
Kandidátní   listina 

pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje  konané ve dnech  7. - 8. 2016 

 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 

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

                                                               název politického hnutí   

Kandidáti:  
 

1. MUDr. Miroslav Adámek, 53               ........…… primátor města Zlína a lékař........ 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
                    

  

                                                                                           .....Zlín................................................... 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         
(pouze obec, ne  úplnou adresu) 

 

                                                                                         ……“bez politické příslušnosti”.................. 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                          (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

2. Mgr. Petr Gazdík, 42 místopředseda PS Parlamentu ČR a místostarosta obce Suchá 

Loz 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
  

             

                                                                                           ..... Suchá Loz................................................ 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         (pouze obec, ne  úplnou adresu) 
 

                                                                                         ……Starostové a nezávislí….................. 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                           (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
  

 

3. Mgr. Ivana Majíčková, MBA, 55              ..... starostka města Kunovice........................ 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
                    

  

                                                                                           ..... Kunovice.......................................... 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         
(pouze obec, ne  úplnou adresu) 

 

                                                                                         … Starostové a nezávislí …….................. 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                          (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 



 

 

4. Ing. Milan Plesar, 34 ……………   dotační manažer a zastupitel města Otrokovice......... 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
  

             

                                                                                           .....Otrokovice ........................................... 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         (pouze obec, ne  úplnou adresu) 
 

                                                                                         ……Nový Impuls................ 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                           (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

5. PhDr. Ivo Frolec, 55…… ředitel Slováckého muzea Uherské Hradiště a místostarosta 

města Uherské Hradiště................ 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
                    

  

                                                                                           .... Uherské Hradiště...................... 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         
(pouze obec, ne  úplnou adresu) 

 

                                                                                         …… ZVUK 12…….................. 

název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                          (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

6. Josef Zicha, 47……               ... starosta obce Vysoké Pole..……… 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
  

             

                                                                                           .... Vysoké Pole..................................... 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         (pouze obec, ne  úplnou adresu) 
 

                                                                                         … Starostové a nezávislí ................. 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                           (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

7. Ing. Tomáš Pifka, 35…………         ..... místostarosta města Vsetín....................... 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
                    

  

                                                                                           ....Vsetín..................................................... 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         
(pouze obec, ne  úplnou adresu) 

 



                                                                                         … Starostové a nezávislí ............... 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                          (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

8. Mgr. Eliška Olšáková, 48 …                             starostka města Valašské Klobouky 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
  

             

                                                                                           ....Valašské Klobouky............................. 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         (pouze obec, ne  úplnou adresu) 
 

                                                                                         … Starostové a nezávislí ............... 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                           (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

9. MUDr. Jaromír Bernátek, 48  primář oddělení nukleární medicíny PET/CT v KNTB 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
                    

  

                                                                                           .....Pozlovice................................................... 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         
(pouze obec, ne  úplnou adresu) 

 

                                                                                         … bez politické příslušnosti ................. 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                          (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

10. Jiří Kašík, 52 ……               .....živnostník a člen Rady města Kroměříže 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
  

             

                                                                                           ....Kroměříž........................................... 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         (pouze obec, ne  úplnou adresu) 
 

                                                                                         …ZVUK 12………………….................. 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                           (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

11. PaedDr. Roman Macek, 53               předseda VSC Fatra Zlín a zastupitel města Zlína 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
                    

  



                                                                                           ....Zlín.................................................... 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         
(pouze obec, ne  úplnou adresu) 

 

                                                                                         … bez politické příslušnosti ................. 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                          (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

12. Jiří Rethy, 51 ……… manažer bezpečnostní agentury a předseda osadního výboru v Bynině 

ve Valašském Meziříčí 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
  

             

                                                                                           . Valašské Meziříčí...................... 
                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         (pouze obec, ne  úplnou adresu) 
 

                                                                                         … bez politické příslušnosti............ 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                           (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

13. Mgr. Radovan Jančář, 48…      ředitel knihovny BBB a zastupitel města Uherské Hradiště 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
                    

  

                                                                                           ....Uherské Hradiště............................ 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         
(pouze obec, ne  úplnou adresu) 

 

                                                                                         … bez politické příslušnosti ............. 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                          (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

14. Vladimír Kráčalík, 56 …              starosta obce Újezd u Valašských Klobouk 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
  

             

                                                                                           .......Újezd u Val. Klobouk........................ 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         (pouze obec, ne  úplnou adresu) 
 

                                                                                         … Starostové a nezávislí ............. 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                           (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 



 

15. JUDr. Jaroslav Tkadlec, 33 ………               .... advokát a zastupitel města Otrokovice. 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
                    

  

                                                                                           ....Otrokovice........................................... 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         
(pouze obec, ne  úplnou adresu) 

 

                                                                                         …Nový Impuls….................. 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                          (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

16. Mgr. Martin Zábranský,42     místostarosta města Staré Město a místopředseda 

volejbalového klubu..................... 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
  

             

                                                                                           ...Staré Město............................................. 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         (pouze obec, ne  úplnou adresu) 
 

                                                                                         … bez politické příslušnosti............ 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                           (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

17. Petr Jelínek, 42               zastupitel města Rožnov pod Radhoštěm......................... 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
                    

  

                                                                                           ....Rožnov pod Radhoštěm...................... 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         
(pouze obec, ne  úplnou adresu) 

 

                                                                                         … Starostové a nezávislí ............. 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                          (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

18. MUDr. Kateřina Nakládalová, 50               .   oční lékařka................... 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
  

             

                                                                                           ......Kroměříž........................................... 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         (pouze obec, ne  úplnou adresu) 
 

                                                                                         ……bez politické příslušnosti............ 



název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                           (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

19. Ing. Josef Jančář, 62 ………………                ....starosta obce Šumice....................... 
           jméno, příjmení,                    věk                                  povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
                    

  

                                                                                           ...Šumice................................................. 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         
(pouze obec, ne  úplnou adresu) 

 

                                                                                         … bez politické příslušnosti.................. 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                          (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

20. Mgr. Alena Hanáková, 57 …………                ...místostarostka města Vizovice  
           jméno, příjmení,                    věk                            povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
  

             

                                                                                           ....Vizovice..................................................... 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         (pouze obec, ne  úplnou adresu) 
 

                                                                                         …Starostové a nezávislí............ 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                           (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

21. Jindřich Motýl, 42                    ...podnikatel.................... 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
                    

  

                                                                                           ....Rožnov pod Radhoštěm........................ 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         
(pouze obec, ne  úplnou adresu) 

 

                                                                                         …Starostové a nezávislí................ 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                          (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

22. Richard Nesvadba, 43                 ....OSVČ....…...................... 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
  

             

                                                                                           .....Zlín..................................................... 



                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         (pouze obec, ne  úplnou adresu) 
 

                                                                                         … bez politické příslušnosti................. 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                           (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

23. Bc. Eva Pšenčíková, 37 pedagožka mateřské školy, trenérka atletiky pro děti a 
zastupitelka města Otrokovice 

           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
                    

  

                                                                                           .....Otrokovice..................................... 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         
(pouze obec, ne  úplnou adresu) 

 

                                                                                         …Nový Impuls............... 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                          (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

24. Mgr. Martina Hniličková,  51………                 ... ředitelka ZUŠ Zlín......... 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
  

             

                                                                                           .....Zlín.................................................. 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         (pouze obec, ne  úplnou adresu) 
 

                                                                                         …bez politické příslušnosti............... 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                           (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

25. Mgr. Jaroslav Kneisl, 31           cimbalista, pedagog, etnograf, organizátor festivalu 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
                    

  

                                                                                           .... Valašské Meziříčí........................ 
                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         
(pouze obec, ne  úplnou adresu) 

 

                                                                                         … bez politické příslušnosti ........... 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                          (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 



26. MUDr. Oldřich Mašlík, 51                 lékař KNTB.................. 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
  

             

                                                                                           ......Zlín........................... 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         (pouze obec, ne  úplnou adresu) 
 

                                                                                         … bez politické příslušnosti................ 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                           (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

27. Lubomír Daníček, 54                   ... místostarosta obce Koryčany 
           jméno, příjmení,                    věk                                  povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
                    

  

