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Petr Prchal
kandidát na starostu Prahy 12

Budoucnost 
Prahy 12 můžeme 
sPolečně ovlivnit
víc, NEŽ SI MYSLíTE

1. Mgr. Petr Prchal, 54 let, režisér
2. PaedDr. Miroslava Veselíková, 50 let, učitelka  
3. Mgr. Jan Sova, 29 let, projektový manažer
4. Petr Melničuk, 30 let, likvidátor pojistných událostí
5. Bc. Jiří Soukup, 47 let, podnikatel
6. Ing. Hana Jandová, 54 let, zástupce starosty
7. Marek Fajfr, 54 let, reverend
8. Mgr. Petr Kubálek, 28 let, znalec v oboru průmyslového vlastnictví
9. Ing. Pavla Aubrechtová, 54 let, překladatelka, tlumočnice
10. Ing. Zbyšek Štěpánek, 72 let, podnikatel ekonom
11. Petr Zimčík, 53 let, sportovní instruktor
12. Dan Houda, 21 let, student
13. Ing. Jan Zemánek, 59 let, stavební inženýr  
14. Ing. Marcela Staňková, 42 let, podnikatelka 
15. Petr Šula, 35 let, manažer
16. Daniel Suchánek DiS., 27 let, finanční manažer
17. Ing. Tomáš Janda, 28 let, bloodstock agent, chovatel koní
18. Mgr. Lucie Hlavičková, 32 let, daňová poradkyně
19. Ing. Bořivoj Kůla, MBA, 52 let, manažer
20. Hana Krotilová, 42 let, podnikatelka
21. Gabriela Turková, 24 let, studentka
22. Mgr. Pavel Hlavička, 32 let, advokát
23. Bc. Lukáš Musil, 25 let, student
24. Petr Šanda, 27 let, živnostník
25. Bc. Miroslav Veselík, 24 let, student 
26. Tomáš Duchoň, 42 let, trenér a chovatel dostihových koní  
27. Ing. Jiří Trexler, 31 let, státní zaměstnanec
28. Mgr. Vladivoj Burjanek, 66 let, podnikatel
29. Michal Doubek, MSc., 26 let, IT konzultant
30. Radim Baxa, 26 let, servisní technik
31. Hana Blažková, 53 let, zdravotní sestra
32. Ing. Zdeněk Filip, 52 let, státní zaměstnanec 
33. Kristina Pecková, 21 let, studentka
34. JUDr. Jaroslav Harvalík, 46 let, advokát
35.Miloš Chudomel, 54 let, stavební technik  

Seznam kandidátů pro volby  
do zastupitelstva

Mgr. Petr Prchal

Narodil jsem se v roce 1956 v Praze. Po absolvování filmové a televizní 

fakulty AMU jsem se věnoval tvorbě odborných, propagačních a dokumen-

tárních pořadů. Jako scenárista a režisér zpracovávám většinou odborná 

témata. Musím shromáždit – zpravidla za pomoci odborníků – rozmanité 

informace, vstřebat je a pochopit, a poté z nich vytvořit nový tvar. 

Podobně tomu je i v komunální politice – jsou zde rovněž problémy nej-

různějšího zaměření a přitom je potřeba zasvěceně je uchopit a zpracovat. 

Možná i to je důvod, proč se trvale věnuji činnosti v této oblasti.

Před rokem 1989 jsem nebyl v žádné politické straně. V letech 1991–1992 

jsem byl členem ODS. Od té doby jsem nebyl organizován až do roku 

2010, kdy jsem se stal členem TOP 09. I jako nestraník jsem byl dlouhá léta 

členem komise pro kulturu nebo komise pro výchovu a vzdělávání Rady 

městské části Praha 12. Poslední čtyři roky jsem byl také v komisi pro na-

kládání s obecním majetkem. V letech 2002–2006 jsem byl členem zastupi-

telstva jako nezávislý za Evropské demokraty.

