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

Otevřeme Česko normálnímu životu _mÔra\/SKQSIEZSKY kraj , 6?
Název politické strany/politického hnutí

4,, m "
Volební kraj: Moravskoslezský kraj :'1tt /g>g1 a

Kandidáti, Lht, ,Khh,. f'-c .l

Věk Obec, kde je Název politické strany nebo
. . . kandidát politického hnutí, jehož .jePor. Jméno Pohla k druhému dni . . .. . .

. .,. . , Povolani prihhášen kandidat členem (neC. a pr]jmenl vi voleb " ' i
(tj. k 9.10.2021) k trvalému zkratkou), popr. uda ,,bezpobytu politické příslušnosti"

]. PhDr. Martin Vacek, Muž 49 let Psychoterapeut Třinec bez·politické příslušnost
MBA

2. Marek Ťapal Muž 44 let Živnostník Orlová bez politické příslušnost
Lutyně

3. Lenka Karásková. DiS Zena 24 let Podnikatelká Třinec bez politické příslušnost
4. Dalibor Faikoš Muž 34 let Živnostník Sviadnov bez politické příslušnost
5. Be. Kateřina Zezulová Žena 32 let Servírka Opava bez politické příslušnost
6, jiří Stuchlik Muž 47 let Živnostník Sviadnov bez politické příslušnost
7.
8.
9.
10.
]].
12.
13.
14.
IS.
16.
17.
18.
19.
20. ,
21
7
L. _ .

23 :
24. l
_ .. .26.
27 ŕ
28, . .___
7'). :

'ú)

l ,
32.
33.
34.
35.
36.
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Zmocn'ěnec: ·

Igor Páleník Svinošice

, "Jméno, příjmení místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu

podpis zmocněnce

Náhradník zmocněnce:
Michala Sedláková Praha 4, 149 00

Jméno, příjmení místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu

Osoba oprávněná jednat jménem politické strany/pojitického hnutí:

Jakub Olbert - předseda hnuti

Jméno, příjmení, označení funkce

Jiří janeček, 1 místopředseda hnuti

Jméno, příjmení, označení funkce

o l oprávně ' osoby

podpis oprávněné osoby

V Praha dne 2.8. 2021



KANI)II)ÁTNĹ LISTINA
Iď

pro volby do Poslanecké snČniovny Parlamentu Ccské republiky konané ve dncch 8. a 9. října 2021
Otevřeme Česko normálnímu životu

&1&""" F ':|ilir|" ·1r'i |]],'/politickCho hnuti

Volební kraj: Moravskoslczský kraj

Kandidáti:

Poř. Jméno Pohla včk , , . . . .
... . . . Povolani Obec Název pohtickCho hnutiČ. a prll|nenl vi

l. PhDr. Mariin Vacek, Muž .19 lei Psychoterapeut Třinec bez politické přislušnost
MBA .

2. Marek Ťapal Muž 43 let Živnosinik ' Orlová bez politické příslušnost
3. Radek Velička Zena 42 let Publicista Příbor bez politické příslušnost
4. L.enka Karásková, DiS Ž.ěllíl 24 let Podnikatelka Třinec bez politické příslušnost
5. Dalibor Fajkoš Muž 34 let Živnosinik Sviadnov bcz politické příslušnost
6. Be. Kateřina Zezulová Žena 31 let Servírka Opava bez politické příslušnost
7. liří Stuchlik Muž 47 let Zivnostník Sviadnov bez politické přislušnost
8. Kamil Sedláček Muž 50 1c[ Podnikatel Bohumín bez politické přislušnost -
9. jiří Pasečný ' Muž 34 Icl Elcku'oinženýr Sviadnov bez politické příslušnost
10. Ján Toineš Muž 57 let Zivnoslnik Karviná bez politické přisjušnost
l j 7dcňka ŽAdková Zena 59 let Účctni Paskov bez poliiické pňslušnost
i2. Richard Korbel Muž 40 let automechanik Žabeň bez politickC příslušnost
13. Miroslav Košárek Muž 47 let Zivnostnik ° Ostrava bez politické příslušnost
14. Tomáš Soukup Muž 35 lei Z.ivnostnik Křišťanovice bez politické přislušnost
!5. Petr N¢u\virl Muž 48 let živnostník Osirava bez poliiické příslušnost
16. · Čestmír Lička Muž 29 Ĺcl Zjvlloslník Ostrava bcä' pditické příslušnost
17. Martin Šindelka Muž 29 Icl jednatel Ostrava bez politické l)řis]ušnosl

spokCnosti
E

18 !oLn,áš, Kaňa Muž 30 let Svářeč Břeclav bez politické příslušnost
!9. "F;antiš¢k Šulc Muž 5& let /\riista Praha bez poliúckC příslušnost
M). Mariin Janků Muž 47 lct Masér · Břeclav, bez I!gligeké přislušuost_
21. Stanislava Trantinová Zena 49 let Prova7.ochodkyl)č · Milovice bez poiili&ipřislušäost
22. Hana Polanská Žena 37 1¢1 Na mateřské ' Břeclav bez politické příslušnost

