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VIZITKY KANDIDÁTŮ DO SENÁTU Z VOLEBNÍCH OBVODŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Jak hlasovali současní senátoři o poplatcích u lékaře, dětské pornografii a dalších návrzích
Zamítnutí 
návrhu zákona 
o referendech, 
kde se platnost 
posouvá na 35 % 

Povinná 
příměs 
biopaliv 
v benzinu

Nezabývat 
se zákonem 
o poplatcích 
u lékaře 

Těžší tresty 
za dětskou 
pornografii

Odmítnutí 
zákona 
o euthanazii

Vyslání 
českých 
vojáků do 
Afghánistánu

Hlasování 
o lisabonské 
smlouvě

Novela 
loterijního 
zákona

Zamítnutí 
snížení 
zdanění 
zaměstnanec-
kých výhod

Hlasování 
o americkém 
radaru 
v Brdech

Tomáš Julínek (ODS) nepřítomen nepřítomen ano ano nepřítomen nepřítomen zdržel se zdržel se ano ano

Rostislav Slavotínek (KDU-ČSL) ano ano zdržel se ano ano ano ano ano ano ano

Alena Venhodová (ODS) ano ano ano ano ano ano ne zdržela se ano ano

Vlastimil Sehnal (ODS) ano ano ano ano ano ano ne nepřítomen ano ano

Zdeněk Janalík (ODS) ano ano ano ano ano nepřítomen ne zdržel se ano ano

Volební obvod 49 
(Blansko)

Zdeněk Peša – kandiduje za KDU-ČSL,  
47 let, původně učitel, nyní starosta 
města Olešnice. Šestnáct let pracuje 
jako starosta, v letech 2000 až 2004 
krajský zastupitel.
Josef Mikulášek – kandiduje za Věci 
veřejné, 59 let, stavební inženýr, nyní 
dvacet let starosta městyse Sloup.
Pavel Henek – Konzervativní stra-
na, 55 let, ředitel Gymnázia Blansko. 
V letech 1992 až 1998 předseda okresní 
organizace ODA, v roce 1996 za ODA 
neúspěšně kandidoval do senátu, osm let 
místostarosta Ráječka.
Ivana Holomková – TOP 09, 45 let, 
učitelka, nyní starostka obce Spešov. Od 
roku 2000 zastupitelka, od roku 2002 
starostka, předsedkyně regionální orga-
nizace TOP 09 Blansko, členka předsed-
nictva krajské organizace TOP 09.
Jozef Regec – ČSSD, 45 let, profe-
sionální trenér cyklistiky. Zkušenosti 
v politice žádné.
Karel Jarůšek – ODS, 57 let, předseda 
fotbalového klubu Zbrojovka Brno. Rok 
a půl byl senátorem, po doplňovacích 
volbách v roce 2003 za Dagmar Lasto-
veckou.
Stanislav Navrkal – KSČM, 61 let, 
zastupitel Jihomoravského kraje. Od 
roku 1993 zastupitel Blanska, dva roky 
místostarosta, předseda klubu krajských 
zastupitelů KSČM, předseda kontrolního 
výboru zastupitelstva kraje.
Petr Rožňák – Strana práv občanů 
Zemanovci, 59 let, učitel-politolog. 
Předseda Strany práv občanů Zemanov-
ci Jihomoravského kraje, člen celorepub-
likového předsednictva SPOZ, čtyři roky 
zastupitel městské části Brno-střed.
Jindřich Vomela – kandiduje za Suve-
renita – blok Jany Bobošíkové, 64 let, 
lékař, vysokoškolský učitel. Zkušenosti 
v politice žádné.
Miroslav Lejsek – Folklor i Společnost, 
62 let, interní auditor. Předseda politic-
kého hnutí Folklor i Společnost.

Volební obvod 55 
(Brno-venkov)

Tomáš Julínek – ODS, 54 let, lékař, 
senátor. V roce 1998 zvolen senáto-
rem za Brno-venkov, v roce 2004 post 
senátora obhájil, v letech 2006 až 2009 
ministr zdravotnictví.
Jan Žaloudík – ČSSD, 56 let, chirurg 
a onkolog v Masarykově onkologickém 
ústavu v Brně do roku 2010. Bez politic-
kých zkušeností. 
František Svoboda – KDU-ČSL, 52 let, 
strojní inženýr. Osm let starosta Tišnova, 
předtím stejnou dobu místostarosta, 
předseda Svazku vodovodů a kanalizací 
Tišnovsko.
Vojtěch Adam – KSČM, 59 let, lékař. 
Starosta Ivančic, poslanec, v letech 
1990 až 1998 byl v ivančickém zastu-
pitelstvu, od roku 2002 je ivančickým 
starostou, v roce 2004 zvolen členem 
zastupitelstva Jihomoravského kraje, od 
roku 2006 člen poslanecké sněmovny.
Karel Borecký – TOP 09, 42 let, staveb-
ní technik. Od roku 1998 člen zastupitel-
stva v Moravských Knínicích. 
Vladimír Paulík – Věci veřejné, starosta 
obce Petrovice. Starostou je 16 let, 
v letech 1998 až 2002 poslanec Posla-
necké sněmovny ČR za US.
Daniela Magálová – SPO Zemanovci, 
43 let, zpěvačka Moravanky Jana Slabá-
ka. Bez politických zkušeností.
Ivan Čadeni – Suverenita, 45 let, 
manažer nákupu. Bez politických zku-
šeností.

