
 

Kandidáti 
pro volby do Zastupitelstva  

Olomouckého kraje 
konané ve dnech 2. a 3. října 2020 



Vraťme lidem jejich zemi 
Jestli se naše děti nemají zítra probudit do světa, kde rodina 
už není maminka, tatínek a děti, kde už nejsou muž a žena, 

nýbrž rodič jedna a rodič dvě, kde už ve vlastní zemi 
nerozhodujeme o ničem a kde nám pokrokáři všech 

možných barev přikazují, co nesmíme říkat, co nesmíme 
dělat, co nesmíme jíst a co nesmíme vlastnit, musíme se 

tomu důrazně postavit. Oslovuji proto vás všechny.  

Situace je vážná. A my uděláme všechno, co je v našich silách, 
ale potřebujeme k tomu Vaši pomoc. Pojďte spolu s námi 

bránit normální svět! 

Dovolte mi představit naši kandidátku pro  
volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje  

konané ve dnech 2. a 3. 10. 2020  

Zuzana Majerová Zahradníková 
1. kandidátka na hejtmanku Olomouckého kraje 

 
Dne: 10. června 2020 
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Kandidátka 
1. Zuzana Majerová Zahradníková, žena, 48 let, poslankyně 

PSP ČR, Olomouc 
2. Mgr. Aleš Hrubý, muž, 51 let, IT specialista, Olomouc 
3. Mgr. Bc. Věra Václavíčková, žena, 46 let, ředitelka ZŠ 

J.A.Komenského a MŠ, Přerov 
4. Ing. Jaroslav Skopal, muž, 65 let, zemědělský inženýr, 

Výšovice 
5. Mgr. Jiří Steiger, muž, 51 let, ředitel IT společnosti, předseda 

Hanáckého aeroklubu Olomouc, Olomouc 
6. Radek Pospíšilík, muž, 51 let, spolumajitel obchodně-výrobní 

společnosti, Přerov  
7. Ing. Monika Orel, žena, 54 let, ředitelka domova pro osoby se 

zdravotním postižením a domova pro seniory, Olomouc 
8. Bc. František Konšel, muž, 34 let, výrobní ředitel, Křenůvky 
9. Jiří Jelínek, muž, 49 let, záchranář - řidič, Jeseník 
10. Mgr. Liběna Michálková, žena, 34 let, učitelka ZŠ, zdravotní 

sestra FN Olomouc, Zábřeh na Moravě 
11. Mgr. Petr Navrátil, muž, 61 let, ředitel DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko, 

Hranice  
12. Mgr. Táňa Musilová, žena, 54 let, učitelka, Lipník nad Bečvou 
13. Ing. Vojtěch Kaprál, pplk. v.v., muž, 51 let, manažer logistiky, 

Seloutky 
14. Ing. Martin Šnévajs, muž, 25 let, vedoucí ekonomiky a 

controlingu, Pavlov 
15. Jiří Vepřek, muž, 54 let, řezník, Uničov 
16. MUDr. Miloš Golian, muž, 62 let, lékař, Prostějov 
17. Helena Havelka Baronová, žena, 45 let, prodavačka, 

hudebnice, novinářka, Přemyslovice 
18. Jaroslav Sloupský, muž, 60 let, majitel strojírenské firmy, 

Drahanovice 
19. Jana Fraitová, žena, 75 let, seniorka, Olomouc  
20. MUDr. Libor Slováček, muž, 43 let, primář dětského oddělení, 

Přerov 
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21. Miroslav Spilka, muž, 59 let, hudebník, Olomouc 
22. MUDr. Martin Gabryš, muž, 49 let, lékař, Náměšť na Hané 
23. Věra Schwanzerová, žena, 48 let, obchodní zástupkyně, 

Olomouc 
24. Ing. Jaroslav Čermák, muž, 57 let, ředitel společnosti, Přerov 
25. Bc. Zuzana Calábková, žena, 40 let, učitelka cizích jazyků, 

Haňovice 
26. Bc. Radovan Panáček, muž, 50 let, státní zaměstnanec, 

Olomouc 
27. Mgr. Bc. Ilona Bočinská, žena, 56 let, ředitelka základní školy, 

Přerov 
28. Ing. Martin Králík, muž, 37 let, výrobní ředitel, Zlaté Hory 
29. Jarmila Mišáková, žena, 63 let, úřednice, Olomouc 
30. Ing. Zbyněk Humlíček, muž, 54 let, vedoucí pobočky, 

Černotín 
31. Mgr. Bc. Dana Marie Černá, žena, 53 let, sociální pracovnice, 

Majetín 
32. Mgr. Lenka Nevřelová, žena, 57 let, všeobecná sestra, Lipník 

nad Bečvou 
33. Ing. František Jan Hrabina, muž, 59 let, projektový manažer, 

Přerov  
34. Alois Konšel, muž, 53 let, vedoucí pilařského provozu, 

Křenůvky 
35. Tomáš Ospálek, muž, 48 let, sýrař, Uničov 
36. Kristián Holibka, muž, 24 let, student LF UPOL, zaměstnanec 