dovokné
23. Katarína Vak;chová Žena 43 let Letuška ., ,. , Rscnicé" """ "" """i&' i;i)iäické přislušnost
24. Václav Roub Muž 31 lei Montér Praha pg!ilicke [?řjslušl)osl
25 Ivana Š"rová Žena 30 Icl [)i¶pcč¢r Nová Paka bet po1ĹtickC při4ušno$l
26. Libor Čermák Muž 48 let Elckirikář Lovosice bez poliuckC př|slySnost
?7. David Mojžiš Muž 33 1¢1 Skladník Lovosice bez politickč přis|ušnosl
28. jan Šimon , Mg_ .,, 71 let Důchodce Jesenice bez politické příslušnost
29. "Ýlastirnil Hájek " Muž 66 let Důchodce Lovosice bez politické pŕislušnost
30.' jiří Kabát - Muž 64 lcl OSVČ Praha bez poliiickC přislušnost
3 i. Vlastimil Dlouhý Muž " 'SB la Lodník Lovosice bez politické přislušnosí
32, Helena Krupková Zena 51 1¢1 l'odnikatejka Praha bw po|ilické přis]llšnosl
33. Alan Šulc Muž 30 lei ŽonglCr Praha bez poliiické přislllŠl]Ost
34. Martina jdiňková Zena '13 let _ , OSVČ Průhonice " . bez politickC přis]ušn(N|
35.. Ron)al) Mánek Muž -1() Icl 7.ahriidnik , , Pra|!g, , bez politické přis|ušnosl
;6. jiří "|'áb()rský Muž 39 la Truhlář - Sirančicc bez politické příslušnost

ŽÍl
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}S
ký úřad pro Moravskoslezský kraj

10/8
l ,Yntifikátor datové schránky: 8x6bxsd
í/,tf"'

" r " .''Ů/'
El Věc: Odvoláni volebního zmocněnce za hnuti Otevřeme česko normálnímu životu

" Odvoláváme volebního zmocněnce politického hnutí Otevřeme normálnímu životu,
.;· Igora Páleníka. datum narozeni Svinošice a jmenujeme nového

7,mocněnce Michalu Sedlákovou. datum narozeni: 7 Praha 4. 149 00 tel:

Volební zmocněnce:
Michala sccj|áková

' Ji,nénÔ, příilneni

Praha 4, 149 00

místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu

Podpis volebního zmocněn,,

Osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnuti:

q ,

j.kubO|be,t'!,ředŠed. hnuti

Jméno. přijineni. označeni funkce podpis oprávněné osoby

r

jiří janeček - místopředseda hnuti

Jméno. při.jineni. označeni funkce is oprávněné osoby

V Prazc dne 10.8. 2021 "/'1



ls 16/?
Krajský úřad pro Moravskoslezský kraj

Identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

Věc: Prosím o opravu v kandidátní listině

Žádám Vás o změnu u kandidáta č. 2 Radka Veličky a to zmčm u pohlaví ze ženy na muž.

P

V Praze dne 16.8. 2021 21:30 hod

Volební zmocněnec

Michala Sedláková, datum narození: Praha 4,



KUMSP00YNZ2R
Kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu

České republiky

konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Volební kraj Moravskoslezský

MORAVSWŇZSKY KRAJ Lp'

=,,

!,w -l ,',,,g, ±/L u" _l

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Název politické strany, politického hnuti nebo koalice ')

Kandidáti:

1. Jaroslav Vavříček
jméno a př/jmeni kandidáta.
pohlaví, věk ke c/ruhétnu dni voleb

Muž - 47 let

Zastupitel obce Jakartovice, řidič
povoláni

Jakartovice

obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

Koruna Česká (monarchistická strana
Čech, Moravy a Slezska)
název politické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj ,,bez politické
př/s/ušnosti"

09 -08- 2021
r'"t

2. Ing. Karel MornsteirrZierotin
jméno a př/j/ne/7/ kandidáta,
pohlaví věk ke druhéinu dni voleb

l'

Muž - 82

N%te| zámku
povoláni

Bludov qér- . - .-l
: l"" l: "::" 'U"

obec, kdě je kandidát přihlášen
bhem/énkdpobýki kandidát přihlášen
k t/va/é/nu pobytu
bez politické příslušnosti

.
l l ' -, hiY,t" " "hož Sje" l?ahd/ & ' enenz
popripade údaj ,, politické

í;'cké. n nebo po/it/ckého
ni%tP°/% " N" '" idát členem.
popři e údaj ..bez politické
R " ušnosti"
Bez politické přis/ušnosti.

