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Ing. Naděžda Karasová
Kandidátka na starostku Jesenice; 54 let, 3 děti; ekonomka, manažerka provozu, členka TOP 09, zastupitelka města Jesenice. Bydliště: Horní Jirčany. Vzdělání: VŠE Praha
„Jesenice si zaslouží moderní přístup k vedení města a strategický pohled do budoucna. Všechny nás trápí podobné věci:
chybějící centrum města, doprava, zeleň, škola, školka, sportoviště pro děti, mládež i dospělé… Mým osobním snem je pomoci
vybudovat pro občany v Jesenici polikliniku s dostupnou zdravotní péčí pro všechny. Mám ucelenou vizi, zkušenosti s prací
pro město a chuť do práce. Vím, že nejde všechno najednou, ale krok za krokem to můžeme dokázat.“

MUDr. Peter Tiso, MBA
51 let, 3 děti; lékař, náměstek ředitele Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí; zastupitel města Jesenice a zastupitel
Středočeského kraje za TOP 09. Bydliště: Zdiměřice. Vzdělání: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, dvě atestace,
primářská licence; absolvent MBA programu Manchester Metropolitan University (P.I.B.S.)
„Ve své profesi jsem zvyklý nést odpovědnost a rozhodovat se, stejně přistupuji i k politice. Stál jsem u zrodu Rozumného
rozvoje i jesenické TOP 09. Během dvou volebních období, kdy jsem působil v zastupitelstvu, jsem prosazoval náš hlavní cíl
- udělat z Jesenice příjemné rezidenční městečko. Některé kroky už byly učiněny, ale mnoho dalších je teprve před námi.“

MUDr. Jan Melichar
56 let, 2 děti; lékař (specialista v oboru neonatologie) a vysokoškolský učitel na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze;
místopředseda místní organizace TOP 09; zastupitel města Jesenice. Bydliště: Jesenice. Vzdělání: Fakulta dětského lékařství
Univerzity Karlovy v Praze, 2 atestace v rámci postgraduálního vzdělávání, primářská licence
„Bezpečí ve městě považuji za jednu z mých priorit. Proto bych se rád i nadále věnoval právě této oblasti, například zkvalitňování práce městské policie a prevenci. Nesmíme zapomínat ani na naši mládež a nabídnout jí zajímavé alternativy trávení volného času.“

Ing. Lada Duchoňová
49 let, 2 děti; manažerka vzdělávání a náboru, Letiště Praha; členka TOP 09; zastupitelka
Bydliště: Horní Jirčany. Vzdělání: VŠE Praha, obor zahraniční obchod
„V Jesenici žiji již 20 let a za tu dobu se hodně změnila. Chci přispět k tomu, aby byla příjemným a bezpečným zeleným městečkem pro spokojené bydlení všech generací. Ještě toho lze hodně udělat pro další změny k lepšímu, a na tom bych se
chtěla podílet.“

Pavel Ondráček
46 let, 2 děti; projektant elektro, bez politické příslušnosti, člen dopravní komise
Bydliště: Osnice; Vzdělání: SPŠ obor elektro
„Ať se lze do centra Jesenice dostat bezpečně a spolehlivě i pěšky, na kole či autobusem ze všech jejích částí. Propojení jednotlivých částí Jesenice je dle mého názoru klíčovou otázkou pro kvalitní život všech našich občanů. Chci se věnovat oblasti
dopravy - podpořit rozvoj koncepční dopravní infrastruktury, včetně dopravy hromadné , která usnadní lidem pohyb v našem
městě a také cestování mimo něj.“

Ing. Stanislav Mareš
59 let, 3 děti; tlumočník, překladatel, bez politické příslušnosti; Bydliště: Horní Jirčany. Vzdělání: VŠCHT
„Jesenice, přestože je již několik let městem, postrádá některé jeho základní atributy. V okolních obcích vidíme, že i když
nemají statut města, dokázaly si vytvořit důstojné a reprezentativní centrum i prostor pro sportovní aktivity a volný čas.
To vše v Jesenici do značné míry chybí. Rád bych přispěl k nápravě tohoto - z mého pohledu - velmi neuspokojivého stavu
a zároveň zabránil zbytečnému a nerozumnému tříštění finančních zdrojů na dílčí nekoncepční projekty.“

Ing. Jan Hubínek
54 let, 2 děti; daňový, ekonomický a finanční poradce, člen TOP O9
Bydliště: Zdiměřice. Vzdělání: ČVUT Praha
„Do komunální politiky vstupuji jako nováček nezatížený minulostí, v čemž vidím svoji výhodu. Své zkušenosti a schopnosti
nejen z ekonomické oblasti, ale i z práce z mládeží využiji ke zlepšení úrovně života v Jesenici. Za prioritu považuji zejména
vybudování nové školy a výstavbu sportovního areálu. Sázím na kultivovanost, férovost a otevřenost politiků vůči svým voličům, které bohužel v dnešní době často scházejí.“

