
Medailonky lídrů krajských kandidátek do PS

Libor Vondráček 

narozen 29. července 1994, žije ve městě Jindřichův Hradec
předseda strany Svobodní, právník zaměřující se na ústav-
ní právo 

Už během studia práva jsem začínal chápat, že právo 
a správno se u nás čím dál více vzdalují. Jako soudce 
jsem chtěl využít své schopnosti k pomáhání lidem, 
pochopil jsem ale, že při současné legislativě to půjde 
jen v omezené míře. Proto jsem se rozhodl usilovat ve 
větší míře o politické angažmá, abych se mohl podí-
let na změnách našich zákonů, a tím mohl být pro-
spěšný daleko širšímu okruhu lidí. Ideální právní stát 
si totiž představuji jako štít, který práva a svobody lidí 
chrání, ne jako pendrek, který je potlačuje.

Kontakt: vondracek@svobodni.cz, tel: 773 940 729

Zuzana Majerová Zahradníková

narozena 28. června 1972, žije ve městě Olomouc-Bukova-
ny, poslankyně 

Říkají o mně, že mám nadstandardně zbytnělé dvě 
vlastnosti – smysl pro spravedlnost a paličatost. Když 
ODS v roce 2019 naprosto nespravedlivě vyloučila 
Václava Klause mladšího, zdaleka ne všichni v posla-
neckém klubu s tím souhlasili. Já jediná se ale Vác-
lava nahlas zastala. Byla to pro mě poslední kapka k 
odchodu. Dál už to znáte. Založili jsme spolu Trikoloru, 
ve které jsem byla po dva roky první místopředsed-
kyní. A teď, když Vaškovi došla energie, jsem převzala 
štafetu předsedkyně. Jsem prostě paličatá a někdo 
ten náš skvělý projekt musí dotáhnout do cíle.

kontakt: zuzamajer@gmail.com,  tel: 777 111 014



MUDr. Miroslav Havrda

narozen 23. října 1963, žije v Hradci Králové 
lékař 

Vždy jsem byl člověk pravicový s velmi silným soci-
álním cítěním. Po revoluci se zdálo, že se zde bude 
rozvíjet pravicová politika, která pro mě znamená 
především svobodu, minimální zásahy státu do pod-
nikání a férovou soutěž. To se postupně mění nejen 
ve zdravotnictví. Tyto hodnoty postupně ubývají a 
jsou zašlapávány sociálními inženýry, populisty a 
neomarxisty hluboko do země. Náprava musí přijít 
z parlamentu, kde rušením zejména socialistických 
zákonů vč. těch, které přicházejí z EU, je potřeba zno-
vu bojovat za svobodu a kapitalismus.

Kontakt: havrda@svobodni.cz, tel: 602 770 666

Petr Bajer

narozen 13. května 1967, žije v Holici 
podnikatel, předseda Strany soukromníků České repub-
liky 

Mnoho let bojuji za důstojné prostředí pro podni-
kání bez byrokratických nařízení, zákazů, regulací. 
OSVČ, živnostníci a drobní a střední podnikatelé 
jsou základním pilířem ekonomiky státu. Zaměst-
návají drtivou většinu zaměstnanců, tvoří hodnoty, 
díky kterým stát prosperuje. Mám děti a nechci jim 
předat zdevastovanou a morálně zkaženou zemi, 
ale tu, na kterou budou hrdí a ve které budou spo-
kojeně žít.

Kontakt: bajer@soukromnici.cz , tel: 603 436 679



PhDr. Marcel Kučera

narozen 28. dubna 1969, žije ve Velkém Luhu na Chebsku
hlasový pedagog a kouč pro personální růst 

Náš národ potřebuje víc občanského sebevědomí 
a pocit soudržnosti. Ten by se měl v národu podpo-
rovat a umocňovat, aby přetrvával i ve dnech všed-
ních, a o to mi jde především. Pokud by se mi ales-
poň z jedné setiny milimetru podařilo toto ovlivnit a 
zasít v duchu našeho národa semínko všeobjímající 
lidskosti, národní hrdosti a zdravého sebevědomí, 
budu šťasten.

Kontakt: mk@mkvocalinstitute.com, Tel: 775 712 328

RNDr. Otto Jarolímek, CSc.

narozen 3. dubna 1961, žije v Turnově
vysokoškolský pedagog a podnikatel 

Chci se aktivně podílet na politickém životě v naší 
zemi a přispět k obraně ekonomické i osobní svobody 
našich občanů, která je v posledních letech stále více 
potlačována. Budu hájit živnostníky a drobné podni-
katele, kteří jsou pilířem svobodné společnosti, před 
šikanováním ze strany přebujelého byrokratického 
státu. Základními politickými principy jsou pro mě 
ekonomický liberalismus, hodnotový konzervatismus 
a obrana suverenity našeho státu. 

kontakt: jarolimkovi@seznam.cz, tel: 723 545 645



doc. Mgr. Tomáš Jarmara, PhD.

narozen 19. února 1968, žije v Ostravě – vysokoškolský uči-
tel 

Moje kandidatura je výsledkem nespokojenosti ze 
společenského a politického vývoje posledních let, 
a to jak v České republice, tak v Evropské unii. Mým 
hlavním tématem je rozvoj České republiky a Mo-
ravskoslezského kraje. Zvláštní pozornost bych chtěl 
věnovat ekologickým zátěžím regionu, problematice 
regionálního školství ve vztahu k zaměstnavatelům 
a s ohledem na situaci a polohu regionu dopravní 
infrastruktuře včetně vysokorychlostních železnič-
ních tratí. V Moravskoslezském kraji jsem strávil celý 
život a věřím, že znám jeho specifika, proto bych 
chtěl, aby byl lepším místem pro život, práci, podni-
kání, studium, zdraví a volný čas.

