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Tomás
Jsem zvyklý dotáhnout věci do konce



Připravili jsme pro vás 
speciální číslo TOPLIFE, 

ve kterém se dozvíte spoustu 
zajímavostí o našich 

kandidátech do Senátu 
v nadcházejících komunálních 

a senátních volbách 2022.



Vážení,

letos na podzim tomu bude přes-

ně rok, co jste nám dali důvěru 

a umožnili koalici SPOLU vyhrát 

volby. Slíbili jsme vám, že České 

republice dáme jasný plán  

a směr, kterým se bude celá země 

ubírat. Náš slib pro nás předsta-

voval především závazek k tomu, 

že sestavíme kompetentní vládu, 

která vrátí republiku na Západ 

a co nejpevněji ji ukotví v evrop-

ských i světových organizacích. 

Po letech chaosu, klientelismu, 

populismu a vlády jednoho oli-

garchy, která vyvrcholila nezvlád-

nutou pandemií, jsme k tomuto 

úkolu přistoupili se vší vervou  

a odpovědností. Věděli jsme, že 

nás čeká obtížné období, nic-

méně s vypuknutím válečného 

konfliktu na Ukrajině počítal asi 

jen málokdo.

Naše vláda už od svého vzniku 

jasně říkala, že lidem nebude 

lhát, naopak bude připravená 

říkat nepříjemné pravdy. A dnes je 

na čase si přiznat, že nadcházející 

měsíce mohou být pro většinu  

z nás velmi složité. V době dnešní 

energetické i válečné krize je 

obzvláště zapotřebí, aby v naší 

legislativě působily osobnosti. 

Takové osobnosti, které během 

svého života dosáhly nejenom 

úspěchů ve své profesi, ale pře-

devším dlouhodobě prokazovaly 

morální kvality. 

Jsem přesvědčena o tom, že prá-

vě takové osobnosti jsme dokáza-

li oslovit, aby navázaly na úspěch 

koalice SPOLU a především na 

hodnoty, které úspěšná značka 

reprezentuje. V letošních volbách 

se bude o vaši přízeň ucházet 

21 kandidátů, o jejichž kvalitách 

nepochybuji. Názory těch, kteří 

kandidují pod značkou TOP 09, 

najdete na nadcházejících strán-

kách. 

Slíbili jsme vám, že Česko dáme 

dohromady a že jste to přede-

vším vy, kdo si zaslouží změnu. Pro 

to, aby se nám to navzdory složi-

tému období povedlo, potřebují 

kandidáti do Senátu za SPOLU 

vaši podporu. Jedině ve spoluprá-

ci se silným Senátem dokážeme 

důležité změny prosazovat efek-

tivně a včas.

Vaše Markéta Pekarová Adamová

Věděli jsme, že nás čeká obtížné 
období, nicméně s vypuknutím  
válečného konfliktu na Ukrajině 
počítal asi jen málokdo.



Tomáš Czernin
Zavedení korespondenční volby je 
náš dluh nejenom vůči krajanům.
„Zákon o korespondenční volbě 
je pečlivě připravený a je v něm 
spousta pojistek, aby volba nebyla 
zneužitelná“, říká 1. místopředseda 
TOP 09 Tomáš Czernin. Její zavede-
ní pokládá senátor Czernin, který 
letos na Jičínsku a Nymbursku ob-
hajuje mandát, za jednu ze svých 
priorit. Důležitá je pro Tomáše 
Czernina práce pro lidi v obvodu, 
jejichž podněty poctivě sbírá. Díky 
tomu se mohl například zasadit 
o napojení železniční tratě mezi 
Nymburkem a Prahou na vysoko-
rychlostní trať. 

Co se vám v posledních šesti letech 
v Senátu podařilo? Na co jste hrdý? 
Osobně jsem dotáhl změnu Záko-
na o státním občanství. Ta se tý-
kala potomků emigrantů, kteří se 
narodili už s jiným státním občan-
stvím. Jejich rodiče a sourozenci, 
kteří emigrovali, získali zpět české 
občanství na základě prohlášení. 
Ti, kteří se v cizině narodili, ho po 
této změně mají možnost získat 
též.
Za velice důležitou považuji prá-
ci ve Výboru pro zahraniční věci, 
obranu a bezpečnost. V uplynulých 
letech se stala celá řada událostí, 
které se bezprostředně dotýkaly 
bezpečnosti naší země. Ať už vzpo-
menu vyšetřování útoku ve Vrběti-
cích, či válku na Ukrajině. Stále se 
ukazuje, jak je pro ČR důležité, že je 
součástí západních struktur. 
Do jaké míry se promítá ve vaší prá-
ci váš senátní obvod? 
Je pro mě důležité se co nejvíce 

potkávat s obyvateli svého ob-
vodu. Mluvím nejen s mými voliči  
a příznivci. Díky nim se snad doká-
žu i dívat na svět očima běžného 
člověka, a nejen pohledem z „vyso-
ké politiky“.  Díky jednomu z tako-
vých podnětů jsem se mohl napří-
klad zasadit o napojení železniční 
tratě mezi Nymburkem a Prahou 
na vysokorychlostní trať, díky če-
muž se zde doprava zrychlí.
Co byste vzkázal lidem, kteří pole-
mizují o smyslu horní komory? 
Demokracie je velice křehká a zra-
nitelná. Díky způsobu volby do Se-
nátu nemůže nastat situace, že by 
mezi zákonodárci většinu získali 
populisté a demagogové. Senát 
je ochráncem naší Ústavy a záru-
kou před radikálními a unáhlenými 
změnami. Díky přímé volbě jsou se-
nátoři i více odpovědní svým voli-
čům a nejsou tolik závislí na vlast-
ních stranách.  
Jste členem Stálé komise Senátu 
pro krajany žijící v zahraničí. Co naši 
krajané v zahraničí řeší a jak jim po-
máháte? 
Nejprve si musíme uvědomit, kdo 
jsou naši krajané v zahraničí. Jsou 
to odvážní lidé, většinou dost vzdě-
laní, kteří v cizině často něčeho 
dosáhli a mají tam dobrou pověst. 
Tím šíří dobré jméno naší vlasti. 
Mnoho z nich Česku výrazně po-
mohlo díky svému postavení ve 
společnosti a kontaktům. Přede-
vším jsou ale naši krajané občané 
České republiky. Ačkoliv žijí v zahra-
ničí, neztratili kontakt se svou vlas-
tí. Jejich děti podporujeme tím, že 

je učíme češtinu i naše reálie. Pod-
porujeme také jejich sdružování  
v krajanských spolcích. Pro mnohé 
je velice komplikované, účastnit se 
voleb. Volit mohou pouze fyzicky 
na velvyslanectvích a generálních 
konzulátech. Velkým dluhem České 
republiky vůči krajanům je zavede-
ní možnosti volit korespondenčně. 
Kandidujete s podporou všech 
stran SPOLU. Je pro vás koaliční 
podpora důležitá? Proč? 
Mám velkou radost, že se podařilo 
v koalici SPOLU spojit tři politické 
strany (TOP 09, ODS a KDU-ČSL) 
a jsem hrdý, že jsem se na vzniku 
tohoto spojenectví podílel. Demo-
kracie je vždy věcí domluvy. Vývoj  
v posledních letech ukázal, že je 
toho více, co tyto tři strany spojuje, 
než v čem se lišíme. Pro budoucnost 
naší vlasti je potřeba síly spojovat 
a ne je tříštit kvůli malichernostem. 
Ostatně máme krásnou legendu  
o třech Svatoplukových prutech.
Máte za sebou první volební obdo-
bí. Co vás na práci v Senátu baví a 
co vás během volebního období nej-
více překvapilo? 
Baví mě, že se věci řeší klidně  
a kultivovaně, a to i při názorových 
rozdílech. Hned na ustavující schů-
zi mě překvapilo vřelé přivítání 
kolegů z opačné strany politické-
ho spektra. Do složení senátorské-
ho slibu jsem totiž seděl na místě 
mého předchůdce z ČSSD.  
Co byste chtěl prosazovat v dalším 
volebním období? 
Rád bych pokračoval v tom, co 
jsem dělal dosud. Tedy v práci na 



Oblíbený film:  Doktor Živago
Oblíbená kniha J. D. Salinger: Kdo chytá v žitě, Stefan Zweig: Vzpomínky E v ro -
pana
Oblíbená kapela/hudebník/zpěvák/zpěvačka:  Karel Kryl, Hana Hegerová
Oblíbené místo ve volebním obvodu:  Můj obvod je mimořádně krásný a roz-
manitý. 

Anketa:
Oblíbený film:
Doktor Živago

Oblíbená kniha:
J. D. Salinger: Kdo chytá v žitě, Stefan 
Zweig: Vzpomínky Evropana

Oblíbená kapela:
Karel Kryl, Hana Hegerová

Oblíbené místo ve volebním obvodu:
Můj obvod je mimořádně krásný a rozma-
nitý. Tu krajinu miluju od Polabské nížiny 
až do podhůří Krkonoš, samozřejmě 
nejraději mám Dymokury

zajištění bezpečnosti naší země  
a jejích občanů. A také na tom, aby 
naše země byla i nadále spolehli-
vým spojencem a pevnou součástí 
NATO a EU. 
Jste šlechtic, zámecký pán, ale  
i lesník a zemědělec nebo politik. 
Kým se cítíte být především? 
Šlechtictví bylo důležité v 17. století. 
Tehdy to byla známka jakési „pro-
věrky“, že nositel daného jména 
může zastávat některé důležité 
funkce. To už je historie. Hospoda-
ření na vlastních polích, v lesích 
a na rybnících považuji za své 
životní poslání. Celé mládí jsem 
doufal, že komunismus padne  
a já se vrátím do Dymokur. Protože 
se mi všechna přání splnila, cítím 
povinnost něco dělat i pro naši 
vlast a národ. Chci být užitečný  
i v politice. K pocitu odpovědnosti 
za vlast jsem ostatně byl i vycho-
váván. Nicméně život na zámku je 
spíše omezením komfortu. V zimě 

musíme nosit silnější svetry  
a ponožky. Život v domě, kte-
rý vybudovali moji předkové, 
je také jistý závazek.

V jakém výboru, či v jaké funkci 
byste na svou práci rád navázal 
v příštím volebním období? 
Rád bych pokračoval v práci ve 
Výboru pro zahraniční věci, obra-
nu a bezpečnost. Rovněž bych 
chtěl pokračovat ve Stálé komisi 
pro krajany žijící v zahraničí. Sám 
jsem byl krajanem jenom krát-
kou část života a navíc v sousední 
zemi. Mám ovšem rodinu i kama-
rády roztroušené po celém světě. 
Vím, jak se jim žije a jak naši vlast 
milují.



Michal Sedláček
Veřejná prostranství jsou pro 
kvalitu života důležitější než 
vlastní budovy. 

Michal Sedláček působí jako 
hlavní architekt města Brna a v 
budoucnosti jeho i dalších čes-
kých měst má jasno. “Zeleň a 
celkově klima ve městě, dostup-
né bydlení a doprava,” popisuje 
nejdůležitější témata, kterým by 
se chtěl v Senátu věnovat. O tom, 
jak má veřejný prostor vypadat, 
má jasnou představu. Zkušenos-
ti získával především v zahrani-
čí. Krátce po sametové revoluci 
odešel do New Yorku, kde získal 
práci v architektonické kancelá-
ři Marlo & DeChiara a mimo jiné 
pracoval u Franka Gehryho, au-
tora Tančícího domu. 
 
Co byste rád prací v Senátu změ-
nil a zlepšil? 
Mým cílem je jako senátor po-
kračovat v tématu, které je mi 
nejbližší – v rozvoji města. Chci se 
zasadit o to, aby v České republi-
ce byly podmínky pro vznik měst, 
kde lze dobře bydlet, pracovat  
a trávit volný čas, měst pro 
všechny generace s živými ulice-
mi, náměstími a parky.
Kandidujete v Brně. Jaký máte  
k obvodu vztah? Čím chcete své-
mu obvodu pomáhat? 
Jako brněnský rodák a jako 
hlavní architekt mám celé Brno 
prochozené a prozkoumané. Na 
každou část mám vzpomínky, 

například na Vinohradech jsem 
byl na procházce s architekty  
v době, kdy se Vinohrady stavě-
ly. V Černovicích, v Maloměřicích  
a v Obřanech jsem míval letní 
tréninky, když jsem hrával hokej, 
a přes Tuřany a Chrlice jsem jez-
dil k babičce na kole. Nejen pro 
svůj obvod, ale pro celé Brno 
mám vizi moderního města, 
Brno jako nejlepší velké město  
k žití v České republice. 
Co byste vzkázal lidem, kteří po-
lemizují o smyslu horní komory? 
V mnoha státech mají lidé vel-
kou důvěru v Senát a senátoři  
a senátorky mají větší uznání než 
poslanci. Například v Kalifornii je 
přes 50 kongresmanů a kongre-
smanek, ale pouze 2 senátoři.
Podle aktuálního průzkumu 
CVVM má Senát důvěru 33 pro-
cent společnosti. Co byste dělal 
vy jako senátor pro zlepšení vní-
mání důvěryhodnosti Senátu? 
Vnímám, že se za poslední čtyři 
roky horní komora Parlamen-
tu změnila, osamostatnila a je 
schopna otevírat nová témata. 
Senát vzbuzuje naději a jistotu, 
že se ráno nevzbudíme do státu, 
který má blíž na Východ než na 
Západ. K tomuto zlepšenému vní-
mání chci přispět i já. Za jeden ze 
svých úkolů pokládám práci na 
novele stavebního zákona.

