Proč kandidují naši lídři v krajských
volbách:
ZDENĚK BEZECNÝ (JIHOČESKÝ KRAJ)

„Má rodina je spjatá s jižními Čechami již po tři století a i já mám ke svému kraji srdečný vztah. Jako
historik se zabývám jeho minulostí, jako politik mám zájem o jeho budoucnost. Pro ni je důležité
zodpovědné a průhledné hospodaření s krajskými prostředky, zajištění kvalitního regionálního
školství, zdravotní a sociální péče a dopravy a vytvoření podmínek pro rovnoměrný rozvoj celého
území Jihočeského kraje.“
RUDOLF COGAN (KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ)

„Budu usilovat o přesměrování finančních zdrojů na opravy silnic 2. a 3. třídy, a to i za cenu úspor v
ostatních oblastech činnosti kraje. Základním pravidlem hospodaření kraje a činnosti kohokoli vůbec je
vyrovnaný rozpočet.“

PAVEL ČÍŽEK (PLZEŇSKÝ KRAJ)

"Neusiluji o post hejtmana, ale o to, aby zkušenosti desítek starostů z celého kraje pomohly řešit
krajské problémy. Chceme krajský úřad otevřený všem připomínkám, chceme pomoci zkvalitnit výuku
na středních školách a výrazně zlepšit stav krajských silnic. Nejsme příznivci obrovských investic."

PETR GAZDÍK (ZLÍNSKÝ KRAJ)

„Svou kandidaturou na hejtmana bych chtěl narušit tradiční koalici ODS, ČSSD a KDU-ČSL, která kraji
nerušeně vládne už příliš dlouho. Jak víme, spojenectví „na věčné časy“ společnosti zpravidla
neprospívají. Po minulých krajských volbách si ale Libor Lukáš (ODS) a Stanislav Mišák (ČSSD) jen
vyměnili kanceláře a vesele vládnou dál. Pro občany kraje na tom bohužel nic veselého není. Dovedli
krajskou nemocnici ke krachu, hospodaření kraje a nakládání s prostředky operačních programů jsou
netransparentní a vyvolávají podezření na korupci. Situaci dlouhodobě kritizujeme, ale je jasné, že
pokud ji chceme napravit, musíme se dostat do rady a do vedení kraje.“
KAROLA HAASOVÁ (ÚSTECKÝ KRAJ)

„Nyní chci kandidovat proto, že považuji tzv. „koalici“ ČSSD a ODS přímo za nemravnou. A argument,
že komunální a krajská politika je přeci „o něčem jiném“ než na celostátní úrovni, neobstojí. Připadá
mi totiž, že vždy jde a šlo pouze o rozdělení zájmových sfér ku prospěchu těchto stran a jejich
straníků.“
JAN HORNÍK (KARLOVARSKÝ KRAJ)

„Karlovarský kraj se dlouhodobě vyznačuje neodpovědným hospodařením s majetkem kraje,
pletichami při zadávání veřejných zakázek, neřešením problémů v krajském zdravotnictví a na
středních školách, prospěchářstvím pro vyvolené, arogancí krajského vedení, nedodržováním
základních demokratických principů naší společnosti a mnohými dalšími negativními jevy.

Chci toto změnit, chci dát lidem v jednom z nejzaostalejších krajů naší republiky naději, že se správa
kraje dá dělat i jinak, lépe a především v jejich prospěch!“
LADISLAV JIRKŮ (KRAJ VYSOČINA)

„Kandidatura není moje libovůle, je to výraz důvěry, kterou mi vyjádřila TOP09 a Starostové. Kandiduji
proto, že jsem občanem Vysočiny a chci se podílet na jejím rozvoji a prosperitě. Pokud bude
kandidátka „TOP09 a Starostové pro Vysočinu“ ve volbách úspěšná – a nemusí to nutně znamenat,
že budeme mít hejtmana – jsem připraven být platným členem zastupitelstva kraje Vysočina a pro svůj
kraj aktivně pracovat.“
JIŘÍ KOČANDRLE (LIBERECKÝ KRAJ)

