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Těším se na Česko

Tomáš Martinka
Do světa modelingu vstoupil pozdě – až ve 24 letech. Přesto udělal kariéru, 
o jaké se jiným může jen zdát. Nejdříve získal stříbrnou medaili v soutěži Muž 
roku 2015, pak porazil 29 soupeřů z celého světa v Thajsku a odnesl si titul Mi-
ster Global 2016. Z obyčejného kluka, který hrál řadu let hokej,  se rázem stal 
nejkrásnější muž světa. A to mu život obrátilo vzhůru nohama.

METROPO
L

U10 let

 Co přesně v Indii děláte?
V současné době si plním svůj sen, 
věnuji se modelingu. Fotím online 
fashion katalogy, fashion katalogy, 
měl jsem tu cest fotit i místní indic-
ké oblečení a dokonce jsem natá-
čel dvě reklamy, kde jsem si střihl 
hlavni roli. 

 Kolik hodin denně pracujete 
a jak je to náročné?
Modelky i modelové tu vět-
šinou pracuji devět hodin, 
včetně hair stylingu, make 
up atd. Běžně tedy pracu-
ji oněch 9 hodin. Někdy se 
stává, že mě potřebují o ho-

dinu i dvě déle, a to potom ře-
ší  moje agentura. Ale zase mu-

sím říci, že zatím s hodinami navíc 
nebyl problém,  jak s klientem, tak 
s placením zakázek. Pokud máte 
natáčecí den reklamy, točí se tře-
ba i šestnáct hodin vkuse, to jsem 
poznal na vlastní kůži. A je to ná-
ročné.

 Jak jste se aklimatizoval?
I když jsem byl před dvěma měsí-
ci v Thajsku, kde je podobné poča-
sí jako tady v Indii, byl to při příle-
tu opět trochu šok. Na tohle klima 
se nedá zvyknout, mám teplo rád, 
ale tohle je opravdu moc. A to je 
zde právě období dešťů, takže ješ-
tě k tomu ta velká vlhkost. Jedinou 
výhodou je, že máme klimatizova-
ná auta, veškerá natáčecí studia, fo-

toateliéry jsou také klimatizované, 
a protože stále pracuji, ven se moc 
nedostanu.

 V kterých místech se pohybujete?
Pohybuji se v New Delhi - Kalkaji 
Madir a za prací dojíždím do Gurga-
on, Saket apod. Vše je přibližně ho-
dinu až dvě cesty. Ale při zdejších 
dopravních zácpách se často stává, 
že se hodina jízdy protáhne až čty-
ři. Také jsem měl možnost letět na-
táčet reklamu do Mumbai, to je dvě 
hodiny letu. 

 Podělíte se o nejzajímavější zá-
žitky?
Nejzajímavější zážitek? Zážitky mám 
každý den, nejsem zvyklý na takový 
život, na jejich kulturu,  na mentali-
tu zdejších lidí. Takže pro mě je zážit-
kem opravdu každý den. Když musí-
te dávat přednost krávě mezi auty na 
silnici, když jdete do obchodu koupit 
si kuřecí maso a oni vám řeknou, že 
možná bude za dva dny. Ale největší 
zážitek, který vážně prožívám každý 
den, jsou každodenní kolony na silni-
cích, většinou se tvoří v době, kdy mi 
končí foceni. Ráno, když nejsou do-
pravní zácpy, tvá cesta  hodinu, na-
zpátek třeba i čtyři. A všichni stále 
troubí a troubí, asi si tak vzájemně 
sdělují dojmy z jízdy. 

 Máte nějaký volný čas pro sebe?
Za dva měsíce, co jsem tady, jsem 
si vyžádal jediný den volna, který 
padl na neděli. Takže sám pro sebe 

mám 1x týdně volno, které podle ná-
ročnosti práce prospím nebo jdu do 
posilovny či na procházku po indic-
kych cestách.

 Vyměnil byste Asii za Evropu?
Vím s jistotou, že Českou republiku 
mám hrozně rád a rád bych v ní i zů-
stal, kdybych se mohl věnovat své-
mu povolání – modelingu. Evropu 
bych za Asii měnit nechtěl. Natrva-
lo určitě ne.

 Co vás čeká po návratu do 
Čech?
Věřím, že mě bude čekat má přítel-
kyně s rodinou na letišti. Určitě na 
mne čekají rodiče a přátelé. Vra-
cím se koncem září, jelikož mám již 
program na říjen tady u nás, v Če-
chách.
Moc mi chybí přítelkyně a rodina, 
a to je také jeden z důvodů, proč se 
na nějakou dobu vracím.
Co se týká modelingu a mého ti-
tulu, jsem pozvaný na pár akcí, na 
které se s přítelkyní těšíme. Samo-
zřejmě bych rád zůstal a věnoval 
se modelingu v Čechách, ale za-
tím jednáme o prodlouženi pobytu 
v Indii, v jednání je i Thajsko. A dál 
uvidime. 

 Na co se nejvíc těšíte? 
Na svou rodinu, na přítelkyni Lucii, 
na mého nejlepšího kamaráda Jiří-
ho Mooze, na českou kuchyni a čes-
ké pivo.

Text: Metropol, foto: archiv

Modeling je práce jako každá jiná a často pěkná dřina. Své o tom ví nejkrásnější muž planety, šestadvacetiletý 
mostecký rodák Tomáš Martinka. Jeho velkolepý úspěch je zasloužený a přináší mu zajímavé profesní nabídky. 
Náš rozhovor byl korespondenční, protože právě pracuje v daleké Indii.

Se čtenáři jsme v kontaktu nejen prostřednictvím novin ve stojanech, ale i naživo. Jdeme za vámi při významných akcích, ať už to bylo v září při dni otevřených dveří na dálnici D8, na Czech Truck 
Prix na Autodromu Most nebo na výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích. Děkujeme vám za přízeň a těšíme se na další setkávání s vámi.   Váš METROPOL
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S č vím novin ve stojanech ale i naživo Jd á i ř

Krajské a senátní 
volby

7. a 8. října 2016
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Jako patriot se ukázal Jaroslav Doubrava, 
když se rozhovořil o autě, ve které dnes jezdí, 
o vysněném voze v budoucnosti či o třicet let 
staré hasičské tatrovce. Jednoznačně preferu-
je um zlatých českých ručiček.

 Kolik ročně najezdíte kilometrů?
Pěšky bych to chodit nechtěl. Bude to mezi 25 
a 30 tisíci kilometry. Je to samozřejmě neustálé 
pendlování mezi Ústím a Prahou, a Ústím a Telni-
cí, kde žiji s rodinou. 

 Jaký máte v současné době vůz?
Je to Škoda Octavia 1,9 TDI 77 kW sedan druhé ge-
nerace. Já jsem vůbec zastáncem škodovek. Moje 
první byla tisícovka embéčko. Dodnes mě trápí, 
že už ho nemám, stejně jako když si vzpomenu 
na trabanta po tatínkovi mé manželky. Po starém 
Toledu, které jsem měl krátkou dobu, jsem se opět 

vrátil ke škodovce. Jsem přesvědčen o tom, že na 
naše poměry je to ideální auto. Octavia udělala 
velkou díru do světa. 

 Jaký jste řidič?
Dnes již opatrný. Když jedu podle předpisů po 
dálnici, a předjíždí mě téměř všichni, přijedu do 

Senátu maximálně o dvanáct, patnáct minut poz-
ději než když jsem se honil jak o závod. A spotře-
ba je pět litrů oproti 6,5 litru, když pospícháte. 
Dnes na dálnici nastavím tempomat na 130 kilo-
metrů a jezdím v klidu. Kochám se jako pan Hru-
šínský ve známém fi lmu. 

 Máte nějaké vysněné auto?
Já jsem maximálně spokojený s oktávkou a žád-
né jiné už bych nechtěl. A nákladní? Jako dob-
rovolný hasič jsem zařazen do funkce strojní-
ka a za volant hasičského vozu občas usedám. 
Bezkonkurenčním favoritem je tak pro mě Tat-
ra. Když jsem v ní seděl poprvé, musel jsem roz-
přáhnout ruce po obrovském volantu a při jízdě 
jsem měl z toho kolosu opravdu respekt. Když jí 
viděli kolegové hasiči z Německa, nabízeli nám 
okamžitě úplně nový hasičský vůz MAN. Za tři-
cet let staré auto! 