Str l

KUMSP00YNZ2R



\

09 -08- 2021

3 Romana Philippová Hégrova
jnNno a při/meni kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni voleb
Zena- 47 let

OSVČ
povoláni

Horní Tošanovice

4. Emil Adamec

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

obec, kde je kandidát přihlášen
k trva/éniu pobytu

Koruna Česká (monarchistická strana
Čech, Moravy a Slezska)

název politické strany nebo politického
hnutí, jehož je kandidát č/ene/n,
popřípadě údaj ,,bez politické
příslušnosti"

Akademický sochař, urbanista,
krajinný architekt
povoláni

Muž-48 let Sedliště

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

Muž-46 let

obec, kde je kandjdát přihlášen
k ttva/ému pobytu

Koruna Česká (monarchistická strana
Čech, Moravy a Slezska)

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

Obchodní zástupce
povoláni

Opava

obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalén7u pobytu

Koruna Česká (monarchistická strana
Čech, Moravy a Slezska)

název politické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát č/enetn,
popřípadě údaj ,,bez politické
příslušnosti"

šti. 2



6 Vladislav Pečínka
jnuSno a př/i/neni kandidáta,
pohlaví, věk ke c/ruhému dni voleb

MuŽmy2'/ ,A7
09 -08- 2021

7 Zdeněk Pavlík
jméno a přii/neni kandic/áta.
pohlaví, věk ke druhétnu c/ni voleb

Nezávislý redaktor novin
povoláni

.

Horní Benešov

obec. kde je kandidát přihlášen
k t/va/é/nu pobytu

Koruna Česká (monarchistická strana
Čech, Moravy a Slezska)

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

OSVČ
povo/án/

muž-

09 -08- 20
Krnov

09 -08- 2021

8 vít G,Ě,,
l

jméno a přijmenl kandidáta.
pohlaví, věk ke druhému dni voleb
muž-33

obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

Koruna Česká (n)onarchistická strana
Čech, Moravy a Slezska)

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

IT specialista
povoláni"

Opava

obec, kde je kandidát přihlášen
k trva/én?u pobytu

Bez politické př/s/ušnost/

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

Str. 3



'.\

9 Rostislav Parys
jméno a přijmeni kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni voleb
muž-'+ 4!Z'

Lektor
povoláni

Krnov

09 -08- 2021

10 Petr Štula
jméno a přijmeni kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni voleb

muž-33

obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

bez politické přls/ušnosti

název politické strany nebo politického
hnutí, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj ,,bez politické
přls/ušnosti"

Servisní technik
povoláni

Opava

obec, kde je kandidát přihlášen
k trva/é/nu pobytu

bez politické příslušnosti

název politické strany nebo po/l'tic/(Cho
hnutí, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj ,,bez politické
příslušnosti"

11 Radovan Kučeřík
jméno a při/men/ kandidáta,
pohlaví, věk ke druhé/nu dni voleb

Muž 49let

Ošetřovatel ve zdravotnictví
povolání

Opava

obec, kde je kandidát při'h/ášen
k trva/é/ntl pobytu

bez politické příslušnosti

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

Str. 'I
l

Ĺ



David Fiksek muž 49 let

jméno a příjmení kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni voleb

Horník
12.

13.
Karel Levický muž-30 let

jméno a přl/'men/ kanc/idáta,
pohlaví. věk ke druhému dni voleb

povolání
"O 9 -08- 2021

Mosty u jablŮňkova

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"

Řidič autobusu

povoláni

Karvina' o 9 -08- 2021
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

bez politické příslušnosti

název politické strany nebo
hnuti, jehož je kandidát
popřípadě údaj ,,bez
př/s/ušnosti"

l

Vosve
povo/ánl

politického
členem,
politické

3"q
'14 Ing. Vítězslav Oram muž6tlet

jméno a přfjmenl kandidáta,
pohlaví. věk ke druhéinu dni voleb

Frýdek -Místek

obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

Koruna Česká (monarchistická strana
Čech, Moravy a Slezska)
název politické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj ,,bez politické
příslušnosti"

Str. 5
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Ing Jiří Olšanský, MBA muž
15. 60 let

jméno a pň)"men1 kandidáta,
pohlaví, věk ke druhétnu dni voleb

výkonný ředitel strojírny

povoláni 09 -08- 2021

Bystřice
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

. Bez politické příslušnostinázev politické strany nebo
hnutí, jehož je kandidát
popřípadě údaj ,,bez
příslušnosti"

poh'ticlcého
členem,
politické

16.
Rostislav Oboňa, muž 46 let

jméno a příjmeni kanc/idáta,
pohlaví, věk ke druhén7u dni voleb

OSVČ

povoláni

09 -08- 2021 ý

17 Ivo Bierhaus muž-63let u
jméno a přijmeni kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni voleb

Opava

obec, kde je kandidát přih/ášeľ)
k trvalému pobytu

Koruna Česká (monarchistická strana
Čech, Moravy a Slezska)

název politické strany nebo politického
hnutí, jehož je kandidát členein,
popřípadě údaj ,,bez politické

l příslušnosti"

OSVČ
povolání

Opava

obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

bez politické příslušnosti

název politické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát čle/)en),
popřípadě údaj ,,bez politické
příslušnosti"

