímo občané, a po Plzni představuje druhé
největší město, kde bylo referendum
platné a závazné.
Od referenda však uplynulo už pět
měsíců a automaty v Jablonci fungují
dál. Vedení města v čele s ODS zatím
přišlo pouze s jediným řešením, které by v praxi znamenalo to, že kasina
s automaty zůstanou v provozu další
tři roky. Z toho důvodu jsme požadovali právní analýzu, která by zhodnotila,
jak postupovat. A ačkoli jedna z nich
doporučuje změnu obecně závazné

vyhlášky v tom směru, že kasina již nemohou provozovat ve městě automaty,
koaliční a ani ostatní opoziční zastupitelé kromě mne a mých dvou kolegů touto cestou jít odmítli a pouze kasinům vypověděli smlouvy. To ale
bohužel povede pouze k tomu, že kasina využijí tříletou výpovědní lhůtu a po
tři roky tak nenastane stav, který si
přeje 88 % účastníků referenda, a sice
Jablonec bez automatů.
Mělo by být v zájmu vedení města
toto závazné referendum co nejdříve uvést v praxi, a ne se ho snažit pozdržet. Jen tak může být zachována
základní důvěra v právní stát a místní
samosprávu. Jako vaše jablonecká zastupitelka se budu s kolegy ze Společně pro Jablonec i nadále snažit o bezodkladný zákaz hracích automatů.
Aktuální novinky o hazardu najdete na
www.spolecneprojablonec.cz
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„SMYSLEM ŽIVOTA
JE BÝT UŽITEČNÝ
OSTATNÍM.“
ROZHOVOR S DALIBOREM DĚDKEM,
ČESKÝM PODNIKATELEM, MECENÁŠEM
A SPOLUMAJITELEM SKUPINY FIREM JABLOTRON.

Jak dlouho žijete v Jablonci a co vás sem přivedlo?
Původem jsem z Českého ráje, bydleli jsme s manželkou
v Turnově. Do Jablonce mě přivedla práce. Dostal jsem pracovní nabídku do Liazu s možností získat družstevní byt. V té
době jsem byl ženatý a měl jsem dítě, za sebou vysokou školu v Praze a povinný rok vojny, tak jsem nabídku práce přijal.
Přestěhovali jsme se do Jablonce na sídliště ve Mšeně, a ačkoliv to v té době bylo staveniště, záhy jsme si uvědomili, jaký
je to klenot. Přestože jsme ve městě, máme to dvacet metrů
k přehradě, můžeme jít každý den s dětmi do lesa a běžky
připnout už před barákem. Zjistili jsme, že v Jablonci se dá
žít podstatně kvalitněji, než jak jsme předtím žili na venkově.
Jablonec nám učaroval a získal si moje srdce. Stal jsem se
zarytým Jablonečákem, hlavně poté, co jsem měl možnost
pobýt v zahraničí a porovnat kvalitu života. Když to srovnám
např. s Hongkongem, New Yorkem, do Jablonce jsem vždy
utíkal s ohromnou chutí.
Můžete prozradit, v co věříte?
Věřím v lidské dobro, a že existuje vyšší spravedlnost, která
to vždycky nějak srovná. Svět má neuvěřitelný systém a řád.
Když se podíváte na fyziku, je úžasné, v jakých drobných
nuancích tady ten svět vzniká a funguje. Stačila by malinká
odchylka a byl by z toho kolaps. Před tím bychom měli mít

pokoru. Smyslem života je být užitečný ostatním. Každý dokážeme být užitečný něčím a ti nejužitečnější by se měli dostat do čela společnosti, aby jiným sloužili a pomáhali nám
posouvat se dopředu. Takoví by měli být i v politice.
V dnešní době, když jdete do politiky, tak na vás blízcí
koukají, jestli jste se nezbláznil…
To mi mluvíte z duše. Ale ono to tak úplně není. Nejcitlivější je to v rodině. Já měl tu zkušenost loni. Z mého krátkého
exkurzu do politiky jsem se stáhnul a hrozně mě mrzelo, že
jsem hodně lidí zklamal. Byl jsem překvapený, kolik lidí přišlo
s tím, že chtějí pomoci a přiložit ruku k dílu. To bylo úžasný.
Ale samozřejmě člověk si musí uvědomit nějaké své limity
a předpoklady. Politik musí mít spoustu dovedností, bez kterých tu službu nemůže dělat dobře.
Jací lidi jsou do politiky třeba?
Základní věci jsou v oblasti morálky a etiky. To ale není dostačující. Je třeba i odbornost a schopnost jednat s lidmi. Politik je velmi vzácná odrůda lidí. Největší dovednost spočívá
v tom nezapomenout se pořád učit, rychle se zorientovat, jak
se mění priority, výzvy. Nikdy se nesmíte stát profesionálem.
Obzvláště při vedení lidí. Je to o neustálém upřímném budování vztahů.