Rád bych navázal na vše pozitivní, co bylo v Praze 12 vytvořeno. A není 

toho málo! Přesto je stále co zlepšovat. Nejde přece jen o naplňování 

zákona, ale také o to, aby veřejná správa byla skutečnou službou pro oby-

vatele. Například: Praha 12 má roční rozpočet kolem 400 milionů korun. 

Tušíte, kam tyto prostředky směřují? Anebo: Praha připravuje nový územní 

plán, který předurčí, kde vyroste nový věžák nebo další obchodní centrum. 

Víte, co bude stát před Vaším domem? Víte, že teď je ta chvíle, kdy to ještě 

můžete ovlivnit? Nejednou jsem byl svědkem protestů proti zahušťování 

výstavby, ale většinou už bylo pozdě. A přitom určitě není problém infor-

movat obyvatele v době, kdy je možné běh událostí ještě ovlivnit. 

Zkvalitňování informovanosti patří do našeho programu stejně jako snaha 

zvyšovat bezpečnost, uplatňovat protikorupční principy nebo rozvíjet pro-

gramy pro seniory a handicapované spoluobčany. Neméně důležité je i to, 

že Praha 12 patří k nejzelenějším částem hlavního města. Udržet tento stav 

není jen tak! Tlak na zastavování přírodních ploch je stále silnější, a tak je 

nutné naše životní prostředí bránit. 

Nesmíme zapomenout ani na integraci okrajových částí Prahy 12, kde jsou 

nezřídka ulice s nezpevněným povrchem; kde není kanalizace ani plyn; 

a kam dojíždí autobus jen zřídka. Budeme usilovat o to, aby se každý mohl 

cítit jako obyvatel moderní metropole! 

Mohu Vám slíbit, že budu podporovat všechny kvalitní návrhy, které budou 

přispívat k rozvoji naší městské části, bez ohledu na to, ze které strany 

budou přicházet. A pokud chcete vědět víc, přečtěte si náš program na 

www.top09.cz/praha12. Chceme, aby Praha 12 byla moderním, důstojným 

a příjemným domovem pro nás pro všechny!

Váš názor nás zajímá víc, než si myslíte!



Miroslava veselíková

Jmenuji se Miroslava Veselíková. Celý život pracuji ve školství a chci se mu 

věnovat i v rámci svého působení v zastupitelstvu.

Vzhledem k nárůstu počtu dětí je potřeba trvale zajišťovat dostatečnou ka-

pacitu předškolních zařízení (např. i rozšířením činnosti DDM o centra pro 

předškolní děti, regenerací budov MŠ, zakládáním soukromých zařízení). 

Je nutné rozvíjet školní preventivní programy na eliminaci rizikových forem 

chování a sociálně-patologických jevů. Podporujeme školy v jejich snaze 

otevírat se společenským potřebám obyvatel. Budeme usilovat o zřizování 

pracovních pozic školních psychologů.

Podporujeme všechny subjekty, které se zabývají mimoškolní a zájmovou 

činností dětí a mládeže. Cílem je dostat děti od počítačů k zájmovým pro-

gramům. Chceme povzbuzovat zájem o nové či netradiční sporty (např. 

vybudováním dětského tréninkového okruhu pro in-line bruslení). Budeme 

usilovat o navýšení finančních prostředků na grantovou podporu sportov-

ních a kulturních akcí.

Je rovněž potřeba rekonstruovat dětská hřiště a sportoviště. Budeme vy-

tvářet společenskou atmosféru vážící si starší generace a pomáhat navazo-

vat mezigenerační kontakty (např. pomocí kurzů práce na počítačích, které 

by vedla školní mládež). Chceme spoluorganizovat nejrůznější akce pro 

plné společenské vyžití seniorů. 

Samozřejmě budeme rozvíjet sociální služby v Praze 12 podle aktuálních 

potřeb obyvatel. Usilujeme o další rozšiřování bezbariérových tras a pří-

stupů do veřejných budov.