Str. (j



18.
Pavel Ochman muž-42let

jméno a přijmenl kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni voleb

Řidič MKD

povoláni

Brantice

19
Martin Vontor muž 48 let

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

obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

.
bez politické příslušnosti

název politické strany nebo politického
hnuti", jehož je kandidát č/enenj
popřípadě údaj ,,bez politické 1·
:ř/s/ušnosti" O g -08- 2021

'~
povoláni

Ostrava

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"

Mgr.František Buba muž 59 let

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

Učitel
20.

povoláni

Horní Tošanovice

obec, kde je kandidát přihlášen
k t/va/én7u pobytu

bez politické příslušnosti

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

Str. 7
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21.
Michal Papoušek muž-58let

jméno a příjmem' kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni voleb

Zaměstnanec -trafikant

povoláni

Opava

obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

22.
František Flachs muž 34let

jinéno a přijmenl kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni voleb

bez politické příslušnosti

název politické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát č/enetn,
popřípadě údaj ,,bez politické
příslušnosti"

zámečník

povoláni

Horní Tošanovice

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"

Petr Játi muž-57 let

jméno a přijmeni kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni voleb

Technik
23.

povoláni

09 -08- 2021 '
L-Ffýdek+Hstek ,YC%'A'/"

obec, kde je kandidát přih/áš'en
k trvalému pobytu

bez politické př/s/ušnost/

název politické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát č/enein,
popřípadě údaj ,,bez politické
příslušnosti"

Str.

Ĺ



l

24
jana Játiová, žena C:: " acovnik obchodního provozu

jméno a přijmenl kandidáta, povoláni .
pohlaví. věk ke druhému dni voleb

09 -08, 2021 ,
"ý'"' ,YL'RN/ T:'j"RNOT/('é"
obec, kde je kandidát přihlášen
k ttva/ému pobytu

Šárka Preinerová, žena - 53
25- let

jnNno a přijmeni kandidáta,
pohlaví. věk ke druhému dni voleb

26 Michal Polák muž-39 let
jméno a pňjmenl kandidáta,
pohlaví, věk ke druhéinu dni voleb

bez politické příslušnosti

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

pedikérka

povoláni

Horní Tošanovice

obec. kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

bez politické příslušnosti

název politické strany nebo politického
hnuti. jehož je kandidát č/enein,
popřípadě údaj ,,bez politické
př/s/ušnosti"

OSVČ
povolání

Dobrá

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"

Str. 9
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27 Kateřina Szlachtová žena 36
let
jméno a přh'meni kandidáta,
pohlaví, Věk ke druhému dni voleb

prodavačka

povolání

Dobrá

obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalé/nu pobytu

bez politické příslušnosti

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

28
Lada Vaculíková žena-46 let

j/néno a přijmeni kandidáta,
pohlaví, věk ke c/ruhému dni voleb

Kuchařka

povoláni

Krnov

29.
Jarmila Smyčková žena-63let

j/ňéňo a přijmeni kandidáta,
pohlaví, věk ke c/ruhé/nu dni voleb

obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

bez politické pňs/ušnosti

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

Učitelka MŠ

povoláni
l 09 -08- 2021 Ĺ,//, ľ l

/)OL/Vl'
HemřTošanovice

obec, kde je kandidát /)/"/'/)/á.še/)
k trvalému pobytu

bez politické příslušnosti

název politické strany nebo politického
hnutí, jehož je kandidát č/eneni,
popřípadě údaj ,,bez politické
př/s/ušnosti"

Str. 1()
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Be Lucie Segiňová žena 36 let

jméno a pňjmeni kandidáta,
pohlaví, věk ke c/ruhétnu dni voleb

Manažerka

povoláni

Ostrava

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"

Kateřina Vavříčková žená-
m. 44let

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

Chůva v MŠ

povoláni

Jakartovice

obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

Koruna Česká (monarchistická
Čech, Moravy a Slezska)
název politické strany nebo
hnuti. jehož je kandidát
popřípadě údaj ,.bez
příslušnosti"

vrátná

povoláni

Krnov

strana

politického
členem,
politické

32.
Alena Mužiková Zena 53

jméno a plý/nen/ kandidáta,
pohlaví. věk ke druhému dni voleb

obec. kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

bez politické příslušnosti

název politické strany nebo politického
hnut/: jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj ,,bez politické
příslušnosti"

Str. ll
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Stanislav Vavříček muž 42let

jméno a přijmen/ kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni voleb

Obsluha linky
33

povoláni

Horní Benešov

obec, kde je kandidát při/)/ášen
k trvalému pobytu

bez politické příslušnosti

název politické strany nebo politického
hnuti, jehož je kandidát č/enenz

O 9 "08" 2021 · Z, n /'popřlpadě údaj ,,bez politické
přis/ušnost/"

