
„SLUŽBA LIDEM JE MŮJ ŽIVOT.“

REPORT O PRÁCI NEJEN V SENÁTU

Vážené dámy, vážení pánové, milí spoluobčané,

mnozí mne znáte jako primáře Novorozeneckého oddělení Fakultní 
nemocnice v Olomouci. Na svou profesi navazuji i v Senátu, kde se už čtyři 
roky snažím řadu věcí pozitivně měnit ve prospěch dětí, rodin, nás všech. 
Blíží se vánoční svátky a všechna jejich poetika je zatížena okolnostmi, 
které v poválečné době nemají srovnání. Můžeme prožívat strach a pocity 
bezmoci. Cítím potřebu povzbudit vás k  osobní statečnosti, trpělivosti 
a zodpovědnosti. Adventní čas k tomu přímo vybízí.

Přes veškerá současná omezení považuji za důležité informovat vás 
o práci, kterou v Senátu i na Olomoucku odvádím. Dovolte mi vás oslovit 
krátkým zhodnocením mého dosavadního působení prostřednictvím 
tohoto zpravodaje.

Rád bych poděkoval těm z vás, kteří se na mne obracíte s podporou a svými 
podněty. Vážím si vaší důvěry. Zvláštní dík patří všem, kteří jsou svojí 
službou a  posláním denně konfrontováni s  touto epidemií. Řada z  nás 
dnes může mít pocit, že mnoho nezmůže, ale často jen zájem o druhého 
a chvilka věnovaného času, změní situaci k lepšímu.

Vejděme do těchto dnů s vlídností a vírou v dobro.

Váš senátor za Olomouc a okolí
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
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Manželé Jan a Bronislava Millí
znalci a propagátoři kroje a kultury moravské Hané

(…) V  roce 2018 mne a  paní Jarku Vitoslavskou pan senátor oslovil 
a požádal o provedení výstavy hanáckých krojů přímo ve Valdštejnském 
paláci v  Praze. Byla to krásná nabídka i  vzhledem k  oslavě 100. výročí 
naší republiky. Co nás však nejvíce překvapilo, byl srdečný přístup 
k dané akci nejen pana senátora, ale i celého jeho pracovního kolektivu. 
Pozvání šedesáti pěti Hanáků a  Hanaček do Prahy a  přímo do Senátu 
u příležitosti vernisáže výstavy je velký a nezapomenutelný zážitek všech. 
(…) Poděkování za srdečný přístup k  lidem, propagaci lidové kultury na 
Hané a  zviditelnění historického bohatství na území jeho volebního 
obvodu i v Praze. (…)

Jarmila Kowalczuková
starostka obce Charváty

Na pana senátora jsme se se starosty a občany Charvát, Kožušan - Tážal, 
Blatce a  Dubu nad Moravou obrátili se žádostí o  podporu při řešení 
problematiky neúnosné dopravní zátěže, kterou v našich obcích způsobuje 
zejména kamionová doprava. Vyslechl naši situaci, stal se signatářem 
petice občanů obcí, inicioval a zúčastnil se jednání na okresní hygienické 
stanici. I  přes současná epidemiologická omezení se podařilo stihnout 
několik pracovních schůzek, které, jak věřím, povedou k řešení problému 
a tedy k ochraně života, zdraví a majetku občanů našich obcí. Jsme teprve 
na začátku, ale pracovní i lidské porozumění pana senátora Kantora je mi 
už nyní velkou oporou a nadějí.

David Pokorný
spoluorganizátor dobrovolnické činnosti při koronavirové epidemii na 
Olomoucku

Na Lumírovi oceňuji zejména ochotu a  snahu pomáhat. Jeho jméno 
i senátorský post pomáhá otevírat dveře, což se potvrdilo při organizaci 
dobrovolnické činnosti v  rámci jarní koronavirové krize. Pomohl 
a  zprostředkoval kontakty pro organizované šití roušek, pomohl 
s  fi nancováním Moravskému divadlu Olomouc, směroval pomoc do 
potřebných nemocnic… Je osvěžující vidět, že politik může být prospěšný 
a  pomáhat jiným. Těší mne, že máme senátora, kterému mohu zavolat 
a on pomůže.

