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Moje rodina pochází ze Sudet. 
Jsem hrdým absolventem 
gymnázia v Litvínově a moje 
sestra tam léta působí jako 
praktická lékařka, ale posled-
ních 35 let žiju a pracuju v  Pra-
ze 6. Už jako student Příro-
dovědecké fakulty UK jsem 
začal docházet do laboratoří 
v Ústavu organické chemie 
a biochemie na Flemingově 
náměstí, jedné z nejlepších vě-
deckých institucí v této zemi, 
kterou mám nyní tu čest vést 
jako její ředitel. V Liboci jsem 
si ještě jako student spolu  
s bratrem postavil svépomocí 
půdní byt. Narodily se nám 
tady obě dcery, chodíme tady 
do našeho farního kostela  

sv. Fabiána a Šebestiána,  
máme tady přátele a milé 
sousedy. Jsme tady doma  
a jsme tady moc rádi. Neznám 
jinou velkoměstskou čtvrť, 
kde bych mohl jezdit denně 
na kole do práce tak nád-
hernou cestou, jako je tra- 
sa z Liboce přes Divokou  
a Tichou Šárku do Podbaby.  
A znám jen málo míst v této 
zemi s tak mimořádnou kon-
centrací vysokoškoláků, věd-
ců, techniků, chytrých, praco-
vitých a vzdělaných lidí, jako 
je naše čtvrť. Myslím, že je to 
potenciál, který pořád ještě 
úplně nevyužíváme. Neznám 
žádné jiné místo v Česku, 
které by mělo takovou šan-

ci vytvořit něco podobného  
kalifornskému Silicon Val-
ley, nebo aspoň německému 
Heidelbergu, jakou má Pra-
ha 6. Kampus Dejvic, such-
dolský kampus, ústavy Aka- 
demie věd v Dejvicích a na  
Petřinách, to vše může  
a mělo by nastartovat rozvoj 
technologických firem, které 
mohou posunout tuhle zemi 
dál. A nikde jsem v politice 
nepotkal takovou partu výji- 
mečných, talentovaných a an-
gažovaných lidí jako v míst-
ní pobočce STANu. Některé  
z nich znám léta, někteří jsou 
mými sousedy, vím, o co jim 
jde, a jsem si jist, že se to může 
povést.

Prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.,
ředitel ÚOCHB Akademie věd ČR

STAN s podporou Zelených

Praha 6, nejlepší místo k životu

 „Praha 6 jako nejlepší 
místo k životu. Ručíme 
vám za to!“

Jan Lacina 
lídr společné kandidátky

„Komunální politika 
zdaleka nejvíc ovlivňuje 
kvalitu vašeho života. 
Přijďte 23. či 24. září 
k volbám a volte číslo 9.“

Petr Prokop 
kandidát na starostu

VOLEBNÍ NOVINY
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Praha 6, nejlepší místo k životu

ČISTÁ A ZELENÁ

 „Máme plán proti 
ohřívání města. 
Vzrostlých stromů  
v ulicích není  
nikdy dost.“

Petr Palacký 
kandidát do Rady MČ Praha 6

 „Nedopustíme zástavbu 
v okolí Džbánu. Praha 6 
musí zůstat zelená.“

Pavel Weber 
spolupředseda Zelených v Praze 6

„Praha 6 je nejzelenější 
městská část, ale tu stá- 
vající zeleň je třeba ne-
ustále chránit před projek-
ty, pro které je spokojenost 
občanů až na posledním 
místě,” upozorňuje zelený 
zastupitel Pavel Weber. 
Ukázaly to nedávné událos-
ti okolo developerské snahy 
zastavět okolí Džbánu. „Fakt, 
že 12 tisíc občanů podepsa-
lo naši petici Nechte Šárku 
dýchat, nám potvrdil, jak 
moc všem na našem přírod-
ním dědictví záleží,“ dodává  
zastupitel Petr Palacký.