Dokud budou jezdit oktávky, jiné auto nechci

 Co vás vedlo k opětovné kandida-
tuře do horní komory Parlamentu?
Několik desítek let jsem starosto-
val na Telnici a mám dostatek zku-
šeností z komunální i celostátní po-
litiky. To je velmi důležitá devíza 
pro práci v Senátu. Mám rozpraco-
vanou celou řadu projektů s jednot-
livými institucemi a podniky, a rád 
bych je dokončil. I když manželka 
říká, že budu mít vždy práci rozpra-
covanou a nikdy dokončenou… Ni-
kdy jsem nedokázal sedět se slože-
nýma rukama a nic nedělat. Ke kan-
didatuře mě vede velká důvěra lidí, 
s nimiž jsem byl po celou dobu se-
nátorské funkce v kontaktu a já si 
toho velmi vážím.

 Proč by měli lidé zvolit právě vás?
Protože znají mě i mojí práci, vě-
dí, že jsem ji dělal a budu vždy 
dělat naplno. Nemám žádné dal-
ší aktivity, což je velmi důležité, 

a proto se můžu své práci věnovat 
naplno. Mám tým lidí, s nimiž pra-
cuji na tvorbě legislativy a kontak-
ty do všech možných oblastí. Ta-
ké jsem nikdy nikoho neodmítl, 
vždy se snažím pomoci. Někdy si 
lidé funkci senátora pletou s prací 
okresního ombudsmana, takže ne 
vždy může docílit toho, co se od 
něj čeká. Jsem připraven tomu dát 
všechny své síly tak, abych tu prá-
ci dělal dobře.

 V případě zvolení se budete věno-
vat práci v Senátu, nebo budete vy-
konávat mandát společně s profesí?
Jsem zvyklý dělat svoji práci na sto 
procent a neměnil bych to ani v tom-
to případě. Jediná práce pro Ústecko 
by byla jako senátor. Důležité je mít 
také sehraný tým spolupracovníků. 
Nemám prostě žádnou jinou funkci 
a práci bych vykonával nejlépe, jak 
umím.

Největším koníčkem je mi beze-
sporu rodina, má vnoučata, kte-
rým se snažím být co nejlepším dě-
dečkem, a tak se mnou kluci mon-
tují, opravují, ale asi děvčátka si 
víc hýčkám. Ale znáte to, nad ba-
bičku není. 

Je o mně známo, že se zabývám 
opravou různých druhů hodin. Nej-
více mne lákají tzv. „neopravitelné“ 

hodiny, s těmi si rád pohraji. Větši-
nou se jedná o velmi staré hodiny 
a tam nastává problém sehnat ná-
hradní díly. Od junáckých let jsem 
dobrovolným hasičem. Tato činnost 
mě dovedla dokonce do autoškoly, 
abych mohl řídit hasičské auto. Sta-
lo se, že mi noviny položili otázku, 
zda je pro senátora vhodné, aby ří-
dil hasičské auto. Co na to říci? Ha-
siči, to je parta lidí, kteří jsou závislí 

jeden na druhém, a to tu partu neu-
věřitelně stmeluje. 
Mám rád přírodu, snad proto jsem 
se stal i myslivcem. Nejkrásnější 
chvíle se prožívají na čekané, kdy 
si v klidu můžete poslechnout, jak 
les přímo dýchá, zpěv ptáků, hlaso-
vé projevy zvěře. Přiznám se, že ra-
ději zvěř takto pozoruji, než střílím, 
i když vím, že regulace zvěře je nut-
ná. Jsem rád, že i má vnoučata mají 

k přírodě vztah a jsou dny, kdy jde-
me společně pozorovat život v lese.
Koníčků mám určitě víc. Mám ma-
lou vodní elektrárnu, rád si poslech-
nu hudbu všeho druhu, od dechov-
ky až po vážnou, když zbyde čas, sáh-
nu rád i do knihovny. Také se snažím 
vypomoci ženě se zahradou, ale více 
je to její parketa. A také mě nesmír-
ně obohacuje setkávání se svými ko-
legy, přáteli.

Jaké vlastnosti 
by měl mít politik

„Každý, kdo se chce zabývat politi-
kou, by měl začínat tou komunální 
a snažit se dělat pro občany svých 
obcí jen to nejpotřebnější, nejlepší. 
Měl by se dívat na své spoluobčany 
jako na svou rodinu, o kterou se mu-
sí starat. Politiku nesmí brát jako 
práci, ale jako službu svým spoluob-
čanům. Pak politikovi jen jeho svě-
domí může dovolit, aby posoudil, 
zda práci odvedl dobře a zda si vů-
bec může dovolit kandidovat do vyš-
ších sfér. Pak už jen voliči rozhod-
nou, zda tomu tak je či není,“ říká 
Jaroslav Dobrava, kandidát do Sená-
tu za politické hnutí Severočeši.cz

Jsou různé druhy neziskovek, 
k jedněm mám výhrady, jiné 
podporuji.

Zaráží mne, když vidíte snad sto pade-
sát různých neziskovek, zabývajících 
se romskou otázkou, přitom tu máme 
asi 300 tisíc občanů této menšiny. Dal-
ších plno neziskovek se zabývá imig-
rací a tam také tečou ne miliony, ale 
už miliardy korun, aniž bychom vě-

děli kam a další neuvěřitelné milio-
ny se připravují. Vezměte si, kolik jen 
dostává ročně Člověk v tísni a jim po-
dobné. A kolik jde těmto neziskovkám 
jen na mzdy! A pak jsou tu neziskov-
ky, které se zabývají prací pro všech-
ny, ať jsou to děti, senioři, zdravotně 
postižení, ale některé z nich dostávají 
tak málo, že to na činnost ani nestačí 
a další neziskovky nedostanou do vín-
ku na svou činnost, mzdy a další ná-

klady ze státní pokladny ani korunu 
a věřte, že toto mám ověřené a nedě-
lám líbivou politiku. Co mi vadí nej-
více? Plno neziskovek pořádá různé 
dětské tábory, tím pomáhají celé spo-
lečnosti, protože nikdo nemá tolik do-
volené, aby všechny prázdniny mohli 
rodiče trávit společně se svými dětmi. 
Opět je zde ta nespravedlnost! Proč 
některé i velké neziskovky si nemo-
hou dát ze státní dotace do rozpočtu 

byť jen malou odměnu vedoucím tá-
borů, „oddílákům“ a praktikantům, 
nebo proč nemůže být pro ně opět re-
fundována mzda jejich zaměstnava-
telům? Většina z vedoucích totiž dě-
lá tábory ze své dovolené a praktikan-
ti z prázdnin. Podporuji a rád i fi nanč-
ně pomáhám těmto neziskovkám, na 
které stát zapomíná nebo je podporu-
je jen nepatrně. Tady je opravdu velký 
prostor ke změnám.

Problematika neziskových organizací vyžaduje řešení

Jaroslav Doubrava: Jsem zvyklý dělat práci na 100 procent

Mým největším koníčkem je rodina

Oblíbená místa
Mám taková oblíbená místa „za trn-
kovým keřem“, kde v klidu relaxuji. 
Hlava plná myšlenek, co se všude ko-
lem nás děje, čeho se obávám, co bych 
měl, bychom měli udělat, co musím 
zítra, pozítří atd. V takovém prostře-
dí je mi dobře. Ale mám i jiná oblíbe-
ná místa nejen doma na zahradě, ale 
v celé naší vlasti. Výčet by byl dlouhý.
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Milé Ústečanky,  
milí Ústečané,

i nepříjemné věci je někdy potřeba říkat na rovinu.

Náš kraj se propadnul do spirály chudoby.  
Panují u nás nízké platy spojené s vysokou 
nezaměstnaností a odchodem mnoha schopných  
a vzdělaných lidí jinam za lepším.

Já se to snažím změnit a nabízím skutečnou 
perspektivu. Představuji si Ústí jako bohaté a úspěšné 
město na křižovatce cest mezi Prahou a Německem, 
kde vznikají ve spolupráci radnice, univerzity a podniků 
celá nová průmyslová odvětví. Je to město, které 
opustilo špinavou těžbu uhlí a místo toho investuje 
do čistých technologií. Je to město, kde se dobře žije 
a na které můžeme být společně hrdi.

Aby se to podařilo, potřebuje Ústecko zastání 
v nejvyšších patrech politiky. Právě proto jsem se 
rozhodl kandidovat do Senátu. Po desetiletích ždímání 
našeho regionu ve prospěch celé země si zasloužíme 
takovou podporu od státu, která nastartuje prosperitu. 
V první řadě budu požadovat, aby stát investoval 
do chybějící infrastruktury. Kromě toho chci zařídit, 
aby do Ústí byla umístěna významná státní instituce.

S vaší podporou to dokážu prosadit.

Martin Hausenblas
kandidát do Senátu

Nezaměstnanost:

Pojďme to změnit.