V PRAZe 12 Je PRoSToR PRo VŠeCHny 
GeneRACe. 
VíC, než SI MySLíTe

Jan Sova

Jmenuji se Jan Sova. Jsem absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Karlovy, oboru zaměřeného na regionální rozvoj a geopolitiku. Pracuji jako 

projektový manažer a konzultant v oblasti strukturálních fondů EU. 

Mám pětiletou praxi v oblasti regionálního rozvoje, v jehož rámci se zají-

mám především o oblast dopravy, životního prostředí a podporu podnikání 

a inovací. 

Ve volném čase se věnuji sportu, zejména outdoorovým aktivitám (horské 

kolo, běh na lyžích, nordické bruslení, horská turistika, běh apod.). Rád ne-

závisle cestuji a trávím čas v přírodě. 

Do politiky jsem vstoupil z důvodu nespokojenosti s nízkou profesionalitou 

a efektivitou veřejné správy v České republice. Jsem přesvědčen, že se 

veřejná správa může řídit efektivními manažerskými metodami. To se týká 

samozřejmě i hlavního města Praha a jeho městských částí. 

Nejsem spokojen s dostupností Prahy 12 hromadnou dopravou z centra, 

ale ani s vnitřní dopravní obslužností naší městské části. Na rozvoj dopravy 

a MHD v Praze bych chtěl zaměřit i svou pozornost při práci v zastupitel-

stvu. Velkým cílem, který přesahuje hranice naší městské části, je například 

výstavba metra D. 

Mnoho témat je třeba projednávat s představiteli hlavního města, ale 

i na místní úrovni je řada problémů, které musíme řešit, např. parkování 

(tzv. dopravu v klidu) nebo bezpečnost na trasách dětí do škol. Chceme 

prosadit napojení na Pražský okruh pomocí obchvatu, který by nezatěžoval 

Komořany.

CHCeMe ZLePŠIT DoPRAVní DoSTUPnoST 
PRAHy 12.
VíC, než SI MySLíTe

Petr Melničuk

Jmenuji se Petr Melničuk a narodil jsem se roku 1979 v Praze. Jsem absol-

ventem SPŠ – stavební a v současné době pracuji jako likvidátor pojistných 

událostí. Na území Prahy 12 bydlím již čtvrt století. V podzimních volbách 

jsem se rozhodl kandidovat do místního zastupitelstva. Zaměřím se přede-

vším na veřejnou správu, právo a legislativu. 

Významný britský politik Edmund Burke (1729–1797) kdysi řekl: „Špatné 

zákony jsou nejhorší formou tyranie.“ Jeho slova jsou platná dodnes. 

Myslím, že s tvorbou kvalitních právních předpisů, ať už ve formě vyhlášek 

nebo nařízení, je třeba začít již na nejnižším stupni veřejné správy.

Jedním ze stěžejních programových bodů TOP 09 je snaha o transparent-

nost. Proto budeme prosazovat, aby byly dostupné nejen zápisy z jednání 

rady a zastupitelstva, ale také přehled o tom, kdo jak hlasoval. Při rozhodo-

vání o veřejných zakázkách, které zajímají i širší veřejnost, budeme zveřej-

ňovat maximum informací, a to nejen na úřední desce, ale i na webových 

stránkách radnice a v Novinách Prahy 12.

Je třeba zajistit i zvyšování příjmu Prahy 12. Proto chceme rozvíjet financo-

vání z fondů EU a podobných zdrojů. Projekty bychom měli mít připravené 

vždy dopředu, abychom je mohli podat, jakmile to bude možné. 

Chceme zkvalitnit činnost veřejné správy. Úředník musí být zodpovědný za 

svou práci, protože profesionální přístup úřadu k občanům je tou správnou 

službou pro veřejnost.  

VeřeJná SPRáVA Může BýT  
eFeKTIVní I úSPoRná
VíC, než SI MySLíTe