Jiří Všetička -- NUZ — 6ÔL EŤ Muž v domácnosti
34

jméno a přijrnenl kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni voleb

povoláni

Krnov

Radka Hajduková žena 51let

jméno a příjmení kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni voleb

obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

bez politické příslušnosti

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

Lisařka,výstupni kontrola výrobků
35

povoláni

Horní Benešov

obec, kde je kanc/idát přihlášen
k trvalému pobytu

bez politické příslušnosti

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

Str 12



Jan Vavříček, m — 20 let
36. l

jméno a při!!µgni kandidáta.
pohlaví. ýi\ ke druhéinu dni voleb

!

mechanik
.

povolání .,

Jakartovice

1///

robec, kde je kandidát
k trvalému poQ u

l'

Bez polit' é příslušnosti
název o/itické strany nebo
hnuti jehož je kandidát
popřípadě údaj ,,běž
př/Š/ušnosti"

přihlášen

politického
č/enenz
politické

l_%. ElZ' DAm'ŮĹ/Q
U

ZENA - GL' LEŤ ORaI"A
/ŠZ"m" pa F'R;gwskci

09 -08- 2021

Str. 13
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L l/sanm
7éno a př/jmení zmocněnce politické

strany, politického hnuti nebo koalice

QC
m to, kde je zmocněnec přihlášen

'"""7::)podpis , mocněnce

jméno a p/ýmeni náhradníka
zmocněnce politické strany,
politického hnutí nebo koalice

RNDr. Radim Špaček, předseda

jméno, přijmeni a funkce osoby
oprávněné jednat j/nénen7 politické
strany nebo politického hnuli

místo, kde je náhradni/c zmocněnce
přihlášen k trvalému pobytu

podpis 0/" ávněné osoby

V Praze dne 2. srpna 2021

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

Přílohy:
Prohlášeni kandidáta
Potvrzení o složení příspěvku na volební náklady

Str. 14
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V Roztokách dne 2. srpna 2021

Věc: odvoláni a jmenování zmocněnce politické strany

V souladu s § 32, odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republ'ky,

odvolávám

jaroslava Vavřička, trvale bytem Jakartovice, z funkce zmocněnce politické strany, a

jmenuji

zmocněncem politické strany

pani Milenu Slaninovou, trvale bytem jakartovice číslo občanského

Kontakty:

Děkuji a zdravím,

Předseda

Moravskoslezský kraj
Krajský úřad
úsek organizace voleb do Poslanecké sněmovny
28. října 117
702 18 Ostrava

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), IČO: 44266740, reg.: VSC/1-3275/91, sídlo: Rybná
716/24, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 OQ e-mail: info@korunaceska.cz,, datová schránka: jgwsxt8, tel. 601 546 801



Kandidátni listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - konané ve dnech 8. a 9. října 2021 · Trikolora Svobodni Soukromnici

Volební kraj: Moravskoslezský

č. jméno věk pohlaví povoláni obec název politické strany
1 JUOr. Alfréd Šrámek 44 muž advokát Ostrava Trikolora Svobodní Soukromnici
2 iň€. Radomír Klein 54 muž manažer Odry Svobodni
3 Libor Hřivnáč 61 muž €a|erista, developer Holasovice Trikolora Svobodni Soukromníci
4 Mgr.Petr Thaisz MBA SS muž jednatel společnosti Frýdlant n. O. Strana soukromníků České republiky
5 Mgr. Iveta Kubica-Magnusková 38 žena advokátka Čeladná Trikolora Svobodní Soukromníci
6 Be. Vítězslav stanovský 49 muž IT manažer Krnov Svobodní
7 jiří Vlk 51 muž pilot, technik Dolní Lutyně Trikolora Svobodni Soukromníci
8 Roman Owczarzy 53 muž radní města Orlová Orlová Trikolora Svobodní Soukromnici
9 René Polášek 55 muž soukromý podnikatel Frýdek-Mistek Strana soukromníků České republiky
10 jan Bartošík 56 muž technik Šenov u N. J. Trikolora Svobodni Soukromníci
11 Martin Kolenovský 41 muž podnikatel, ředitel obchodní společnosti Nový jičín Manifest.cz - Pravá Svoboda a Prosperita
12 Ing. Martin Honajzer 52 muž Finanční a ekonomický poradce ' Ostrava Svobodní
13 Ing. David Hájek 42 muž projektový inženýr Staříč Trikolora Svobodní Soukromníci
14 Iveta Matzkeová 54 žena soukromá podnikatelka Frýdek-Mistek Strana soukromníků České republiky
15 jarmila Siudová 63 žena finanční konzultant Krnov Trikolora Svobodní Soukromnici

