
Volební strana: sdružení politických stran Strany zelených a Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové

Název volební strany: KOALICE - ZELENÍ, KDU-ČSL A NEZÁVISLÍ - MÁTE PRÁVO

Kandidáti:

Poř. č. Jméno, příjmení
Věk ke dni podání 

kanidátní listiny
Povolání

Název politické strany nebo politického 

hnutí, jehož je kandidát členem, popř. 

údaj "bez politické příslušnosti"

Označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navhrlo

1 Ing. Tomáš Raška 48 učitel Strana zelených Strana zelených

2 Radek Čermák 34 dopravní referent, lektor, auditor ISEMOA bez politické příslušnosti Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

3 Ing. Václav Losík, Ph.D. 35 statik Strana zelených Strana zelených

4 Mgr. Miloslava Coufalová 31 učitelka Strana zelených Strana zelených

5 Ing. Ladislav Hartmann 62 diplomat bez politické příslušnosti Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

6 MUDr. Anna Klapetková 27 dětská lékařka bez politické příslušnosti Strana zelených

7 Pavel Mach 38 grafický designer bez politické příslušnosti Strana zelených

8 Jiří Štegl, MBA 52 ekonom, předseda SVJ bez politické příslušnosti Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

9 Ing. Jan Zubatý 27 projektový manažer Strana zelených Strana zelených

10 Filip Cvejn 39 specialista informačních technologií bez politické příslušnosti Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

11 Pavla Tomasová 39 učitelka bez politické příslušnosti Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

12 Ing. Pavel Filípek 56 strojírenský technolog, zahradník bez politické příslušnosti Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

13 Ing. Anna Ocilková 31 projektantka pozemních staveb bez politické příslušnosti Strana zelených

14 Ing. Jaroslav Čermák 57 manažer bezpečnosti práce bez politické příslušnosti Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

15 Mgr. David Vavřínka 26 advokátní koncipient Strana zelených Strana zelených

16 Ing. Milan Sliacký 41 vysokoškolský učitel bez politické příslušnosti Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

17 Pavla Wolfová 65 administrativní pracovnice bez politické příslušnosti Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

18 Eva Hanušová 34 manažerka velkoobchodu bez politické příslušnosti Strana zelených

19 Ing. Pavel Bechyňák 60 technik bez politické příslušnosti Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

20 Jan Mašek 42 prodejce biopotravin bez politické příslušnosti Strana zelených
21 MUDr. Zuzana Krausová 56 lékařka bez politické příslušnosti Strana zelených

Náhradníci:

Poř. č. Jméno, příjmení
Věk ke dni podání 

kanidátní listiny
Povolání

Název politické strany nebo politického 

hnutí, jehož je kandidát členem, popř. 

údaj "bez politické příslušnosti"

Označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navhrlo

1 Milena Rašková 73 překladatelka bez politické příslušnosti Strana zelených

2 Lucie Hauserová 32 bezpečnostní specialistka bez politické příslušnosti Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

3 Ing. František Tuháček 84 lesní inženýr bez politické příslušnosti Strana zelených

4 PhDr. Olga Klapetková 52 redaktorka bez politické příslušnosti Strana zelených

KANDIDÁTNÍ LISTINA

pro volby do zastupitelstva městské části Praha 18

konaných ve dnech 10. - 11. října 2014



Volební strana: sdružení politických stran Strany zelených a Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové
Název volební strany: KOALICE - ZELENÍ, KDU-ČSL A NEZÁVISLÍ - MÁTE PRÁVO

Jméno a příjmení zmocněnce volební strany: Daniel Kajpr

Místo, kde je zmocněnec volební strany přihlášen k trvalému pobytu: Něvská 585/16, 196 00  Praha 9 - Čakovice

Telefonický kontakt na zmocněnce: +420 603 817 523

Jméno a příjmení náhradnice zmocněnce volební strany: Miroslava Mencová

Místo, kde je náhradnice zmocněnce volební strany přihlášena k trvalému pobytu: Karmelitská 373/25, 118 00  Praha 1

Telefonický kontakt na náhradnici zmocněnce: +420  607 923 996

Podpis zmocněnce volební strany:

V Praze dne

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem politické strany Strany zelených: Tomáš Průša

Označení funkce osoby oprávněné jednat jménem politické strany Strany zelených: 3. místopředseda

Podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany Strany zelených:

V Praze dne

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem politické strany Strany zelených: Jana Drápalová

Označení funkce osoby oprávněné jednat jménem politické strany Strany zelených: 1. místopředsedkyně

Podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany Strany zelených:

V Praze dne

V Praze dne

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva městské části Praha 18 konaných ve dnech 10. - 11. října 2014

Podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany Křesťanské a demokratické unie -                                                                         

Československé strany lidové:

Jan Klouda

předseda obvodní organizace Praha 9

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem politické strany Křesťanské a demokratické unie -                                                          

Československé strany lidové:

Označení funkce osoby oprávněné jednat jménem politické strany Křesťanské a demokratické unie -                                                        

Československé strany lidové:


