
 
 

K a n d i d á t n í   l i s t i n a 
 

pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje  

konané ve dnech 7. a 8. října 2016 

 

 

Česká strana sociálně demokratická 
 

 

Kandidáti : 

 

1. JUDr. Michal Hašek  40 let  povolání : hejtman Jihomoravského kraje 

       obec : Brno 

       člen České strany sociálně demokratické  

 

2. Mgr. Marek Šlapal   40 let  povolání : náměstek hejtmana  

     Jihomoravského kraje 

       obec : Brno 

       člen České strany sociálně demokratické  

 

3. Bc. Roman Hanák   31 let  povolání : náměstek hejtmana  

     Jihomoravského kraje 

       obec : Kobeřice u Brna 

      člen České strany sociálně demokratické  

 

4. Mgr. Petr Šelepa   36 let  povolání : člen Rady Jihomoravského  

     kraje 

       obec : Veselí nad Moravou 

       člen České strany sociálně demokratické  

 

5. Ing. Naděžda Křemečková  42 let  povolání : ekonom 

       obec : Brno 

       členka České strany sociálně demokratické  

 

6. Vít Rajtšlégr   49 let  povolání : starosta obce 

       obec : Ráječko 

       člen České strany sociálně demokratické  

 

7. Jan Grois, MBA   36 let  povolání : místostarosta města 

       obec : Znojmo 

       člen České strany sociálně demokratické  

 

 



8. Ing. Jaroslav Válka   54 let  povolání : místostarosta města 

       obec : Břeclav 

       člen České strany sociálně demokratické  

 

9. Ing. Tomáš Soukal   34 let   povolání : ekonom 

       obec : Rajhrad 

       člen České strany sociálně demokratické  

 

10. Ing. Kateřina Kalinová  54 let  povolání : místostarostka městské části 

       obec : Brno 

       členka České strany sociálně demokratické  

 

11. Igor Chlup    37 let  povolání : člen Rady Jihomoravského  

     kraje 

       obec : Podivín 

       člen České strany sociálně demokratické  

 

12. Ing. Mária Zbořilová  53 let  povolání : zástupkyně ředitele  

     konzervatoře 

       obec : Vyškov 

       členka České strany sociálně demokratické  

 

13. Mgr. Pavel Blažík   34 let  povolání : starosta městské části Brno- 

     Černovice 

       obec : Brno 

       člen České strany sociálně demokratické  

 

14. Petr Malach, DiS.   33 let  povolání : místostarosta města 

       obec : Boskovice 

       člen České strany sociálně demokratické  

 

15. Václav Tvrdý   37 let  povolání : starosta obce 

       obec : Lovčice 

       člen České strany sociálně demokratické  

 

16. Mgr. Kateřina Božková  40 let  povolání : vychovatel, terapeut ve vazební  

     věznici 

       obec : Brno 

       členka České strany sociálně demokratické  

 

17. Mgr. Václav Božek, CSc.  67 let  povolání : člen Rady Jihomoravského  

     kraje 

       obec : Brno 

       člen České strany sociálně demokratické  

        

18. Michal Boudný   37 let  povolání : starosta města 

       obec : Slavkov u Brna 

       člen České strany sociálně demokratické  

        



19. Bc. Josef Cikán   62 let  povolání : živnostník 

       obec : Hrušovany u Brna 

       člen České strany sociálně demokratické  

 

20. JUDr. Václav Novák  65 let  povolání : právník 

       obec : Dubňany 

       člen České strany sociálně demokratické  

  

21. Dana Křížová   55 let  povolání : starostka obce 

       obec : Olšany 

       členka České strany sociálně demokratické  

 

22. PhDr. Ilona Žišková Vágnerová 55 let  povolání : učitelka a překladatelka 

       obec : Mikulov 

       členka České strany sociálně demokratické  

 

23. Bc. Lenka Sobotková  37 let  povolání : metodik, kontrolor 

       obec : Telnice 

       členka České strany sociálně demokratické  

  

24. Ing. Lubomír Vedra  56 let  povolání : starosta městyse 

       obec : Vranov nad Dyjí 

       člen České strany sociálně demokratické 

 

25. Daniela Ottová   49 let  povolání : manažerka kvality 

     obec : Letovice 

       členka České strany sociálně demokratické  

 

26. Mgr. Natálie Doffková  36 let  povolání : obchodní zástupce 

       obec : Brno 

       členka České strany sociálně demokratické  

 

27. Mgr. et Mgr. Michal Škerle 32 let  povolání : právník, učitel 

       obec : Brno 

       člen České strany sociálně demokratické  

 

28. Mgr. Aleš Navrátil  45 let  povolání : ředitel základní školy 

       obec : Bučovice 

       člen České strany sociálně demokratické  

 

29. Zdeněk Milan   40 let  povolání : prezident Moravské hasičské  

       jednoty    

obec : Zastávka 

       bez politické příslušnosti 

 

30. PhDr. Petra Kačírková, Ph.D. 38 let  povolání : vedoucí kanceláře hejtmana  

     Jihomoravského kraje  

       obec : Brno 

       členka České strany sociálně demokratické  



31. Hana Habartová   56 let  povolání : starostka města 

       obec : Moravský Písek 

       členka České strany sociálně demokratické  

 

32. Bc. Ondřej Antonín  33 let  povolání : obchodní manažer 

       obec : Kobeřice u Brna 

       člen České strany sociálně demokratické  

 

33. Irena Kočí    60 let  povolání : ředitelka Domova s  

     pečovatelskou službou  

obec : Moravský Krumlov 

       členka České strany sociálně demokratické 

    

