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27 NOVÝCH SENÁTORŮ
1-Karlovy Vary: Ing. Jan Horník (*19.3.1954, TOP09+

zastupitelem a posléze starostou Chýnova. Funkci

STAN) od roku 1990 působí jako starosta Boţího Daru. V

starosty zastává aţ do dnešních dnů. Po rozdělení

roce 1992 vstoupil do ODA, od roku 2002 je nestraník. V

Občanského fóra vstoupil roku 1991 do ODS. V roce

roce 2004 byl zvolen senátorem za senátní obvod č. 1 -

1996 zvítězil v senátních volbách v táborském volebním

Karlovy Vary za SNK ED. Od roku 2000 je také

obvodě. Svůj senátorský mandát dokázal obhájit ve

zastupitelem Karlovarského kraje, kam kandidoval v roce

volbách let 1998, 2004 i letos.

2000 za ODA, roku 2004 za SNK ED a v roce 2008 za
uskupení Alternativa pro kraj. V senátu je členem Klubu

16 – Beroun: Jiří Oberfalzer (*17.1.1954, ODS)

TOP 09 s podporou Starostů, za které svůj mandát obhájil

vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity

i ve volbách 2010.

Karlovy v Praze. V roce 1990 se stal ředitelem Tiskového
odboru Kanceláře prezidenta republiky. V roce 1993 se

4- Most: MUDr. Alena Dernerová (*13.9.1958,

podílel na zaloţení Nadace Patriae, kde působil jako

Severočeši.cz) je dětskou lékařkou v oboru neurologie. V

výkonný ředitel. Od roku 1999 je členem ODS. V témţe

letech 2000-2006 byla společnicí ve firmě ELKON s.r.o. Od

roce se stal manaţerem společnosti British American

roku 2002 je členkou Zastupitelstva města Mostu, nyní

Tobacco. V roce 2004 byl zvolen senátorem za obvod

předsedá Komisi sociálně-právní ochrany dětí. V letech

Beroun, a letos mandát obhájil.

2004-2007 byla členkou dozorčí rady ve společnosti
HIPODROM MOST a.s. Letos získala cenu Františka Kriegla

19 – Praha 11: Mgr. Milan Pešák (*22.4.1963, ODS)

za občanskou statečnost od Nadace Charty 77.

v roce 1989 zaloţil Českou unii nevidomých a
slabozrakých. Nejprve zde pracoval jako dobrovolník, od

7- Plzeň-město: Dagmar Terelmešová (* 31.10.1969,

roku 1992 jako výkonný ředitel, v letech 1994-1996 byl

ČSSD) pracovala v osmdesátých letech ve Fakultní

prezidentem unie. Od roku 2002 byl členem nebo

nemocnici Lochotín v Plzni a ve Fakultní nemocnici Fifejdy

předsedou správní rady TyfloCentrer v několika městech.

v Ostravě. Od roku 1989 členka ČSSD, v roce 1998 se

Téhoţ roku vstoupil do ODS, za níţ byl rovněţ v roce

stala zastupitelkou Dobřan, od roku 2002 je jejich

2002 zvolen do Zastupitelstva MČ Praha 11, kde od roku

místostarostou. Od roku 2008 je krajskou radní

2006 zastává funkci radního. Od téhoţ roku zasedá také

Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí.

v Zastupitelstvu hl. m. Prahy.

10-Český Krumlov: ing. Tomáš Jirsa (*23.5.1957,

22 – Praha 10: Jaromír Štětina (*6.4.1943,

ODS) absolvoval katedru ekonomiky a řízení energetiky i

TOP09+STAN) je absolventem Vysoké školy ekonomické

postgraduálního studia ochrany a tvorby ţivotního

v Praze. V roce 1968 vstoupil do KSČ, ale kvůli odmítnutí

prostředí na ČVUT. Od roku 1980 pracoval v

srpnové okupace byl vyloučen a poté pracoval v

Energoprojektu Praha v oddělení ţivotního prostředí a

dělnických profesích. Od roku 1990 pracoval jako

lokalizace jaderných zdrojů. V letech 1991-1995 působil

redaktor Lidových novin v Moskvě, později se stal jejich

jako tajemník MěÚ v Hluboké nad Vltavou, od roku 1994

šéfredaktorem. V roce 1994 patřil k zakladatelům

stojí v čele města ve funkci starosty. V roce 2004 byl

novinářské agentury Epicentrum. V letech 1994 a 1995

zvolen senátorem a letos svůj post obhájil.

byl zpravodajem České televize. Jako reportér se
specializoval na válečné konflikty v Evropě, Asii a Africe.