                                                                                           .. Koryčany.......................................... 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         
(pouze obec, ne  úplnou adresu) 

 

                                                                                         …bez politické příslušnosti............ 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                          (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

28. Ing. Petr Hradecký, 53                     starosta města Slušovice 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
  

             

                                                                                           .... Slušovice................................... 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         (pouze obec, ne  úplnou adresu) 
 

                                                                                         …“bez politické příslušnosti“............ 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                           (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

29. Filip Šimek, 34……       majitel květinářství a zastupitel města Otrokovice 
           jméno, příjmení,                    věk                          povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
                    

  

                                                                                           ....Otrokovice......................... 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         
(pouze obec, ne  úplnou adresu) 

 

                                                                                         …Nový Impuls............. 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 



                          (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

30. Antonín Koňařík, 48 ………                ..starosta obce Hovězí. 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
  

             

                                                                                           ....Hovězí............................................. 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         (pouze obec, ne  úplnou adresu) 
 

                                                                                         …Starostové a nezávislí.................. 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                           (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

31. Ing. Petr Galatík, 52 …  jednatel společnosti a chovatel koní.................. 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
              

         

                                                                                           ....Zdounky.................................................... 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         
(pouze obec, ne  úplnou adresu) 

 

                                                                                         …bez politické příslušnosti............ 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                          (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

32. Ing. Lumír Zakravač, 43 …………                  ...ředitel společnosti.. 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
  

             

                                                                                           ...Jarohněvice............................................. 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         (pouze obec, ne  úplnou adresu) 
 

                                                                                         … bez politické příslušnosti.......... 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                           (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

33. Vítězslav Vicherek, 59                 ...podnikatel.....…………. 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
                    

  

                                                                                           ....Zlín......................................................... 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         
(pouze obec, ne  úplnou adresu) 



 

                                                                                         …Zlínské hnutí nezávislých….................. 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                          (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

34. Josef Hutěčka, DiS, 41……                  ....starosta obce Březnice 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
  

             

                                                                                           .....Březnice................................................ 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         (pouze obec, ne  úplnou adresu) 
 

                                                                                         …Starostové a nezávislí............... 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                           (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

35. Josef Daněk, 55                  ....starosta obce Valašská Polanka 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
                    

  

                                                                                           ....Valašská Polanka........................................ 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         
(pouze obec, ne  úplnou adresu) 

 

                                                                                         …Starostové a nezávislí............ 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                          (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

36. Ing. František Gajdošík, 53                  ...starosta obce Hrobice... 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
  

             

                                                                                           ......Hrobice.............................................. 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         (pouze obec, ne  úplnou adresu) 
 

                                                                                         … Starostové a nezávislí .............. 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                           (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

37. Mgr. Helena Simerská, 47 ………               manažerka a zastupitelka města Zlína 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 



                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
                    

  

                                                                                           ...Zlín...................................................... 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         
(pouze obec, ne  úplnou adresu) 

 

                                                                                         …ZVUK 12.................. 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                          (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

38. Ing. Renata Zábojníková, 46 ……          ....starostka obce Neubuz....................... 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
  

             

                                                                                           ....Neubuz............................................. 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         (pouze obec, ne  úplnou adresu) 
 

                                                                                         …Starostové a nezávislí........... 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                           (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

39. Josef Smažinka, 49 ……           ...starosta obce Litenčice. 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
                    

  

                                                                                           ...Litenčice................................ 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         
(pouze obec, ne  úplnou adresu) 

 

                                                                                         … Starostové a nezávislí…  
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                          (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

40. Petr Žůrek, 38                  profesionální hudebník a pedagog 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
  

             

                                                                                           ....Kroměříž.......................................... 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         (pouze obec, ne  úplnou adresu) 
 

                                                                                         …ZVUK 12 ............... 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                           (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 



 

 

41. Martin Baratka, 42          podnikatel a zastupitel města Rožnov pod Radhoštěm
              jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
                    

  

                                                                                           .....Rožnov pod Radhoštěm.......................... 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         
(pouze obec, ne  úplnou adresu) 

 

                                                                                         …Starostové a nezávislí................ 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                          (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

42. Mgr. Věra Stojarová, 35                  ...ředitelka......................... 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
  