34. Roman Vykoukal   52 let  povolání : předseda komise Rady  

     Jihomoravského kraje 

       obec : Brno 

       člen České strany sociálně demokratické  

 

35. Mgr. Radek Musil  46 let  povolání : ředitel gymnázia 

       obec : Ivančice 

       člen České strany sociálně demokratické  

 

36. Antonie Koblihová, DiS.  52 let  povolání : pracovnice sociálního odboru

       obec : Hustopeče 

       členka České strany sociálně demokratické  

      

37. Ing. Magdaléna Zavadilová 43 let  povolání : místostarostka obce 

       obec : Dětkovice 

       členka České strany sociálně demokratické  

        

38. Mgr. Květuše Doležalová  57 let  povolání : pedagog 

       obec : Brno 

       členka České strany sociálně demokratické

        

39. Mgr. Pavel Dvořáček  41 let  povolání : starosta městyse 

       obec : Lysice 

       člen České strany sociálně demokratické  

 

40. JUDr. Petr Kolman, Ph.D. 39 let  povolání : právník, vysokoškolský učitel 

       obec : Brno 

       bez politické příslušnosti 

 

41. Jarmila Kouřilová   38 let  povolání : vedoucí domova pro seniory 

       obec : Brno 

       členka České strany sociálně demokratické 

 

42. Ing. Lucie Dlábková  38 let  povolání : asistentka 

       obec : Šlapanice 

       členka České strany sociálně demokratické 



43. Lubomír Machala   53 let  povolání : elektrikář 

       obec : Hevlín 

       člen České strany sociálně demokratické  

    

44. Blažena Galiová   55 let  povolání : starostka obce 

       obec : Šardice 

       bez politické příslušnosti 

        

45. RNDr. Petr Hájek   59 let  povolání : ředitel střední odborné školy 

       obec : Vyškov 

       člen České strany sociálně demokratické  

       

46. RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. 67 let  povolání : vysokoškolský učitel,  

     místostarosta městské části 

       obec : Brno 

       člen České strany sociálně demokratické  

 

47. Sabina Sklenářová  30 let  povolání : ředitelka nadace 

       obec : Brno 

       členka České strany sociálně demokratické 

 

48. Ing. Pavel Trojan   49 let  povolání : starosta města 

       obec : Valtice 

       člen České strany sociálně demokratické  

 

49. Zdeněk Pospíšil   50 let  povolání : starosta obce Unkovice 

       obec : Unkovice 

       člen České strany sociálně demokratické  

 

50. Stanislava Slavíková  55 let   povolání : zástupce odborových svazů 

       obec : Brno 

       členka České strany sociálně demokratické  

 

51. Bc. Hana Nedomová  53 let   povolání : starostka města 

       obec : Boskovice 

       členka České strany sociálně demokratické  

 

52. Mgr. Pavla Vičánková  42 let   povolání : sociální kurátor 

       obec : Brno 

       členka České strany sociálně demokratické  

 

53. Mgr. Vladislava Kulhánková 52 let   povolání : ředitelka integrované střední  

     školy 

       obec : Slavkov u Brna 

       bez politické příslušnosti 

 

54. Jiří Vitanovský   57 let  povolání : starosta  

       obec : Deblín 

       člen České strany sociálně demokratické  



55. Monika Dederová   38 let   povolání : manažerka v reklamní agentuře 

       obec : Brno 

       členka České strany sociálně demokratické  

 

56. Kamila Ivičičová   40 let   povolání : manažerka sportovního klubu 

       obec : Hodonín 

       členka České strany sociálně demokratické  

 

57. Petr Nováček   29 let  povolání : referent ve veřejné správě 

       obec : Brno 

       člen České strany sociálně demokratické  

 

58. Ing. Antonín Hroza  61 let  povolání : starosta obce 

       obec : Nemotice 

       člen České strany sociálně demokratické 

 

59. Ladislava Slámová  46 let   povolání : pečovatelka 

       obec : Ivančice 

       členka České strany sociálně demokratické  

 

60. Mgr. et Mgr.Ing. Josef Nekvapil 41 let  povolání : expert na dopravní přestupky 

       obec : Brno 

       člen České strany sociálně demokratické 

 

61. Mgr. Jaroslava Školařová  58 let   povolání : ředitelka základní školy 

       obec : Lipovec 

       členka České strany sociálně demokratické  

 

62. Roman Volf   51 let  povolání : místostarosta města 

       obec : Miroslav 

       člen České strany sociálně demokratické 

 

63. Ing. Jáchym Frank  51 let  povolání : odborný rada pro ekonomiku 

       obec : Brno 

       člen České strany sociálně demokratické 

 

64. Mgr. Ludmila Nováková  56 let   povolání : ředitelka příspěvkové  

     organizace 

       obec : Vyškov 

       členka České strany sociálně demokratické  

 

65. Jitka Jiránková   49 let   povolání : operátorka 

       obec : Nedvědice 

       členka České strany sociálně demokratické  

 

66. Aleš Dvořák   36 let  povolání : živnostník 

       obec : Brno 

       člen České strany sociálně demokratické 

 



67. Mgr. Ladislava Brančíková 51 let   povolání : ředitelka centra sociálních  

     služeb 

       obec : Vracov 

       členka České strany sociálně demokratické  

 

68. Bc. Zuzana Jánská  42 let   povolání : ekonomka 

       obec : Znojmo 

       členka České strany sociálně demokratické  

 

69. Bronislav Hájek   45 let   povolání : referent distribuce 

       obec : Pohořelice 

       člen České strany sociálně demokratické  

 

70. Pavel Němec   36 let   povolání : montážní dělník 

       obec : Luleč 

       člen České strany sociálně demokratické  


