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Kandidátní listina

M,ORA¥'SKOSLEZ$K:Ý KRAJ Z COY.
K'ajský Úřad -3- '3

Spis. zn.

="°' " 2 ,08, 2021

-S-.:

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 8. - 9. 10. 2021

µ'
ANO 2011

název politického hnuti

Moravskoslezský kraj
název volebního kraje

Poř. č. Jméno, popř. Pohlaví Věk Povoláni
jména, příjmení

Obec trvalého Název politické strany či politického hnuti. jehož je
pobytu kandidáta kandidát členem, popřípadě údaj "bez politické

přislušnosti"

prof. Ing. Ivo
1. Vondrák,

CSC.

Mgr. Lubomír2" Metnar

3. Ing. Aleš
Juchelka

4. Ing. Josef
Bělica, MBA

5. ::?á,Žth"'i'|av

PhDr. Igor
6. Hendrych,

Ph.D.

7 Ing. Jiří
strýček

Mgr. Andrea
8. Babišová,

MBA

'- :=,k,

10. =,",":'"

" =',""1

13. Mgr. Radim
Babinec

" =""

15. doc. Dr. Ing.
Hynek Lahuta

"· ='"'

Mgr.
17. Stanislav

Kopecký

muž 62 hejtman

muž 54 ministr obrany

muž 45 poslanec Parlamentu ČR

Velká Polom ANO 2011

Frýd|aůt ,nad bez politické příslušnosti
Ostrav|c|
Ostrava, &

l. ANO 2011 O 5 -08- 2021
Q$tLaya-a- Přívoí-

muž 43 poslanec Parlamentu ČR Havířov ANO 2011
7

SÁi>AR, Ĺ k.muž 64 poslanec Parlamentu ČR O 5 "08" 2021Dťjbrá bez politické příslušnosti O 5 "08" 2021

1 náměstek primátora statutárníhomuž 53 '. - . Opavamesta Opava, vysokoskolsky pedagog

muž 62 poslanec Parlamentu ČR Nový Jičín

ANO 2011

ANO 2011

žena 49 poslankyně Parlamentu ČR Bohumín ANO 2011

muž 39 poslanec Parlamentu ČR Krnov ANO 2011

žena 51 'tarostka mýtského obvodu Moravská = z4 ANO 2011
Ostrava a Přivoz CkMavm-PTNoz-

05 -08- 2021

muž 65 důlní technik, báňský záchranář, Orlováposlanec Parlamentu ČR

muž 32 stavební inženýr Ludgeřovice

. náměstek primátora statutárního městamúz 47 OstravaOstrava

. náměstek primátora statutárního městamúz 61 Karviná Kamína

ANO 2011

ANO 2011

ANO 2011

ANO 2011

muž 53 vysokoškolský pedagog Opava ANO 2011

muž 34 náměstek primátora statutárního města .Frýdek-Mistek Frydek-Mistek ANO 2011

muž 49 starosta města Nový Jičín Nový jičín ANO 2011

KUMSP00YNYJL



18. Ing. Jana žena 41 starostka Města Albrechtice
Murová

19, Ing. Hana . . .
Tichánková zena 53 daňová poradkyne

Ing. jakub
20. chlopecký, muž 31 vysokoškolský pedagog

Ph.D.

21 :ag;tuvcoh muž 53 manažer

22. =Š," muž 57 místostarosta města Kopřivnice

Ing. Vladimí, ředitel znaleckého ústavu VŠB-TU23· Kulil, Ph.O. muž 63 Ostraya, předseda DR Komory soudních
znalců ČR

24. :,g:koP,:tra žena 55 středoškolský pedagog

25, Andrzej muž 54 OSVČ
Macoszek

26. ::Těk muž 48 hasič

27. Jiří Lévay muž 34 strážnik Městské policie Opava

28. :t:::stka "už 67 starosta města Rychvald

29. Milan . . ..
Halabalik múz 51 vypravci

30. Mgr. Dalibor
Novák múz 42 pedagog

31 Ing. Petra .' Hlaváčová zena 49 ekonom

32 Be. Tomáš muž 50 místostarosta města český Těšín
Pavelek

33. Ing. Filip muž 44 vedoucí odboru
Grygarčík

Mgr. Simona . . .34. zena 48 reditelka ZŠHoráková

35. Jan Mazoch muž 36 osvč, projektový manažer

.__=ág:",Da[bo'— múľ 51_" p-o_dn|káľě["

Ec ŽA'5"R , ŽE\J4 'i? 03"YČ
T HCňi AŠQYíi

Město ANO 2011
Albrechtice

Ostrava ANO 2011

Havířov ANO 2011

Frýdlant nad ANO 2011
Ostravici

Kopřivnice ANO 2011

Ostrava g' Ĺ

==" ^'°'°" 05 -08- 2021
Hlučín ANO 2011

Návsi ANO 2011

Frenštát pod ANO 2011
Radhoštěm

Opava ANO 2011

Rychvald ANO 2011

Frýdek-Mistek ANO 2011

Bílovec ANO 2011

Opava ANO 2011

český Těšín ANO 2011

Kopřivnice ANO 2011

Opava ANO 2011

Frenštát pod ANO 2011
Radhoštěm

Opava " _ ANO 2011" """

'A~\jZ\"j A,k!Č Z0R'i 4 dn'"""LĹ 05 -08- 2021

Zmocněnec politického hnutí:
Ivan Končický, Praha
jméno. přijmeni, místo. kde je přihlašen k trvalému pobytu, kontakt podpis zmocněnce

Náhradník zmocněnce politického hnuti:
Klára Dubovská, Mukařov, +
jméno, příjmení, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, kontakt po e



Ing. Andrej Babiš, předseda
jméno. příjmení. označeni funkce osoby oprávněné jednat jménem ANO 2011

podpis oprávněné osoby

Přílohy

Prohlášeni kandidátu
Potvrzeni o složeni příspěvku na volební náklady

, fQÁZE



l Kandidátní listina Ž :

