
                       Kandidátní listina
 
 

pro volby do zastupitelstva kraje pardubického konané
ve dnech 2. a 3. října 2020

Trikolóra hnutí občanů a Strana soukromníků České republiky  

Složení koalice:

Trikolóra hnutí občanů

Strana soukromníků České republiky

Kandidáti:

1. Petr Bajer, muž, 53 let  podnikatel, zastupitel 
města, předseda 
finančního výboru 
města, předseda Strany 
soukromníků České 
republiky 

jméno, příjmení, pohlaví, povolání
věk ke druhému dni voleb

                             
Holice ..........................
.......
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

Strana soukromníků České 
republiky                        
.................................
název politické strany nebo 
politického hnutí, jehož je 
kandidát členem, popřípadě údaj 
"bez politické příslušnosti"

Strana soukromníků České 
republiky

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

    kandidáta navrhlo 
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2. Ing. Petr Rusek, muž, 53 let
......................
jméno, příjmení, pohlaví, manažer, myslivec,
věk ke druhému dni voleb včelař, sportovní 

střelec,
člen krajské rady
Trikolóry hnutí občanů 
v Pardubickém kraji
povolání

                              
Opatovec
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

Trikolóra hnutí občanů
                             ................................
                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 

    kandidáta navrhlo

3. JUDr. Jiří Kulhavý, muž, 52 let 
...................... prokurista, specialista
jméno, příjmení, pohlaví, na lesní hospodářství, 
věk ke druhému dni voleb místopředseda krajské 

rady Trikolóry hnutí 
občanů v Pardubickém 
kraji 
povolání

                              
Litomyšl
.................................
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu
Trikolóra hnutí občanů           
.................................
název politické strany nebo 
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politického hnutí, jehož je 
kandidát členem, popřípadě údaj 
"bez politické příslušnosti"

Trikolóra hnutí občanů
                             ................................
                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 

    kandidáta navrhlo

4.   Bohumil Roub, muž, 45 let nezávislý novinář, 
jméno, příjmení, pohlaví, pořadatel 
věk ke druhému dni voleb charitativních akcí

povolání

                              
Staré Hradiště
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"

                             
Strana soukromníků České 
republiky

                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 

    kandidáta navrhlo

5.  Mgr. Stanislav Hykyš, muž, 42 let advokát, 
jméno, příjmení, pohlaví  sociální pracovník,
věk ke druhému dni voleb  předseda krajské rady

 Trikolóry hnutí 
občanů, v Pardubickém 
kraji
povolání
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                             Pardubice
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

                             Trikolóra hnutí občanů
                             název politické strany nebo

                           politického hnutí, které 
kandidáta navrhlo

6. Mgr. Petr Máca, muž, 49 let   jednatel zdravotnického 
 zařízení, předseda Grémia 
ambulantní radiologie, člen 
výboru pro zdravotnictví ZPK

jméno, příjmení, pohlaví, povolání
věk ke druhému dni voleb

                              
Červená Voda
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

Strana soukromníků České 
republiky

                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 

    kandidáta navrhlo
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7. Radek Valenta, muž, 46 let starosta Obce Trnávka
jméno, příjmení, pohlaví, povolání
věk ke druhému dni voleb

                              
Trnávka
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

                             Trikolóra hnutí občanů
                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 

    kandidáta navrhlo

8. Ivana Snítilová, žena, 62 let OSVČ, trafikantka
jméno, příjmení, pohlaví, členka předsednictva
věk ke druhému dni voleb Strany soukromníků 

České republiky
povolání

                              
Libchavy
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

Strana soukromníků České 
republiky

                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 
        kandidáta navrhlo
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9. MUDr. Hana Buryšková, žena, 48 let lékařka
jméno, příjmení, pohlaví, povolání
věk ke druhému dni voleb

                              Ústí nad Orlicí
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

                             Trikolóra hnutí občanů
                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 

    kandidáta navrhlo

10. Bc. Jaromír Kuba, muž, 38 let OSVČ, specialista IT 
jméno, příjmení, pohlaví, bezpečnost a 3D tisk,
věk ke druhému dni voleb člen rozšířeného 

předsednictva  
Strany soukromníků
České republiky
povolání

                              
Pardubice
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

Strana soukromníků České 
republiky

                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 
        kandidáta navrhlo

6



11.Mgr. Ing. Dagmar Zouharová žena, 50 let učitelka ZŠ 
jméno, příjmení, pohlaví, povolání
věk ke druhému dni voleb

                              
Bělá u Jevíčka
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

                             Trikolóra hnutí občanů
                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 

    kandidáta navrhlo

12.Markéta Vohralíková, žena, 48 let ředitelka MŠ
jméno, příjmení, pohlaví, povolání
věk ke druhému dni voleb

Holice
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

Strana soukromníků České 
republiky

                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 
        kandidáta navrhlo
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13.Ing. Zdeněk Přikryl, muž, 54 let strojař, 
jméno, příjmení, pohlaví, majitel obchodu,
věk ke druhému dni voleb člen krajské rady

Trikolóry hnutí 
občanů 
v Pardubickém 
kraji
povolání

                              
Pardubice
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

                             Trikolóra hnutí občanů
                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 

    kandidáta navrhlo

14.Pavel Janoš, muž, 62 let výrobce Pardubického 
jméno, příjmení, pohlaví, perníku
věk ke druhému dni voleb povolání

                              
Němčice
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"

Strana soukromníků České 
republiky

                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 
        kandidáta navrhlo
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15.Mgr. Veronika Svatošová, žena, 51 let ředitelka MŠ
jméno, příjmení, pohlaví, povolání
věk ke druhému dni voleb

                              
Pardubice
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

                             Trikolóra hnutí občanů
                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 

    kandidáta navrhlo

16.Jiří Urbánek, muž, 44 let podnikatel, obchodní manažer
jméno, příjmení, pohlaví, člen rozšířeného
věk ke druhému dni voleb předsednictva Strany 

soukromníků České republiky

Dříteč
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

Strana soukromníků České 
republiky

                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 
        kandidáta navrhlo
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17.Mgr. Václav Štěpař, muž, 37 let učitel 
jméno, příjmení, pohlaví, člen krajské rady
věk ke druhému dni voleb Trikolóry hnutí občanů 

v Pardubickém kraji
povolání

                              
Polička
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

                             Trikolóra hnutí občanů
                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 

    kandidáta navrhlo

18.PaedDr. Mgr. Jaroslav Míchal, muž, 63 let pedagog,
jméno, příjmení, pohlaví, profesionální
věk ke druhému dni voleb fotbalový 

trenér
¨ povolání

                              
Pardubice
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"

Strana soukromníků České 
republiky

                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 
        kandidáta navrhlo
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19.Jan Vinduška, muž, 32 let místopředseda 
jméno, příjmení, pohlaví, představenstva ZD
věk ke druhému dni voleb povolání

                              
Chrast
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

                             Trikolóra hnutí občanů
                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 

    kandidáta navrhlo

20.Tomáš Brichta, DiS., muž, 37 let OSVČ, programátor
jméno, příjmení, pohlaví, povolání
věk ke druhému dni voleb

                              
Pardubice
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

Strana soukromníků České 
republiky

                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 
        kandidáta navrhlo
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21.Josef Bárta, muž, 43 let jednatel strojírenské ¨
jméno, příjmení, pohlaví, společnosti, 
věk ke druhému dni voleb sportovní pilot

povolání

                              
Vysoké Mýto
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

                             Trikolóra hnutí občanů
                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 

    kandidáta navrhlo

22.Klára Foukalová, žena, 29 let obchodní manažerka
jméno, příjmení, pohlaví, povolání
věk ke druhému dni voleb

                              
Chrudim
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"

Strana soukromníků České 
republiky

                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 
        kandidáta navrhlo
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23.Michal Fořt, muž, 45 let předseda představenstva,
jméno, příjmení, pohlaví, odborný konzultant v IT
věk ke druhému dni voleb člen krajské rady

Trikolóry hnutí občanů
v Pardubickém kraji
povolání

                              
Chrudim
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

                             Trikolóra hnutí občanů
                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 

    kandidáta navrhlo

24.Jan Vojtěch, muž, 34 let spolumajitel strojírenské 
jméno, příjmení, pohlaví, firmy
věk ke druhému dni voleb povolání

                              
Holice
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"