FN Olomouc, reprezentant ČR ve vodním póle 
37. Bc. Jaroslav Římský, muž, 60 let, technický pracovník, 

předseda Klubu automotoveteránů, Grygov 
38. František Konšel, muž, 54 let, ředitel společnosti, lesní 

hospodář, Křenůvky  
39. Alena Hnízdilová, žena, 59 let, pojistný poradce, Bedihošť  
40. Ing. Petr Otáhal, muž, 56 let, OSVČ, Moravský Beroun 
41. Marie Fabriková, žena, 70 let, důchodkyně, Uničov 
42. Miroslav Zdráhal, muž, 41 let, projektový vedoucí - technolog, 

Prostějov  
43. Jiří Schwanzer, muž, 47 let, strážník městské policie, Majetín 
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44. Bc. Jiří Čermák, muž, 49 let, policista ve výslužbě, Olomouc 
45. Jan Karger, muž, 43 let, celostátní obchodní manažer, Nový 

Malín 
46. Tomáš Polák, muž, 55 let, stavební technik, Jeseník 
47. Ing. arch. Gorazd Balejík, muž, 62 let, architekt, Nový Malín 
48. Jaroslav Ročňák, muž, 64 let, OSVČ (důchodce), Hranice 
49. Bohdan Lasák, muž, 68 let, senior, Jeseník 
50. Martin Hejnar, muž, 18 let, student, Olomouc 
51. Mgr. et Bc. Jan Kuchař, muž, 62 let, učitel, Prostějov 
52. Jakub Šnobl, muž, 31 let, nástrojář, Palonín 
53. Ivana Kubíčková, žena, 59 let, učitelka, Slatinice 
54. Ing. Radek Dvořák, muž, 57 let, stavební technik, Bystročice 
55. Ing. Ladislav Orel, muž, 52 let, specialista BOZP, Olomouc 
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Zuzana Majerová Zahradníková 
první místopředsedkyně hnutí Trikolóra a lídr kandidátky v Olomouckém kraji 

48 let, poslankyně PSP ČR, Olomouc 
„Jsem Olomoucká rodačka, pravicová politička, členka Trikolóry a 

poslankyně Parlamentu České republiky. Jsem ale taky bývalá učitelka 
na základní škole, máma dvou dětí a jedna z vás.“ 

„Můj život je spjatý se třemi místy, která mě velmi ovlivnila. Olomouc, 
kde jsem se 28.6.1972 narodila a žiji, Jesenicko, kde mám spoustu 

přátel a znám tam téměř každý strom, a Britská Kolumbie v Kanadě, 
kde jsem žila šest let a naučila se vnímat odlišnosti našich kultur,“ 
prozrazuje o sobě dnes jedna z nejvýraznějších žen české politické 

scény. 
Volné chvíle v dětství často trávila v Jeseníkách, kde se zrodila její láska 

k horám a zimním sportům. V Olomouci vystudovala gymnázium 
v Hejčíně. „Tam, když jsem byla ve čtvrtém ročníku, mě zastihla 
listopadová revoluce. Organizovala jsem stávku studentů a byla 

šťastná ze změn, které nastaly,“ vzpomíná. 

Po maturitě studovala dějiny výtvarného umění na olomoucké 
univerzitě. Ve třetím ročníku ovšem studium přerušila a odcestovala 

do Kanady. Tam jsem se intenzivně věnovala studiu angličtiny a 
narodil se mi tam můj první syn. Hodně mě ovlivnil rovný a upřímný 

přístup tamních lidí k životu, kde slovo platí a sliby se plní,“ prozrazuje 
Zuzana Majerová. 
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Po návratu do rodné Olomouce pracovala jako PR a projektová 
manažerka v neziskové organizaci P-centrum Sananim, které se 

zabývá léčbou a doléčováním závislých osob, následně začala 
podnikat v oboru překladatelství, tlumočení a jako lektorka a učitelka 
anglického jazyka. „V této činnosti jsem v rámci možností aktivní do 
současnosti,“ říká politička, která má zkušenost i z pozice klíčové a 

projektové manažerky zahraničního obchodu a byla také učitelkou 
angličtiny na základní škole. 

„V osobním životě pak trávím volný čas s rodinou nejen v Olomouci, 
ale i na chatě v Jeseníkách. Rádi cestujeme a poznáváme krásy naší 
země,“ prozrazuje první dáma Trikolóry s tím, že mezi její další záliby 

patří literatura, tanec, hudba a dobré jídlo. „A také mám dva syny, 
tři kocoury a dva psy, takže se doma rozhodně nenudíme,“ říká Zuzana 

Majerová. 

