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1) Členové krajského předsednictva 

 

 Předseda Místopředseda Místopředseda Místopředseda Místopředseda 

01/2014 Zbořil Modrianský Hrubý Grygar Otáhal 

02/2014 Zbořil Modrianský Hrubý Grygar Otáhal 

03/2014 Zbořil - - - Hrubý Grygar Otáhal 

04/2014 Zbořil - - - Hrubý Grygar Otáhal 

05/2014 Zbořil Hrušková Hrubý Grygar Otáhal 

06/2014 Zbořil Hrušková Hrubý Grygar Otáhal 

07/2014 Zbořil Hrušková Hrubý Grygar Otáhal 

08/2014 Zbořil Hrušková Hrubý Grygar Otáhal 

09/2014 Zbořil Hrušková Hrubý Grygar Otáhal 

10/2014 Zbořil Hrušková Hrubý Grygar Otáhal 

11/2014 Zbořil Hrušková Hrubý Grygar Otáhal 

12/2014 Zbořil Hrušková - - - Grygar Otáhal 

 

2) Počet členů a příznivců 

Na konci roku 2014 bylo v Olomouckém kraji registrováno 38 členů a 95 příznivců, přičemž 

na konci roku 2013 bylo registrováno 30 členů a 81 příznivců. 13.6.2014 vydala Revizní 

komise usnesení RK1402 o neplatnosti přijetí jednoho žadatele z důvodu neusnášeníchopnosti 

setkání KrP dne 7.5.2014, na kterém byl schválen a kterého se zúčastnili jen 2 ze 4 jeho členů. 

 

3) Majetek 

V dubnu 2014 byl majetek krajského sdružení rozšířen o stan pro kontaktní kampaně. 

Nakupované banery, plakáty a jiné propagační předměty byly průběžně rozdány na 

kontaktních akcích. Aktuálně je majetek v úschově u člena Romana Nepšinského v Olomouci. 

 

 
 

4) Krajský účet a hospodaření 

Stav krajského konta a jeho konkrétní příjmy a výdaje lze transparentně sledovat na odkazu 

https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2600382806. Za rok 2014 

byly výdaje z tohoto konta 201 316,1 Kč a příjmy 90 611 Kč. K datu konání sněmu 20.1.2015 

je na něm aktuální zůstatek 189 307,08 Kč. 

https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2600382806
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5) Volby do Evropského parlamentu 2014 

V květnu 2014 proběhly volby do Evropského parlamentu, přičemž celkově Svobodní v ČR 

dosáhli 5,24% a v Olomouckém kraji 4,00% (okres Olomouc 4,26%, okres Šumperk – 4,02%, 

okres Přerov 3,82%, okres Prostějov 3,72%, okres Jeseník 3,62%) – viz.  

http://www.volby.cz/pls/ep2014/ep11?xjazyk=CZ. 

 

6) Komunální volby 2014 

V komunálních volbách 2014 v 

Olomouckém kraji Svobodní uspěli s 5 z 

11 podaných kandidátních listin a získali 6 

obecních zastupitelů. 

2x Zábřeh (8,47%), 1x Rapotín (6,87%), 

1x Polomí (10,21%), 1x Smržice (10,05%) 

a 1x Čelechovice na Hané (11,68%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.volby.cz/pls/ep2014/ep11?xjazyk=CZ
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7) Akce „Daně 2014“ 

1.4. 2014 proběhla celorepubliková akce 

Svobodných „Daně 2014“, v poslední 

den pro podání daňového přiznání, 

během níž členové a příznivci před 

finančními úřady oslovovali veřejnost 

svými tématy a peticemi. 

V Olomouckém kraji byli Svobodní před 

finančními úřady v Olomouci a 

Prostějově. 

 

 

 

 

 

 

8) Akce „Svobodný trh“ v Olomouci 

16.4.2014 se na Dolním náměstí v 

Olomouci uskutečnila akce Svobodný 

trh. Cílem bylo podpořit místní 

zemědělce, kteří produkují kvalitní a 

levné potraviny bez dotací a ztotožňují 

se s myšlenkou férového trhu, kdy o 

produktu rozhoduje zákazník, nikoliv 

byrokraté Evropské Unie v rámci 

zemědělského dotačního 

systému. Obyvatelé Olomouce si tak 

mohli koupit pravou farmářskou 

zeleninu nebo ochutnat pivo vyrobené 

podle tradiční receptury z 18. století. 
 

