Druhé kolo senátních voleb 19. a 20.října 2012
Napsal uživatel Administrator
Pátek, 19 Říjen 2012 13:38

Druhé kolo voleb do Senátu se koná v pátek 19. října 2012 od 14,00 do 22,00 a v sobotu
20. října od 8,00 do 14,00 hod.
Volební lístky obdrží
voliči přímo ve volebních místnostech.
U voleb se musí každý volič prokázat platným průkazem (ověření totožnosti a způsobilosti volit),
k volbám si tedy přineste platný občanský průkaz, případně platný cestovní pas. Také voličský
průkaz, pokud jej volič obdržel.
V tomto druhém kole se bude rozhodovat mezi dosavadním senátorem Tomášem Grulichem
za ODS a Františkem Adámkem za ČSSD
.

Více o obou kandidátech:

Tomáš Grulich (ODS) zvítězil v prvním kole s 20,02% hlasů před Františkem Adámkem
(ČSSD), který získal 17,33% hlasů.

Webové stránky obou kandidátů:
www.tomasgrulich.cz

www.frantisekadamek.cz

Přehledné vizitky postupujících kandidátů z webu Prahy 16
Tomáš Grulich (61; ODS)
Senátor a historik. Do horní komory zvolen za ODS v roce 2006. Radním Prahy 12 byl v letech
1990 až 1994 a 1998 až 2002. Léta 1994 až 1998 strávil jako zastupitel hlavního města Prahy.
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Na pražském magistrátu předsedal kulturnímu výboru. Narozen 14. ledna 1951 v Praze. V roce
1980 absolvoval historii a etnologii na Filozofické fakultě UK, o rok později obhájil doktorát. V
70. letech byl kastelánem na zámku v Klášterci nad Ohří, od roku 1977 pracoval v teplickém
krajském muzeu. V roce 1982 se stal zaměstnancem Národního muzea v Praze a o šest let
později se přestěhoval do Modřan, kde žije dodnes. V roce 1992 z Národního muzea odešel a
založil nakladatelství, o rok později pak tiskárnu, kterou spoluvlastnil a vedl do roku 2006.
Nadále se věnoval historii a etnologii, napsal například část dvoudílných Dějin zemí koruny
české; od roku 1992 přednášel na Fakultě sociálních věd UK. Od roku 1992 je členem ODS.

František Adámek (57; ČSSD)
Bývalý starosta Prahy 12, odvolán letos v dubnu po rozpadu koalice ČSSD, VV a Změny pro
Prahu 12 (ZPP12). Narozen 28. února 1955. V roce 1973 absolvoval střední odborné učiliště,
později při zaměstnání střední školu sociálně právní. V roce 2009 vystudoval andragogiku na
Univerzitě Jana Amose Komenského. Byl členem KSČ, v prosinci 1989 se stal tajemníkem ÚV
KSČ a v červnu 1990 byl zvolen za komunisty poslancem ČNR, mandát vykonával dva roky. Od
roku 1996 je členem sociální demokracie, od roku 2003 je místopředsedou Ústřední kontrolní
komise ČSSD. Pracoval v pražské Kovoslužbě, později ve stavební firmě IPS, mimo jiné jako
bezpečnostní technik, po odchodu z parlamentu působil v 90. letech jako obchodní zástupce a
manažer několika firem, od roku 2000 podnikatel. Do zastupitelstva MČ Praha 12 poprvé zvolen
v roce 1998, od roku 2006 byl předsedou kontrolního výboru Prahy 12. Od roku 2004 je rovněž
zastupitelem hlavního města Prahy.

Volební místnosti:
001/384
002/385
003/386
004/387
005/388
006/389
007/390
008/391
009/392
010/393

ZŠ, Hauptova 591
Hasičská zbrojnice, Žitavského 571
ZŠ, Nad Parkem 1180
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Žabovřeská 250
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Žabovřeská 250
ZŠ, Nad Parkem 1180
ZŠ, Nad Parkem 1180
ZŠ, Nad Parkem 1180
ZŠ, Nad Parkem 1180
Objekt č.p.24, Lahovičky, ul. Strakonická

Které zbraslavské ulice spadají pod který volební obvod, to znamená do které volební místnosti
máte při volbách zamířit, najdete na stránkách úřadu ZDE .

Jak volit - pravidla hlasování
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Každý volič musí hlasovat osobně, zastoupení není možné. Může ale požádat obecní úřad
nebo ve dnech voleb volební komisi, aby ze závažných, zejména zdravotních důvodů, nemusel
volit ve volební místnosti, volební komise pak k němu vyšle dva členy s mobilní volební
schránkou.

Více informací najdete v článcích v sekci

Volby do Senátu 2012 .

Zdroj:

http://www.praha16.cz
http://www.praha16.eu
http://www.facebook.com/praha16.eu
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