LEPŠÍ TROJKA
DOBRÉ ZPRÁVY PRO SOUSEDY Z PRAHY

TOP 09 A STAN S PODPOROU ŽIŽKOV (NEJEN) SOBĚ
CO JE POSLÁNÍM PŘÍŠTÍHO
STAROSTY PRAHY 3?
Podle Michala Vronského je
úkolem komunální politiky,
aby se místní i hosté cítili
na Praze 3 spokojeně.
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OD ROKU 2018
MĚNÍME TVÁŘ TROJKY
STRANA

2—3

Jestli se poslední čtyři roky
některá část metropole dynamicky
rozvíjela, je to Praha 3. Podívejte
se na pár ukázek...

PRAHA 3 JEDE SPRÁVNÝM SMĚREM,
TEĎ NESMÍME ZTRATIT TEMPO
STRANA
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Budoucnost plánujeme s ohledem
na ty, kdo tu mají domov i živnost,
chodí do školy i za kulturou, jezdí
autem i na kole, sportují i relaxují.

VYBERTE SI
SPRÁVNOU CESTU
Ve dnech 23. a 24. září rozhodnete, podle jakého „jízdního řádu“
pojede Praha 3 v dalších čtyřech letech. My všichni na radnici,
kdo pro vás od roku 2018 pracujeme, k ní stejně jako vy máme
osobní vztah a chceme, aby se rozvíjela. I díky tomu je dnes
Trojka na mapě metropole nepřehlédnutelnou „zastávkou“
a naším úkolem je zajistit, aby byla ještě viditelnější.
K tomu, aby Praha 3 neztratila tempo, máme nejen motivaci,
ale i předpoklady. Spojení našich sil v rámci koalice TOP, STAN

STRANA
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a ŽnS skvěle funguje. Navzájem se známe, rozumíme si a táhneme za jeden provaz, takže dokážeme bez problémů realizovat všechny významné projekty strategického plánu, který jste
nám pomohli vytvořit. Protože věříme, že v úspěšných věcech
se má pokračovat, jedeme dál stejným směrem a uvítáme
podporu všech, komu není budoucnost Trojky lhostejná.
Tým TOP 09 a Starostové a nezávislí s podporou
Žižkov (nejen) sobě
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KANDIDÁT NA STAROSTU PRAHY 3

MICHAL
VRONSKÝ:
ÚKOLEM KOMUNÁLNÍ POLITIKY JE, ABY SE MÍSTNÍ I HOSTÉ
CÍTILI NA PRAZE 3 SPOKOJENĚ
Je Žižkovák tělem i duší a netají se
tím, že se Praha 3 prolíná i do jeho
koníčků. Komunální politika je podle
něj nejblíž lidem a od toho se odvíjí
její poslání: tvořit podmínky
pro spokojený život a pevné
sousedské vztahy.
Jak se to má s vašimi žižkovskými kořeny?
MV: Já i moje žena jsme rodilí Pražáci. Z matčiny
strany se dokonce až do generace prapra narodili
všichni na Žižkově, v Michli nebo na Starém
Městě. Z otcovy strany pochází z Prahy
bubenečská babička. S žižkovskou babičkou
Zdeňkou jsem si vždycky moc rozuměl.
Kdy jste se začal zajímat o místní dění?
MV: Václav Havel v 90. letech často mluvil
o důležitosti občanské společnosti. Tehdy mi to
nebylo blízké, ale postupně jsem změnil názor.
S tím souvisí i moje členství ve skautu. Když mi
bylo 16 let, neměl náš oddíl kdo vést, tak jsme se
toho ujali. Oddíl funguje dodnes a já mám díky
němu několik celoživotních přátel.
Byl jste taky u vzniku Kauzy 3.
MV: Někdy kolem roku 2008 jsem v Koněvově
ulici uviděl její plakát. Napsal jsem jim a o pár
dnů později jsem se potkal s Jirkou Ptáčkem.
S Kauzou 3 jsme pak vydávali tištěné noviny
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a jsem si jistý, že několik let jsme tehdejšímu
vedení radnice dost vadili.
Proč?
MV: Měli jsme vyhraněný názor na to, jak má
radnice fungovat. Vlastně jsme plnili roli hlídacího
psa. Že jsou dnes například na webu městské
části videozáznamy z jednání zastupitelstva
nebo v Radničních novinách názory opozice,
je samozřejmost. Tehdy to ale tak nebylo.
Troufám si tvrdit, že jsme měli na směřování
vedení Prahy 3 pozitivní vliv.