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ý: : E E/
konané ve dnech 8. a 9. října 2021 ! (,n'

"°"""::,:::::'°'""" l) i lžt 'ij

nbev politické strany i ! S - '

Kandidáti: l y'
Poř.č. Jméno Příjmení l Pohlaví l Věk Povolání l Obec, kde je kandidát Polit. strana

kandidáta přihlášen k trvalému pobytu Název pojitickC strany/WlitickCho
ke druhému hnuti, jehož je kandidát členem (plný

. námv), nebo údaj ,.bez politickédni voleb příslušnosti"

l. In¥. Mgr. Ondřej Hetmánek muž 43 stavební projektant Ostrava Moravané
2. PhDr. Michal Kedroutek muž 43 učitel Větřkovice Moravané
3. Judr. Zdeněk Hájek muž 66 právník, důchodce Krnov bez politické příslušnosti
4. Be. Daniel Přikryl muž 39 hypoteční poradce Ostrava Moravané
5. Bedřich Buťák muž 38 starosta obce Leskovec nad Moravicí bez politické příslušnosti
6. Be. Miroslava Hetmánková žena 67 osvč - provozovatelka kempu Široká Niva Moravané
7. Ing. Jiří Drlík, MBA. muž 71 manažer, důchodce Bruntál bez politické příslušnosti
8. Miroslav Ondračka DiS. muž 46 truhlář Suchdol nad Odrou Moravané
9. Jaromír Fojtik muž 43 elektrotechnik Ostrava Moravané
10. Bc. Zdeňka Slívová žena 52 referent správního odboru Orlová bez politické příslušnosti
11. Milan Kristýnek muž 55 osvč-rozpočtář staveb Opava bez politické příslušnosti
12. Radúz Kublin muž 70 pedagog Ostrava bez politické příslušnosti
13. Michaela Svolinská žena 37 cukrářka Frýdlant nad Ostravicí bez politické příslušnosti
14. Gustav Aulehla muž 90 architekt. fotograf Krnov bez politické příslušnosti
15. Pavel Opletal muž 77 důchodce Budišov nad Budišovkou bez politické příslušnosti
16. Tomáš Čemin muž 56 jednatel obchodní společnosti Opava bez politické příslušnosti
17. Pavel Galis muž 47 operátor Havířov bez politické příslušnosti
18. Jan Ciprys muž 69 důchodce Ostrava bez politické příslušnosti
19. Jaroslav Pernický muž 42 operátor svařovny Ostrava bez politické příslušnosti
20. jiří Neckař muž 43 osvč-průmysl, služby Zátor bez politické příslušnosti
21. Daniel Svolinský muž 41 pracovník ostrahy Frýdlant nad Ostravici bez politické příslušnosti
22. Hana Táborská žena 69 podnikatelka, důchodce Opava bez politické příslušnosti
23. Marie Zajacová žena 36 realitní makléřka Ostrava bez politické příslušnosti
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24. Zbyněk Svoboda muž 47 svářeč Suchdol nad Odrou bez politické pňslušnosti
25. Mťr. Lucie Vysoudilová žena 40 personalistka Široká Niva bez politické příslušnosti
26. Marek Přikryl muž 37 řidič Ostrava bez politické příslušnosti
27. Michal Havlík muž 42 podnikatel Moravskoslezský Kočov bez politické příslušnosti
28. Michaela Hanzlík žena 51 vedoucí turistického informačního Široká Niva bez politické příslušnosti

Skarabellová centra
29.
30.
31.
32.
33.
34. Ĺ l
35.
36.

Zmocněnec politické strany:

Ing. Josef Hetmánek, Leskovec nad Moravicí

Jméno, příjmení; místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, telefon, e-mail

Náhradník zmocněnce politické strany:

MUDr. Ctirad Musil, Dolní Nětčice

Jméno, příjmení; místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, telefon, e-mail

,,



MUDr. Ctirad Musil, předseda politické strany Moravané

Jméno, příjmení a označení funkce osoby oprávněné jednat jménem politické strany

podpis oprávněné osoby

V Brně, dne 29.07.2021

Přílohy:

Prohlášení kandidátů
Potvrzeni o složení příspěvku na volební náklady



Doplnění kandidátní listiny
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Volební kraj: Moravskoslezský

Moravané
název politickC strany

Kandidáti:
Poř.č. Jméno Příjmení l Pohlaví l Věk Povolání l Obec, kde je kandidát Polit. strana

kandidáta přihlášen k trvalému pobytu Název µ)litickC strany/politickCho
ke druhému hnutí, jehož je kandidát členem (pjný

název). nebo údaj ,.bez politickédnj voleb příslušnosti'"

29. jiří Minařík muž 51 strojvedoucí Ostrava bez politické příslušnosti
30. Vladimir Herout muž 62 výpravčí Ludgeřovice bez politické příslušnosti
31. František Kolínek muž 43 řidič Nedašov bez politické příslušnosti
32. Roman Zvoníček muž 46 elektromechanik Brumov - Bylnice bez politické příslušnosti
33. Tomáš Kleibl muž 25 strojník Uničov bez politické příslušnosti
34. Alois Nezbeda muž 77 řezník jV,/ Loštice bez politické příslušnosti
35. jiří Žváček muž 58 strojník ,1ti Chudébŕn- á/á b"" politické příslušnosti
36. Petr Srovnal muž 61 dělník S€Ricema~HanéJ7e/7/ c' 4g bez politické příslušnosti

r

,

l

Zmocněnec politické strany:
09 -08- 2021

Ing. Josef Hetmánek, Leskovec nad Moravicí

Jméno, příjmení; místo. kde je přihlášen k trvalému pobytu, telefon, e-mail

Podáno v Ostravě 9.8.2021

,podpis h
(

Příloha: Prohlášení kandidátů



Be. jan Beroi. ,ek - referent pro správní činnosti

Moravskosle, ský kraj

28. října 117

702 18 ostřä@

Ing. Josef Hetmánek

793 68 Leskovec nad Moravicí

Korespondenční adresa:

V Široké Nivě 5.8.2021

", (y{r-,Ĺ

Žádost o opravy na podané kandidátni listině strany Moravané pro volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021 ve volebním kraji
Moravskoslezském

Prosím o opravu těchto údajů:

Kandidát č. 3 tituljudr. opravit na jUDr.