Jakou radu byste dal člověku, který chce vstoupit do politiky?
Do řady situací musíte skočit a prostě se to naučit. Nějaká
základní komunikační průprava by měla být, ale je to hlavně
o učení za běhu. Člověk s odvahou i možná trochu naivními
představami do toho skočí a pak si hledá cestičku. Žádný
manuál o tom, jak být úspěšný v politice neexistuje a zaplať
pánbůh.
Máte nějaké doporučení pro Jablonec?
Nesnažme se protlačovat něco, co nebude fungovat. Buďme
unikátní tím, že jsme večer nejklidnější město na světě. Já,
když se vrátím z přelidněného světa, říkám si zlatý Jablonec,
že tu nikoho večer nepotkám. Nesnažme se napasovat do šablony, kde musí město žít. Pokud jsou lidé roztroušení kolem
přehrady na zahrádkách, tak super. Buďme originální.
Podělíte se o tipy pro začínající podnikatele?
Je to jen o tom si uvědomit, jakou mám mimořádnou vlastnost či dovednost, ve které jsem možná lepší než ostatní.
Každý takovou vlastnost má. Jestli umím péct skvělé koláče nebo vymyslet unikátní software. Jestli dokážu být něčím
užitečný ostatním, že ti ostatní jsou za to ochotní zaplatit.
Od toho se to odvíjí. Míra užitečnosti se měří tím, jestli jsou
ostatní ochotní sáhnout do peněženky a jestli do ní sáhnou
s radostí. A to je všechno. Obě strany by z toho měly mít radost. Podnikání není o penězích. Peníze jsou důležité, ale
jako prostředek pro přenášení hodnoty z místa A do místa B.

Tak to se mi ulevilo, prý se to děje všude. Přesto, když mi
někdo říká „S dětmi, to už máte starosti,“ odpovídám, ne
starosti, ale radosti. Mám teď daleko větší chuť pracovat
a hezky se to propojuje.
Já jsem si uvědomil, jak je těžké být s dětmi jen doma, ten koloběh papání, čurání a kakání, spinkání a ještě se z toho nezbláznit. Tak jsme to vymysleli tak, že manželka jezdila jednou za měsíc na pár dnů na intenzivní angličtinu, aby měla
změnu. A na to dobrodružství děti vzpomínají dodnes. Jak
táta vymyslel obilkovou bábovku a jak jsme ji pak společně
vyškrabávali z formy do záchodu. To dělá to dětství i rodičovství. Proč by na to rodiče měli vzpomínat jako na utrpení,
a jak to dělali systematicky. Chce to hledat balanc, když si
člověk užije péče o potomky, zas to člověka nakopne a posune, taky se rád vracím do práce. Neuvěřitelně to funguje.
Zhoršil se mně zrak a bez brýlí nic nepřečtu, ale když jsem
pár dnů s dětma a hraju si s nimi, tak pak brýle zase pár dnů
nepotřebuju. Evidentně je to dávání i braní vzájemný.

