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Původním povoláním jsem učitel. Studoval jsem na Pedagogické fakultě v Ústí nad La-
bem obor český jazyk – dějepis a pak jsem téměř 20 let učil na škole v Kralupech nad Vlta-
vou. Po roce 1989 jsem byl zvolen do kralupského městského zastupitelstva, kde působím 
doposud.  Zároveň jsem vedl skautský oddíl a snažil se o modernizaci výuky a přístupu k žá-
kům i rodičům. Byl jsem místostarostou a 12 let i starostou Kralup nad Vltavou, kde jsem se 
ve své funkci snažil podporovat občanské iniciativy, společenský, kulturní i sportovní život  
ve městě, stejně tak i pozvednout celkovou kvalitu života v Kralupech.

Před šesti lety jsem byl zvolen do Senátu PČR v senátním obvodu Mělník, který zahrnuje 
také Kralupsko, Brandýsko a Neratovicko. Pracuji zde ve Výboru pro regionální rozvoj a ži-
votní prostředí, v Podvýboru pro dopravu a energetiku a v Komisi pro venkov. Moje práce 
vychází i z dobré znalosti mého regionu, z kontaktu s lidmi, kteří v něm žijí a pracují. Velmi 
často navštěvuji jednání obecních i městských zastupitelstev, zdravotnická i sociální zařízení 
i školy. Snažím se pomoci obcím i navazováním kontaktů se státními úřady a organizacemi.

Ve své dosavadní parlamentní práci bych chtěl v příštím volebním období pokračovat. 
Věřím, že zkušenosti i znalosti, které jsem ve své komunální i parlamentní praxi získal, mohu 
použít při posuzování mnoha zákonů, že mám nadále praktický pohled na jejich aplikaci 
a že svému volebnímu regionu mohu být nadále užitečný.

Petr Holeček
senátor,
senátorský obvod Mělník
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Narodil jsem se v Mariánských Lázních a krátce nato jsme se s rodiči přestěhovali do Kar-
lových Varů. V roce 1980 jsem dokončil studium na Vysoké škole zemědělské v Praze, obor 
meliorace se zaměřením na odvodnění, závlahy, zemědělské stavby a  ochranu životního 
prostředí. Mezi mé záliby patří pobyt v přírodě a sport, zejména lyžování. Stál jsem u zrodu 
skateboardingu v tehdejším Československu, spoluzaložil jsem a několik let vedl Českoslo-
venskou skateboardovou asociaci. 

Po studiích jsem zakotvil jako projektant v Agroprojektu Praha, ale zdravotní problémy 
mě doslova odvály do hor na Boží Dar, který mi přinesl nové osobní výzvy. Začalo to angažo-
vaností při jeho osamostatnění od sousední obce. Následně jsem byl zvolen jeho starostou 
a jsem jím dosud. Dělat smysluplné věci ve veřejném prostoru mě naplňovalo, a proto jsem 
v roce 2000 kandidoval do Karlovarského kraje, v jehož zastupitelstvu sedím doteď. Dospěl 
jsem ale k názoru, že pokud se má naše republika rozvíjet, současně s našimi životy v  regi-
onech, je třeba se angažovat v Praze. A proto, když mi byla v roce 2004 nabídnuta kandida-
tura do Senátu, využil jsem ji a nakonec se stal senátorem.

Hlavní úlohou Senátu je dohled nad dodržováním Listiny základních práv a svobod v ob-
lasti zákonodárství, aby nedocházelo k narušení vyváženého vztahu mezi státem a obča-
nem. Státu se daří úměrně podle toho, jaké si voliči vyberou zástupce do Parlamentu, aby se 
tito ve svých politických rozhodnutích co nejvíc přiblížili slovům z výroku Václava Havla, a to 
že „pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“. Pokud bych v podzimních senátních vol-
bách získal důvěru voličů, přijal bych ji s velkou pokorou a nadále bych se snažil naplňovat 
odkaz našeho prvního porevolučního prezidenta.  

Ing. Jan Horník 
senátor a starosta města Boží Dar, 
senátorský obvod Karlovy Vary
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Letos mi bylo 45 let. Jsem ženatý a mám tři děti. Narodil jsem se v Ostravě, kde půso-
bím celý život. Vystudoval jsem ostravskou Obchodní akademii se zaměřením na ekono-
miku a marketing, později jsem absolvoval obor mediální komunikace na Univerzitě Jana 
Amose Komenského v Praze. Ve volných chvílích se pokouším zahrádkařit a vyrábím kurník 
pro slepice. Doma s manželkou a dětmi pečujeme o kocoura Franka, který vrká jako holub 
a aportuje jako pes. 

