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1. Mgr. Michal Vozobule
29 let, zástupce ředitelky 

gymnázia, TOP 09

2. Mgr. Ilona Jehličková
47 let, zástupkyně ředitele ZŠ, 

TOP 09

3. Tomáš Trnka
28 let, projektový manažer,  

TOP 09

4. Vladimír Kopal
60 let, technik, TOP 09

5. Stanislav Jančík
19 let, student, TOP 09

6. JUDr. Václav Bednář, Ph.D.
34 let, vysokoškolský pedagog, 

TOP 09

7. Ing. Anna Stanková
57 let, interní auditorka,  

TOP 09 

8. Svatopluk Čech
42 let, technik, TOP 09

9. Tomáš Jindra, DiS.
36 let, oční optik, TOP 09

10. Ing. Pavel Kučera, Ph.D.
32 let, konzultant, TOP 09

11. Tomáš Konečný
19 let, student, TOP 09

12. MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.
49 let, odborný asistent na LF 

 v Plzni, bez politické příslušnosti

13. Bc. Kamila Brychová
25 let, administrativní pracovnice, 

TOP 09

14. Mgr. Jana Poncarová
27 let, zástupkyně šéfredaktora, 

TOP 09

15. Kamil Pavlíček
45 let, technik, 

bez politické příslušnosti

16. MUDr. Jan Masák
29 let, lékař,  

bez politické příslušnosti

17. Dipl. um. Pavel Karpíšek
29 let, obchodní zástupce,  

TOP 09

18. Ing. Václav Fiala
29 let, doktorand na ZČU,

TOP 09

19. MUDr. Daniela Pousková
53 let, primářka dětské 

nemocnice, 
bez politické příslušnosti

20. Zdeněk Kupčík
39 let, OSVČ v oblasti IT,  

TOP 09

21. Ing. Jan Naxera 
46 let, projektový manažer,  

bez politické příslušnosti

22. Martin Šupík
29 let, IT specialista,  

bez politické příslušnosti 

23. Bc. Marek Chlupatý
24 let, produkční manažer,  

bez politické příslušnosti

24. Ivan Říha
19 let, student,  

bez politické příslušnosti

25. Radka Halířová
41 let, účetní,  

bez politické příslušnosti

26. Mgr. Jakub Fiala
28 let, interní auditor,  

bez politické příslušnosti

27. Bc. Michal Šlajs
31 let, programátor,  

TOP 09
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Mgr. Ilona JEHLIČKOVÁ  
Narodila se 12. října 1963 v Jihlavě, kde absolvovala místní gymnázium. 
Poté si vybrala studium na Pedagogické fakultě v Plzni, kde v roce 1987 
i úspěšně absolvovala. Od roku 1989 do roku 2000 pracovala v Mostě jako 
učitelka na 1. stupni základní školy. Od září 2000 žije v Plzni. Ve stejné 
době začala pracovat jako učitelka na 20. ZŠ v Plzni na Slovanech. 
Od roku 2004 je na této škole zástupkyní ředitele.

Ilona Jehličková je vdaná a má dvě děti. Mezi její zájmy patří sport, 
cestování a práce pro humanitární organizace (např. dobrovolná 
humanitární a mírová organizace Na vlastních nohou – Stonožka). Jejím 
přínosem pro tým TOP 09 jsou znalosti a zkušenosti z oblasti školství 
a vzdělávání, působení ve vedoucí funkci a dlouholetá praxe vyžadující 
týmovou spolupráci. Je členkou TOP 09, přičemž nikdy předtím  
nepůsobila v jiné politické straně.

Tomáš TRNKA  
se narodil 16. dubna 1982 v Plzni. Dva roky pracoval na střední 
manažerské pozici ve výrobním závodě. V současnosti se již sedmým 
rokem věnuje manažerskému a ekonomickému poradenství pro střední 
a velké společnosti. Jako projektový manažer a trenér manažerských 
dovedností úspěšně spolupracoval s klienty v České republice, v Evropě 
a v Číně. Hovoří plynně anglicky, dorozumí se německy.



Veřejné finance
–  efektivní a úsporné využívání finančních prostředků našeho obvodu

–  personální a finanční audit na úřadě s cílem co nejvíce uspořit 
a zefektivnit práci úředníků

–  transparentní veřejné zakázky

–  maximální informovanost veřejnosti o zakázkách, jejich plnění 
(plánované náklady vs. skutečné) a udržitelnosti (náklady / přínosy 
sledované po dokončení zakázky)

–  maximální využívání elektronických aukcí pro nákup

–  veřejné dražby v případě prodeje majetku našeho obvodu

–  důsledná kontrola zhotovitelů a dodavatelů, řádného plnění smluv, 
budeme uplatňovat tvrdé sankce při porušení.