„Další věc, kterou v Praze 6 
vnímáme zvlášť citlivě, 
je péče o zeleň a čistota  
v ulicích,“ pokračuje Petr 
Palacký, předseda Kontrol- 
ního výboru. Nejen nedávné 

katastrofální požáry ukázaly, 
jaké nebezpečí se skrývá za 
klimatickou krizí. Praha se 
stále otepluje a s tím je třeba 
bojovat. Je nutné přestat sekat 
na anglické trávníky a uměle 
vytvářet další tepelné ostrovy, 
naopak musíme být připraveni 
sázet suchomilné rostliny 
a lépe hospodařit s vodou. 
Nedbalou péčí tak přicházíme 
nejen o důležitá místa pro 
kvalitní život, ale také pro pros-
tor, ve kterém bychom chtěli 
zdravým způsobem trávit svůj 
čas. Nápad pro Šestku ukázal, 
že přitom právě zeleň je zdale-
ka nejčastější oblast, kterou 
si občané přejí revitalizovat. 
Péče o zeleň a o chodníky 
zkrátka musí být efektivní, 
udržitelná a chytrá, nesmí 
se stát nástrojem pro speku-
lace a úniky financí, které pak  
chybějí na důležité projekty.

Péče o zeleň má být efektivní, udržitelná a chytrá
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VZDĚLANÁ A SPORTUJÍCÍ

„Hlavní je, aby děti chodily 
do školy rády. Vzdělání má 
v Praze 6 zelenou.“

Petr Karvánek 
ředitel ZŠ a MŠ Antonína Čermáka

„Radnice pomůže 
sportovním klubům  
v těžké době. Naše děti 
se musejí hýbat.“

Libor Bezděk 
ředitel Domu dětí a mládeže 

hlavního města Prahy

Dokončíme projekt 
krytého bazénu  
na Petynce.

Petr Prokop
kandidát na starostu
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„Děti se musejí hýbat,“ shodu-
je se s Petrem dlouholetý trenér 
atletiky na stadionu Kotlářka 
Libor Bezděk, ředitel Domu 
dětí a mládeže hlavního města 

Prahy. Právě on s vynaložením 
mimořádného úsilí dotlačil do 
cílové pásky „Strategii rozvoje 
sportu a volného času Prahy 6 
do roku 2030“. Libor si je vědom 

složitého období, kterým aktuál-
ně procházejí sportovní kluby, 
a ujišťuje je, že je radnice určitě 
nenechá na holičkách. Ale pro-
tože je zároveň vizionář, 

už se pouští do přípravy nové 
víceúčelové sportovní haly na 
stadionu Kotlářka, která spadá 
právě pod pražský Dům dětí a  
mládeže. Velkým tématem obou 
pedagogů jsou sportovní areály 
patnácti základních škol: „Spo-
lupráce se sportovními klu-
by musí být mnohem těsněj-
ší. Praha 6 má ve školních 
sportovištích poklad, který je 
potřeba bezezbytku využít,“  
shodují se oba.

Přesto jsme ale přesvědčeni, 
že si Petynka zaslouží krytý 
padesátimetrový bazén s ce-
loročním provozem. Když na 
konci září skončí venkovní 
plavecká sezona, nemají plav-
ci v této části Prahy až do  
1. května, kdy areál otevírá,  
alternativu. Proto jsme také 
zařadili projekt krytého ba-
zénu na Petynce jako prioritu 
číslo jedna do celopražského 

seznamu sportovních inves-
tic, jenž vznikal v průběhu 
tohoto volebního ob-
dobí. S projektem počítá  
i „Strategie rozvoje sportu  
a volného času v Praze 6 do 
roku 2030“, kterou v červnu 
schválilo poslední předvoleb-
ní zastupitelstvo. Podle před-
běžných konzultací počítáme 
s tím, že na zhruba 250milio- 
novou investici spojí Praha 6 
síly s hlavním městem Prahou  
a Národní sportovní agen- 
turou, která má za úkol 
významné sportovní investice 
podporovat.

