
1.  RNDr. Miloš Holzer, 69, Zoolog, ekolog, Olomouc, Bez 
politické příslušnosti

2.  Pavla Rulíšková, 54, Zdravotní sestra, Prostějov, Bez 
politické příslušnosti

3.  MUDr. Pavel Andrš, 56, Odborný kožní lékař, Olomouc, 
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

4.  Mgr. Jitka Krchňáková, 52, Lékárník, Mostkovice, Bez 
politické příslušnosti

5.  Pavel Makový, 56, Majitel pohřební služby, Prostějov, Bez 
politické příslušnosti

6.  doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc., 66, Internista, 
hematolog, cestovatel, Olomouc, Bez politické příslušnosti

7.  Karla Hutařová, 42, Sochařka, Přerov, Bez politické pří-
slušnosti

8.  Ing. Zdeněk Panský, 70, Soukromý zemědělec, Staré 
Město, Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy 
a Slezska)

9.  Ing. Tomáš Kryl, 44, Průvodce cestovního ruchu, Olo-
mouc, Bez politické příslušnosti  

10.  Mgr. Miloš Korhoň, 56, Ekonom, jednatel společnosti, 
Drahanovice, Bez politické příslušnosti

11.  PaedDr. Milada Jančíková, 61, Učitelka, cestovatelka, 
Olomouc, Bez politické příslušnosti

12.  Pavel Toman, 43, Seřizovač, Hněvotín, Bez politické pří-
slušnosti

13.  Eva Suchánková, 85, Učitelka, Prostějov, Koruna Česká 
(monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

14.  BcA. Tomáš Sušeň, 42, Sochař, restaurátor, Radslavice, 
Bez politické příslušnosti

15.  Bc. Leo Rec, 42, Správce počítačových sítí, Horka nad 
Moravou, Bez politické příslušnosti

16.  Adéla Šestáková, 36, Zdravotní sestra, Olomouc, Bez 
politické příslušnosti

17.  Ladislav Neugebauer, 70, Strojník, Žulová, Koruna 
Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

18.  František Novák, 56, Vinař, Velký Týnec, Bez politické 
příslušnosti

19.  Mgr. et Mgr. Petr Skyva, 46, Učitel, Olomouc, Bez 
politické příslušnosti

20. Josef Sýkora, 61, Výroba dřevěných hraček, Loučany, Bez 
politické příslušnosti

21.  Lucie Anderlová, 34, Pokladní, Šternberk, Bez politické 
příslušnosti

22.  Ing. Tomáš Rosa, 43, Dřevařský inženýr, Hustopeče nad 
Bečvou, Bez politické příslušnosti

23.  Jan Hrdlička, 42, Kameník, Olomouc, Bez politické přísluš-
nosti

24. Aleš Kubis, 68, Vedoucí sklenářství, Velká Bystřice, Bez 
politické příslušnosti

25.  PaedDr. Zdeněk Jančík, 60, Obchodní a zprostředkova-
telská činnost, Olomouc, Bez politické příslušnosti

26. Petr Kubíček, 68, Tesař, Olomouc, Bez politické přísluš-
nosti

27.  Marta Palatý, 79, Obchodník, Olomouc, Koruna Česká 
(monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

28. Roman Sorokin, 37, Restaurátor, Bochoř, Bez politické 
příslušnosti

29. David Křížan, 43, Pracovník bezpečnostní agentury, Pňo-
vice, Bez politické příslušnosti

30. Bc. Libor Orava, 36, Úsekový zubní technik, pedagog, 
Olomouc, Bez politické příslušnosti

31.  Martin Pekár, 42, Prodej kávy a čaje, konzultant východní 
medicíny, Olomouc, Bez politické příslušnosti

32.  Ing. Jan Juna, 59, Výtvarník, heraldik, Olomouc, Bez poli-
tické příslušnosti

33.  Luděk Nezhyba, 49, CNC programátor, Luběnice, Bez 
politické příslušnosti

34. Petr Hruban, 55, Sanitář, speleolog, Prostějov, Bez politic-
ké příslušnosti

35.  Mgr. Eva Novotná, 53, Učitelka, Olomouc, Bez politické 
příslušnosti

36.  Jaroslav Frgal, 47, Vedoucí prodejny, Olšany u Prostě-
jova, Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy 
a Slezska)

37.  Jiří Anderle, 56, Kuchař, Olomouc, Bez 
politické příslušnosti

38. Šárka Sušeňová, 38, Agropodnikatel, Přerov, Bez politic-
ké příslušnosti

39.  Ing. Milan Hrubý, 87, Chemik, Olomouc, Bez politické 
příslušnosti

40. Václav Andrš, 23, Student VŠ, Olomouc, Bez politické 
příslušnosti

41.  Antonín Havlík, 30, Autolakýrník, Horka nad Moravou, 
Bez politické příslušnosti

42. Dagmar Skoupilová, 72, Péče o blízkou osobu, Prostě-
jov, Bez politické příslušnosti

43. Petr Strbačka, 51, Zedník, Olomouc, Bez polit. příslušnosti
44. Mgr. Pavel Janura, 62, Učitel, Prostějov, Bez politické 

příslušnosti
45. Anna Turzová, 75, Personalista, Prostějov, Koruna Česká 

(monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
46. Václav Komínek, 66, Zednické a obkladačské práce, 

Prostějov, Bez politické příslušnosti
47. Vladimíra Gronychová, 47, Vedoucí prodejny, Smržice, 

Bez politické příslušnosti
48. Ing. Vladimír Bílka, 50, Inženýr informatiky, Olomouc, 

Bez politické příslušnosti
49. Tomáš Kvapil, 81, Stavbyvedoucí, Olomouc, Bez politické 

příslušnosti
50. Lukáš Lorenc, 30, Operátor výroby, Kostelec na Hané, 

Bez politické příslušnosti
51. Bc. Martin Kunz, 47, Důlní specialista, Olomouc, Bez 

politické příslušnosti
52. Lenka Baierová, 55, Provozní pracovnice MŠ, Prostějov, 

Bez politické příslušnosti
53. Petr Hofírek, 45, Betonář, Olomouc, Bez polit. příslušnosti
54. Ivo Jirotka, 86, Obchodní příručí, Prostějov, Bez politické 

příslušnosti
55. Ing. Stanislav Pišťák, 42, Soukromý zemědělec, Polomí, 

Bez politické příslušnosti

Kandidátní listina Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)
pro volby do zastupitelstva Olomouckého kraje konané ve dnech 2.–3. října 2020

www.korunaceska.czwww.kcolomouc.cz www.moravskehnuti.cz 

volební 
číslo  68



Vážení přátelé,
podobně jako před čtyřmi roky se bude také v roce 2020 ve vol-

bách do Zastupitelstva Olomouckého kraje ucházet o Vaši přízeň Ko-
runa Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska). Kandi-
dujeme za podpory Moravského zemského hnutí, se kterým nás pojí 
úcta k naší Otčině, její historii, tradicím a společná snaha o obnovu 
zemského uspořádání i principy křesťanské etiky. Spolupráci jsme si 
již vyzkoušeli v komunálních volbách v roce 2018, kdy jsme společně 
kandidovali v Olomouci a v Prostějově, kde navíc pan Pavel Makový 
ve volbách do Senátu obdržel 4 % hlasů.

Koruna Česká je konzervativní strana založená na křesťanských 
principech s úctou k historii a tradicím naší země. Jejím dlouhodo-
bým cílem je obnova Českého království jako konstituční monar-
chie. Mezi priority patří ochrana přírodního a kulturního dědic-
tví, podpora řemeslníků, živnostníků a rozvoj spolkové činnosti. 
     Předkládáme Vám kandidátku se zastoupením učitelů, přírodověd-
ců, techniků, lékařů, řemeslníků a živnostníků. Naši kandidáti jsou čle-
nové těchto spolků: Český svaz ochránců přírody, Zelený kruh Olo-
mouc, Junák – český skaut, historický spolek Kirri, Český myslivecký 
svaz, divadelní spolek Historia, Kloboukový klub, Olomoucká koalice 
neziskových organizací.

