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KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | Velká,
tradiční uskupení i menší politické stra-
ny a hnutí se opět snaží zaujmout voli-
če. V prvním díle seriálu se představují
hlavní tváře šesti uskupení, následovat
budou jednotliví lídři partají, kterým
průzkumy dávají největší naděje.

Josef Cogan

Kandidátku Staros-
tů a nezávislých
STAN vede staros-
ta Nové Paky Josef
Cogan. „Nejsme
žádní teoretici odtr-
žení od reality. Umí-
me najít věcná řeše-

ní, která nejsou v zajetí ideologických
klišé. Budeme prosazovat, aby se rozho-
dovalo co nejblíže lidem a jejich problé-
mům,“ říká Cogan a dodává, že pro

STAN patří k prioritám dobudování pá-
teřní dopravní sítě. „Rád bych se zamě-
řil na veřejné finance,“ podotýká novo-
packý rodák. „K mým oblíbeným mís-
tům patří ta, kam mohu dojet na kole,
tedy Český ráj, Krkonoše či Podkrkono-
ší. Mám rád i Orlické hory,“ líčí Cogan.
Mezi jeho zájmy patří sport, cestování,
historie a pořádaní dětských závodů.
Oblíbeným mottem je: Změň, co můžeš
změnit, s ostatním se smiř.

Michal Kudrnáč
Jednička Zelených Michal Kudrnáč z
Náchoda, kde je i zastupitelem. Pracuje
jako projektový manažer. „Jsem pře-
svědčen, že i jediný poslanec či senátor,
pokud má jasné téma a dokáže si za ním

vytrvale jít, dokáže
prosadit zásadní
věci. Mým téma-
tem je transparent-
nost při nakládání s
veřejnými penězi,“
říká Michal Kudr-
náč, který má vřelý

vztah zejména k pohraničí. „Kraj má
velmi dlouhou hranici s Polskem a prá-
vě zde, na samé periferii republiky, se
nacházejí ta nejzajímavější místa.
Vztah mám zejména ke Kladskému po-
mezí a také hřebenům Orlických a Bys-
třických hor,“ přibližuje Kudrnáč.

Martin Jiránek
Lídrem Pirátů v kraji je krajský i trut-
novský zastupitel a marketingový porad-
ce Martin Jiránek. „Moje priority jsou
regiony a lokálnost. Pokud se chceme
začít přibližovat Německu, musíme pře-

stat lákat na daňové úlevy zahraniční
montovny. Je třeba začít pracovat na
tom, aby peníze zůstávaly v regionech,“

zdůrazňuje Martin
Jiránek. I jemu při-
rostly k srdci
hory. „Rád cho-
dím, vylézám i slé-
zám. Od Krkonoš
a Podkrkonoší
přes Broumovsko

a Orlické hory,“ říká Martin Jiránek, je-
hož oblíbené motto zní: Nedělej dru-
hým, co nechceš, aby dělali tobě.

Jan Šebelík
V čele kandidátky Svobodných stojí ma-
tematik a vývojář software Jan Šebelík
z Lázní Bělohradu. „Do politiky jdou
často lidé se sklony řídit ostatním živo-
ty. Regulace a zákazy stojí daňové po-
platníky peníze. Svobodní chtějí tento

stav změnit,“ říká
Jan Šebelík, který
se rád vydává do
P o d k r k o n o š í .
„Konkrétně Dolní
Javoří, kde trávím
polovinu roku. Je
to malebná vesnič-

ka, ukrytá v kotlině lemované lesy,“ líčí
rekreační sportovec, který je i vášnivým
houbařem. „Také rád posedím a poklá-
bosím s přáteli u skleničky piva nebo
vína,“ dodává Jan Šebelík.

Jana Galbičková
Kandidátku Strany práv občanů vede v
kraji Jana Galbičková, která byla ředitel-
kou krajské hospodářské komory či sta-

rostkou Týniště nad Orlicí, kde je v sou-
časné době zastupitelkou. „Jako žena a
matka se bojím o budoucnost našich

dětí, proto říkám
ne nelegální mi-
graci. Požaduji
také referendum o
setrvání v EU,“
říká autorka něko-
lika knih s regio-
nální tematikou.

„Mými oblíbenými a navštěvovanými
místy jsou zámky našeho kraje a život
zdejších obyvatel. Mé srdce patří Králo-
véhradeckému kraji,“ svěřuje se Jana
Galbičková.

Zdeněk Podal
Jedničkou Svobo-
dy a přímé demo-
kracie - Tomio
Okamura je dlou-
holetý správce
areálu Stříbrný
rybník v Hradci
Králové Zdeněk

Podal. „Za priority považuji bránit suve-
renitu českého státu proti bruselské by-
rokracii, nepřipustit invazi nelegálních
a ekonomických imigrantů a zastavit
vykořisťování našeho státu nadnárodní-
mi společnostmi, mám na mysli třeba
kupčení s vodou,“ zdůrazňuje své pří-
padné poslanecké priority Podal a za-
mýšlí se nad vztahem k regionu. „Vybí-
rat oblíbená místa, to je jako vybírat ob-
líbené členy rodiny. Jsou jenom místa,
kde se častěji zdržuji, jako například
kemp Stříbrný rybník,“ vysvětluje Zde-
něk Podal. Jeho oblíbené motto zní: Do-
kud žijeme, učme se, jak žít.

INZERCE

Týdeník 5plus2 postupně
představí čtenářům lídry
stran a hnutí jdoucích do
parlamentních voleb.
Mohou tak zjistit více
o tom, kdo se bude
ucházet o jejich hlasy v
Královéhradeckém kraji.

LÍDŘI
POD LUPOU

Poznejte jedničky kandidátek