Podle mě je naprosto
klíčové věnovat se
dětem a dospívajícím
Co jste dělal, než jste se začal věnovat politice?
MV: Přes 10 let jsem pracoval v České televizi.
Mým úkolem bylo dát dohromady všechny
profese, techniku, prostory a detaily. Zkrátka
zajistit, aby pořad mohl vůbec vzniknout. Byla to
obrovská univerzální zkušenost, která se mi hodí
i teď. Zároveň jsem vystudoval učitelství,
a proto je podle mě naprosto klíčové věnovat se
dětem a dospívajícím.

Podařilo se nám
rozjet kultivaci několika
ulic a náměstí
Co je hlavním úkolem komunální politiky
ve vašem pojetí?
MV: Komunální politika je nejblíž lidem a od toho
se odvíjí její poslání. Hlavních úkolů je přede
mnou hodně, týkají se bezpečnosti, čistoty, škol
a školek, zeleně, samozřejmě i péče o potřebné…
Pokud to shrnu, jde vlastně o to, aby se místní
cítili na Praze 3 spokojeně a neměli potřebu
stěhovat se jinam. Stejný pocit musí mít
i návštěvníci.
Zdá se, že se považujete za žižkovského patriota.
Není to v dnešní době přežitek?
MV: V tom se mýlíte. Mít vztah k místu, kde žiju,
je základem každé fungující obce. Nevěřím, že bez
aktivních obyvatel může vzniknout funkční
komunita a pevné sousedské vztahy.
Co se vám v poslední době povedlo a co vás
potěšilo?
MV: Podařilo se nám rozjet kultivaci několika ulic
a náměstí. Rozbíhá se například revitalizace
Tachovského náměstí, kterou jsem inicioval před
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třinácti lety, ještě než jsem se začal věnovat
politice. O řadě našich dokončených i plánovaných
projektů si můžete přečíst na dalších stránkách
novin. Asi nejvíc mě těší, kolik lidí je tu ochotných
se zapojit.
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a naše koalice rozjela řadu projektů, které úspěšně dokončila, právě teď realizuje nebo brzy zahájí.
Přinesli jsme stabilitu i tah na branku. To není
v politice úplně běžné, ačkoliv by mělo, a voliči se
právě podle takových okolností rozhodují.

Nejvíc mě těší, kolik
lidí je tu ochotných se
zapojit
Co vám momentálně na Trojce nejvíc vadí
a chcete to jako starosta změnit?
MV: Každý starosta malé obce za Prahou může
vydat vyhlášku a zakázat podomní prodej.
V Praze to ale smí udělat jen magistrát. Obecně
jsou městské části hodně závislé na magistrátu,
například v oblasti správy komunikací, údržby
zeleně nebo městské policie. Pohnout pak
s problémy, které nemáte ve svých rukách,
je o dost složitější. Přesto vím, že to jde. Chci se
zaměřit například na pomoc rodinám a mladým
lidem.
Co konkrétního pro ně uděláte?
MV: Když se podíváte na program, se kterým
kandidujeme, jeho velká část se vztahuje k rodině.
Všichni potřebujeme kvalitní školy, dostupnou
lékařskou péči i možnosti trávení volného času.
To všechno jsou oblasti prorodinné politiky.

Přinesli jsme
stabilitu i tah
na branku
Při tom všem, co stíháte, nevadí rodině vaše
vytíženost?
MV: Všechno skloubit v souladu s rodinou je
někdy náročné, nicméně i jako starosta zůstanu
tátou a manželem. Moje žena mě maximálně
podporuje a já si jí za to nesmírně vážím. Ostatně
součástí motivace dělat starostu jsou i moje děti.
Radnice přece dělá rozhodnutí, která ovlivňují
i život příštích generací.