Angažovanost pro druhé a smysl pro spravedlnost 

„To je motto, které je protkáno životem celé mé rodiny. Velkou inspirací 
pro mě byl můj dědeček František Dvořák, zanícený sokol – náčelník 

Sokolské župy Smrčkovy v Olomouci, který po celý svůj život bojoval za 
pravdu a spravedlnost a byl za to i stíhán. Za války strávil za činnost v 

Sokolu tři roky v koncentračních táborech, v roce 1962 byl opět zatčen 
za protistátní činnost. Čtyřicet let byl předsedou atletického oddílu v 

Olomouci, vybudoval zde atletický stadion, kde se na jeho počest 
běhal Memoriál Františka Dvořáka.“ 

Rebelka tělem i duší 
„Už od dětství jsem si ráda vytvářela sama na věci svůj názor, a tudíž 

byla v neustálém konfliktu s tehdejším režimem. Na gymnáziu jsem se 
účastnila už před listopadem 89 všech protikomunistických 

demonstrací v Olomouci a Praze, podepsala jsem petici Několik vět a s 
příchodem listopadové revoluce jsem organizovala stávku studentů na 

hejčínském gymnáziu. Byla to krásná doba plná euforie, naděje a 
očekávání.“ 

Politička po tátovi 
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„V roce 2009 jsem vstoupila do ODS, kdy jsem přebrala štafetu po 
tatínkovi Františku Dvořákovi, který byl členem ODS od jejího založení. 
V dubnu 2019 jsem z ODS vystoupila a s Václavem Klausem mladším 

jsme založili politické hnutí Trikolóra. Cesta k Trikolóře byla dána mými 
osobními a intenzivními zkušenostmi z poslanecké sněmovny.“ 

Politika je služba 
„Politiku vnímám jako zodpovědnou službu společnosti. Nadevše si 
cením upřímnosti a ctím svobodu názorů. Prostřednictvím svého 

působení chci pomoci šířit pravicové a konzervativní postoje a 
pozitivně ovlivňovat dění kolem sebe. Věřím, že když to stejné udělá víc 

a víc lidí, bude se politika zlepšovat a přibližovat všem.“ 
Můj web: zuzanamajerova.cz 

Zuzka v bodech 
Vdaná, dva synové 

Oblíbené jídlo: z české kuchyně pečená kachna s knedlíkem a se zelím 
a klasický smažák, jinak italská kuchyně - hlavně těstoviny 

Oblíbený nápoj: voda, pivo 
Oblíbená kniha/film: Malý princ, vše od Fitzgeralda či Gogola, Přelet 

nad kukaččím hnízdem 
Oblíbená postava: Sherlock Holmes, James Bond 

Oblíbená hudba: Pink Floyd a rock and roll obecně 
Sport: aktivně lyže, tanec, kolo, voda 

  
Zuzana Majerová je podle zvěrokruhu rak a její vlastnosti tomu 

odpovídají. Toto znamení charakterizuje citlivost a vnímavost. Raci jsou 
emocionálně založení lidé, ale nechybí jim logické uvažování a 
analytické schopnosti. Díky své empatii se vždy snaží pomáhat 

slabším, ovšem potěší je, když si získají respekt za své vlastní názory. 
Raci mají také velmi vyvinutý cit pro mezilidské vztahy a v životě si 

zakládají na rodině, domovu a tradicích. 
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Aleš Hrubý 
51 let, IT specialista, Olomouc 

„Myslím, že svůj život žiju v zajímavé době. Zažil jsem komunismus a 
husákovskou éru včetně dozvuků pověstných šedesátých let. Zažil 
jsem listopad 1989, prožíval devadesátá léta a nyní aktivně žiju v 21. 

století,“ říká krajský předseda Trikolóry Aleš Hrubý a dodává: „A plánů 
mám tolik, že bych potřeboval ještě několik dalších životů.“ 

Softwarový specialista a SAP konzultant vystudoval matematiku a 
biologii na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, bankovnictví 
na akademii v Praze a dobře poznal principy volného trhu. Po vysoké 
škole čtyři roky učil na gymnáziu, následně pracoval v centrále banky a 
posledních 22 let pracuje jako specialista v prostředí projektů velkých 

informačních systémů. „Je to náročná práce s čísly, programy a hlavně 
s lidmi, s nutností neustále se přizpůsobovat a učit se nové věci. Takže 

když to dáte všechno dohromady, tak máte před sebou obrázek 
všestranného chlápka, který umí mluvit, docela rozumí lidem, číslům i 

analýzám a je zvyklý přijímat odpovědnost a nést vysoké riziko,“ 
prozrazuje o sobě olomoucký krajský předseda. 

