
 

 
 

Kandidátní listina 
 
 
pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 
 
 
konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 
138/2016 Sb.)   

 
 

Česká strana sociálně demokratická 
........................................................................................................................... 

Název politické strany 
 
 
 
 
Kandidáti: 
 
 
 
 
    Mgr. Jiří Zemánek, 51     učitel, poslanec PS P ČR 
1. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Šternberk 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

politické příslušnosti“ 
 
 



 
    Bc. Zuzana Bratterová, LLM, 48   ředitelka domova pro seniory 
2. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Prostějov 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 
 
 
 
 
 

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

politické příslušnosti“ 
 

   MUDr. Michael Fischer, 60    lékař, 1. náměstek hejtmana 
3. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Olomouc 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 
 

 Česká strana sociálně 
demokratická 

 ............................................................... 
 
 
 
 
 

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

„bez politické příslušnosti“ 
 
 
 
 

   Bc. Pavel Šoltys, DiS., 51     náměstek hejtmana 
4. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Lipník nad Bečvou 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 
 

 Česká strana sociálně 
demokratická 

 ............................................................... 
 
 
 
 
 

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

„bez politické příslušnosti“ 
 
 
 



 
   Ing. Miroslav Kopřiva, CSc., 63    ředitel společnosti 
5. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Velké Losiny 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 
 

 Česká strana sociálně 
demokratická 

 ............................................................... 
 
 
 
 
 

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

„bez politické příslušnosti“ 
 
 
 
 

   Ladislav Hynek, 48     starosta města Kostelec na 
        Hané 
6. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Kostelec na Hané 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 
 

 Česká strana sociálně 
demokratická 

 ............................................................... 
 
 
 
 
 

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

„bez politické příslušnosti“ 
 
 
 

   Lubomír Věstinský, 63     podnikatel 
7. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Jeseník 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 
 

 Česká strana sociálně 
demokratická 

 ............................................................... 
 
 
 
 
 
 

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

„bez politické příslušnosti“ 
 
 
 



 
 

Mgr. Yvona Kubjátová, 46 náměstek hejtmana pro sociální 
věci, cestovní ruch a vnější 
vztahy 

8. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Olomouc 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 
 
 
 

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

politické příslušnosti“ 
 
 
 

  

    Mgr. Radovan Rašťák, 58   náměstek hejtmana 
9. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Přerov 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 

 

    Jaromír Malý, 48     starosta obce 
10. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Hlušovice 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 

 



 

    PaedDr. Karel Crhonek, 66   místostarosta města Zábřeh, 
        středoškolský učitel 
11. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Zábřeh 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 
 

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

politické příslušnosti“ 
 
 
 

    Ivana Dvořáková, 60    starostka města Němčice nad 
        Hanou 
12. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Němčice nad Hanou 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 

 

 

    Mgr. Pavel Piňos, 52    speciální pedagog 
13. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Dub nad Moravou 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 
 



 

    Bc. Lenka Kopřivová, 52    učitelka, vychovatelka 
14. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Hranice 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 
 
 

    Ing. Roman Váňa, 49    poslanec PS P ČR 
15. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Olomouc 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 
 
 

    Jana Halvadžievová, 48    OSVČ 
16. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Prostějov 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 
 
 
 
 

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

politické příslušnosti“ 
 
 
 
 



docent Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., 50 primátor statutárního města 
Olomouc 

17. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Olomouc 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 
 
 
 

    Jakub Martínek, DiS., 30   vedoucí technický pracovník 
18. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Loučná nad Desnou 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 
 
 

    Mgr. Eva Pavličíková, 55    místostarostka města Vidnava 
19. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Vidnava 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 
 
 



  
    Ing. Ilona Kapounová, 40   ředitelka Úřadu práce Přerov 
20. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Kojetín 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 
 
 

    Jan Jančí, 45     obchodní zástupce 
21. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Bohuslavice 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 
 
 
 

    Stanislav Procházka, 60    zaměstnanec 
22. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Libina 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 
 
 



 

    Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková, 40  historička 
23. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Přerov 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 
 
 
 

    Ing. František Střída, Ph.D., 34   elektroenergetik 
24. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Čechy pod Kosířem 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 
 
 

       Michal Oborný, 49    místostarosta města Šternberk 
25. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Šternberk 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 
 
 



 

       Mgr. Irena Jonová, 51    ředitelka střední školy 
26. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Šumperk 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 
 
 
 

       Zdenka Dopitová, 67    důchodkyně, učitelka MŠ 
27. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Tovačov 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 
 