„Hlavní je, aby děti chodily do školy rády,“ zdůrazňuje zastupitel městské části Petr Karvánek, po-
pulární ředitel Základní a mateřské školy Antonína Čermáka v Bubenči. Během jeho působení 
se škola stala jednou z nejžádanějších v Praze 6. Společně s učiteli, žáky i nepedagogickými pracov-
níky překonali dva těžké roky s covidem a poradili si s přívalem ukrajinských žáků během letošního 
jara. Dnes jich mají ve škole zhruba padesát. Petr řídí školu sebevědomě a nebojácně a také stále 
hledá nové podněty. Byl to on, kdo kdysi navázal intenzivní spolupráci s fotbalovou Duklou Praha, 
právě z jeho iniciativy se kdysi zrodil pozdější projekt, který dnes známe pod populárním spojením 
Trenéři ve škole.

V roce 2020 jsme vyměnili dosluhující vanu bazénu na Petynce 
za novou, nerezovou. A také jsme zrekonstruovali prostor 
šaten, což významně zvýšilo komfort pro návštěvníky tohoto 
oblíbeného sportovního areálu. 

STÁHNĚTE SI
NAŠI STRATEGII  

ROZVOJE SPORTU 

DO ROKU 2030



Vstřícné prostředí, množství klidných zákoutí na relax, ale i mís-
ta, kde se pobavit, to jsou požadavky, které mladý člověk má, 

aby pro něj byla Praha 6 tím nejlepším místem k životu. Zásad-
ní ovšem je, aby vůbec získal příležitost zde žít. „Mnoho z mých 
spolužáků ze ZŠ si po opuštění rodného hnízda nemohlo dovolit 
zde nadále žít a založit vlastní rodiny. I proto bychom měli po 
vzoru Berlína či Vídně stavět víc obecních bytů. Není třeba vy-
mýšlet něco nového, ale naopak se inspirovat tam, kde to fun-
guje,“ uvědomuje si Barbora Truksová, která žije v Dejvicích  
od narození. 

Zatímco je Šestka žádaným místem pro rodiny s dětmi i seniory, 
kteří preferují klidné prostředí, dlouhou dobu tu, i přes přítomnost 
dejvického kampusu, nebylo pro mladé příliš míst, kde by moh-
li uvolněně trávit volný čas. Takovým místem se před lety stala 
Klubovna, která ukazuje, jak velký zájem o podobná kulturní cen-
tra je. „Nechceme tu jen bydlet, ale i mít kam vyrazit s přáteli,“ říká 
Tomáš Srp, který spolupracuje na přípravě projektu rekonstrukce 
Nádraží Bubeneč. „Stanice 6 je pro mě zářný příklad, jak nalézt 
nový účel pro chátrající budovu bez využití, navíc s významným 
prvkem občanské participace.“
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MLADÁ A NEKLIDNÁ

„Jedna Klubovna  
v ulici generála Píky 
na stotisícové město 
mladým prostě 
nestačí. Už se těším,  
až otevře Stanice 6.“

Tomáš Srp
student veřejné politiky

„Chceme stavět 
obecní byty pro mladé. 
Víme kde!“

Barbora Truksová
spolupředsedkyně Zelených  

v Praze 6

Projekt revitalizace bubenečského 
nádraží začal vznikat prakticky hned 
v roce 2014, kdy nádraží ukončilo čin-
nost, neboť se jeho provoz přestěhoval 
do nedaleké zastávky Praha-Podbaba. 
Radnice Prahy 6 však získala objekt až 
po dlouhém vyjednávání mezi Správou 
železniční dopravní cesty a hlavním 
městem Prahou – počátkem roku 
2019. Projekt rekonstrukce památ- 
kově chráněného objektu získal sta- 
vební povolení v únoru roku 2022. V tuto 
chvíli se chystá do realizace. Veřejnosti 
by měl být k dispozici v plném lesku 
během příštího roku.