Ústí nad Labem

Okresy, stav k červnu 2016. Zdroj: MPSV

České Budějovice
3,4 %

9,7 %

Eliška Wagnerová 
senátorka a bývalá soudkyně Ústavního soudu 

„Martina znám jako osobu výrazně se angažující ve veřejném dění. 
Jeho názory byly vždy na straně slušnosti, práva a etiky.  
Velmi si také vážím jeho filantropických aktivit.“

Ivan Gabal 
sociolog, poslanec 

„Na mě dělá Hausenblas dojem, že ho zajímá, co je třeba, aby  
se věci pohnuly k lepšímu. A nejen pro něj. Přinesl by  
oživení v sále a nápady, které české politice hodně chybí.“

Václav Láska 
senátor, advokát a bojovník proti korupci 

„Martin je čestný člověk se zkušenostmi, nadhledem a zápalem  
pro dobrou věc. Jsem si jist, že by byl pro Senát skvělou posilou.“

Centrum kultury a turismu
Namísto drancování zdrojů a ničení krajiny se chci zasadit  
o větší péči o přírodní památky v ústeckém regionu.

Aby Ústí bylo dobrým místem k žití, musí zde být příznivé 
podmínky pro kvalitní a nezávislou kulturu.  
Proto podporuji Hraničář, Činoherní studio a další instituce.

Prosadil jsem také otevření šikmé věže v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie.  Je třeba plně využít rekreačního a turistického 
potenciálu jezera Milada.

⟶
⟶

⟶

Křižovatka cest
Díky své geografické poloze se Ústí může stát klíčovou 
křižovatkou na cestě mezi Českem a Německem. Mělo by se stát 
jedinečným místem pro setkávání a výměnu zkušeností.

Již jsem dokázal prosadit, aby v Ústí byla zastávka plánované 
železniční rychlodráhy z Prahy do Německa.

Chci zajistit umístění autobusového nádraží v bezprostřední 
blízkosti nádraží vlakového.

⟶

⟶
⟶

Demokratické směřování ČR
Naši přirození spojenci jsou v Evropě a na Západě.  
Naopak přivedení Česka do područí Ruska a Číny by bylo 
katastrofou pro demokratické ukotvení naší země.

Instituce EU potřebují reformu směrem k větší demokratičnosti  
a odpovědnosti. Takové změny můžeme ale prosazovat jen, 
budeme- li pro ostatní evropské státy důvěryhodnými partnery.

⟶

⟶

Bohaté a chytré město
Je nezbytné přetnout spirálu chudoby, která v Ústí panuje 
a udělat z něj centrum prosperity s vysokou kvalitou života.

Peníze a nová pracovní místa do regionu přinesou investice 
do inovací a čistých technologií. Vedení města na tom musí 
spolupracovat s univerzitou i podnikateli. Lpěním na těžbě 
uhlí a špinavém průmyslu si zaděláváme jen na neudržitelnou 
budoucnost. 

Celostátní význam Ústí nad Labem by měl být podpořen 
umístěním významné centrální správní nebo výzkumné instituce.

⟶
⟶

⟶

Vize Martina Hausenblase:

Kandidaturu podporují:

n Hausenblas
át do Senátu

martin@hausenblas.cz 
www.hausenblas.cz 
facebook.com/MartinHausenblasOficialniStranky

@
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Vybudoval jsem technicko-manažerskou fakultu v rám-
ci UJEP Ústí nad Labem od základu a dokázal z ní s tý-
mem kolegů během několika let udělat jednu z nejlep-
ších v republice. Práce je pro mne zábavou a musím říct, 
že kandiduji právě proto, že chci intenzivně pracovat 
pro zlepšení života na Ústecku, nikoli pro post samot-
ný. Pozici senátora beru jako prostředek k možnosti pra-
covat pro Ústecko a dokázat, že to jde. Za více jak 30 let 
v regionu jsem dokázal, že své slovo plním. Jako mistr 
a vedoucí výroby v Pozemních stavbách jsem se podí-
lel na železobetonových konstrukcích hotelu Vladimir, 
rozšiřování provozů Spolchemie, základní škole na Ka-
menném vrchu, provozu INVA v Předlicích a řadě dal-
ších staveb. Mám rozsáhlé kontakty jak na straně pod-
nikové sféry, veřejné správy, tak akademické půdy. Chci 
je více propojovat, aby společně mohly efektivně zlep-
šovat kvalitu života v regionu. Tím myslím více pracov-
ních míst, zajišťování a efektivní využívání dotací, růst 
mezd a občanské vybavenosti. Chci ukázat lidem, že se-
nátor není jen slovo! Pohybovat se mezi běžnými ob-

čany, naslouchat jim a pomáhat. Chci vyvolat jednání 
o změně sociálních dávek tak, aby lidé byli motivová-
ni k práci. Vidím kolik peněz se vynakládá zbytečně, bez 
efektu. Mladým rodinám chci zlepšit podmínky rozjez-
du života ať už dostatečnou nabídkou práce, nebo tře-
ba městskými byty. 

Problémů Ústecka je celá řada a urči-
tě je ani já nevyřeším okamžitě. Ře-
šit je však chci! Problémové je souži-
tí různorodých skupin obyvatelstva 
zejména ve městě Ústí a okrajových 
obcích vycházející z dlouhodobé ne-
zaměstnanosti občanů a někdy z le-
gislativy. Jako velké problémy vidím 
odchod tisíců lidí v produktivním vě-
ku a předpokládaný odchod až 60% 
současných maturantů mimo Ústec-
ký kraj, nízkou vzdělanost, bezpeč-
nost v ulicích a další. Asi všichni tu-
to situaci vnímáme, ale jak ji řešit?
Napadá mne mnoho řešení. Dlouho-
době nezaměstnané bychom moh-
li například rekvalifi kovat za po-
moci dotací. Na Ústecku potřebuje-
me profese jako jsou svářeči, pekaři, 
šičky a podobně. Po absolvování 2-6 
měsíčního kurzu by se tito občané 
stali zajímavými pro trh práce a sa-
mozřejmě ti aktivní by si mohli za-
ložit živnost. Sociální dávky by pobí-
rali za absolvování kurzu a těm ak-
tivním by se příspěvek i zvyšoval.
Nezaměstnané vedené na Úřadu 
práce je nutno zapojit do veřejně 
prospěšných prací. Pokud někdo od-
mítá, tak nemůže počítat se štědrý-
mi dávkami. Je nutné vytvořit do-

statek těchto pracovních míst - mů-
žeme uklízet chodníky, vysazovat 
stromky, sekat trávu, likvidovat čer-
né skládky a potřebujeme řadu dal-
ších prací. 
Mladým bychom naopak měli ži-
vot zatraktivnit a zpestřit. Začíná 
to startovacími byty. V zahraničí na-
prosto běžná praxe. Po dosažení ur-
čitého příjmu nebo doby pobytu si 
nájemce bytu najde lepší nebo jiné 
odpovídající bydlení. Je třeba otevřít 
diskuse s fi rmami a vedením kraje 
ohledně rozšiřování nabídky práce 
pro mladé.
A téma bezpečnost? Je potřeba ví-
ce po všech stránkách dobře vyba-
vených členů městské policie při pě-
ších pochůzkách, rozšíření kamero-
vého systému v místech, která jsou 
hodně problematická.
Nápadů mám celou řadu. Jako sená-
tor bych je však chtěl i realizovat, ne-
nechat je pouze ve formě myšlenky. 
Zabýval jsem se i otázkou fi nancová-
ní. Využil bych dotačních projektů, 
se kterými mám bohaté zkušenosti. 
Krajské vedení by mělo úspěšně za-
bojovat o zvýšení fi nancí z produkce 
Ústeckého kraje. Některé změny ne-
jsou ani tak fi nančně náročné. 

Aktivně se snažím pomoci Ústec-
ku již delší dobu. Jsem členem Ra-
dy konkurenceschopnosti ÚK, čle-
nem pracovní komise Zaměstnanost 
Hospodářské a sociální rady. Zde se 
snažím posouvat věci dál, například 
připravit oblasti pro získání dotací. 
Domovu důchodců na Severní Tera-
se jsem zprostředkoval jednání pro 
získání fyzioterapeuta a věřím, že 
myšlenku dotáhneme do úspěšného 
konce. Městské části jsem navedl na 
dotační programy Revitalizace ve-
řejné zeleně a Odpadové hospodář-
ství. Zjistil jsem si informaci o sou-
časném stavu nádrže Milada, abych 
mohl iniciovat urychlení přeměny 
v rekreační oblast pro občany regi-
onu i pro turisty. Hledám řešení pro 
zlepšení čistoty ve městě. To jsou 
jen některé moje současné aktivity.

