MEDAILONKY HLAVNÍCH KANDIDÁTŮ
JUDr. Jana Sladká Hyklová, Ph.D.
Jana vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Kariéru zahájila
v právnickém nakladatelství jako odborná redaktorka, v roce 2008 spoluzaložila
vlastní nakladatelství právnické literatury, které ročně vydává okolo 70 titulů
a provozuje dvě fakultní právnická knihkupectví. Je spoluautorkou komentáře
k zákonu o rodině (2011).
Je vdaná, má dvě dcery. K úspěchu klouzačkových akcí přispívá kromě pomoci s organizací také svým
pekařským uměním. Potkáte ji na józe, tancích i v třebotovských tanečních. Jana chce v zastupitelstvu
nabídnout své zkušenosti z řízení vlastní společnosti, uzavírání smluv a jednání s autory a organizační
schopnosti získané při slaďování péče o rodinu s podnikáním.

Jiří Kolbaský
Jirka vystudoval Střední průmyslovou školu v Praze – Motole, obor elektronická
zařízení. Pracovní kariéru zahájil v Cementárně Radotín, kterou opustil jako vedoucí
zásobování a skladů pro závody Radotín, Loděnice a Králův Dvůr
v Českomoravském cementu Mokrá. V roce 2002 začal pracovat pro Českou
spořitelnu jako SAP IT konzultant v oblasti nakupování. Od roku 2009 pracuje pro
Erste Group Vídeň, kde se podílí na projektech pro Erste Bank v rámci jejích
evropských poboček (Praha, Bratislava, Vídeň a Bukurešť).
Má čtyři děti a jednu vnučku. V roce 2021 převzal mandát zastupitele za spolek Klouzačka, s nímž se podílí
na organizaci společenských akcí v obci. Jako zastupitel získal hlubší pohled na dění v obci, na práci na
obecních projektech, na problémy občanů Třebotova, Solopisk a Kaly. Vnímá, jak se naše obec mění
a vyvíjí, a svou prací v zastupitelstvu se snaží přispívat k tomu, aby se naše společná představa o moderní
obci, kde se dobře žije, stala realitou. Rád by v započaté práci pokračoval.

Zdeněk Rys, DiS.
Zdeněk se od studií na Pražské konzervatoři pohybuje v kulturní sféře, a to nejen
jako profesionální hudebník, ale i v oblasti producentské a organizační. Již 30 let je
sólovým hráčem Symfonického orchestru Českého rozhlasu, Filmového studiového
orchestru, Pražského dechového tria a mnoha dalších souborů, se kterými
vystupoval ve více než 40 zemích světa. Na VŠE vystudoval obor oceňování majetku
– znalectví a věnuje se také oceňování hudebních nástrojů. V posledních letech se
účastní sportovní výchovy dětí a mládeže v Třebotově – je součástí mládežnického
fotbalového trenérského týmu.
Je ženatý, má tři děti. Zdeněk je každoroční nedílnou součástí štědrovečerního vystoupení v třebotovském
kostele jako hobojista i zpěvák. Svými organizačními zkušenostmi chce přispět k rozvoji a spokojenému
životu u nás v Třebotově, Solopiskách a Kale.

Veronika Černá
Po skončení studií ekonomického směru Veronika založila účetní firmu a několik let
se věnovala účetnictví a vedení malé organizace. Tím získala zkušenosti nejen
v ekonomice, ale i v personální, manažerské a marketingové oblasti. Zkušenosti ve
formálním i neformálním vzdělávání dětí nasbírala v různých organizacích, kde
působila jako koordinátorka nebo manažerka projektů, byla členkou vedení
soukromé základní školy. Dlouhodobě se věnuje činnosti v neziskové sféře – několik
let vedla mateřské centrum a občanské sdružení (nyní spolek) Klouzačka, byla
součástí týmu Nadace rozvoje občanské společnosti. V současné době pracuje pro
různé organizace v personální a provozně-manažerské oblasti.
Je vdaná, s manželem vychovali tři dnes už dospělé děti. Je spoluzakladatelkou Klouzačky. Věnuje se józe,
beach volejbalu a organizuje volejbal v místní tělocvičně. Veronika reprezentovala kandidátku Klouzačky
v obecním zastupitelstvu 7 let a v rozvíjení místa svého bydliště by ráda pokračovala.

Ing. Katarína Kolací
Po ukončení studia na Fakultě podnikového managementu Ekonomické univerzity
v Bratislavě pracovala jako finanční analytik pro obchod, logistiku a jako logistický
analytik. Po mateřské dovolené nastoupila na částečný úvazek na obecní úřad
v Třebotově jako matrikářka a po několika letech přešla na pozici referenta rozvoje
obce, kde měla na starosti projekty obce, vnitřní systémy obce, stavební agendu,
přípravu smluv, web, zpravodaj a další agendy. Poté pracovala v neziskovém
sektoru jako finanční koordinátor zahraniční mise a v současné době jako OSVČ
vyřizuje stavební povolení.
Je vdaná, má tři dcery. Katka se již od mateřské dovolené aktivně podílí na organizaci akcí spolku Klouzačka
a farních akcí. Vyniká jako spoluorganizátorka třebotovských taneční. Několik let byla členkou pastorační
rady za římskokatolickou farnost Třebotov. Nadšení pro veřejnou službu je důvod, proč se rozhodla
kandidovat ve volbách do obecního zastupitelstva.

Ing. Petr Hais
Po studiích na ČVUT se specializací telekomunikace a informatika se Petr věnoval
řízení a projektování telekomunikačních služeb, a to jak pro fixní, tak i mobilní sítě.
V průběhu několika let se vypracoval do řídících pozic se zaměřením na technologie
v oboru telekomunikací, informatiky i energetiky. Své zkušenosti uplatnil při založení
mezinárodního technologického start-upu, který se věnuje patentované světově
unikátní technologii předpovídání volných parkovacích míst na ulicích měst
v reálném čase.
V současné době se věnuje vědecké a výzkumné činnosti v oboru velkých dat a algoritmizace různých
technologických procesů včetně návrhů prototypů. Spolupracuje na návrhu nových procesů pro výstavbu
a sdílení optických sítí předních mezinárodních telekomunikačních operátorů. Vzhledem ke svým
dlouholetým zkušenostem v oboru telekomunikace, informatiky a energetiky poskytuje odborné
konzultační služby. Petr by obci rád pomohl především v oblasti IT a energetiky.

