
Volby 2020/VO 21. Kód pro schválení: 1597747215

číslo volebního obvodu: 21

sídlo volebního obvodu: Praha 5

vylosované číslo kandidáta: 1

HLASOVACÍ LÍSTEK

pro volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. a 3. října 2020

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA
jméno a příjmení kandidáta

57 let, ředitel Fakultní nemocnice v Motole, Praha

věk, povolání, obec trvalého pobytu

Česká strana sociálně demokratická

příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí

nebo údaj, že kandidát je „bez politické příslušnosti“

Koalice České strany sociálně demokratické a Hnutí ANO 2011

název politické strany, politického hnutí či koalice, která kandidáta přihlásila k registraci,

nebo údaj, že jde o nezávislého kandidáta

Složení koalice: 

Česká strana sociálně demokratická, ANO 2011

Kandidát navržen: 

Česká strana sociálně demokratická

pokud jde o koalici, uvede se, která politická strana nebo politické hnutí ji tvoří,

a název politické strany či politického hnutí, které kandidáta navrhlo

Volby Senát 2020 / 20/08/2020

VZOR



Volby 2020/VO 21. Kód pro schválení: 1597747215

číslo volebního obvodu: 21

sídlo volebního obvodu: Praha 5

vylosované číslo kandidáta: 2

HLASOVACÍ LÍSTEK

pro volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Mgr. Michael Žantovský
jméno a příjmení kandidáta

71 let, diplomat, autor, politik, ředitel Knihovny Václava Havla, Praha

věk, povolání, obec trvalého pobytu

bez politické příslušnosti

příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí

nebo údaj, že kandidát je „bez politické příslušnosti“

Michael Žantovský – Svoboda a demokracie,

koalice TOP 09, ODS, STAN s podporou SNK ED

název politické strany, politického hnutí či koalice, která kandidáta přihlásila k registraci,

nebo údaj, že jde o nezávislého kandidáta

Složení koalice: 

TOP 09, Občanská demokratická strana,

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Kandidát navržen: 

TOP 09

pokud jde o koalici, uvede se, která politická strana nebo politické hnutí ji tvoří,

a název politické strany či politického hnutí, které kandidáta navrhlo

Volby Senát 2020 / 20/08/2020

VZOR



Volby 2020/VO 21. Kód pro schválení: 1597747215

číslo volebního obvodu: 21

sídlo volebního obvodu: Praha 5

vylosované číslo kandidáta: 3

HLASOVACÍ LÍSTEK

pro volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Ing. Jan Kubín
jméno a příjmení kandidáta

56 let, podnikatel, místopředseda hnutí CESTA, Praha

věk, povolání, obec trvalého pobytu

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí

nebo údaj, že kandidát je „bez politické příslušnosti“

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

název politické strany, politického hnutí či koalice, která kandidáta přihlásila k registraci,

nebo údaj, že jde o nezávislého kandidáta
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VZOR



Volby 2020/VO 21. Kód pro schválení: 1597747215

číslo volebního obvodu: 21

sídlo volebního obvodu: Praha 5

vylosované číslo kandidáta: 4

HLASOVACÍ LÍSTEK

pro volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Milan Wünsche
jméno a příjmení kandidáta

63 let, specialista v oboru umělé inteligence, Praha

věk, povolání, obec trvalého pobytu

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí

nebo údaj, že kandidát je „bez politické příslušnosti“

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

název politické strany, politického hnutí či koalice, která kandidáta přihlásila k registraci,

nebo údaj, že jde o nezávislého kandidáta

Volby Senát 2020 / 20/08/2020

VZOR



Volby 2020/VO 21. Kód pro schválení: 1597747215

číslo volebního obvodu: 21

sídlo volebního obvodu: Praha 5

vylosované číslo kandidáta: 5

HLASOVACÍ LÍSTEK

pro volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. a 3. října 2020

prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D.
jméno a příjmení kandidáta

58 let, vysokoškolský pedagog, Praha

věk, povolání, obec trvalého pobytu

Trikolóra hnutí občanů

příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí

nebo údaj, že kandidát je „bez politické příslušnosti“

Trikolóra hnutí občanů

název politické strany, politického hnutí či koalice, která kandidáta přihlásila k registraci,

nebo údaj, že jde o nezávislého kandidáta
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VZOR



Volby 2020/VO 21. Kód pro schválení: 1597747215

číslo volebního obvodu: 21

sídlo volebního obvodu: Praha 5

vylosované číslo kandidáta: 6

HLASOVACÍ LÍSTEK

pro volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Roman Blaško
jméno a příjmení kandidáta

51 let, redaktor Haló novin, fotograf, Luboměř

věk, povolání, obec trvalého pobytu

Komunistická strana Československa

příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí

nebo údaj, že kandidát je „bez politické příslušnosti“

Komunistická strana Čech a Moravy

název politické strany, politického hnutí či koalice, která kandidáta přihlásila k registraci,

nebo údaj, že jde o nezávislého kandidáta
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VZOR



Volby 2020/VO 21. Kód pro schválení: 1597747215

číslo volebního obvodu: 21

sídlo volebního obvodu: Praha 5

vylosované číslo kandidáta: 7

HLASOVACÍ LÍSTEK

pro volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Mgr. Václav Láska
jméno a příjmení kandidáta

46 let, advokát a senátor s podporou České pirátské strany,

KDU-ČSL, Strany zelených a Liberálně ekologické strany , Praha

věk, povolání, obec trvalého pobytu

SENÁTOR 21

příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí

nebo údaj, že kandidát je „bez politické příslušnosti“

SENÁTOR 21

název politické strany, politického hnutí či koalice, která kandidáta přihlásila k registraci,

nebo údaj, že jde o nezávislého kandidáta

Volby Senát 2020 / 20/08/2020

VZOR


	0
	2
	4
	6
	8
	10
	12