V krajském městě a jeho okolí se po-
hybuji téměř 40 let. Město a jeho oko-
lí mi přirostlo k srdci stejně jako celý 
Ústecký kraj. Rád chodím na Větruši, 
odkud je krásný rozhled. Když mi to 
čas dovolí, navštěvuji zoologickou za-
hradu, zajdu za kulturou do Severočes-
kého divadla, jehož vnitřní architek-
turu obdivuji stejně jako Císařský sál 
současného muzea. Krásné jsou pro-
cházky Tiskými stěnami, pokud je jas-
no, můžete si užívat nádherného vý-
hledu. A málem bych zapomněl na im-
pozantní hrad Střekov. Rád sem zajdu 
se zahraničními hosty, kteří jsou často 
překvapeni a nadšeni pohledem na ře-
ku Labe a její zelené okolí v kontrastu 
s industriální částí města.

S občany města a okolí se moc rád 
setkávám a diskutuji s nimi. Zají-
má mne jejich život, radosti i pro-
blémy, které řeší. A to platí nejen 
dnes, ale i do budoucna. Rád se 
účastním akcí, jako jsou Den Se-
verní Terasy, pouť v Prackovicích, 
beseda u piva ve Velemíně, diskuse 
v Café Alibi, Barevná planeta a řa-
da dalších. 

Proč kandidujete do Senátu PČR?

Jaké jsou problémy regionu? 

Jaký máte vztah k Ústí nad Labem?

Narozen 24.10.1950 ve Střelicích 
u Brna v rodině stavebního mi-
stra. Vyučen automechanikem 
v AZNP Mladá Boleslav, po SPŠ Br-
no absolvoval studium na ČVUT 
v Praze v oboru Strojírenská tech-
nologie. Nositel ocenění Cena 
hejtmana Ústeckého kraje za vě-
du a výzkum, Zlatá medaile fakul-
ty za dlouhodobý rozvoj a budo-
vání, Osobnost Ústeckého kraje, 
Pamětní medaile FVT KU v Prešo-
ve, Medaile za rozvoj ZČU v Plz-
ni, Medaile za rozvoj, TU v Liber-
ci, Čestný občan města El Alto, Bo-
lívie, Cena rektora UJEP za vědu 
a výzkum, Honorary Member Ru-
munské asociace strojních inže-
nýrů

Prof. Dr. Ing. František Holešovský

Ing. Štěpán POPOVIČ, CSc., Dr.h.c.: 
Znám profesora Františka Holešov-

ského jako člově-
ka pevných morál-
ních zásad, vnitř-
ně velmi poctivé-
ho. Je to typický 
člověk práce, nic 
neboří, ale budu-
je. Jsem přesvěd-

čen, že profesor Holešovský je přes-
ně ten člověk, který v Senátu velmi 
hlasitě bude za nás, občany mluvit.

Doc. RNDr. Martin BALEJ, Ph. D., 
rektor Univerzity J. E. Purkyně:

Profesor František 
Holešovský stál 
u zrodu technické-
ho vzdělávání na 
ústecké univerzi-
tě. V pozici nejdří-
ve ředitele, pozdě-
ji děkana se dlouhá 

léta podílel na vysokoškolském vzdě-
lávání techniků tolik potřebných pro 
tento region. Má spoustu zkušeností 
a umí hledat řešení.

Ing. František JOCHMAN, předseda 
Krajské hospodářské komory: 

Profesora Holešov-
ského znám řa-
du let jako velmi 
pracovitého člově-
ka, který je stud-
nicí nápadů, jež se 
mu daří realizovat. 
Stojí za ním mno-

ho úspěšně odvedené práce pro regi-
on, je vysoce aktivní a jako senátor 
by byl obrovským přínosem pro celý 
volební obvod.

Ing. Jan RÝDL, předseda 
představenstva TOS Varnsdorf: 

Jestliže do Senátu 
budou voleni lidé, 
jako profesor Fran-
tišek Holešovský, 
kteří v životě již 
prokázali své kva-
lity a moudrost, 
pak zmizí pochyb-

nosti mnohých o jeho účelnosti. 

Chci být neustále mezi lidmi. Na-
vázal jsem kontakty se staros-
ty řady obcí, městských částí a slí-
bil jsem jim, že v případě zvolení 
ode mne nebudou mít pokoj a bu-
du jim k dispozici. Nemíním pra-
covat z Prahy a jezdit na zahra-
niční cesty, pro mě je nejdůležitěj-
ší Ústecko. Jsem zvyklý po sobě ně-
co zanechat. Mám řadu zkušeností, 
znalostí, kontakty v průmyslu, ve 
státní správě či na akademické pů-

dě – to vše bych chtěl stmelit. Jed-
nám s podniky o zvýšení počtu pra-
covních míst ve vazbě na univerzi-
tu. Kvalita života v Ústeckém kraji 
je na posledním místě v republice, 
a to je vina politiků. Jsem zvyklý ze 
všech funkcí dělat pouze jednu na 
sto a více procent a nemíním to mě-
nit ani v tomto případě. Jediná prá-
ce pro Ústecko by tedy byla jako se-
nátor. Možná si odskočím hodinu či 
dvě občas přednášet studentům. 

Kandidaturu prof. Františka Holešovského do Senátu PČR podporují

Vzkaz voličům
Přijďte k volbám 7. nebo 8. říj-
na 2016 a ovlivněte další vývoj 
svého města nebo obce. Pokud 
mi dáte hlas, věřte, že budu tvr-
dě pracovat a snažit se, aby se 
život na Ústecku ještě zlepšil. 
Ve svém životě jsem vždy sli-
boval jen to, čemu jsem věřil, 
že je možné splnit. I nyní věřím 
v možnost prosazení změn.
 Váš František Holešovský

www.frantisekholesovsky.cz
fb František Holešovský

kandiduje jako nezávislý za hnutí ANO

Jak komunikujete s občany?

Proč by měli lidé dát hlas právě vám 
a budete se v případě zvolení věnovat 
práci v Senátu naplno?
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Kromě toho ex-
terně působí na 
Filosofi cké fa-
kultě Univerzi-
ty Jana Evange-
listy Purkyně, 
kde vyučuje Dě-
jiny státu a prá-

va a Dějiny vojenství ve fi lmu. Sám 
se dál vzdělává v doktorském studij-
ním progamu České dějiny na FF UJEP 
v Ústí nad Labem. K jeho koníčkům 
patří historie se zaměřením na vojen-
ství a právo, sportovní praktická střel-
ba (IPSC) - střelec i rozhodčí, publicis-
tika a rekreační jízda na kole. V říjno-
vých volbách kandiduje jako bezpar-
tijní za KSČM do Senátu PČR. 

Proč jsem se rozhodl kandidovat
Když jsem v posledních letech sledoval 
vývoj v naší zemi a také v Ústí nad La-
bem, na němž se jeho „nevlastní otco-
vé“ bohužel dost zásadně, v negativ-
ním slova smyslu, podepsali, rozhodl 
jsem se v roce 2010 zkusit udělat ně-
co pro to, aby se tento nepříznivý pro-

ces zastavil. Z velice širokého spektra 
politických stran a hnutí jsem se zto-
tožnil s programem KSČM a ve výsled-
ku jsem v letech 2010 a 2014 kandido-
val za tuto stranu jako bezpartijní do 
Zastupitelstva statutárního města Ústí 
nad Labem. Zatímco v roce 2010 jsem 
„dojel v hloubi pelotonu“, v roce 2014 
jsem byl zvolen za KSČM jako pátý za-
stupitel v pořadí. Mandátu zastupitele 
jsem se však vzdal ještě před prvním 
zasedáním zastupitelstva, a to z dů-
vodu střetu zájmů, protože funkce za-
stupitele obce je neslučitelná s výko-
nem funkce pracovníka zařazeného do 
krajského úřadu. Toto by se ovšem ne-
vztahovalo na situaci, pokud bych byl 
uvolněn pro výkon funkce v některém 
z orgánů města jako tzv. uvolněný za-
stupitel. Vzhledem k možnému střetu 
zájmů a s přihlédnutím k výsledkům 
voleb jsem se tedy vzdal mandátu, pro-
tože nepatřím mezi ty, kteří, lidově ře-
čeno, kážou vodu a pijí víno.
Když jsem byl na podzim roku 2015 
osloven KSČM, zda bych neměl zájem 
kandidovat do Senátu, viděl jsem v tom 

Stanislav Körner: Je čas přestat žvanit a začít jednat

další možnost, jak nabídnout své zna-
losti, schopnosti a zkušenosti ve pro-
spěch služby společnosti. Víte, je ta-
ková profese – sloužit vlasti a to zna-
mená sloužit lidem. To není politika. 
Vzhledem k mému právnímu vzdělání 
a dlouholetým zkušenostem z aplika-
ce právních předpisů v každodenní pra-
xi bych chtěl přispět k tomu, aby záko-
ny tohoto státu byly čitelné, jasné a sro-
zumitelné.