Kandidátka č. 6 v povoláníosvč opravit na OSVČ

Kandidát č. 7 titul MBA. opravit na MBA

Kandidát č. 8 před titul DiS. dopsat čárku

Kandidát č. 11 v povolánI osvč opravit na OSVČ

Kandidát č. 12 před jméno Radúz doplnit titul Mgr. a v kolonce povoláni dopsat za pedagog -
přírodovědné obory, OSVČ

rKandidát č. 20 v povolání osvč opravit na OSVČ

Děkuji za vyřízeni

Zmocněnec politické strany Moravané v rámci volebního kraje Moravskoslezského

Ing. josef Hetmánek



Kandidátnílistina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu Česk, KUMSP00YNYDF"' '
konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Volební kraj: Moravskoslezský '
politické hnutí

Hnutí Prameny
Kandidáti:

KRAJ ,,
.,' "' -ť-! ._ "

ip

,=,

,r " l
Limy ^- /~y- 'ŕ ..Q , Ĺ . i

Poř. Jméno a příjmení Pohlaví Věk Povolání Obec, kde je Název politického hnutí,
č. kandidát jehož je kandidát členem

přihlášen popř. údaj "bez politické
k trvalému přls/ušnosti"

pobytu

podnikatel, zakladatel spolku
1 Jiri Sapeta múz 46 Ostrava bez pohticke prls|usnoshE-koruna z.s

. , . , .. CESTA ODPOVĚDNÉ2 Aleš Bystriansky múz 41 referent pro pamatkovou peci Opava SPOLEČNOSTI

podnikatel, zakladatel spolku
3 Miroslav Sapeta múz 50 Ostrava bez polmcke pr|s|usnostl

E-koruna z.s

, . řidič autobusu, aktivnív Činné London Ontario . . , .. . .4 Slavomr Marek múz 66 ' bez pohticke pr|s|usnostl
kompetenci Kanada

invalidní důchodce, aktivní v , . . , ., . .
5 Jan Jedhcka múz 48 B|udovlce bez polmcke pr|s|usnosqČinné kompetenci

máma domškoláků,
6 Marcela Poživilová žena 34 zakladatelka spolku E-koruna Ostrava bez politické přIslušnosti

Z.S

důchodce, aktivní v Činné ., . . . , ., . ,
7 Helena Farkasova zena 61 Kopr|vn|ce bez polmcke prls|usnost)

kompetenci

CESTA ODPOVĚDNÉ
8 Be. Simona šnajdrova zena 47 ucitelka Ostrava SPOLEČNOSTI

... . . podnikatel, zakladatel spolku9 Jlřl Majcher múz 43 Havirov bez političke pr|s|ljsnost)
E-koruna z.s

revizní technik, zakladatel · 1---· . · -. - .
10 Milan Hrůz múz 64 Česky esin bez pohticke pr|s|usnostl

spolku E-koruna z.s

, . učitelka, zakladatelka spolku ,. , .. . .11 Blanka Zamazalova zena 38 Bhzevedly bez političke prfs|usnost1
E-koruna z.s

, . podnikatel, zakladatel spolku , .. . ,12 jan Vesely múz 58 Paskov bez politické pr|s|usnost|
E-koruna z.s

Zmocněnec politického hnuti':

Denisa Tichá

jméno, přijmeni

telefon

strava Nova
Bělá

místo trvalého pobytu

e-mail

podpis

Přílohy:
Prohlášeni kandidátů
Potvrzení o složeni příspěvku na volební náklady

'-..j

KUMSP00YNYDF



Náhradník zmocněnce:

Šárka Tekielová

jméno, příjmení

Ostrava-Radvanice, 716 00
místo trvalého pobytu

Osoba oprávněná jednat jménem politického hnutí:

podpis
f

Aleš Svoboda
jméno, přijmení

1. Místopředseda hnuti'

funkce """><dpis

f',l
l

l' J

Přílohy:
ProhhášenI kandidátů
Potvrzení o složeni příspěvku na volební náklady

l



La ,j [j {!ÁTfj( ůgn nj Pc'l.

' " "' u
l podnikatel, zakladatel spolku

". l yiň Sapeta ·muz46k
ŕ l oruna z.s. _ _

,· 2 =:' žienal 7Ĺčitdka

Mi'o'lav Luž)50podnikatel, zakladatel spolku
' 3 !Sapeta ' ! i koruna z.s.

. i l řidič autobusu, aktivní v4 Slavom" h,užk6občanské iniciativě Život s
Marek V. ,! ,cinnou kompetenci

L l

!invalidní důchodce, aktivní v
,,· 5 Jan Jedlička inuž A8Tobčanské iniciativě Život s

činnou kompetencí

E" :Ostrava
i
l

1)strava

l
E- b,,,,,,

l
,

Í'říbor
iÉri

Jfä"ň

!1""¶?