Petr Slowik
39 let, 1 dítě; podnikatel, majitel společnosti v oblasti IT, bez politické příslušnosti
Bydliště: Jesenice. Vzdělání: ISŠ automatizační technika
„Usiluji o zajištění bezpečnosti, podpořím využití moderních technologií pro lepší komunikaci s občany. Chci vytvářet kvalitní
podmínky pro místní soukromé podnikatele a preferovat je před nadnárodními řetězci. Cítím zodpovědnost za to, v jakém
prostředí budou vyrůstat naše děti. Rozhodl jsem se, že nebudu jen pasivně čekat, ale že sám přispěji k utváření života
v našem městě.“

Ing. Karolina Petrová, PhD.
37 let, 2 děti; majitelka jezdecké školy, bez politické příslušnosti
Bydliště: Osnice - Kocanda
Vzdělání: ČZU Praha
„Chtěla bych, aby Kocanda byla klidným místem, bez další zbytečné zástavby.
Také se zasadím o urychlení realizace nové školy, která už je opravdu potřeba a čekáme na ni již dlouho.“

Bc. Barbora Slowiková
44 let, 3 děti; pracovník ve farmacii; členka TOP 09; zastupitelka města Jesenice
Bydliště: Jesenice. Vzdělání: ošetřovatelství 1. LF UK
„Dlouhodobě se zajímám o veřejné dění v Jesenici a uplynulé 4 roky jsem pracovala v městském zastupitelstvu. Rozhodla
jsem se kandidovat znovu, protože mi na rozvoji našeho města záleží. Prosazuji projekt nové polikliniky. Domnívám se, že
centralizace zdravotních služeb ulehčí občanům život. Dále bych se jako bývalá zdravotní sestra chtěla věnovat péči o naše
starší spoluobčany, znovu se zapojila do sociálně-zdravotní komise a pomáhala jesenickým seniorům prožít důstojné stáří.“
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Jiří Pokorný
60 let; podnikatel, bez politické příslušnosti
Bydliště: Horní Jirčany
„Do Jesenice jsem se přistěhoval teprve před 4 lety a jsem rád,
že mám příležitost zapojit se aktivně do rozhodování o budoucnosti místa, kde jsem se rozhodl žít. Věřím, že náš tým
povede město zodpovědně ke spokojenosti nás všech.“

Josef Dvořáček
56 let, 2 děti; podnikatel, bez politické příslušnosti
Bydliště: Zdiměřice
„Rád bych pracoval pro město, ve kterém žiji. Slíbit mohu plné
nasazení, chuť do práce a hlavně bezkorupční a transparentní
jednání. Ve Zdiměřicích bydlím se svou rodinou téměř deset
let a jsem rád, že jsem zakotvil právě tady. Naše město si nesmíme zničit a musíme uvážlivě nakládat s tím, co máme.“

Michaela Bruková
48 let, 2 děti; překladatelka a editorka textů pro digitální komunikaci; bez politické příslušnosti. Bydliště: Horní Jirčany
„Věřím v rozum, otevřenou komunikaci a šanci udělat z Jesenice město, kde to žije. Chci se zaměřit na výměnu informací
mezi radnicí a občany. Zastupitelé musí vědět, co lidi opravdu
zajímá a co by měli řešit jako prioritu. Využijeme pro to nejen
Jesenický kurýr, ale i sociální média a další moderní komunikační kanály.“
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Petra Quirsfeldová
44 let, 1 dítě; office manažerka, bez politické příslušnosti
Bydliště: Jesenice
„Není mi lhostejné, co se kolem nás děje. Zasadím se za nezávislost Jesenického kurýra a jako sportovní fanoušek za obnovu dřívějšího projektu na výstavbu sportovního areálu.“
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Ing. Michal Vodička
56 let, 2 děti; architekt IT, bez politické příslušnosti
Bydliště: Zdiměřice;
„Přispěji svými zkušenostmi z oblasti moderních technologií
se zaměřením na přístup občanů k informacím a zajištění
transparentnosti. V rámci svého hlubokého vztahu k přírodě
bych chtěl rovněž přispět k zachování a rozvoji životního prostředí a jeho koncepčního začlenění do rozvoje Jesenice, a to
v harmonické návaznosti na tradice a volnočasové aktivity občanů.
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Ivana Štěpánková
53 let, 5 dětí; zubní asistentka, bez politické příslušnosti
Bydliště: Horní Jirčany
„Děti jsou naše budoucnost a musíme jim vytvořit bezpečný a zdravý
domov. Moji kluci hrají za Jesenici fotbal, a proto jsem pro výstavbu
multifunkčního sportovního areálu a podporu sportovních klubů
v našem městě.“

Eva Šebešová
42 let, 2 děti; asistentka, bez politické příslušnosti
Bydliště: Osnice
„Vzhledem k tomu, že Jesenice byla „povýšena“ na město, měla by se
městu přiblížit i kvalita života v Jesenici. Například propojení jednotlivých částí Jesenice hromadnou dopravou zatím značně pokulhává
za většími městy.“