"Mým cílem v krajském zastupitelstvu je zprůhlednit hospodaření kraje a začít komunikovat s jeho
občany!"
HELENA LANGŠÁDLOVÁ (STŘEDOČESKÝ KRAJ)

„Středočeský kraj si rozhodně zaslouží lepší správu, ne likvidaci veřejné dopravy, další zadlužování či
neférové rozdělování peněz. Přeji si, aby středočeské obce byly konečně kraji rovnocenným
partnerem, a udělám pro to maximum.“
PAVOL LUKŠA (MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ)

„Zavedu přísné a náhodné kontroly nad hospodařením s veřejnými financemi a zamezím tak dalšímu
nehospodárnému zacházení s penězi.
Udělám pořádek v krajském zdravotnictví a zajistím občanům Moravskoslezského kraje kvalitní
zdravotní péči v dostupné vzdálenosti.
Svoji práci zaměřím na dokončení páteřních dopravních tepen v rámci Slezského kříže a otevřu
Moravskoslezský kraj zahraničním trhům.“
BOŘIVOJ ŠARAPATKA (OLOMOUCKÝ KRAJ)

"Dva roky působím ve Sněmovně, kde se vedle zákonů prioritních pro TOP 09 zabývám i otázkami
rozvoje venkova a ochrany životního prostředí. Tomu se hodlám věnovat i na úrovni Olomouckého
kraje, který se potýká s problémy vyšší nezaměstnanosti a s velkým odlivem některých specifických
profesí do jiných krajů. V našem týmu kandidátů do krajských voleb je řada odborníků různých
specializací i starostové řešících tyto problémy na komunální úrovni. Mým cílem je koordinovat jejich
práci tak, aby byl celý kraj místem, kde mohou lidé důstojně a spokojeně žít. "
JAN VITULA (JIHOMORAVSKÝ KRAJ)

„Chci, aby se Jihomoravský kraj stal centrem vzdělanosti a kultury České republiky. Miliardy korun do
brněnských výzkumných center značí, že je to reálný cíl.“

Životopisy kandidátů a kandidátek
Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph. D.
JIHOČESKÝ KRAJ
Zdeněk Bezecný se narodil 1. prosince 1971 v Českých Budějovicích, kde stále žije. Je otcem dvou dětí.
Vystudoval magisterský obor dějepis-český jazyk na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích a doktorský obor české dějiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je autorem a
spoluautorem dvou knih a desítek vědeckých statí publikovaných doma i v zahraničí. Zabývá se především
dějinami šlechty v moderní době. Vyučuje dějiny 19. století na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity, na jejímž
vedení se podílí jako proděkan pro studijní záležitosti.
V letech 1998 až 2006 byl zastupitelem statutárního města České Budějovice a předsedou kulturní komise rady
města. Do svého vstupu do strany TOP 09 byl členem KDU-ČSL. V současnosti je předsedou krajského výboru
TOP 09 v Jihočeském kraji. V květnu 2010 byl zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D.
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Rudolf Cogan se narodil 28. 5. 1971. Vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a v oboru finance
Vysokou školu ekonomickou. Absolvoval rovněž ucelený blok studia na University of New South Wales v Sydney.
Po studiu Rudolf Cogan pedagogicky působil na VŠE a na Univerzitě Pardubice. Ve své publikační a vědecké
činnosti se zaměřoval na otázky vnitřní organizace obcí a krajů a jejich finančního systému. K tomu publikoval
řadu článků, nejvýznamnější je monografie Krajské zřízení, která vyšla v roce 2004. Má advokátní zkoušky a tři
roky pracoval jako advokátní koncipient.
Od roku 2002 je v zastupitelstvu města Nová Paka, za sdružení nezávislých kandidátů, jehož je předsedou (toto
sdružení získalo od roku 1998 postupně 2, 4, 7 a nakonec 9 mandátů). Od roku 2006 je místostarosta a od roku
2010 starostou; zaměřuje se především na právní otázky a řízení financí města.
Mimo politiku také podniká a sportuje, dělá atletiku a triatlon. V letech 2010 až 2012 byl reprezentantem ČR a
startoval na Mistrovství světa a Evropy.