13 – Tábor: Mgr. Pavel Eybert (*20.9.1949, ODS),

V roce 2004 zvítězil jako nezávislý kandidát podporovaný

vystudoval Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích,

Stranou zelených v senátních volbách, letos mandát

sedmnáct let vyučoval matematiku a technické práce na

obhájil za TOP09.

základní škole v Chýnově. V roce 1989 se stal členem
Občanského fóra, za nějţ byl v následujícím roce zvolen

25 – Praha 6: ing. Petr Bratský (*8.4.1955, ODS)

vedoucí týmu programového a projektového řízení. Od

vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Ţilině. Po

roku 2002 je zastupitelem a radním města Kopidlno, v

ukončení studií byl zaměstnancem Dopravního

období let 2006 aţ 2008 zde působil i jako starosta. V

rozvojového střediska v Praze. V roce 1989 se zapojil do

roce 2008 úspěšně kandidoval do Zastupitelstva

aktivit Občanského fóra, za nějţ byl v následujícím roce

Královéhradeckého kraje, kde působí jako 1. náměstek

1990 zvolen starostou městské části Praha-Stodůlky i

hejtmana zodpovědný za oblast ekonomiky a evropských

zastupitelem hlavního města Prahy. V obou funkcích

záleţitostí a radní.

působil do roku 2002. V roce 1991 byl
spoluzakladatelem ODS. Po neúspěšné kandidatuře do

40 – Kutná Hora: ing. Jaromír Strnad (*18.1.1965,

Senátu v roce 1996 byl ve volbách roku 2002 zvolen

ČSSD) absolvoval stavební fakultu ČVUT. V roce 2002

poslancem Poslanecké sněmovny PČR, kde v roce 2006

byl za ČSSD zvolen do Zastupitelstva města Čáslavi a

obhájil svůj mandát.

stal se místostarostou města. Od roku 2008 zasedá v
Zastupitelstvu Středočeského kraje, kde předsedá

28 – Mělník: ing. Veronika Vrecionová (*8.9.1965,

Výboru pro dopravu.

ODS) absolvovala Obchodní fakultu VŠE v Praze a poté
pracovala tři roky v Kanceláři prezidenta republiky

43 – Pardubice: Mgr. Miluše Horská (*26.4.1959,

Václava Havla. Po mateřské dovolené pět let působila v

nestr.) absolvovala Pedagogickou fakultu v Českých

Nadaci Patriae, souběţně pracovala jako zástupkyně

Budějovicích a v Praze. Od roku 1992 působí jako

ředitele sekretariátu Nadace Forum 2000 (1996-1998). V

ředitelka Základní školy a Praktické školy Svítání o.p.s. v

letech 2004 a 2006 se podílela na senátních kampaních

Pardubicích. Od roku 2002 je předsedkyní správní rady

ODS pro Jiřího Oberfalzera a Alexandra Vondru. V roce

Koalice nevládek Pardubicka (KONEP). V roce 2003 se

2005 vstoupila do ODS, za níţ byla roku 2006 zvolena

stala členkou Krajského sdruţení soukromých škol, první

starostkou obce Přezletice.

dva roky byla hejtmankou sdruţení. Od roku 2007 je
členkou Monitorovacího výboru Regionální rady regionu

31 – Ústí nad Labem: Jaroslav Doubrava

soudrţnosti Severovýchod. V roce 2008 spoluzaloţila

(*4.4.1948, Severočeši.cz) absolvoval střední odbornou

Denní centrum SVÍTÁNÍ, o.p.s. Od téhoţ roku vyuţije na

školu v oboru elektro. Od roku 1971 byl poslancem obce

Pedagogické fakultě UK speciální pedagogiku. Letos v

Telnice, o sedm let později byl zvolen tajemníkem

lednu byla v anketě týdeníku Sedmička zvolena největší

národního výboru obce. Po roce 1989 pokračuje ve

osobností města Pardubic.

vedení Telnic jako starosta zvolený za KSČM. V letech
1998-2004 byl senátorem Senátu PČR, v roce 2008 se

