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Seznamte se, prosím
aneb Jak jsme si zvolili nové zastupitele

O výsledcích voleb hovoříme také na titulu - na tomto místě chceme zmínit pár zajímavostí.

Volební účast v komunálních volbách v Praze 14 (27,74 %) byla nejnižší v celé Praze: při celkovém počtu 29 374 voličů bylo
vydáno jen 8 149 hlasovacích obálek
Nejvyšší účast v Praze 14 (46 %) měl okrsek č. 703 (staré Kyje), nejnižší (15,83 %) okrsek č. 707 na Černém Mostě (ulice
Bobkova, Bryksova, Kučerova, Mansfeldova, Maňákova)
Z jednatřiceti zastupitelů je šestnáct nově zvolených (v našem přehledu jsou označeni tečkou), ti ostatní budou pokračovat v
předchozí práci z minulého čtyřletého volebního období
Nejmladšímu členu týmu Petru Kovandovi je jednatřicet, nejstaršímu ing. Oto Rothovi pětasedmdesát
Překvapivý je vysoký počet zvolených žen: je jich celkem čtrnáct, což představuje 45% zastoupení
Místo dr. Jiřího Drahoty, zvoleného za Demokraty Jana Kasla, jenž se svého postu vzdal, bude v zastupitelstvu první náhradník
ing. Karel Cekota (ODA)
Čísla uvedená za jménem udávají celkový počet získaných hlasů, podbarvením jsou označeni volení představitelé radnice
(starosta modře, místostarostové žlutě, radní zeleně)
Pořadí stran je dáno celkovým procentním ziskem: 38,1 % ODS (13 mandátů), 16,5 % ČSSD (5 mandátů), 15 % Demokraté
Jana Kasla (5 mandátů), 10,4 % KSČM (3 mandáty), 9,6 % Sdružení nezávislých (3 mandáty), 6 % KDU-ČSL (2 mandáty), 4 %
US-DEU (0 mandátů)

Kandidáti ODS

Ing. Eva Bažilová (3 038)42 let, rozvedená, 1 dítě, bydliště: Černý Most

 Vystudovala VŠE, obor ekonomika průmyslu, pracovala jako ekonomka, od roku 1997 působila jako ředitelka
a.s. Správa majetku Praha 14. Chtěla by se zasadit o zlepšování kvality bydlení, přidělování bytů na základě průhledných a
veřejnosti známých pravidel, snižování dluhů za nájem z bytů, údržbu a rekonstrukci bytových objektů a pokračování účelné
privatizace bytového fondu.

 

Eva Dokonalová (2 910)

 70 let, vdaná, 1 dítě, bydliště: Hloubětín.
Absolvovala gymnázium a poté ekonomickou nástavbu. Po celou dobu zaměstnání, tj. čtyřicet let, pracovala v ekonomické sféře
(jako účetní, finanční referent, disponent v bance), nyní je v důchodu. Svoje znalosti i zkušenosti, které získala v komunální politice
v Praze 14 v minulém volebním období, by chtěla uplatnit při další práci v zastupitelstvu naší městské části, zejména v
ekonomické oblasti a v rámci bytové politiky.

 

Renata Hušková (2 954)

obsah.html


 33 let, svobodná, 1 dítě, bydliště: Hloubětín
Vystudovala SŠ sociálně právní, v průběhu studia i po jeho ukončení pracovala se zdravotně postiženými sportovci, nyní je
zaměstnána jako dispečerka mezinárodní kamionové přepravy. Do komunální politiky vstupuje s cílem věnovat se především
bezpečnostní problematice a prevenci kriminality.

 

Ing. Miroslav Froněk (3 180)

 42 let, ženatý, dvě děti, bydliště: Hloubětín
Absolvent Stavební fakulty ČVUT Praha, obor ekonomika a řízení stavebnictví, v Městské části Praha 14 členem zastupitelstva
od jejího vzniku. V letech 1994 až 1995 a 1998 až 2002 vykonával funkci starosty městské části.
Vzhledem ke zkušenostem z komunální politiky se chce zaměřit na záležitosti technického a ekonomického charakteru, které
jsou mu blízké, podpořit širší informovanost veřejnosti o práci radnice a zajistit lepší podmínky pro kvalitní způsob využívání
volného času dětí i dospělých, zejména v rámci různých sportovních a kulturních aktivit.