!
Mnutí Prameny
ÍCESTA
ODPOVĚDNÉ
1SPOLEČNOSTI
'bez politické
bříslušnosti

bez politické
Příslušnosti

lez politické
příslušnosti 09 mi

.bankovní specialista, aktivní v
6 'Viktor Resner 'muž ,38'občanské iniciativě Život s Kopřivnice

l ,činnou kompetencí. . ,_ .,., _,, ,,._ i
' . )důchodkyně, aktivní v občanské ť7 '::lk':,?ová 'žena'6liniciativě Ž,ivot s činnou Kopřivnice

: , : :kompetencl
i iC,8 Aleš , ! J lkeferent pro památkovou péči Ôpava

l,Bystrian'ky , l l
, '

péz politické
Příslušnosti

,bez politické
příslušnosti
ICESTA
ODPOVĚDNÉ
ĹSPOLEČNOSTI

9 'jiří Majcher buži'!t:Ž:",':,'.: za'ladatel spolku E- i,,,,,,, =,',:'

'. l0jdilan Hrúz tnužb4b'"izrlí technik, zakladatel SPOlk"É,,ký Těšínkg' p?litic!é
l i !E-koruna z.s. ' pnslusnostil, ll=,,,,, hna!'8}:::'u'nF':Ť'"'a'eka s,olku E- b,,,,,d'y ::,:l'C::':,:'

l . V podnikatel, zakladatel spolku E- } bez politickél l' 12Jan Vesely muz 58, iPaskov ., V .
i , ,koruna z.s. : pnslusnosti

: , ' Yi ,programátor, aktivní v Činné ! bez politické13 Antonin Janec,muz 39i . Dolní Lhota ., . .
S , ,' .. kompetenc!_ ,.. ; pnslusnosti

chovatel koní, jezdec z povolání, !
Radovan kovář a sedlář, aktivní v 'Wien, . bez politické14!Chromý múz 53 občanské iniciativě Život s Rakousko příslušnosti

. . , : ' ,, činnou kompetencí :
.., .., _ ,, ., _. _.. _ .,__,, _.

g

zdravotník, aktivní v občanské Ĺ) " ' ''Tereza : Ostrava - ' cz pohticke
6 15! 'zena'30'lnlclatlve život s cinnou : ,, . .Kolarova : , 'Poruba Frlslusnostl

kompetenci ' j
.manažer v cestovním ruchu, : ' . . .

16,Karel Žerdík muž 59'aktivní v občanské iniciativě Štramberk Pgt P?lltlclŠe
l - . V. , prlslusnostll _ _ : , Zivot s cinnou kompetenci

.. Marcela . máma domškoláků, zakladatelka bez politické" .. . . zena34 'Ostrava V .," 17 Pozmlova spolku E-koruna z.s. .prlslusnostl



0/,7
Dobrý den,

prosíme u kandidáta č. 4 Slavomíra Marka o upravení adresy na kandidátni listině na adresu trvalého pobytu
Příbor

U kandidátky č. 15 Terezy Kolářové prosíme o přepsání údaje o obci na Ostrava.

U kandidátů č. 13 Antonína jance, č 16 Karla Žerdíka dokládáme vlastnoručně podepsané prohlášeni Toto
dnes doručíme Qsobně.

U kandidátky č. 2 Simony Šnajdrové prosíme o doplnění údaje v kolonce povoláni - učitelka, zakladatelka .
komunitní školy.

Děkujeme za ochotu. Denisa Tichá
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KANDIDÁTNÍ LISTINA

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
ve dnech 8. - 9. října 2021

volební kraj MORAVSKOSLEZSKÝ

Aliance pro blldoucnost
.Věk (k

druhé .
. Obec, kde je Název politické strany či politického hnuti, jehožp.č. Jméno a přijlneni Pohlaví mu dni Povolání kandidát přihláŠen je kandidát členem, případně údaj ,,bez polické

voleb .
t.j.9.10. k trvalému pobytu příslušnosti

2021

l Mgr. René Lakomý 51 místostarosta Kopřivnice Zdraví Sport Prosperita
muŽ ^ É

e E
:3tlumočnIk a lektor cizícĺ1 jazyků, U)

2 Mgr. Barbora Tocauerová 45 předsedkyně MoravskosleQého spolku Opava bez politické příslušnosti "U

'ena úľ g g
za

3 Be. Pavel Gazda

.

50 hlavní trenér SCM Frýdek-Mistek Morávka bez pohtické přis|ušnost| g

múz
=

4 Mgr. Pavel Bittner 54 pojišťovací makléř Opava Aliance pro budoucnost

muž

. . . ROZUMNÍ - Petr Hannig - ta spravedlnost a Životní5 Petr Rabas 68 trenér JUDO Karvina ..
jistoty

V

múz

6 Ing. Josef Petrí( 55 OSVČ Bruntál bez politické přislušnosti

'7/j/
y

t



7 My". Lu mír Pospěch 62 radní Kopřivnice Zdraví Sport Prosperita
muž

8 Ing. Zdeněk Wilček 31 vědecko-výzkuinný pracovník Kopřivnice Zdraví Sport Prosperita
V

muž

9 Be. Ludmila DobjĹsová 27 ekonom Hodslavice Aliance pro budoucnost

SW ČW'/" í žena

· · · 55 p'acovnice v sociálnIch službách, členka Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA10 Renata Sikorova . . Ostrava ·-spolku Spolecne pro Ostravu ZVIRAT
žena

. . prodavačka - specialista ovoce zeleninaj] Petra Obiralova 28 Frydek-Mistek bez pohticke prls]usnostlochrance zvirat
žena

12 Radka Jalůvková 40 zubní technik Kopřivnice bez politické přísluŠnosti

žena

13 Michal Gaydicza 53 technik opravář Nový Jičín Aliance pro budoucnost

muž

14 .Jiří JadrníČek 37 stavbyvedoucí Kopřivnice bez politické příslušnosti

muž

15 Libor Polášek 47 šéftrenér hokeje Závišice Zdraví Sport Prosperita

muž

16 Petr Sikora 56 obchodní zástupce - manažer Ostrava Aliance pro budoucnost

muž

t
17 Lenka Quitová 46 kondiční trenérka Kopřivnice Zdraví Spoil Prosperita

q/d ¢r& ' žen,
l



18 René Rusnok 53 mechanik opravář letecké techniky Nový Jičín Aliance pro budoucnost

muž

19 Ivana Chodurová 31 mateřská dovolená, ochránce zvířat Kopřivnice bez politické příslušnosti

žena

, OSVČ, majitel penzionu . . . .20 Ing. Jaroslav Hruby 56 Kopřivmce Zdraví Sport Prosperita

m,, 7/i' DF7·
l

21 Tom Bartoň 25 OSVČ Suchdol nad Odrou Aliance pro budoucnost

muž

22 Michaela Knápková 33 OSVČ, kadeřnice Šenov ,Nového Aliance pro budoucnostJicma
žena

23 Lukáš Gaydicza 41 technik betonárky Nový Jičín Aliance pro budoucnost
V

múz

· V. · i " " ROZUMNÍ - Peti' Hanniu - za spravedlnost a životní24 JIndrlch Vesely 72 stro ar, důchodce Ostrava ..jistoty
muž