-16 Ladislav Schreiber 68 muž podnikatel v oblasti zdravé výživy ve školách Opava Trikolora Svobodni Soukromníci
17 David Kohut ' 41 muž architekt informačních technologií Mosty u jablunkova Svobodni
18 Be. Jaroslava Toporská 52 žena koordinátor sociálni služby Krnov Trikolora Svobodni Soukromnici
19 Ivana Kafková 54 žena soukromá podnikatelka Frýdek-Mistek Strana soukromníků České republiky
20 Mgr. jan Mužik 64 muž učitel Kopřivnice Trikolora Svobodní Soukromnici
21 Petr viktorýn 50 muž konzultant, analytik Ostrava Trikolora Svobodní Soukromnici
22 David Klůz 29 muž mistr lisoven Ostrava Svobodni
23 Vangelis Simu 51 muž jednatel společnosti Kopřivnice Trikolora Svobodni Soukromnici
24 Tomáš Vochozka 40 muž překladatel Praha Svobodní
25 Ing. Martin Rajskí 35 muž vedoucí odděleni IT Třinec Trikolora Svobodni Soukromnici
26 Be. Ester Stračánková 44 žena asistentka Karviná Trikolora Svobodni Soukromnici
27 Petr Medřík 47 muž manažer Ostrava Svobodní
28 Mgr. Lukáš Machura 42 muž správce IT nemocnice Opava Hradec nad Moravici Trikolora Svobodni Soukromnici
29 Martin Vrabka 40 muž operátor expedice Rýmařov Trikolora Svobodni Soukromníci
30 Ing. Filip Čmiel, ph.O. 47 muž vysokoškolský učitel Ostrava Trikolora Svobodni Soukromníci
31 Vojtěch Svoboda 27 muž OSVČ Frenštát pod Radhoštěm Trikolora Svobodní Soukromníci
32 jaromír Žákovčík 46 muž vedoucí aoutoservisu ' český Těšín Trikolora Svobodni Soukromníci
33 Ing. Milan Glonka 44 muž OSVČ Hlučín Trikolora Svobodni Soukromnici
34 Ing. jiří Vašíček, MBA 43 muž středoškolský učitel Paskov Trikolora Svobodni Soukromnici
35 jan GÓrny 35 muž operátor odděleni materiálů Fryčovice Trikolora Svobodni Soukromnici
36 Marcel Šimiček 49 muž OSVČ ve stavebnictví , Nový jičín Trikolora Svobodni Soukromníci

List l



ÍC T/Q
Vážený par)e Berousku, '"
prosím o odstraněni závad u těchto kandidátů:

č. 4 Petr Thaisz - prosím uvést čárku před titulem MBA. + v kolonce obec uvést Frýdlant nad Ostravicí

č. 5 Iveta Kubica Magnusková - prosím vynechat pomlčku mezi přIjmeními

č. 10 jan Bartošík - prosím uvést v kolonce obec Šenov u Nového jičína

č. 32 Jaromir Zákovčik - prosím uvést v kolonce povolárú vedoucí autoservisu

č. 17 David Kohut- v příloze zasílám doplněné Prohlášení kandidáta.

Děkuji za skvělou spolupráci.

jitka Linková



Zmocněnec politické strany, politického hnuti Trikolora Svobodni Soukromnici

jitka Linková, Praha 3 Telefon:

jméno, přijmeni, místo, kde je pňh/ášen k trvalému pobytu

podpis zmocněnce

Náhradník zmocněnce politické strany, politického hnutí Trikolora Svobodni Soukromnici

Tomáš Macek, Praha 4

jméno, pňjmenl, místo, kde je pňh/ášen k trvalému pobytu

Osoba oprávněná jednat jménem polit. strany, polit. hnuti

Zuzana Majerová Zahradniková, předsedkyně Trikolora Svobodni Soukromníci

jméno, pří/'menl: označeni ňinkce podpis oprávněné osoby

V Praze dne 30,7. 2021

List 2
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Kandidátni lisí:ina pro volb'/ do Poslanecké sněmovny Parlamenřu
České republiky

konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Volební kraj Mor3vskos|ezský kraj

Urza.cz: Nechceme 'vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit. Odmítneme každou
politickou fljnkci: nechceme totiž lidem nařizovat, jak mají žit. Máme jinou vizi.
Jdeme jinou cestou — najdete ji na webu www.urza.cz.

Název politické strany, politického hnuti nebo koalice ')

Sioženi'koalice: "')

_ . . . . . .

Kandidáti:

1 . Kateřina Přibylová, žena, 29 let
jméno a příjmení kandidáta,
poh/ävi, věk ke druhému dni voleb

anarchokapitalistka
povolání

Kladno

obec, kde je kandidát přihlášen
k trva/é/nu pobytu

bez politické příslušnosti
rľázev politické strany nebo politického
hnutí, jehož je kandidát členem,
popřípadě údaj ,,bez politické
přis/t/šnosti"

název politické strany nebo politického -
hnutí, které kandidáta navrhlo ")

Tereza Urzová
jméno a přijmení zínocněnce po/iŕické
strany, po/i/ického hnuti nebo koalice

Kontakt na zmocněnce:

Praha 5
mislc, kde je zmocněnec přihlášen .
k trvalému pobytu

..
p



jméno a přijmen/ náhradni/ca
zmocněnce politické strany,
politického hnutí nebo koalice

Tereza Urzová, člen výboru strany, ..
jméno, přijmenl a ' funkce osoby
oprávněné jednat jménem politické
strany nebo politického hnuti

b

jména, př///nen/ a funkce
osob oprávněných jednat
jlnéne/n politických stran a
politických hnuti tvoř/clch
koalici," m

místo, kde je náhradník zmocněnce
přihlášen k trvalému pobvtu

podpis oprávněné osoby

podpis oprávněné osoby

podpis oprávněné osoby

V ?!",'\,'ĺ, d,, 1

') Uvede se odpo\/ídajĹcÍ.
"') Uvede se v případě, že se jedná o koalici.