Jste takto nastavený odmala?
Vždycky mě bavilo dělat věci jinak než ostatní. Velikým darem pro mě je, když si večer lehnu do postele, a přehraju si,
co se mi líbilo (například rozkvetlá třešeň), to si pomyslně
uložím do paměti a všechno ostatní smažu. Nechci si zanášet
paměť bahnem, které nepotřebuju. Díky tomu vidím prožitý
úžasný život, když se koukám zpět. Pokud pojedete na dovolenou a budete si tam všímat těch krásných věcí, tak jste byla
na krásný dovolený. Nebo si můžete všímat jen toho, co vás
naštvalo. Je jenom na vás, jestli chcete žít v krásném světě,
nebo ne.
Z čeho máte největší radost?
V tuto chvíli z vnoučat. Své děti jsem si moc neužil, hodně
jsem podnikal a neměl čas. Dnes mám ten luxus, že se mohu
jeden den v týdnu věnovat vnoučatům. K prarodičům mají
děti jiný přístup. Jen mi je líto rodičů, když se vrátí, to jsou
děti najednou jak vyměněný.

„Děkuji tímto ještě jednou panu
Daliborovi Dědkovi za podporu
a nápady do kampaně.“
- Michaela Tejmlová
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KAM O PRÁZDNINÁCH?
Místa, která si užijete vy i děti

čárkem směrem na Dolánky a občerstvit
se po cestě v restauraci Křížky či v drážním domku Vechtrovna.
Malinko delší výlet, který je však vhodný
také pro kočárky i cyklisty a přijde vhod
obzvláště tehdy, až bude nesnesitelné
horko, je hodinová procházka z parkoviště Na Maliníku na konci Bedřichova
na přehradu na Černé Nise. Voda v ní je
chladivá, koupání povoleno, a to dokonce bez plavek, je zde totiž nejvýše položená nuda pláž v ČR.
Další z kratších tras je výlet na Štěpánku z Příchovic, odkud jste po asfaltce
zhruba za 40 minut rozhledně. Poté si
můžete skočit na oběd či kávu do penzionu U Čápa, kde naleznete také slavné
Cimrmanovo muzeum i maják. Odpoledne si pak můžete zajet do Harrachova
a dopřát si půlhodinovou procházku na
mumlavské vodopády.
Z Jablonce také rádi chodíme lesem na
prosečskou rozhlednu, zabere to asi
hodinku. Rozhledna je otevřená již od
května celé léto, nová restaurace by se
měla otevírat od července.

Přehrada na Černé Nise | Foto: Zdena Hájková

Léto je tady a Jablonecko a Semilsko přímo vybízí k výletům. Říkáte si, kam vlastně tohle léto vyrazit? Podělím se s vámi
o několik tipů na oblíbené výlety mé rodiny. Nejsou to žádné štreky, ale osvědčená místa, která jsme i s malou dcerkou
v posledních letech vyzkoušeli.
Na Frýdštejn dojedete autem na parkoviště nedaleko hradu a projdete se půl
kilometru po asfaltové cestě na hrad – je
to ideální nenáročný výlet s malým dítětem. Pokud přijedete busem, můžete

dále pokračovat přes Pantheon na Malou Skálu trošku náročnějším terénem.
Na Boučkově statku výborně vaří, můžete tu posedět a pokochat se pohledem
na Jizeru a případné vodáky zdolávající
jez. Na Frýdštejně zase nově proslula restaurace Kovárna, doporučuji rezervaci
dopředu, pak budete mít i krásný výhled
do krajiny. Jednoho z majitelů, Dalibora
Cidlinského, jsem poznala jako malého
kluka, kdy již v dětství bravurně hrával
v Duu Cis na banjo. Z Malé Skály můžete
vyrazit krásnou stezkou i na kole či s ko-

Ke kratšímu zastavení vyzývá také Kittelův dům na Krásné, zvaný Burk,
jehož rekonstrukce se chýlí ke konci.
O záchranu Burku se snaží již léta obec
Pěnčín a nyní se jde do finále i s pomocí Jana Sedláka, který dal před dvaceti
lety do kupy Grabštejn. Poté se do zrekonstruované budovy přestěhuje také
Kittelovo muzeum, vedle něhož nyní najdete pískoviště, kde se zabaví zejména
ti nejmenší. Kittel byl slavný místní léčitel, který k léčbě využíval nejen bylinky,
ale také kvalitní vodní prameny. Areál je
vláčkem propojen s ekofarmou na Pěnčíně, kde máte možnost kombinované
prohlídky sklářské a zemědělské výroby
s průvodcem, včetně ochutnávky místních biovýrobků. Jedná se o největší kozí
a ovčí farmu v ČR.

