
 
Kandidátní listina pro volby do  

 
Zastupitelstva hlavního města Prahy 

konané ve dnech 5. a 6. října 2018 
 
 
Název volební strany: PRAHA SOBĚ  
 
Označení, o jaký typ volební strany jde: Sdružení nezávislých kandidátů 
 
Kandidáti:  
 

1. Jméno a příjmení: Mgr. Jan Čižinský 
Pohlaví: muž 
Věk: 40 let   
Povolání: učitel, starosta Prahy 7, poslanec, držitel protikorupční ceny 
Bílá lilie  
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 7 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

2. Jméno a příjmení: MgA.  Hana Třeštíková 
Věk: 36 let   
Pohlaví: žena 
Povolání: filmová producentka, producentka filmu Šmejdi, který se zastal 
seniorů, radní Prahy 7 pro kulturu  
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 7 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

3. Jméno a příjmení: Petr Zeman 
Věk: 50 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: vedoucí hospodářské správy, zakladatel iniciativy pro opravy a 
využití prázdných domů v Praze  
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 14 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

4. Jméno a příjmení: Ing. Mariana Čapková 
Věk: 35 let  
Pohlaví: žena 
Povolání: ministerský rada na odboru vědy a výzkumu na Ministerstvu 
zemědělství, předsedkyně Rady Národního hřebčína Kladruby nad 
Labem 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 6 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 



5. Jméno a příjmení: Ing. Adam Scheinherr, MSc. PhD. 
Věk: 31 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: strojní inženýr, fyzik, manažer projektu OSN ke snížení jaderné 
hrozby, včelař, dobrovolný hasič  
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 4 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

6. Jméno a příjmení: Mgr. Milena Johnová 
Věk: 51 let   
Pohlaví: žena 
Povolání: expertka na sociální oblast 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 6 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

7. Jméno a příjmení: Pavel Vyhnánek, M. A.  
Věk: 36 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: ekonom, místostarosta Prahy 7 pro finance, investice a veřejné 
zakázky 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 7 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

8. Jméno a příjmení: MgA. Kamila Matějková  
Věk: 42 let   
Pohlaví: žena 
Povolání: expertka na komunikaci, dobrovolnice spolku Loutky 
v nemocnici  
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 9 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti  
 

9. Jméno a příjmení: Mgr. Jiří Knitl  
Věk: 43 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: úředník, kavárník a pivovarník  
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 7 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

10. Jméno a příjmení: PhDr. Ing. arch Lenka Burgerová, Ph. D.  
Věk: 40 let   
Pohlaví: žena 
Povolání: urbanistka, radní Prahy 7 pro rozvoj, vyučující ústavu 
urbanismu FA ČVUT  
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 7 



Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

11. Jméno a příjmení: Mgr. Martin Benda 
Věk: 35 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: živnostník, politolog, expert na komunikaci a Skandinávii, 
mluvčí platforem Mazutka žije a SOS Transgas 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 6 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

12. Jméno a příjmení: Pavel Zelenka 
Věk: 47 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: radní městské části pro stavební projekty, grafický designér 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 7 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

13. Jméno a příjmení: Ing. Monika Weinerová 
Věk: 53 let   
Pohlaví: žena 
Povolání: geodetka, asistentka pedagoga 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 8 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

14. Jméno a příjmení: PhDr. Pavel Světlík 
Věk: 36 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: živnostník, nemovitostní expert  
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 5 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

15. Jméno a příjmení: Ing. Jakob Hurrle 
Věk: 42 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: specialista na sociální politiku, radní Prahy 7 pro sociální oblast  
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 7 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

16. Jméno a příjmení: Mgr. Zuzanna Bedřichová, Ph.D. 
Věk: 38 let   
Pohlaví: žena 
Povolání: lingvistka, zakladatelka klubu pro znevýhodněné děti 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 8 



Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

17. Jméno a příjmení: PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, PhD. 
Věk: 40 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: vysokoškolský pedagog, amerikanista  
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 7 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": Podporujeme občanskou kandidátku 
PRAHA SOBĚ 
 

18. Jméno a příjmení: Martin Tománek 
Věk: 47 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: grafik, dlouholetý organizátor tuzemských i mezinárodních 
sportovních akcí pro mládež  
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 7 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