25 Zdeněk Pisařovic 50 OSVČ Nový Jičín bez politické příslušnosti

muŽ

26 Daniel Hannig 53 servisman motocyklů Opava bez politické příslušnosti

muž
a-

27 Jakub Dob& 27 strojní technik Nový Jičín Aliance pro budoucnost
'7/,9 Oŕn ( m,Ž

l'

28 Ivana S+mA«wé— l 50 zainěstnanec obchod úľ Ostrava a4tabé¥ka Aliance pro budoucnost

Q ouA žena Q/s( .. a"/e ď/j"
. aGn Di"n



F

29 Roman Bčláček 57 strojník technických služeb Opava bez politické příslušnosti

muž

30 Milana Kulagová 51 účetní Opava Aliance pro budoucnost

žena

31 Jiří Kukol 45 OSVČ Suchdol nad Odrou Aliance pro budoucnost

muž

32 Martin Mička 31 invalidní důchodce Frenštát poĹ Aliance pro budoucnost
· Radhostěin

muž Ý/í OK' .

33 Petr Červenec 49 OSVČ Studénka Aliance pro budoucnost

muž

. - , , Šenov u Nového .34 Petr Knapek 39 OSVC, výroba nabytku Jičína Ahance pro budoucnost

muž

35 Zdeňka Bittnerová 76 důchodce Opava - " " ' Aliance pro budoucnost

žena q/7 om . l
36 Lucie Prudilová 44 operátor výroby Nový Jičín Aliance pro budoucnost

žena



" r

Zmocněnec:
Jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště Podpi'

... .Mgr. Jin Bilek 767 01 Kromeríz

Náhradník zmocněnce:
Jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště P dpis

. . . .Vladunir Machclnlk
708 00 Ostrava - Pol1lba

Osoby oprávněné jednat jménem Aliance pro budoucnost

Jméno a pří,jmení Funkce Datum Podpis

předseda AlianceIng. Pavel Sehnal 27.7.2021pro budoucnost

Přílohy:
Prohlášeni kandidátů



|||||||||||||!|||m||Ĺ|i||Ĺ|||||||||||||||||l||||||i
KUMSP00YNYHV

Kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky ku' - .

U
S+

konané ve dnech 8. a 9 ř'jna 2021
, :°"kjg2

7 ,~, -l
Volební kraj Moravskos!ezský. . . ._ _ _ _, . . .. ,.

,,
Strana zelených . , . .. .,

,.Název po|i"ticke sÍrany, pohtického hnutí nebo koalice ')

Kandidáti:

1. Mgr. Martina Dušková, žena,
42 let
jméno a př/jmen/ kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni voleb

2. Mgr. Dennis Hennhofer, muž,
28 let
jméno a př//men/ kandidáta, """"'
pohlaví, věk ke druhému dni voleb

překladatelka, koordinátorka projektů
Institutu aktivního občanství
povoláni

Trojanovice

obec, kde je kandidátpřih/ášen k trvalému
pobytu

Strana zelených
název poh'tické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj ,,bez politické příslušnosti"

učitel na gymnáziu

povoláni

Ostrava

obec, kdeje kandidát přihlášen k trvalému
pobytu

Strana zelených
název politické strany nebo politického
hnutí, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj,,bez politické příslušnosti"



3. MUDr. Gabriela Jahůdka
Vaníková, žena, 49 let
jméno a př/jmen/ kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni voleb

4. Mgr. Veronika Urbánková,
žena, 38 let
jméno a př//men/ kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni voleb

5. Ing. Pavla Brady, žena, 49 let

jméno a při/men/ kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni voleb

lékařka v oboru dětská a dorostová
psychiatrie
povoláni

Ostrava

obec, kdeje kandidát přihlášen k trvalému
pobytu

Strana zelených
název politické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj,,bez politické příslušnosti"

středoškolská učitelka

povoláni

Nový Jičín

obec, kdeje kandidát přihlášen k trvalému
pobytu

Strana zelených
název politické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj,,bez politické příslušnosti"

soudní znalkyně

povoláni

Opava

obec, kdeje kandidát přihlášen k trvalému
pobytu

Strana zelených
název politické strany nebo politického
hnutí, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj,,bez politické příslušnosti"



6. Ing. Jindřich Víšek, muž, 41
let
jméno a př//'men/' kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni voleb

7. Be. et Bc. Filip Larmer, muž,
31 let
jméno a př/jmeni kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni voleb

8. Simona Streitová, žena, 53

jméno a př/jmen/ kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni voleb

obchodní ředitel ve strojírenství

povoláni'

Ostrava

obec, kdeje kandidátpřih/ášen k trvalému
pobytu

Strana zelených
název politické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj",,bez politické příslušnosti"

asistent senátora, IT konzultant,
ekonom, psycholog, hudebník
povoláni

OL -08- 2021
Nový dičhr JuĽ~'
obec, kdeje kandidátpřih/ášen k trvalému"
pobytu

Strana zelených
název politické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj ,,bez politické přis/ušnosti"

zdravotní sestra

povolání

Opava

obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému
pobytu

Strana zelených
název politické strany nebo politického
hnuti. jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj ,,bez politické přis/ušnosti"



