Obvod č. 29 - Litoměřice: Stanislav Berkovec
Narozen 31. 5. 1956 ve Slaném. Vyučen jako knihtiskař, studoval Střední průmyslovou školu grafickou v Helichově ulici
v Praze, poté Fakultu žurnalistiky University Karlovy (obor reklama a propagace). Pracoval jako tiskař v tiskárně ve Slaném,
poté jako výtvarník Okresního kulturního střediska Kladno. Později v Československém rozhlase a rádiích Evropa 2 a
Frekvence 1. Od prvního vysílání spolupracuje s TV Nova. Od roku 1998 je nezávislým novinářem, jako moderátor
zastupován agenturou.
Od roku 2007 je mj. spolutvůrcem a moderátorem několika úspěšných seriálu, věnovaných bezpečnosti silničního provozu.
V roce 2011 byl členem poradního sboru ministra dopravy ČR
Od roku 1991 je průběžně aktivní v komunální politice ve Slaném, člen zastupitelstva a městské rady za nezávislé sdružení
Slaný 2000, později Volba pro Slaný. V současné době člen zastupitelstva Královského města Slaný za koalici TOP 09 –
Volba pro Slaný.
Spolupracuje se Senátem PČR a podvýborem pro dopravu při přípravě strategií a konkrétních akcí, věnovaných
bezpečnému dopravnímu chování.

Kompletní životopis zde: http://www.berkovec.cz/curriculum_vitae/

Obvod č. 41 - Benešov: Luděk Jeništa
Narozen: 8. 8. 1961 ve Vlašimi, je ženatý má 4 děti.
Vzdělání:
1980 - 1985

Pedagogická fakulta Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n./Labem - obor učitelství I. stupeň, spec.
těl. výchova

1985 - 1986

základní vojenská služba

Pracovní praxe:
1986 - 1994

učitel na ZŠ Vlašim

1994 - 2002

ředitel na ZŠ Vlašim (25 tříd 650 žáků)

2002 - dosud

starosta města Vlašim
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2010 - dosud

poslanec Parlamentu ČR za Středočeský kraj

Další aktivity:
* město Vlašim získalo z a posledních 5 let více než 320 mil. Kč zejména z evropských dotací – spolkový dům, nádraží,
rekonstrukce historického centra, nový MěDDM, 3 etapy obnovy zámeckého parku, rekonstrukce ZŠ, 9 hřišť u MŠ a ZŠ
(Norské fondy), koupaliště, most, rybníky
* město Vlašim v roce 2006 - 2007 vyhodnoceno jako město nejlépe čerpající evropské dotace (SROP) v ČR (co do počtu
obyvatel
* předseda mikroregionu Podblanicko (sdružení obcí kolem Vlašimi – spolupráce, společné čerpání financí ze SR a EU)
* členem představenstva sdružení obcí EKOSO (sdružení obcí v rámci skládkování komunálního a jiného odpadu)
* předseda Rady obcí v regionu ORP Vlašim (48 obcí)

Obvod č. 20 - Praha 4: Ladislav Kunert
Narozen 29. 12. 1958, Lanškroun, je ženatý má 2 děti.
Vzdělaní: úplné odborné středoškolské - Gymnázium, SPŠ dopravní
Zaměstnání a praxe:
2009 - vstup do politické strany TOP 09, předseda revizní komise Praha 4 předseda MO TOP 09 Praha 4.
2010 - dosud uvolněný zastupitel pro Prahu 4 za stranu TOP 09
2010 - 2011 předseda komise pro realizaci protihlukových opatření
2010 - dosud předseda kontrolního výboru
1992 - dosud - Jídelní a lůžkové vozy, a. s.
2007 - 2010 Vedoucí odd. správy budov a majetku
2004 - 2007 Vedoucí odd. provozu pro speciální železniční vozidla
2000 - 2004 Vedoucí technického oddělení
1992 - 2000 Dispečer - řízení kolejového provozu
1990 - 1992 Pobyt ve Francii - práce ve vinařské společnosti
1981 – 1989 DP Metro - strojvedoucí
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Obvod č. 65 - Šumperk: Jana Němečková
Místostarostka obce Libina u Olomouce.

Obvod č. 14 - České Budějovice: Jiří Šesták
Narozen 3.11.1956 v Českých Budějovicích.
Roku 1972 ukončil základní vzdělání. 1972-76 studium na Střední zemědělské škole v Českých Budějovicích. Ukončeno
maturitou 1976-80 DAMU v Praze, obor herectví.
Po absolvování divadelní fakulty v roce 1980 nastoupil do činohry Jihočeského divadla. V letech 1986-89 studoval externě
dramaturgii na DAMU v Praze. 1989 - 97 umělecký šéf činohry Jihočeského divadla 1994-96 zároveň intendantem
Jihočeského divadla. V devadesátých letech působil v činohře i jako herec a režisér /cca 6 režií/.
Od 1.1. 2004 ředitel Jihočeského divadla. V roce 1997 založil společnost GRADOS CB spol. s r.o., která vytváří pro
studenty středních a vysokých škol vzdělávací projekty a odborné semináře z oblasti umění a filosofie.
Od akademického roku 1999/2000 přednáší externě na katedře pedagogiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity a od
ak.r. 2000/2001 přednáší externě na teologické a filozofické fakultě Jihočeské univerzity předměty komunikace a kulturní
management.
V roce 2002 založil se studenty PF a TF JčU občanské sdružení - Studentské univerzitní divadlo – SUD, které pořádá
přednášky, semináře, divadelní představení, literárně-poetické pořady, filmové projekce a výtvarné výstavy.
Začátkem roku 2012 úspěšně zakončil doktorské studium na DAMU v Praze a získal titul Ph.D.

