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Marie Černá 

Marie Černá je zastupitelkou města Třebíč od prvních svobodných voleb v roce 1990. Od té 

doby byla místostarostkou, neuvolněnou radní i řadovou zastupitelkou. Od roku 1994 

kandidovala z nezávislé kandidátky za sdružení nezávislých kandidátů (SNK). Toto hnutí 

spoluzakládala před prvními krajskými volbami v roce 2000. V roce 2006 se SNK sloučilo s 

Evropskými demokraty (nadále pokračuje pod zkratkou SNK ED). Ve stejném roce se stala 

krajskou zastupitelkou a také byla náměstkyní hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.  

Milan Čigáš 

Milan Čigáš je tajemníkem Městského úřadu Litoměřice, díky čemuž si vysloužil několik 

uznání. Spustil soubor inovací, které pomohly zlepšit kvalitu života občanů a občanek 

v Litoměřicích. Mezi ty nejzmiňovanější patří rozklikávací rozpočet města, mobilní aplikace 

„komplan“ ulehčující orientaci v sociálních službách, tlumočnické linky pro neslyšící tzv. 

Tiché linky či bezplatné služby pro stavebníky „UtilityReport“. 

Eva Ferrarová 

Eva Ferrarová je vedoucí oddělení rozvoje a mezinárodní spolupráce státních organizací v 

Institutu pro veřejnou správu Praha. Také je expertkou na gender problematiku. Od roku 

2008 působí na Ministerstvu vnitra ČR, kde zprvu zastávala funkci koordinátorky 

problematiky rovnosti žen a mužů a problematiky stárnutí (Gender a Age Focal Point). 

Daniela Javorčeková 

Daniela Javorčeková vystudovala architektura na pražské FA ČVUT. Po studiích byla 

členkou Poradního sboru pražského primátora J. Kasla pro architekturu, urbanismus a 

památkovou péči. V jejím zájmu je památková péče (podílela se např. na záchraně a obnově 

zámku v Buštěhradě) a na toto téma též publikuje. Od roku 2003 byla členkou Výboru pro 

výstavbu. V posledním volebním období vykonávala funkci starostky města, kterou pro nové 

volební období obhájila. Především se zasloužila o oživení aktivit města, posílení městského 

rozpočtu, realizaci řad projektů především ve stavební oblasti. Velký význam přikládá 

investicím do veřejného prostoru a participaci občanů a občanek na těchto projektech. 

Eva Kail 

Eva Kail vystudovala urbanistické a regionální plánování na Technické univerzitě ve Vídni. 

Již od roku 1986 pracuje pro město Vídeň. V současné době je expertkou genderového 

plánování pro výkonnou skupinu pro výstavbu, městské plánování, strategii inteligentních 

měst, zapojení a genderového plánování. Byla první ředitelkou ženského úřadu v letech 

1991 až 1998. V letech 1998 až 2009 vybudovala a provozovala Koordinační úřad pro 

plánování a výstavbu zaměřenou dle každodenních požadavků a specifických potřeb žen. 

Byla koordinátorkou přibližně 60 pilotních projektů v oblasti bydlení, mobility, veřejného 

prostoru, rozvoje měst a sociální infrastruktury. Je jednou z předních odbornic na genderové 

plánování v Evropě.  

 



 
 

Blanka Marešová  

Blanka Marešová se narodila a dodnes žije v Třebíči. Vystudovala Informační vědu a 

knihovnictví na KISK Masarykovy univerzity v Brně. Poté pracovala 8 let v soukromé sféře 

(personalistka v soukromé bezpečnostní agentuře, office manager v organizaci působící ve 

finančnictví – podílela se na tvorbě a spouštění e-learningového portálu pro 

knihovníky kurzy.knihovna.cz). Od roku 2010 pracuje na Městském úřadě v Třebíči, od roku 

2013 jako personalistka úřadu – zabývá se problematikou rovných příležitostí, slaďování 

osobního a pracovního života a společenské odpovědnosti. 

Tomáš Pavlas 

Tomáš Pavlas působí v neziskové organizaci Otevřená společnost, kde se věnuje 

prosazování genderové rovnosti. Kromě toho je členem výboru Genderové expertní komory 

ČR a vyučuje na Katedře genderových studií FHS UK. Aktivně se podílí na iniciativě 

Genderman, která pomáhá mužům vymanit se z patriarchální role a zároveň nabýt 

opomenutou svobodu, což shrnuje slovy „Nestyďme se jako muži zastydět.“. 

Petr Polák 

Petr Polák je vedoucí oddělení rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv a 

aktivně se zasazuje za skutečné zachování lidských práv všech bez rozdílu. Na různých 

diskuzích se kromě jiného zasazoval za přijetí Istanbulské úmluvy, za rovnoměrné 

odměňování mužů a žen nebo za integraci romských žáků a žákyň.  