BÝT ŽENOU NENÍ NA PŘEKÁŽKU | PŘÍBĚHY ČTYŘ ÚSPĚŠNÝCH ŽEN REGIONU
Mám radost, že se coby zastupitelka a kandidátka do Senátu potkávám se spoustou inspirativních lidí. Mezi ně patří
i tyto čtyři zajímavé ženy, které jsme měla tu čest poznat.

ALEXANDRA JÖRGOVÁ

VLASTA HILLEBRANDOVÁ

Ženská lékařka, která má v Jablonci vlastní
lékařskou praxi – gynekologii a porodnictví. Tomuto oboru se věnuje již od roku 1976
a 16 let byla také jabloneckou zastupitelkou.

Kinezioložka a ředitelka vyhlášené Montessori mateřské školky v Jablonci. Ráda se
věnuje seberozvoji a pomoci druhým.

Jak jste zvládla, v počátku i nyní, skloubit pracovní i osobní život?
Skloubit pracovní i osobní život pro mne nebyl až tak velký problém, protože jsme s manželem oba profesně stejného zaměření. Medicína je řehole, která vyžaduje hodně energie. Život
sestával z práce v nemocnici, což znamenalo měsíčně zhruba
sedm služeb pro každého, čili zhruba 14 dní jsme se střídali
v péči o děti, a pokud jsme se sešli, volný čas byl věnován především dětem. Zvládali jsme to občas i s pomocí kamarádů
a hodných lidí. Dnes bych to asi nedělala jinak, protože za sebou vidím výsledky a ty nejspíš splňují moje představy z mládí:
mít velkou dobře fungující rodinu a spokojené pacienty.

Jaké byly vaše začátky s Montessori školkou a jak jste slaďovala pracovní a osobní život?
Bez osobního nadšení a vnitřního motoru, který Ti říká: „Ano,
to je tvá cesta, nevzdávej to,“ by to nešlo. Začátky byly náročné, plné pokusů a omylů. V té době, pár let po revoluci, tu Montessori program ještě nebyl. Nebylo s kým konzultovat, kde
vzít odbornou podporu. Pomůcky jsme vyráběli tzv. na koleně
nebo investovali osobní finance na jejich pořízení. Také rodiče byli obezřetní, a tak poděkování patří těm, kteří do toho šli
s námi. Osobní život nebylo a není jednoduché slaďovat. Někdy
mám pocit, že by bylo fajn, kdyby mě někdo naklonoval. Ale vše
se dá zvládat s podporou a tolerancí rodiny, přátel a kolegyň.

INKA URBANOVÁ

IVA CHALOUPKOVÁ

Spoluzakladatelka Muzea místní historie a
spolku Malé Polsko. Podílela se na knížce
Smržovka – Pohledy do minulosti dávné i nedávné a vydala Pohádky o Pořádníčkovi. Od
roku 1994 je zastupitelka obce Smržovka.

Divadelnice, turistka a nadšenec pro
kulturu. V minulosti pracovala jako vedoucí
Informačního a kulturního střediska v
Železném Brodě, kam patřilo turistické
informační centrum, divadlo a galerie.

Jak jste se dostala k politice a je to pro ženu snadné?
Tak nějak přirozeně, bavilo mě pořádat a organizovat různé
akce ve městě – pro děti, důchodce, rodiny, psát do místních
novin, pracovala jsem v kulturním středisku. Mám ráda svoje
rodné město, manželovy i moje rodiny tady žijí skoro 300 let.
I moji předkové a příbuzní často pracovali a pracují v zastupitelstvech u nás ve městě i v okolních obcích. Asi to je nějaký
gen, který nás nutí se podílet na veřejném dění, vedle toho nás
zajímá i historie našeho kraje. Není to pro nás ženy lehké skloubit rodinu i politiku. Hrozně důležitá je podpora partnera, bez
té to ani není možné.

