
Koruna Česká

Lídrem kandidátky
Pavel Andrš

www.kcolomouc.cz

 

(monarchistická strana Čech, Moravy 
a Slezska) je konzervativní politická stra-
na s úctou k historii a tradicím naší země. 
Je založena na křesťanských hodnotách. 
Podobně jako před čtyřmi roky na základě 
názorové spřízněnosti kandidujeme jako kon-
zervativní uskupení, na kandidátce jsou členové Konzer-
vativní strany, Koruny České a jejich příznivci. Společně se 
domníváme, že každý obyvatel Olomouckého kraje je 
v něčem dobrý. My se budeme snažit najít si k němu cestu 
a vytvořit mu podmínky, aby této své vlohy dokázal využít jak 
ke svému růstu, tak k rozvoji celého regionu. Právě tvůrčí 
způsob života a návrat k původním lidským hodnotám jsou 
podle nás nejlepší cestou k ekonomické prosperitě i lékem 
proti korupci.

je , 48 let, který provozuje 
praxi kožního lékaře v Prostějově. V minu-
losti byl 8 let členem Zastupitelstva 
města Olomouce, v letech 2000–2002 byl 
členem Rady města Olomouce. Patří 
k zakládajícím členům Olomoucké koa-
lice neziskových organizací (OKNO), 
je jedním ze zakladatelů Nadačního 
fondu OKNO a předsedou jeho správní rady. Od roku 1996 je 
předsedou občanského sdružení Zelený kruh Olomouc a šéf-
redaktorem ekologického a kulturního měsíčníku Zelení 
a doba, iniciátorem projektu Letní folkové scény na Mi-
chalských schodech a projektu historických vycházek Drob-
né památky Olomouce a Drobné památky Olomoucka.
Je členem Koruny České (monarchistické strany Čech, 
Moravy a Slezska) a předsedou její Regionální společnosti 
v Olomouckém kraji. 
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32. Anna Turzová
33. Petr Kimler

34. RNDr. Miloš Holzer

35. Lenka Bajerová

36. Ladislav Danis

37. Mgr. Eva Novotná
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, 34 let, správce počítačových sítí, Horka nad Moravou, bez poli-
tické příslušnosti  

, 71 let, spisovatel a publicista, Olomouc, člen 
Konzervativní strany

, 48 let, vinař, Velký Týnec, bez politické příslušnosti 

, 22 let, vysokoškolský student, Hranice, člen Koruny 
České 

, 66 let, personalista, Prostějov, členka Koruny České  

, 45 let, správa železniční dopravní cesty, Hranice, bez poli-
tické příslušnosti 

, 60 let, zoolog, ekolog, 
Olomouc, bez politické příslušnosti  

, 47 let, pro-
vozní pracovnice MŠ, Prostějov, 
bez politické příslušnosti   

, 46 let, hudeb-
ník, Olomouc, bez politické pří-
slušnosti 

, 45 let, uči-
telka, Olomouc, bez pol .přísl.

, 60 let, ředitel společnosti, Kralice, bez politické příslušnosti

, 69 let, železničář, Prostějov, člen Koruny České 

, 52 let, obchodní činnost, Olomouc, bez poli-
tické příslušnosti  

, 39 let, pekařka, Smržice, bez pol. příslušnosti  

, 48 let, kuchař, Olomouc, bez politické příslušnosti 

, 29 let, památkář, Křelov, bez politické příslušnosti 

, 34 let, pracovnice zákaznického servisu, Dolany, bez 
politické příslušnosti 

, 53 let, učitel, Prostějov, bez politické příslušnosti 

, 59 let, právník, Šumperk, členka Koruny České

, 59 let, obchodník, Olomouc, bez politické příslušnosti 

, 34 let, obchodní ředitel, Prostějov, bez pol. přísl.  

, 48 let, hasič, Olomouc, bez politické příslušnosti 

, 35 let, průvodce cestovního ruchu, Olomouc, bez poli-
tické příslušnosti.

, 64 let, péče o osobu blízkou, Prostějov, bez 
politické příslušnosti

, 44 let, obchodní zástupce farmaceutické společ-
nosti, Dolany, bez politické příslušnosti

, 62 let, elektromontér, Prostějov, bez politické příslušnosti 

, 48 let, majitel technického bazaru, Olomouc, bez 
politické příslušnosti 

, 27 let, elektroinženýr, Olomouc, bez pol. přísl.

