Medailonky lídrů do krajských voleb
Jitka Chalánková, lídryně pro Olomoucký kraj
Jitka Chalánková je dětská lékařka a poslankyně Parlamentu České republiky. Narodila se v roce 1957 v Bruntále
a v roce 1982 absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2004 až 2008 působila
jako náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje pro oblast sociálních věcí, životního prostředí a rozvoje venkova.
Je vdaná a má čtyři děti.
František Gábor, lídr pro Liberecký kraj
František Gábor je veterán z Války v Zálivu - operace pouštní bouře, kde působil v protichemickém praporu.
Vystudoval Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava a v současné době je ředitelem soukromé
společnosti. V letech 2000-2004 byl zastupitelem Libereckého kraje a v roce 2004 radním pro regionální rozvoj.
Dnes je libereckým zastupitelem. Je ženatý a má syna.
Libor Honzárek, lídr pro kraj Vysočina
Libor Honzárek je místostarostou Havlíčkova Brodu a dlouholetým havlíčkobrodským zastupitelem. V roce 1989
se stal členem místního Občanského fóra a v roce 2002 byl zvolen zastupitelem. Aktuálně je také předsedou
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Je ženatý, má syna a dceru.
Michal Kučera, lídr pro Ústecký kraj
Michal Kučera se narodil v roce 1968, žije v Lounech. Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě a ve svém
profesním životě se zabývá řízením a rozvojem strojírenských a elektrotechnických společností. Od roku 2010 je
lounským zastupitelem a současně členem Rady města. V roce 2013 se stal poslancem sněmovny. Je ženatý
a má 2 děti.
Petr Kulhánek, lídr pro Karlovarský kraj
Petr Kulhánek je primátorem Karlových Varů a od roku 2012 zastupitel Karlovarského kraje. Absolvoval Vysokou
školu ekonomickou v Praze a v letech 2005-2010 byl generálním tajemníkem Světové federace novinářů
a publicistů v cestovním ruchu FIJET. Od roku 2014 je předsedou Sdružení lázeňských míst ČR. Je ženatý a má
dvě děti.
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Vlastislav Navrátil, lídr pro Zlínský kraj
Vlastislav Navrátil se narodil v roce 1968 ve Valašském Meziříčí, kde je od roku 2006 zastupitelem a působí
ve Výboru sportu a volného času. Během své kariéry se podílel na zprůhlednění výběrových řízení radnice
ve Valašském Meziříčí a zavedení elektronických aukcí. V TOP 09 předsedá krajské organizaci. Je ženatý a má
dvě děti.
Herbert Pavera, lídr pro Moravskoslezský kraj
Herbert Pavera je dlouholetým starostou obce Bolatice a třetím rokem poslancem Parlamentu České republiky.
Narodil se v roce 1958, vystudoval učitelství matematiky a chemie na Pedagogické škole v Ostravě. Od roku
1990 je zastupitelem a od roku 1998 starostou Bolatic. Od roku 2006 je předsedou Sdružení obcí Hlučínska.
Herbert Pavera je ženatý a má dvě dcery.
Richard Pikner, lídr pro Plzeňský kraj
Richard Pikner se narodil v roce 1972 v Plzni. Jako lékař se specializuje na diagnostiku a léčbu osteoporózy
a poruch kostního metabolismu V současné době působí jako primář Klatovské nemocnice a jako vysokoškolský
pedagog Lékařské fakulty v Plzni. Je členem Zdravotního výboru Plzeňského kraje, od roku 2006 zastupitelem
obce Chválenice.
Jiří Skalický, lídr pro Pardubický kraj
Jiří Skalický je primářem oddělení klinické biochemie a diagnostiky Pardubické nemocnice a poslancem
Parlamentu ČR. Od roku 1994 vyučuje na katedře biologických a biochemických věd Univerzity Pardubice. Už
čtvrté volební období je zastupitelem Pardubic a od roku 2014 je místopředsedou Správní rady VZP. Je ženatý
a má dvě děti.
Jiří Švec, lídr pro Jihočeský kraj
Jiří Švec se narodil v roce 1975 v Českých Budějovicích. V rámci svých studií absolvoval Vysokou školu
evropských a regionálních studií v oboru Regionální studia. Od roku 2006 je zastupitelem města Lišov, ve kterém
je posledních 6 let také starostou. V roce 2016 se stal předsedou jihočeské organizace hnutí Starostové
a nezávislí. Je ženatý a má dvě děti.
Petr Tiso, lídr pro Středočeský kraj
Petr Tiso je lékař-porodník a náměstek ředitele Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí. Vystudoval
1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, je držitelem dvou atestací a primářské licence v oboru gynekologie
a porodnictví. Má manažerské vzdělání - titul MBA. Od roku 2010 je zastupitelem města Jesenice u Prahy, kde
také žije.
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Jan Vitula, lídr pro Jihomoravský kraj
Jan Vitula se narodil v roce 1968 v Brně, kde také vystudoval Mendlovu zemědělskou a lesnickou univerzitu. Je
starostou města Židlochovice, kde je také od konce 90. let členem zastupitelstva. V roce 2012 se stal
zastupitelem Jihomoravského kraje. Působil také jako kvestor Masarykovy univerzity. Jan Vitula je ženatý a má
dvě dcery.
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