Jako architekt jste působil mimo 
jiné v USA i Rusku. Kterou zemi 
máte raději? A proč jste se nako-
nec vrátil domů do Brna? 
V porovnání jednoznačně vítězí 
Spojené státy, především Jižní 
Kalifornie. Počasí, příroda, oceán, 
architektura a optimismus Kali-
forňanů. Vždy jsem se plánoval 
vrátit do Brna. Důvodů bylo ně-
kolik, jedním z nich byl i věk mých 
rodičů. 
Jak jsou na tom česká města  
v současnosti s důrazem na kva-
litu veřejného prostoru? 
Veřejná prostranství jsou pro 
kvalitu života důležitější než 
vlastní budovy. V tomto ohledu 
města v České republice uděla-
la obrovský skok dopředu. Šedá 
náměstí a ulice s asfaltovými 
povrchy a neudržované parky se 
proměnily za posledních 10 až 
15 let v příjemná místa. Nejedná 
se už o osamělé „ostrůvky krásy“, 
ale o souvislé celky.
Co je největším problémem sou-
časných českých měst? 
Zeleň a celkově klima ve městě, 
dostupné bydlení a doprava.
Některá velká města v celé Evro-
pě se snaží regulovat automobi-
lovou dopravu ve svých centrech. 
Je to cesta k tomu, aby se nám 
všem žilo lépe? 
Ve skutečnosti zatím nemáme 



univerzální odpověď, jak vyře-
šit dopravu ve velkých městech. 
Nejúspěšnější se jeví kombinace 
kvalitní městské hromadné do-
pravy, P+R („zaparkuj a jeď“) par-
kovacích domů, podpora cyklo 
a pěší dopravy a vyloučení tran-
zitní dopravy přes město (napří-
klad prostřednictvím dokončení 
velkého městského okruhu). Ře-
šením je také takzvaný koncept 
“města krátkých vzdáleností”.  
V takovém městě je vše potřeb-
né, tedy bydlení, práce, škola  
a služby, ve vzájemné vzdále-
nosti do 15 minut. Obyvatel tako-
vého města nemusí cestovat do 
jiných městských částí, čímž se 
snižují nároky na automobilovou 
i městskou hromadnou dopravu.
Kdybyste měl jmenovat jednu 
stavbu, která po Sametové revo-
luci udává tón české architektu-
ry, jaká by to byla? 
Vzhledem k tomu, že jsem u archi-
tekta Franka Gehryho několik let 
pracoval, nemůžu nezmínit Tančí-
cí dům v Praze. Byla to první vý-
znamná stavba od zahraničního 
architekta v České republice.

Co byste nám doporučil ve svém 
volebním obvodu k vidění? 
Maloměřice a Obřany 
– lom Hády
Líšeň – Mariánské údolí
Vinohrady – Galerii MY DVA 
od architektů Chybík+Kristof
Židenice – hřiště Bzzzukot
Černovice – sochu Josefa II 
v psychiatrické léčebně
Slatina – BRuNO family park
Tuřany – letištní budovu 
od architekta Petra Parolka
Chrlice – Velké Splavisko 
a biocentrum
Brno-jih – sportovní areál 
Komec
Bohunice – vyhlídku 
na Červeném kopci

Anketa:
Oblíbený film:
Princezna nevěsta

Oblíbená kniha:
Tracyho tygr – William Saroyan

Oblíbená kapela:
Psí vojáci, Depeche Mode

Oblíbené místo ve volebním obvodu:
Mariánské údolí
 



Jan Pirk
Zdraví je jenom jedno a je to to 
nejcennější, co máme.
 
Profesor Jan Park zná důvěrně 
roli dobrého lékaře i zodpověd-
ného manažera. Dennodenně 
vedl svůj tým jako operatér na 
sále, kde každá vteřina rozhodu-
je o životě. Stejně tak byl 24 let 
přednostou největšího českého 
kardiocentra, které má kolem 
550 zaměstnanců.  V Senátu se 
hodlá zaměřit na témata sobě 
nejbližší, tedy podporu zdravého 
životního stylu i rozvoj městské 
části. 

Kandidujete na Praze 10. Jaký 
máte k obvodu vztah? Čím chce-
te svému obvodu pomáhat?
Můj život je spjatý s Prahou 10, 
s medicínou a se sportem. Chtěl 
bych být aktivním senátorem, 
který bude prodlouženou rukou 
zastupitelstva i starosty. Mým 
cílem je být senátorem, který 
bude pracovat na programu, za 
který byl zvolen.  V Senátu chci 
zužitkovat své životní i profesní 
zkušenosti. Lidé se budou moci 
spolehnout na to, že budu říkat 
to, co si myslím. 
Podle aktuálního průzkumu 
CVVM má Senát důvěru 33 pro-
cent společnosti. Co byste dělal 
vy jako senátor pro zlepšení vní-
mání důvěryhodnosti Senátu?
Senát je pojistkou demokracie. 
V posledních letech jsme všich-
ni na vlastní oči viděli, k čemu 

může dojít v krizových časech. 
Byli to často právě senátoři, kdo 
zachraňoval reputaci České re-
publiky v zahraničí i u vlastních 
občanů. Právě důvěryhodnost 
našich institucí je jednou ze zá-
ruk stability naší demokracie  
a právního státu. Na zlepšení 
bych se chtěl podílet svou prací. 
Celý život pracujete jako kar-
diochirurg a ještě donedávna 
jste byl i přednostou Kardiocen-
tra IKEM. Jak chcete tyto zkuše-
nosti zhodnotit jako senátor?
Bylo mi především ctí vést 24 
let největší kardiocentrum v re-
publice. Poznal jsem spoustu 
fantastických kolegů a kolegyň 
i pacientů, kteří se na mě jako 
na přednostu kliniky mohli vždy 
spolehnout. Týmová práce, ma-
nažerské zkušenosti a cit pro de-
tail. To by měly být základní pilíře 
mé práce v Senátu.  
Jste celoživotní sportovec, běžec 
a propagátor zdravého životního 
stylu. Chcete osvětu šířit i v Sená-
tu?
Mým celoživotním tématem je 
zdravý životní styl, dnes bojuje-
me s “epidemií” dětské obezity. 
Pojďme začít tam, kde je to nej-
přirozenější – otevřít dětem ces-
tu ke sportu, dát jim příležitost si 
vybrat sport, který je baví, uzpů-
sobit okolnosti tak, aby se tomu 
sportu mohly skutečně věnovat. 

Rád bych byl prostředníkem 
mezi budoucím starostou Prahy 
10 a občany, a to zejména v bu-
dování nových sportovišť a pod-
poře místních sportovních klubů 
a organizací. V pozdějším věku 
pak nestačí “pouhé” aktivní udr-
žování kondice. Jedinou cestou, 
jak čelit civilizačním onemocně-
ním, je významné zapojení pre-
vence. Budu bojovat za to, aby se 
preventivní programy staly ještě 
běžnější součástí našeho života. 
Zdraví je jenom jedno a je to to 
nejcennější, co máme. Přistupuj-
me k němu tedy odpovědně. 
Kdybyste měl jako lékař stano-
vit diagnózu dnešní společnosti, 
jaká by byla?
Byla by to deprese, kterou bych 
ovšem neléčil medikamenty. 
Chceme-li depresi jako společ-
nost porazit, musíme začít pře-
devším u sebe. Pravidelný pohyb 
a zdravý jídelníček jsou základ-
ními předpoklady ke změně.  
S úsměvem a pohybem jde 
všechno lépe. 
Co byste nám ve svém volebním 
obvodu doporučil k vidění?
Jako celoživotní slávista mu-
sím ještě jednou zmínit Eden. 
Nicméně se dá volný čas trávit  
v parcích, ať už zmíním Gutovku, 
Malešický park nebo třeba He-
roldovy sady. 