 

9) Akce „Petice za návrat českých dětí z Norska“ 

11.11.2014 se na Námestí Hrdinů 

v Olomouci uskutečnila petiční akce za 

návrat českých dětí z Norska, kdy v 

březnu 2011 byly rodině Michalákových 

norskými úřady komunitní péče o děti 

odebráni synové Denis a David, a to pro 

podezření, které bylo následně vyvráceno. 

Děti jsou však stále odděleně umístěné do 

pěstounské péče a úřady je odmítají vydat 

jejich rodičům, ani jiným jejich blízkým 

příbuzným, kteří se o ně mohou starat v 

České republice. 
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10) Mediální výstupy 

Parlamentní listy 

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Kritik-Zapadu-znalec-kruhu-USA-rikal-svou-

pravdu-o-Ukrajine-Proti-nemu-prozapadni-profesor-A-neco-na-te-debate-bylo-vskutku-

nezvykle-347254 

 

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Co-chtel-Klaus-amnestii-skutecne-vzkazat-Znamy-

pravnik-se-rozpovidal-313209 

 

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/ekonomika/Intervence-narodni-banky-Mohou-nastat-i-

desivejsi-scenare-hrozi-profesor-a-rektor-Sima-303698# 

 

Týdeník Prostějovska 

 

 
 

Olomoucký deník 

http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/co-se-v-olomouci-ne-povedlo-co-zmenite-takto-

odpovedeli-lidri-80140827.html 

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Kritik-Zapadu-znalec-kruhu-USA-rikal-svou-pravdu-o-Ukrajine-Proti-nemu-prozapadni-profesor-A-neco-na-te-debate-bylo-vskutku-nezvykle-347254
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Kritik-Zapadu-znalec-kruhu-USA-rikal-svou-pravdu-o-Ukrajine-Proti-nemu-prozapadni-profesor-A-neco-na-te-debate-bylo-vskutku-nezvykle-347254
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Kritik-Zapadu-znalec-kruhu-USA-rikal-svou-pravdu-o-Ukrajine-Proti-nemu-prozapadni-profesor-A-neco-na-te-debate-bylo-vskutku-nezvykle-347254
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Co-chtel-Klaus-amnestii-skutecne-vzkazat-Znamy-pravnik-se-rozpovidal-313209
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Co-chtel-Klaus-amnestii-skutecne-vzkazat-Znamy-pravnik-se-rozpovidal-313209
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/ekonomika/Intervence-narodni-banky-Mohou-nastat-i-desivejsi-scenare-hrozi-profesor-a-rektor-Sima-303698
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/ekonomika/Intervence-narodni-banky-Mohou-nastat-i-desivejsi-scenare-hrozi-profesor-a-rektor-Sima-303698
http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/co-se-v-olomouci-ne-povedlo-co-zmenite-takto-odpovedeli-lidri-80140827.html
http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/co-se-v-olomouci-ne-povedlo-co-zmenite-takto-odpovedeli-lidri-80140827.html
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Olomoucký večerník 
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Předvolební speciály ČRo Olomouc pro komunální volby 2014: 

Šumperk (Navrátilová): http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/predvolebni-special-

cro-olomouc-sumperk--1404065 

Jeseník (Jedlička): http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/predvolebni-special-cro-

olomouc-jesenik--1402195 

Olomouc (Nepšinský): http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/predvolebni-debata-

cro-olomouc-olomouc--1405065 

 

Vystoupení krajského místopředsedy T. Grygara na konferenci Mladých konzervativců na 

Moravské vysoké škole v Olomouci na téma „euro a bankovní unie“: 

http://www.konzervativci.cz/panelova-diskuze-na-tema-chceme-euro-vyhody-a-nevyhody-

bankovni-unie.html  

Videozáznam: https://www.youtube.com/watch?v=nya4cZQ0-HI  

 

Webové stránky: 