46 – Ústí nad Orlicí: ing. Petr Šilar (*16.5.1956,

stal zastupitelem Ústeckého kraje. V roce 2010 vystoupil

KDU-ČSL) absolvoval Agronomickou fakultu na Vysoké

z KSČM a stal se členem hnutí Severočeši.cz

škole zemědělské a další tři roky pracoval jako agronom
v Zemědělském druţstvu Mistrovice. V roce 1989 se stal

34 – Liberec: MUDr. Přemysl Sobotka (*18.5.1944,

členem OF a od roku 1990 byl deset let starostou města

ODS) po ukončení Fakulty všeobecného lékařství

Letohradu. V roce 1995 vstoupil do SD-LSNS a mezi roky

Univerzity Karlovy v Praze (1968) nastoupil na

1999-2005 působil v Unii svobody. V roce 2000 byl

chirurgické oddělení liberecké nemocnice, odkud po dvou

zvolen jako člen Rady Pardubického kraje. Od roku 2005

letech přestoupil na rentgenologii. V letech 1991 – 1997

je členem KDU-ČSL, v níţ zasedá v předsednictvu

byl na tomto oddělení primářem. V roce 1989 stál u

krajského výboru a je členem Celostátní konference

zrodu Občanského fóra v Liberci o rok později pak byl

strany. Od roku 2006 je v Letohradském soukromém

zvolen zastupitelem města Liberec. Od roku 1996 je

gymnáziu, o.p.s. členem správní rady, v němţ byl

senátorem za liberecký volební obvod. Svůj senátorský

členem i v letech 1996-2002 jako zakladatel.

mandát dokázal obhájit i v senátních volbách r. 1998 a
2004. Mezi lety 1996–2004 byl místopředsedou Senátu.

49 – Blansko: Jozef Regec (*29.3.1965, ČSSD)

Od roku 2004 je předsedou Senátu Parlamentu České

absolvoval trenérství FTVS Univerzity Karlovy v Praze.

republiky.

Reprezentoval Československou, později Českou
republiku, v silniční cyklistice, vedle Závodu Míru

37 – Jičín: ing. Josef Táborský (*23.9.1951, ČSSD)

reprezentoval i na závodech mistrovství světa a

vystudoval Vysokou školu vojenskou ve Vyškově a

olympijských hrách. Podařilo se mu více neţ

postgraduální studium na Vojenské akademii v Moskvě.

sedmdesátkrát vystoupit na stupeň nejvyšší. Je

V letech 1974-2000 byl vojákem z povolání. V letech

vedoucím sportovního střediska mládeţe, trenérem

2000 aţ 2006 pracoval na Ministerstvu obrany ČR jako

reprezentačního výběru v silniční cyklistice pro ME a MS.

V Českém svazu cyklistiky je jedním z viceprezidentů a

sněmovny. V letech 2002-2005 zastával post ministra

členem výkonné rady.

zemědělství. V roce 2008 byl zvolen zastupitelem a
posléze hejtmanem Moravskoslezského kraje.

52 – Jihlava: RNDr. Miloš Vystrčil (*10.8.1960, ODS)
po studiích matematiky a fyziky na Přírodovědecké

67 – Nový Jičín: ing. Zdeněk Besta (*2.5.1948,

fakultě Masarykovy univerzity v Brně působil jako učitel

ČSSD) absolvoval Ekonomickou fakultu Vysoké školy

a posléze zástupce ředitele na Gymnáziu Otokara

báňské. V roce 1994 byl jako nezávislý kandidát zvolen

Březiny v Telči. V roce 1991 vstoupil do ODS. V letech

členem Zastupitelstva města Zbyslavic, od roku 1998 je

1998–2001 zastával post starosty města Telč. Roku

jiţ za ČSSD městským starostou. Od roku 2008 zasedá v

2001 byl zvolen 1. zástupcem hejtmana kraje Vysočina.

Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje, kde je členem

Mezi lety 2004-2008 byl hejtmanem kraje Vysočina. Od

Finančního výboru a předsedá Komisi pro zemědělství a

roku 2009 vyučuje na Vysoké škole polytechnické v

venkov. V roce 2009 se stal poslancem Parlamentu ČR, v

Jihlavě, je zastupitelem kraje Vysočina a města Telč.

roce 2010 se svojí kandidaturou do Sněmovny neuspěl.

55 – Brno-venkov: prof. MUDr. Jan Ţaloudík, CSc.