Po studiích na střední škole jsem rok a půl vykonával civilní službu v Záchranné službě 
Ostrava a poté několik let podnikal. Nejdelší část mého profesního života jsem strávil v Hit- 
rádiu Orion, kde jsem deset let působil jako moderátor a později i  jako vedoucí vysílání.  
Do komunální politiky jsem vstoupil v  roce 2010, kdy jsem se stal radním v Mariánských 
Horách. Tehdy jsem jako neuvolněný člen rady docházel na radnici co 14 dnů, když zasedala 
místní rada. O témata města jsem se zajímal stále více, vlastně jsem byl místní prudič a do 
všeho strkal nos. Rádio jsem po čase opustil a začal se naplno věnovat komunální politice. 
Po volbách v roce 2014 jsem se stal místostarostou a dva roky nato starostou MOb Marián-
ské Hory a Hulváky.

Do politiky mě přivedla chuť dělat něco pro lidi a okolí, ve kterém žiji. Město, jak ho 
vnímám já, začíná u každého z nás doma. V ulici, kde bydlíme, v místech, kudy chodíme  
do práce, kde si hrají naše děti a chodí do školy, kde trávíme svůj volný čas. Ostrava jsme my 
všichni a záleží jen na nás, jaká v budoucnu bude. My starostové dobře známe problémy na-
šich obyvatel a jejich potřeby. Podněty od lidí, se kterými se denně setkáváme a se kterými 
mluvíme, jsme zvyklí řešit neustále. 

Mgr. Patrik Hujdus
starosta MOb Mariánské Hory a Hulváky, 
senátorský obvod Ostrava-město
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Narodil jsem se 21.5. 1949 v Plzni, kde jsem absolvoval i Pedagogickou fakultu. Jsem pl-
zeňský občan a patriot. Mám rád plzeňský hokej a fotbal, plzeňské divadlo a pivo. Na každý 
úspěch, který naše město slaví, jsem pyšný. Kraj na západ od Labe a Vltavy miluji, projel jsem 
ho mnohokrát, ať za krásami přírody nebo na stovky besed s dětmi a dospělými, které jsem 
za desítky let vedl.

V pracovním životě jsem se chtěl věnovat kresbě a malbě zvířat. Nakonec jsem skončil 
v plzeňské zoo jako PR. Po revoluci jsem se stal redaktorem České televize v Plzni. Bylo to 
období převratných změn, události se tehdy překotně hnaly dopředu. Každý den jsme točili 
reportáže - stříhání hraničních drátů, podpora OF, kupónová privatizace, restituce, podvody, 
organizovaný zločin… V průběhu 6 let jsem jich natočil asi 1300, k tomu několik dokumentů 
a seriálů, ale práce mě přestala naplňovat. Bylo mi 47 a připadalo mi hloupé běhat s mi- 
krofonem za politiky, kterých jsem si dávno přestal vážit. Po odchodu ze zpravodajství jsem 
se věnoval tvorbě seriálů pro Večerníček ČT dokumentujících životy živých zvířat - Tuláček, 
Pruhovaní kamarádi, Kluci ze zámku nebo Méďové. 

Ač jsem 6 let senátorem a mám zkušenost z městského zastupitelstva, pořád se nepova-
žuji za politika. Nevěřím předvolebním slibům nabízejícím prosperitu nebo výstavbu toho 
či onoho. Politika mi dala příležitost dělat něco pro druhé, pro vzdělávání, životní prostředí, 
pro ochranu přírody a ochranu veřejnoprávních médií. Při každém hlasování, při každém 
mačkání tlačítka, přemýšlím o tom, jestli ten či onen zákon bude prospěšný. Jestli by se 
nedal změnit. Vždy jsem hlasoval podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Pořád věřím, 
že jako senátor Chaloupek budu platnější než jako občan Chaloupek. 

