Medailonky kandidátů
MUDr. Petr Tiso, MBA
narozen 14. července 1967, žije v Jesenici u Prahy
lékař - porodník, náměstek ředitele Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí, městský zastupitel
Díky své profesi jsem zvyklý rozhodovat se a nést velkou odpovědnost. Pro správná rozhodnutí je
vždy důležité vidět jasný cíl, ale zároveň neopomenout žádné detaily a souvislosti. Ke své práci
potřebuji kvalitní zázemí a perfektní organizaci celého týmu. Stejné zásady chci uplatňovat i při řízení
kraje.
kontakt: petr.tiso@top09.cz; 777 101 050

Jan Jakob
narozen 2. prosince 1982, žije v Roztokách
starosta města, předseda expertní komise TOP 09 pro samosprávu, místopředseda Klubu starostů TOP 09
Jako starosta mám bezprostřední vhled do záležitostí Středočeského kraje a vidím, kolik je v něm
potřeba napravit věcí. Považuji za zcela nepochopitelné, že kraj obklopující hlavní město republiky
zaostává v konkurenceschopnosti i dalších ukazatelích.
kontakt: jakob@roztoky.cz; 604 592 171

Mgr. Daniel Marek
narozen 5. srpna 1981, žije v Mladé Boleslavi
náměstek primátora, člen správní rady Nadačního fondu Šance pro děti, člen představenstva BK Mladá
Boleslav
Mám dva syny a vím, jak těžké může být najít pro ně zajímavé a obohacující vyžití. Kraj proto musí být
odpovědným partnerem rodičů v oblasti kultury, sportu a školství.
kontakt: marek@mb-net.cz; 602 600 410

Ing. Michaela Vojtová
narozena 8. listopadu 1967, žije v Kladně
finanční ředitelka
Ve své dosavadní praxi jsem poznala jak práci v komerčním sektoru, tak i veřejné správě a
samosprávě. Moc dobře proto vím, že nelze řídit kraj jako firmu, protože jeho úkolem není vytvářet
zisk, ale podmínky pro zdravý rozvoj obcí a jejich obyvatel.
kontakt: michaela.vojtova@top09.cz; 602 310 349

Mgr. Milan Schweigstill
narozen 30. dubna 1965, žije v Mělníce
pedagog, první místostarosta města Mělník
Ve školství působím již bezmála třicet let. Bez váhání můžu říci, že dobře vím, jaké jsou zásadní
problémy v oblasti vzdělávání. Pokud ovšem v kraji chybí odpovídající dopravní infrastruktura a
spolehlivě fungující systém veřejné dopravy zajišťující dostatečné dopravní spojení pro žáky a
studenty, může snaha o skvěle vybavené vzdělávací ústavy postrádat smysl.
Kontakt: milan.schweigstill@gjp-me.cz; 737 478 380

Ing. Marian Klásek
narozen 1. února 1974, žije v Pyšelích
finanční a investiční manažer, zastupitel města Pyšely
Zastavím lavinový nárůst výdajů do spotřeby a zaměřím se na investiční činnost a rozvoj kraje.
Z rekordního rozpočtu kraje na rok 2016 ve výši 19 miliard korun jde na investice jen 350 milionů, tedy
asi 2 procenta výdajů. To způsobuje zaostávání Středočeského kraje. Přitom dopravní infrastruktura či
školství investice nutně potřebují.
kontakt: marian.klasek@stc.top09.cz; 603 250 024
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