9. Mgr. Ondřej Syrovátka, muž,
42 let
jméno a př//men/ kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni voleb

místostarosta Nového Jičína

povoláni

Nový Jičín

obec, kdeje kandidát přihlášen k trvalému
pobytu

Strana zelených
název politické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj,,bez politické příslušnosti"

10. Ing. Šárka Kadlecová, žena,
40 let
jméno a př//men/ kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni
voleb

11. MgA. Daniel volný, muž, 37
let
jméno a př//men/ kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni
voleb

propagátorka barefoot a šátkováni,
projektantka . .. ... ., , _ ,,.
povoláni

Havířov

obec, kdeje kandidát přihlášen k trvalému
pobytu

bez politické příslušnosti
název politické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj.,bez politické příslušnosti"

herec Slezského divadla, zastupitel
.Opavy
povoláni

Opava

obec, kdeje kandidát pňh/ášen k trvalému
pobytu

bez politické příslušnosti
název politické strany nebo politického
hnutí, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj,,bez politické příslušnosti"



12. Bc. Veronika Cinková, žena,
30 let
jméno a př//men/ kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni
voleb

komunitní manažerka

povoláni

Opava

obec, kdeje kandidát přihlášen k trvalému
pobytu

Strana zelených
název politické strany nebo po/itickeho
hnutí, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj ,,bez politické příslušnosti"

13. Ladislav vrchovský, muž, 73
let
jméno a př/jmen/ kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni
voleb

důchodce, spisovatel

povoláni

Ostrava

obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému
pobytu

Strana zelených
název politické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj,,bez politické příslušnosti"

14. Karin Borejová, žena, 49 let

jméno a př//men/ kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni
voleb

provozovatelka fitness a relaxačního
centra, zakladatelka Nadačního fondu
Lidé a zvířata
povoláni

Janovice

obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému
pobytu

bez politické příslušnosti
název politické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj,,bez politické příslušnosti"



15. Mgr. Pavel Bártek, muž, 67
let

jméno a př//meni kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni
voleb

16. PaedDr. Radana Parmová,
žena, 61 let
jméno a př//men/ kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni
voleb

ředitel divadla, člen Rady města Nový
Jičín

povolání

Nový Jičín

obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému
pobytu

Strana zelených
název politické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj,,bez politické příslušnosti"

učitelka na gymnáziu

povoláni

Ostrava

obec, kdeje kandidát přihlášen k trvalému
pobytu

bez politické příslušnosti
název politické strany nebo poh'tického
hnutí, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj,,bez politické příslušnosti"

17. BCA. René Šmotek, muž, 49
let
jméno a př/jmeni kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni
voleb

činoherní herec

povoláni

Ostrava

obec, kde je kand/dátpřihlášen k trvalému
pobytu

Strana zelených
název politické strany nebo politického
hnutí, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj,,bez politické př/s/ušnosti"



18. Šárka Sochorová, DiS., žena,
45 let
jméno a př//'men/ kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni
voleb

péče o děti

povoláni

Nový Jičín

obec, kdeje kandidát přihlášen k trvalému
pobytu

Strana zelených
název politické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj ,,bez politické příslušnosti"

19. Ing. Vladan Mácha, muž, 57
let
jméno a př/jmen/ kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni
voleb

°'t'ij¶-

,O. Lřáňa Krajčová, žena, 37 let

jméno a při/men/ kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni
voleb

provozovatel kulturní památky
Bartošovický m,lýn, včelař
povc/ánl

Bartošovice

obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému
pobytu

Strana zelených
název politické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj,,bez politické příslušnosti"

asistentka v laboratoři

povoláni

Ostrava

obec, kdeje kandidát přihlášen k trvalému
pobytu

bez politické přislušnosti
název politické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj,,bez politické příslušnosti"



21. Ing. Rostislav Stoček, muž,
46 let
jméno a př//men/ kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni
voleb

04 -08- 2021
í

22Jk"Kateřina Kazická, žena, 52

let
jméno a př/jmen/ kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni
voleb

obchodní manažer v IT

povoláni

Kravaře

obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému
pobytu

Strana zelených
název politické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj,,bez politické příslušnosti"

výtvarnice

povolání

Ostrava

obec, kde je kandidátpřih/ášen k trvalému
pobytu

bez politické přIslušnosti
název politické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj,,bez politické příslušnosti"

23. Martin Maniš, muž, 51 let

jméno a při/meni kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni
voleb

zaměstnanec strojírenské firmy

povoláni

Krnov

obec, kde je kandidátpřih/ášen k trvalému
pobytu

Strana zelených
název politické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj,,bez politické příslušnosti"



24. Mgr. Zdeňka Nováčková,
žena, 63 let
jméno a př//men/ kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni
voleb

OL -08- 2021
,C ¶J1Ů

25.MgrD,libor Váhala, muž, 35 let

jméno a př//menl kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni
voleb

26. Alena Svobodová, žena, 58
let
jméno a př//inen/ kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni
voleb

anesteziologická sestra

povoláni

Ostrava

obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému
pobytu

Strana zelených
název politické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj,,bez politické příslušnosti"

odborný pracovník v laboratorních
metodách
povoláni

Nový jičín

obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému
pobytu

bez politické příslušnosti
název politické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj,,bez politické příslušnosti"

produkční Beskydského divadla

povoláni

Nový Jičín

obec, kdeje kandidátpřih/ášen k trvalému
pobytu

bez politické přís|ušnosti
název politické strany nebo politického
hnutí, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj,,bez politické příslušnosti"