„Projekty tohoto typu, a komunální 
politika obecně, vyžadují velkou míru 
trpělivosti,“ komentuje celý proces jeho 
vytrvalý podporovatel Jan Lacina. „Na 
jeho realizaci nám při veškeré snaze 
nestačila celá dvě volební období. Ten-
tokrát jsme už ale opravdu na dohled. 
Moc se na den, kdy se Stanice 6 otevře 
veřejnosti, těším. A věřím, že se mnou i 
všichni návštěvníci Stromovky a okolí.“

Dokončíme projekt Stanice 6 v bývalé budově nádraží Bubeneč



Jan Lacina a Petr Prokop
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ

„Dejvické divadlo nám 
závidí celá Praha. Jenže 
se do něj prakticky nedá 
dostat. Rozšíření hlediště 
a zázemí divadla je 
skvělý nápad. Víme, jak 
na to!“

Hana Ornestová 
herečka

„Trhy na Kulaťáku, Festival 
ambasád nebo třeba 
kulturní platformu Šesťák 
by nejspíš chtěla každá 
městská část. Naše Šestka 
je i díky nim jedinečná. 
Dobře víme, proč tu 
žijeme.“

Helena Krausová 
členka předsednictva STAN Praha 6

„Dejvické divadlo nám 
závidí celá Praha. Jenže 

se do něj prakticky nedá dostat,“ 
upozorňuje herečka Hana 
Ornestová, dlouholetá členka 
kulturní komise RMČ Praha 6. 
Proto samozřejmě vítá záměr 
radnice rozšířit hlediště této po-
pulární pražské scény o desítky 
míst a spolu s tím také rozšířit di-
vadelní zázemí. Podobný záměr 
má městská část i s  Divadlem 
Spejbla a Hurvínka, s nímž zača-
la připravovat projekt na druhou, 
menší divadelní scénu. „Kultu-
ra v Praze 6 v posledních letech 
vzkvétá,“ uvědomuje si ikona 

společenských událostí Helena 
Krausová. „Trhy na Kulaťáku, 
Festival ambasád nebo třeba 
kulturní platformu Šesťák by 
nejspíš chtěla každá městská 
část. Naše Šestka je i díky nim 
jedinečná. Dobře víme, proč 
tu žijeme,“ konstatuje Helena, 
rodačka z Břevnova.

Kulturní kalendář Prahy 6 je 
nabitý a těší se velké divácké 
oblibě. Začíná to už v dubnu Čaro- 
dějnicemi na Ladronce a pak už 
to frčí: Festival ambasád: Food 
and Culture, Dejvické hudeb-
ní léto či Hanspaulské hudeb-

ní slavnosti, které zavírají školní 
rok. A hned po prázdninách po- 
pulární Opera v Šárce, předávání 
čestných občanství, Festival 
malých pivovarů na Kulaťáku, 
Rytířské turnaje v  parku Maxe 
van der Stoela, Ladronkafest, 
Rekonstrukce bitvy na Bílé hoře, 
oslavy založení státu u Písecké 
brány, dušičkový koncert v kos-
tele u husitů, až po tradiční 
Vánoce v  Praze 6 v  Šabachově 
parku v Dejvicích a přilehlém kos-
tele Československé církve husit-
ské, které tradičně zakončí Česká 
mše vánoční Jakuba Jana Ryby, 
na níž bývá v kostele našlapáno.

Kromě léta hraje po celý rok 
divadlo Semafor, v  němž i po 
devadesátce kraluje Jiří Suchý, 
Divadlo S+H a samozřejmě Dej- 
vické divadlo, do nějž se sháně-
jí lístky velmi složitě, jak už bylo 
řečeno. S výjimkou ledna a úno-
ra fungují populární Trhy na Ku-
laťáku, které si svou oblibou říkají  
o sourozence v  Břevnově, od 
začátku dubna do konce října pak 
táhne veřejný život v  Dejvicích 
platforma Šesťák. I pro ni radnice 
připravuje pro příští volební ob-
dobí plán rekonstrukce. 

