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RADEK LAUDIN

VYSOČINA | Na Vysočině jde do pod-
zimních parlamentních voleb 24 stran
a hnutí, což je o šest více než před čtyř-
mi lety. Voliči v kraji budou moci vybí-
rat v dlouhé řadě 415 kandidátů. Jsou
mezi nimi favorité i politici s menší šan-
cí na zvolení.

Mezi ty druhé se řadí kupříkladuMar-
tin Lank. Před čtyřmi lety byl zvolen po-
slancem zaÚsvit ve stínu Tomia Okamu-
ry. Skončil s prací reportéra v rádiu a za-
čal se věnovat politice. S Okamurou se
ale brzy rozešel a dnes už nemají spolu
ani s Úsvitem nic společného.
Okamura vede SPD a Lank je kraj-

ským lídremRealistů. „Chtěl bych dotáh-
nout Vysočinu k tomu, aby byla konečně
plnohodnotným krajem včetně všech in-
stitucí. Například tady dodnes nemáme
naplno fungující krajský soud,“ upozor-
ňuje Lank, který loni neuspěl v kraj-
ských volbách s Úsvitem a Blokem proti
islamizaci. Podporuje i dostavbu dalšího
bloku v dukovanské elektrárně.

Z policie do politiky

Svobodní si zvolili do svého čela jedna-
padesátiletého pedagoga a otce dvou
dcer Zdeňka Sadeckého. V Jihlavě něko-
lik let vedl střední policejní školu, nyní
se věnuje přednáškám o historii na střed-

ních školách. Je též předsedou a zaklada-
telem spolku letecké historie Czech Spit-
fire Club. Žije ve Zbilidech u Jihlavy.
Pokud by byl zvolen, zaměřil by se na
projekt vysokorychlostní železnice.
„Byla by to akorát díra do rozpočtu a do
kapes daňových poplatníků. A šílený
zásah do krajiny. Šíří se kolem toho
spousta lží a nesmyslů. Je jisté, že by ne-
zastavovala v Jihlavě, pro Vysočinu by
byla zlem. Spíš by bylo třeba dostat do-
pravu z kamionů na železnici a dálnici
nechat pro osobní vozidla, případně pro
autobusy,“ míní Sadecký.

Ze senátora poslancem?

Lídry jsou na Vysočině i lidé, kteří to pů-
vodně odmítali. Stranu práv občanů vede
Jan Veleba, jenž chtěl zůstat dál senáto-
rem. Kolegové ho ale přemluvili, aby as-
piroval na místo poslance. V případě Ve-
lebova úspěchu by to však znamenalo,
že by musely být vyhlášeny mimořádné
senátní volby na Havlíčkobrodsku.

Lídryní Strany zelených nechtěla být
původně Hana Veronika Konvalinková.
Chtěla si dát pauzu po loňských neúspěš-
ných krajských volbách, kde byla jed-
nou z hlavních tváří strany. Nakonec ale
i ona svolila a je v čele Zelených.
Na Vysočině ale budou kandidovat

i málo známá či docela neznámá uskupe-
ní. Třeba Radostné Česko. A taky strana
Rozumní, jejímž předsedou je Petr Han-
nig. Ten kdysi jako hudební producent
přejmenoval zpěvačku Hanu Zaňáko-
vou na Lucii Bílou. Spolupracoval i se
zpěváky VítězslavemVávrou a Stanisla-
vem Procházkou mladším. A do voleb
povede Rozumné na Vysočině Vladimír
Kotek, primář urologie a klinické onko-
logie.
Hlasy chce i uskupení Řád národa –

Vlastenecká unie. Kandiduje za ně
i 35letá Jana Ganiová z Chotěboře. „Pra-
cuji v sociálním oboru. Jsem vdova a vy-
chovávám sama dvě dcery, takže vím,
jak to mají v dnešní době těžké samoživi-
telé. Proto chci kandidovat,“ uvedla.

