
Kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
konané ve dnech 20.- 21. 10. 2017 

 
 

Volební kraj PARDUBICKÝ 
 
 

Strana Práv Občanů 
                                                                 název politické strany 
 

 

 

Kandidáti:  

1. Miloslav Soušek Ing. , muž, 56 

Jméno, příjmení, pohlaví, věk 

OSVČ, zastupitel města Vysoké Mýto 
povolání 

Vysoké Mýto 
obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu 

člen Strany Práv Občanů 
název politické strany či politického hnutí, jehož je kandidát členem, popřípadě údaj "bez 
politické příslušnosti" 

 
 

2. Miloslav Tamchyna Ing., muž, 67 

Jméno, příjmení, pohlaví, věk 

Podnikatel, majitel firmy 
povolání 

Pardubice 
obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu 

člen Strany Práv Občanů 
název politické strany či politického hnutí, jehož je kandidát členem, popřípadě údaj "bez 
politické příslušnosti" 
 
 

3. Josef Pecina, muž, 59 

Jméno, příjmení, pohlaví, věk 

Důchodce 
povolání 

Pardubice 
obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu 

člen Strany Práv Občanů 
název politické strany či politického hnutí, jehož je kandidát členem, popřípadě údaj "bez 
politické příslušnosti" 

 



 
4. Zdeněk Štengl Bc. Mgr. , 51 

Jméno, příjmení, pohlaví, věk 

OSVČ, zastupitel obce Vysočina  
Povolání 

Vysočina - Rváčov 
obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu 

člen Strany Práv Občanů 
název politické strany či politického hnutí, jehož je kandidát členem, popřípadě údaj "bez 
politické příslušnosti" 

 
 
 

5. Jaromír Dušek Ing. , muž, 64 

Jméno, příjmení, pohlaví, věk 

Podnikatel v energetice 
Povolání 

Dolní Dobrouč 
obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu  

člen Strany Práv Občanů 
název politické strany či politického hnutí, jehož je kandidát členem, popřípadě údaj "bez 
politické příslušnosti" 

 
 
 

6.   Jana Matějková PhDr, žena, 57 

Jméno, příjmení, pohlaví, věk 

Jednatel, Manager  
Povolání 

Chrudim 
obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu  

člen Strany Práv Občanů 
název politické strany či politického hnutí, jehož je kandidát členem, popřípadě údaj "bez 
politické příslušnosti" 

 
 
 

7. Jiří Stuna Mgr. PhDr, muž, 40 

Jméno, příjmení, pohlaví, věk 

terapeut 
Povolání 

Skuteč 
obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu  

Bez politické příslušnosti 
název politické strany či politického hnutí, jehož je kandidát členem, popřípadě údaj "bez 
politické příslušnosti" 

 
 
 



8. Aleš Meloun, muž, 46 

Jméno, příjmení, pohlaví, věk 

OSVČ, zastupitel města Hlinska a předseda okresního fotbalového svazu 
Povolání 

Hlinsko 
obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu  

člen Strany Práv Občanů 
název politické strany či politického hnutí, jehož je kandidát členem, popřípadě údaj "bez 
politické příslušnosti" 

 
 
 

9.   Zuzana Boušková Mgr., žena, 52 

Jméno, příjmení, pohlaví, věk 

Finanční analytik  
Povolání 

Pardubice 
obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu  

Předsedkyně HNUTÍ OSOBNOSTÍ KRAJE 
název politické strany či politického hnutí, jehož je kandidát členem, popřípadě údaj "bez 
politické příslušnosti" 

 
 
 

10.   Michal Souček, muž, 43 

Jméno, příjmení, pohlaví, věk 

vedoucí provozu 
Povolání 

Králíky 
obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu  

Bez politické příslušnosti 
název politické strany či politického hnutí, jehož je kandidát členem, popřípadě údaj "bez 
politické příslušnosti" 
 
 
 

11.   Per Burian Bc, muž, 52 

Jméno, příjmení, pohlaví, věk 

Městská policie ve Vysokém Mýtě – městský strážník 
Povolání 

Zámrsk 
obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu  

HNUTÍ OSOBNOSTÍ KRAJE 
název politické strany či politického hnutí, jehož je kandidát členem, popřípadě údaj "bez 
politické příslušnosti" 

 

 

 



12.   Petr Svoboda, muž, 49 

Jméno, příjmení, pohlaví, věk 

Radní města Hlinska 
Povolání 

Hlinsko 
obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu  

člen Strany Práv Občanů 
název politické strany či politického hnutí, jehož je kandidát členem, popřípadě údaj "bez 
politické příslušnosti" 
 
 
 

13. Alena Holická Mgr., žena, 51 

Jméno, příjmení, pohlaví, věk 

Pedagog 
Povolání 

Pardubice 
obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu  

člen HNUTÍ OSOBNOSTÍ KRAJE 
název politické strany či politického hnutí, jehož je kandidát členem, popřípadě údaj "bez 
politické příslušnosti" 

 
 
 

14.   Renata Plíšková, žena, 56 

Jméno, příjmení, pohlaví, věk 

Zaměstnanec České pošty, Předsedkyně svazu tělesně postižených dětí Hlinecka 
Povolání 

Hlinsko 
obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu  

člen Strany Práv Občanů 
název politické strany či politického hnutí, jehož je kandidát členem, popřípadě údaj "bez 
politické příslušnosti" 

  
 
 

15.   Jiří Jelínek, muž, 52 

Jméno, příjmení, pohlaví, věk 

Podnikatel v oboru hoteliérství 
Povolání 

Dašice 
obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu  

člen Strany Práv Občanů 
název politické strany či politického hnutí, jehož je kandidát členem, popřípadě údaj "bez 
politické příslušnosti" 
 
 
 
 



16.   Antonín Smejkal, muž, 74 

Jméno, příjmení, pohlaví, věk 

Důchodce  
Povolání 

Lanškroun 
obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu  

člen Strany Práv Občanů 
název politické strany či politického hnutí, jehož je kandidát členem, popřípadě údaj "bez 
politické příslušnosti" 

 
 

17.   Milan Novotný, muž, 66 

Jméno, příjmení, pohlaví, věk 

Důchodce  
Povolání 

Holice 
obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu  

člen Strany Práv Občanů 
název politické strany či politického hnutí, jehož je kandidát členem, popřípadě údaj "bez 
politické příslušnosti" 

 
 

18. Milan Hudec, muž, 52 

Jméno, příjmení, pohlaví, věk 

Zaměstnanec MěÚ Hlinsko, zkušební komisař 
Povolání 

Hlinsko 
obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu  

člen Strany Práv Občanů 
název politické strany či politického hnutí, jehož je kandidát členem, popřípadě údaj "bez 
politické příslušnosti" 

 
 

19.    Pavel Křivka Ing. MSc., muž, 57 

Jméno, příjmení, pohlaví, věk 

Překladatel, biolog 
Povolání 

Pardubice 
obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu  

Bez politické příslušnosti 
název politické strany či politického hnutí, jehož je kandidát členem, popřípadě údaj "bez 
politické příslušnosti" 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 