Ing. Pavel Čížek
PLZEŇSKÝ KRAJ
Pavel Čížek se narodil se 20. 4. 1964 v Plzni. Po gymnáziu vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a
následně pracoval jako agronom, zabývá se ovocnářstvím. V letech 1990–1994 působil Pavel Čížek jako
zástupce starosty, od roku 1994 je pak starostou Spáleného Poříčí, obce s 2 600 obyvateli. V letech 2000–2004
byl zastupitelem Plzeňského kraje a předsedou Komise pro životní prostředí.
Ve Spáleném Poříčí vznikla pod vedením Pavla Čížka církevní střední škola s ekologickým a sociálním oborem,
byly dostavěny a opraveny školské budovy, byla postavena infrastruktura – plyn, kanalizace, vodovod, čistička,
chodníky, cesty, silnice, sběrný dvůr. Město se zaměřuje na ekologii, na obnovu krajiny, lesů, rybníků, vytápění
budov tepelnými čerpadly, vznikla zde kořenová čistička, Ekocentrum atd. V Poříčí bylo postaveno 100 bytů,
včetně bytů pro seniory a sociálně potřebné. V roce 1996 získalo Spálené Poříčí statut města. Za obnovu
památek bylo odměněno titulem "Historické město roku", a to jako zatím nejmenší sídlo v republice. Pavel Čížek
je spoluautorem knihy Vyprávění z Podbrdska.
Pavel Čížek nebyl a není členem žádné politické strany. Je ženatý a má tři děti.

Mgr. Petr Gazdík
ZLÍNSKÝ KRAJ
Petr Gazdík se narodil 26. 6. 1974 v Uherském Hradišti. V roce 1992 ukončil studium Gymnázia J. A.
Komenského v Uherském Brodě a roku 1996 studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (matematika-zeměpis). V letech 1996– 2002 byl Petr Gazdík
učitelem na Základní škole Josefa Bublíka v Bánově. V roce 1998 absolvoval základní vojenskou službu (Hradní
stráž). V letech 2002 a 2006 byl zvolen starostou obce Suchá Loz.
V roce 2008 byl Petr Gazdík zvolen zastupitelem Zlínského kraje za Starosty a nezávislé a předsedou Výboru pro
zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova. Při poslaneckých volbách v roce 2010 se stal poslancem a
zároveň předsedou Poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Petr Gazík rovněž působí ve funkci předsedy hnutí
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, předsedy Místní akční skupiny Východní Slovácko a jako vůdce Skautského
střediska Suchá Loz.
Petr Gazdík je ženatý, s manželkou Evou má tři dcery: Terezu (nar. 2003), Barboru (nar. 2004) a Alžbětu (nar.
2007). Mezi jeho zájmy patří skauting a florbal.

MUDr. Karola Haasová
ÚSTECKÝ KRAJ
Karola Haasová se narodila 17. 7. 1964 v Ústí nad Labem, kde také se svou rodinou žije. Je vdaná a má 2 dcery
(12 a 16 let). V roce 1988 ukončila studium na III. Lékařské fakultě Univerzity Karlovi v Praze a nyní pracuje v
Centru imunologie a mikrobiologie Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. Zastává zde vedoucí funkci
v Oddělení vakcín. Karola Haasová se dále zabývá imunologií, alergologií a mikrobiologií.
V politice se věnuje především sociální oblasti. V letošních volbách chce kandidovat proto, že považuje tzv.
„koalici“ ČSSD a ODS přímo za nemravnou. A argument, že komunální a krajská politika je přeci „o něčem jiném“
než na celostátní úrovni, nemůže obstát. Připadá jí totiž, že vždy jde a šlo pouze o rozdělení zájmových sfér ku
prospěchu těchto stran a jejích straníků.
V centru jejího zájmu zůstávají sociální věci, kulturní politika a zdravotnictví.