 

Helena Mandjounehová (2 951)

 53 let, vdaná, 3 děti, bydliště: Kyje
Vystudovala SŠ hotelovou, obor gastronomie a cestovní ruch, deset let žila s manželem v Berlíně, poté pracovala jako
referentka školního stravování v Praze 9 a v cestovní kanceláři, v současnosti vlastní malý café-bar v centru Prahy. Do komunální
politiky vstoupila jako spoluzakladatelka OF v Kyjích, dále působila v kyjském zastupitelstvu. Za ODS kandidovala již počtvrté,
zastávala různé funkce - od členky zastupitelstva po místostarostku MČ Praha 14. Bude napomáhat při plnění volebního
programu hlavně v sociální sféře a v oblasti kultury. Chce, aby byla věnována zvýšená pozornost okolí kostela v Kyjích.

 

Ing. Pavel Mixa (3 057)

 41 let, ženatý, 1 dítě, bydliště: Kyje
Vystudoval VŠE, obor dlouhodobé plánování a prognózování, pracoval jako ekonom v různých obchodních firmách, většinou
zahraničních. Do komunální politiky vstupuje s tím, že jako obyvatel Jiráskovy čtvrti dobře zná zdejší problémy a rád by se podílel
na jejich řešení. Chce podpořit zejména dokončení povrchů komunikací v této čtvrti, citlivé řešení rekonstrukce Broumarské ulice,
dokončení kanalizace v Kyjích a rozšíření kyjského hřbitova.

 

MUDr. Kateřina Pavlíčková (3 128)



 50 let, 1 dítě, rozvedená, bydliště: Kyje
Vystudovala Lékařskou fakultu UK, je zaměstnána ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na Klinice nemocí z povolání jako
vedoucí ambulantní lékař a vedoucí Centra pracovního lékařství. Do komunální politiky vstoupila roku 1990, ve funkci radní
pracovala nejprve v Kyjích, poté v Zastupitelstvu městské části Praha 14. Zde podporuje realizaci preventivních zdravotních
programů s cílem snižovat rizika civilizačních chorob a omezit výskyt alergenů v prostředí péčí o zeleň a o celkové zlepšení
kvality ovzduší. V Zelené lince v Listech Prahy 14 a na e-mailu odpovídá na dotazy občanů týkající se zdraví a životních
podmínek.

 

Vladimíra Petzoldová (2 891)

 57 let, vdova, 2 děti, bydliště: Hloubětín
Vystudovala SPŠ elektrotechnickou, obor stavba elektrických strojů a přístrojů. Od roku 1993 pracovala jako projektant v oboru
elektro, nyní je zaměstnána jako úřednice - fakturantka. V nově zvoleném zastupitelstvu by se ráda zaměřila na podporu
drobného podnikání a na oblast péče o životní prostředí.

 

Mgr. Daniel Rovan (3 064)

 38 let, ženatý 2 děti, bydliště: Černý Most
Vystudoval Pedagogickou fakultu UK, pracoval jako ekonom v soukromém sektoru, od roku 1997 byl vedoucím ekonomického
odboru na Úřadě MČ Praha 14. Chce se zaměřit na aktivní přístup k zabezpečení finančních prostředků zejména pro prioritní
akce v naší městské části, efektivní hospodaření v rámci finančního plánování po celé volební období, za podstatné považuje
důsledné uplatňování kontrolních mechanismů zabraňující nehospodárnému vynakládání finančních prostředků.

 

Ing. Miroslav Skala (3 097)

 61 let, ženatý, 1 dítě, bydliště: Kyje
Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT, pracoval jako výzkumný pracovník a středoškolský učitel. V komunální politice
působil od roku 1990 v různých časových úsecích jako neuvolněný radní, místostarosta i starosta. V uplynulém volebním období
pracoval jako místostarosta a měl ve své kompetenci odbor územního rozvoje, odbor výstavby a odbor životního prostředí a
dopravy. Mezi nejnaléhavější investiční priority současné doby řadí vybudování Vysočanské radiály a komunikací na Jahodnici.

 

Ing. Josef Voseček (2 947)



 55 let, ženatý, 2 děti, bydliště: Lehovec
Vystudoval Stavební fakultu Českého vysokého učení technického, obor pozemní stavby, do roku 1989 pracoval v různých
oborech stavebnictví jako stavbyvedoucí, investiční technik a při přípravě investic, od té doby soukromě podniká. V nově
zvoleném zastupitelstvu bude prosazovat plnění volebního programu ODS, chce se zaměřit zejména na oblast drobného
podnikání a služeb.