27. Bc. Lukáš Haupt, muž, 45 let

jméno a př/jmen/ kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni
voleb

28. Helena Pospěchová, žena,
61 let
jméno a př//men/ kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni
voleb

29. Mgr. Martin Packa, muž, 41
let
jméno a přljmeni kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni
voleb

kreativní produkční mobilní aplikace
, pro turistické atraktivity, _ .. ,
povoláni

Praha

obec, kdeje kandidátpřih/ášen k trvalému
pobytu

Strana zelených
název politické strany nebo politického
hnutí, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj,,bez politické příslušnosti"

školnice v MŠ

povoláni

Nový Jičín

obec, kdeje kandidát přihlášen k trvalému
pobytu

bez politické příslušnosti
název politické strany nebo politického
hnuti.. jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj,,bez politické příslušnosti"

procesní analytik

povoláni

Ostrava

obec, kdeje kandidát přihlášen k trvalému
" pobytu

Strana zelených
název politické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj,,bez politické příslušnosti"



30. MgA. Karin Zadrick, žena, 46
let
jméno a přl/men/ kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni
voleb

multimediálni umělkyně, artdirektorka

povoláni'

Praha

obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému
pobytu

Strana zelených
název politické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj,,bez politické příslušnosti"

,, °'t)"/:/:'
31. Pavel Běčák, muž,,Si1et taneční mistr, manažer

jméno a př//meni kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni
voleb

povoláni

32. Mgr. Richard Pešat, muž, 45
let
jméno a při/men/ kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni
voleb

OL -08- 2021 Í
©pava" Lhcu<cLĹ u L,'tuLto,/i'c,
obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému
pobytu

Strana zelených
název politické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj,,bez politické příslušnosti"

vedoucí oddělení sociálně-právní
,ochrany dětí
povoláni

Nový Jičín

obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému
pobytu

Strana zelených
název politické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj ,,bez politické příslušnosti"



33. Mgr. David Čech, muž, 36 let

jméno a při/men/ kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni
voleb

zástupce ředitele střední školy

povoláni

Světlá Hora

obec, kdeje kandidát přihlášen k trvalému
pobytu

Strana zelených
název politické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj,,bez politické př/b/ušnosti"

34. Ing. Pavel Durčák, muž, 40
let
jméno a př//men/ kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni
voleb

35. Lucie Jančaříková, žena, 35
let
jméno a pňjmenl kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni
voleb

lektor výpočetní techniky

povoláni'

Opava

obec, kdeje kandidát přihlášen k trvalému
pobytu

Strana zelených
název politické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj,,bez politické příslušnosti"

projektantka zahrad, dětských a
školních hřišť
povoláni

Nový jičín

obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému
pobytu

Strana zelených
název politické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj,,bez politické příslušnosti"



36. Milan Gabzdyl, muž, 42 let

jméno a př//men/ kandiááia,
pohlaví, věk ke druhému dni
voleb

energetický auditor, zastupitel města
Příbora
povoláni

Příbor

obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému
pobytu

bez politické příslušnosti
název politické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj ,,bez politické příslušnosti"

.ď-"'

N Ing. Jana Rajnoch, žena, 33
let
jMéno a př/jmen/ kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni
voleb

VyŠkrtnutl'-

OL -08- 2021
Í/.Ĺk' ij

N Magdalena Schreiberová,
žena, 70 let
jInéno a př//men/ kandidáta,
poh/av/, věk ke druhému dni
voleb

specialista řízeni kvality

povoláni

Opava

obec, kdeje kandidát přihlášen k trvalému
pobytu

Strana zelených
název politické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj,,bez politické příslušnosti"

laborantka

povo/án/

.

v)/íL-tmAÚL-

.Opava

obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému
pobytu

Strana zelených
název politické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj,,bez politické příslušnosti"

_-< _._._-



Jakub Valihrach
jméno a př//meni zmocněnce politické
strany, politického hnuti nebo koalice

Pavel Měkýš
jméno a přijmen/ náhradníka
zmocněnce politické strany,
politického hnutí nebo koalice

pa Vr s ":""
jméno, přlimen/ a" tunkcě osobý'
oprávněné jednat jménem politické
strany nebo politického hnuti

Berg
jméno, př/jmén/ ' a funkce osoby
oprávněné jednat jménem politické
strany nebo politického hnuti

Ostrava
místo, kde je zmocněnec přihlášen
k trvalému pobytu

podpis zmocň nce

.Opava ,.,.,,,. ..,..,,.,..,_.. .__..._.....,,,_ ,,.
místo, kde je náhradník zmocněnce
přihlášen k trvalému pobytu

_, .,_,,._ ..., .....
podpisj'oprávněné o o y

po

V Cs/m ·ť" dne '3C'. 7 b ?CLL(

') Uvede se odpovidajici.
") Uvede se v případě, že se jedná o koalici.

Přílohy:
Prohlášeni kandidáta
Potvrzeni o složení příspěvku na volební náklady
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Kandidátni listina pro volby do Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky

Konané ve dnech 8 a 9 října 2021

Volební kraj h'ck'Al' -CR c ý u
S'E,U/L'R/

Název politického hnutí Senioří21

Ó9 -08- 2021

jn ))
l"

Kandidáti : ,

1.
ŕt'j7"',<

Jméno, přIjmenI, pohlaví, věk, povolá ní
U'

/ÝU Z 72 A' ,ZS ,.'^) 09 -08- 2021

Obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu.
Oj" 7"/? R Yí5'

Název politické strany čí politického hnutí, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj ,,bez politické přIslušnosti"

Senioři 21

Název politického hnutí, které kandidáta navrhlo
V O

2, j7?Roj"ím v be'a? OIl' ce
Jm¢no, přIjmeni, pohlaví, věk, povolání

49 K

Obec, kde je kandidát přihlášen ktrvalému pobytu
O j" Tlí "g

Název politické strany čí politického hnutí, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj ,,bez politické příslušnosti"