             

                                                                                           .....Zlín................................................... 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         (pouze obec, ne  úplnou adresu) 
 

                                                                                         …bez politické příslušnosti.............. 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                           (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

43. Zdeněk Patík, 46    krajský koordinátor BESIP a organizátor akcí pro děti a mládež....... 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
                    

  

                                                                                           ..... Otrokovice..................... 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         
(pouze obec, ne  úplnou adresu) 

 

                                                                                         … Nový Impuls 

název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                          (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

44. Kateřina Strakošová, 36 ……  manažerka a zastupitelka města Rožnov pod 

Radhoštěm............... 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
  

             

                                                                                           .Rožnov pod Radhoštěm....................... 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         (pouze obec, ne  úplnou adresu) 
 



                                                                                         … bez politické příslušnosti................ 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                           (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

45. Vlastimil Čabla, 30               programátor systémového strojového vidění a člen komise 

mládeže a sportu v Otrokovicích 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
                    

  

                                                                                           ..... Otrokovice............................. 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         
(pouze obec, ne  úplnou adresu) 

 

                                                                                         … Nový Impuls ............ 

název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                          (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

46. Karel Hlavica, 58                   ...starosta obce Police....... 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
  

             

                                                                                           ....Police..................................... 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         (pouze obec, ne  úplnou adresu) 
 

                                                                                         …Starostové a nezávislí............... 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                           (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

47. Oldřich Surala, 54 …                   ...starosta obce Huslenky.. 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
                    

  

                                                                                           ...Huslenky.......................................... 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         
(pouze obec, ne  úplnou adresu) 

 

                                                                                         …Starostové a nezávislí............. 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                          (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

48. Ing. Jaromír Doležal, 49…                  ....starosta obce Tečovice. 
           jméno, příjmení,                    věk                                   povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
  

             



                                                                                           ....Tečovice........................................ 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         (pouze obec, ne  úplnou adresu) 
 

                                                                                         …Starostové a nezávislí............. 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                           (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 

 

 

49. Daniel Juřík, 42……………………               ...starosta obce Veselá................... 
           jméno, příjmení,                    věk                           povolání 

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
                    

  

                                                                                           ......Veselá .............................................. 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         
(pouze obec, ne  úplnou adresu) 

 

                                                                                         …… bez politické příslušnosti............. 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                          (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

 

50. Zdeněk Hověžák, 50     starosta obce Vlachovice  

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

                                                       (ke dni podání kandidátní listiny)
  

             

                                                                                           ....Vlachovice...................................... 

                                                                                         obec, kde je  kandidát přihlášen k trvalému  pobytu  

                         (pouze obec, ne  úplnou adresu) 
 

                                                                                         ……Starostové a nezávislí.............. 
název politické strany nebo politického hnutí,  

jehož je kandidát členem 

                           (plný název, ne zkratka) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 

 

Zmocněnec politického hnutí : 

 

…Mgr. Petr Žůrek, S.T.D.                                         …Lhotsko 101, 763 12 Lhotsko………… 
          jméno, příjmení                                     místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu 

 (tj.úplnou  adresu místa jeho trvalého pobytu podle OP) 

 

                                                                                 …. ……………………………………………… 
                                                                                                           podpis  zmocněnce 

Náhradník zmocněnce : 
 

…Ing. Renata Bednářová                                                    Dostihová 470, 763 15 Slušovice    
          Jméno, příjmení                                  místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu 

 (tj.úplnou  adresu místa jeho trvalého pobytu podle OP) 

 

 

                                                                                     



Osoba oprávněná jednat jménem politického hnutí: 
 
 

..... Mgr. Petr Gazdík............      ....předseda............................     .................................................... 

            jméno, příjmení                                označení funkce                                 podpis oprávněné osoby 

 

 

V .........................dne  ........................ 2016 

 

 

 

 

Přílohy:     Prohlášení kandidátů (počet příloh podle počtu kandidátů) 

 
Poznámka: 
Na kandidátní listině lze uvést nejvýše o 5 kandidátů více, než kolik činí počet členů volených do příslušného 

zastupitelstva kraje. Pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje uvést max. 50 kandidátů. 

 

 

 

 