Vedení městské části zvládlo 
v posledních čtyřech letech 
z iniciativy předsedy kulturní 
komise Petra Prokopa a pod 
patronátem místostarosty 
pro správu majetku, kulturu, 
sport a volný čas Jana Laciny 
připravit a schválit „Strategii 
rozvoje kultury do roku 2030“. 
V ní se počítá nejen s dostav-

bou zmíněných dvou divadel-
ních scén, Dejvického divadla  
a Divadla Spejbla a Hurvínka, 
ale také s proměnou budovy 
někdejšího vlakového nádraží 
Praha-Bubeneč na centrum 
kultury, sportu a volného 
času Stanice 6. Strategickým 
zájmem Prahy 6 je ale také 
záměr přilákat do přístavu  
v Podbabě Divadelní loď bratří 
Formanů nebo kulturní loď 
Altenburg 1960. I to najdete  
ve zmíněné strategické studii.

Kam směřuje kulturní  
a společenský kvas Prahy 6

STÁHNĚTE SI
NAŠI STRATEGII  

ROZVOJE KULTURY 

DO ROKU 2030



Zdánlivě banální požadavky: chceme žít ve čtvrti, která je bez-
pečná a je řízena transparentní radnicí. To ale nikdy nevzni-
kne samo od sebe. „To, že je Praha 6 druhá nejbezpečněj- 
ší městská část jednoho z nejbezpečnějších měst světa, je výsa-
da, které bychom si měli velmi cenit,“ zdůrazňuje radní pro bez-
pečnost a investice Zdeněk Hořánek, který si chválí spolupráci 
s Městskou policií, Policií ČR i ostatními složkami integrovaného  
záchranného systému.

Jeho kolega, dlouholetý zastupitel Prahy 6, matador soubojů  
o transparentnost, předseda Výboru pro otevřenost, média 
a participaci Oldřich Kužílek, spoluautor zákona o veřejném 
přístupu k informacím, ví, že o takové hodnoty je potřeba pečovat 
soustavně a systematicky. Velmi sveřepě usiluje o to, aby se všech-
ny radnice s veřejností bavily o všech svých záměrech. A kde jinde 
s tím začít, než v domovské Praze 6!

6 Praha 6, nejlepší místo k životu
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BEZPEČNÁ A TRANSPARENTNÍ

„Jsme druhá 
nejbezpečnější 
městská část v šestém 
nejbezpečnějším městě 
na světě. Člověk to občas 
vnímá jako samozřejmost, 
ale není to samo sebou.“

Zdeněk Hořánek
radní MČ Praha 6 pro bezpečnost

„Vrátíme do hry Nápad 
pro Šestku. A nejen to. 
Radnice se s vámi musí 
radit. Soustavně  
a systematicky. Veřejný 
prostor je totiž náš 
společný obývák.“

Oldřich Kužílek 
expert na transparentnost

Péčí Oldřicha Kužílka konečně přestala být „participace“ sprosté slovo 
a občané se začali podílet na záměrech radnice, například v zadání, jak 
rekonstruovat polikliniku Pod Marjánkou. Zastavili jsme výprodej stra-
tegického majetku, naopak jsme se soustředili na  jeho opravy a  rekon-
strukce. Nejviditelnějším symbolem této změny je dokončená  
rekonstrukce domu na křižovatce ulic Dejvická a Bubenečská. Léta chát-
ral veřejnosti na očích, dnes voní novotou. Slíbili jsme také, že z akciové 
společnosti SNEO, ve stoprocentním vlastnictví Prahy 6 uděláme 
běžně fungující firmu s  transparentním rozhodováním a pravidelnou 
zpětnou vazbou pro městskou část. 

