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Lídři pro volby do Sněmovny 2017  
Hlavní město Praha 
Ing. Petr Mach, Ph.D. (42 let) 
vysokoškolský učitel, předseda Svobodných europoslanec 
Zakladatel Svobodných a ekonom má rád knihu George Orwella 1984, kterou 
považuje za varování, nikoli návod. Sám je autorem dvou knih. Ženatý, otec syna. 
 
Středočeský kraj 
Mgr. Luboš Zálom (36 let) 
živnostník - web developer, programátor 
IT specialista a předseda středočeských Svobodných se zabývá filozofií, historií či 
malbou. Oblíbenou knihou milovníka dobré kávy a cyklisty je Atlasova vzpoura 
od Ayn Randové. Svobodný, bezdětný. 
 
Jihočeský kraj 
Ing. Jaroslav Marsa, MBA (57 let) 
projektový manažer 
Jihočeský patriot, motorkář a lukostřelec pochází z Vřesné u Kardašovy Řečice. 
Člen Republikového výboru Svobodných čte rád Dostojevského, Bunina a českou 
poezii. Otec tří dcer. 
 
Plzeňský kraj 
Ing. Lenka Brčková (43 let) 
ekonomka na biofarmě 
Místopředsedkyně Asociace živnostníků a předsedkyně Svobodných 
v Plzeňském kraji. Členka finančního výboru zastupitelstva Plzeňského kraje čte 
ráda detektivky. Vdaná, má syna. 
 
Karlovarský kraj 
Ing. Jiří Pánek (54 let) 
zeměměřický inženýr 
Předseda krajského sdružení Svobodných v Karlovarském kraji je nadšeným 
sportovcem. Obdivuje Nigela Farage a Adama Smithe a jeho Bohatství národů. 
Ženatý otec dvou dospělých dětí. 
 
Ústecký kraj 
Ing. Vladimír Gregor (59 let) 
ekonom 
Absolvent VŠE obdivuje tenistu Rogera Federera a bývalou britskou premiérku 
Margaret Thatcherovou. Milovník blues a country, vášnivý čtenář. 
 
Liberecký kraj 
David Forbelský (45 let) 
správce systémů 
Mezinárodní golfový rozhodčí je velkým milovníkem Skotska. Čtenář Kmotra 
a obdivovatel Winstona Churchilla má dvě děti. 
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Královéhradecký kraj 
RNDr. Jan Šebelík (62 let) 
matematik, vývojář software 
Žije v Lázních Bělohrad. Nadšený tenista a obdivovatel Karla Čapka. Člen 
Republikového výboru Svobodných. Otec jedné dcery, další dva potomky vyženil. 
 
Pardubický kraj 
Mgr. Josef Káles (27 let) 
politolog, marketingový pracovník 
Zastupitel města Chrudimi a místopředseda Svobodných obdivuje Aloise Rašína 
a bývalého britského premiéra Williama Gladstona. Má rád přírodu a sport a je 
svobodný a bezdětný. 
 
Kraj Vysočina 
Bc. Ing. Zdeněk Sadecký, Ph.D. (51 let) 
vědecký pracovník, pedagog 
Milovník citátu „Je možné prohrát bitvu, nikoliv válku“ je předsedou 
a zakladatelem spolku letecké historie Czech Spitfire Club. Místopředseda 
Svobodných na Vysočině je otcem dvou dcer. 
 
Jihomoravský kraj 
Ing. Petr Pořízek, MBA (47 let) 
ekonom, manažer 
Brněnský patriot nejraději běhá nebo cestuje po Evropě. Má rád knihu Frederica 
Bastiata Co je a co není vidět a poslouchá klasickou hudbu. Ženatý otec syna 
a dcery. 
 
Olomoucký kraj 
David Herman (27 let) 
Živnostník - specialista logistiky 
Sportovní střelec, člen sdružení LEX, mezi jehož oblíbené osobnosti patří Tomáš 
Baťa, Ron Paul a Nigel Farage. Milovník sci-fi a rockové hudby je místopředsedou 
Svobodných v Olomouckém kraji. 
 
Zlínský kraj 
Ing. Jiří Procházka, MBA (57 let) 
jednatel obchodní společnosti 
Člen Zdravotního výboru Zastupitelstva Zlínského kraje má rád osobnost 
Ronalda Reagana a hudbu Led Zeppelin. Propagátor hesla „Žij a nechej žít“ je 
otcem pěti dětí. 
 
Moravskoslezský kraj 
Ing. Radomír Klein (50 let) 
ředitel soukromé společnosti 
Vášnivý motorkářský cestovatel a nimrod je místopředsedou Osadního výboru 
Veselí u Oder. Objevovatel pravdy Murphyho zákonů se zabývá 
včelařstvím a interpretací hudby Antonína Dyka. Otec tří dětí. 