Přílohy:
Prohlášení kandidáta
Potvrzení o složení příspěvku na volební náklady



gs %k?
Kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu '

České republiky

konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Volební kraj Moravskoslezský.kraj

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit. Odmítneme každou
politickou funkci; nechceme totiž lidem nařizovat, jak mají žit. Máme jinou vizi.
Jdeme jinou cestou — najdete ji na webu www.urza.cz.

Název politické strany, politického hnuti nebo koalice ') "

Složení koalice: ")

Kandidáti:

1. Kateřina Přibylová, žena, 29 let
jméno a př/jmen/ kandidáta,
pohlaví, věk ke druhému dni voleb

anarchokapitalistka
povoláni

Kladno

obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

název politické strany nebo politického
hnuti, které kandidáta navrhlo ") ,

.

"""""C:

_>'

lá
16

l

i

Tereza Urzová
jméno a př//mení zmocněnce politické
strany, politického hnuti nebo koalice

Kontakt na zmocněnce:

Praha 5 C:o -
místo, kde je zmocněnec přihlášen
k trvalému pobytu

,Aej



jrnéno a př/imen/ náhradníka
zmocněnce politické strany,
politického hnuti nebo koalice

Tereza Urzová, člen výboru strany. . .
jméno, př//men/ a funkce osoby
oprávněné jednat jménem politické
strany nebo politického hnutí

jména, přijmenl a funkce
osob oprávněných jednat
jménem politických stran a
politických hnuti tvořících
koalici: ")

.místo, kde je náhradník zmocněnce
přihlášen k trvalému pobytu

podpi

podpis oprávněné osoby

podpis oprávněné osoby
.

J

V 'Ŕ19 " . dne "(Éj 1 ·Jsj'L\
,.. .

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

Přílohy:
Prohlášení kandidáta
Potvrzeni o složení příspěvku na volební náklady



Kandidátni listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu

Če·ké r·publ'ky Ĺ||||ii|||||||l||i|||||Ĺl|lhl||||||l|||||||||||
KUP1SP00YNYKG

konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Moravskoslezský kraj

Název koalice: SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09

Složení koalice: Občanská demokratická strana, KDU-ČSL a TOP 09

MORAVSKOSLEZSKÝ KŘAJ Z Dv.
K";j sod' Vod "3- " '7

=='· ":.1

"' -2 ,08 2021 '""'
i: -I, m,=-

Kandidáti:

1. Ing. Zbyněk Stanju ra, muž, 57

2. Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS., žena, 57

3. Bc. Jakub janda, muž, 43

4. Ing. Jiří Carbol, muž, 62

5. MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA, žena, 45

6. Ing. Jan Koloničný, Ph.D., muž, 47

7. Jan Dekický, muž, 40

poslanec
Opava

člen Občanské demokratické strany
navržen Občanskou demokratickou stranou

poslankyně
Třinec
členka KDU-ČSL
navržena KDU-ČSL

poslanec, předseda českého skoku na lyžích
Frenštát pod Radhoštěm
člen Občanské demokratické strany
navržen Občanskou demokratickou stranou

starosta obce Dobrá
Dobrá
člen KDU-ČSL
navržen KDU-ČSL

primářka popáleninového centra FN Ostrava
Ostrava
členka Občanské demokratické strany
navržena Občanskou demokratickou stranou

akademický pracovník, manažer, místostarosta obce
Metylovice
Metylovice
člen TOP 09
navržen TOP 09

místostarosta městského obvodu Ostrava - Poruba
Ostrava
člen Občanské demokratické strany
navržen Občanskou demokratickou stranou



8. Bc. Jiří Navrátil, MBA, muž, 44

9. Bc. Dalibor Klimša, muž, 53

10. Bc. Matěj Blažek, muž, 24

11. Mgr. Petra Řezáčová, žena, 44

12. RNDr. Roman Strzondala, muž, 56

13. Ing. Leopold Benda, muž, 42

14. Mgr. Štěpánka Křehlíková, DiS., žena, 35

15. Mgr. Radim Ivan, muž, 31

16. Mgr. Radek Kaňa, muž, 42

17. Mgr. Pavlina Stankayová, žena, 42

18. Michal Škrobánek, muž, 27

náměstek hejtmana MŠK, místostarosta obce Mořkov
Mořkov
člen KDU-ČSL
navržen KDU-ČSL

sportovní manažer vzpíráni
Havířov
člen Občanské demokratické strany
navržen Občanskou demokratickou stranou