Stalo se. Výdaje na představenstvo a dozorčí radu klesly díky mému úsilí 
z více než 9 milionů korun v roce 2018 na 270 tisíc korun v roce 2021, tedy 
třiatřicetkrát. Čtete dobře, třiatřicetkrát. Společnost SNEO, jejíž slíbenou 
reorganizaci úspěšně dotáhl po sérii auditů rad-
ní pro investice Zdeněk Hořánek, stála i za čet-
nými rekonstrukcemi a půdními vestavbami 
v mateřských a základních školách. Nejvi- 
ditelnější jsou právě dokončované půdní 
vestavby v ZŠ a MŠ Emy Destinnové a ZŠ 
na náměstí Svobody 2. Školní kapacity  
jsou trvalou investiční prioritou Prahy 6.

Jan Lacina
lídr společné kandidátky
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Dům na dvou adresách – Dejvická 4 a 
Bubenečská 1 – léta neutěšeně chát-
ral. Několik předešlých politických 
reprezentací slibovalo nápravu, ale 
projekt se podařilo roztlačit až na 
konci roku 2018. Pandemie Covid-19 
i nečekané problémy se statikou re-
konstrukci budovy významně pro- 
dloužily, ale nakonec se podařilo ob-
jekt v  září 2021 zkolaudovat. V  jeho 

přízemí a ve sklepě vzniká dvou-
patrová pivovarská restaurace se 
samoobslužnou jídelnou, která má 
zahájit provoz v  těchto dnech. Na 
celý komplikovaný proces dohlížela 
akciová společnost SNEO stoprocent-
ně vlastněná městskou částí Praha 6.  
V  jejím čele stojí radní pro investice 
a bezpečnost Zdeněk Hořánek.

Dejvická 4 voní novotou
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ZDRAVÁ A PEČUJÍCÍ

„Je nám jasné, že každý není 
mladý, zdravý a bohatý. A že 
dostupná zdravotní péče je 
výsadou dobře fungující čtvrti. 
Zmodernizujeme Polikliniku 
Pod Marjánkou v Břevnově 
a postavíme novou léčebnu 
dlouhodobě nemocných  
v Ruzyni. Ale tím to 
samozřejmě nekončí.“

Iveta Borská
lékařka

„Svět se rychle mění 
a ne každý se dokáže 
nečekaným změnám 
sám včas přizpůsobit. 
Radnice musí umět 
pomoct lidem v nouzi. 
Finančně, praktickou 
pomocí, nebo aspoň 
radou, jak na to.“

 Pavla Karmelitová
socioložka

Obec je společenství občanů a musí myslet na všechny,  
i když jsou jejich zájmy často v protikladu. Musí umět sladit 
zájmy cestujících veřejnou dopravou, motoristů, cyklistů i 
pěších. Musí umět poskytnout zázemí mladým, kteří se chtě-
jí bavit, komfort rodinám, které u nás hledají hlavně klid a 
bezpečí, ale také podporu těm, kteří se cítí v dnešním světě 
ohrožení – zdravotním omezením, stářím, chudobou. Pra-
ha 6 je tu pro všechny a úkolem radnice je všechny zájmy 
koordinovat a sladit. Máme s tím osm let zkušeností ve ve-
dení městské části a dovolujeme si vás požádat i tentokrát 
o volební podporu pro další čtyři roky. Chceme přece všichni 
společně, aby Praha 6 byla tím nejlepším místem k životu. 
Nebo ne?

STAN s podporou Zelených

Jan Lacina, lídr společné kandidátky

Petr Prokop, kandidát na starostu Prahy 6

Poliklinika Pod Marjánkou v Břevnově (nahoře) a Léčebna dlouhodobě nemocných 
v Ruzyni (dole) jsou bezesporu největší investiční akce připravené současným vedením 
radnice pro budoucí volební období. Všechny funkce současné budovy břevnovské 
polikliniky převezme nová dostavba, jejíž podoba vzešla nedávno z architektonické 
soutěže, podobně jako u ruzyňské LDN.