Anketa:
Oblíbený film: 
Podraz

Oblíbená kniha: 
Vladimír Jirotka, Saturnin 

Oblíbená kapela:
Petr Janda 

Oblíbené místo ve volebním obvodu: 
Stadion Eden



Alfréd Dytrt
Školství si zaslouží 
mnohem méně byrokracie.

Alfréd Dytrt začal už roce 1986 
vyučovat na Gymnáziu Jateční 
v Ústí nad Labem a hned o čtyři 
roky později se stal jejím ředite-
lem. Školu přebíral ve špatném 
stavu. Jako ředitel musel po 
přebrání funkce uvést školu do 
provozu, zasadil se o dostavbu  
a renovaci budovy a celko-
vou rekonstrukci školy. V Se-
nátu by rád navázal na prá-
ci dlouholetého pedagoga a 
věnoval se převážně školství.  

Co byste rád prací v Senátu změ-
nil a zlepšil? 
Rád bych více propojil míst-
ní samosprávy s „centrem“ pro 
efektivnější řešení nejen regio-
nálních problémů. Také bych se 
snažil o dobrou zpětnou vazbu 
občanům, aby Senát nebyl čímsi 
vzdáleným a neznámým.
Kandidujete v obvodu v Ústí nad 
Labem. Jaký máte k obvodu 
vztah? Čím chcete svému obvo-
du pomáhat? 
Žiji zde od narození, stejně jako 
moji rodiče. Ústecko znám, jsem 
tu doma a mám to tu rád. Chtěl 
bych pomoci napravit rány mi-
nulosti, které dosud nejsou zaho-
jeny. Pořád je potřebné kultivo-
vat krajinu, zlepšovat podmínky 

pro zdravý život a upevnit tak 
vztah obyvatel k místu, kde žijí.
Co byste vzkázal lidem, kteří po-
lemizují o smyslu horní komory? 
Horní komora se osvědčila a v 
našem poněkud komplikova-
ném právním prostředí přispívá 
ke stabilitě politického prostředí. 
Senát pořád vnímám jako „pojis-
tku demokracie“ a věřím, že tuto 
roli senátoři i v budoucnu obhájí.
Podle aktuálního průzkumu 
CVVM má Senát důvěru 33 pro-
cent společnosti. Co byste dělal 
vy jako senátor pro zlepšení vní-
mání důvěryhodnosti Senátu? 
Myslím, že důvěryhodnost jaké-
hokoli lidského konání význam-
ně souvisí se slušností, upřímnos-
tí a zodpovědností. Připojil bych 
pracovitost, a zejména v politice 
komunikaci o problémech a výše 
zmíněnou zpětnou vazbu obča-
nům.
Jako dlouholetý ředitel gymná-
zia máte zkušenosti s vedením 
vzdělávací instituce. Co dnešní-
mu školství chybí a jak nápravě 
pomáháte jako senátor?
Chybí stabilita a pevně ukotvené 
vize. Každý nový ministr školství 
se snaží o změny. To ubírá peda-
gogům jistotu a naopak přidává 
pochybnosti o smyslu jejich prá-

ce. Nápravu by si zasloužila ze-
jména neúnosná administrativní 
zátěž, o které se hovoří již dlouhé 
roky, avšak bez viditelného efek-
tu.
Jak se do vzdělávacího procesu 
projeví nárůst ukrajinských dětí? 
Proběhne začátek školního roku 
bez komplikací? 
Za předpokladu, že nenastane 
nějaká neočekávaná mimořád-
ná situace, naše školy nárůst po-
čtu ukrajinských dětí zvládnou. 
Úplně bez komplikací to samo-
zřejmě nebude.
Jak si jako dlouholetý pedagog 
užíváte období prázdnin?
Snažím se vypořádat se vším, 
co jsem do léta nestihl. Kolem 
domu je také práce dost, připra-
vuji se na dovolenou na kole. Ani 
od školské problematiky jsem se 
zcela neodpojil. Měli jsme jedná-
ní Rady Asociace ředitelů gym-
názií a problematiku a výzvy 
víceletých gymnázií jsem objas-
ňoval v televizi a rozhlase.
Co byste nám ve svém volebním 
obvodu doporučil k vidění? 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
(se šikmou věží) a hrad Střekov  
v Ústí nad Labem, pomník Přemy-
sla Oráče ve Stadicích a vyhlídku 
na Portu Bohemicu v Dubičkách.



Anketa:
Oblíbený film:
Řek Zorba

Oblíbená kniha:    
Hermann Hesse: Siddhártha

Oblíbená kapela:  
Radim Hladík, Vladimír Mišík,  
Zuzana Navarová

Oblíbené místo ve volebním obvodu: 
vyhlídka Skalky



Zdeněk 
Šarapatka
Politika je mnoho žánrů 
dohromady. Detektivka, sci-fi, 
román i biografie.

„A baví mě moc“, říká publicis-
ta Zdeněk Šarapatka, který za  
TOP 09 a SPOLU kandiduje na 
Mělnicku. Pro dlouholetého čle-
na Rady České televize je jedním 
z klíčových témat nezávislost a 
svoboda veřejnoprávních mé-
dií, ale hodlá být také “prodlou-
ženou rukou” starostů ze svého 
volebního obvodu. “Vyhodit ze 
dveří senátora je pro úřední-
ka přeci jen těžší,” vysvětluje.  

Co byste rád prací v Senátu změ-
nil a zlepšil? Důslednost a ještě 
větší odvahu bránit Ústavu před 
jejím zneužíváním prezidentem 
republiky k posilování osobní 
moci na vrub parlamentní de-
mokracie. Ani prezidentské volby 
2023 totiž nevylučují opakování 
současné situace.   
Kandidujete v obvodu na Mělnic-
ku. Jaký máte k obvodu vztah? 
…a v „mojí“ Praze-východ, kde jsem 
žil víc jak polovinu života. Prožil 
dětství, chodil do školy až po vy-
sokou v Brandýse, zažil osmaše-
desátý, devětaosmdesátý, smut-
ky i radosti. I Mělnicko znám jako 
vlastní boty: odmala jej týden co 
týden křižuji směrem na Kokořín-
ský důl a také na sever Čech. 

