KANDIDÁTI NA ČLENY VÝBORU 2017-2019
Prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Od ukončení studia geografie na Přírodovědecké fakultě,
Univerzity Karlovy pracuje stále na katedře sociální
geografie a regionálního rozvoje. V současné době je vedoucí
katedry, v prosinci 2016 byla prezidentem jmenována
profesorkou pro obor demografie.
Po narození nejmladšího syna (1993) se podílela na
vzniku rodičovské organizace (rok 1996). Dvacet let
dobrovolnicky pracuje v jejím vedení, nejprve jako
místopředsedkyně a od roku 2000 jako předsedkyně.
Je matkou tří synů. Syn Jaroslav, 23 let, má Downův
syndrom.

Ing. Lenka Kratochvílová
Po ukončení studia ekonomie na ČVUT FSI pracovala pro
mezinárodní společnost Ralston v marketinku. Po mateřské
dovolené nastupuje do rodinné firmy.
Od roku 2001 je aktivním členem Výboru Společnosti
DownSyndrom CZ jako jednatelka. V roce 2009 byla
Výborem jmenována do funkce výkonného ředitele,
stará se o organizaci a finance a tuto funkci jako
dobrovolník vykonává dodnes.
Je matkou tří dětí. Syn Petr, 20 let, má Downův syndrom.

Ing. Monika Melzerová
Vystudovala ČVUT FSI obor průmyslová energetika, v
současné době pracuje ve společnosti KOMTERM Čechy,
s.r.o. jako managerka zákaznického oddělení a energetiky.
Má dvě děti syna (23) a dceru (18) s DS. Krátce po jejím
narození se zapojila do činnosti Společnosti, od roku
2001 je místopředsedkyní, od roku 2005 poskytuje
sociálně-právní poradenství pro naše členy, od 2011
vede kurz Sociálních dovedností.

Isidro Moyano
Vystudoval ekonomickou fakultu na Universidad Autónoma
v Madridu. Po ukončení studia pracoval v oborech
vydavatelství v Madridu a zahraničního obchodu v Praze.
V současné době pracuje jako analytik na obchodněekonomickém oddělení Velvyslanectví Španělska v Praze.
Od roku 2006 je členem výboru Společnosti
DownSyndrom CZ, kde se věnuje zahraniční agendě. Od
roku 2008 je členem výboru European Down Syndrome
Association (EDSA) jako pokladník.
Je otcem tří dcer. Nejstarší dcera Teresa (1998) má Downův
syndrom.

ThMgr. Krzysztof Leon Kliś
Vystudoval teologickou fakultu na Univerzitě Karlově.
Pracuje jako vedoucí Controllingu ve společnosti
OMEXOM GA Energo v Plzni.
Od podzimu roku 2016 převzal se svojí rodinou
a s přáteli organizaci setkání skupin Naše maličké
a předškoláci.
Pochází z Polska. Se svojí rodinou žije v Praze. Má pět dětí
(čtyři dcery a syna). Nejmladší dcera Bernadetka má
Downův syndrom.

KANDIDÁTI NA ČLENY REVIZNÍ KOMISE 2017-2019
Ing. Markéta Gerbelová
Po ukončení studia na VŠE v Praze, obor Mezinárodní
vztahy, začala pracovat v bankovnictví. V současné době
pracuje v Raiffeisenbank v oddělení pro korporátní klienty.
Od roku 2009 pracuje v Revizní komisi Společnosti
DownSyndrom CZ nejprve jako členka a od roku 2010
jako její předsedkyně.
Je matkou 3 dcer. Nejstarší dcera Kateřina, 11 let, má
Downův syndrom.

Ing. Jana Macháčková
Vystudovala ČZU PEF obor informatika, pracuje
v příspěvkové organizaci ÚZEI na pozici vedoucí oddělení
Organizace šetření FADN, má tři syny, z toho prostřední
syn Jindřich (14) má DS.
V letech 2008 – 2013 dobrovolnicky působila ve výboru
Společnosti DownSyndrom CZ. Od roku 2014 je členem
Revizní komise Společnosti.

Bc. Pavol Kurilla
Od ukončení studia ekonomie na Univerzitě Jana
Evangelisty Purkyně pracoval jako obchodní manager ve
stavebním oboru. Poslední dva roky je Project Managerem
ve firmě Exteco.
Je otcem dvou synů. Syn Daniel 3 roky, má Downův
syndrom.