Pavel Duben
40 let, 3 děti; živnostník, bez politické příslušnosti
Bydliště: Horní Jirčany
„Jesenice a všechny její části jsou pro mě důležité. Je třeba zklidnit
dopravu přes centrum, odklonit tranzit, začít pracovat na zvelebení
centrální části obce. Dnes je situace z mého pohledu velice neutěšená.“

Jan Krůta, Dis.
27 let; technický manažer, bez politické příslušnosti
Bydliště: Jesenice
„Jesenice se musí stát městem 21. století. Lidé si zaslouží pestrou nabídku volnočasových aktivit a široké možnosti sportovního a kulturního vyžití, aby pro ně Jesenice byla atraktivním místem pro zdravý
a aktivní život.“

Natalie Karasová
26 let; online marketingová specialistka, bez politické příslušnosti
Bydliště: Horní Jirčany
„Mladí lidé jsou zvyklí na neustálý přísun informací, proto budu prosazovat otevřenost radnice a digitalizaci komunikace s občany.“

Hana Dubnová
38 let, 3 děti; chůva v MŠ, bez politické příslušnosti
Bydliště: Horní Jirčany
„Je třeba dobudovat novou školu, koncepčně dořešit systém mateřských školek a nabídnout jesenickým občanům i možnost umístit své
děti do jeslí.“

ROZVOJ MĚSTA:

PROGRAM
ROZUMNÝ ROZVOJ A TOP 09
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

n stop výstavbě do volné krajiny – odpovědný územní rozvoj
n projekt nového centra města Jesenice
n občanská vybavenost
n nová základní škola, centrální sportovní areál, projekt polikliniky
n podpora projektu kolejové dopravy z Jesenice a napojení na

pražskou MHD – ideálně jako prodloužení metra D

DOPRAVA

n komplexní řešení – dopravní studie území
n odklon tranzitní dopravy – zákaz vjezdu kamiónů, malý

obchvat Jesenice
n dokončení našeho projektu propojení všech částí města - chod-

níky a cyklostezky
n posilování příměstské dopravy
n propojení všech částí města s centrem pravidelnou veřejnou

dopravou
n minimalizace nepříznivých dopadů dopravních staveb na Jese-

nici - snaha zamezit výstavbě Vestecké spojky a dálnice D3
s křižovatkou u Jesenice v navržených podobách

ŠKOLSTVÍ, PÉČE O DĚTI

n urychlená výstavba nové ZŠ ve Zdiměřicích
n zajištění dostatečné kapacity v předškolních zařízeních
n stabilizace učitelských sborů
n spolupráce s partnerskými městy – Velká Británie, Německo
n rozšíření možností pro zájmové a umělecké činnosti a volný čas

dětí a mládeže

VOLNÝ ČAS, KULTURA, SPORT

n veřejné zóny pro sport a rekreaci
n víceúčelový sportovní areál pro všechny věkové kategorie
n bohatá nabídka kulturních a společenských akcí
n podpora komunitního života v městských částech
n modernizace a rozšíření městské knihovny

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

n pokračování ve výsadbě zeleně podle vize Jesenice – zelené město
n boj za snížení hlukové a emisní zátěže z dopravních staveb
n podpora třídění odpadu

n přísná regulace územního rozvoje s důrazem na ochranu

přírody a krajiny

ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST, PÉČE
O SENIORY

n podpora seniorského bydlení a pečovatelských služeb
n pokračování v aktivitách pro obohacení kulturního a spole-

čenského života seniorů - výlety, pravidelná setkávání
n rozšíření nabídky lékařských služeb – projekt jesenická

poliklinika

BEZPEČNOST V OBCI:

n bezpečné město - pokračování realizace opatření k vyšší

bezpečnosti
n nulová tolerance hazardu v Jesenici
n podpora spolupráce městské policie a Policie ČR

TRANSPARENTNÍ RADNICE:

n odpovědné a transparentní vedení města
n objektivní informovanost
n otevřená komunikace s občany
n obnovení diskusního fóra na webu města pro veřejnost
n Jesenický kurýr jako objektivní, nikoliv sebe propagační

radniční časopis

ODPOVĚDNÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

n investice do rozvoje, nikoli „projídání“ městského

rozpočtu
n snižování provozních výdajů (např. na chod radnice)
n investice do občanské vybavenosti - do smysluplných

projektů jako je nová škola, dokončení sítě cyklostezek,
výstavba sportovišť
n odpovědné hospodaření s městským majetkem – investice
do infrastruktury
n transparentní veřejné zakázky

PODPORA PODNIKÁNÍ:

n dobrá spolupráce města a místních podnikatelů
n podpora drobných podnikatelů poskytujících užitečné služby

občanům Jesenice

FB: https://www.facebook.com/RozumnyrozvojJesenice/
WEB: https://www.top09.cz/regiony/stredocesky-kraj/volby/komunalnivolby-2018/jesenice/
EMAIL: rozumnyrozvoj.jesenice@gmail.com

ROZUMNÝ ROZVOJ
- TOP 09
Ing. Naďa Karasová
kandidátka na starostku

Rozumný rozvoj
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SDRUŽENÍ TOP 09
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