student
Frýdlant nad Ostravicí
člen Občanské demokratické strany
navržen Občanskou demokratickou stranou

mistostarostka města Hlučín
Hlučín
členka KDU-ČSL
navržena KDU-ČSL

astrofýzik, člen výboru pro národnostní menšiny
zastupitelstva kraje
Mosty u Jablunkova
člen TOP 09
navržen TOP 09

obchodní ředitel
Horní Benešov
člen Občanské demokratické strany
navržen Občanskou demokratickou stranou

sociální pracovnice
Krnov
členka KDU-ČSL
navržena KDU-ČSL

pracuji'ci politik a zakladatel ČESKO.plus
Ostrava
člen Občanské demokratické strany

navržen Občanskou demokratickou stranou

starosta obce Šilheřovice
Šilheřovice

člen Občanské demokratické strany
navržen Občanskou demokratickou stranou

starostka obce Ostravice
Ostravice
členka KDU-ČSL
navržena KDU-ČSL

oblastní manažer v bankovním sektoru
Jakubčovice nad Odrou
člen TOP 09

navržen TOP 09



19. Bc. Robin Lotko, DiS., muž, 29

20, Ing. Markéta Vyvlečková, žena, 36

21. JUDr. Václav Dobrozemský, muž, 32

22. Ing. Roman Tietz, muž, 34

23. Jaroslav Perútka, muž, 57

24. Mgr. Pavel Netušil, muž, 50

25. Mgr. Roman Hamrus, muž, 53

26. Ing. Petr Kudela, muž, 52

27. Ing. Patrik Schramm, muž, 47

28. Ing. Vlasta Fajtlová, žena, 39

29. Mgr. Michal Hořinek, muž, 44

obchodně technický koordinátor
Třinec
člen Občanské demokratické strany
navržen Občanskou demokratickou stranou

projektová manažerka
český Těšín
členka KDU-ČSL
navržena KDU-ČSL

místostarosta města Nový Jičín, právnik
Nový Jičín
člen Občanské demokratické strany

navržen Občanskou demokratickou stranou

jednatel stavební firmy
Ostrava
člen Občanské demokratické strany
navržen Občanskou demokratickou stranou

jednatel společnosti
Nový jičín
člen KDU-ČSL
navržen KDU-ČSL

středoškolský pedagog, místostarosta města Příbor
Příbor
člen TOP 09
navržen TOP 09

ředitel školy, starosta TJ Sokol Karviná
Karviná
člen Občanské demokratické strany
navržen Občanskou demokratickou stranou

zástupce ředitele televize Noe
Ostrava
člen KDU-ČSL
navržen KDU-ČSL

starosta města Budišov nad Budišovkou
Budišov nad Budišovkou
člen Občanské demokratické strany
navržen Občanskou demokratickou stranou

jednatelka společnosti
Ostrava
členka Občanské demokratické strany
navržena Občanskou demokratickou stranou

právnik
Ostrava
člen KDU-ČSL
navržen KDU-ČSL



30. Ing. Martin Gazda, muž, 36

31. Bc. Oldřich Malota, muž, 59

32. Mgr. Marcel jedelský, muž, 56

33. Ing. Jaroslav Kučera, muž, 52

34. Karel Bednařík, muž, 57

35. Mgr. Martin Šrubař, muž, 42

36. Slavomír Bača, muž, 48

projektový manažer, radní města Nový jičín
Nový jičín
člen TOP 09
navržen TOP 09

správce nemovitosti
Opava
člen Občanské demokratické strany
navržen Občanskou demokratickou stranou

duchovní
Slezské Rudoltice
člen KDU-ČSL
navržen KDU-ČSL

OSVČ - trenér latinskoamerických tanců, spolumajitel
taneční školy
Vratimov
člen Občanské demokratické strany
navržen Občanskou demokratickou stranou

elektřikář
pustějov
člen Občanské demokratické strany
navržen Občanskou demokratickou stranou

místostarosta města Vítkov
Vítkov
člen KDU-ČSL
navržen KDU-ČSL

agronom, zastupitel obce Palkovice, člen výboru pro
životní prostředí zastu pitelstva kraje
Palkovice
člen TOP 09
navržen TOP 09



Mgr. Jan Koči
zmocněnec koalice

Ú'Miriam Faltová
náhradník zmocněnce koahce

Praha

z Dobruška, 51801

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
předseda ODS

Ing. Marian Jurečka
předseda KDU-ČSL

Markéta Pekarová Adamová
předsedkyně TOP 09

V d,, ,Ŕ'n,P úzvj

Přílohy
Proh/ášen/ kandidáta
Potvrzení o složení příspěvku na volební náklady



Věc: Oprava na kandidátní listině SPOLU - Občanská demokratická strana, KDU-ČSL a TOP09

Prosím o úpravu povoláni na kandidátni listině pro volby do PS PČR 2021 kaddidáta č. 34 Karel
Bednařík na povolánI: elektrikář.
Děkuji.

Mgr. Jan Koči, zmocněnec koalice