Mgr. Václav Chaloupek
senátor, režisér, scénárista,
senátorský obvod Plzeň-město
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V Praze 10 žiji se svou rodinou v Záběhlicích. Ve volném čase se nejraději starám o svoji 
zahrádku a květiny. Vyrůstala jsem mezi nuselskými vnitrobloky a studovala jsem v Male-
šicích na elektrotechnické průmyslovce obor automatizační technika. Většinu profesního 
života jsem byla marketingová a obchodní manažerka v oblasti informačních technologií. 
Po plánované péči o děti jsem se rozhodla zcela změnit práci. Začala jsem se věnovat územ-
nímu plánování a ochraně životního prostředí jako ředitelka jedné z největších ekologických 
organizací u nás. Dlouhodobě působím jako členka správní rady organizace, která se věnuje 
ekologické osvětě, výchově a vzdělávání.

Jako Vaše senátorka pro Prahu 10, Dubeč a Štěrboholy sloužím šestým rokem. Moje cesta 
do politiky začala zájmem o mé okolí, kde žiju, kde vychovávám svoje dvě děti. Zastavila 
jsem zástavbu přírodního parku Hostivař – Záběhlice známý jako Trojmezí či stavbu pře- 
dražené radnice Prahy 10 na nesmyslném místě. V roce 2014 jsem byla zvolena do zastupi-
telstva MČ Praha 10. O čtyři později jsem už získala nejvíce hlasů a byla zvolena starostkou 
Prahy 10, šestého nejlidnatějšího města ČR. Moc si důvěry, kterou jsem opakovaně ve vol-
bách dostala, vážím.

Pro Desítku chci dýchat dál a i nadále stát při našich občanech, mých sousedech. Svou 
politiku budu stavět na stejných pilířích. Jako dosud. Jsou jimi pomoc konkrétním lidem, 
pevné postoje, z nichž neuhýbám, péče o veřejný prostor, zastání pro slabší a krizový ma- 
nagement. Opět se ucházím jako nestranická kandidátka o Vaši důvěru, abych vám ze Sená-
tu pomáhala a pracovala pro Desítku. Mojí práci můžete sledovat na Facebooku, Instagramu 
i Twitteru nebo na www.renatachmelova.cz.

Renata Chmelová
senátorka a starostka Prahy 10,
senátorský obvod Praha 10
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Narodil jsem se 8. srpna 1961 ve Vlašimi. Jsem ženatý, mám čtyři děti a pět vnoučat. Mezi 
moje koníčky patří kromě rodiny také chalupa, filmy, pořady o přírodě a sport. Konkrétně 
fotbal, tenis a také stolní tenis, ve kterém jsem reprezentoval ČR na několika juniorských mi- 
strovstvích Evropy a získal 7 medailí. 

Absolvoval jsem Pedagogickou fakultu JEP v Ústí nad Labem, obor učitelství I. stupně se 
specializací na tělesnou výchovu. Po splnění roční základní vojenské služby jako letovod navi-
gátor jsem nastoupil na základní školu jako učitel. Po osmi letech této pedagogické činnosti 
jsem se stal ředitelem téže školy.

Události spojené s nutností reorganizace základního a částečně i středního školství ve Vla-
šimi přispěly k poznání vlivu komunální politiky na dění ve městě. Ve volbáchdo městského 
zastupitelstva v roce 2002 za „Volbu pro město“ jsem dostal od občanů nejvíce hlasů a přijal 
funkci starosty města. V jeho čele už stojím nepřetržitě dvacet let. Jako starosta středočes-
kého města jsem úspěšně vedl kolegy z dalších měst a obcí  do krajských voleb v roce 2008. 
O dva roky později jsem se stal poslancem. Získané znalosti jsem využíval i nadále zejména 
ve prospěch měst a obcí, a proto jsem přijal nabídku na kandidaturu do Senátu. Po náročné 
volební kampani jsem byl zvolen senátorem, což  znamenalo ukončení mandátu poslance.  
Dva roky po skončení senátorského mandátu jsem úspěšně kandidoval do krajského zastupi-
telstva Středočeského kraje, ve kterém jsem dodnes. V Senátu bych rád využil své dlouholeté 
zkušenosti z komunální a krajské úrovně, zejména pak ve prospěch měst, obcí a jejich občanů.

Mgr. Luděk Jeništa 
ředitel ZŠ, starosta města Vlašim,
senátorský obvod Kutná Hora
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Narodila jsem se v Lomnici nad Popelkou, kde jsem strávila dětství. Po absolvování gymná-
zia v Nové Pace jsem vystudovala VŠE v Praze, obor národohospodářské plánování, který jsem 
si ještě doplnila o doplňkové pedagogické studium.