Jak hodlám komunikovat s občany
Komunikace s občany je podle mé-
ho názoru asi nejslabší stránka pře-
vážné většiny politiků. Kdy jsou po-
litici nejvíce vidět a kdy se pokou-
ší bezprostředně oslovit občany? 
Asi tak dva, tři měsíce před volbami 
a pak nastává dlouhé, čtyřleté (po-
slanci) a šestileté (senátoři) ticho. To 
je špatně. Je potřeba uvědomit si, že 
výlučně občané a jejich hlasy umož-
nili jednotlivci dostat se do zákono-
dárného sboru a že je tedy na místě 
skládat průběžně účet ze své činnos-
ti. To znamená být se „svými“ voli-
či v pravidelném kontaktu a posky-
tovat jim příslušné informace. Po-
kud se dostanu do Senátu, tak dveře 
do mé kanceláře budou vždy ote-
vřené pro všechny. Kromě osobního 
kontaktu rovněž předpokládám ko-
munikaci s využitím elektronických 
prostředků, např. profi lem v Parla-
mentních listech, via facebook a po-
dobně.

Můj vzkaz voličům
Současná situace v České republice 
obecně není dobrá, a takový stav ne-
chce slova, dnes je potřeba přestat žva-
nit, „bouchnout do stolu“ a začít jed-
nat. Okamžitě, konkrétně a efektivně. Je 
nutné odložit určité konvence, dát do-
hromady partu schopných lidí, „rana-
řů“, ne takových rádobyexpertů, kte-
ří se za ně vydávají nebo je takto ozna-
čí hromadné sdělovací prostředky, pro-
myslet a dohodnout efektivní opatření 
a okamžitě je začít realizovat. Mezi sou-
časnými politiky nikoho takového ne-
vidím. Možná to zazní jako sebechvá-
la, ale já nemám rád žvanění a nebojím 
se do toho stolu praštit a začít postupo-
vat v duchu výše vyřčeného. Myslím si, 
že kdo to s naší zemí myslí dobře, se ke 
mně připojí. Nebojím se odpovědnosti 
a nehodlám se zatěžovat nějakými za-
vedenými konvencemi, které jsou v řa-
dě případů jenom zástěrkou pro indi-
viduální „politiku“ některých jedinců. 
A jsem zvyklý za svou pravdou stát.

JUDr. Stanislav Körner je absolventem tří vysokých škol. V současné do-
bě své bohaté znalosti a zkušenosti využívá na Odboru dopravy a silnič-
ního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

•  zefektivnění role Senátu coby „výstupní kontroly“ 
ve vztahu k přijímaným zákonům

•  zvýšení vymahatelnosti práva – zajistit ochranu slabším 
a ohroženějším (děti, senioři)

•  obecné zjednodušení správního řízení, například
 u strategických staveb prováděných ve veřejném zájmu 

(dálnice D8) – vyloučit různé „ekologické“ brzdy, nebo
 u přestupků v dopravě – zvyšování represí zločince ze 

silnic nedostane – narkomani a opilci prostě jednou pro-
vždy za volant nepatří 

•  zastavení snah Evropské unie a některých „tuzemských“ 
politiků o „odzbrojení“ občanů

•  vícestranná objektivní orientace české zahraniční 
politiky – důraz položit na suverenitu České republiky 
a ochranu státních hranic

•  eliminace pozitivní diskriminace vybraných skupin 
obyvatelstva – „Kdo nepracuje, ať se nepřežírá“

•  konec tzv. „obročnictví“ – nikdo není superman, 
aby mohl důkladně a odpovědně vykonávat více 
funkcí současně

•  když právní stát, tak se vším všudy – konec perma-
nentních střetů moci zákonodárné a moci výkonné 
v jedné osobě, ministr nemůže být zároveň poslanec 
nebo senátor

Místostarosta ústeckého městského obvo-
du Střekov Viktor Malinkovič (KSČM) per-
sonálně stabilizoval radnici a je přesvěd-
čen, že obvod žije pestrým životem. I když 
stále je co zlepšovat.

 Situace na radnici městské části Střekov 
v Ústí nad Labem je nyní personálně stabili-
zovaná. Jaké máte plány jako místostarosta 
v nejbližším období? 
Pokud jde o obsazení tabulkových míst úřadu, 
situace je opravdu stabilizovaná. Výběrovými 
řízeními byl úřad doplněn novými schopnými 
a pracovitými lidmi a je plně funkční. Situa-
ci ovšem ztěžuje fakt, že městský obvod Stře-
kov již několik měsíců nemá starostu a radu. 
Mé plány pro nejbližší dobu souvisejí přede-
vším se zabezpečením a řádným průběhem 
krajských a senátních voleb, zajištěním oprav 
chodníků a komunikací ještě před zimním ob-
dobím a nemohu samozřejmě opominout ani 
přípravy rozpočtu pro rok 2017. 

 Blíží se krajské volby, kde kandidujete do 
Zastupitelstva Ústeckého kraje. Jak hodnotí-
te čtyřletou práci vedení kraje a s jakými cí-
li, na kandidátce nejste příliš vysoko, jdete 
do voleb? 
Myslím, že vedení kraje pracovalo velmi dob-
ře, dokázalo se totiž vyrovnat s mnoha zdě-
děnými nepříznivými okolnostmi – např. 
ROP Severozápad, bude konečně dokončena 
dálnice D8, došlo ke zvýšení zaměstnanosti 
získáním významných zahraničních investo-
rů a vůbec došlo k celkovému zlepšení obra-
zu kraje jak v ČR, tak i v zahraničí, kde nás 
dnes vnímají jako dobrého souseda a serióz-
ního partnera. Jsem přesvědčen, že podobně 
to cítí i široká veřejnost občanů kraje. Pokud 
jde o mé cíle, za nejdůležitější považuji osob-
ně přispět k volebnímu úspěchu KSČM, zís-
kání hlasů voličů pro náš program, abychom 
mohli pokračovat v dobře započaté práci pro 
občany kraje. Rád bych samozřejmě také zú-
ročil nejen své politické, ale také rozsáh-
lé pracovní zkušenosti, kdy jsem se při své 

letité obchodní činnosti seznámil praktic-
ky s celým krajem, mnoha lidmi a poznal je-
jich každodenní podnikatelské i obyčejné lid-
ské problémy. Každý volič a jen on rozhodne, 
kdo bude skutečně zvolen, každý se sám bu-
de muset rozhodnout, zda jen automaticky 
potvrdí dané pořadí kandidátky, nebo je po-
změní tím, že upřednostní svým preferenč-
ním hlasem vybraného kandidáta, který „ne-
ní příliš vysoko“. Pokud se kterýkoli volič roz-
hodne dát mi svůj preferenční hlas na kandi-
dátce KSČM, ujišťuji jej, že tuto jeho důvěru 
jako zastupitel našeho nádherného kraje roz-
hodně nezklamu. „S lidmi a pro lidi“ - to pro 
mne nejsou jen prázdná slova, to je totiž sku-
tečně moje trvalá, neměnná priorita.

 Dění na Magistrátu města Ústí nad Labem 
znepokojuje obyvatele krajské metropole. 
Jaký je váš pohled na neúplnou radu města?  
Můj pohled jako občana Ústí nad Labem, dlou-
holetého zastupitele a místostarosty městské-
ho obvodu jedno jsou – tedy krátce a jasně ře-
čeno – považuji tento stav za velmi tristní, pro 
město škodlivý. Rada je velmi důležitá a dlou-
hodobě její funkci složitě suplovat a nahrazo-
vat účelově, a navíc ještě časově omezenými 
kompetencemi, je prostě nesprávné. Tím, že 
zastupitelé nejsou schopni domluvit se na slo-
žení rady, vypovídá dost o tom, zdali skutečně 
chtějí svým mandátem vzešlým z voleb pomo-
ci městu a jeho občanům, nebo hájí především 
jen svoje stranické zájmy.  Jak už jsem uvedl, 

stejné je to i na Střekově a nemám z toho dob-
rý pocit. Rada by měla být oporou a pomocí 
v práci starosty či primátora.

 Střekov žije kulturním životem, ať už jde 
o vítání občánků, každoroční ples či různé 
festivaly. Jak lze ještě zkvalitnit tuto nabíd-
ku nejen pro tamní obyvatele?
Je nutno stále hledat nové formy, co a jak ob-
čanům nabídnout, jak podchytit a povzbu-
dit jejich místní zájmy a aktivity. Nedávno 
jsme ustavili kulturní komisi, ve které ma-
jí zastoupení všechny části Střekova. Komi-
se hodnotí a zvažuje dle schválených krité-
rií požadavky občanských spolků a sdružení 
na konání kulturních akcí. Doporučuje pak 
zastupitelstvu obvodu projednat a schválit 
uvolnění finančních částek na tyto akce, při 
nichž je MO Střekov spolupořadatelem. Pro 
tento rok rozdělíme na kulturu částku 300 
tis. Kč. Dosud přijímáme žádosti o příspě-
vek na akce, které hodlají občané Střekova 
ještě letos pořádat. Jak vím, tyto akce na-
vštěvují nejen občané místní, ale i z dalších 
městských částí, i odjinud. 