V politice získal velké zkušenosti jako krajský předseda Svobodných, 
přičemž do politiky vstoupil s přesvědčením, že je třeba vrátit naši 

zemi do rukou normálních lidí. „Dřív než bude pozdě,“ míní Aleš Hrubý 
a dodává: „Proto jsem také svoje síly nabídl Trikolóře, protože dnes je to 

jediná pravicová konzervativní strana v České republice. Navíc 
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s výbornými lidmi a opravdu dobrým programem pro normální lidi, 
kteří chtějí vytvářet hodnoty ve zdravé zemi.“ 

Jeho prioritami v politice jsou svoboda, volný trh, malý stát, české 
národní zájmy a spolupráce zemí střední Evropy. „Samozřejmě cílem 
je vyhrát volby a prosadit náš program,“ prozrazuje a dodává: „V rámci 
kraje je pro mě samozřejmě důležitá kvalitní infrastruktura, podpora 
péče o krajinu, podpora sportování dětí a podpora místních českých 

firem.“ 

Narodil se v Brně, velkou část života prožil na Plumlově a nyní žije 
v Olomouci. Má dospělou dceru a dospívajícího syna a je rozvedený. „A 

hlavně svobodný!“ dodává muž, jehož zálibami jsou fitness, běžecké 
lyžování, kolo, feraty, plavání, příroda, hory, moře, deskové hry, věda a 
evoluční biologie a zahradní architektura. „Mám moc rád psy. Kočky 
nemusím, ale fascinuje mě jejich nezávislost. A přiznávám, že šéfce 

Zuzce Majerové ty její kocoury závidím,“ prozrazuje Aleš Hrubý a 
dodává: „A ještě na sebe prásknu, že i když se tvářím většinou jako 

slušný chlapec, v realitě jsem byl vždycky drzý a zvyklý stejně si dělat 
vše podle sebe.“ 

Aleš v bodech 
Oblíbené jídlo: hovězí rostbíf, pořádný steak na grilu, srnčí guláš, 

borůvky se smetanou 
Oblíbený nápoj: čistá voda vlastnoručně snesená z Jeseníků 

Oblíbená postava: věčný optimista Jean Paul Belmondo ve všech 
postavách 

Oblíbená kniha/film: kniha Mata Riddleyho Racionální optimista, 
z filmů Králova řeč, Železná srdce, Tmavomodrý svět, James Bond, 

Pelíšky, Láska nebeská 
Oblíbená hudba: swing, rock, indy, punck, pop, techno, folk, soul a 

vážná barokní hudba 

Aleš Hrubý o sobě: 
„Naše země a život v ní jsou úžasné! Záleží jen a jen na nás, v jakém 

stavu tento svět, který jsme dostali pro tuto naši chvíli od našich 
předků, dál předáme.“ 
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„Mám rád veselé, energické a upřímné lidi. Takový jsem i já.“ 

„Při pohledu na sousedy v Německu dodávám, že neexistuje, abychom 
do našich měst zvali migranty, které se nám sem setrvale snaží vnutit.“ 

„K lidem se chovám slušně a zdvořile. Každý z nás je přece stejně 
úžasná bytost, jako ty ostatní, kterou si geny jednoho dne prostě 

sestrojily na svou vymezenou cestu časem.“ 

„Také v soukromém životě jsem už mnohé prožil, a nejen to krásné, a 
to vnímám jako dar.“ 

„Život je možná jen hra. Není ale jedno, jak právě tu svou hrajeme. 
Pokud budu mít jednou možnost se ještě na chvíli ohlédnou zpět, chci 

vidět čestnou hru a hlavně ne někoho, kdo jen stál a koukal.“ 

„Mým politickým ideálem je spíše tzv. malý stát, takový, jak ho kdysi 
koncipovali v Americe otcové zakladatelé - Thomas Jefferson, 

Benjamin Franklin aj., v moderních dějinách pak Ronald Reagan. 
Zkrátka: stát a jeho úředníci jsou tu pro nás - a my rozhodně nejsme 

poddaní státu, který nás sleduje, šikanuje a socialisticky převychovává.“ 
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Věra Václavíčková 
46 let, ředitelka ZŠ J.A.Komenského a MŠ, Přerov 

Rodilá Přerovanka vystudovala pedagogickou fakultu v Brně a 
filozofickou v Olomouci. Dvacet let pracuje ve školství jako učitelka, 

posledních sedm let také jako výchovná poradkyně, ředitelka základní 
a mateřské školy a střediska volného času. V politice není žádným 

nováčkem. Je zastupitelkou města Přerova. 

„Prioritou mojí práce je prosazovat rozvoj našeho města zejména ve 
sférách školství, sportu, turismu, dostupného bydlení pro mladé a 

zlepšení podmínek pro domácí podnikatele,“ říká o své politické práci 
a dodává: „Silnou motivací v mých aktivitách je návrat k tradičnímu 
školství, jeho kvalitě a prestiži. Napříč spektrem všech oblastí pak  

podporuji omezení byrokracie a redukci dotací. Za zásadní prioritu 
považuji soběstačnost naší země.“ 

Věra Václavíčková má dospělou dceru a syna školáka. Maximum 
volného času se snaží trávit s rodinou v přírodě. „Jsem duší sportovec. 