19. Jméno a příjmení: Mgr. Amália Počarovská 
Věk: 30 let   
Pohlaví: žena 
Povolání: ekonomka, expertka na kontrolu veřejných financí 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 1 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

20. Jméno a příjmení: Mgr. et Mgr. Vladan Brož 
Věk: 41 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: advokát se zkušeností v Transparency International 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 1 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

21. Jméno a příjmení: Mgr. Lucie Trlifajová 
Věk: 34 let   
Pohlaví: žena 
Povolání: antropoložka, expertka na sociální politiku 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 3 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

22. Jméno a příjmení: Tomáš Vojtíšek 
Věk: 20 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: student FF UK a FSV UK, organizátor benefičních akcí   
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 10 



Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

23. Jméno a příjmení: Mgr. Gita Zenknerová 
Věk: 35 let   
Pohlaví: žena 
Povolání: koordinátorka zdravotní péče, publicistka  
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 7 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

24. Jméno a příjmení: Martin Kos 
Věk: 54 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: finanční manažer mezinárodní společnosti 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 6 - Suchdol 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

25. Jméno a příjmení: Mgr. Jiří Černý 
Věk: 27 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: právník, člen poradního orgánu veřejného ochránce práv, 
expert na práva lidí se zdravotním postižením 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 5 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

26. Jméno a příjmení: Ing. Tereza Nislerová, MA 
Věk: 34 let   
Pohlaví: žena 
Povolání: ekonomka  
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 4 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

27. Jméno a příjmení: Bc. Martin Špaček 
Věk: 26 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: student, manažer kampaní za dostupnost bydlení 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 1 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

28. Jméno a příjmení: Ing. Cyril Klepek 
Věk: 30 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: ekonom, expert na inovace 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 6 



Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

29. Jméno a příjmení: Mgr. Julie Černá, Ph.D.  
Věk: 38 let   
Pohlaví: žena 
Povolání: vědecká pracovnice Filosofického ústavu Akademie věd ČR  
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 10 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

30. Jméno a příjmení: Jan-Hugo Kopřiva 
Věk: 21 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: student historie na FF UK 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 5 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 
 

31. Jméno a příjmení: Mgr. Vít Zeman 
Věk: 26 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: učitel, přírodovědec, odborník na pražské životní prostředí  
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 14 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

32. Jméno a příjmení: Ing. arch. Radek Janoušek 
Věk: 30let   
Pohlaví: muž 
Povolání: architekt, urbanista, projektový manažer 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 5 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

33. Jméno a příjmení: Milan Vítek 
Věk: 36 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: odborník na online marketing veřejně prospěšných projektů 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 9 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

34. Jméno a příjmení: Bc. Anna Vostruhová 
Věk: 24 let   
Pohlaví: žena 
Povolání: studentka sociologie, interní evaluátorka projektu pro lidi 
s duševním onemocněním 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 6 



Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

35. Jméno a příjmení: Mgr. Tomáš Samec 
Věk: 29 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: sociolog, expert na bydlení v Sociologickém ústavu Akademie 
věd ČR  
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 6 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

36. Jméno a příjmení: Richard Navrátil 
Věk: 38 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: předseda výboru Křižovatka cz, projektový manažer akcí pro 
seniory a lidi s hendikepem 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 4 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

37. Jméno a příjmení: Ing. Kateřina Hunalová 
Věk: 39 let   
Pohlaví: žena 
Povolání: ekonomka 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 8 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 
 

38. Jméno a příjmení: Ing. Ondřej Rabiňák 
Věk: 27 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: manažer v IT společnosti 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 6 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

39. Jméno a příjmení: Filip Turek 
Věk: 50 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: grafik, výtvarný umělec, motion designer  
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 3 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

40. Jméno a příjmení: Mgr. Hana Holubkovová 
Věk: 26 let   
Pohlaví: žena 
Povolání: právnička 



Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 7 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 
 

41. Jméno a příjmení: Mgr. Martina Janoušková, Ph. D. 
Věk: 45 let   
Pohlaví: žena 
Povolání: vědecká pracovnice Botanického institutu Akademie věd ČR 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 10 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

42. Jméno a příjmení: Lukáš Kramář 
Věk: 23 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: student 1. lékařské fakulty UK 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 5 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

43. Jméno a příjmení: Markéta Kučerová 
Věk: 36 let   
Pohlaví: žena 
Povolání: asistentka vedoucího vzdělávací instituce  
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 10 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