1. Mgr. Jan Lacina, 
místostarosta MČ Praha 
6 pro správu majetku, 
hospodářskou politiku, 
kulturu, sport a volný čas, 
poslanec PSP ČR, Bubeneč 
(STAN)

2. MgA. Petr Prokop, ředitel 
kulturního centra Vzlet a člen 
divadla Vosto5, vysokoškolský 
pedagog, zastupitel  
MČ Praha 6, předseda 
Kulturní komise RMČ Praha 6, 
Liboc (STAN)

3. PhDr. Petr Palacký, Ph.D., 
historik v Akademii věd 
ČR, zastupitel MČ Praha 6, 
předseda Kontrolního výboru 
ZMČ Praha 6, Dejvice (Zelení)

4. Ing. Mgr. Oldřich Kužílek, 
expert na otevřenost veřejné 
správy a svobodu projevu, 
zastupitel MČ  
Praha 6, předseda Výboru 
pro otevřenost, média  
a participaci ZMČ Praha 6, 
Liboc (STAN)

5. Zdeněk Hořánek, radní 
pro investice a bezpečnost 
MČ Praha 6, jediný člen 
představenstva SNEO a.s., 
Dejvice (STAN)

6. Bc. Barbora Truksová, 
divadelní publicistka a 
manažerka v Národním 
divadle, členka Komise 
pro životní prostředí RMČ 
Praha 6, spolupředsedkyně 
Zelených na Praze 6, Dejvice 
(Zelení) 

7. prof. RNDr. Jan Konvalinka, 
CSc., biochemik, ředitel 
Ústavu organické chemie  
a biochemie Akademie věd 
ČR, Liboc (nezávislý kandidát)

8. Mgr. Petr Karvánek, ředitel 
ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, 
zastupitel MČ Praha 6, 
člen Výboru pro výchovu 
a vzdělávání ZMČ Praha 6, 
Dejvice (STAN)

9. Ing. Mgr. Libor Bezděk, 
ředitel Domu dětí a mládeže 
hlavního města Prahy, 
zastupitel MČ Praha 6, 
předseda Komise pro sport 
a volný čas RMČ Praha 6, 
Dejvice (STAN)

10. MUDr. Iveta Borská, lékařka, 
zastupitelka MČ Praha 6, 
předsedkyně Komise pro 
sociálně bytové otázky RMČ 
Praha 6, Bubeneč (STAN)

11. Ing. Pavel Weber, ředitel IT 
firmy, zastupitel MČ Praha 6, 
místopředseda Komise  
pro elektronizaci a digi-
talizaci RMČ Praha 6, 
spolupředseda Zelených  
na Praze 6, Vokovice (Zelení)

12. Mgr. Pavla Karmelitová, 
socioložka, vedoucí Odboru 
sociálních věcí Krajského 
úřadu Středočeského kraje, 
členka Komise pro sociálně 
bytové otázky RMČ Praha 6, 
Střešovice (STAN)

13. Bc. Tomáš Srp, student 
sociologie a veřejné politiky, 
tajemník Výboru pro 
otevřenost, média a parti-
cipaci ZMČ Praha 6, Dejvice 
(STAN)

14. Helena Krausová, účetní, 
členka Komise bytové politiky 
a Komise Zdravá šestka RMČ 
Praha 6, Břevnov (STAN)

15. Mgr. Jakub Jireš, právník  
v oblasti bankovnictví a finan- 
cí, člen Kontrolního výboru 
ZMČ Praha 6, Dejvice (STAN)

16. Ing. Bc. Alena Vlachová, 
učitelka přírodopisu, chemie 
a fyziky na ZŠ Hanspaulka, 
Vokovice (Zelení)

17. Hana Ornestová, herečka, 
členka Kulturní komise RMČ 
Praha 6, Bubeneč (STAN)

18. Mgr. Libor Procházka, 
specialista on-line marke-
tingu pro evropské trhy, 
ultramaratonec, Břevnov 
(STAN)

19. Ing. Lukáš Novák, expert  
na dopravní problematiku  
a strategický rozvoj, manažer 
projektů zaměřených na 
spolupráci výzkumných 
organizací s malými a střed-
ními podniky, Dejvice (Zelení)