Od mládí jsem hrála aktivně tenis a volejbal. Nyní holduji trail 
runningu,“ prozrazuje o svém soukromém životě s tím, že si ráda najde 
čas i na kulturní akce. „Mám ráda hudební festivaly, divadla, vážnou 

hudbu i výstavy. A v posledních letech jsem našla zálibu také v dobrém 
jídle a především v degustaci kvalitních moravských vín.“ 
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Věra Václavíčková je typickou představitelkou svého lunárního 
znamení. „Jsem typickou Pannou s velkým smyslem pro pečlivost, 

organizovanost a realitu,“ říká o sobě. 
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Jaroslav Skopal 
65 let, zemědělský inženýr, Výšovice 

Prostějovan tělem i duší Jaroslav Skopal je absolventem Mendelovy 
univerzity, přičemž zemědělství a především úrodná hanácká půda 
jsou jeho celoživotní láskou. V tomto oboru ostatně podniká, ovšem 

v dotaznících s lehkou nadsázkou uvádí, že je sice OSVČ, ale 
s pomlčkou PRDUCH neboli pracující důchodce. 

Důvodem, proč nyní vstupuje do politiky, je obrana konzervativních 
hodnot. „Tři základní pilíře Trikolóry vyjadřují mé přesvědčení. A 

protože nechci jen pasivně vyčkávat věcí příštích, rozhodl jsem se 
aktivně přispět k probuzení lhostejné společnosti,“ vysvětluje svůj 

vstup na politické kolbiště pod vlajkou Trikolóry s tím, že jeho hlavním 
politickým cílem je nalezení a nastolení konsensu mezi politiky a 

odborníky. „Obecně se dá říct, že chci bránit zdravý rozum. Mám-li být 
ale konkrétní, v krajské politice bych se chtěl věnovat především 

zemědělství, ekologii, odpadům, ochraně půdního fondu a 
potravinářství,“ tvrdí a dodává: „Jednou z mých největších priorit 

v krajské politice ale je vytvářet předpoklady pro posílení pravomocí 
občanů a obcí.“ 

Jaroslav Skopal je 39 let ženatý a má dospělého syna a dceru. Rodina 
je jeho největším životním zájmem. Hned na druhé místo pak řadí 

zemědělský výzkum a filatelii. „Celý život ale také aktivně sportuji,“ říká 
o sobě, což potvrzuje skutečnost, že v roce 2000 založil první florbalový 

klub na Prostějovsku FCB Playmakers. 
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Sám sebe charakterizuje jako optimistu. „Navzdory!“ dodává. Je 
realista, jako kozoroha ho provází cílevědomost a čestnost, podle 
asijského znamení je kůň, který si s přehledem poradí s každou 

překážkou. 

Jaroslav v bodech 
Oblíbené jídlo: vše, co najde v ledničce nebo na stole 

Oblíbený nápoj: pivo, slivovice 
Oblíbená kniha/film: díla Miky Waltariho a Vlastimila Vondrušky 

Hudba: všechny žánry včetně dechovky 
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Jiří Steiger 
65 let, zemědělský inženýr, Výšovice 

„Narodil jsem se moc hodným rodičům v Olomouci,“ říká o sobě na 
úvod jakéhokoli dotazníku úspěšný ajťák a pilot Jiří Steiger. K tomu 
dodává: „Vystudoval jsem olomouckou elektroprůmyslovku, takže 
tuším, která dírka v zásuvce kope.“ Po krátké praxi ve výpočetním 

středisku vystudoval teoretickou kybernetiku, matematickou 
informatiku a teorii systémů na olomoucké přírodovědecké fakultě. A 

stal se úspěšným IT konzultantem a ředitelem IT společnosti. 

„A protože tu chybí ti, kteří by se bili za naše lidi, za národní zájmy a za 
to, aby se pracovalo a nedotovalo, aby lidi co pracují a něco umí, měli 
vždy přednost před vysavači veřejných peněz, proto jsem se rozhodl 
pro vstup do politiky,“ vysvětluje svou účast na kandidátce Trikolóry a 
dodává: „A taky proto, abychom nemuseli mluvit jinak s kamarády u 
piva a před cizími a aby se nám nevrátila totalita ze strany, ze které 
bychom to dříve nečekali.“ Z výše uvedených důvodů pro něj proto 
byla Trikolóra jasnou volbou. „Je to první normální strana, která hájí 
základní principy existence člověka v ČR,“ tvrdí Jiří Steiger. V krajské 

politice by se chtěl věnovat především dopravě. „Rozumím ale také IT, 
ekonomice a střelbě,“ prozrazuje o sobě úspěšný ředitel firmy. 