Po jeho dokončení jsem začala učit na střední ekonomické škole a středním odborném 
učilišti pro zrakově postižené, odborném učilišti pro tělesně postižené v Praze, kde jsem po-
znala problematiku zdravotně postižených. Včetně toho, že jsem se naučila i Braillovo písmo. 
Později jsem na jičínském úřadě vedla oddělení sociální péče, poté i  odbor zdravotnictví. 
A zdravotnictví jsem se věnovala intenzivně dalších 16 let. Nejdřív jsem byla pověřena vede-
ním nemocnice v Jičíně a po konkursu v roce 1997 jsem se stala její ředitelkou. Do nemocnice 
jsem nastupovala v situaci, kdy byla na pokraji insolvence a před nutnou kompletní rekon-
strukcí. Za dobu mého působení se podařilo nemocnici ekonomicky i personálně stabilizovat 
a postavit nové pavilony. Svoji pozornost jsem zaměřila i na zlepšení komunikace mezi zdra-
votníky a pacienty a vytvoření atmosféry důvěry.

Pociťovala jsem ale potřebu změny. Vzhledem k tomu, že jsem i při svém působení v ne-
mocnici byla dvě volební období zastupitelkou města Železnice, rozhodla jsem se věnovat 
komunální politice. V roce 2014 jsem byla zvolena starostkou. Ale ani při práci pro naše město 
jsem zdravotnictví úplně neopustila. Jako krajská zastupitelka jsem i předsedkyní zdravotního 
výboru Zastupitelstva KHK. Neztrácím ani kontakt se sociální sférou díky činnosti ve správní 
radě neziskové organizace Apropo, která se stará o mladé dospělé a děti s těžkým mentálním 
a tělesným postižením. Moje celoživotní heslo totiž je: Nikdy se nevzdávej a snaž se změnit 
svět k lepšímu. 

Ing. Dana Kracíková
starostka města Železnice,
senátorský obvod Jičín
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Ing. Dana Kracíková

Narodil jsem se v Ořechově v roce 1972, malebné vesnici na rozhraní Zlínského a Jihomo-
ravského kraje, kde jsem žil až do své svatby. V Uherském Hradišti, tenkrát ještě okresním 
městě, jsem vystudoval tamní gymnázium a po maturitě v roce 1991 nastoupil na svou prv-
ní pracovní pozici do Komerční banky jako pokladník-směnárník. O sedm let později jsem 
se stal ředitelem pobočky Komerční banky Bzenec a tuto pozici jsem zastával do roku 2006. 
Vedle svého zaměstnání se aktivně věnuji hasičině, tenisu nebo cyklistice.

Přechod z bankovního sektoru do prostředí lokální politiky byla a je velká změna a ob-
rovská životní zkušenost. Ze zaměření na bankovní a finanční sféru a prodej produktů jsem 
z čista jasna začal řešit naprosto vše, co život města a život ve městě přináší. V roce 2006 
jsem byl zvolen místostarostou města Kyjova. Mimo to ještě sedím i v čele Bezpečnostní 
komise Svazu měst a obcí České republiky. 

Senát je pro mě nejen pojistka demokracie, ale především pojistka práva na samosprá-
vu. Vždy, když hrozil neoprávněný a neodůvodněný negativní zásah do rozpočtů obcí či dal-
ších samosprávných oblastí, Senát zasáhl. Jsem přesvědčen, že svými zkušenostmi se mohu 
podílet na tom, aby tato praxe pokračovala i nadále. Jako místostarosta města zodpovědný  
za bezpečnost a krizové řízení a předseda Bezpečnostní komise SMO ČR se chci podílet na tom, 
abychom se všichni cítili ve svých obcích a městech bezpečně. Zároveň ale nechci opomíjet 
podporu bydlení a rozvoj podnikání nebo turistiky v regionu, který nabízí spoustu možností.

Obce jsou základními kameny státu. Stát bude tak silný a odolný, jak pevné a zdravé 
budou jeho obce. Obce, kde žijí občané naší země. Představitel města zná nejlépe jejich 
problémy. A co víc, každodenně je řeší. 

Bc. Antonín Kuchař
místostarosta Kyjova
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Když vám bývalý poradce amerického prezidenta v době vašeho nezralého mládí sdě-
lí, že ten, kdo chce změnit svět, musí studovat právo, nejspíš budou vaše kroky směřovat  
na právnickou fakultu. Rozhodl jsem se pro olomoucká práva. Mé další politologické a práv-
ní vzdělání prohloubila vysokoškolská příprava ve Washingtonu a v Grazu.