 Městský obvod Střekov trápí časté povod-
ně. Máte nějaký plán na revitalizaci nábřeží, 
případně na jeho zpřístupnění široké veřej-
nosti jako turistického cíle?
Revitalizace nábřeží není jednoduchá věc už 
jen proto, že pozemky bezprostředně kolem 
Labe se nacházejí v zátopovém území, a také 
jich až tolik není v majetku města a ve sprá-
vě obvodu Střekov. Záměry na zvýšení atrak-
tivity Střekova jako turistického cíle samo-
zřejmě jsou – například vybudování přísta-
viště pro malé plachetnice - ale narážíme na 
mnoho komplikací, spojenými s jinými majet-
kovými právy, případně možné kolize s půso-
bením podnikatelských subjektů, jejichž čin-
nost bychom nechtěli svými novými aktivita-
mi ohrožovat. V neposlední řadě jde samozřej-
mě o peníze a investice město Ústí nad Labem 
v zájmu co nejlepšího fi nančního zdraví pečli-
vě zvažuje.  (top)

Viktor Malinkovič: Střekov žije pestrým životem

Moje priority a na co se chci zaměřit
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Váš oblíbený fi lm? Ben Hur. 
Oblíbená kapela? Vedle Staré školy prakticky celá rocková scéna, zvláště  
 pak jména 60. a 70. let plus výrazné osobnosti   
 současnosti. 
Oblíbený nápoj? Káva s medem. Aha, myslíte alkoholický? Tak to ledové  
 víno. 
Oblíbená kniha? Quo Vadis. 

No opravdu, už je to hodně let, co 
jsem se narodil. Vždyť v tom ro-
ce Karel Gott odešel z ČKD a začal 
se profesionálně věnovat zpěvu, 
Francie poprvé odpálila jadernou 
zbraň, vznikl fi lm Sedm statečných 
a Beatles se dali dohromady. Ale to 
nechme stranou, kaž-
dý je tak stár, jak se 
cítí, no ne? Rád bych 
se vám blíže předsta-
vil a to tím, co dělám 
v současnosti.
Jsem ředitelem Střední 
průmyslové školy sta-
vební a Střední odborné 
školy stavební a tech-
nické v Ústí nad Labem, 
kde vzděláváme nové 
odborníky pro segmen-
ty stavebnictví a techniky. Vychází-
me tak vstříc požadavkům potřeb za-
městnavatelů, se kterými úzce spolu-
pracujeme, takže naši žáci mají plnou 
podporu i těch největších fi rem v Čes-
ké republice.
Jsem také členem řady organizací 
a expertních skupin včetně např. 
Hospodářské a sociální rady Ústec-
kého kraje, Výboru pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost Zastu-
pitelstva Ústeckého kraje a dalších, 
to vše mimo jiné i ve snaze zlep-
šit současný stav odborného střed-
ního školství. Úzce spolupracuji 
i s Ministerstvem školství, mláde-
že a tělovýchovy ČR, jsem i zastu-
pitelem obce Velké Březno, kde pů-
sobím i v komisi pro školství.
Vedle svého zaměstnání jsem spi-
sovatelem, skladatelem a muzi-
kologem nakladatelství Muzikus, 
kde mi dodnes vyšlo přes 1300 od-
borných studií, článků, monografi í 

a dalších prací. U tohoto naklada-
telství mi vyšly i učebnice a ency-
klopedie, jsem autorem i beletrie 
(např. novela Jeden den), na svém 
kontě mám i notové sešity komor-
ních skladeb.
Přednáším i na katedře hudební 

výchovy Pedagogické 
fakulty Univerzity Ja-
na Evangelisty Purky-
ně v Ústí nad Labem, 
účastním se vědec-
kých konferencí (i me-
zinárodních), jsem 
spoluautorem i ga-
rantem nových studij-
ních programů.
Působím jako kytaris-
ta hardrockové skupi-
ny Stará škola, která 

funguje již přes 33 let a jejíž první 
album vydal Petr Janda (Olympic), 
vystupuji i samostatně, ve svých 
audiovizuálních programech cyklu 
Kámen a hrad atd. 
Založil jsem také První českou 
rockovou kytarovou školu s klien-
telou z celé republiky. Z mých ru-
kou vzešly stovky kytaristů, jeden 
z nich třeba působil i v USA…
Mohl bych takto pokračovat dál, 
ale už to ukončím – třeba tím, že 
za svůj přínos v oblasti kultury 
a vzdělávání jsem byl vyznamenán 
Cenou hejtmana Ústeckého kraje, 
čehož si velmi vážím.
Když se tak otáčím zpět, tak vím, 
že mne v životě potkalo hodně 
štěstí – víra v Boha, rodiče a praro-
diče a moje rodina. Dcera, která teď 
dostudovala druhou vysokou školu 
a zejména moje manželka. Proč? 
Protože vydržet to se mnou, to asi 
není jednoduché. 

 Proč kandidujete do horní komo-
ry Parlamentu ČR?
Kandiduji proto, že z pozice své-
ho zaměstnání se intenzivně zabý-
vám problematikou vzdělávání na-
šich dětí a otázkou školství obecně. 
V této oblasti, která je pro mne pri-
oritní, se chci soustředit na zlepšení 
podmínek v našem vzdělávacím sys-
tému, povýšit pedagogickou veřej-
nost na místo, které jí patří, a nasta-
vit efektivnější systém propojenos-
ti vzdělávacího procesu a trhu práce. 
Uvědomme si totiž konečně, že jsou 
to právě učitelé, garanti vzdělanosti 
tohoto národa, kteří jsou v první li-
nii procesu tvorby budoucnosti na-
ší země, totiž kvality vzdělání na-
šich dětí. 
Vedle této velice široké oblasti vní-
mám samozřejmě i další problémy 
naší společnosti. Jako křesťan a věří-
cí člověk nesouhlasím s importem is-

Co si budeme namlouvat. To, že školy 
fungují tak, jak fungují, je zásluha ze-
jména učitelů. Klobouk dolů před ni-
mi. Když si ale uvědomíme, jak je je-
jich práce ohodnocena, zejména po 
fi nanční stránce, tak se nemůžeme 
divit, že těch málo, kdysi možná nad-
šených pedagogických pracovníků, 
kteří ještě drží naše školství na určité 
úrovni, jsou unavení, často již vyhoře-
lí dříči, jimž už jen snad vnitřní pře-
svědčení nedá, aby se sebrali a odešli 
jinam, do jiného pracovního procesu. 
Je to ostudné pro českou společnost, 
že učitelé, tito vysokoškolsky erudo-
vaní nositelé vzdělanosti tohoto ná-
roda a v podstatě i tvůrci jeho bu-
doucnosti, jsou hrubě podprůměr-
ně hodnoceni. Ve srovnání se země-
mi OECD je plat učitelů na chvostě 
platu vysokoškolsky vzdělaných li-
dí. Průměrně jde o 0,52%, kdy se tím 
Česká republika řadí za Chile, Ma-
ďarsko, Izrael a další země. 
Právě ona míra všeobecné vzděla-
nosti, onen systém našeho vzdělá-
vání se stal pro řadu evropských ná-
rodů vzorem. A to nechodíme do ně-
jaké vzdálené budoucnosti. V po-
slední době jste si mohli všimnout, 
že se čím dál více hovoří o systému 
školství ve Finsku. Jenže, přátelé, by-
li to právě Finové, kteří se v osmde-
sátých letech učili náš systém škol-
ství! A tak bychom podobných pří-
kladů mohli uvádět celou řadu.
Zde je tedy názorně vidět, jak si stát 
„váží“ přínosu učitelů, jak si obecně 
„váží“ vzdělávání našich dětí a jak 
přitom „odpovědně“ myslí na bu-
doucnost. Jak z toho ven? Existu-
je nějaký všezachraňující způsob? 
Existuje. Jenom se musí prosadit.

Stop záplatování
Když si vezmeme do bytu řemeslní-
ka, tak co po něm chceme? No přece 
tu nejkvalitnější možnou práci! A ta 
se musí také kvalitně zaplatit. Když 
nám tzv. teče do bot a musíme s pro-
blémem k lékaři, tak si také hledáme 
toho NEJ, NEJ lékaře a jsme ochot-
ni pro naše zdraví obětovat leccos. 