Radnice dělá
rozhodnutí, která
ovlivňují i život
příštích generací

Michal Vronský,
44 let, kandidát
na starostu Prahy 3
Život naší rodiny je s tímhle místem
spojený už sedm generací — s Trojkou jsme
prostě „srostlí“, souvisejí s ní taky moje
práce a koníčky. Mezi ně patří i skauting,
kterému se věnuju dodnes.
Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu
Univerzity Karlovy a už při studiu jsem
začal pracovat ve zpravodajství České
televize, kde jsem se podílel na tvorbě
stovek pořadů. Se ženou jsme taky
vybudovali dvě ubytovací zařízení
pro mladé cestovatele.
Od roku 2008 spolupracuju se sdružením
Kauza 3. Právě tehdy jsem se začal
intenzivně zajímat o místní dění a politiku.
O deset let později jsem se stal
zastupitelem Prahy 3 a předsedou
zastupitelského klubu TOP STAN. Vedle
toho jsem předsedou výboru pro výchovu
a vzdělávání, předsedou komise
pro strategické plánování a participaci
a místopředsedou redakční rady Radničních
novin. Z toho plyne, že každou volnou
chvilku, kterou mám, si opravdu užívám —
samozřejmě na Trojce, v osadě na Balkáně,
kde se ženou a našimi dvěma dětmi
zahradničíme.

Michalovi fandí...
Před čtyřmi roky jsem tady
v Praze 3 fandil koalici TOP
STAN. Jiří Ptáček mě jako
starosta nezklamal. Věřím,
že Michal Vronský, kterého
vybral jako svého nástupce,
bude tu práci dělat
minimálně stejně dobře.
Zdeněk Svěrák, 30 let působí v Žižkovském
divadle Járy Cimrmana ve Štítného ulici
Bydlím na Praze 3 a záleží mi
na tom, co se tady bude dít.
Fandím proto Michalovi
Vronskému, který má to
správné odhodlání měnit dál
tohle místo k lepšímu.
Přeju mu hodně úspěchů
ve volbách, aby mohl jako
starosta realizovat všechny svoje plány.
Daniela Kolářová, 20 let žije v Křížkovského
ulici
S radostí jsem přivítal,
že se Kostnické náměstí
proměnilo. Pánům Michalovi
Vronskému a Pavlovi
Dobešovi přeju, ať tento
trend udrží a ať na podzim
vyhrajou volby.
David Vávra, 30 let tvořil
v ateliéru na Kostnickém náměstí
Já jsem volič TOP 09
a Michal Vronský je kandidát
na starostu Prahy 3 za tuhle
stranu, takže mu přeju hodně
štěstí.
Jaroslav Róna, 42 let tvoří
v ateliéru na Novém
židovském hřbitově
Strašně ráda bych měla
na radnici jako starostu pana
Michala Vronského,
který nám v posledních
letech hodně pomáhal
s podnikáním. Během
rekonstrukce Koněvovy ulice
se o nás vždycky zasadil,
abychom nepadli. Je to mladý progresivní
muž, který má velký potenciál, aby starostování zvládl.
Lucie Zrucká, 31 let provozuje cukrárnu
v Koněvově ulici

Michalova babička Zdeňka
(opřena o popelnici) byla mezi
těmi, kdo během Pražského
povstání stavěli barikádu.

Jak trávíte volný čas?
MV: Asi vás nepřekvapí, že i moje koníčky úzce
souvisejí s tímhle místem. Například sbírám
pohledy a fotky Prahy 3. Některé z nich můžete
vidět v žižkovské expozici pod radnicí. S rodinou
jsme pak před sedmi lety se štěstím získali
zahradu na Balkáně a tenhle kout jsme si
okamžitě zamilovali.
Co vzkážete nerozhodnutým voličům?
MV: Dříve se stávalo, že se vládnoucí strany
hádaly a práce stála. V našem případě nedošlo
ke střídání vlády v průběhu volebního období
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OD ROKU
2018
JSME V ČELE
RADNICE,
PŘIŠEL ČAS
HODNOTIT

Kandidátem na starostu je teď
Michal Vronský. Michal z Trojky pochází
a nerozlučně k ní patří. Nejen kvůli tomu je
pro mě zárukou úspěšného pokračování všeho,
co jsme společně začali. Držím Michalovi palce
a jsem připravený mu ve všem pomáhat.
Bude to dobrý starosta.

Komunální volby před čtyřmi lety způsobily ve vedení Prahy 3 pořádný
průvan. Pravděpodobně šlo o největší generační obměnu po roce 1989.
Téměř dvě třetiny zvolených zástupců usedly do zastupitelských lavic poprvé.
Stejně tak i já jsem se na prvním jednání zastupitelstva stal rovnou starostou
a tím pádem zaměstnancem 80 000 obyvatel Trojky. Na začátku jsme slibovali
změnu a tu příležitost jsme dostali. Díky za to!
Jiří Ptáček, 43 let, starosta Prahy 3 od roku 2018

Na co jsme se soustředili

Opravujeme jeden
panelák za druhým...
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Sázíme na
transparentnost

Trojka začala naplno využívat
dotační příležitosti — za první tři
roky našeho působení v čele
radnice jsme do jejího rozpočtu
přinesli z dotací 650 milionů korun. V historii
Prahy 3 je to absolutní rekord.