Ing. Jan Horník
KARLOVARSKÝ KRAJ
Jan Horník se narodil 19. 3.1954 v Mariánských Lázních. S rodiči se přestěhoval do Karlových Varů, kde
vystudoval gymnázium. V roce 1980 dokončil studium Vysoké školy zemědělské v Praze a po ukončení studia
pracoval jako projektant v Agroprojektu.
Přestěhoval se na Boží Dar, kde nejprve pracoval v dělnických profesích, poté jako vedoucí lyžařského areálu u
TJ Jáchymov. Před listopadem 1989 vedl pobočku JZD Chýně. Po listopadu 1989 výrazně přispěl k
osamostatnění obce Boží Dar, v březnu 1990 byl zvolen jejím starostou, kterým je dodnes.
Na podzim roku 2004 byl zvolen senátorem za volební obvod č. 1 Karlovy Vary a vstoupil do Klubu otevřené
demokracie (od ledna 2009 senátní Klub TOP 09 a Starostové). V letech 1992–2004 byl členem ODA. V lednu
2009 se stal členem hnutí Starostové a nezávislí a byl zvolen do jeho celostátního výboru.
V devadesátých letech byl jedním z iniciátorů založení Sdružení měst a obcí Krušné hory–Západ a následně jeho
aktivní člen. V průběhu let byl iniciátorem založení několika sdružení a svazků měst a obcí, ziskových i
neziskových organizací ve veřejném sektoru, ale i např. občanské iniciativy na ochranu přírody a životního
prostředí.
Jan Horník je podruhé ženatý. Z prvního manželství má dospělou dceru Michaelu. S manželkou Martinou
vychovává dva syny, Daniela (1991) a Sebastiana (2003). Baví jej příroda, sport – lyžování a je zakladatelem
skateboardové asociace v tehdejším Československu.

PaedDr. Ladislav Jirků
KRAJ VYSOČINA
Ladislav Jirků se narodil se 4. června 1946 v Jihlavě, kde vystudoval stavební průmyslovku a odkud v roce 1964
odešel na Fakultu tělesné výchovy a sportu UK na obor tělesná výchova-český jazyk. Absolvoval zde v roce
1970.
Po roční vojenské službě učil od října 1972 na Obchodní akademii v Jihlavě, od roku 1978 pak působil na FTVS
UK jako odborný asistent a výzkumný pracovník. Do Jihlavy se opět vrátil po třech letech jako ředitel zdejší
Obchodní akademie. Spolu s kolegy tu založil v roce 1994 vyšší odbornou školu, první samostatnou státní školu
tohoto typu v České republice, a stal se jejím ředitelem. V následujících deseti letech spolupracoval na přípravě
veřejné vysoké školy neuniverzitního typu. V roce 2004 byl pověřen jejím řízením a o dva roky později se stal
prvním rektorem Vysoké školy polytechnické Jihlava.
Ladislav Jirků byl v 90. letech byl členem zastupitelstva Jihlavy a členem městské rady. Aktivně pracoval
v tělovýchovném hnutí jako funkcionář, trenér i cvičitel. Je předsedou Sdružení profesního terciárního vzdělávání.
V roce 2010 právě se stal poslancem za TOP 09, je členem Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a
tělovýchovu , členem Podvýboru pro vědu a vysoké školy , členem Stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké
sněmovny a členem Meziparlamentní skupiny ČR –Itálie.
Je ženatý, s manželkou Marií mají dvě dcery, Lenku (24 let) a Veroniku (36 let) a tři vnoučata. Mezi jeho záliby
patří vodní turistika, lyžování, literatura, jazz a country jsou jeho oblíbené hudební směry.

Pavol Lukša
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Pavol Lukša se narodil 15. srpna 1962 ve smíšeném manželství, maminka je Slovenka, otec pochází z Valašska,
ve slovenské Turzovce. V listopadu 1962 se rodina přestěhovala do obce Čeladná, kde žije dodnes. Narodil.
Studium na Střední Lesnicko-technické škole v Hranicích na Moravě zakončil v roce 1981 a po absolvování
základní vojenské služby v roce 1983 pracoval u Severomoravských státních lesů Krnov. Od května roku 1984
byl zaměstnancem 1. brněnské strojírny s. p. (do února 1993) a v roce 1990 vstoupil do tehdejší ČSL. Od května
1992 do prosince 1994 byl místostarostou obce Čeladná a následně od prosince 1994 do prosince 2004 zastával
funkci starosty obce.
Od prosince 2004 do listopadu 2008 byl Pavol Lukša statutárním náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje
pro dopravu a životní prostředí. V letech 2005 –2006 byl místopředsedou KDU-ČSL. Od roku 2006 až dosud je
opět starostou obce Čeladná a od listopadu 2008 členem zastupitelstva Moravskoslezského kraje.
V červnu 2009 z KDU-ČSL vystoupil. Následně se stal jedním ze zakládajících členů TOP 09, byl zvolen
předsedou Krajské organizace TOP 09 Moravskoslezského kraje a místopředsedou TOP 09. V roce 2010 vedl
krajskou kandidátku TOP 09 do parlamentních voleb, ve kterých uspěl a stal se poslancem Poslanecké