Vážení spoluobčané, nemám rád 
prázdné fráze a nicneříkající proslo-
vy, naopak, mám rád konkrétní vyjá-
dření a umění pojmenovat problémy 
pravými jmény. Navíc, politik musí 
myslet dopředu, ne pak až hasit ná-
sledky. A při tom pohledu vpřed mu-
sí být vždy na prvním místě jeho ná-
rod, voliči.
Jsem velký příznivce řádu, líbí se mi 
politika silné ruky, takže jsem vel-
mi nespokojen s uplatňováním tzv. 
politické korektnosti, termínu, který 
v současné době slouží jako pláštík 
pro nerozhodnost a neschopnost po-
litické scény jednoznačně a účinně ře-
šit soudobé problémy našeho národa. 

Moje oblíbená hesla? 

• Nečinnost znamená slabost.
•  Každý si dovolí tolik, 

kolik je mu dovoleno
•  Chceš-li mír, 

připravuj se na válku

Pokud mi pomůžete při volbách, 
garantuji vám, že tyto názory bu-
du prosazovat a vždy budu na-
slouchat vám, svým voličům. Ne-
patřím mezi ty, kteří jenom nadá-
vají – mám možnost podílet se na 
formování společnosti a budu ji 
moci naplnit, ovšem jen díky va-
šim hlasům.

PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl , Ph.D.
Kandidát do Senátu za volební obvod č. 31 – Ústí n. L., 
středoškolský a vysokoškolský pedagog,
ředitel střední školy, muzikant, spisovatel

Problematika vzdělávání dětí
a otázka školství obecně je prioritou

Lesk a bída českého školství

V životě mě potkalo hodně štěstí:
Víra v Boha, rodiče a prarodiče, moje rodina

A pár slov na závěr

Funguje české školství? Ale ano. 
Jenže jak a díky komu? A jsou 
spokojeni žáci? Jsou spokojeni je-
jich rodiče? A co učitelé? 

Každý z nás si raději připlatí za služ-
bu či výrobek, aby měl jistotu, že to 
nebude muset podstupovat znova 
a znova. Jinak řečeno – nikdo z nás 
není tak bohatý, aby si pořizoval ty 
nejlevnější věci. 
A jsme u toho. Na čem by nám mě-
lo více záležet, než na tom, aby naše 
děti dostaly to nejkvalitnější vzdělá-
ní, které by jim podle jejich schop-
ností otevřelo svět a ony se v něm co 
nejlépe uplatnily? Na tom se shod-
neme snad všichni. 
Proto ve svém programu říkám NE 
probíhající devastaci českému vzdě-
lávacímu systému. Při nápravě těch-
to skutečností, které jsem zde velice 
zkráceně nadnesl, je potřeba postu-
povat od základů. To je, jako když se 
staví dům. Také nezačínáte od stře-
chy. A já jsem za posledních deset, 
dvacet let získal pocit, že právě tak-
to chybně se postupuje při úpravách 
našeho systému školství.

Musí se prostě začít
I když jde o celou řadu úkonů, které 
na sebe navazují, na prvním místě 
musíme zvýšit fi nanční ohodnoce-
ní pedagogů. A to plošně. Aby ne-
museli řešit (a nyní trochu bagate-
lizuji), že ze své výplaty neutáhnou 
nájem bytu 3+1 (a tím pak neby-
li nuceni vykonávat další výděleč-
né činnosti ve volném čase). Bez 
této razantní úpravy nedostaneme 
do škol kvalitní pedagogy a při stá-
le stárnoucím vzorku učitelské po-
pulace to budeme moci v dohled-

né době zabalit. A naše děti budou 
učit nekvalifi kovaní lidé z nejrůz-
nějších „center“ a „neziskovek“. 
Teď si třeba řeknete – a co onen 
kariérní řád, co Ministerstvo škol-
ství připravuje? Já tomu říkám spí-
še parodie na kariéru. Za prvé už 
vidím „podnětnost“ oněch tří stup-
ňů (ve skutečnosti jsou jen dva) 
a za druhé v tom vidím další zásah 
do kompetence školy a jejího vede-
ní. Kariérní řád musí začít u ředi-
telů škol. Ti nejvíce znají potřeby 
svých zaměstnanců a jejich kvali-
ty. A ne zřizovat další funkci, která 
nese název „koordinátor vlastního 
hodnocení školy.“ 
Kdo další bude mluvit do škol? Ne-
mají už toho učitelé až příliš, všech 
těch projektů, vyplňování, hlášení, 
účastí na často nesmyslných škole-
ní, které se provádějí jen a jen proto, 
aby se utratily evropské dotace? Uči-
tel má učit. Učit.

Držme si palce
Na závěr chci uvést toto. Vím, ja-
ké neduhy má české školství. Vím 
ale také, jaké má přednosti. Ty chci 
rozvíjet a chci školy razantně brá-
nit před jejich dalším ponižováním 
v rámci celkového pohledu společ-
nosti. Škola nemůže suplovat ro-
dinu, škola se nebude podřizovat 
názorům ulice, škola musí být su-
verénní prostředí, které této zemi 
vychová na slovo vzaté odborní-
ky, po nichž bude u zaměstnavate-
lů sháňka.

V rámci své kandidatury se chce 
Vítězslav Štefl  soustředit na zlep-
šení podmínek v našem vzdělá-
vacím systému, povýšit pedago-
gickou veřejnost na místo, které 
jí patří, či nastavit efektivnější 
systém propojenosti vzdělávací-
ho procesu a trhu práce

lámu do naší vlasti, nelíbí se mi zne-
užívání sociálních dávek, chci se za-
sadit o razantní zvýšení bezpečnosti 
našich občanů, dostupnost veřejné 
dopravy v každé obci, větší pokry-
tí lékařskou péčí s důrazem na myš-
lenku, že zdraví nemůže být zbožím, 
chtěl bych se zasadit o citelné zvýše-
ní minimální mzdy, aby se pracovat 
vyplatilo, mám v úmyslu se zaměřit 
na otázku důstojného stáří.

 Jaké další problémy vidíte v Ústí 
nad Labem a jeho okolí?
Patří sem například sociálně vylouče-
né lokality včetně problematiky ku-
mulace problémových občanů, stav 
budov některých základních a střed-
ních škol, efektivní využití brownfi -
eldů, co nejrychlejší vyřešení oprav 

či odstranění chátrajících objektů, 
nutnost přilákání dalších investorů, 
nezbytnost udržení co největšího 
počtu úspěšných absolventů Univer-
zity J. E. Purkyně na Ústecku a dal-
ší. Je toho hodně. Patří sem preven-
ce kriminality obecně, otázka roz-
voje cestovního ruchu, systémovost 
protipovodňových opatření, čistota 
veřejných prostranství. Co mne také 
hodně láká, je potřeba otevřít otáz-
ku realizace prostor ke kulturnímu 
vyžití, kde mám na mysli podporu 
hudebních klubů s živou muzikou. 
Rád bych se zaměřil na podporu 
sportování obecně, a co si budeme 
povídat, vezměte si třeba tu ostudu 
našeho náměstí s tou rozestavěnou 
dírou v podstatě v jeho středu.
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 Proč by lidé měli volit právě Vás?
Jsem rodilý Ústečan a tento senátní ob-
vod dobře znám. Můj vztah k němu, zá-
jem na jeho rozvoji, je také důvod mé 
kandidatury. Základní, střední i vysoko-
školské vzdělání jsem absolvoval v Ústí 
nad Labem. Celý můj život je spojený se 
sportem, zejména volejbalem, kde jsem 
v roce 1981 získal titul mistra ČSSR. V le-
tech 2004-2014 jsem byl místostarostou 
a poté starostou největšího centrálního 
městského obvodu v Ústí nad Labem, 
kde jsem v současné době zastupitelem, 
stejně jako jsem aktivní v městském za-
stupitelstvu. Poznatky získané z komu-
nální politiky bych rád využil v legisla-
tivní práci na jedné straně a pomoci při 
řešení konkrétních problémů v obvo-
dě i problémů jednotlivých občanů na 
straně druhé. Chci nadále podporovat 
funkční a úsporný stát, zlepšování bez-
pečnosti, vzdělávání a sportu. 

 Jaký nový zákon nebo novelu 
byste navrhl jako první?
Nemám ambici sám příliš měnit jed-
notlivé zákony. Většina věcí, která 
nefunguje nebo mi vadí, není zpra-
vidla dána tím, že chybí nějaký zá-
kon, ale spočívá v selhání exekutivy. 
V současné době máme přes 10 tisíc 
právních norem a to zužuje prostor 
pro svobodné jednání a podnikání li-
dí, a tím také klesá úcta k zákonům 
a k jejich dodržování. 