Olomoucký kraj: http://olomouckykraj.svobodni.cz/ 

Olomouc: http://olomouc.svobodni.cz/ 

Zábřeh: http://zabreh.svobodni.cz/ 

Šumperk: http://sumperk.svobodni.cz/ 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/predvolebni-special-cro-olomouc-sumperk--1404065
http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/predvolebni-special-cro-olomouc-sumperk--1404065
http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/predvolebni-special-cro-olomouc-jesenik--1402195
http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/predvolebni-special-cro-olomouc-jesenik--1402195
http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/predvolebni-debata-cro-olomouc-olomouc--1405065
http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/predvolebni-debata-cro-olomouc-olomouc--1405065
http://www.konzervativci.cz/panelova-diskuze-na-tema-chceme-euro-vyhody-a-nevyhody-bankovni-unie.html
http://www.konzervativci.cz/panelova-diskuze-na-tema-chceme-euro-vyhody-a-nevyhody-bankovni-unie.html
https://www.youtube.com/watch?v=nya4cZQ0-HI
http://olomouckykraj.svobodni.cz/
http://olomouc.svobodni.cz/
http://zabreh.svobodni.cz/
http://sumperk.svobodni.cz/
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Jeseník: http://jesenik.svobodni.cz/ 

 

Facebook profily: 

Olomoucký kraj (236): https://www.facebook.com/svobodniolomouc?fref=ts 

Přerov (132): https://www.facebook.com/svobodniprerov?ref=ts&fref=ts 

Šumperk (24): https://www.facebook.com/svobodnisumperk?fref=ts 

 

Články na webu Svobodných autorů z Olomouckého kraje 

Radek Dulka: 

http://web.svobodni.cz/clanky/radek-dulka-prohazardni-prohibice# 

 

Tomáš Grygar 

http://web.svobodni.cz/clanky/tomas-grygar-zakaz-prodeje-o-svatcich-je-zakonnym-

nepravem 

http://web.svobodni.cz/clanky/tomas-grygar-pravni-aspekty-vystoupeni-z-eurozony 

 

Josef Zbořil 

http://web.svobodni.cz/clanky/josef-zboril-populisticky-svycarsky-lid-vs-redaktorka-

slajchrtova-mf-dnes 

http://web.svobodni.cz/clanky/krev-svobodnych-obcanu-demonstrace-skutecne-solidarity# 

http://web.svobodni.cz/clanky/josef-zboril-proc-neverim-ods-v-5-bodech 

 

 

11) Žaloba pro volby v Jeseníku 

Podali jsme jednu ze 3 žalob na volby v Jeseníku. Bylo tak zjištěno, že z nedbalosti nebylo 

pro Svobodné v 8 okrsku v Jeseníku započítáno 670 hlasů (cca 26,8 voličů plné kandidátky). 

K zisku mandátu tak finálně chybělo jen 11 voličů, kteří by volili plnou kandidátku 

Svobodných. 

http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/volby-v-jeseniku-bude-resit-soud-20141020.html 

http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/soud-nasel-u-voleb-v-jeseniku-pochybeni-opakovat-

se-ale-nebudou-20141111.html 

http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/soud-nasel-u-voleb-v-jeseniku-pochybeni-

opakovat-se-ale-nebudou/1146026 

http://zpravy.aktualne.cz/regiony/olomoucky/volebni-okrsek-v-jeseniku-chyboval-vysledky-

voleb-ale-plati/r~e5d89e4e699b11e4840b002590604f2e/ 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/292118-duvody-novych-voleb-rozhadani-

zastupitele-v-malych-obcich/ 

 

 

12) Akce Svobodných v Olomouckém kraji 

Akce Svobodných v Olomouckém kraji byly zveřejňovány na 

https://www.facebook.com/svobodniolomouc/events a kromě kontaktních kampaní to byly: 

 

12.2.2014 - Přednáška Prof. Josefa Šímy na téma "Peníze, inflace a stát - přišel čas snížit moc  

                    ČNB?" (Jazz Tibet Club, Olomouc) 

13.3.2014 - Přednáška Martina Pánka: "Daňová konkurence v USA, Číně a Švýcarsku"  

                    (RCO, Olomouc) 

27.3.2014 - Pavel Hasenkopf: Pravomoci prezidenta republiky (RCO, Olomouc) 

24.4.2014 - Beseda s Petrem Machem v Regionálním Centru Olomouc (RCO, Olomouc) 