20. Vladimír Schnappel, 
manažer pivovaru, 
spolumajitel prodejny 
španělských potravin, Dejvice 
(STAN)

21. Ing. David Šmíd, metodik 
projektových podpor, 
Hradčany (STAN)

22. Mgr. Pavla Ducháčková 
Chotková, třídní učitelka 
na ZŠ nám. Curieových, 
členka Výboru pro výchovu 
a vzdělávání ZMČ Praha 6, 
Hradčany (Zelení)

23. prof. Ing. Michael Šebek, 
DrSc., profesor kybernetiky 
na ČVUT, vedoucí katedry 
řídicí techniky, Dejvice (STAN)

24. Ing. arch. Ondřej 
Kamenický, architekt, člen 
Komise územního rozvoje 
RMČ Praha 6, Liboc (STAN)

25. PhDr. Karel Höfer, politolog, 
konzultant v mezinárodní 
agentuře, člen komisí pro 
sport RMČ Praha 6  
a hl. města Prahy, Břevnov 
(Zelení)

26. Mgr. Radek Cipov, marketér, 
textař, člen Komise pro 
elektronizaci a digitalizaci 
RMČ Praha 6, Dejvice (STAN)

27. Tomáš Brtva, dopravní pilot, 
Dejvice (STAN)

28. Mgr. Zdeňka Bachtjanová, 
waldorfská učitelka na ZŠ 
Letohradská, členka Komise 
pro zdravotní a sociální 
problematiku RMČ Praha 6, 
Střešovice (Zelení)

29. Mgr. Romana Vylitová,  
PR asistentka na Fakultě 
architektury ČVUT, členka 
Komise pro sport a volný čas 
RMČ Praha 6, Dejvice (STAN)

30. David Ptáček, podnikatel, 
předseda spolku Šárecké 
údolí, Dejvice (STAN)

31. Bc. Jan Hynek, Msc., datový 
vědec, městský cyklista, 
Břevnov (Zelení)

32. Mgr. Jan Sedláček, DiS., 
zdravotnický záchranář, 
lektor a odborný garant 
kurzů záchrany, soudní 
znalec, Dejvice (STAN)

33. Mgr. Magdalena Šebestová, 
anglistka, publicistka, 
Střešovice (STAN)

34. Mgr. Lucie Bursáková, 
speciální pedagožka, sociální 
pracovnice, lektorka, Dejvice 
(Zelení)

35. Mgr. Julius Macháček, 
novinář, první vydavatel 
a dlouholetý šéfredaktor 
měsíčníku Šestka, zakladatel 
kavárny Kabinet, Bubeneč 
(STAN)

36. Filip Tuka, CRM konzultant, 
Vokovice (STAN)

37. doc. Mgr. David Kořínek, 
vysokoškolský pedagog, člen 
umělecké skupiny Rafani, 
místopředseda Kulturní 
komise RMČ Praha 6, 
Bubeneč (Zelení)

38. Ing. Jan Vylita, manažer 
pro strategický rozvoj v prů-
myslové skupině, Dejvice 
(STAN)

39. MUDr. Terezie Mannová, 
lékařka, Bubeneč (STAN)

40. Mgr. Karolína Brabcová, 
koordinátorka kampaní za 
zákaz toxických látek ve 
spotřebním zboží v ekolo-
gické organizaci Arnika, 
Bubeneč (Zelení)

41. MgA. Jan Hecht, režisér, 
vysokoškolský pedagog, 
Břevnov (STAN)

42. Věra Bartáková, 
důchodkyně, Dejvice (STAN)

43. Kryštof Stupka, Mlaw, 
právník, aktivista v oblasti 
lidských práv, Břevnov 
(Zelení)

44. MUDr. Jiří Kunc, lékař, člen 
Komise pro zdravotní a sociál- 
ní problematiku RMČ Praha 
6, Bubeneč (STAN)

45. MUDr. Jana Peichlová, 
psychiatrička, rodinná 
psychoterapeutka, Břevnov 
(STAN)

Kandidátka STAN s podporou Zelených 

Volební  
program 
STAN  
s podporou 
Zelených
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