Na Právnické fakultě UP jsem působil i nadále a ve svých 28 letech jsem byl jmenován 
jejím děkanem. Psal se rok 2001 a dle novinářů z amerického Who‘s Who jsem byl v té době 
jedním z nejmladších děkanů na světě. Zároveň jsem působil a stále působím jako rozhodce 
u rozhodčího soudu při HAAK v Praze a u vídeňské VIAC. V roce 2014 jsem se stal ředite-
lem Krajského úřadu Olomouckého kraje. Nyní pracuji jako prorektor Univerzity Palackého 
a na právnické fakultě vyučuji mezinárodní právo.

S kandidaturou do Senátu spojuji možnost využít svou právnickou profesi. Rád bych se 
podílel na projednávání návrhů zákonů postoupených Senátu Poslaneckou sněmovnou. 
Chci pomoct dohlížet na jejich účelnost, racionalitu a srozumitelnost. Jedině tak lze zaručit 
jistotu pro rozvoj civilizovaného a bezpečného života naší společnosti. V rámci svého dosa-
vadního působení mohu posoudit potřeby změn v zákonné úpravě oblasti vysokého školství, 
státní správy a samospráv. 

Jsem však také jako vy – občanem s každodenními starostmi a vnímám výzvy, kterým 
bude naše republika vystavena a kterým budeme muset s ohledem na probíhající válečný 
konflikt a ekonomické a energetické hrozby společně čelit. Na základě své dosavadní kariéry 
a dosaženého vzdělání, které jdou ruku v ruce s profilem a prací senátora, se budu ucházet 
o důvěru voličů, kteří stejně jako já věří, že máme všichni právo žít důstojně a v bezpečí.

JUDr. Michal Malacka, Ph.D. 
právník, vysokoškolský pedagog,
senátorský obvod Olomouc
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Jsem patriot. Narodil jsem se v Železném a žiji zde celý život. Jsem vystudovaný elek-
tronik počítačových systémů. Po škole jsem pracoval ve Zbrojovce Brno jako technik  
na montáži a oživení zařízení pro výpočetní techniku. V devadesátých letech jsem pak za-
ložil soukromou firmu, která dodnes poskytuje služby v zavádění a provozu ekonomických 
systémů menších a středně velkých firem.

V  roce 1990 jsem byl zvolen do zastupitelstva obce Železné, v  roce 1998 jsem se stal 
starostou a  jsem jím nepřetržitě dodnes. Za tu dobu se nám podařilo v  obci vybudovat 
potřebnou infrastrukturu i  podpořit komunitní život. V  zastupitelstvu se řídíme mottem 
„Železné – dobré místo pro život“ a nárůst počtu obyvatel z 250 na dnešních 600 potvrzuje, 
že se nám úsilí daří. Od roku 2016 jsem také zastupitelem Jihomoravského kraje a předse-
dou zdejšího výboru pro regionální rozvoj, stal jsem se také předsedou dobrovolného svazku 
obcí Tišnovsko.

V Senátu chci využít zkušenosti, které jsem za 24 let v samosprávě nasbíral. Neslibuji žád-
né konkrétní kroky, chci ale pracovat na zlepšení podmínek pro vlastní činnost samosprávy 
a veřejné správy. Její zástupci jsou v některých případech zatěžováni nadměrnou byrokracií 
a někdy až nesmyslnými požadavky. Mezi priority řadím mimojiné zjednodušení podmí-
nek pro rozvoj komunitní energetiky, pro ochranu přírody a podporu budování vhodných 
opatření, rozvoj školství a volnočasových aktivit. Politika, pokud má být dobrá, se musí dělat 
odspodu. Každý politik by měl nejdříve získat zkušenosti na komunální úrovni, aby znal 
problémy běžných občanů. 

Radomír Pavlíček
starosta obce Železné,
senátorský obvod Brno-město
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Narodil jsem se v roce 1948 v Praze. Absolvoval jsem Fakultu tělesné výchovy a sportu 
Univerzity Karlovy v oboru tělesná výchova – český jazyk a literatura a od roku 1978 působím 
na Gymnáziu Jana Keplera v Praze 6, kde jsem od roku 1990 ředitelem – v současné době 
uvolněný. Celý život aktivně sportuji, věnoval jsem se lehké atletice, nyní mám ale blíže spíš 
k lyžování a cyklistice. 