Změnili jsme přístup
radnice

Není to jen o novém logu se třemi
čárkami, nové podobě Radničních
Podle nezávislé organizace Hlídač
novin či novém webu. Vtáhli jsme
státu je na naší radnici nejnižší
veřejnost do hry. Pravidelně pořádáme setkání
riziko korupce. Trojka získala
nad projekty Prahy 3. Máme nový strategický plán
za rok 2020 nejlepší hodnocení nejen ze všech
na další roky a komunitní plánování. Zřídili jsme
městských částí v Praze, ale v podstatě ze všech
tři kontaktní centra. Kromě radnice si řadu věcí
sledovaných radnic v republice. Máme známku „A“ můžete vyřídit v infocentru na Jiřáku a v KC
a index 1,49. Od roku 2018, kdy si radnice vyslouVozovna. Zavedli jsme pravidelná setkání se
žila index 4,9, je to pořádný skok.
starostou, zelenou informační linku a službu
Mobilní rozhlas.
Index korupčního rizika

Městská část Praha 3

Dotahujeme úkoly
do konce

Umíme zajistit dotace

A

B

C

D

E

Staráme se o zeleň
F

Radnice Prahy 3 dostala za nejnižší riziko korupce
— Postupně opravujeme známku „A“.
všechny panelové domy.
Roháčova, Blahoslavova
Víme, kde najít úspory
a Ondříčkova už mají novou tvář.
Radnice přestala utrácet za
Stavíme v Táboritské ulici a před spušzbytečnosti. Po deseti letech
těním je i oprava panelového souboru
konečně nedotuje svůj provoz
v Kubelíkově ulici.
z privatizace obecních bytů
— Revitalizovali jsme cyklostezku
a nežije na dluh.
pod Vítkovem, park U Kněžské louky,
dokončili jsme Kostnické náměstí,
náměstí Barikád a aktuálně opravujeme
Žižkovo a Tachovské náměstí. Rozjíždíme
obnovu Jiřáku.
— Stavíme dětskou ordinaci v Baranově
ulici, opravujeme budovu úřadu
v Seifertově ulici, dokončili jsme novou
školku v Bukové a otevřeli žižkovské
muzeum v Galerii pod radnicí.
— Zvýšili jsme četnost svozu odpadků
o více než 50 %, vytvořili jsme 400 domovních stanovišť na tříděný odpad,
otevřeli jsme recyklační centrum
v Chlumově ulici.
— Zřídili jsme jednotku sboru
dobrovolných hasičů.

Na Praze 3 se nám podařilo
vysadit 300 stromů a v dalším
volebním období můžeme stihnout
přinejmenším dalších 300.
Na Jiřáku se staví výtah do metra,
je to první etapa revitalizace celého
náměstí.
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OD ROKU 2018 MĚNÍME
TVÁŘ TROJKY

Podívejte se na pár
ukázek...
Vítkov
3.

1.

4.

17.

18.
Jarov

Ohrada, Pražačka

11.

10. pod Ohradou

19.

14.

a okolí

15.
12.

6.

Vackov, Balkán

20.

5.

dolní Žižkov

16.

horní Žižkov

Parukářka

8.

Jestli se poslední čtyři roky
některá část metropole dynamicky
rozvíjela, je to Praha 3. Díky efektivnímu hospodaření a využívání
dotací můžeme rekonstruovat
bytové domy, stavět školy a školky,
revitalizovat parky a náměstí.

9.

2.

1.
Revitalizujeme Tachovské
náměstí

nákladové nádraží

Vinohrady
Flora, Želivského

Vinohrady
Jiřího z Poděbrad

7.

13.

2.

3.

Zrekonstruujeme podzemní
garáže na Vinohradské třídě

Zajistíme oživení parku
na Vítkově

4.

Otevřeli jsme nové basketbalové hřiště a vybudujeme skatepark na Pražačce

13. Připravujeme park Kapslovna s lesní školkou

5.