Čím chcete svému obvodu po-
máhat? Vyhodit ze dveří senáto-
ra je pro úředníka přeci jen těžší. 
Půjde-li o legitimní problém, kdy 
se vykašle na občana nebo sta-
rostu malé obce, půjdeme tam 
znova. A spolu. 
Co byste vzkázal lidem, kteří po-
lemizují o smyslu horní komory?  
Že právě útoky Babiše, Okamu-
ry a Zemana na Senát potvrzu-
jí jeho obrovský význam. Nejen  
v roli hlídacího psa zpackaných 
zákonů ze Sněmovny a ochrán-
ce regionálních zájmů voličů. Za 
rohem je válka a zítřky jsou ne-
jisté. A Senát má ústavní páky 
zabránit “orbanizaci” naší země 
a velezradě. Že je cestou, když 
selžou poslanci. Když prezident 
kolaboruje s nepřítelem a zkouší 
být monarchou. Když ulici vlád-
nou ruské loutky. Když zločinec 
zamíří na Hrad a stát do pekel. 
Že senátor nesmí být papaláš, 
ale obránce i útočník. Že volit 
„šedé myši“, jejichž politikou jsou 
ústupky a budoucností minulost, 
je hazard s našimi osudy. A že zlu 
se neustupuje. 
Podle aktuálního průzkumu 
CVVM má Senát důvěru 33 pro-
cent společnosti. Co byste dělal 

vy jako senátor pro zlepšení vní-
mání důvěryhodnosti Senátu? 
Nezklamal ji leností, lavírováním, 
papalášstvím, zbabělostí a nevi-
ditelností. 
Působil jste jako radní ČT. Je pro 
vás nezávislost médií veřejné 
služby jedním z klíčových témat? 
Proč? 
Zásadním. Šest let jsem za ni 
bojoval v Radě ČT. Proti bezpre-
cedentním snahám výsadku Ba-
biše a Okamury v radě, který se 
Českou televizi pokusil politicky 
ovládnout. A neskončil s tím, zkou-
ší to dál. Stačí si poslechnout zá-
znamy ze schůzí radních a obrací 
se vám žaludek. Bez pozornosti 
veřejnosti a demokratických poli-
tiků se jim to může podařit.  
Ve veřejném prostoru se netajíte 
kritikou současného prezidenta 
Zemana. Je podle vás Senát dů-
ležitý právě kvůli tomu, aby byly 
prezidentské pravomoce pod 
kontrolou? 
Už nejde o kritiku, ale o otevřenou 
válku se lží, nenávistí a mstivostí. 
S poškozováním zájmů občanů, 
republiky a jejich spojenců. Kdy-
by byl Senát ještě odvážnější a 
důsledný, skoncoval s tímhle zlem 
už loni na podzim. 



Před lety jste vydal knihu “Jak jsem se bavil  
v politice”. Baví vás politika i nadále? 
…a píši další, tentokráte sice ne vtipné vzpomín-
ky, zato drsný román s reálným, kriminálním zá-
kladem. Z éry vlády premiéra Miloše Zemana 
a jeho Šloufa. Politika je mnoho žánrů dohro-
mady. Detektivka, sci-fi, román i biografie. Baví 
mě moc. 
Co byste nám ve svém volebním obvodu dopo-
ručil k vidění? 
Opřete se o zábradlí ochozu mělnického zám-
ku a rozhlédněte se. V klidu. Tiše a beze spěchu. 
Na tenhle obraz už nikdy  nezapomenete. Je to 
fakt krásný kraj.

Anketa:
Oblíbený film: 
Božská Ema

Oblíbená kniha : 
Křik neviditelných pávů a všechny kníž-
ky Jarmily Loukotkové

Oblíbená kapela:
Monkey Business. 
Tedy Matěj Ruppert. 
A Dagmar Pecková

Oblíbené místo ve volebním obvodu: 
Bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi



Jiří Růžička
Školy nesmí produkovat šedý 
průměr. Naopak mají rozvíjet 
talent.
Dlouholetý ředitel Gymnázia 
Jana Keplera Jiří Růžička neztra-
til se studenty kontakt ani poté, 
co se před šesti lety stal senáto-
rem. “Důvěra v Senát roste, ale 
je třeba vytrvale komunikovat 
s lidmi a vysvětlovat, jak Senát 
funguje a v čem spočívá práce 
senátora. Pro žáky ZŠ i studenty 
SŠ pravidelně pořádám simulace 
jednání horní komory,” vysvětluje 
1. místopředseda Senátu PČR Jiří 
Růžička. Za jeden z úkolů Senátu 
pokládá Jiří Růžička podniká-
ní konkrétních kroků, které jsou 
přínosem nejen pro stát, ale i pro 
běžného občana. “I proto se neu-
stále potkávám s lidmi, mluvím 
s nimi a snažím se jim pomáhat 
řešit jejich problémy,” dodává 
Růžička.

Co se vám v posledních šesti le-
tech v Senátu podařilo? Na co 
jste hrdý?
Pokud začnu vzděláváním, je to 
určitě úspěšná cesta za zruše-
ním povinné maturitní zkoušky 
z matematiky! Matematiku mi-
luji, při výuce jí musíme věnovat 
patřičný čas,  naši studenti mají 
skvělé výsledky, ale jsem si jist, že 
povinná maturita by její úroveň 
nezvedla. Volitelnost i v tomto 
předmětu považuji za symbol 
cesty k individualizaci vzdělává-
ní. Odmítám pěstování šedého 
průměru, preferuji rozvoj osob-

ních předpokladů a nadání. Jen 
to je cesta k vyšší kvalitě vzděla-
nosti.
Dále je to výsledek letité snahy 
o prosazení kratších pracovních 
úvazků, kterou se povedlo do-
končit v nedávné době. Spolu 
s udržením dětských skupin se 
jedná o důležitý nástroj pomoci 
rodičům a úpravu, která nalézá 
rovnováhu mezi rodičovstvím, 
péčí o děti a profesními či exis-
tenčními potřebami.
Na základě společné senátorské 
iniciativy a silničně-správních 
úřadů Prahy 6 a Prahy 10 se nám 
s ministerstvem dopravy poda-
řilo připravit novelizaci zákona, 
která umožňuje odtah odsta-
veného a nepojízdného vozidla  
z ulic, což je ohromná pomoc ne-
jen pro Prahu.
Zatím polovičním úspěchem je 
příprava korespondenční volby. 
Do jaké míry se promítá ve vaší 
práci váš senátní obvod?
Nikdy jsem neztratil kontakt 
se svým obvodem, občany a 
problémy, které aktuálně řeší. 
V mé práci se vždy promítaly 
zkušenosti a možnosti sená-
tora a zastupitele. Podařilo se 
mně přispět například k zave-
dení chybějící autobusové linky 
na sídliště Baba, s ředitelkami 
mateřských školek a radní jsme 
zefektivnili zápis a přijímání dětí 
do MŠ na Praze 6, pomáhal jsem 

s dostavbou a vybavením nové 
budovy základní školy na Zličíně, 
dlouhodobě podporuji projekt 
Trenéři do škol, angažuji se v re-
gulaci výstavby nové paralelní 
dráhy letiště v Ruzyni či v proble-
matice odstranění zápachu z fir-
my Vafo, který sužoval obyvatele 
v okolí. V poslední době jsem in-
tenzivně spolupracoval se spol-
kem Hradní potok a příslušnými 
institucemi potok při záchraně 
Veleslavínského zámku a okol-
ního parku pro potřeby obyvatel 
Prahy 6.
Co byste vzkázal lidem, kteří po-
lemizují o smyslu horní komory?
To, že Senát má rozhodně svůj 
význam a ukázal to už mnoho-
krát. V případě opravování návr-
hů zákonů, v postavení opozice 
vůči minulým vládám i v sou-
časnosti. Nynější složení Senátu 
je zárukou politické kontinuity, 
korektnosti i slušnosti. Řešíme 
problémy z jejich podstaty, stra-
nické preference velmi často 
ustupují věcnosti, zkušenosti  
a odbornosti. V posledních le-
tech navíc Senát viditelně při-
spívá k parlamentní diplomacii, 
ať už se jedná o podporu Tibetu, 
svobodného Běloruska, cesty na 
Taiwan či v posledních měsících 
samozřejmě podporu Ukrajiny 
a dalších postsovětských zemí 
v rámci Východního partnerství. 
Obecně jsem ale přesvědčený, 