Proč jste odešla z kultury v Železném Brodě a jaký je váš
vztah k politice?
Odešla jsem ze Železného Brodu, ne z kultury. Kultura je a zůstane součástí mého života. S nadřízenými v Železném Brodě
jsem se neshodla v představě, o čem kultura je. Výtvarník Vladimír Kubík mě naučil, že kultura se dělá v terénu. Tam máte
hledat, co je zajímavého v regionu, vyhledávat lidi, co něco umí,
spojovat lidi a spolky při společných akcích, tak aby obyvatelé
byli pyšní na to, kde žijí a sami se aktivně na tom podíleli. Cesty
osudu mě pak zavedly k Ivaně Vondra Skokanové, která začala
provozovat Boučkův statek na Malé Skále a já k údivu mnohých
začala pracovat jako šenkýřka.

Celé rozhovory, jak s těmito ženami, tak i s dalšími osobnostmi Jablonecka a Semilska najdete pravidelně na
mém Facebooku @MichaelaTejmlovaDoSenatu či webu
www.SenatorkaMisa.cz.

O politiku se zajímám, není mi jedno, kde a jak žijeme. Znám
spoustu schopných lidí se znalostmi a nadhledem, ale ti se bohužel příliš do politiky nehrnou. O to více si vážím těch, kteří se
do této mašinérie zapojí.

PROČ DO TOHO JDU?

právníci a je jich tam potřeba více, aby dokázali v zákonech
najít různé nesrovnalosti a kličky a odstranit je. Chci prosazovat spravedlivé a smysluplné zákony, které budou sloužit
lidem a ne jim komplikovat život. Zároveň bych chtěla využít
senátní mandát pro podporu místních formou bezplatné právní poradny a podpořit na Jablonecku a Semilsku regionální
rozvoj a cestovní ruch. Budu i nadále podporovat prospěšné
lokální iniciativy, jako v případě referenda o zákazu hracích automatů v Jablonci nad Nisou.
Doufám, že budu také dobrý příklad pro ženy, které se chtějí
zapojit do politiky a měnit věci k lepšímu. Věřím, že být ženou
a matkou není na překážku a že více žen v politice bude kultivovat veřejný prostor a přinášet nová témata.

Michaela Tejmlová s dcerou Klárkou a manželem Ondřejem | Foto: Jaroslava Nývltová

Jsem zastupitelka města Jablonec nad Nisou, máma dvouleté holčičky, právnička, expertka na evropské právo a mediátorka. Posledních sedm let pracuji v organizaci Vaše Evropa
– Poradenství, která lidem radí, jak využít svých evropských
práv, k nimž patří ochrana spotřebitele či nároky na zdravotní
péči. V minulosti jsem spolupracovala s několika organizacemi, které se zabývají transparentností státní správy (Nadační
fond proti korupci, Oživení).

Za to, že mám na všechny moje aktivity čas, vděčím hlavně
svému manželovi Ondrovi, který je nám s Klárkou vždy oporou
a se vším mi pomáhá.

Letos jsem se rozhodla kandidovat jako nezávislá do Senátu
za hnutí SENÁTOR 21 s podporou Pirátů, KDU-ČSL, Zelených
a Společně pro Jablonecko.

www.senatorkamisa.cz

V Senátu bych ráda využila svých zkušeností v oblasti českého i evropského práva. V senátním sboru jsou pouze čtyři

Pokud mě budete chtít podpořit v mé kandidatuře
do Senátu, budu za vaši pomoc ráda.

Předvolební kampaň
není levná záležitost.
Ocením proto váš
finanční příspěvek.

Připojte se k mému
týmu při roznosu
letáků, výlepu plakátů
a při organizaci předvolebních akcí.

Kontakt:  Telefon: 777 980 726

Sledujte mě na webu
a Facebooku, sdílejte
a komentujte.

Jestli se chcete o mně dozvědět
více, můžete si přečíst moji knížku.
Je volně ke stažení na mém webu
www.SenatorkaMisa.cz nebo si ji
můžete zdarma vyzvednout např.
v knihkupectví Serius (Mírové
nám. 11, Jablonec nad Nisou)
či v knihkupectví Křižovatka (Na
Olešce 240, Semily).

JAK NA TO?

Máte volný plot, zeď
domu nebo jiné místo
pro můj reklamní banner? Dejte mi prosím
vědět.

Stínítko s mojí reklamou se bude na vašem
autě vyjímat. Napište
mi o něj.

 Email: michaela.tejmlova@email.cz  www.SenatorkaMisa.cz
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