, 26 let, servírka, Olomouc, bez politické příslušnosti

,41 let, obchodní zástupce farmaceutické spo-
lečnosti, Olomouc, bez politické příslušnosti

, 72 let, stavbyvedoucí, Olomouc, bez pol. přísl.

, 78 let, obchodní příručí, Prostějov, bez pol. přísl. 

, 34 let, soukr. zemědělec, Polomí, bez pol. přísl.
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11. Lenka Panská

12. Pavel Makový

13. Mgr. Jitka Krchňáková

14. Jaroslav Frgal

15. Josef Sýkora

16. MVDr. Zdeněk Králík

17. Vlasta Zbořilová
18. Jiří Košík
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23. Mgr.et Mgr. Petr Skyva

24.Patrik Čech
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, 48 let, odborný kožní lékař, Olomouc, člen 
Koruny České

,71 let, projektant, Jeseník, členka Koruny 
České

, 66 let, řezbářský mistr 
a výtvarník, Čechy pod Kosířem, bez pol. příslušnosti

, 47 let, pedagog, Hranice, 
bez pol. přísl. 

, 28 let, hudebník, Prostějov, člen 
Konzervativní strany 

, 61 let, jednatel společnosti, 
Prostějov, člen Koruny České 

, 27 let, právník, Olomouc, bez politické příslušnosti

, 45 let, ředitel muzea, Čechy pod 
Kosířem, bez  

, 39 let, matematik, 
Jesenec, člen Konzervativní strany 

, 58 let, inter-
nista, Olomouc, bez politické 
příslušnosti 

, 31 let, lazebni-
ce, Staré Město, bez pol. přísl.

, 48 let, majitel 
pohřební služby, Prostějov, bez 
politické příslušnosti 

, 44 let, lékárník, 
Mostkovice, bez politické příslušnosti  

, 39 let, vedoucí prodejny, Olšany 
u Prostějova, člen Koruny České  

, 53 let, výroba dřevěných hraček, 
Loučany, bez politické příslušnosti   

, 66 let, veterinární lékař, Olomouc, bez politic-
ké příslušnosti  

, 63 let, knihař, Prostějov, bez politické příslušnosti  

, 79 let, manažer, Olomouc, bez politické příslušnosti 

, 67 let, majitel firmy, Prostějov, bez pol. přísl. 

, 69 let, lékařka, Olomouc, bez pol. přísl. 

, 36 let, asistent pedagoga, Hranice, bez pol. přísl.  

, 60 let, prodejce skla, Velká Bystřice, bez pol. příslušnosti  

, 38 let, učitel, Kostelec na Hané, bez pol. přísl.

, 38 let, hoteliér, Hranice, člen Koruny 
České 

, 61 let, strojník, Žulová, 
člen Koruny České

, 64 let, programátorka, 
Olomouc, členka Koruny České 

, 37 let, divadelní a výtvarné práce, 
Hranice, člen Koruny České 

politické příslušnosti



obory nelze studovat na Palackého univerzitě v Olomouci, 
podpoříme především spolupráci s technickými vysokými 
školami v Ostravě a v Brně.

Velmi uvážlivě budeme posuzovat další zábor zemědělské 
půdy za účelem výstavby průmyslových a skladových areá-
lů, upřednostníme využívání a revitalizaci starých objektů 
(brownfields).
Budeme prosazovat pokračování projektu „Přírodě 
Olomouckého kraje“ se zachováním sítě poskytovatelů eko-
logického poradenství a další rozvoj Střediska ekologických 
aktivit Sluňákov. Vítáme 20-letou tradici výroby biopotravin 
ve Starém Městě, v oblasti ovocnářství zvážíme možnost 
rozšíření krajových odrůd. 

Najdeme způsob podpory výrobních odvětví, které mají 
v našem regionu tradici – například oděvní průmysl, strojí-
renství , potravinářství a také tradiční řemesla. Hodně si sli-
bujeme od rodinných firem.
Považujeme za důležité preferovat místní výrobce a pěstite-
le. Budeme podporovat existující obecní a městské trhy 
a tam, kde ještě nejsou v provozu a vznikne jejich potřeba, 
zasadíme se o jejich zřízení.
Výraznější podporu si zasluhují regionální značky, včetně 
těch nově vznikajících – „Hanácké vérobek“. Více by šlo ve 
spolupráci s agrární a průmyslovou komorou udělat pro 
uplatnění místních produktů v síti maloobchodních řetězců. 