Strana soukromníků České 
republiky

                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 
        kandidáta navrhlo
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25.Václav Košnar, muž, 57 let ekonom
jméno, příjmení, pohlaví, člen krajské rady
věk ke druhému dni voleb Trikolóry hnutí občanů

v Pardubickém kraji
povolání

                              
České Třebová
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

                             Trikolóra hnutí občanů
                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 

    kandidáta navrhlo

26.Martin Řehounek, muž, 41 let  manažer
jméno, příjmení, pohlaví, povolání
věk ke druhému dni voleb

                              
Pardubice
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

Strana soukromníků České 
republiky

                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 
        kandidáta navrhlo
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27.Mgr. Vlastimil Kubíček, muž, 57 let ředitel ZŠ 
jméno, příjmení, pohlaví, povolání
věk ke druhému dni voleb

                              
Králíky
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

                             Trikolóra hnutí občanů
                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 

    kandidáta navrhlo

28.Hana Kašparová, žena, 60 let    OSVČ, účetní
jméno, příjmení, pohlaví, povolání
věk ke druhému dni voleb

                              
Ústí nad Orlicí
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"

Strana soukromníků České 
republiky

                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 
        kandidáta navrhlo
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29.Bc. David Bulis, muž, 50 let obchodní ředitel 
jméno, příjmení, pohlaví, Hastex & Haspr s.r.o.
věk ke druhému dni voleb člen krajské rady

Trikolóry hnutí občanů
v Pardubickém kraji
povolání

                              
Slatiňany
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

                             Trikolóra hnutí občanů
                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 

    kandidáta navrhlo

30.Jan Mikuláš, muž, 49 let   majitel reklamní agentury
jméno, příjmení, pohlaví, povolání
věk ke druhému dni voleb

                              
Chrudim
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"

Strana soukromníků České 
republiky

                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 
        kandidáta navrhlo
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31.Jana Bohačíková, žena, 32 let prodavačka
jméno, příjmení, pohlaví, povolání
věk ke druhému dni voleb

                              
Přelouč
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

                             Trikolóra hnutí občanů
                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 

    kandidáta navrhlo

32.Roman Kupka, muž, 55 let prodejce
jméno, příjmení, pohlaví, povolání
věk ke druhému dni voleb

                              
Sezemice
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

Strana soukromníků České 
republiky

                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 
        kandidáta navrhlo
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33.Vojtěch Levai, muž, 56 let řidič 
jméno, příjmení, pohlaví, Technických služeb
věk ke druhému dni voleb města Přelouč

povolání

                              
Přelouč
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

                             Trikolóra hnutí občanů
                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 

    kandidáta navrhlo

34.Tomáš Pavelka, muž, 46 let obchodní ředitel
jméno, příjmení, pohlaví, povolání
věk ke druhému dni voleb

                              
Pardubice
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"

Strana soukromníků České 
republiky

                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 
        kandidáta navrhlo
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35.Bc. Zdeněk Kubín, muž, 43 let zdravotnický záchranář
jméno, příjmení, pohlaví, povolání
věk ke druhému dni voleb

                              
Svinčany
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

                             Trikolóra hnutí občanů
                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 

    kandidáta navrhlo

36.Jiří Konečný, muž, 68 let živnostník, majitel
jméno, příjmení, pohlaví, Skrblíkovy restaurace 
věk ke druhému dni voleb povolání

                              
Dolní Roveň
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

Strana soukromníků České 
republiky

                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 
        kandidáta navrhlo
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37.Ing. Marie Čapková, žena, 60 let operátorka v 
jméno, příjmení, pohlaví, telekomunikacích
věk ke druhému dni voleb povolání

                              
Jeníkovice
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

                             Trikolóra hnutí občanů
                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 

    kandidáta navrhlo

38.Pavel Ratzenbek, muž, 52 let OSVČ, živnostník
jméno, příjmení, pohlaví, povolání
věk ke druhému dni voleb

                              
Luže
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

Strana soukromníků České 
republiky

                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 
        kandidáta navrhlo
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39.Ing. Antonín Medřík, muž, 49 let učitel ZŠ
jméno, příjmení, pohlaví, povolání
věk ke druhému dni voleb