44. Jméno a příjmení: Ing. Jakub Mareš 
Věk: 28 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: ekonom  
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 11 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

45. Jméno a příjmení: Valerie Clare Talacko, BA 
Věk: 50 let   
Pohlaví: žena 
Povolání: překladatelka 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 1 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

46. Jméno a příjmení: Mgr. Petr Jerhot 
Věk: 44 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: středoškolský učitel 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 4 



Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

47. Jméno a příjmení: Mgr. Matouš Bořkovec 
Věk: 34 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: manažer ve vzdělávání 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 6 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

48. Jméno a příjmení: Matěj Turek, CFA 
Věk: 38 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: podnikatel, investor 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 3 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

49. Jméno a příjmení: Mgr. Jakub Drápal, MPhil 
Věk: 27 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: doktorand PF UK, asistent ústavní soudkyně 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 4 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

50. Jméno a příjmení: Ing. Jakub Šlegl 
Věk: 28 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: fyzik, doktorand FJFI ČVUT 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 3 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

51. Jméno a příjmení: JUDr. Bc. Tomáš Jirsa 
Věk: 28 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: právník, historik, spolupracovník projektu na pomoc 
znevýhodněným dětem 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 10 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

52. Jméno a příjmení: Ing. Lukáš Pokorný 
Věk: 47 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: živnostník, spoluzakladatel Pivovaru Bubeneč 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 6 



Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

53. Jméno a příjmení: Michaela Mazná 
Věk: 19 let   
Pohlaví: žena 
Povolání: studentka matematiky a informatiky na MFF UK 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 5 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

54. Jméno a příjmení: Mgr. Gabriela Bártová 
Věk: 34 let   
Pohlaví: žena 
Povolání: Koordinátorka vzdělávacího projektu Jeden svět na školách 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 5 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

55. Jméno a příjmení: Michael Koch 
Věk: 24 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: projektový manažer 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 3 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

56. Jméno a příjmení: Lukáš Blažke 
Věk: 32 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: provozní manažer e-shopu 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 7 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

57. Jméno a příjmení: Bc. Ludmila Tydlitátová 
Věk: 25 let   
Pohlaví: žena 
Povolání: studentka, programátorka  
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 3 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

58. Jméno a příjmení: David Bouz 
Věk: 21 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: student PF UK 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 10 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 



 
59. Jméno a příjmení: Mgr. Noemi Guerrero, MBA 

Věk: 48 let   
Pohlaví: žena 
Povolání: sinoložka, tlumočnice 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 6 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

60. Jméno a příjmení: RNDr. Vladislav Pištora, CSc. 
Věk: 58 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: pracovník jaderného výzkumu, místopředseda spolku YMCA – 
Živá rodina 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 9 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

61. Jméno a příjmení: Ing. Petr Kopecký 
Věk: 50 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: obchodní manažer ve strojírenské firmě 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 6 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 

 
 

62. Jméno a příjmení: Michal Brich 
Věk: 39 let 
Pohlaví: muž 
Povolání: živnostník v pohostinství  
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 1 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

63. Jméno a příjmení: Mgr. et Mgr. Daniela Büchlerová 
Věk: 40 
Pohlaví: žena 
Povolání: překladatelka, socioložka  
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 2 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 

64. Jméno a příjmení: Žaneta Hašlarová 
Věk: 33 
Pohlaví: žena 
Povolání: zdravotní sestra, sociální pracovnice 
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 6 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 



 
65. Jméno a příjmení: Mgr. Matěj Šach 

Věk: 29 let   
Pohlaví: muž 
Povolání: ředitel výukové agentury, učitel práva na SŠ   
Městská část, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu: Praha 8 
Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo 
údaj "bez politické příslušnosti": bez politické příslušnosti 
 
 

Zmocněnec volební strany:  
 
Mgr. Pavel Čižinský, Praha 1, Maiselova 21, nar. 3. 12. 1976 
 
                                                                                                                  
............................................. 
           podpis zmocněnce 
 
Náhradník zmocněnce volební strany:  
JUDr. Tereza Jedličková, Praha 6 – Bubeneč, Maďarská 1047/7, nar. 15.3.1991        
                                                                                   
                                                                                                                   
............................................. 
                                                 podpis náhradníka 
 

 
 

 

Milan Vitek



