ŠKAMNA spolek rodičů a přátel ZŠ bratří Fričů Ondřejov
Dosavadní kandidáti na členství v představenstvu spolku pro volby na valné hromadě konané
dne 12.10.2017

Mgr. Lucie Diasová Vejvodová: je mi 34 let a v Ondřejově žiji se svou rodinou od roku 2009.
Vystudovala jsem právnickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni a pracuji jako
advokátka v Praze. Mám dvě děti Matěje (8 let) a Adélu (3 roky). Syn navštěvuje 2. třídu na
zdejší škole a dcera dochází do zdejší MŠ. Mezi mé zájmy patří kultura (divadlo, literatura) a
cestování.
Mgr. Marie Foltánková: je mi 38 let a narodila jsem se v Kutné Hoře. Od roku 2007 žiji s
rodinou v Ondřejově. Vystudovala jsem němčinu a nizozemštinu na FF UK v Praze a pracuji
jako průvodkyně a překladatelka. Zdejší základní školu navštěvují zatím dvě z našich tří dětí:
Jonatán (8.třída) a Vilma (2. třída). Do první třídy se příští rok chystá i nejmladší Hynek. Mezi
mé zájmy patří historie, hudba a divadlo; ze sportů pilates a nordic walking.
Marie Fuchsová: je mi 32 let a v Ondřejově žiji se svou rodinou od roku 2012. Manžel pracuje
v Ondřejově již přes 11 let. Mým vystudovaným oborem jsou technickohospodářské a správní
činnosti a pracuji jako asistentka odboru v Říčanech. Mám jednoho syna (5 let), který
navštěvuje místní MŠ.
PharmDr. Martin Pačovský: je mi 53 let. Absolvoval jsem Farmaceutickou fakultu UK, obor
klinická farmacie. V současné době provozuji lékárnu v Praze. Mám 3 děti (10, 8 a 4 roky),
starší děti navštěvují ZŠ v Ondřejově, nejmladší pak zdejší MŠ. Mé zájmy: literatura, historie,
železné cesty (via ferrata) v Dolomitech, dobré jídlo a víno, divoká příroda.
Ing. Kateřina Preislerová Štolcová: je mi 34 let, vystudovala jsem ČZU Praha. Pracuji jako OSVČ
v oblasti účetnictví a provozu čerpací stanice PHM. Jsem členem zastupitelstva obce Ondřejov
a předseda osadního výboru Třemblat. Mám 3 děti (3, 4 a 7 let). Zájmy: myslivost (prokurista),
hasiči (vedu kroužek mladých hasičů Třemblat).