Je šťastně ženatý a má dvě dospělé děti. Sám sebe charakterizuje jako 
celkem normálního pilota. Jeho největší vášní už od patnácti let je 

létání. „Létání je můj život,“ prozrazuje muž létající na větroních i na 
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motorových letadlech. „A mám rád také zbraně a sportovní střelbu. 
Jsem obráncem zákonného práva na vlastnictví zbraně,“ prozrazuje o 

sobě Jiří Steiger. 
Je cílevědomý, čestný a realistický kozoroh. Sám o sobě tvrdí: „Mám 
respekt k našim předkům a velkou úctu k těm, kdo bojovali za naši 

svobodu. Jako pilot mám možnost vidět věci z nadhledu a tak se také 
dívám i na všechny problémy. A mám rád logiku v systémech i životě.“ 

Jiří v bodech 
Oblíbené jídlo: vše od manželky, jen nemusím vařenou zeleninu 

Oblíbený nápoj: pivo, červené víno, studená čepovaná kofola s pěnou 
Oblíbená postava: Yossarian z románu Hlava 22, Josef Švejk, Ozzák z 

Comebacku 
Oblíbená kniha/film: Dospívám v muže, Hlava XXII, Osudy dobrého 

vojáka Švejka 
Hudba: Eagles, ABBA, Nirvana, Jelen, KISS, Nazareth, Tři sestry… 
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Radek Pospíšilík 
51 let, spolumajitel obchodně-výrobní společnosti, Přerov  

Výrobky strojaře Radka Pospíšilíka, pocházejícího z Rusavy, svírají ve 
svých dlaních dnes a denně řemeslníci, stavbaři i kutilové v celé české 

republice i v Evropě. S dalšími dvěma společníky má totiž v Přerově 
úspěšnou firmu, která se zabývá výrobou, dovozem a vývozem nářadí. 

Stejně jako v podnikání je úspěšný i v komunální politice, kde je už 
druhým volebním obdobím zastupitelem města Přerova. 

„V politice prosazuji odbornost pro konkrétní funkce. Každý zvolený 
zástupce musí dle mého názoru splňovat potřebnou kvalifikaci a mít 

jistou praxi pro vedení svěřeného portfolia,“ míní. Ve své dosavadní 
politické práci klade důraz na rozvoj města jako celku. „V krajské 

politice vidím jako prioritu vytváření podmínek pro zaměstnavatele, 
kteří dávají lidem práci, a zlepšení cestovního ruchu, což je dost 

podceňovaná oblast,“ tvrdí Radek Pospíšilík a dodává: „A důležitou 
oblastí je také bydlení pro seniory a mladé lidi, aby nám z regionu 

neodcházeli.“ 

„Trikolóra klade důraz na tradiční rodinu, zastává tradiční hodnoty, 
chce Evropu svobodných, sebevědomých národů a hlavně, dala si za 

cíl chránit normální svět,“ vysvětluje svůj vstup do nové strany vedené 
Václavem Klausem ml. 
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Nejdůležitější věcí v životě Radka Pospíšilíka je pak jeho rodina. „Jsem 
silný zastánce tradiční rodiny,“ říká. S manželkou má dvě děti. Sám 

sebe, kromě strojaře a politika i včelař, lesník a zahrádkář, 
charakterizuje jako aktivního, pracovitého, výkonného a spolehlivého. 

Jeho přátelé pak potvrzují, že je také velmi přátelský a velmi si na něm 
váží toho, že umí držet slovo. Plně na něj sedí charakteristika jeho 

lunárního znamení. Jako vodnář rád plave proti proudu, má originální 
myšlenky, vždy je v uvažování o krok napřed a jeho nejvyššími 

hodnotami jsou svoboda a přátelství. 

Radek v bodech 
Oblíbené jídlo: vepřo - knedlo - zelo 

Oblíbený nápoj: obyčejná voda, slivovice, vodka 
Oblíbená postava: Jean Valjean z Bídníků 

Oblíbená kniha/film: odborná literatura týkající se práce a koníčků a 
film Lidice 

Hudba: Karel Kryl, Vladimir Vysockij, Jaroslav Nohavica, Pepa Nos, AC/
DC, ruská národní hudba 
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Monika Orel 
54 let, ředitelka domova pro osoby se zdravotním postižením a domova pro 

seniory, Olomouc 
Na svět přišla v Plzni, ale od jednoho roku žije Monika Orel na Hané. 

Většinu života prožila v Přerově, posledních třináct let je 
Olomoučankou. Inženýrka ekonomie, pedagožka a absolventka 

soudního znalectví Ústavu soudního inženýrství při VÚT v Brně pracuje 
jako ředitelka zařízení pro zdravotně handicapované a seniory. 

V politice není nováčkem. V letech 2002 až 2006 působila jako radní 
města Přerova. Nyní se do politiky vrací. „Hlavním důvodem je ztráta 

konzervativních hodnot a standardních věcí z našeho života,“ 
vysvětluje svůj návrat na politickou scénu a dodává: „Mým cílem je 
návrat k základním hodnotám, ke svobodě názoru.“ Pro vstup do 

Trikolóry se rozhodla kvůli shodě s vlastními životními hodnotami. „To 
je normalita, svoboda názoru, rodina, vlast. A také to, že bez práce 

nejsou koláče. To jsou vlastně všechno jinými slovy hlavní programové 
pilíře Trikolóry,“ říká. 

V politice obecně jsou jejími prioritami slušnost, lidství a zdravý rozum. 
„V rámci kraje bych se potom chtěla věnovat tomu, co je mému 

zaměření nejbližší a to jsou dostupné a kvalitní sociální služby pro 
opravdu potřebné. Dále ekonomika, majetek a ve všech oblastech 
smysluplné a hospodárné využívání prostředků,“ míní Monika Orel. 
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Je vdaná a má syna a dceru. Miluje zvířata, především psy, které má 
hned dva. Jejími zálibami jsou pak zahrádka a toulky přírodou. 

