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Prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. - předsedkyně
Od ukončení studia na Přírodovědecké fakultě, Univerzity Karlovy
pracuje na fakultě dodnes.
Je matkou tří synů. Po narození nejmladšího syna (s DS) se
podílela na vzniku rodičovské organizace (rok 1996).
Od jejího vzniku pracuje v jejím vedení, nejprve jako
místopředsedkyně, od roku 2000 jako předsedkyně.
Vždy se zasazovala o to, aby v rodičovském společenství vládla
pohoda, přátelství, důvěra a spolupráce. Vzhledem k tomu, že
v posledních měsících vnímá ohrožení těchto hodnot, rozhodla
se opět kandidovat s cílem udržet kredit organizace do dalších
let, pro další generace rodičů.
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Ing. Lenka Kratochvílová - jednatelka
Po ukončení studia ekonomie na ČVUT FSI pracovala pro
mezinárodní společnost Ralston v marketinku. Po mateřské
dovolené nastupuje do rodinné firmy Kratochvíl s.r.o.
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 všech akcí, o ekonomiku, finance, dotace a
personalistiku, plánuje a organizuje pobytové aktivity. Až do
loňského roku vše vykonávala jako dobrovolník, nyní pracuje
na poloviční úvazek.
Znova kandidovat se rozhodla z důvodů, že je potřeba předávat
zkušenosti mladším rodičům tak, aby Společnost DownSyndrom
CZ mohla být oporou pro všechny děti s DS a jejich rodiny,
i nadále.
Je matkou tří dětí. Syn Petr, 23 let, má Downův syndrom.
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Ing. Monika Melzerová - místopředsedkyně
Vystudovala ČVUT FSI obor průmyslová energetika, v současné
době pracuje ve společnosti KOMTERM Čechy, s.r.o. jako
manažerka zákaznického oddělení a energetiky.
Má dvě děti syna (26) a dceru (21) s DS.
Krátce po jejím narození se zapojila do činnosti a vedla
pobytové hry. Od r. 2001 je místopředsedkyní, od r. 2005
poskytuje soc.-právní poradenství pro naše členy, v poslední
době se zaměřením na svéprávnost a podporu samostatné-ho
života. Od r. 2011 vede kurz Sociálních dovedností a od r.
2018 se věnuje sportovním aktivitám, je hlavním trenérem
oddílu Jednadvacítky. Zaměřuje se na kampaně k Světovému
dni DS. V tomto období se rozhodla znovu kandidovat
zejména proto, aby inkluze neskončila se základní školou.
Spolu s partnerskými organizacemi chce dále spolupracovat
na vytváření podmínek pro začlenění do běžného i
pracovního života. Tak abychom zajistili našim dětem
plnohodnotný život v rámci jejich možností i v dospělosti.

Isidro Moyano
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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, www.edsa.eu). Účastní se pravidelných jednání
výboru a výročních členských schůzí EDSA, mezinárodních
seminářů a konferencí o DS v zahraničí. DownSyndrom CZ
reprezentoval na Světovém kongresu o DS v Dublinu v roce
2009 a v Glasgow v roce 2018. V rámci kampaní ke
Světovému dni DS spolupracuje s mezinárodní organizací
Down Syndrome International (DSi) a EDSA. Díky
kontaktům, které má s diplomatickou asociací Diplomatic
Spouses’ Association Prague, získal náš spolek již
několikrát významné finanční dary, a to na základě našich
předložených projektů. Pravidelně píše o mezinárodních
aktivitách EDSA v periodiku PLUS21 Společnosti
DownSyndrom CZ.
Rozhodl se znovu kandidovat, aby mohl pro spolek udržet
nabyté mezinárodní kontakty a nadále získávat zkušenosti a
příklady „dobré praxe“ od našich evropských partnerů.
Pochází ze Španělska. Kromě češtiny a mateřské španělštiny
mluví anglicky, francouzsky a německy. Bydlí v Praze,
s manželkou Lídou má tři dcery. Nejstarší Teresa (1998) má
Downův syndrom. Další dcery se narodily 1999 a 2006.
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Ing. Gabriela Šalková
Vystudovala ekonomii a management na České zemědělské
univerzitě v Praze. Po ukončení studia pracovala jako
auditorka ve společnosti Deloitte a poté jako managerka
reportingu a controllingu.
Členem spolku je od roku 2011. Od roku 2018 je
zaměstnancem spolku na poloviční úvazek a má na starosti
grantová řízení a fundraising.
Má dvě děti – dceru Sofii (9 let), která má Downův
syndrom, a dceru Natálii (7 let).
Ve společnosti by se ráda soustředila na získávání financí
pro fungování společnosti, podporu inkluze na základních
školách a organizaci letních i zimních rekondičních pobytů.
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Mgr. Lenka Hečková
Vystudovala právnickou fakultu na Zápoadočeské univerzitě
v Plzni. Po studiích se specializovala na autorská
a průmyslová práva, po narození dcer se přirozeně
specializovala na sociálně právní otázky, vzdělávání
a inkluze v širším slova smyslu.
Pro společnost DownSyndrom CZ vede sociálně právní
poradnu pro rodiče a spravuje webové stránky. Společnost a
především zájmy dětí s DS hájí na platformách i pracovních
skupinách na systémové úrovni. Téma pozitivní podpory dětí
s DS a jejich rodin se přirozeně prolíná jejím profesním
i osobním životem.
Spolupracuje s řadou neziskových organizací a projektů
zaměřených na rovné příležitosti a kvalitní vzdělávání pro
všechny děti (Česká odborná společnost pro inkluzivní
vzdělávání, Rodiče za inkluzi, Eduzměna, Kolaboratorium)
Je matkou tří báječných dcer – Alžběty, Anežky a Antonie.
Prostřední Anežka (8), se narodila s Downovým syndromem
a navštěvuje se svými sestrami běžnou základní školu.
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Jarka Tesková
Vystudovala střední školu, obor zahradnice.
Od roku 2004 pracuje jako sekretářka na Přírodovědecké
fakultě UK, na katedře demografie.
Je jedním ze zakládajících členů společnosti DownSyndrom
CZ. Ve výboru pracovala již v minulosti, ale práci přerušila
s osobních důvodů v roce 2004.
Má syna Honzu, 30 let, syn Daniel (DS) 1992 - 2004
a v současné době je opatrovníkem Sandry (DS) 26 let.
Podílí se na aktivitách na letních pobytech na Modřínu a
ráda pomůže s čímkoliv, co je potřeba.

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE 2020-2022
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, 14 let, má
Downův syndrom.

Ing. Jana Macháčková
Vystudovala ČZU PEF obor informatika, pracuje
v příspěvkové organizaci ÚZEI na pozici vedoucí oddělení
Organizace šetření FADN právnických osob, má tři syny,
z toho prostřední syn Jindřich (17) 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. Momentálně je na pozici Purchase
Manger ve firmě HOPI Holding.
Je otcem dvou synů a jedné dcery. Syn Daniel 6 let, má
Downův syndrom.

