
Karel Kučera - kandidát č. 1
Narodil jsem se v Praze a ve Kbelích žiji již 23 let. Jsem ženatý, mám dvě 
dospělé děti. Studoval jsem zahraniční obchod a řadu let jsem pracoval ve 
společnosti zaměřené na mezinárodní obchod. Moje práce mě zavedla i do 
většiny zemí Evropy, arabských i asijských zemí, USA i Kanady. Obchodní 
činnosti jsem se věnoval i v dalších letech v práci pro zahraniční společnosti, 
které měly v ČR obchodní zastoupení . Při práci používám tři světové jazyky.

Posledních dvacet letech se věnuji správě majetku, makléřské a realitní činnosti. Jsem i předsedou
Společenství vlastníků bytových jednotek a zastupuji majitele nemovitostí.  

Byl jsem aktivní vrcholový sportovec, hráč ledního hokeje. Po skončení kariéry jsem studoval tre-
nérství při FTVS a věnoval se výchově fotbalové mládeže. Několik let jsem trénoval i malé fotbalové 
žáčky na Spartaku Kbely a následně jsem jako hlavní trenér vedl velmi úspěšně ligové žáky a dorost
ve Viktorii Žižkov. Mám rád všechny kolektivní sporty a velmi oceňuji individuální sportovce. Již léta
přispívám na charitu, podporuji handicapované děti a dospělé. 

V profesním životě jsem byl zaměstnancem, zaměstnavatelem i podnikatelem. Dokážu tedy 
vnímat a posoudit názory, potřeby, výhody a nevýhody ve všech těchto pozicích. Obecně platí, že je 
potřeba dobře hospodařit, aby budoucnost byla lepší, než minulost.  

Ing. Alena Fleková - kandidátka č. 2
Více než 20 let jsem členkou ODS, do jiné strany jsem nikdy nevstoupila. 
Jsem vzděláním ekonom, mám zkušenosti i jako podnikatelka. Pracovala 
jsem v zastupitelstvu naší městské části, ve finanční komisi, pomáhala jsem 
i s oddáváním občanů. V současné době kbelské zastupitelstvo dospělo do 
stavu, že v něm není žádná politická strana. Myslím, že tato situace není pro 
občany dobrá. O financích kbelských občanů by mělo rozhodovat více subjektů 

jak v zastupitelstvu, tak v radě MČ, ve snaze zvážit každý výdaj s maximální zodpovědností. 
Absolutní převaha a vláda pouze jednoho subjektu ve spravování veřejných financí (jak to ve Kbelích 
nyní máme) se všeobecně nedoporučuje po celém světě a je lhostejné zda se jedná o městskou 
část či celou zemi.

Jako ekonom již spoustu let také bojuji za jednodenní volby (ve světě zcela běžné), které znamenají 
jednoduchost, transparentnost i velkou úsporu financí nás všech. 

Rostislav Dušek - kandidát č. 3 
Bydlím ve Kbelích od roku 2014 kdy jsem se přistěhoval z Českého Krumlova. 
Vzděláním jsem zemědělský technik, ale většinu svého produktivního 
života prodávám a navrhuji řešení v oblasti počítačových technologií. 
V rámci tohoto oboru jsem odborně prošel oblastí softwarových řešení pro 
průmyslové podniky, banky, telekomunikace i státní správu. V současné době 
podnikám a řídím malou společnost zaměřenou na projekty chytrých elektro-

instalací pro menší i větší budovy. Díky tomuto oboru se orientuji v oblasti stavebnictví, ale také v 
oblasti energií. Jsem zaměřen na návrhy úsporných řešení pro bytové i průmyslové objekty.
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