A s kým se tedy na kandidátce setkáte?
Jmenujme alespoň zdravotní sestru Pavlu Rulíškovou, prostějov-

ského patriota a mecenáše Pavla Makového, lékárnici Mgr. Jitku 
Krchňákovou, hematoonkologa a cestovatele doc. MUDr. Jaroslava 
Bačovského, CSc., hospodáře mysliveckého spolku Blata Hněvotín 
a výrobce dýmek Pavla Tomana, majitele jezdecké stáje Černý kůň 
Ing. Zdeňka Panského, majitele olomoucké čajovny Martina Pekára, 
soukromého zemědělce Ing. Stanislava Pišťáka, počítačového od-
borníka Bc. Leo Rece, průvodce cestovního ruchu Ing. Tomáše Kryla, 
kožního lékaře MUDr. Pavla Andrše a další osobnosti.

Lídrem kandidátky je RNDr. Miloš Holzer
Zoolog-ekolog, zabývá se 

ochranou přírody a krajiny se za-
měřením na oživení vod, specia-
lizuje se na ochranu našich raků 
a zabývá se posuzováním vlivu 
různých činností na životní pro-
středí, byl členem Ústřední vý-
konné rady ČSOP, je předsedou 
ZO ČSOP Astacus, v minulosti VŠ 
učitel na katedře biologie PdF UP, 
hudebník, fotograf, chalupář.

1. Ochrana přírodního a kulturního dědictví
Zasadíme se o ochranu drobných památek v krajině (kaple, kříže, 

Boží muka, památníky vojenské historie, hraniční kameny, významná 
stromořadí a polní cesty).

V obcích se zaměříme na obnovu a využití bývalých šlechtických 
sídel i staveb lidové architektury.  Podpoříme vlastníky těchto areálů 
v jejich snaze zpřístupnit tyto objekty veřejnosti, včetně přilehlých 
parků a zahrad. Zvláštní pozornost chceme věnovat rekonstrukci 
zámku ve Ptení a umístit sem expozici Muzea odívání, část zámku 
využít k bydlení pro seniory a obnovit činnost pivovaru. Podpoříme 
vybudování Centra umělců a řemeslníků Hané na zámku v Čechách 
pod Kosířem. Chceme chránit olomouckou městskou památkovou 
rezervaci, nejsme příznivci budování dalších výškových staveb v Olo-
mouci ani dalších velkoplošných maloobchodních zařízení. 

2. Rozvoj vzdělanosti
V oblasti vysokých škol podpoříme rozvoj jak v centru kraje Olo-

mouci, tak příslušných poboček jednotlivých fakult v okresních měs-
tech. Podpoříme především rozvoj takových studijních oborů, kde 
jejich absolventi najdou uplatnění ve firmách Olomouckého kraje. 

Podpoříme odborné vzdělávání a propojení odborných škol s ře-
meslnými firmami a průmyslovými podniky, budeme prosazovat za-
traktivnění učebních oborů s cílem zastavit postupný úbytek šikov-
ných řemeslníků. Poskytneme podporu soukromým řemeslníkům při 
výchově vlastních i cizích dětí k poctivému řemeslu. 

3. Péče o krajinu a životní prostředí
Velmi uvážlivě budeme posuzovat další zábor zemědělské půdy 

za účelem výstavby průmyslových a skladových areálů, upřednostníme 
využívání a revitalizaci starých objektů (braunfields). Jsme proti zastavě-
ní 44 ha orné půdy u Hněvotína. Při zadržování vody v krajině budeme 
preferovat drobnější stavby – rybníčky, tůně, poldry, meze – před stav-
bou přehrad. Ze stejného důvodu nepodporujeme také rozšíření Baťova 
kanálu do našeho regionu. Chceme rozšiřovat síť poskytovatelů ekolo-
gického poradenství a rozvíjet činnost Střediska ekologické výchovy 
Sluňákov. Vítáme 30-letou tradici výroby biopotravin ve Starém Městě, 
v oblasti ovocnářství zvážíme možnost rozšíření krajových odrůd.

