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Bruno Kaufmann studoval politologii, historii východoevropských zemí a obor mírová
studia na univerzitách v Curychu, Uppsale, Göteborgu a na Havaji. Jako novinář
působil v deníku Tagesanzeiger a týdenících Weltwoche a Die Zeit. V současnosti
působí jako dopisovatel švýcarského rozhlasu a televize pro severní Evropu a je
šéfredaktorem globální demokratické platformy people2power.info. Kaufmann je
ředitelem institutu „Initiative and Referendum Institute Europe“ na univerzitě v
Marburgu a prezidentem „Global Forum on Modern Direct Democracy na Arizona
State University ve Phoenixu v USA. Jako odborník radí mezinárodním organizacím,
jako je Rada Evropy, EU, Světová banka a OSN v otázkách participativní demokracie
a publikoval řadu knih na toto téma (včetně Příručky o přímé demokracii ve
Švýcarsku i celosvětově). V jeho švédském domovském městě Falun je Kaufmann
členem městské rady a je přímo zodpovědný za oblast demokracie a voleb.
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Pavel Šaradín vystudoval politologii a filosofii (Mgr.) na FF UP v Olomouci. Po
studiích působil jako redaktor v nakladatelství Votobia. Od roku 1998 vyučuje na
Katedře politologie a evropských studií FF UP v Olomouci. V roce 2001 získal titul
Ph.D. v oboru filosofie a v roce 2006 habilitoval v oboru politologie.
JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.
Senátorka a bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu.
Eliška Wagnerová je právnička a bezpartijní politička. Po studiu byla podnikovou
právničkou a poté pracovala jako advokátka až do roku 1982, kdy odešla do exilu. Ve
Spolkové republice Německo pracovala ve Svobodné Evropě jako novinářka a
poradkyně pro československé právo. Od roku 1992 žila v Kanadě. Po návratu z
emigrace v roce 1993 působila jako asistentka předsedy Ústavního soudu. Roku
1996 byla jmenována soudkyní Nejvyššího soudu a o dva roky později předsedkyní
Nejvyššího soudu. V období 2002–2012 zastávala funkci místopředsedkyně
Ústavního soudu. Od října 2012 zasedá v horní komoře Parlamentu jako senátorka
za obvod č. 59, Brno-město.
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Dr. Adrian Portmann studoval na univerzitách v Bernu, Vídni (Mag phil.) a na
Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 2001 žije a působí jako švýcarský občan v
České republice, kde se v posledních letech mj. podílel na realizaci rozsáhlé edice
pramenů k tématu nuceného vysídlení Němců z Československa a poválečného
vývoje českého pohraničí (publikační činnost pod dřívejším příjmením von Arburg). V
roce 2012 založil spolu s českými kolegy občanské sdružení Conditio humana,
které se zaměřuje na vydávání knih o soudobých dějinách středoevropského
regionu. Od roku 2008 působí jako vědecký pracovník v Historickém ústavu
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2013–2014 byl předsedou
Vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR).
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Miroslav Patrik je zákládajícím členem ekologického spolku Děti Země (1989) a nyní
je jeho předsedou. Zabývá se vlivem dopravy na životní prostředí, zejména
výstavbou dopravní infrastruktury. Je autorem alternativních dopravních koncepcí
nebo konkrétních ekologicky přijatelnějších tras dálnic a silnic. Prosazuje maximální
účast veřejnosti při rozhodování úředníků a politiků a otevřenou, odbornou, férovou
veřejnou správu. Byl organizátorem akce Den bez aut, nyní se věnuje pořádání anket
o antiekologický čin Ropák roku a antiekologický výrok Zelená perla. Je absolventem
Přírodovědecké fakulty v Brně, po roce 1989 zde studoval politologii.
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Karel Škrabal pracuje v médiích od počátku devadesátých let. Začínal jako brněnský
zpravodaj v redakci Českého deníku, poté pracoval v Lidových novinách a pro
televizi Nova. Posledních 16 let působil v MF Dnes, kde byl mimo jiné vedoucím
brněnské redakce a zástupcem šéfredaktora. Zabýval se hlavně regionální
žurnalistikou a politikou. Z MF Dnes odešel v dubnu tohoto roku.