Obnovíme školu na Havlíčkově náměstí

14. Postavíme mateřskou školu v Jeseniově ulici

6.

Vytvořili jsme autobusovou zastávku U Prdlavky

15. Zajistíme veřejnou vybavenost pro novou čtvrť

7.

Připravujeme revitalizaci náměstí Jiřího z Poděbrad

16. Rozšíříme zahrádkářskou kolonii na Balkáně

8.

Stavíme ordinaci dětského lékaře v Baranově ulici

17. Otevřeli jsme klientské centrum v KC Vozovna

9.

Oživíme náměstí Jiřího z Lobkovic a Slezskou ulici

18. Oživili jsme park U Kněžské louky

10. Zrekonstruovali jsme bytový dům v Blahoslavově ulici

19. Dokončili jsme novou školku v Bukové ulici

11. Dokončili jsme úpravu náměstí Barikád

20. Postavíme dům sociálních služeb v ulici Pod Lipami

12. Rekonstruujeme bytový dům v Táboritské ulici
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PRAHA JEDE SPRÁVNÝM SMĚREM,
TEĎ NESMÍME ZTRATIT TEMPO
Budoucnost Prahy 3 plánujeme s ohledem na ty, kdo tu mají domov i živnost,
chodí do školy i za kulturou, jezdí autem i na kole, sportují i relaxují.

Na čem nám záleží

Investice

Investovali jsme rekordní objem
financí do přípravy nových
projektů. Chceme díla dokončit,
projekty nesmí skončit v šuplíku!
— Dokončíme námi rozjeté investice.
Revitalizujeme náměstí Jiřího z Poděbrad a prosadíme projekt revitalizace
náměstí Jiřího z Lobkovic.
— Vybudujeme park Kapslovna pod
Parukářkou, jehož součástí bude lesní
školka. Ve spolupráci s magistrátem
oživíme park na Vítkově. Na Pražačce
jsme otevřeli hřiště na basketbal, připravujeme hřiště na plážový volejbal
a skatepark.
— Dokončíme opravu bytového domu
v Táboritské ulici. Panelový soubor
v Kubelíkově ulici doplníme při rekonstrukci o obchodní parter s kavárnou.
— Vybudujeme podzemní garáže na
Vinohradské třídě, stavební povolení
i finance máme připravené.
— Dokončíme projekt školy na Havlíčkově náměstí, nový ošetřovatelský dům
na Jarově, Dům tance na Husitské třídě
a obecní bytový dům na Vackově.
— Zřídíme farmářské tržiště v parku
na Ohradě.

Bezpečné sousedství

Trojka je pestrá čtvrť, kde vedle
luxusních domů máme stále
několik problematických míst.
Aby se nám tady dobře žilo,
musíme se všichni cítit bezpečně.

Kvalitní a plynulá doprava

Jako chodec, motorista, cyklista
i uživatel MHD má každý z nás
individuální nároky. Kvalitní
a dostupná MHD je naší prioritou,
stejně tak má ale motorista právo jet do práce
autem a cyklista zase právo cítit se na ulici
bezpečně. Podporujeme výstavbu nové trasy
metra na Žižkov a dokončení městského okruhu.
Vadí nám doprava ochromená nedbalou
koordinací uzavírek ze strany magistrátu
a nehodláme se s ní smířit.

Transparentní radnice

Zajistíme, aby naše radnice byla
nadále hodnocena a vnímána jako
nejvíce transparentní v celé
republice.
Developeři se musejí finančně podílet
na veřejné vybavenosti nové čtvrti.

Panelák Kubelíkova — veřejný prostor,
kudy každý den projdou tisíce lidí.

Nabídku aktivit sportovního areálu
Pražačka rozšíří nový skatepark.

Nová čtvrť jako přínos,
ne přítěž

Výstavba na nákladovém nádraží
nabídne za několik let domov
tisícům nových rodin. Dohlížíme na
to, aby zároveň nezhoršila život stávajícím obyvatelům Trojky. Požadujeme tři školy, pět školek,
parky, dětská hřiště, tramvajovou trať, zdravotní
středisko, domov pro seniory, kulturní a komunitní
centrum a řadu dalších prvků dopravní a veřejné
vybavenosti.