Priska Pschaid 

Priska Pschaid se zasazuje za práva žen v rakouském městě Graz, kde je taky vedoucí 

oddělení pro rovné zacházení ve městě. Působila v kanceláři rovných příležitostí odkud se 

následně přesídlila do interní správy Grazu. Zde se soustředí na aplikování opatření pro 

rovnost žen a mužů a na odstraňování obecní diskriminace vůči příslušníkům a příslušnicím 

různých ras, věku, postižení a tak dále. Ze své pozice poskytuje diskriminovaným osobám 

odborné poradenství nebo náhradu finanční ztráty, pokud k ní došlo. Jednotlivými opatřeními 

se snaží také diskriminaci předcházet.  

Jutta Reisinger 

Jutta Reisinger vystudovala sociologii a komunikační vědy na univerzitě v Salzburgu. V rámci 

své kariéry se nejdříve věnovala práci s dětmi. Vedla dva Evropské projekty v oblasti práce 

s mládeží. Později pracovala v Linci pro Institut Suchtprävention, který se zaměřuje na 

prevenci závislostí. Zde byla odpovědná za práci s mládeží. Od roku 2010 je vedoucí Ženské 

kanceláře města, ve které zodpovídá za prosazování genderové rovnosti a koordinaci 

ženských otázek. Kancelář mimo jiné hájí genderově spravedlivou společnost, která ženám a 

mužům nabízí rovné životní a pracovní příležitosti, zaměřuje se na násilí na ženách, rovné 

odměňování a obecně vzestup žen.  

Veronika Sedláčková 

Dlouholetá novinářka. Pracovala jedenáct let v České televizi jako redaktorka a jako 

moderátorka diskusních pořadů. Po krátké přestávce v komerčních médiích se vrátila do 

veřejnoprávního, tentokrát rozhlasu, kde působí už víc než 13 let. Během té doby 

moderovala různé debatní pořady, aktuálně Pro a proti a Vertikálu na Českém rozhlase Plus.  
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Marta Smolíková 

Marta Smolíková je ředitelkou neziskové organizace Otevřená společnost, zasazuje se za 

spravedlivý a dobře spravovaný stát, ve kterém jsou tolerance a rozmanitost primárními 

hodnotami. Začátky své kariéry věnovala umění a kultuře, které vyústily do její ředitelské 

pozice v centru pro kulturní politiku ProCulture. Kulturní politiku dnes vyučuje na MU. V 

letech 2011-2015 vedla Knihovnu Václava Havla. 

Anna Šabatová 

Anna Šabatová je od roku 2014 veřejnou ochránkyní práv v České republice. Byla 

signatářkou a mluvčí Charty 77. Je celoživotní aktivistkou za lidská práva a svou prací si 

vysloužila i několik cen. Mezi nejprestižnější se řadí Cena OSN za obranu lidských práv, 

české prezidentské Medaile za zásluhy či nejvyšší státní vyznamenání Řád čestné legie v 

hodnosti rytířky, který ji nedávno propůjčil francouzský prezident Emmanuel Macron.  

Radan Šafařík 

Radan Šafařík je ředitelem Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR. Ve své agendě má 

přípravu a prosazování návrhů k dosažení rovnosti žen a mužů. Za jeho působení ve funkci 

se prosadil Akční plán, který má za cíl prosadit kroky ke genderové rovnosti jako je například 

podpora platové transparentnosti, zajištění dostupnosti dětských skupin, zlepšení podpory 

slaďování rodičovských povinností a profesní/vědecké kariéry, osvětu a motivaci k vyššímu 

zastoupení žen v politice a další. 

Veronika Šprincová 

Veronika Šprincová je ředitelkou neziskové organizace Fórum 50 % prosazující rovné 

zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích. Zde pracuje od roku 2009 jako 

analytička, lektorka a projektová manažerka. Kromě toho spolupracuje s Katedrou 

genderových studií FHS UK, kde v letech 2010 až 2014 působila jako vyučující. Také se 

podílela na založení iniciativy Kongres žen. Od roku 2015 předsedá Genderové expertní 

komoře České republiky.   

Helena Válková 

Helena Válková je poslankyně a bývalá ministryně za stranu ANO. V letošním roce se ujala 

funkce zmocněnkyně vlády pro lidská práva. V její gesci jsou tedy témata jako lidská práva, 

romské menšiny, národnostní menšiny, neziskové organizace, zdravotně postižení a sociální 

začleňování, přičemž Helena Válková oznámila, že se chce soustředit především na 

ohrožené děti, seniory a seniorky a sociálně či zdravotně znevýhodněné osoby. 