Anketa:
Oblíbený film:  Všichni dobří rodáci,  
U konce s dechem, Přelet nad
kukaččím hnízdem, Tenkrát na západě, 
Pulp Fiction, Pupendo... a asi sto dalších

Oblíbená kniha:  
učitel literatury nemůže vybrat jednu 
knihu ani dvacet dalších! Ale formovali 
mě autoři jako Fitzgerald, Kerouac,
Hemingway, Škvorecký, Hrabal, Kunde-
ra, Seifert, jsem velký čtenář poezie a 
milovník avantgardy a moderny

Oblíbená kapela:  Rolling Stones, 
Beatles, Pink Floyd, AC/DC, Dylan, Suchý, 
Kubišová, Prokop, Pospíšil – asi bych mu-
sel opsat svou velikánskou sbírku LP

Oblíbené místo ve volebním obvodu: 
Hvězda, Hanspaulka, Střešovice,
Markéta, Baba, ale všude na Praze 6 se 
cítím jako doma

že někteří lidé považují Senát za 
zbytečný, protože jsou málo in-
formovaní o jeho skutečné roli a 
významu.
Jako dlouholetý ředitel gymná-
zia máte zkušenosti s vedením 
vzdělávací instituce. Co dnešní-
mu školství chybí a jak nápravě 
pomáháte jako senátor?
Po letech stagnace je stanove-
na jasná vize rozvoje školství vy-
jádřená v dokumentu Strategie 
2030+. Je nutné, aby se jí český 
vzdělávací systém konečně dr-
žel bez ohledu na to, kdo zrovna 
vládne. Za nejdůležitější považu-
ji posílení individualizace výuky, 
rozvíjení silných stránek a před-
pokladů každého žáka včetně 
jeho osobnostního rozvoje. To vše 
nemůže dělat jen škola, k tomu je 
třeba propojení s mimovyučova-
cími aktivitami. O rodině nemlu-
vě! Je před námi ještě dlouhá ces-
ta, proto na zkvalitňování školství 
pracuji nejen jako senátor, ale i v 
rámci Výboru pro vzdělávání na 
Praze 6 i pražském magistrátu. 
Na půdě Senátu jsem připravil či 
zaštítil mnoho konferencí, které 

se zaměřovaly na vzdělávání, vol-
ný čas či profesní rozvoj učitelů.
Jak se do vzdělávacího procesu 
projeví nárůst ukrajinských dětí? 
Proběhne začátek školního roku 
bez komplikací? Kandidujete na 
Praze 6, kde je uprchlíků a dětí o 
něco více než ve zbytku republi-
ky. Chcete se řešení této situace 
věnovat i v dalším volebním ob-
dobí? 
Školy ve velkých městech jsou na 
hranici kapacit, přesto se poda-
řilo umístit do škol nejen české 
žáky, ale i děti z Ukrajiny. Je to 
obrovská zásluha ředitelů škol i 
pochopení a pomoci zřizovatelů 
všech úrovní. Ale je to pouze prv-
ní krok. Ukrajinské děti je třeba 
mezi vrstevníky opravdu začlenit. 
Je v nich obrovský potenciál, kte-
rý může být ku prospěchu jejich 
zemi, ale i zemi, ve které současně 
pobývají. Této problematice se 
rozhodně chci věnovat i nadále.
V současnosti působíte jako 
místopředseda Senátu. V jakém 
výboru, či v jaké funkci byste na 
svou práci rád navázal v příštím 
volebním období?

Pokud bych svůj mandát obhájil, 
chtěl bych se i nadále věnovat 
problematice vzdělávání, ale i 
parlamentní diplomacii se za-
měřením na bezpečnost a mezi-
národní vztahy.
Jak si jako dlouholetý pedagog 
užíváte období prázdnin?
Hledám si pár volných dnů, kdy 
mohu vyrazit na kolo, na kajak 
nebo do hor. Obecně se snažím 
vyhýbat davům lidí. Mám rád 
krásná místa v Čechách, naše 
lesy, louky a řeky.
Kam by měl každý návštěvník 
Prahy 6, tedy vašeho volebního 
obvodu, zajít?
Praha 6 je mimořádně rozmani-
tá a má mnoho podob a půvabů. 
Ale když někoho provázím, zajdu 
s ním vždy do Markéty, Hvězdy, 
na Ladronku nebo do některé 
dejvické hospody či kavárny.



Karel Naxera
Nejlepší průprava pro práci  
v Senátu? Komunální politika.

Starosta západočeských Přeštic 
Karel Naxera by se rád zaměřil 
na to, aby jeho obvod i celý Pl-
zeňský kraj byly dopravní tep-
nou, která to má blízko do Prahy 
i do Německa. Zároveň chce, aby 
si kraj zachoval důstojné životní 
prostředí. 

Co byste rád prací v Senátu změ-
nil a zlepšil? 
Rád bych změnil pohled občanů 
na úlohu Senátu. Myslím, že je-
jich velká část má o jeho funkci 
jen mlhavé představy. 
Kandidujete v obvodu na Plzeň-
sku. Jaký máte k obvodu vztah? 
Čím chcete svému obvodu pomá-
hat? 
Strávil jsem zde celý život. Po 
narození jsem žil s rodiči krátce 
v Horažďovicích, poté v Merklí-
ně a nyní už 33 let v Přešticích. 
Vysokou školu jsem vystudoval  
v Plzni, kde jsem poté také ně-
kolik let pracoval v kanceláři 
na Slovanech. Jako bývalý ob-
chodník mám celý kraj důkladně 
projetý a vím, kde obce a města 
vzkvétají více a kde méně. Na 
to mají samozřejmě vliv místní 
samosprávy, ale též kraj i stát. 
Proto je nutné vytvářet vhodné 
podmínky, které umožní všem 
jmenovaným dosáhnout svých 
rozvojových cílů.
Co byste vzkázal lidem, kteří po-
lemizují o smyslu horní komory? 