sněmovny Parlamentu České republiky, předsedá Zemědělskému výboru a je členem Hospodářského výboru
sněmovny.
Pavol Lukša je ženatý, jeho manželka Jaroslava je zdravotní sestrou, v současné době podniká a založila obecně
prospěšnou společnost Linie radosti, kde se stará a pečuje o mentálně a zdravotně hendikepované děti. Mají tři
děti – Martina, Lucii a Vojtěcha.

Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.
OLOMOUCKÝ KRAJ
Bořivoj Šarapatka se narodil 1. července 1959 v Olomouci. Absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně a
pokračoval postgraduálním studiem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Profesuru získal v roce
2005 na Slovenské polnohospodářské univerzitě v Nitře a od roku 1990 působí opět na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Palackého. Je absolventem zahraničních stáží např. ve Švédsku a USA a je též držitelem tří patentů
v oblasti netradičních zdrojů energie a 2. ceny MŽP v soutěži „Hledáme dokonalé projekty“.
Bořivoj Šarapatka Je autorem osmi monografií, cca 150 vědeckých a populárně vědeckých článků a více než 100
realizačních projektů v problematice optimalizace využití krajiny, v pedologii a v agroekologii.
Svou politickou kariéru zahájil v letech 2002–2006 jako zastupitel statutárního města Olomouc. V roce 2010 se
stal poslancem a zapojil se do činnosti Výboru pro životní prostředí jako jeho místopředseda.
Je členem stálé delegace Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a
pravidelně se zúčastňuje pozorovatelských misí.
Bořivoj Šarapatka je ženatý a má dva syny, Jana a Petra. Manželka Hana je lékařka. Mezi koníčky Bořivoje
Šarapatky patří příroda, četba, turistika, ve volném čase rád zahradničí.

Jiří Kočandrle
LIBERECKÝ KRAJ
Jiří Kočandrle se narodil 3. 10. 1964 v Mostě. Absolvoval zemědělskou technickou školu a v současnosti se stále
vzdělává na vysoké škole regionálního rozvoje. Do roku 1996 byl totiž dlouhodobě v USA, po návratu do Česka
pracoval jako vedoucí odbytu ve společnosti Crystalex a poté jako vedoucí útvaru podpory prodeje. V roce 1999
se stal ředitelem a jednatelem mezinárodní zásilkové služby firmy Crystal Online CZ.
Od roku 2010 je Jiří Kočandrle místostarostou České Lípy. Ve funkci se zaměřuje na transparentní chování
radnice a správu veřejných peněz. Město zveřejňuje všechny zakázky od 1 koruny, pořádá elektronické aukce,
zavedlo protikorupční linku, pořizuje videozáznamy z jednání zastupitelstva a zveřejňuje například také všechny
materiály zastupitelstva včetně příloh týden před samotným jednáním. Od loňského září je předsedou krajské
organizace TOP 09.
Jiří Kočandrle je ženatý. Má dospělého syna a dceru s manželkou Věrou. Jeho koníčkem je geocaching (sport s
využitím GPS) a fitness.

