
KANDIDÁTNÍ 

LISTINA
Pro volby do zastupitelstva města 

Olomouce 

konané ve dnech 15.-16. října 2010

Politická strana Koruna Česká 

(monarchistická strana Čech, Moravy a 

Slezska)

Kandidáti:

Volební obvod č. 1:

1. Ing. Jaroslav Malý, 47 let, 

komunitní organizátor, 

Olomouc, bez politické 

příslušnosti

2. Mgr. Světlana Jiříková, 39 let, 

farmaceutický zástupce, 

Olomouc, bez politické 

příslušnosti

3. Mária Kubová, 57 let, obchodník, Olomouc, bez 

politické příslušnosti

4. Mgr. Eva Novotná, 43 let, učitelka, Olomouc, bez 

politické příslušnosti

5. Jan Chladnuch, 66 let, technik, Olomouc, bez 

politické příslušnosti

6. Tomáš Kvapil, 70 let, stavbyvedoucí, Olomouc, bez 

politické příslušnosti

Volební obvod č. 2:

1. MUDr. Pavel Andrš, 46 

let, odborný kožní lékař, 

Olomouc, člen Koruny 

České (monarchistické 

strany Čech, Moravy a 

Slezska)

2. RNDr. Eva Sommerová, 62 let, programátorka, 

Olomouc, bez politické příslušnosti

3. Mgr. Hynek Pečinka, 31 let, právník, Olomouc, bez 

politické příslušnosti

4. Olga Čtvrtlíková, 35 let, marketinková manažerka 

jazykové agentury, Olomouc, bez politické 

příslušnosti

5. Mojmír Pospíšil, 35 let, řidič, Olomouc – Topolany,  

bez politické příslušnosti

6. Bohdan Špirit, 46 let, obchodní zástupce, Olomouc, 

bez politické příslušnosti

7. Petr Matoušek, 30 let, učitel, Olomouc, člen Koruny 

České (monarchistické strany Čech, Moravy                  

a Slezska)

Volební obvod č. 3:

1. RNDr. Miloš Holzer, 59 

let, zoolog, ekolog, 

Olomouc, bez politické 

příslušnosti

2. Ing. Stanislav Kubáč, 25 let, elektroinženýr, Olomouc, 

bez politické příslušnosti

3. Helena Molnárová, 45 let, kuchařka, Olomouc, bez 

politické příslušnosti

4. Otto Palatý, 82 let, úředník, Olomouc, člen Koruny 

České (monarchistická strana Čech, 

Moravy a Slezska)

5. Mgr. Eva Šinclová, 25 let, právník, 

Olomouc, bez politické 

příslušnosti

6. Jiří Anderle, 46 let, kuchař, 

Olomouc, bez politické 

příslušnosti

7. Václav Kuba, 30 let, pekař, 

Olomouc, bez politické 

příslušnosti

1. Využití historického potenciálu města

kové rezervace, nepřipustíme další výprodej 

„rodinného stříbra“
otevřeme náměstí kulturním aktivitám, na Dolním 

náměstí obnovíme tradici zelinářských a řemeslných 

trhů
využijeme Korunní pevnost, systém fortů a městských 

parků k přilákání turistů i pro rekreaci Olomoučanů

•

•

•

budeme pokračovat ve zvelebování městské památ-

2.  Podpora spolkové činnosti a občanských 

aktivit
podpoříme účast neziskových organizací v odborných 

komisích Rady a Komisích městských částí
zlepšíme účinnost jejich aktivit prohloubením vzájem-

né spolupráce cestou komunitního plánování
výše podpory z městského rozpočtu musí odpovídat 

společenskému přínosu nabízené služby pro občany 

•

•

•



Volební obvod č. 5:

1. Ing. Tomáš Kryl, 33 let, průvodce cestovního ruchu, 

Olomouc, bez politické příslušnosti

2. Bc. Roman Nepšinský, 30 let, IT specialista, Olomouc, 

bez politické příslušnosti

3. Jana Pavlíková, 31 let, prodejce technických plynů, 

Olomouc, bez politické příslušnosti

4. PaedDr. Zdeněk Jančík, 50 let, zprostředkovatelská 

činnost, Olomouc, bez politické příslušnosti

5. Ivana Petrová, 20 let, studentka VŠ, Olomouc, bez 

politické příslušnosti

6. Lubomír Veselý, 46 let, hasič, Olomouc, bez politické 

příslušnosti

Koruna Česká je kon-

zervativní politická 

strana s úcto k historii a 

tradicím našeho národa. Je 

založena na křesťanských hodnotách. V královském 

městě Olomouci chceme důrazem na odpovědnost, pra-

covitost  a vstřícnost radnice k občanům přispět k řádné 

správě věcí veřejných. Svým voličům předkládáme vyvá-

ženou kandidátku se zastoupením právníků, učitelů, léka-

řů, přírodovědců, techniků, řemeslníků a živnostníků. 

Naši kandidáti jsou členové těchto neziskových organiza-

cí: Český svaz ochránců přírody, Duha Velká medvědice, 

Hvězdárna Olomouc, Zelený kruh Olomouc, občanské 

sdružení krále Ječmínka, Sbor dobrovolných hasičů, 

Český myslivecký svaz.

Volební obvod č. 4:

1. Ladislav Danis, 44 let, 

hudebník, Olomouc, bez 

politické příslušnosti

2. MUDr. Gabriela Podracká, 67 let, lékařka, Olomouc, 

bez politické příslušnosti

3. Petr Martynov, 58 let, obchodní referent, Olomouc, 

bez politické příslušnosti

4. Marta Palatý, 69 let, vedoucí prodejny, Olomouc, 

členka Koruny České (monarchistické strany Čech, 

Moravy a Slezska)

5. Karel Zendulka, 46 let, majitel  technického bazaru, 

Olomouc, bez politické příslušnosti

6. Ivana Nepšinská, 31 let, úřednice, Olomouc, bez 

politické příslušnosti

7. Lucie Anderlová, 24 let, servírka, Olomouc, bez 

politické příslušnosti

3.  Zdravý rozvoj našeho města

udržitelnosti, územní plán se nesmí měnit každou 

chvíli 
zlepšíme provázanost příměstských autobusových 

linek a tramvajové trakce
zajistíme možnost parkování automobilů na příjezdo-

vých komunikacích do města a uvolníme centrum pro 

pěší a cyklisty
budeme preferovat výstavbu na nevyužitých pozem-

cích uvnitř města před záborem rekreačních ploch a 

zemědělské půdy 
               

•

•

•

•

budeme klást důraz na koncepčnost a princip trvalé 

S vírou v jeden volební obvod v příštích komunálních vol-

bách 
                            Koruna Česká

                       www.kcolomouc.cz  