 
 

   
       PaedDr. Jiří Kremla, 70    důchodce 
28. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Mostkovice 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 



 
 
 

         PhDr. Vlasta Krosesková, 50   vedoucí azylového domu 
29. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Horka nad Moravou 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 
 
 
 

         RNDr. Jan Přichystal, 66    1. místostarosta města  
        Šumperka 
30. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Šumperk 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 
 
 

         Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D., 38  ředitel ZŠ 
31. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Přerov 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 



 
 

       
Ing. et Ing. Markéta Zahradníčková, 31  ekonom – Ministerstvo 

zahraničních věcí 
32. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Uničov 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 

   Mgr. Milada Galářová, 59   zaměstnanec odborové   
       organizace 
33. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Prostějov 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 
 
 
 

    Petr Šrůtek, 63     revizor SŽDC 
34. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Litovel 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 



 
 
 
 
 

         Jiří Vintrlík, 59      OSVČ 
35. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Petrov nad Desnou 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 
 

          Ing. Jiří Tomášek, 38    lesní inženýr, referent lesní 
        správy 
36. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Mikulovice 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 
 

         Zdeněk Novák, 53     zámečník 
37. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Kojetín  
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 



 

  
    profesor PhDr. František Mezihorák, CSc., dr.h.c., 78  
        univerzitní profesor 
38.   ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Olomouc 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 
 
 

         Petr Kudláček, 40     správce sportovního areálu 
39. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Prostějov 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 
 
 

Marcela Czmerová, 53 vedoucí kostýmního provozu 
MDO 

40. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Olomouc 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 



 
 

MUDr. Pavel Holík, 59 lékař záchranné služby 
41. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Prostějov 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 

 
 

Bc. Lada Cinegrová, 42 hygienik, místostarosta obce 
Libina 

42. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Libina 
 ............................................................... 
 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“ 

 
 
 

    Ing. Miloslav Skládal, 35    inženýr železniční dopravy 
43. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Přerov 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

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

politické příslušnosti“ 
 
 
 
 



    Mgr. Pavlína Jedličková, 52   speciální pedagog 
44. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Čechy pod Kosířem 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 
 
 

 
 
    Mgr. Monika Pitnerová, 28   překladatelka 
45. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Šternberk 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 
 

 

 

    Mgr. Daniel Zádrapa, 48    ředitel Muzea a galerie v  
        Prostějově 
46. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Prostějov 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 



 
 
 

    Květuše Odstrčilová, 54    zdravotní sestra ZZSOK 
47. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Postřelmov 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 
 
 

    Mgr. Zuzana Prausová, 39   pedagog 
48. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Žulová 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 
 
 

    Mgr. Radmila Kociánová, 60   učitelka ZŠ 
49. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Lipník nad Bečvou 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 
 



 

 
 
    Hedvika Weberová, DiS., 57   pedagog 
50. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Litovel 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 

 

    Ing. Jana Oulehlová, 43    odborný referent 
51. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Němčice nad Hanou 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 
 
 

 

    Mgr. Gabriela Cingelová, Ph.D., 43  vysokoškolský pedagog 
52. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Olomouc 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 

 



 
 
    Věra Evjáková, 55     referentka obce Petrov nad 
        Desnou 
53. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Šumperk 
 ............................................................... 
 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“ 

 
 

     
    Pavel Zatloukal, 51    provozní technik 
54. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Olomouc 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 
 

 

 

    Ing. Lenka Černochová, 46   ředitelka Červeného kříže  
        Prostějov 
55. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Prostějov 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 



 
 
 
 

    Bc. Milan Blaho, 52    učitel SŠ 
56. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Tovačov 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 

 

 

    Mgr. Jarmila Břečková, 64   pedagog pro volný čas 
57. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Olomouc 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 
 
 

    Kateřina Pokorná, DiS., 37   sociální pracovnice 
58. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Loučná nad Desnou 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 



 
 
 

    Miroslav Cikryt, 45    specialista podpory   
        informačního systému 
59. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Vikýřovice 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 
 
 
 
 

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

politické příslušnosti“ 
 

 
    Ing. Karel Korytář, 66    technik 
60. ………………………………………...  ………………………………………... 
 jméno, příjmení, věk  povolání 

        Uničov 
 ............................................................... 
 obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému 

pobytu 

  
Česká strana sociálně 

demokratická 
 ............................................................... 
 název politické strany nebo politického hnutí, 

jehož je kandidát členem, popřípadě údaj „bez 
politické příslušnosti“ 

 
 
 
 

  

 