Volební obvod 58 
(Brno-město, východ)

Miroslav Hošek – ODS, 45 let, podnika-
tel. V roce 1998 člen rady a zastupitel-
stva v Brně-Vinohradech, 2004 investič-
ní náměstek brněnského primátora, od 
2006 člen Zastupitelstva města Brna. 
Václav Božek – ČSSD, 61 let, náměstek 
hejtmana. Od roku 1994 člen zastupitel-
stva městské části Brno-Kohoutovice, v 
letech 2000 až 2002 člen Rady města 
Brna. Ve volebním období 2000 až 
2004 byl předsedou kontrolního výboru 
zastupitelstva Jihomoravského kraje. 
Stanislav Juránek – KDU-ČSL, 54 
let, ředitel Státního zemědělského 
intervenčního fondu pro jižní Moravu. 
a Vysočinu. Od roku 1994 radní a zastu-
pitel MČ Brno-Židenice, od roku 1996 
do 2000 starosta Židenic, od roku 1998 
zastupitel města Brna, v letech 2000 až 
2008 hejtman Jihomoravského kraje. 
Daniel Borecký – KSČM, 57 let, vysoko-
školský učitel. Zastupitel městské části 
Brno-Líšeň, od roku 1996 člen Zastu-
pitelstva města Brna a člen odborných 
komisí Rady města Brna, člen Zastupi-
telstva Jihomoravského kraje. 
Jiří Vorlíček – TOP 09, 66 let, vysoko-
školský učitel, lékař, ředitel brněnského 
Masarykova onkologického ústavu. Bez 
politických zkušeností.
Jiří Vítek – Věci veřejné, 45 let, zoolog, 
bez politických zkušeností.
Ladislav Zapletal – SPO Zemanovci, 64 
let, rektor Vysoké školy Karla Engliše. 
Bez politických zkušeností.
Jan Kux – Suverenita, 62 let, právník. 
Člen Ústředního výboru Českého svazu 
bojovníků za svobodu.

Volební obvod 76 
(Kroměříž)

Zdeněk Janalík – ODS, 50 let, starosta 
Holešova, od roku 2004 senátor. V roce 
2006 byl zvolen starostou města Hole-
šova, jímž je dosud.
Miloš Malý – ČSSD, 57 let, starosta 
Kroměříže. Starostou je od roku 2006. 
Od roku 2008 je zastupitelem Zlínského 
kraje.
Zdeněk Pánek – KDU-ČSL, 51 let, sta-
rosta Bystřice pod Hostýnem. Pohybuje 
se v politice čtyři volební období, je také 
radním a zastupitelem.
Lenka Mergenthalová – TOP 09, 43 let, 
primářka ARO v kroměřížské nemoc-
nici. Byla kandidátkou do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR pro rok 2010. 
Od května 2009 je členkou komise rady 
Zlínského kraje pro zdravotnictví.
Jaroslav Adamík – KSČM, 68 let, 
technik, ekonom. Od roku 1990 působí 
jako zastupitel města Kroměříže. Od roku 
2000 do roku 2008 byl členem Zastupi-
telstva Zlínského kraje.
Zdeňka Dokoupilová – SZ, 44 let, 
stavební inženýrka, nyní pracuje jako 
vedoucí pracovnice Arcibiskupského 
zámku Kroměříž. Od roku 2006 působí 
jako radní a zastupitelka Kroměříže. 
Lubomír Nečas – SPO Zemanovci, 55 
let, lékař. Od roku 2007 je členem kri-
zového štábu Zlínského kraje a od roku 
2008 členem zdravotního výboru Rady 
Zlínského kraje. 
Pavel Dohnal – Moravané, 49 let, 
poradce pro fondy EU. Od vzniku strany 
Moravané v roce 2005 do loňska byl 
jejím předsedou.
Ignác Hoza – Věci veřejné, 69 let, ředi-
tel Ústavu biochemie a analýzy potravin 
Technologické fakulty Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně. Někdejší rektor Vysoké 
školy pozemního vojska ve Vyškově.

Volební obvod 79 
(Hodonín)

Jiří Koliba – KDU-ČSL, 52 let, stavební 
inženýr. V letech 1994 až 2007 zastu-
pitel Hodonína, 1998 až 2006 starosta 
Hodonína, 2007 až 2010 náměstek 
ministra průmyslu a obchodu a minis-
terstva pro místní výbor, od roku 2010 
místopředseda KDU-ČSL.
Jiří Brüch – Věci veřejné, 50 let, 
obchodní ředitel německé pojišťovny, 
zkušenosti v politice zatím nemá.
Alena Venhodová – ODS, 56 let, 
stomatoložka. V letech 2003 až 2010 
zastupitelka Hodonína, 2003 až 2004 
radní Hodonína, 2004 až 2010 sená-
torka, předsedkyně Oblastní rady ODS, 
místopředsedkyně Senátního výboru pro 
záležitosti Evropské unie.
Risto Ljasovský – TOP 09, 49 let, 
starosta Strážnice. Starostou je od roku 
2006 dosud.
Zdeněk Škromach – ČSSD, 54 let, 
poslanec PSP ČR. Předseda Výboru 
pro sociální politiku a zdravotnictví 
PS PČR 1998 až 2002, ministr práce 
a sociálních věcí 2002 až 2006, první 
místopředseda vlády ČR 2004 až 2005, 
místopředseda vlády ČR 2005 až 2006, 
ministr zdravotnictví říjen 2005 až listo-
pad 2005, předseda Výboru pro sociální 
politiku PSP ČR říjen 2006.
Zuzana Matušková – Suverenita – blok 
Jany Bobošíkové, strana zdravého 
rozumu, 61 let, laboratorní pracovnice, 
politické zkušenosti zatím nemá.
Rudolf Bauer – Strana práv občanů 
Zemanovci, 58 let, podnikatel. Zastupitel 
1989 až 1990.
Martina Milerová – KSČM, 58 let, eko-
nomka. Zastupitelka Hodonína od roku 
1998 dodnes.

 

 