–  maximální využití dotačních programů Evropské unie, státu
   a podobných zdrojů na realizaci projektů na území našeho obvodu

Rozvoj území, výstavba a doprava
–  podpora stavby severozápadního okruhu

–  jasné „NE“ nesmyslnému průtahu Roudnou

–  navýšení parkovacích kapacit – záchytná parkoviště u konečných, 
vybudování (rozšíření) parkoviště u FN Plzeň, parkoviště u horního 
vchodu zoo, parkovací plochy v sídlištích; navýšení parkovacích 
ploch v sídlištích budeme řešit racionalizací stávajících stání, 
o případném rozšíření ploch musí proběhnout veřejná debata

–  komplexní program rozvoje všech částí obvodu – nerovnoměrný 
rozvoj jednotlivých částí obvodu je dlouhodobě neudržitelný. 
Zaměření se i na jeho menší části např. Roudnou, Bílou Horu či 
Vinice apod. je nutností a prioritou

–  podpora a rozvoj přirozených rekreačních zón – rybníky, přilehlé 
lesy, zeleň, místa oddechu v sídlištích

–  prověříme možnosti využití a případného prodeje nevyužívaných 
a chátrajících nemovitostí na území našeho obvodu s cílem zajistit 
co nejefektivnější hospodaření s nimi

–  podpora revitalizace „domů hrůzy“ – např. střediska Atom, Družba 
atd. – prověření vlastnických vztahů a možnosti ovlivnění jejich stavu

–  podpora organizací zajišťujících volný čas, zejména školní mládeže

–  podpora cyklostezek i další potřebné infrastruktury (stojany na kola 
před úřady, korektní nájezdy na stezky apod.)  
– cíl: cyklistika je plnohodnotným způsobem dopravy

–  maximální využití stávajících sportovišť, jednotný rezervační systém 
prostřednictvím internetového portálu

–  stanovení jasných pravidla podpory sportovních organizací

–  příprava a realizace dramaturgického plánu pro lochotínský amfiteátr

–  podpora původních a historických lokalit, např. Staré Roudné, Bílé 
Hory, Bolevce

Životní prostředí
–  kvalitní péče o parky a zeleň, ochrana ploch před zábory

–  důraz na veřejný pořádek a péči o veřejná prostranství (sekání 
trávy, úklid veřejných prostor, rychlá likvidace autovraků blokujících 
parkovací stání apod.)

–  zasadíme se o co nejrychlejší zrušení poplatků ve sběrném dvoře 
pro občany obvodu

–  budeme dbát o kvalitu ovzduší a omezení hluku, mj. dopravními 
opatřeními

Bezpečnost
–  maximální využití možností městské policie pro vyšší bezpečnost 

občanů ve všech oblastech (kriminalita, doprava), vytipování míst 
pro častější kontroly

–  oživení a podpora projektu „Bezpečné město“

–  maximální omezení nonstop heren/barů s herními automaty 
a maximální zpoplatnění videoloterijních terminálů v našem obvodě

–  iniciujeme revizi dopravního značení s cílem jeho zjednodušení (velké 
množství dopravních značek je pro účastníky provozu spíše matoucí)

–  realizace opatření ke snížení agresivity a rychlé jízdy řidičů – 
retardéry, šikany, optické šikany)

Správa obvodu
–  větší zapojení občanů do dění na obvodě, mj. i prostřednictvím 

možností, které dnes nabízí internet (např. příprava nové 
infrastruktury, akce pořádané ÚMO 1, výběrová řízení…)

–  úřední hodiny každý den, rozšíření působnosti objednávkového 
systému „úřad bez čekání“ i na agendy obvodu

–  úřad otevřený o víkendech jedenkrát za měsíc 

–  po úřadě musí obíhat dokumenty, ne občan

–  vstřícnost politických představitelů obvodu a celého úřednického 
aparátu jako samozřejmost

–  příprava a důsledné dodržování morálního kodexu úředníků

–  příprava a zavedení systému vyhodnocování odbornosti úředníků 
včetně zpětné vazby od veřejnosti, na to navazující koncepce 
vzdělávání odborného, komunikačního, jazykového a manažerského 
(dle pozice a zařazení daného úředníka)

Mgr. Michal VOZOBULE

Narodil se 8. prosince 1980 v Plzni. Po maturitě na Gymnáziu Františka 
Křižíka v Plzni studoval politologii a evropská studia na Filozofické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci, kde absolvoval v roce 2005.

Od roku 2007 je zástupcem ředitelky Gymnázia Františka Křižíka, kde také 
již od roku 2005 vyučuje předměty a semináře zaměřené na dějiny  
20. století, politologii a Evropskou unii. Předtím pracoval jako konzultant 
pro oblast lidských zdrojů v Regionální rozvojové agentuře  
Plzeňského kraje.

Je autorem několika odborných příspěvků v publikacích věnujících se 
volbám na různé úrovni v ČR. Zároveň se podílel na několika studiích 
týkajících se regionálního trhu práce a vzdělávací soustavy v Plzeňském 
kraji. Byl redaktorem časopisu Monitor, který vydávala Regionální 
rozvojová agentura Plzeňského kraje.

V letech 2004–2010 byl členem správní rady Centra protidrogové prevence 
a terapie, o.p.s., a od roku 2005 jejím předsedou. V roce 2007 začal 
přednášet na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity obor Sociální 
plánování a projektování.

V minulosti působil v několika odborných komisích Rady města Plzně 
a rad jednotlivých městských obvodů. Jako politický analytik byl členem 
volebních štábů senátora Richarda Sequense a kandidáta do Senátu 
Tomáše Křiklána.

Do TOP 09 vstoupil v červenci 2009, přičemž předtím nikdy nebyl členem 
žádné politické strany nebo hnutí.
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