Od roku 2014 jsem zastupitelem Městské části Praha 6, kde v současné době působím 
jako předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání. Ve svém obvodu jsem se zasadil například 
o jednodušší a přehlednější zápis dětí do mateřských škol nebo o získání prostředků na vý-
stavbu nové budovy ZŠ Zličín. Společně se zástupci Prahy 6 podnikám kroky, které by vedly 
k záchraně a otevření areálu zámečku Veleslavín pro občany. V roce 2016 jsem byl zvolen  
do Senátu PČR jako nezávislý kandidát na návrh TOP 09 a STAN s podporou KDU-ČSL. V roce 
2018 jsem se stal 1. místopředsedou horní komory a tuto funkci zastávám dodnes. 

Na půdě Senátu soustavně prosazuji zkvalitnění podmínek pro vzdělávání. I ve své další 
činnosti se zaměřuji především na projekty věnující se školství a vzdělávání. Tradičně spo-
lupracuji s projekty Global Teacher Prize či DofE: Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. 
A pořádám například i simulace evropských parlamentů a jednání Senátu pro žáky a stu-
denty. 

Jako 1. místopředseda se pravidelně účastním přijetí, pracovních jednání a zahraničních 
cest, při kterých kladu důraz na prohlubování politické a hospodářské spolupráce a spolu-
práce v rámci vědy a vzdělávání. I v budoucnu bych se rád podílel na tom, aby Senát stál 
pevně na pozicích zastánce svobody, demokracie a ústavnosti.

Jiří Růžička 
1. místopředseda Senátu PČR, 
dlouholetý ředitel Gymnázia Jana Keplera
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Narodil jsem se 21. června 1960 v Brně. Dětství jsem prožil ve Slavkově u Brna, ale později 
jsem se přestěhoval do Kroměříže. Po základní škole jsem se vyučil zámečníkem, následně 
vystudoval Střední průmyslovou školu v  Prostějově a  poté jsem v  druhé polovině 90. let 
dálkově vystudoval na vysokých školách obory, žurnalistika, PR a marketing – UP Olomouc 
a UTB Zlín. 

Od roku 1983 žiji v Holešově, kde jsem se také stal členem Občanského fóra. V roce 1989 
jsem se podílel na šíření petice Několik vět, vypracované hnutím Charta 77.  Po zániku 
Občanského fóra jsem se stal členem ODS a od roku 1995 vedl městské noviny v Holešově.

Moje pozice v  úřadě města Holešov za léta působení posílila. Nejprve jsem se stal  
vedoucím odboru kultury na místním městském úřadě a v roce 2010 jsem již vedl kandi-
dátní listinu „Koalice pro Holešov“ do komunálních voleb. Ve volbách jsem uspěl a stal 
se tak místostarostou města Holešov. V komunálních volbách roku 2014 jsem se opět 
postavil do čela kandidátní listiny „Koalice pro Holešov“, mandát komunálního zastupitele 
obhájil a stal se starostou města Holešov. Díky úspěchu v komunálních volbách roku 2018 
se mi podařilo post starosty obhájit. Mimo to jsem byl v letech 2008 - 2012 zastupitelem 
Zlínského kraje a od roku 2020 jsem se jím opět.

Rudolf Seifert
starosta města Holešov 
a zastupitel Zlínského kraje
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Narodil jsem v roce 1962 v Brně, přesto se považuji za rodilého „Kuřimáka“, neboť s vý-
jimkou několika málo pražských let žiji v Kuřimi celý svůj život. Vystudoval jsem brněnskou 
Střední průmyslovou školu elektrotechnickou a po té Vysoké učení technické v Brně, fakultu 
elektrotechnickou, obor číslicové počítače. 

Několik let jsem pracoval v různých firmách jako programátor, analytik a systémový ana-
lytik. Později jsem změnil obor a až do roku 2010 jsem působil v marketingu a public rela-
tions na různých pozicích, naposledy ve své vlastní agentuře. V té době jsem začal studovat 
Baťovu univerzitu ve Zlíně, fakultu multimediálních studií, obor marketingová studia, který 
jsem dokončil v roce 2012. 