 

Ing. Miroslav Vysloužil (2 925)

 68 let, ženatý, 2 děti, bydliště: Kyje-Jahodnice
Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT Praha, nejprve byl zaměstnán jako projektant-specialista elektrických pohonů v
Elektromontážních závodech Praha, od roku 1985 jako hlavní specialista elektro v Hutním projektu Praha. V roce 1990 začal
podnikat jako fyzická osoba v oboru projekce, opravy elektrických zařízení a inženýrská činnost elektrických pohonů a
automatizovaných systémů řízení. Členem ODS je od roku 1996, do té doby byl nestraník. Zkušenosti, které získal v oblasti
investiční výstavby a privatizace bytových domů na Jahodnici, by při práci v zastupitelstvu rád uplatnil ve prospěch celé Prahy 14.

 

Mgr. Jitka Žáková (2 973)

 50 let, rozvedená, 2 děti, bydliště: Hloubětín
Vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor angličtina a ruština, Filozofickou fakultu UK, obor dějepis, poté začala pracovat ve
školství. Nyní působí jako školní inspektorka pro střední školy v pražském regionu. Své úsilí chce zaměřit na podporu a
součinnost tělovýchovných spolků a jednot působících v naší městské části, a zejména na rozvoj školství. Bude usilovat o
prosazení myšlenky zřídit v Praze 14 státní čtyřleté gymnázium.

Kandidáti ČSSD

Miroslav Dvořák (1 486)

50 let, rozvedený, 2 synové, bydliště: Hloubětín
Téměř 25 let pracoval v ČKD Praha v oblasti ekonomiky práce, od roku 1999 podniká v oblasti finančního poradenství. Před
čtyřmi lety byl v zastupitelstvu Prahy 14 zvolen neuvolněným radním. V komunální politice pracoval jako předseda bytové komise,
člen finančního výboru zastupitelstva, člen dozorčí rady a předseda fondu oprav při zastupitelstvu. Při svém dalším působení v
zastupitelstvu by se rád věnoval oblasti bydlení a efektivnímu hospodaření s finančními prostředky a majetkem obce.

 

Mgr. Jaroslav Jiroušek (1 438)

 66 let, ženatý, 2 děti, bydliště: Hloubětín
Po vystudování vysoké školy pracoval v základním školství a v řídících školských orgánech. V minulém volebním období se jako
místostarosta naší městské části zabýval oblastí školství a sociální problematikou. Vzhledem k předchozímu zájmu o mimoškolní
výchovu dětí a mládeže by chtěl své zkušenosti zúročit při dalším působení v rámci Městské části Praha 14. V uplynulém období



se mu podařilo výrazně vylepšit technickou vybavenost školských zařízení. Za významný úspěch považuje také vybudování Domu
sociálních služeb v Bojčenkově ulici s kapacitou 40 lůžek.

 

Petr Kovanda (1 317)

 31 let, ženatý, 1 dítě, bydliště: Černý Most
Vyučil se strojním mechanikem, byl zaměstnán v závodě Praga, od roku 1992 působil ja-ko personální ředitel v bezpečnostní
agentuře. Od roku 2000 je podnikatelem, pracuje jako jednatel bezpečnostní agentury. V Zastupitelstvu městské části Praha 14
se chce věnovat práci v komisi pro bezpečnost a dopravu.

 

Doc. ing. Oto Roth (1 312)

75 let, vdovec, 2 děti, bydliště: Hloubětín
Vysokoškolský učitel-ekonom. Problematice vysokých škol se věnuje stále, nyní jako pracovník Výzkumného ústavu ministerstva
školství. V r. 1994 byl zvolen do vůbec prvního Zastupitelstva městské části Praha 14, kde působil v komisi školské a finanční. V
zastupitelstvu se chce věnovat nadále práci v oblasti hospodářství.

Bezpartijní kandidát

Soňa Matoušková (1 443)

59 let, vdaná, 2 děti, trvalé bydliště: Kyje
Pracuje jako ředitelka Českého červeného kříže pro Prahu 3 a 8. Většinu svého času věnuje humanitární činnosti. Této oblasti
by se chtěla věnovat i nadále při svém působení v komunální politice. V minulém volebním období vykonávala funkci neuvolněné
radní.