Z astrologického pohledu je Monika Orel vražednou kombinací býka a 
ohnivého koně. „Můj muž o mě říká, že jsem mrcha s velkým srdcem,“ 
prozrazuje rázná žena a dodává: „Jsem pracovitá, tvrdá, důsledná. To je 

pravda. Ale jsem přitom také lidská.“ 

Monika v bodech 
Oblíbené jídlo: nejsem líná se najít, nesnáším jen fazolky na smetaně a 

dušenou mrkev s hráškem 
Oblíbený nápoj: voda, pivo, víno 

Oblíbená postava: Škopková, Kelišová 
Oblíbená kniha/film: Poslední aristokratka 

Hudba: Queen, Pink, Karel Gott, Věra Martinová 
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František Konšel 
34 let, výrobní ředitel, Křenůvky 

Vyrostl a žije v Křenůvkách, na hranici vojenského prostoru Březina na 
Prostějovsku. Tam se také zrodila jeho  láska k přírodě, a proto se vydal 

na lesnickou dráhu. Nejprve vystudoval Střední lesnickou školu 
v Hranicích, po ní vysokou v Brně. Kariéru začínal jako hajný na 

Opavsku, nyní pracuje jako technik a vedoucí výroby v rodinné firmě 
Pilesko. 

„S politikou nemám zatím žádnou zkušenost. Dosud jsem byl pouze 
pozorovatelem dění kolem sebe. A protože se mi spousta věcí nelíbí a 
současně se na naší politické scéně objevila Trikolóra, viděl jsem v tom 
šanci něco změnit,“ míní František Konšel a dodává: „Trikolóra má totiž 

základní pilíře i myšlenky, s nimiž se ztotožňuji.“ 

V politice chce být především ochráncem obyčejného pracujícího 
člověka. „Obecně bych řekl, že mi jde o možnost reagovat na nátlak 
státu a úřadů na život obyčejných lidí. A to v každé oblasti denního 
života, ať už na úrovni krajské nebo obecní politiky,“ říká František 

Konšel s tím, že sice nemá v politice zkušenosti, ale nebojí se je získat. 
„Se zkušeností se nikdo nerodí, ta se prostě musí získat tvrdou a 

poctivou prací. Mým zájmem je, aby se tady žití stalo co nejpříjemnější, 
a pro to chci udělat maximum,“ říká. 
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Je svobodný a bezdětný. Jeho zálibami jsou příroda, les myslivost a 
sport v jakékoli formě, nejvíce se však věnuje fitness. 

Sám sebe hodnotí jako obyčejného kluka z vesnice. Podle horoskopů 
je přitom kombinací dvou největších šelem – lva a tygra. To ho 

předurčuje být bystrým a hrdým vedoucím, vynikajícím 
organizátorem, který umí předběhnout dobu. Podle horoskopu je také 

tvrdým bojovníkem, současně schopným velké lásky. 

František v bodech 
Oblíbené jídlo: zvěřina v jakékoliv formě 

Oblíbený nápoj: ke zvěřině červené víno, jinak voda 
Oblíbená postava: hrdinové komedií a sci-fi 

Oblíbená kniha/film: Bohatý táta od Kiyosakiho 
Hudba: Iron Maden, Accept, Karel Kryl 
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Jiří Jelínek 
49 let, záchranář - řidič, Jeseník 

Větry ošlehaným horalem je Jiří Jelínek z Jeseníku. A také mužem, 
který díky tomu, že každý den zachraňuje lidské životy, má zkušenosti, 

které by mu mohl leckdo závidět. Pracuje jako řidič záchranář 
zdravotnické záchranné služby, jako OSVČ učí adepty řízení 

v autoškole a je také lektorem první pomoci. 

Už druhé volební období je zastupitelem Jeseníka. Půl roku byl také 
tamějším radním a je předsedou kontrolního výboru 

Jeseník. Nováčkem není ani v krajské politice, kde působí jako člen 
kontrolního výboru pro hospodaření zdravotnické záchranné služby. 