Mgr. Helena Langšádlová
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Helena Langšádlová se narodila 14. 10. 1963 v Praze a nyní žije v Černošicích. V letech 1979 –1983 studovala
Střední průmyslovou školu stavební, obor vodohospodářské stavby. Roku 2004 nastoupila na Vysokou školu
politických a společenských věd, kde vystudovala obor politologie. V roce 2008 začala studovat obor politologie a
politika v mezinárodních vztazích na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů, studium ukončila v roce
2010. V roce 2007 ukončila studium MBA Basics na BSN International in association with the International
Managment Centres (UK).
Pracovní zkušenosti získala Helena Langšádlová v letech 1984 –1986 na odboru výstavby a územního plánování
jako stavební technik, později byla majitelkou penzionu a od roku 1998 do roku 2010 působila ve funkci starostky
a následně místostarostky Černošic. V letech 2000 - 2008 byla krajskou zastupitelkou. Od roku 2004 do roku
2010 byla členkou Výboru regionů EU.
V květnu 2010 byla Helena Langšádlová zvolena poslankyní, působí jako místopředsedkyně rozpočtového
výboru, je členkou výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Byla zároveň zvolena předsedkyní stálé
komise pro rodinu a rovné příležitosti a předsedkyní podvýboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy.
Rovněž je členkou podvýboru pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie a
členkou podvýboru pro územní rozvoj a financování veřejné správy. Od roku 2009 je předsedkyní středočeské
organizace TOP 09 a členkou výkonného výboru, od roku 2011 je místopředsedkyní TOP 09.
Helena Langšádlová je vdaná a má dva dospělé syny. Zajímá se o historii a kulturu. Ráda relaxuje prací na
zahradě.

Ing. Jan Vitula
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Jan Vitula se narodil 3. 11. 1968 v Brně, vyrůstal s rodiči a bratrem v Židlochovicích, kde žije doposud. V roce
1992 absolvoval Mendlovu zemědělskou a lesnickou univerzitu a nastoupil do bankovního sektoru, krátce působil
i v soukromé firmě.
V roce 1998 se Jan Vitula stal místostarostou města Židlochovice a za „čtyřkoalici“ kandidoval do nově vzniklého
krajského zastupitelstva, v němž čtyři roky působil jako předseda finančního výboru. V té době začal
spolupracovat na vzniku Regionální inovační strategie. Díky těmto zkušenostem později vedl expertní tým firmy
Ernst & Young, který vytvářel jednu z prvních verzí operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
Po odchodu ministryně Kuchtové, byl Jan Vitula Ondřejem Liškou přizván ke spolupráci na MŠMT, kde se stal
vrchním ředitelem sekce zodpovědné za strukturální fondy. Po nástupu ministra Josefa Dobeše z ministerstva
odešel a v září 2011 se stal kvestorem Masarykovy univerzity. V březnu 2012 na funkci kvestora rezignoval se
záměrem plně se věnovat kampani do krajských voleb.
Jan Vitula je ženatý a má dvě dcery.

Jaroslav Zedník
PARDUBICKÝ KRAJ
Jaroslav Zedník se narodil v Žamberku. Absolvoval SOUS v Ústí nad Orlicí, obor strojní zámečník a posléze
nastoupil na Střední textilní školu v Ústí nad Orlicí, kde v roce 1983 odmaturoval. Po základní vojenské službě ve
VTJ Kutná Hora a Dukla Praha nastoupil v roce 1985 do textilního závodu Perla v České Třebové, kde pracoval
postupně ve funkci seřizovače válů, mistra soukárny a posléze jako vrchní mistr přípravny. V roce 1989 začal
studovat při zaměstnání Vysokou školu textilní v Liberci. Tuto školu nedostudoval.
V roce 1992 nastoupil k firmě HH corporation, kde pracoval na různých vedoucích pozicích a tři roky později se
stal ředitelem Technických služeb města Česká Třebová. Po provedení transformace na Eko Bi, s. r. o., pracoval
jako jednatel této společnosti až do voleb v roce 2002. V listopadu 2002 uspěl v komunálních volbách a je
starostou Města Česká Třebová.
Je rozvedený, ale žije s bývalou manželkou a dvěma syny ve společné domácnosti v České Třebové. Má dva
syny. Jaroslav Zedník se intenzivně věnuje sportu, zejména v atletice, běhu na lyžích a ve vodáctví je
několikanásobným přeborníkem republiky.