Kontakt tomas.jarmara@osu.cz, tel: 602 572 895

Radomil Bábek 

narozen 23. srpna 1961, žije v Praze-Troja 
podnikatel

Vláda rozvrátila společnost a devastovala naši eko-
nomiku. Po osmi letech práce pro české podnikání vi-
dím, jak stát zvyšuje svou moc nad podnikáním, a jak 
stále více omezuje svobodu podnikání. Proto budu 
hájit práva a zájmy malých podnikatelů a živnost-
níků, budu hájit všechny občany proti přebujelému 
státu. Chci do politiky vrátit spravedlnost, dodržování 
práva, ohleduplnost a odpovědnost.

kontakt: radomil.babek@asociacepm.cz, tel: 777 038 365



Natálie Vachatová

narozena 2. října 1984, žije v Čelákovicích
soudní tlumočnice, podnikatelka, kouč
 
Rodina je základ státu, za který má smysl bojovat. 
Práce by se měla vždy vyplatit, daně by měly být pře-
hledné, nízké a naše země i nadále bezpečná. Budu 
bránit naši korunu, která nás dokáže v turbulentních 
dobách podržet a ve správnou chvíli nastartovat 
růst. Chci jednou pro vždy skoncovat s politickými 
neziskovkami, které devastují Česko. Prosazuji zdra-
vý rozum a apeluji na osobní odpovědnost každého 
z nás. Bohatství má vznikat z práce, žádný brusel-
ský úředník nedokáže hájit české zájmy lépe než my 
sami.

kontakt: vachatova@volimtrikoloru.cz,  tel: 773 970 779

Jan Dočekal 

narozen 31. ledna 1965, žije v Ostravě – člen Republikového 
Výboru Svobodných a z pozice člena Republikového Před-
sednictva místopředseda strany.

Chci více svobodného prostoru pro život a méně stát-
ních příkazů. Nechci jen nadávat na současný stav, 
ale podílet se na jeho změně k lepšímu.

Kontakt: docekal@svobodni.cz, tel: 732 416 643



Libor Lukáš

narozen 19. srpna 1961, žije ve městě Pitín
podnikatel, manažer, emeritní hejtman Zlínského kraje

Nechci se smířit se socialistickými tendencemi, kte-
ré na nás denně doléhají z Bruselu i z Prahy. Za svůj 
život jsem nasbíral řadu zkušeností nejen z podniká-
ní, ale také díky řízení řady významných investičních 
projektů. Své politické působení jsem vždy vnímal 
jako službu veřejnosti. Jsem rozhodnutý se poprvé v 
životě postavit současným parlamentním dinosau-
rům a nabídnout občanům našeho kraje skutečnou 
změnu i skutečnou alternativu vůči zavedeným poli-
tickým stranám. 

Kontakt: lukas@volimtrikoloru.cz, tel: 731 555 000

Mgr. Tereza Hyťhová

narozena 23. února 1995, žije v Krupce, poslankyně a učitelka 

Nechci se dívat jakým směrem se naše republika ubí-
rá: plánované zvyšování daní, nákladů na život, de-
gradace školství, minimální podpora živnostníků, ne-
spravedlivé důchody, omezování svobody, státní dluh. 
Někteří vidí řešení zadluženosti našeho státu zvyšová-
ní daní, já vidím jako jeden ze způsobů snížení počtu 
státních úředníků, některých nadbytečných úřadů, 
maximální podporu českých živnostníků. Chci svo-
bodný, bezpečný, suverénní stát, který si váží občanů 
a nebere je jen jako poplatníky plnící státní pokladnu. 

kontakt: hythova.tereza@seznam.cz, tel: 775 330 942



Mgr. et Mgr. David Hanák, MBA

narozen 12. října 1971, žije v Brně
Obchodní manažer

Chci malý ale silný stát. Potřebujeme méně zákonů 
a více odpovědnosti. Prosperitu totiž nevytváří stát, 
ale aktivní a kreativní jedinci. Věřím tomu, že každý ví 
sám, co je pro něj nejlepší, a tedy máme mu nechat 
volnost rozhodování. Jsem zastánce zastupitelské 
demokracie nikoliv liberální demokracie. Musíme 
tedy obnovit politickou svéprávnost českých občanů 
skrze suverenitu českého parlamentu.

kontakt: DHanak@seznam.cz,  tel: 775 123 061

Jan Tesař

narozen 8. května 1978, žije v Jihlavě
podnikatel

Jsem občanem České republiky a chci žít v suverén-
ní zemi, která si o svých zákonech bude rozhodovat 
sama. Nechci být v područí ani západu ani výcho-
du. Chci hájit naše svobody, které jsou okrajovány 
a omezovány. Nedělím lidi podle barvy kůže, ale 
poklekávání před fotbalovým utkáním je rasismus 
naruby. Nehodnotím lidi podle sexuální orientace, 
ale nepřeji si, aby se už ve školách a školkách učili 
o LGBTQ+. Stát má být malý a úsporný, daně mají 
být nízké.

kontakt: jantesar.ji@seznam.cz,  tel: 724 100 073