Jan Veleba

Dnes, 25. srpna, slaví sedmdesátiny
senátor Jan Veleba z Velkého
Meziříčí. Na Vysočině vede do voleb
Stranu práv občanů. Je i jejím
celostátním předsedou. Veleba
býval před rokem 1989 v KSČ,
později spoluzakládal Stranu
venkova. V minulosti se objevoval
i na kandidátkách ČSSD či Důchodců
za životní jistoty. Na vysoké škole
zemědělské vystudoval obor
mechanizace zemědělství, na
filozofické fakultě sociologii
a pedagogiku. Devět let vedl coby
prezident Agrární komoru. Je
otcem tří dětí. Veleba chce v případě
zvolení přispět k vylepšení silniční
sítě na Vysočině. Také aby kraj
nezaostával za republikovým
průměrem ve vzdělanosti. Hlavně
chce bránit narušení Česka cizinci
z rozvrácených islámských států.

Jan Pošvář

Narodil se v roce 1985 v Kamenici
nad Lipou. Je lídrem Pirátů na
Vysočině. Studoval na gymnáziu
v Pelhřimově. Poté začal studia na
Masarykově univerzitě v Brně. Po
prvním semestru jich zanechal
a nastoupil jako administrátor
prodejny do Albertu Pelhřimov.
Později vystudoval Vysokou školu
polytechnickou. Pracuje v Praze
jako programátor. Také se vyučil
řemeslu a v roce 2013 se stal
živnostníkem v oboru malířských
a natěračských prací. Je svobodný
a bezdětný, sedm let žije
s přítelkyní. Piráti chtějí na Vysočině
zatraktivnit venkovský život
prostřednictvím digitalizace,
podporou drobných inovativních
podnikatelů a odstraněním
překážek částečným úvazkům
a práci z domova.

LÍDŘI
POD LUPOU

Zdeňka Marková

Narodila se v Novém Městě na
Moravě v roce 1956. Studovala
fotografii, střední ekonomickou
školu a plavání na tělovýchovné
škole. Vlastní plaveckou školu a je
celostátní předsedkyní SNK ED.
Na kandidátce s lidovci měla jít
letos do voleb z druhého místa. Po
rozchodu s KDU-ČSL je lídryní
hnutí STAN. V letech 2006 až 2010
byla starostkou Nového Města na
Moravě. Je zakladatelkou a šéfkou
správní rady společnosti Domácí
hospic Vysočina. Je vdaná, má dvě
dcery, dva vnuky a dvě vnučky.
Jelikož se věnuje ve volném čase
domácí hospicové péči, chtěla by
jako poslankyně vytvářet
podmínky pro důstojné umírání.
„Naplnit přání těm, jejichž život se
uzavírá, zemřít doma mezi svými
nejbližšími,“ říká Marková.

Radek Koten

Radku Kotenovi z Vojnova Městce
je 52 let. Je krajským lídrem strany
Svoboda a přímá demokracie
(SPD) Tomia Okamury. Vystudoval
střední odborné učiliště
elektrotechnické. V současnosti
pracuje jako jednatel společnosti
a IT specialista v oblasti
telekomunikačních služeb. Firma,
v níž působí, má tři zaměstnance.
Do aktivní politiky vstoupil na konci
roku 2015, předtím nikdy
nekandidoval. Je ženatý a má
dospělou dceru a syna. Ve volném
čase se věnuje motorismu, zajímá
se o historická auta a motocykly.
Jako prioritu na Vysočině vnímá
Koten i vzhledem k nízkým
srážkovým úhrnům nutnost
přijmout opatření k udržení srážek
v krajině a znovuobnovení
přirozené funkce orné půdy i lesů.
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Týdeník 5plus2 startuje
seriál, v němž postupně
představí lídry
pro říjnové volby
do Sněmovny.
Začínáme zástupci
menších stran a hnutí.

Hlasy chtějí na Vysočině
radostní, Rozumní i řádoví