 

Demokraté Jana Kasla
Koalice Strany evropských demokratů a ODA - kandidáti ODA

Ing. Karel Cekota (1 270)

 50 let, ženatý, 1 dítě, bydliště: Černý Most
Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu Vysoké školy ekonomické. Pracoval jako finanční analytik, dnes působí jako ředitel
ekonomicko-technického odboru společnosti A Consult plus. V zastupitelstvu naší městské části zahajuje již třetí funkční období,
v přechozích čtyřech letech byl předsedou výboru pro správu majetku a místopředsedou představenstva a.s. Správa majetku
Prahy 14. Chtěl by se zabývat zejména problematikou územního rozvoje a výstavby a rozpočtovými záležitostmi.

 

JUDr. Eva Hášová (1 315)

49 let, vdaná, 2 děti, bydliště: Jahodnice
Dříve pracovala jako státní úředník v oblasti majetkových práv státu, v posledních deseti letech pak jako advokátka se
zaměřením na majetkoprávní problematiku. V komunální politice je nováčkem, avšak své výše uvedené zkušenosti by chtěla
uplatnit v oblasti hospodaření s obecním majetkem, zejména pokud jde o jeho efektivní využívání a ochranu. Jako obyvatelka
Jahodnice chce usilovat též o to, aby tato část Prahy 14 byla v budoucnu vnímána jako plnohodnotná a integrální součást této
pražské městské části.

 



RNDr. Jiřina Nováková, CSc. (1 512)

 56 let, vdaná, 2 děti, bydliště: Hloubětín
Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor biochemie. Pracovala jako vědecká pracovnice v ústavech České
akademie věd, na Lékařské fakultě UK, ale také jako etolog v pražské zoologické zahradě. Působila i v exekutivě jako vedoucí
odboru na ministerstvu kultury a na ministerstvu zahraničních věcí. Své předchozí zkušenosti využívá v rámci komunální politiky - v
městských částech Praha 9 a Praha 14 působila od roku 1990 jako členka rady a místostarostka. Přitom se orientovala
zejména na oblast školství, zajištění kompletní sítě zdravotnických zařízení a též na rozvoj místní kultury a na spolupráci s
neziskovými občanskými sdruženími.

 

Ing. Vladimír Vojta, CSc. (1 289)

65 let, ženatý, 2 děti, bydliště: Kyje
Vystudoval VŠ dopravní, pracoval v ČKD Praha jako vědecký pracovník a vedoucí pevnostních a dynamických výpočtů, poslední
rok byl zaměstnán v podniku Škoda Plzeň. Jeho koníčkem je četba, věnuje se zejména studiu odborné literatury. V komunální
politice působil již dříve, část volebního období vykonával funkci místostarosty, poslední čtyři roky byl předsedou finančního
výboru a komise regionálního plánování a investic. Chce podpořit investiční výstavbu v rámci infrastruktury Kyjí, kde stále
přetrvává řada problémů (kanalizace, plynofikace, vozovky).

Bezpartijní kandidát

Ing. Ladislav Dubský (1 328)

44 let, svobodný, bydliště: Černý Most
Absolvoval ČVUT v Praze, obor pozemní stavby. V současné době pracuje ve státní správě jako vedoucí oddělení investic a
zásobování, ale praktické zkušenosti má i s investorskou činností a správou nemovitostí. Zastává názor, že komunální politika by
neměla být o politikaření, ale o hmatatelných výsledcích práce konkrétních osob. Chce i nadále komunikovat s občany,
naslouchat jim, respektovat jejich přání a připomínky, ale zejména se v maximální možné míře zasazovat o jejich oprávněné
požadavky. Jeho prioritami jsou řešení dopravní situace, bezpečnosti občanů a majetku, oblast využití volného času mládeže a
péče o seniory.

Kandidáti KSČM

Ing. Václav Hollan (835)

 70 let, ženatý, 2 děti, bydliště: Hloubětín
Vyučil se krejčím, poté absolvoval Střední průmyslovou školu oděvní v Prostějově a Vysokou školu ekonomickou v Praze.
Osmnáct let pracoval ve výrobních organizacích, kde zastával různé technicko-hospodářské funkce, poté dalších sedmnáct let
působil v ústředních orgánech státní správy. Funkci člena zastupitelstva považuje za službu občanům. Svou činností ve finančním
a kontrolním výboru by rád přispíval k rozvoji naší městské části.

 

Jitka Krátká (905)



 55 let, svobodná, bydliště: Hloubětín
V Hloubětíně žije od narození, pracuje jako učitelka mateřské školy. Ve volném čase se věnuje literatuře, divadlu a cestování. V
Zastupitelstvu městské části Praha 14 působila již v předchozím volebním období, pracovala ve školské komisi. I nadále by se
chtěla zaměřit na problematiku školství a zlepšení podmínek pro využití volného času dětí.