Od roku 2010 do dnešního dne, tedy 3 volební období, jsem starostou Kuřimi. Od roku 
2012 také působím jako krajský zastupitel Jihomoravského kraje. A poslední dva roky jako 
neuvolněný předseda výboru pro územní plánování a investice.

Senát je pro mne institucí, který má v našem parlamentním systému nezastupitelnou úlo-
hu. To již mnohokrát prokázal, např. při snahách nekvalifikovaně zasáhnout do rozpočtů obcí. 
Neberu ale Senát pouze jako pojistku demokracie, jak se o něm často mluví, ale také jako 
instituci s možností zákonodárné iniciativy. Jako starosta města, jehož centrálním náměstím 
projede denně na 30 tisíc aut a které desítky let marně čeká na obchvat, nebo jako krajský 
zastupitel, který se tématikou dopravy a speciálně přípravy dopravních staveb dlouhá léta 
zabývá, chci přispět ke změně zákonů. A to tak, aby příprava dopravních a obdobných staveb 
byla rychlejší a efektivnější. Současně však aby byly v maximální míře respektovány oprávněné 
zájmy občanů. Když to jde prakticky ve všech okolních zemích, musí to jít i v České republice!

Ing. Mgr. Drago Sukalovský
starosta Kuřimi
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Narodil jsem se 14. 3. 1957 a prvních dvacet let života jsem strávil v malém pohraničním 
městě České Velenice. Ekonomické vzdělání jsem získal na Vysoké škole ekonomické v Pra-
ze. Jsem ženatý a v dubnu letošního roku jsme se ženou oslavili 45 let společného života. 
Máme tři dospělé děti a dvě vnoučata. 

Moje vzdělání a zájem o finance mě přivedly v  roce 1976 do masného průmyslu, kde 
jsem strávil téměř 30 let pracovního života. Tento obor jsem prošel prakticky celý od nákupu 
živých zvířat, porážku, bourárnu a expedici, ale také účtárnu, plánovací oddělení a tvorbu 
cen. Díky získaným zkušenostem jsem končil v masném průmyslu na pozici ekonomického 
a finančního ředitele. Po krátké epizodě v táborském Brisku jsem se stal v roce 2007 staros-
tou města Planá nad Lužnicí a jsem jím doteď. Během starostování jsem se stal předsedou 
Sdružení měst a obcí okresu Tábor, členem kontrolní komise Svazu města a obcí Jihočes-
kého kraje a členem revizní komise sdružení Jihočeská Silva Nortica, jehož hlavní náplní je 
přeshraniční spolupráce. Po posledních krajských volbách jsem zasedl ve finančním výboru 
Zastupitelstva Jihočeského kraje.    

Potřebné znalosti v komunální politice jsem získával až za pochodu. Klíče od uzamčené 
kanceláře starosty a řízení tříbarevné pětičlenné rady města, to byla moje škola komunální 
politiky. Členové samospráv jsou v první linii a zákony, předpisy a nařízení by jim měly po-
máhat. Bohužel řada zákonů je šitá „horkou jehlou“. Zákonodárci by si měli uvědomit, že 
někdy méně znamená více. A to je i důvod, proč kandiduji na senátora. Chtěl bych pracovat 
na tom, aby kvalita schvalovaných zákonů a předpisů rostla, aby činnost státní správy, která 
se dotýká každodenního života lidí, zůstala v místě potřeby běžného občana.

Ing. Jiří Šimánek
starosta města Planá nad Lužnicí,
senátorský obvod Tábor
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Kontakty

Mělník Petr Holeček petr.holecek@stan.cz

Karlovy Vary Jan Horník hornikj@senat.cz

Ostrava-město Patrik Hujdus patrik@hujdus.cz

Plzeň-město Václav Chaloupek chaloupekv@senat.cz

Praha 10 Renata Chmelová chmelovar@senat.cz

Kutná Hora Luděk Jeništa starosta@mesto-vlasim.cz

Jičín Dana Kracíková kracidan@seznam.cz

Hodonín Antonín Kuchař a.kuchar@mukyjov.cz

Olomouc Michal Malacka michal.malacka@seznam.cz

Brno-město Radomír Pavlíček starosta@zelezne.cz

Praha 6 Jiří Růžička ruzickaj@senat.cz

Kroměříž Rudolf Seifert rudolf.seifert@holesov.cz

Blansko Drago Sukalovský drago@sukalovsky.cz

Tábor Jiří Šimánek simanek@plananl.cz
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