„V politice chci prosazovat věci, které mají smysl a význam, které ulehčí 
a zpříjemní život spoluobčanů,“ říká Jiří Jelínek a dodává: „Trikolóra je 

mi názorově blízká. Je to šance, jak prosadit věci, které budou 
prospěšné všem.“ Jeho krédem je řádně vykonávat politický mandát 

s ohledem na danou situaci. „Důležité pro mě je, aby člověk za každých 
okolností zůstal bezúhonný a dokázal si stát za svým názorem,“ tvrdí 

Jiří Jelínek a dodává: „Pokud jde o konkrétní věci, kterým bych se chtěl 
v krajské politice věnovat, pak je to více investic do severní jesenické 

oblasti, lepší financování zdravotnické záchranné služby a 
problematika zdravotnictví zejména v odlehlých oblastech obecně. K 

mým prioritám patří i udržení zdravotníků v regionu. A kromě 
zdravotnictví mě jako člověka z nejvzdálenějšího cípu kraje zajímá 

samozřejmě také doprava.“ 
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Jiří Jelínek je ženatý a má dvě děti. Jeho hlavními zálibami jsou jízda 
na kole a turistika. Sám sebe charakterizuje jako vyrovnaného, 

klidného, přátelského a pozorného člověka. Jeho povaha odpovídá i 
znamení, ve kterém se narodil a kterým jsou váhy. „Neumím se 

rozhodnout jen na základě informací jedné strany. Vždy potřebuji 
slyšet i názor té druhé,“ říká o sobě horal a dodává: „Málo mluvím, ale o 

to víc poslouchám.“ 

Jiří v bodech 
Oblíbené jídlo:omáčky všeobecně 

Oblíbený nápoj: Jameson, Radegast 
Oblíbená postava: všechny ztvárněné Brucem Willisem a Davidem 

Matáskem 
Oblíbená kniha/film: veškeré akční a katastrofické filmy 
Hudba: Metallica, Hallowen a vše, co se dotklo metalu 
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Liběna Michálková 
34 let, učitelka ZŠ, zdravotní sestra FN Olomouc, Zábřeh na Moravě 

Ženou dvou profesí je Liběna Michálková ze Zábřeha. Po studiu 
zdravotní školy vystudovala ještě speciální pedagogiku na olomoucké 

univerzitě a poté ještě tamtéž učitelství českého jazyka a literatury. 
Nyní vzdělání zúročuje jako všeobecná sestra v olomoucké fakultní 
nemocnici  a učitelka češtiny na základní škole v Zábřehu, kde také 

působí jako výchovná poradkyně. 
Nikdy nebyla členkou žádné politické strany ani se neúčastnila 

politických kampaní. „Teď už mě ale nenechává chladnou, když vidím 
mnoho nesmyslných nařízení, kterými se člověk musí v zaměstnání 
řídit. Jsem patnáct let ve zdravotnictví a třetím rokem ve školství a 

záleží mi jak na kvalitě vzdělávání, tak na úrovni zdravotnické péče,“ 
vysvětluje důvody, proč nyní vstupuje do politiky. 

K tomu Liběnu Michálkovou přiměl také program Trikolóry. „Četla 
jsem články s myšlenkami Václava Klause mladšího, které mi dávaly 
smysl. V Olomouci jsem se také poznala se Zuzanou Majerovou a její 

osobnost a názory spolu s programem Trikolóry mě natolik oslovily, že 
jsem se stala členkou tohoto hnutí,“ prozrazuje učitelka a sestřička 

v jedné osobě. Její prioritou v politice jsou především občanské 
svobody. „Chci, aby lidé byli hrdí na to, že žijí v ČR a aby věděli, že za své 

názory nebudou trestně stíháni. Svoboda projevu je pro mě jednou 
z nejdůležitějších hodnot,“ říká Liběna Michálková, která se v krajské 

politice chce zabývat školstvím, zdravotnictvím a sociální oblastí. 
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Ve volném čase se věnuje četbě, dalšímu vzdělávání, turistice, lyžování 
a cyklistice. Je svobodná a bezdětná. Má ale dva kocoury. 

„Jsem hodně citlivý člověk, avšak dávám to najevo pouze v kruhu 
nejbližších přátel a rodiny,“ charakterizuje sama sebe a dodává: „Vždy 

se snažím jít za svým cílem a dokončit práci, kterou začnu. Jsem 
vyloženě organizační typ. Krom toho miluji zvířata a jsem hodně 

zvídavá.“ 

Liběna v bodech 
Oblíbené jídlo: steak s pepřovou omáčkou 

Oblíbený nápoj: dobré moravské víno 
Oblíbená postava: Colas Breugnon, Santiago 

Oblíbená kniha/film: cokoliv od Hemingwaye, Orwella, Remarqua, 
Rollanda či Čapka 

Hudba: jazz, swing, rock, Michal Hrůza 
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Kontakt 

Web: https://trikoloraolomouckykraj.cz 
Facebook: https://www.facebook.com/trikoloraolomouckykraj/ 

Email: info@trikoloraolomouckykraj.cz 
YouTube: Zajímavá videa ZDE 

Kancelář v Olomouci 

Za Poštou 416/2  
779 00 Olomouc  

Navigovat: zde 
Pondělí 10:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00 

Podpořte nás  
 

Číslo transparentního účtu: 3402078007 / 2010 (Fio banka)  
Variabilní symbol: 777777  

 
Při platbě nutno uvést do zprávy pro příjemce, že se jedná o 

DAR PRO OLOMOUCKÝ KRAJ a kdo jej poskytl – tedy jméno, 
příjmení a datum narození u fyzické osoby a název firmy a 

IČO u právnické osoby. 

Transparentní účet online
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