Senioři 21

Název politického hnutí, které kandidáta navrhlo



3. R n ljôS LÁV RVPPE/V TH4L
jO :ctn'Dce

0 0

Jméno, přIjmenI, pohlaví, věk, povolání
/ýu z" r qý 09-08- 2021

Obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu
Oj"7"/2 J9 r"A

Název politické strany čí politického hnutí, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj ,,bez politické příslušnosti"

Senioři 21

Název politického hnutí, které kandidáta navrhlo

,, ,, pe7r Kal d us ,D
O

jméno, příjmeeÍ, pohlaví, věk, povolá ní
/!1l"z Af A? n' ,ů5 09 -08- 2021

Obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu
OPAY,9

Název politické strany čí politického hnutí, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj ,,bez politické příslušnosti"

Senioři 21

Název politického hnuti, které kandidáta navrhlo

O

5. /ng, D/gy/i) jO V¢hVDcE
Jméno, přjjmenÍ, pohlaví, věk, povoláni

Muž 7 l' ,9Z ,6 09-08-2021
Obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu

Dp/9yj9
Název politické strany čí politického hnutí, jehož je kandidát Členem,
popřípadě údaj ,,bez politické přIslušnosti

Senioři 21

Název politického hnutí, které kandidáta navrhlo



/yEE,mA4mí4 l [09 -08- 2021

6 IYGR. ĺ /Ň'SE u clýl',9 ce
jméno, přIjmení, pohlaví, věk, povolání

2EN'A 6'6 i?.

Obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu
O S TR,9 YA

Název politické strany čí politického hnutí, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj ,,bez politické přIslušnosti

Senioři 21

Název politického hnutí, které kandidáta navrhlo

I " ( C7

, EL9 )b'c/7'u ĺ e
'"'=:"' '=' 4ií ,BÍ9 -08-

Obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu
As7x?/9vlg

Název politické strany čí politického hnuti, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj ,,bez politické přIslušnosti

Senioři 21
P PP

Název politického hnutí, které kandidáta navrhlo

, bedr;sX,9 D
j U L>l)u ce

Jméno, přIjmení, pohlaví, věk, povolání
Z"EMR 6 6 R .

Obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu
OS T/?,g //Ä

Název politické strany čí politického hnutí, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj ,,bez politické příslušnosti

Senioři 21
0

Název politického hnuti, které kandidáta navrhlo



9
Jméno, přIjmení, pohlaví, věk, povoláni

Obec, kde je Kand" ' přihlášen k trvalému pobytu

Název politické strany čí politického hnutí, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj ,,bez politické příslušnosti

Senioři 21

Název politického hnutí, které kandidáta navrhlo

10 .
Jméno, přIjmenI, pohlaví, věk, povolání

Obec, kde je kandidát přih ' en k trvalému pobytu

Název politick' trany čí politického hnutí, jehož je kandidát členem,
popřípa " daj ,,bez politické přIslušnosti

Senioři 21

0 0 00

Název politického hnutí, které kandidáta navrhlo

/yAn/S' jEUFEL
l L

yreš'nr
Zmocněnec politického hnutí místo, kde je přihlášen

k trvalému pobytu

Náhradník zmocněnce místo kde je přihlášen
k trvalému pobytu

Podpis zmocněnce politického hnutí



jaromír Fojtík

Osoba oprávněná jednat jménem
politického hnutí

Pod is oprávněné osoby

J

V d,, 2d'. iY. 2U2 i1

Přílohy: Prohlášení kandidáta
Potvrzeni o složení příspěvku na volební náklady



Kandidátní listina

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Morav.skoslezský
Volební kraj'

Šyýcarská demokracie (www.svµ'arsku-demohacie. cz)
Název politického hnuti'

,),'),'
Kand dáti:

Poř. . Věk Obec, kde je kandidát
Název politické strany nebo

č. jméno a přijmeni Pohlaví ke druhému Povolání přihlášen k trvalému
politického hnutí, jehož je

dni voleb pobytu kandidát členem, případně,,bez politické příslušnosti"

1. Ing. Tomáš Raždík muž 39 Stavební inženýr Ostrava švýcarská demokracie(www. svycarska-demokracie. CZ)

2. Ing. Valéria Va/samisová žena 62 Elektro projektantka Ostrava Bez politické př/s/ušnosti

3. PhDt Antonín Barcuch muž 64 Archivát historik Ostrava Bez politické příslušnosti

4. MUDr. Eva chýlová žena 62 Lékařka Ostrava Bez politické příslušnosti

5. Mgr. Klára Hinterreiter žena 45 Lékárnice Ostrava Bez politické př/s/ušnosti

6. Ing. jan Koutný muž 66 Podnikatel "" Ostrava Bez politické příslušnosti .

Mgr. Marta Vítková žena Učitelka Ostrava Bez politické př/s/ušnosti
'. " 02-08- 2@j
:: == sa é: =:Z," =, =a==

,O. ___ __ _ ;g -;g- 2m ,3,j\
11.
12.
13.
14.
15.

J

^
:X
U)
"U

-C
Z
-C
ä)
^

1/3



Ing. Tomáš Raždík předseda politického hnutí
Švýcarská demokracie (www. sYycarsku-demokracie. Cz)

Osoba oprávněná jednat jménem polit. hnuti
jméno, přijmenÍ, označeni funkce

, E,",TU'jÉ ,,, L?q- 7 ,,,,

podpis oprávněné osoby

Přílohy:
· Proh!ášení kandidáta
· Potvrzeni o složeni příspěvku na volební náklady

n)'\°):e))'a:':7,),)))!!^"'
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16.
17. '
18. _ _ J
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26. " " '" "
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

l l

94lou Slova ôS724\/A -ž>' 32Eh l *!)030
Zmocněnec P~ké~ERŕ, politického hn
jméno, příjmení, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu

jät' »')ležel , ostĺz^\/^ BiZ qô
Náhradník zmocněnce
jméno, příjmení, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu

podpis zmocněnce

2/3


