Vítězslav Padevět
senátní obvod 3 - Cheb

Mé čtyři hlavní cíle práce
v Senátu PČR?

RNDr. Vítězslav Padevět se narodil roku 1958 v Příbrami.
Vystudoval střední průmyslovou školu hornickou, obor
geologie a důlní měřičství. Po maturitě nastoupil do práce
v uranových dolech u Tachova jako dělník – vzorkař.
Postupem času se vypracoval do pozic geolog, geofyzik
úseku, technik vrtných prací a nakonec se stal velitelem
báňské záchranné stanice. On sám bere třináct let v prostředí
dolů jako dobrý základ pro další život. Při práci vystudoval
přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a v roce 1987
získal titul Doktor přírodních věd. V letech 1990-1992 se stal
místopředsedou Okresního národního výboru v Tachově pro
oblast školství, zdravotnictví a sociálních věcí. Převzal zde
agendu dětských domovů, domovů důchodců a pomohl ke
zřízení první letecké záchranné služby. V roce 1990 se stal
členem městské rady v Tachově. Roku 1993 založil rodinnou
ﬁrmu Vega Trucks, která úspěšně funguje doposud.
V. Padevět s K. Schwarzenbergem při návštěvě Nepálu za účelem
pomoci při výstavbě škol v nejchudších oblastech

Vítězslav Padevět
a jeho dcery
Kateřina a Eliška

Od počátku svého podnikání pomáhá ﬁnančně a jinak
podporuje řadu sociálních projektů. Jedná se například
o podporu dětským domovům, ﬁnanční pomoc dětským
sportovním oddílům jako je dětský fotbal, hokej, ﬂorbal atd.
Dlouhodobá je i jeho pomoc Fondu ohrožených dětí, zvlášť
zařízení pro týrané děti Klokánek v Janovicích, se kterými
spolupracuje od založení tohoto zařízení.
Vítězslav Padevět je součástí projektu Adopce na dálku
a v současné době pomáhá organizačně i ﬁnančně při
stavbách škol v nejchudších částech Nepálu. Jako lokální
patriot také podporuje činnost Hornického spolku v Plané
u Mariánských Lázní.
Členem TOP 09 je od jejího založení, je vlastně jedním
ze zakládajících členů v Karlovarském kraji. V roce 2010
byl zvolen do obecního zastupitelstva Velké Hleďsebe
a následně byl zvolen také jejím starostou. Aktivně se zapojil
do práce ve Svazu měst a obcí ČR.
Vítězslav Padevět je v současné době rozvedený a má tři
dcery a dvě vnoučata. O jeho zájmech vypovídá skutečnost,
že je také členem rybářského sdružení v Tachově a členem
modelářského klubu.
* * *
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Má-li senát plnit svoji základní funkci pro
kterou byl vytvořen ,tj. že je pojistkou
demokracie, že kontroluje a usměrňuje činnost
sněmovny, pak by v něm neměla mít většinu
stejná „parta“, která ovládá sněmovnu.
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Chebsko a Tachovsko jsou regiony, které si
v Praze zaslouží určitě větší pozornost. Potřeby
našeho regionu musí být v Praze slyšet.
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Dvacet let řídím malou rodinnou ﬁrmu
a z vlastní zkušenosti vím, co potřebují
drobní podnikatelé a živnostníci.
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Aktivně se věnuji celý svůj život pomoci
v sociální a neziskové sféře. Mé případné
zvolení senátorem by pomohlo tyto aktivity
výrazně zkvalitnit.

Oslava Hornického dne s kamarády zleva: předseda Hornického
spolku Jan Teplík, Ing. Gustav Poncar, RNDr. Vítězslav Padevět
a Ing. Valentin Šedivec

RNDr. Vítězslava Padevěta
podporují:

RNDr. Vítězslav Padevět

Jan Horník, senátor:
“Víťu Padevěta znám ze spolupráce s TOP 09 a na jeho slovo se
můžu spolehnout. Byl by pro náš region a jeho obyvatele určitě
v Senátu přínosem.”

PRAVÝ SENÁTOR
PRO CHEBSKO
A TACHOVSKO

Karel Schwarzenberg, předseda TOP 09:
„Pan Padevět má moji důvěru!“
Gustav Poncar, Hornicko – historický spolek Planá:
„Víťu Padevěta znám více než 25 let od doby, kdy jsme spolu fárali na uranových dolech. Bylo na něj vždy spolehnutí za jeho působení báňského záchranáře, velitele báňské záchranné služby,
vedoucího trhacích prací a vrtných prací na šachtě. Stále je náš
kamarád, podporuje naše zvyky a tradice, naposledy významnou
pomocí při vydání historické naučné knihy, profesora Delia. Chci
říci, že ho podporuji v jeho kandidatuře do senátu, činitele jeho
formátu tam všichni potřebujeme.“
Vladislava Chalupková, starostka Drmoulu:
„RNDr. Vítězslava Padevěta znám jako kolegu, který chce pro
svoji obec jen to nejlepší. Očekávám, že bude za náš region bojovat i v Senátu.“

NABÍZÍM
SLUŠNOST
A SVÉ
ZKUŠENOSTI

Antonín Zíka, důchodce Tachov:
„Pan Padevět je pro mne úspěšným podnikatelem, znám ho i jako
schopného starostu a čestného člověka, kterému dám svůj hlas.“
Petr Schaller, starosta Plesné:
„Vážím si jeho postojů a názorů nejenom v politice. Je velkým patriotem našeho regionu a vím, že se snaží pomáhat, kde to jde…“
MUDr. Petr Streblov, stomatolog:
„Víťu Padevěta znám jako velkého patriota a ﬁlantropa, který nezištně podporuje mladé sportovce a nejrůznější potřebné sociální
projekty, mj. i v rámci celosvětové organizace Lions Club. Proto
má můj hlas.“
Mgr. Petr Mach, ředitel ZŠ v Aši:
„Pan RNDr. Padevět je člověkem, kterému mohu věřit. Myslím,
že jeho zkušenosti se budou v Senátu hodit.“
Ing. Rostislav Beran, majitel pekáren Tritia:
„Známe se s Víťou od 15 let, takže jsme toho spolu spoustu prožili. Vím, že déle než dvacet let úspěšně řídí svou rodinnou ﬁrmu,
proto je pro mne zárukou, že nekandiduje do Senátu kvůli jakémukoliv svému osobnímu prospěchu.“
Josef Havlík, velitel dobrovolných hasičů:
Pan Padevět se vždy zajímal o naší činnost a nejednou pomohl…
Také díky němu získala naše jednotka nové vybavení. Věřím mu
a budu ho volit.“
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Josef Kubíček, rybář:
„Víťa je dlouholetým členem našeho rybářského spolku. Ale co se
ryb týká, tak je spíš ochranář, než lovec. Určitě mu dám svůj hlas
a budu nám i jemu držet palce.“
Mgr. Alena Jandová, FOD Klokánek Janovice:
„Díky pomoci a darů od pana RNDr. Padevěta, a to již od roku
2009, jsme mohli postupně zařídit několik bytů pro týrané děti.
Jeho zájmu o Klokánek si vážíme a věříme, že nám zachová přízeň i nadále.“

RNDr. Vítězslav Padevět