Obvod č. 50 - Svitavy: Hana Štěpánová
Narodila jsem se v Litomyšli a celý život bydlím v této lokalitě ve vesnici Morašice. Mám náš kraj hodně ráda a jsem velký
lokální patriot. Samozřejmě také cestuji, jak mi to čas dovolí, a porovnávám život zde a jinde, ale nakonec mi vyjde stále
stejná odpověď. Mám to tady u nás doma moc ráda a přeji si a pracuji pro to, aby se zde lidem žilo dobře.
Vystudovala jsem gymnázium ve Svitavách a poté jsem absolvovala Pedagogickou fakultu v Hradci Králové. Svoji pracovní
dráhu jsem začala jako učitelka, přitom jsem ale dále studovala. Nyní druhé volební období vykonávám funkci uvolněné
starostky Obce Morašice (okres SY).
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Mám dvě děti, dceru a syna, jsou již dospělí a oni a jejich partneři jsou spíš mými kamarády.
K největším mým zálibám patří moje vnučka Ema, ráda čtu, cestuji, maluji, chodím do přírody, rekreačně jezdím na kole,
na kolečkových bruslích a běžkách, cvičím jógu. Koníčků mám hodně, ale času málo, hlavním koníčkem je v posledních
pár letech především práce.

Obvod č. 17 - Praha 12: Jaroslav Vondráček
Narodil se 12. října 1953 v Lučenci na Slovensku. Je ženatý.
Vzdělání v ČR:
1973 - 1978

studium na Právnické fakultě Karlovy Univerzity

1979 odešel do Švýcarska.
Vzdělání ve Švýcarsku
1980 - 1985

studium na Právnické fakultě Univerzity Bern

1985

promoce s titulem „licentiatus iuris cum laude"

1992

promoce s doktorátem „magna cum laude"

Profesní činnost ve Švýcarsku
1989 - 1992

právník na Ministerstvu justice a policie (EJPD) v Bernu

1991 - 2001

poradce Kantonální vlády v Bernu (projekt v jižních Čechách)

1992

koncipient v advokátní kanceláři Frick&Frick v Zúrichu

1992 - 1993

Spolkový statistický úřad v Bernu

1996

založení právní kanceláře „Vondráček & Partner" v Bernu

1997 - 1998

asistent na Právnické fakultě Univerzity v Bernu

Profesní činnost v ČR
1994 - 2012

odborná a pedagogická činnost na Právnické fakultě UK v Praze advokát

1996 - 2012

advokát

2001 - 2003

poradce Krajského úřadu v Českých Budějovicích starosta města Jáchymov

2006 - 2008

starosta města Jáchymov
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Obvod č. 26 - Praha 2: Zdeněk Zavřel
Narozen v Praze ke konci II. světové války (1943), vyrostl v Bubenči - Praha 6.
Vysokoškolské vzdělání: Fakulta stavební ČVUT- obor architektura a urbanismus (1966), Fakuteit Bouwkunde TU Delft
(1983)
Pracoval v kanceláři SIAL v Liberci ve skupině mladých architektů „školka", kde byl mj. jedním z autorů „Nové české boudy
na Sněžce" (1975). V roce 1978 emigroval do Nizozemí, kde začínal ve známé kanceláři van den Broek & Bakema v
Rotterdamu. Po ukončení diplomu na TU Delft pracuje nejdříve jako externí, později jako vědecký spolupracovník na
fakultě.
Od roku 1985 ve vlastní kanceláři v Rotterdamu navrhl a postavil celou řadu bytových a školských staveb v různých
holandských městech.
Mezi stěžejní realizované práce patří České centrum v Rue Bonaparte v Paříži, Správa plavební cesty a Správa silničního
okruhu Amsterdam, Nizozemská ambasáda a rezidence v Accře (Ghana). Publikoval je v Nizozemí i v ČR. Od roku 1990
úzce spolupracoval s Obcí architektů jako sekretář CSAF, nadace českých architektů v zahraničí. Organizoval mj. v Praze
Sympozium bytové výstavby v Nizozemí (1993), vypsání ceny J. Krejcara a další akce.
V roce 2005 vyzván k účasti ve volbě děkana Fakulty architektury v Praze, od roku 2006 pracuje v této funkci a byl zvolen
do druhého termínu v roce 2009. Habilitoval a profesorské řízení absolvoval na VUT Brno, aby předešel střetu zájmů.
Jmenován prezidentem V. Klausem profesorem architektury v roce 2009.
V současné době je vedoucím Ústavu navrhování II, garantem předmětu Ekologie stavění. Významně přispěl ke zřízení
studijního směru Průmyslový design na fakultě architektury. Je členem Vědecké rady ČVUT a Vědecko-umělecké rady
STU v Bratislavě.
Je podruhé ženatý s holandskou zahradní architektkou M.E.de Boer a má dvě dospělé děti z prvního manželství, které žijí v
Amsterdamu.
Není a nebyl členem politické strany. Věří, že ke změně poměrů v Česku může pomoci jen otevřená a inteligentní debata
na základě argumentů – nikoliv mocenská politika na základě manipulovaných informací
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