21.5.2014 - Pajonk: Proč naše země nebohatne? Proč Evropa hraje druhou ligu? (Vlastivědné  

http://jesenik.svobodni.cz/
https://www.facebook.com/svobodniolomouc?fref=ts
https://www.facebook.com/svobodniprerov?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/svobodnisumperk?fref=ts
http://web.svobodni.cz/clanky/radek-dulka-prohazardni-prohibice
http://web.svobodni.cz/clanky/tomas-grygar-zakaz-prodeje-o-svatcich-je-zakonnym-nepravem
http://web.svobodni.cz/clanky/tomas-grygar-zakaz-prodeje-o-svatcich-je-zakonnym-nepravem
http://web.svobodni.cz/clanky/tomas-grygar-pravni-aspekty-vystoupeni-z-eurozony
http://web.svobodni.cz/clanky/josef-zboril-populisticky-svycarsky-lid-vs-redaktorka-slajchrtova-mf-dnes
http://web.svobodni.cz/clanky/josef-zboril-populisticky-svycarsky-lid-vs-redaktorka-slajchrtova-mf-dnes
http://web.svobodni.cz/clanky/krev-svobodnych-obcanu-demonstrace-skutecne-solidarity
http://web.svobodni.cz/clanky/josef-zboril-proc-neverim-ods-v-5-bodech
http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/volby-v-jeseniku-bude-resit-soud-20141020.html
http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/soud-nasel-u-voleb-v-jeseniku-pochybeni-opakovat-se-ale-nebudou-20141111.html
http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/soud-nasel-u-voleb-v-jeseniku-pochybeni-opakovat-se-ale-nebudou-20141111.html
http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/soud-nasel-u-voleb-v-jeseniku-pochybeni-opakovat-se-ale-nebudou/1146026
http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/soud-nasel-u-voleb-v-jeseniku-pochybeni-opakovat-se-ale-nebudou/1146026
http://zpravy.aktualne.cz/regiony/olomoucky/volebni-okrsek-v-jeseniku-chyboval-vysledky-voleb-ale-plati/r~e5d89e4e699b11e4840b002590604f2e/
http://zpravy.aktualne.cz/regiony/olomoucky/volebni-okrsek-v-jeseniku-chyboval-vysledky-voleb-ale-plati/r~e5d89e4e699b11e4840b002590604f2e/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/292118-duvody-novych-voleb-rozhadani-zastupitele-v-malych-obcich/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/292118-duvody-novych-voleb-rozhadani-zastupitele-v-malych-obcich/
https://www.facebook.com/svobodniolomouc/events
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                    muzeum, Olomouc) 

23.9.2014 - Jeseník: Návštěva Petra Macha (ulice "V oblouku") 

23.9.2014 - Šumperk: Beseda s europoslancem Petrem Machem (Dům kultury, Šumperk) 

23.9.2014 - Zábřeh: Beseda s Petrem Machem (Stará Sladovna)  

24.11.2014 - Krize na Ukrajině pohledem Svobodných (Přednášející Jedlička a Bednář, RCO,  

                     Olomouc) 

 

13) Videa z Olomouckých akcí Svobodných 

Videa z akcí Svobodných nahraná a zpracovaná členem Nepšinským z roku 2014 lze 

shlédnout na odkazech: 

 

Prof. Šíma - Peníze, inflace a stát 

Martin Pánek - Daňová konkurence v USA, Číně a Švýcarsku 

Pavel Hasenkopf - Pravomoci prezidenta republiky 

Chceme euro? Výhody a nevýhody bankovní unie 

Petr Mach – Posvítíme si na euronesmysly 

Tomáš Pajonk - Proč naše země nebohatne? Proč Evropa hraje druhou ligu? 

Krize na Ukrajině pohledem Svobodných 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yq0GPS0VTcE
https://www.youtube.com/watch?v=6R-W5zchLsQ
https://www.youtube.com/watch?v=n1i6KfJWMs8
https://www.youtube.com/watch?v=nya4cZQ0-HI
https://www.youtube.com/watch?v=36hQZAYWKwE
https://www.youtube.com/watch?v=C1oCSm1yfY8
https://www.youtube.com/watch?v=CQS7gH1hD7k

