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LUDMILA MLSOVÁ

JIŽNÍ ČECHY | Nové zákonodárce do
Poslanecké sněmovny budeme volit už
20. a 21. října. Na jihu Čech se uchází o
poslanecká křesla 21 stran a hnutí. Dneš-
ní sestavu ve sněmovně chce změnit i
kvarteto lídrů menších stran.

Jiří Švec (STAN)
Starosta Lišova na Českobudějovicku a
krajský radní pro dopravu Jiří Švec se
dostal před prázdninami do kleští. Li-
dovci a Starostové podepsali 27. června
v krajském městě koaliční smlouvu a
představili společnou kandidátku, na
níž byl 41letý šéf jihočeské organizace
STAN Jiří Švec dvojkou za lidoveckým
poslancem Janem Bartoškem. Ale pak
lidovci celostátně z koalice vycouvali a
Starostové museli postavit vlastní kandi-
dátku. „Převažují na ní starostové, ze 22

osobností je 19 jmen současných nebo
bývalých starostů. Je naprosto reálné,
že se do sněmovny dostaneme a ve finá-
le to pro nás bude přínosem,“ říká Švec.

Sám se osvědčil už jako jednička koa-
lice Pro jižní Čechy do krajských voleb.
Ta získala osm procent hlasů, což jí vy-
neslo v krajském zastupitelstvu pět man-
dátů. Začínala tam v opozici a Švec se
nebál hlasitě vystupovat v různých
kauzách, včetně té okolo exhejtmana Ji-
řího Zimoly, spojené se stavbou jeho re-

kreačního domu na Lipně a vysokými
odměnami manažerů v holdingu Jiho-
české nemocnice.

Švec je typický self made man, čili
člověk, který se sám vypracoval. Vyu-
čil se mechanikem a opravářem země-
dělských strojů, po vojně pracoval jako
svářeč, montér a řidič v několika fir-
mách. Při zaměstnání vystudoval Střed-
ní školu v podnikání a později i obor re-
gionální politika na VŠTE.

Je ženatý, má dvě děti. Od starostí si
nejlíp odpočine cestováním na motorce,
rekreačním tenisem či nohejbalem, cvi-
čením ve fitku či kouřením dýmky.

Pavel Himl (Zelení)
Historik a vysokoškolský pedagog Fa-
kulty humanitních studií Univerzity
Karlovy žije v Praze, ale tvrdí, že nemá
jediný domov. „Určitě bych o sobě neře-
kl, že jsem Pražák. Moje kořeny i studi-
um jsou na jihu Čech. Narodil jsem se v
Pelhřimově, ale od tří měsíců jsem žil s
rodiči v Prachaticích,“ líčí 46letý Himl.

Jako učitel se chce ve sněmovně věno-
vat zvýšení prestiže této profese. Přidat
učitelům na platech ale podle Zelených
nestačí, chtějí pro kantory prosadit i jed-
nou za pět let půlroční placené volno.
„Musí být ale kvalitní, dnes je pro spous-
tu maturantů pedagogická fakulta často
druhou třetí volbou,“ konstatuje.

Himl je svobodný, bezdětný a energii
dobíjí volejbalem a běháním. Už má za
sebou i pražský, budějovický a jesenic-
ký půlmaraton.

Lukáš Kolářík (Piráti)
Rodák z Katovic na Strakonicku se vět-
šinu kariéry věnuje elektronice a výpo-
četní technice. V současnosti se stará o
telekomunikační síť místního poskyto-
vatele internetu a věnuje se poradenství
v oblasti IT. Je předsedou jihočeského
sdružení Pirátů.

„Pokud bych se dostal do sněmovny,
měli by občané detailní přehled o mé
práci z elektronického sdíleného kalen-
dáře. Podobný má už tři roky starosta
Mariánských Lázní Petr Třešňák zvole-
ný za Piráty,“ říká 33letý Kolářík, který
žije v Písku se svou snoubenkou a třemi
dcerami a ve volném čase pracuje ve
spolku RallyFans Katovice.

Jaroslav Marsa (Svobodní)
„To, co chceme, není v souladu s Evrop-
skou unií. Hlavně zrušit zákony, které
nám omezují svobodu. Třeba dnes zaka-
zuje zákon krmit slepice odpadem, tedy
i vaječnými skořápkami,“ uvedl 57letý
Marsa.

Je rodákem z Vřesné u Kardašovy Ře-
čice. Vystudoval strojní fakultu na
VUT Brno, vzdělání si doplnil studiem
managementu na Nottingham Business
School. Většinu kariéry strávil na ob-
chodních a projektových pozicích ve
strojírenských firmách, dnes staví vod-
ní elektrárny. Jednu adresu má v Praze,
druhou ve Vřesné. Je rozvedený, má tři
dcery a jeho koníčky jsou jízda na mo-
torce, rekreační tenis a lukostřelba.

Lídři menších stran Jiří Švec (nahoře
vlevo), Pavel Himl (nahoře vpravo),
Jaroslav Marsa (dole vpravo) a Lukáš
Kolářík (dole vlevo) FOTO | ARCHIV

Kdo chce za jižní Čechy
do sněmovny a co slibuje
prosadit pro region?
5plus2 startuje
předvolební seriál, ve
kterém představí krajské
lídry.

B a K Písek
CNC zpracování plechu, svařování,

práškové lakování, výroba
rozvaděčů, elektromontáže

• firemní závodní stravování

• příspěvek na dopravu
• příspěvek na penzijní připojištění
• 5 týdnů dovolené

• odměnyza flexibilitu

• odměna za doporučení nového pracovníka

• odměna za zlepšovací návrhy

• aj

Nabízíme vám práci u prosperující spo-
lečnosti se zajímavými platovými pod-
mínkami a zaměstnaneckými benefity.

• Svářeč - zámečník

•Operátor výroby
- obsluha ohraňovacího lisu

• Elektrikář

• Revizní technik

•Technolog-konstruktér

Hledáme zaměstnance:

Purkratice 18, 397 01 Písek
tel.: 382 206 239

www.bak-pisek.cz

Životopisy zasílejte na e-mailovou
adresu i.mikolaskova@bak-pisek.cz

LÍDŘI
POD LUPOU

INZERCE

Lídři malých stran: starosta,
učitel, IT technik i projektant