3. Péče o krajinu a životní prostředí

4. Podpora tradičních výrobních odvětví, podpora 

místních ekonomik

5. Udržení dostupnosti a kvality zdravotní péče

6. Dobudování dopravní infrastruktury

7. Rozvoj spolkové činnosti a místních kulturních tradic

Chceme udržet dostupnost a kvalitu zdravotní péče mimo 
jiné i větší angažovaností v krajských nemocnicích. Kla-
deme důraz na vysokou odbornost lékařů a kvalitní technic-
kého vybavení, které klienty zatěžuje co nejméně. Zasadí-
me se o zlepšení logistiky ve vztahu k Fakultní nemocnici 
v Olomouci jako centra vysoce specializované péče. 
Budeme klást větší důraz na rozvoj lázeňství a preventivní 
medicíny. Nepodceňujeme ani význam oborů, jako je hipo-
terapie či speleoterapie. 

Budeme usilovat o dobudování dopravní infrastruktury 
kraje.
V oblasti železnic budeme usilovat o dokončení elektrifika-
ce některých úseků železniční trakce. Budeme podporovat 
iniciativu mikroregionů při záchraně historických lokálních 
tratí, pokud, z ekonomických důvodů, již na nich nebude 
možno provozovat běžnou dopravu. 
V oblasti silniční sítě budeme usilovat o vybudování obchva-
tů obcí, které jsou silně zasažené silničním provozem. 
Budeme podporovat vhodnou kombinaci vlakových 
a autobusových spojů, aby lidé mohli dojíždět za prací 
mimo obec, či region, kde žijí a přitom náklady na dopravu 
by byly pro ně únosné.
Budeme podporovat dokončení naplánovaných úseků dál-
nic a rychlostních komunikací. 
Zasadíme se o zlepšení dopravní přístupnosti příhraniční-
ho regionu s Polskem – oblast měst Jeseník a Javorník.  

Budeme podporovat turistiku. Poznání míst, důležitých pro 
regiony, ve kterých žijeme, považujeme za velmi důležité. 
Nalezení kořenů, ze kterých pocházíme, a nebo, pokud 
jsme přistěhováni, nalezení kořenů, na kterých je postavený 
kraj, ve kterém chceme žít, je základnou pro náš spokojený 
život. Z těchto základů by měla vyrůst větší hrdost na kraj, 
ve kterém žijeme. Potom nebudeme tomuto kraji škodit 
(odpady, znečištění ovzduší atd.), ale budeme ho rozvíjet  
každodenní běžnou prací. 
Prostřednictím Nadačního fondu Olomoucké koalice nezis-
kových organizací přerozdělíme každý rok polovinu státní-
ho příspěvku za každý mandát krajského zastupitele po celé 
volební období.

Volební program Koruny České 

pro krajské volby v Olomouckém kraji 
v roce 2012.  

1. Ochrana přírodního a kulturního dědictví

2.  Rozvoj vzdělanosti

(kompletní program k dispozici 
na www.korunaceska.cz )

 

Zasadíme se o ochranu drobných památek v krajině (kap-
le, kříže, Boží muka, památníky vojenské historie, hraniční 
kameny, významná stromořadí a polní cesty).

    V obcích se zaměříme na obnovu a využití bývalých šlech-
tických sídel i staveb lidové architektury. Podpoříme vlast-
níky těchto areálů v jejich snaze zpřístupnit tyto objekty 
veřejnosti, včetně přilehlých parků a zahrad.
Zaměříme se na dořešení oprávněných restitučních 
nároků majitelů na dosud nevrácený movitý i nemovitý 
majetek. 

   Podpoříme vybudování Centra umělců a řemeslníků Hané 
na zámku v Čechách pod Kosířem.

V oblasti vysokých škol podpoříme rozvoj jak v centru 
kraje Olomouci, tak příslušných poboček jednotlivých 
fakult v okresních městech. Podpoříme především rozvoj 
takových studijních oborů, kde jejich absolventi najdou 
uplatnění ve firmách Olomouckého kraje. Pokud takové 