70 – Ostrava –město: ing. Antonín Maštalíř

(*7.8.1954, ČSSD) absolvoval Lékařskou fakultu v Brně

(*19.4.1953, ČSSD) vystudoval Mendelovu univerzitu

a získal atestace v oboru chirurgie i klinické onkologie.

v Brně, od roku 1992 soukromě podniká. V roce 2002 se

Od roku 1979 pracoval na Masarykově onkologickém

stal zastupitelem městského obvodu Slezská Ostrava,

ústavu v Brně jako chirurg a onkolog. Na jaře 2010 byl

kde byl téţ radním, místostarostou a od roku 2004

pro nadbytečnost propuštěn. V letech 1999-2002 působil

starostou. Roku 2006 úspěšně kandidoval do

jako proděkan pro vědu a výzkum na Lékařské fakultě

Zastupitelstva statutárního města Ostravy. Je členem

Masarykovy univerzity, od roku 2003 byl dvakrát zvolen

ČSSD, kde zastává funkci předsedy místní organizace v

děkanem fakulty. Od téhoţ roku působí ve výboru České

Kunčičkách.

onkologické společnosti.
73 – Frýdek-Místek: Petr Gawlas (*26.1.1962,
58 – Brno-město: ing. Stanislav Juránek

ČSSD) studoval na speciální pedagogiku na Universitě

(*24.1.1956, KDU-ČSL) vystudoval Lesnickou fakultu

Palackého v Olomouci. Roku 2002 úspěšně kandidoval

Mendelovy univerzity v Brně. Od roku 1995 je členem

do Zastupitelstva města Jablunkov. Od roku 2006 je

KDU-ČSL. Mezi lety 1997-2001 zastával funkci starosty

členem ČSSD a předsedá místní organizaci v Jablunkově

MČ Brno–Ţidenice. V roce 2000 byl zvolen krajským

a je místopředsedou okresního výkonného výboru strany

zastupitelem a posléze hejtmanem Jihomoravského

v okresu Frýdek-Místek. V roce 2008 se stal

kraje. Svůj hejtmanský post dokázal obhájit i po

zastupitelem Moravskoslezského kraje. V současnosti se

krajských volbách roku 2004, kdy se stal jediným

ţiví jako projektový manaţer pro soukromou firmu.

hejtmanem nepatřícím do řad ODS. Je místopředsedou
KDU-ČSL a předsedou její krajské organizace v Brně.

76 – Kroměříţ: Mgr. Miloš Malý (*19.7.1954, ČSSD)
absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně. Jako člen

61 – Olomouc: ing. Martin Tesařík (*3.7.1954,

ČSSD byl v roce 2006 zvolen starostou města

ČSSD) vystudoval Vysoké učení technické v Brně. Od

Kroměříţe. V roce 2008 se stal zastupitelem Zlínského

roku 1990 je členem Zastupitelstva města Olomouce. V

kraje. V senátních volbách neúspěšně kandidoval jiţ v

roce 1995 vstoupil do České strany sociálně

roce 2004.

demokratické. V letech 1998-2006 zastával funkci
primátora města Olomouce. Mezi roky 2000-2004 byl

79 – Hodonín: ing. Zdeněk Škromach (*31.12.1956,

členem krajského zastupitelstva Olomouckého kraje,

ČSSD) absolvoval elektrotechnickou fakultu VUT v Brně.

roku 2008 byl do zastupitelstva znovu zvolen a stal se

V letech 1989-1996 působil v čele odborové organizace

hejtmanem. V období let 2003-2005 byl místopředsedou

OS KOVO v Hodoníně. Poté, co jako odborový předák

ČSSD. Od roku 2006 do roku 2009 byl poslancem PČR.

vstoupil do ČSSD, byl na její kandidátce v roce 1996
zvolen do Poslanecké sněmovny. Svůj poslanecký

64 – Bruntál: ing. Jaroslav Palas (*2.10.1952, ČSSD)

mandát obhájil i v parlamentních volbách let 1998,

vystudoval VŠ zemědělskou v Bulharsku a posléze i

2002, 2006 a 2010. V letech 2002-2006 zastával post

Večerní univerzitu marxismu-leninismu. V roce 1981

ministra práce a sociálních věcí v

vstoupil do komunistické strany. V roce 1992 byl za Levý

sociálnědemokratických vládách. Mezi roky 2004-2006

blok zvolen poslancem České národní rady, o tři roky

zastával funkci místopředsedy vlády.

později vstoupil do ČSSD. V roce 1996 byl na

Zdroje: www.idnes.cz, www.nasipolitici.cz

sociálnědemokratické kandidátce zvolen do Poslanecké