V oblasti nakládání s odpady jsme příznivci jejich minimalizace 
a recyklace. Je nám blízká filosofie, že neexistuje odpad, ale pouze 
suroviny. 

4. Podpora tradičních výrobních odvětví, 
podpora místních ekonomik

Najdeme způsob podpory výrobních odvětví, které mají v našem 
regionu tradici – například oděvní průmysl, strojírenství, potravinář-
ství a také tradiční řemesla. Hodně si slibujeme od rodinných firem.

Považujeme za důležité preferovat místní výrobce a pěstitele. Bude-
me podporovat existující obecní a městské trhy a tam, kde ještě nejsou 
v provozu a vznikne jejich potřeba, zasadíme se o jejich zřízení.

Výraznější podporu si zasluhují regionální značky, včetně těch nově 
vznikajících – „Hanácké vérobek“. Více by šlo ve spolupráci s agrár-
ní a průmyslovou komorou udělat pro uplatnění místních produktů 
v síti maloobchodních řetězců, obnovíme systém mistrovských zkou-
šek ke zvýšení prestiže úspěšných řemeslníků. Nejsme příznivci elek-
tronické evidence tržeb.

5. Udržení dostupnosti a kvality zdravotní péče
Chceme udržet dostupnost a kvalitu zdravotní péče mimo jiné i vět-

ší angažovaností v krajských nemocnicích. Klademe důraz na vysokou 
odbornost lékařů a kvalitní technického vybavení, které klienty zatě-
žuje co nejméně. Zasadíme se o zlepšení logistiky ve vztahu k Fakultní 
nemocnici v Olomouci jako centra vysoce specializované péče. Pova-
žujeme za důležité propojit všechny poskytovatele zdravotnické péče 
informačním systémem na principu sdílení vybraných dat.

Budeme klást větší důraz na rozvoj lázeňství a preventivní medicíny. 
Nepodceňujeme ani význam oborů, jako je hipoterapie či speleoterapie. 

6. Dobudování dopravní infrastruktury
Budeme usilovat o dobudování dopravní infrastruktury kraje.
V oblasti železnic budeme usilovat o dokončení elektrifikace někte-

rých úseků železniční trakce. Budeme podporovat iniciativu mikroregi-
onů při záchraně historických lokálních tratí, pokud, z ekonomických 
důvodů, již na nich nebude možno provozovat běžnou dopravu.

V oblasti silniční sítě budeme usilovat o vybudování obchvatů obcí, 
které jsou silně zasažené silničním provozem.

Budeme podporovat dokončení naplánovaných úseků dálnic 
a rychlostních komunikací.

Zasadíme se o zlepšení dopravní přístupnosti příhraničního regio-
nu s Polskem – oblast měst Jeseník a Javorník.  

7. Rozvoj spolkové činnosti a místních 
kulturních tradic

Aktivněji chceme podporovat kulturní aktivity jak v krajském měs-
tě, tak i ve všech dalších regionech. Dobře si uvědomujeme význam 
a společenský přínos organizací a spolků, jako je Sokol, ČSTV, Sbor 
dobrovolných hasičů či Český myslivecký svaz. Pozornost chceme 
věnovat také církevní turistice, výrazněji chceme z pozice kraje při-
spět např. k obnově poutního místa Stará Voda u Libavé. Poznání 
míst, důležitých pro regiony, ve kterých žijeme, považujeme za vel-
mi důležité. Nalezení kořenů, ze kterých pocházíme, a nebo, pokud 
jsme přistěhováni, nalezení kořenů, na kterých je postavený region, 
ve kterém chceme žít, je základnou pro náš spokojený život.
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