                              
Moravská Třebová
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

                             Trikolóra hnutí občanů
                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 

    kandidáta navrhlo

40.Jana Vanšurová, žena, 38 let vedoucí personálního 
jméno, příjmení, pohlaví, oddělení firmy
věk ke druhému dni voleb povolání

                              
Holice
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"

Strana soukromníků České 
republiky

                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 
        kandidáta navrhlo
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41.Tomáš Ester, muž, 21 let student VŠ
jméno, příjmení, pohlaví, povolání
věk ke druhému dni voleb

                              
Kostěnice
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

                             Trikolóra hnutí občanů
                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 

    kandidáta navrhlo

42.Vítězslav Čeliš, muž, 49 let majitel Westernového 
jméno, příjmení, pohlaví, městečka
věk ke druhému dni voleb povolání

                              
Pardubice
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

Strana soukromníků České 
republiky

                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 
        kandidáta navrhlo
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43.Marie Málková, žena, 65 let     důchodkyně
jméno, příjmení, pohlaví, povolání
věk ke druhému dni voleb

                              
Slatiňany
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

                             Trikolóra hnutí občanů
                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 

    kandidáta navrhlo

44.Jaroslav Sejkora, muž, 61 let podnikatel, majitel 
jméno, příjmení, pohlaví, velkoobchodu
věk ke druhému dni voleb povolání

                              
Brandýs nad Orlicí, Žerotínova 28
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

Strana soukromníků České 
republiky

                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 
        kandidáta navrhlo
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45.Mgr. Petr Štěpánek, muž, 62 let hudebník, 
jméno, příjmení, pohlaví, spisovatel,
věk ke druhému dni voleb člen krajské rady

Trikolóry hnutí občanů
v Pardubickém kraji
povolání

                              
Býšť
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

                             Trikolóra hnutí občanů
                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 

    kandidáta navrhlo

46.Martin Blažej, muž, 47 let řemeslník, truhlář
jméno, příjmení, pohlaví, povolání
věk ke druhému dni voleb

                              
Holice
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

Strana soukromníků České 
republiky

                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 
        kandidáta navrhlo
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47.Alice Štěpánková, žena, 62 let zdravotní sestra
jméno, příjmení, pohlaví, povolání
věk ke druhému dni voleb

                              
Býšť
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

                             Trikolóra hnutí občanů
                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 

    kandidáta navrhlo

48.Jan Zirnsák, muž, 44 let obchodní zástupce
jméno, příjmení, pohlaví, povolání
věk ke druhému dni voleb

                              
Němčice
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"

Strana soukromníků České 
republiky

                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 
        kandidáta navrhlo
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49.Jindřich Čeněk, muž, 48 let manažer servisu
jméno, příjmení, pohlaví, místopředseda krajské
věk ke druhému dni voleb rady Trikolóry hnutí 

občanů v Pardubickém 
kraji 
povolání

                              
Pardubice
obec, kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu

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

                             Trikolóra hnutí občanů
                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 

    kandidáta navrhlo

50.Luděk Zavadil, muž, 40 let řidič z povolání
jméno, příjmení, pohlaví, povolání
věk ke druhému dni voleb

                              
Pardubice
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"

Strana soukromníků České 
republiky

                             název politické strany nebo
                             politického hnutí, které 
        kandidáta navrhlo
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 Šárka Hykyšová
 Zelená 267, 530 03 Pardubice, Pardubičky
 Zmocněnec koalice
 jméno, příjmení, místo, kde je
 přihlášen k trvalému pobytu            

    ........................
                       podpis zmocněnce

 Šárka Bajerová
 Ottmarova  1149,   534 01 Holice
 Náhradník zmocněnce
 jméno, příjmení, místo, kde je
 přihlášen k trvalému pobytu

  Mgr. Václav Klaus, předseda Trikolóra hnutí občanů
  Osoby oprávněné jednat jménem
  politických stran a politických hnutí
  tvořících koalici

  ........................
                                     podpis oprávněné osoby

V Praze dne 21.7.2020

  Petr Bajer, předseda Strany soukromníků České republiky
  Osoby oprávněné jednat jménem
  politických stran a politických hnutí
  tvořících koalici

  ........................
                                     podpis oprávněné osoby

 V Pardubicích dne 21.7.2020
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