Aby se  o politiku více zajímali. 
Informace jsou díky internetu 
snadno dostupné a každému 
doporučuji věnovat tomu nějaký 
čas.
Podle aktuálního průzkumu 
CVVM má Senát důvěru 33 pro-
cent společnosti. Co byste dělal 
vy jako senátor pro zlepšení vní-
mání důvěryhodnosti Senátu? 
Snažil bych se co nejvíce ko-
munikovat s lidmi. Ať už ve své 
kanceláři nebo například pro-
střednictvím sociálních sítí. Prá-
ce senátora není jen o tom, aby 
seděl ve Valdštejnském paláci 
a hlasoval o zákonech. Správný 
senátor by měl být vidět ve svém 
volebním obvodě, zajímat se  
o problémy lidí i zdejších měst  
a obcí a ty následně řešit.
Jak chcete zúročit v Senátu svou 
dlouholetou práci starosty Přeš-
tic? 
Vzhledem k tomu, že jsou Přešti-
ce obcí s rozšířenou působností 
a součástí městského úřadu jsou 
různé agendy, mám velmi dob-
rou představu o jejich obsahu 
a vím o problémech, se kterými 
se potýkají. Celou dobu za mnou 
občané chodí se svými problémy, 
se kterými se jim snažím pomoci. 
To mám v plánu činit i v Senátu.
Je podle vás výhodou, že většinu 
senátorů tvoří lidé se zkušenost-
mi z komunální politiky? 
Podle mého názoru ano. Ko-

munální politika je občanům 
nejbližší a nejuchopitelnější. 
Dlouhodobě jsou komunální po-
litici vnímáni jako důvěryhodní, 
což pokládám za nejdůležitěj-
ší vlastnost politika. Na komu-
nální úrovni řešíme každodenní 
problémy lidí i detaily fungová-
ní samosprávy. Ostatně i Karel 
Schwarzenberg říká, že komu-
nální politika je nejlepší přípra-
vou pro jakoukoliv politickou 
kariéru a sám tuto zkušenost ve 
vysoké politice silně postrádal.
Dlouhá léta jste pořádal hudeb-
ní koncerty. Chtěl byste v těžké 
době po covidu i ekonomické kri-
zi pomáhat i kultuře? 
Samozřejmě ano. Kultura hraje 
v našich životech svoji nezastu-
pitelnou roli a je nutné ji podpo-
rovat. Její úroveň, rozmanitost, 
tradice říká o našem národě  
a o nás, jací jsme. Bylo to vždy 
důležité a nyní v našem globali-
zovaném světě snad ještě víc.
Co váš obvod nejvíce trápí a jak 
to chcete v Senátu řešit? 
Náš obvod je nesourodý. Pat-
ří do něj část města Plzně, ale 
zejména větší množství malých 
sídel nerovnoměrně rozmístě-
ných. Životní podmínky jsou dle 
mého názoru nejvíce limitovány 
dopravou. V Senátu bych se rád 
zaměřil na to, aby náš obvod  
i celý kraj byly efektivně propo-
jeny kvalitními silnicemi a želez-



nicí. Pro rozvoj našeho regionu je 
důležité, abychom to měli blízko 
do Prahy i do Německa. 
Nebudu zapomínat ani na péči 
o krajinu a životní prostředí.  
V neposlední řadě nás bude zá-
sadně ovlivňovat i energetika a 
její bezpečnost. Jsem přesvěd-
čen, že tyto okolnosti mají vliv na 
kvalitu života i v jiných částech 
republiky. Rád bych proto praco-
val ve výboru, který se bude ně-
kterým z těchto témat zabývat. 
Senát má odpovědnost za kvali-
tu zákonů, které se dané proble-
matiky týkají.
Jako starosta jste se zabýval  
i tím, aby veřejný prostor a život-
ní prostředí ve městě a v okolí 
bylo důstojné a ohleduplné k ži-
votu. Dokážete toto téma akcen-
tovat i v Senátu? 
Jsem přesvědčen, že ano. Ná-
stroje i prostředky ke zlepšení 
jsou k dispozici. Zásadní je sa-
mozřejmě zájem a zapojení ob-
čanů, jichž se změny týkají.
Co byste nám doporučil ve svém 
volebním obvodu k vidění?
Jako patriot bych doporučil ná-
vštěvu národní kulturní památ-
ky chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie v Přešticích. Je to největ-

ší mimopražský barokní kostel  
v ČR. Od dětství miluji historii  
a hrady nebo jejich zříceniny. 
Určitě doporučuji navštívit Ra-
dyni s překrásným výhledem do 
krajiny, zámek v Lužanech, který 
je spojen s přeštickým rodákem 
architektem Josefem Hlávkou, 
samozřejmě vodní hrad Švihov, 
klášter v Chotěšově, městská 
muzea v Blovicích, v Nepomuku 
a Horažďovicích. Zde se může-
te také vykoupat buď v krytém 
bazénu, nebo v krásné Otavě.  
V Plánici doporučuji muzeum vy-
nálezce Františka Křižíka.

Anketa:
Oblíbený film:
Mládí v trapu

Oblíbená kniha:
Labyrint pohybu od Pavla Koláře 
a Renaty Červenkové

Oblíbená kapela:
Foo Fighters

Oblíbené místo ve volebním obvodu:
Lipky na Otavě v Horažďovicích



Marek Slabý
Na Táborsko patřím a záleží mi na 
tom, jak se tu žije.
Dlouholetý ředitel jihočeské 
Zdravotnické záchranné služby 
Marek Slabý by chtěl v Senátu 
prosazovat řadu klíčových té-
mat. Prioritou jsou pro něj pomoc 
lidem, angažovanost ve věcech 
veřejných a podpora slabších. 
“Důležité je pro mě i to, že patřím 
sem na Táborsko. Tady jsem pro-
žil celý život. Jako lékař záchran-
ky jsem tu za třicet let zasahoval 
v tisících domácností ve chvílích, 
kdy někdo z vašich blízkých bo-
joval o život nebo potřeboval 
pomoc,” vysvětluje Slabý, který 
kandiduje za Tábor 2022 s pod-
porou SPOLU. 
 
Kandidujete v obvodu v Táboře. 
Jaký máte k obvodu vztah? Čím 
chcete svému obvodu pomá-
hat? 
V Táboře jsem se narodil, vyros-
tl a pracuji. Od roku 2002 jsem 
členem zastupitelstva města 
Tábora. Jako lékař záchranky 
jsem na Táborsku navštívil snad 
každou obec. Prostě sem patřím 
a záleží mi na tom, jak se nám 
tady žije. Jako ředitel jihočeské 
záchranky a prezident Asociace 
záchranných služeb jsem posbí-
ral řadu zkušeností na jedná-
ních na ministerstvech i v par-
lamentu. Chci svoje zkušenosti 
nabídnout všem obyvatelům 
senátního obvodu a hájit jejich 
zájmy v Senátu. Mými prioritami 
jsou oblast zdravotnictví, sociál-
ních věcí, ochrany obyvatelstva  
a vzhledem k charakteru regio-
nu i rozvoj dopravní infrastruk-
tury a turistického ruchu. 