 Jak byste chtěl zvýšit důvěry-
hodnost Senátu?
Jsem přesvědčen, že senátorem by 
měl být člověk, který má rozmanité 
životní zkušenosti a dovede mít nad-
hled. Má-li zkušenosti například z ko-
munální politiky, je to ve prospěch 
věci. Prestiž každého jednotlivce, dle 
mého názoru, je jediná síla, která po-
máhá zvednout důvěru v Senát. 

 Co je nejpalčivějším problémem 
Vašeho volebního obvodu a jak 
chcete přispět k jeho řešení? 
Pojem „nejpalčivější problém“ je 
velmi relativní. Velkým problé-
mem je na jedné straně málo pra-
covních příležitostí, kde kdysi vel-
cí zaměstnavatelé omezili nebo 
skončili svoji činnost, a na dru-
hé straně skladba obyvatelstva, 
kde velké skupině lidí vyhovuje 
žít z podpory a sociálních dávek. 
K řešení největších problémů jed-
noznačně přispěje také dokončení 
dálnice D8, dostavby areálu UJEP 
a pro rozvoj regionu i pokračování 
v projektu jezera Milada. 

 Budete se v případě zvolení vě-
novat senátorské práci naplno, ne-
bo i jiným zaměstnaneckým, pod-
nikatelským, politickým nebo dal-
ším aktivitám?

Určitě zůstanu řadovým zastupite-
lem. Považuji to za přínos, proto-
že zkušenosti z komunální politi-
ky jsou velmi prospěšné při posuzo-
vání zákonů a naopak. Jiné zásadní 
pracovní aktivity nemám, takže se 
v případě zvolení budu senátorské 
práci věnovat naplno.

…a mám-li vyhrát, dej, aby to bylo dle zákona a má víra a čest 

se udržely vysoko. A mám-li prohrát, dej, abych dovedl stát u cesty 

a pozdravit vítěze, až půjde kolem.  Část staré skautské modlitby

Zázemí rodiny, manželky, dětí i vnou-
čat je pro Jana Tvrdíka důležitou sou-
částí života. „S manželkou, která je 
zdravotní sestrou, jsme svoji 33 let. Po-
znali jsme se díky volejbalu, kde jinde? 
Máme dvě dospělé děti, syna Jana a dce-
ru Hanu. Letos v létě jsme se stali pyšný-
mi dědečkem a babičkou, dceři se naro-
dila Barborka,“ září radostí.
Silný ústecký patriotismus zdědil po 
předcích. „Mám dva sourozence a ro-
diče nám dali dobré základy do života: 
slušnost, ohleduplnost a úctu k člově-
ku. A toho si velmi vážím a snažím se 
jejich radami řídit,“ říká Jan Tvrdík. 
Pokud jde o koníčky, velkou záli-
bu našel v chalupaření. Po rodičích 
zdědil chalupu 15 kilometrů od Ús-
tí v Krušných horách. „Práce na za-
hradě, občas nějaká oprava, to mě 

vždy dovede nabít potřebnou ener-
gii. Rádi také poznáváme republiku 
s naším yorkšírským teriérem.“ 
Jana Tvrdíka celý život provázel 
sport. Sportovat podle jeho slov člo-
věk musí, jinak by zakrněl. „Nyní 
už to na vrcholové sportování není, 
protože se klouby ozývají stále čas-
těji. Nebráním se ale žádné sportov-
ní aktivitě, a rád se také podívám na 
jakýkoliv sport i v televizi. Samozřej-
mě jsem velkým fanouškem všech 
ústeckých sportovních klubů.“
Sám se naučil slibovat jen to, co je 
schopen splnit. „Zároveň si uvědo-
muji, že jako senátor bych mohl pro 
náš region dokázat víc. Nemám dal-
ší zásadní pracovní aktivity a v pří-
padě zvolení se budu senátorské práci 
věnovat naplno,“ dodává Jan Tvrdík.

oblíbená četba
 fi lm

 hudba
 zvíře

 jídlo a pití
 zájmy

co mám a nemám rád

Jako rodilý Ústečan znám své město dobře
Podpora funkčního státu, zlep-
šování bezpečnosti, vzdělává-
ní a sportu patří mezi priori-
ty Jana Tvrdíka, který za ODS 
kandiduje do Senátu. 

Jan Tvrdík: Rodinné zázemí je mi oporou

detektivky od Dicka Francise
Pelíšky
Simon & Garfunkel, Čechomor
náš 10letý yorkshire-terier TIMI
pizza a červené víno
sportování, chalupaření, poznávání
upřímnost a neupřímnost
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V oblasti sociální problematiky se 
v Ústeckém kraji za poslední čtyři 
roky zásadně změnila koncepce. 

Ústecký kraj má do roku 2018 schvále-
ný Střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb. Každoročně je vytvářen akční 
plán sociálních služeb, který informace 
střednědobého plánu aktualizuje. V pra-
xi to znamená, že pokud zjistíme potře-
bu některých sociálních služeb, které 
v kraji chybí nebo jsou kapacitně nedo-
stačující, pak navyšujeme v této oblasti 
fi nancování a naopak. Můžeme aktuál-
ně podporovat konkrétní sociální služby 
v kraji dle okamžité potřeby. Jsme pruž-
nější. Kraj zajišťuje především sociální 
služby, které jsou fi nančně náročnější, 
specializované, zejména pak služby po-
bytového charakteru. Konkrétně domo-
vy sociálních služeb pro hendikepova-
né obyvatele kraje a seniory. V posled-
ních letech se také podařilo navýšit po-
čet lůžek specializovaných oddělení pro 
nemocné Alzheimerovou nemocí. Pro-
střednictvím malých dotačních progra-
mů kraje podporujeme sociální služby 
prorodinné aktivity. Podařilo se vypra-
covat a schválit koncepci protidrogové 
problematiky a zajistit fi nancování.  Na 
sociální služby v kraji jsme získali více 
peněz ze státního rozpočtu. Nastartova-
li jsme transformaci pobytových zaříze-

ní sociální péče tak, aby se klienti mohli 
úspěšně začlenit do běžné společnosti.  
Pro občany Ústeckého kraje jsme vyda-
li přehledný návod, jak najít a využívat 
sociální služby podle okamžité potřeby. 
Do sociálních zařízení investoval Ústec-
ký kraj za čtyři roky, kdy jsou  v gesci so-
ciální demokracie, bezmála 144 milió-
nů korun. Mezi největší investiční akce 
patřily v letošním roce parkové úpra-
vy a hřiště pro seniory v Domově soci-
álních služeb Meziboří a rekonstrukce 
vnitřního vodovodu a kanalizace včet-
ně zařizovacích předmětů v Domově 
pro osoby se zdravotním postižením 
Oleška-Kamenice. V loňském roce to by-
lo zateplení objektu Domova sociálních 

služeb Litvínov či rekonstrukce výta-
hů Podkrušnohorského domova sociál-
ních služeb Dubí. V roce 2014 byla nej-
významnější investice do dokončení I. 
etapy transformace pobytových zaříze-
ní, bývalé zařízení Lobendavy dnes Do-
mov bez hranic Rumburk a DOZP Ústí 
nad Labem. Sociální služby vnímáme ja-
ko jeden ze základních pilířů Ústeckého 
kraje, který je nutný nejen zachovat, ale 
také dál rozvíjet a podporovat. 
Mgr. Martin Klika, 
radní Ústeckého kraje za ČSSD 
s kompetencí pro oblast bezpečnosti 
a sociálních věcí 
(na snímku vpravo 
s Vladimírem Vopelkou)

Za poslední čtyři roky se sociální
služby v kraji zásadně změnily

Na deset tisíc lidí přilákal 3. září 
na prohlídku nedokončeného úse-
ku D8 Den otevřených dveří, který 
uspořádalo Ředitelství silnic a dál-
nic ČR. Mohli se tu projít, projet na 
kole či in-line bruslích a děti se vy-
řádit na různých atrakcích. Na pó-
diu, kde návštěvníkům jinak hrála 
kapela, se u mikrofonu vystřídali 
ministr dopravy DanŤok, hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček 
a generální ředitel ŘSD Jan Krou-

pa. Pro motoristy, kteří se po tři-
ceti letech výstavby této důležité 
tepny, zopakovali všichni tři dob-
rou zprávu: Od prosince 2016 bu-
de dálnice D8 zprovozněna oprav-
du celá. 
Vydavatelství Metropol připravilo 
pro tuto příležitost speciální vydá-
ní věnované historii i současnosti 
budování D8, které na místě rozdá-
valy naše kamelotky.  Najít jej mů-
žete na www.tydeniky.cz/archiv. 

Dálnice D8 bude v prosinci celá
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