Živé ulice

Vstřícná komunikace

Radnice Prahy 3 musí zůstat
otevřená a přátelská. Osvědčilo
se nám plánovat budoucí
podobu veřejných prostranství
spolu s místními a hodláme v tom pokračovat.
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Chceme živé ulice s fungujícími
obchody a podniky. Nebytové
prostory v majetku obce
poskytneme živnostníkům,
kteří nabídnou místním zajímavé a potřebné
služby. Zároveň zvýšíme počet ordinací pro
chybějící lékaře, hlavně ty s všeobecnou praxí
a pediatry.

Na co všechno
v našem programu
pamatujeme a jaké
další projekty na Trojce
plánujeme, zjistíte
naskenováním kódu.

TOPSTANPRAHA3.CZ

LEPŠÍ TROJKA

ZÁŘÍ 2022

KOALICE TOP 09 A STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
S PODPOROU ŽIŽKOV (NEJEN) SOBĚ:

JSME SEHRANÝ TÝM!

23. a 24. září 2022 přijďte k volbám rozhodnout o budoucnosti Prahy 3.
1.

Mgr. Michal Vronský, 44 let,

zastupitel Prahy 3, kandidát na starostu (TOP 09)

2.

Mgr. Pavel Dobeš, 40 let,
místostarosta Prahy 3, manažer
(STAN)

14.

Bc. Ivo Denemark, 32 let,
manažer, hasič
(TOP 09)

26.

Jaroslav Musil, 47 let,
manažer
(STAN)

3.

Jiří Ptáček, 43 let,
starosta Prahy 3
(TOP 09)

15.

Jaroslav Sláma, 74 let,
fotograf
(ŽnS)

27.

Jakub Miloš, 36 let,
manažer
(TOP 09)

4.

Mgr. Pavel Křeček, 40 let,
radní Prahy 3, advokát
(STAN)

16.

Max Špachta, 22 let,
student, manažer
(TOP 09)

28.

Jaroslav Štěpán, 52 let,
IT analytik
(TOP 09)

5.

RNDr. Jan Materna, Ph.D., 54 let,
radní Prahy 3, starosta TJ Sokol
Žižkov II (TOP 09)

17.

Mgr. Bc. Michal Dobiáš, 36 let,
advokát
(STAN)

29.

Zdeněk Mengler, 66 let,
manažer
(STAN)

6.

Zdena Štěpánková, 57 let,
ředitelka nadačního fondu
(STAN)

18.

Mgr. Simeon Popov, LL.D., 46 let,
právník, rozhodce
(TOP 09)

30.

MUDr. Gabriela Pecková, 65 let,
lékařka
(TOP 09)

7.

Petra Sedláčková, 47 let,
účetní
(TOP 09)

19.

prof. Martin Dlouhý, Dr., MSc., 52 let,
zastupitel hl. m. Prahy, vysokoškolský
profesor (TOP 09)

31.

Vojtěch Marek, 21 let,
hudebník, publicista
(TOP 09)

8.

Jaroslav Ille, MBA, 39 let,
manažer
(TOP 09)

20.

Martin Pacovský, 53 let,
úředník
(STAN)

32.

Mgr. Ondřej Vévoda, 29 let,
právník
(STAN)

9.

JUDr. Robert Pecka, 31 let,
zastupitel Prahy 3, právník
(TOP 09)

21.

prof. MUDr. Lucie Bankovská
Motlová, Ph.D., 57 let,
lékařka (TOP 09)

33.

Ing. Radim Bankovský, 47 let,
projektant
(TOP 09)

10.

Eva Pánková, 47 let,
právnička
(STAN)

22.

Ing. Štěpán Veselský, 37 let,
manažer
(TOP 09)

34.

Ing. Miloslav Procházka, 61 let,
stavební inženýr
(TOP 09)

11.

Karel Vejvoda, 41 let,
podnikatel
(TOP 09)

23.

Šimon Ornest, 48 let,
kapelník The Tap Tap
(STAN)

35.

Bc. Bohuslava Kočvarová, 63 let,
ministerský rada
(ŽnS)

12.

Michaela Kučerová, MA, MSc., 33 let,
vedoucí vzdělávacích služeb
(TOP 09)

24.

Ing. Josef Heller, MBA, 79 let,
ředitel hospice
(TOP 09)

13.

Ing. Tomáš Mikeska, 74 let,
zastupitel Prahy 3, manažer
(STAN)

25.

Bc. Jan Bína, 57 let,
manažer
(TOP 09)

TOPSTANPRAHA3.CZ

7