Co byste rád prací v Senátu změ-
nil a zlepšil?
Určitě bych chtěl dosáhnout 
zjednodušení legislativy týkají-
cí se vzdělávání zdravotnických 
pracovníků a modernizace le-
gislativy ve vztahu k aktuálním 
trendům v poskytování zdravotní 
péče a ve veřejném zdravotním 
pojištění. Samozřejmě podpo-
řím každou legislativní iniciati-
vu zajišťující trvalou dostupnost 
praktických lékařů, specialistů a 
stomatologů v našem i ostatních 
regionech, včetně zachování do-
statečné a garantované sítě lůž-
kových zdravotnických zařízení. 
Stejně tak podpořím jakýkoliv 
smysluplný zákon podporující 
dostupné bydlení, podnikání, 
hospodaření, ochranu životního 
prostředí nebo finanční dostup-
nost energií v našem i ostatních 
regionech.
Co byste vzkázal lidem, kteří po-
lemizují o smyslu horní komory? 
Senát projednává a kontroluje 
návrhy zákonů, které mu předa-
jí poslanci. Jedině Senát může 
tyto návrhy ještě jednou bez 
extrémních ideologických bojů  
s nadhledem prozkoumat a 
zhodnotit, případně vrátit Posla-
necké sněmovně k projednání, 
nebo odmítnout. Vnímám Senát 
jako důležitou součást ústavního 
pořádku České republiky, jako 
hlídače parlamentní demokra-
cie a ústavnosti a nevidím žádný 
důvod, proč jej omezovat nebo 
dokonce rušit.
Podle aktuálního průzkumu 
CVVM má Senát důvěru 33 pro-

cent společnosti. Co byste dělal 
vy jako senátor pro zlepšení vní-
mání důvěryhodnosti Senátu? 
Důvěryhodnost Senátu závisí na 
poctivé legislativní práci, která 
upravuje řadu excesů vzniklých 
ideologickým bojem a urputnos-
tí v Poslanecké sněmovně. Svůj 
přínos k jeho důvěryhodnosti ne-
mohu budovat na ničem jiném 
než na poctivém studiu předlo-
žených materiálů, konzultacích 
a diskusích v poslaneckých klu-
bech a poctivé snaze eliminovat 
všelijaké nesmysly vznikající při 
schvalování zákonů. Jako zá-
sadní vnímám povinnost přiblí-
žit předkládanou legislativu co 
nejvíce realitě a potřebám nor-
málního občana, který se jí musí 
nejenom řídit, ale především ji 
chápat. 
Jste prezidentem Asociace zdra-
votnických záchranných služeb. 
V jaké kondici jsou záchranáři po 
covidu? 
Myslím, že z fyzického i dušev-
ního vyčerpání při zvládání 
pandemie se záchranáři již zo-
tavili. Je třeba se však připravit 
na další vlny pandemie COVID  
a dalších podobných hrozeb. Dů-
ležitým úkolem je se dostatečně 
materiálně, personálně a logis-
ticky připravit tak, aby se jejich 
zvládání blížilo rutině a nebylo 
pro záchranáře, celé zdravotnic-
tví, ostatní složky IZS, ale i celou 
společnost tak extrémní zátěží.
Co by jim v tuto chvíli pomohlo  
a jak tomu chcete jako senátor 
napomoci? 
V současné době je aktuální pro-



blematika možnosti předčasné-
ho odchodu do důchodu pro zá-
chranáře v rámci úprav zákona  
o důchodovém pojištění. Problé-
my svých kolegů znám přímo “z 
terénu” a zlepšení zákona prosa-
zuji už několik let. V rámci Asoci-
ace zdravotnických záchranných 
služeb se mi podařilo vytvořit 
„zajišťovací fond“ pro záchraná-
ře a jejich rodinné příslušníky, 
kteří se dostanou do akutní tísně 
v důsledku úmrtí, zranění ve služ-
bě nebo jiné nenadálé události. 
Rád bych tuto instituci ukotvil 
právním předpisu podobně, 
jako to mají další složky integro-
vaného záchranného systému. 
Důležité pro mě jsou i sociální 
jistoty pro všechny členy inte-
grovaného záchranného systé-
mu. Důležité je, abychom se my 
všichni zdravotníci i záchranáři 
neustále vzdělávali a aplikovali 
do praxe nové metody. Proto je 
potřeba efektivně zavádět do 
praxe prvky, jako jsou  teleme-
dicína, digitalizace zdravotnické 
dokumentace či předávání dat 

mezi zdravotnickými zařízeními. 
Inspiraci k tomu můžeme hle-
dat v zahraničí. Klíčová je pře-
shraniční spolupráce s našimi 
sousedy. Smlouvy o přeshraniční 
spolupráci už máme uzavřené s 
Rakouskem a Německem. Nyní 
jsou na řadě jednání s Polskem, 
Slovenskem a Maďarskem. 
V jakém výboru byste chtěl v Se-
nátu pracovat? 
Rád bych pracoval ve Výboru pro 
zdravotnictví, dovedu si předsta-
vit i práci ve Výboru pro sociální 
věci nebo odborných skupinách, 
kde bych zúročil své zkušenosti 
se zdravotnictvím a krizovým ří-
zením.
Kandidujete pod hlavičkou Tábor 
2022 a koalici SPOLU. Je to pro 
vás důležité? 
Podpora tak široké koalice je 
pro mě zcela zásadní. To, že se 
na mé kandidatuře shodla koa-
lice stran SPOLU s hnutím Tábor 
2020 mě přesvědčilo, že moje 
kandidatura má smysl. Hodnoty 
těchto stran jsou mi dlouhodo-
bě blízké a jsem rád, že poslední 

parlamentní volby přinesly změ-
nu. Nechci zastupovat jen úzkou 
skupinu lidí. Podpora široké ko-
alice mi umožňuje hájit zájmy 
velkého spektra obyvatel regi-
onu. Pro mé rozhodnutí je velmi 
důležitá i osobní podpora hejt-
mana a koaličních zastupitelů 
krajského zastupitelstva, proto-
že senátor nemůže hájit pouze 
zájmy jednoho regionu, ale musí 
se ohlížet i na zájmy celého kra-
je, se  kterým je jeho region úzce 
provázán.

Anketa:
Oblíbený film :
Povídka o policajtovi, Perličky na dně, 
Cotton club, Le Mans, Rivalové

Oblíbená kniha:
Sto roků samoty, Kronika ohlášené 
smrti, Pábitelé, Perlička na dně, Jak jsem 
vyhrál válku

Oblíbená kapela:
Queen, Vodňanský a Skoumal
Pavel Bobek, Robert Křesťan

Oblíbené místo ve volebním obvodu: 
Samozřejmě Tábor a blízké okolí, neu-
stále po našem regionu putuji ve svých 
veteránech, na motocyklu, kole i pěšky. 
Ale jsem tady rád všude. Od Votic a 
Mladé Vožice po Albrechtice, od Orlické 
přehrady a Písku až po Veselsko a roz-
hodně bych neměnil. 