 

Petr Zubec (870)

 38 let, ženatý, bydliště: Hloubětín
Původní profesí je mechanik, nyní pracuje jako skladník. V zastupitelstvu by se chtěl zasazovat v největší míře o zvyšování
bezpečnosti a o zkvalitňování dopravní obslužnosti v naší městské části, chtěl by i nadále pracovat v bezpečnostní a dopravní
komisi Rady městské části Prahy 14, v níž působí již pět let. Hodlá podpořit rozvoj nové koncepce Pražské integrované dopravy
- příměstské kolejové dopravy, jež kapacitně ulehčí dopravní obsluze městské části i celého hlavního města - a prosazovat
zahájení projektu prevence kriminality STOP 24, který dosáhl již velmi pozitivních výsledků v mnoha městech republiky.

Kandidáti Sdružení nezávislých

MUDr. Hana Pospíšilová (1 014)

 37 let, vdaná, 3 děti, bydliště: Kyje
Vystudovala Lékařskou fakultu UK, obor stomatologie. Po absolvování stáže u kolegů v Anglii zřídila s manželem zubní praxi v
Kyjích. Je předsedkyní sdružení Zdravé Kyje, které se mj. snaží řešit zhoršující se životní prostředí v důsledku nárůstu
automobilové dopravy v Praze 14. Společně s organizací Pražské matky prosazuje vybudování bezpečných přechodů pro
chodce. V zastupitelstvu se chce věnovat regionálnímu plánování, dopravě, bezpečnosti, správě a hospodaření s majetkem a
školství. Chce prosadit adresné hlasování zastupitelů a nezávislost Listů Prahy 14 na vládnoucí koalici.

 

Ing. Vratislav Štěpař, CSc. (932)

 59 let, ženatý, 1 dítě, bydliště: Kyje
Absolvoval Fakultu technické a jaderné fyziky ČVUT, 25 let působil v elektrotechnickém výzkumu, poté dva roky ve výrobním
podniku a osm let v bance, kde pracoval jako analytik, zabýval se správou rizikových úvěrů. V rizikovém managementu získal
zkušenosti s ekonomikou podnikání a s obchodněprávními vztahy. Prioritou je pro něj řešení dopravní situace v Praze 14 a
zlepšení životního prostředí.



 

Ing. Pavel Tůma (933)

 53 let, ženatý, 4 děti, bydliště: Kyje
Vystudoval Výrobně ekonomickou fakultu VŠE, obor organizace a řízení. Působí v podnikové sféře. Do zastupitelstva vstupuje
jako kandidát sdružení Zdravé Kyje. Chce se zasadit o citlivější a ohleduplnější přístup při budování infrastruktury hlavního města
tak, aby neohrožovala zdraví občanů a životní prostředí, zeleň ani kulturní památky městské části.

Kandidáti KDU-ČSL

PhDr. Zuzana Jelenová (633) 

 40 let, vdaná, 2 děti, bydliště: Černý Most
Vystudovala kulturologii na Filozofické fakultě UK, dříve pracovala jako redaktorka časopisu Naše rodina a poradkyně ministra
zahraničních věcí, nyní jako šéfredaktorka zpravodaje KDU-ČSL. Svůj volný čas již několik let věnuje aktivitám Sdružení na
pomoc dětem s handicapy - Motýlek, jehož je předsedkyní. V komunální politice bude usilovat mimo jiné o vznik Centra pro děti
a mládež a Základní umělecké školy v Praze 14, v nichž by děti mohly smysluplně trávit svůj volný čas. Chce podporovat také
rozvoj kulturního života v naší městské části.

 

PhDr. Hana Urbanová (670)

 30 let, vdaná, 2 děti, bydliště: Černý Most
Vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu UK, obor tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených, byla zaměstnána jako
rehabilitační pracovnice v bezbariérovém domě na Černém Mostě II, v posledních letech je vedoucí realizačního týmu ve
Sdružení na pomoc dětem s handicapy - Motýlek. Při svém působení v komunální politice se chce soustředit zejména na
vytvoření příznivějších životních podmínek občanů se zdravotním postižením a rodin vůbec. Tato oblast nemůže být pokryta pouze
působením státu, proto bude podporovat činnost rozmanitých sdružení a spolků. Protože jí není lhostejné, v jakém prostředí
žijeme, chce se postarat o jeho zkvalitnění.

vš, foto: archiv zastupitelů


