Kandidáti do Zastupitelstva hlavního města Prahy:

Mgr. Petr Prchal
Starosta MČ PRAHA 12
Motto: Jako starosta Prahy 12 jsem se zasadil o plnou
otevřenost radnice, bránil jsem nesmyslným investicím
z veřejných peněz a nepřipustil jsem zastavění ploch
zeleně. V tom chci pokračovat, ať budu kdekoli.

JUDr. Helena Chudomelová
Advokátka
Motto: Praha - místo pro poskytování kvalitního
vzdělávání, proto více peněz do škol, více příležitostí
pro rozličné sportování a pro využití volného času,
proto více sportovišť a volnočasových aktivit.
Vážení občané, přátelé,

5P pro PRAHU 12
Zaručujeme vám:

POCTIVOST a čistý štít každého z nás.
PRACOVITOST a spolupráci v rámci Rady a Zastupitelstva MČ Praha 12
PROFESIONALITU veřejné správy pod naším vedením.
PRAXI z veřejné správy, podnikatelského i neziskového sektoru.
PROGRAM: Bezpečnost na prvním místě. Obchvatem Komořan na Pražský
okruh. Metro pro Prahu 12. Zázemí pro spokojené stáří. Rekonstrukce
komunikací. Dostavba kanalizace. Investice do našich dětí. Ochrana
Modřanské rokle. Tramvaj na Libuš a do Komořan. Pěší stezka po břehu
Vltavy. Nové Sofijské náměstí.

Více informací na www.top09.cz/praha12

dovolte mi, abych vám představil kandidátní listinu TOP 09 pro Prahu 12,
jež nabízí unikátní kombinaci vysoce kompetentních lidí. Nejspolehlivějším
garantem úspěchu jsou kvalitní lidé, kteří mají pevné životní zásady
a hodnoty, prokazatelné profesní výsledky, jsou pracovití, akceschopní
a mají čistý štít. Toto byla hlavní kritéria pro výběr zejména předních
kandidátů, aby naše programové cíle nezůstaly jen blednoucím inkoustem
na zažloutlém papíře.
TOP 09 v Praze 12 nabízí nejen výsledky z komunální sféry, ale i nové
tváře a zkušenosti z civilního života, abychom obstáli v současné době plné
změn. Naším cílem je posunout Prahu 12 o podstatný kus dále. Viz náš
volební program.
Těším se na vás u voleb 10. a 11. října 2014.
Reverend Marek Fajfr
Kandidát na starostu, předseda TOP 09 Praha 12
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2. Mgr. Jan Sova

7. PaedDr. Miroslava Veselíková

Projektový a obchodní manažer

Učitelka, radní MČ Praha 12

Motto: Transparentní, Otevřená a Profesionální

Motto: Budu pomáhat budovat školy pro 21. století.

radnice! „Čas jsou peníze" platí i ve veřejné správě.

3. Ing. Hana Jandová

8. Ing. Tomáš Kremr

Místostarostka MČ Praha 12, OSVČ - daně, účetnictví

Vedoucí pracovník – ředitel

Motto: Občanům Prahy 12 dávám záruku na profesionální

Motto: Praha 12 není jen sídliště, zasadím se o to, aby se

přístup úřadu, transparentní zakázky, efektivní provoz
úřadu a zajištění financí z EU.

nezapomínalo i na staré Modřany, Komořany, Cholupice
a Točnou.

4. Ing. Pavla Aubrechtová

9. Mgr. Lucie Hlavičková

Tlumočnice a překladatelka českého, francouzského
a německého jazyka.

Daňová poradkyně, právnička

Motto: I Praha 12 je součástí Evropy – budu usilovat

Motto: Podporou podnikání k vyšším příjmům
městské části!

o navázání partnerství s některou z evropských metropolí.

5. Petr Šula

10. Petr Spisar

Vedoucí pracovník – manažer, konzultant

Interní auditor

Motto: Měníme Prahu 12 k lepšímu: lepší doprava, klidné

Motto: Praha 12 může mít efektivní a úspornou veřejnou

bydlení, podpora sportu a volnočasových aktivit.

správu! Zasadím se o fungující radnici otevřenou občanům.

6. Ing. Bořivoj Kůla, MBA

11. Kateřina Vecere

Vedoucí pracovník, dodávky investičních celků, inženýring
v průmyslu a energetice, poradenství

Designérka, stavební činnost - OSVČ

Motto: Spojovat lidi mezi sebou, být konstruktivním
Motto: Praha 12 lepší místo k životu - životní prostředí,
cílené investice a projekty.

článkem radnice, s využitím znalostí a kontaktů z
profesního života.