Žáci 9. třídy Základní školy Milady Petřkové Velký Týnec

Ve čtvrtek 26. září 2019 jsme vyrazili s třídními učiteli na exkurzi do Prahy, 
budovy Senátu Parlamentu České republiky. (…) Ve Valdštejnském paláci, 
sídle Senátu, se nás ujala paní průvodkyně. Provedla nás mnoha sály 
a chodbami a seznámila nás s historií této významné kulturní památky. 
Na závěr prohlídky nás přivedla do zasedacího sálu senátu, kde se nás 
ujal pan senátor za náš volební obvod MUDr. Lumír Kantor. V živé besedě 
nás podrobně seznámil s  fungováním Senátu, svými senátorskými 
povinnostmi, i s jeho lékařskou profesí. Mohli jsme si i vyzkoušet posed 
nejen na galerii pro média, ale i v senátorských křeslech. Překvapilo nás, 
že každý senátor má na svém místě jmenovku. V závěru setkání nám pan 
senátor odpovídal na všechny dotazy. (…) Návštěva Senátu byla pro nás 
po všech stránkách přínosná. Všem našim mladším spolužákům přejeme, 
aby měli v budoucnu také možnost navštívit tímto způsobem Senát.

Vydáno na náklady Lumíra Kantora.
Regionální senátorská kancelář, Nešverova 683/2, 779 00 Olomouc

kantorl@senat.cz; www.lumir -kantor.cz

Zahajujeme výstavu Hanáci republice.

Připojuji podpis k petici občanů Charvát pro 
zlepšení dopravní situace v obci.

Do Senátu zvu pravidelně studenty, seniory 
a spolky, abych jim představil práci senátora

a roli horní komory.

S Jindřichem Štreitem a vězeňskými kaplany 
jsme v Senátu připravili seminář a výstavu 

fotografi í „Ze tmy ke světlu“.

Prostřednictvím Nadačního fondu Univerzity 
Palackého jsem podpořil projekt studentů

na počátku jejich vědecké kariéry.



OTÁZKY, KTERÉ ČASTO DOSTÁVÁM…

Jak se Ti daří skloubit práci senátora a primáře novorozenec-
kého oddělení?

Moje první a stále trvající podmínka při zvažování kandidatury do Senátu 
byla, že se kvůli politické funkci nezřeknu práce na novorozeneckém oddě-
lení. Třicetiletá profesní náplň mi dává celoživotní smysl a odráží se i v se-
nátorských aktivitách. Věnuji se zejména zdravotním a sociálním tématům. 
Těm rozumím a v praxi se s nimi setkávám. Uplynulé dva roky jsem řídil 
Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, což mi umožnilo ovlivnit řadu 
palčivých zdravotnických témat, ale zároveň mě zavazovalo k intenzivnější-
mu působení v Praze. Pořádám semináře, kulaté stoly a setkání na nejvyš-
ších úrovních pro zlepšení situace v blízkých oblastech jako jsou paliativní 
péče, novorozenecký screening, porodnictví či nedostatek lékařů. Letoš-
ní rok se jednání zaměřila zejména na epidemii COVID-19 a její zvládnutí. 
Uspořádal jsem na toto téma dokonce veřejné slyšení Senátu, během ně-
hož jsem s kolegy, odborníky a zástupci státních složek včetně Armády ČR 
navrhl vládě dvacet doporučení pro zvládnutí podzimního náporu. V břez-
nu jsem společně s olomouckými skauty, univerzitou a divadly pomohl roz-
běhnout sběr látek a vyzvali jsme k šití roušek pro fakultní nemocnici.

Po zvolení do horní komory Parlamentu se nabízela otázka, zda udržím 
vysokou kvalitu práce při sloučení obou povolání. Práce v nemocnici mě 
však nechává stát nohama na zemi, vnímám názory kolegů i rodičů našich 
dětí. V Senátu mi dává nezávislost při hlasování a svobodné jednání dle 
nejlepšího svědomí. Nebudu zastírat, že je to náročné, ale mé přesvědčení 
o smysluplnosti tohoto profesního spojení je mou hnací silou. Stejně jako 
má chápající a trpělivá rodina, podpora skvělých kolegů a kolegyň, lékařů 
i sester v olomoucké fakultní nemocnici.

Co se Ti povedlo prosadit za čtyři roky v Senátu?

Povedla se mi řada věcí, které bych nedokázal bez své profesní odbornosti. 
Dokončil jsem jednání o obsáhlém návrhu zákona České komory porodních 
asistentek. Zákon má za cíl sjednotit pět tisíc porodních asistentek, dát jim 
strukturu a legislativně nastavit rámec při výkonu jejich práce s předpokla-
dem velké odbornosti. Přispěl jsem k řešení financování nákladné genové 
terapie Zolgensma pro děti se spinální svalovou atrofií do dvou let věku. 
Poté jsem svolal tým odborníků k otázce testování novorozenců na tuto 
zákeřnou nemoc a současně se zabývám situací dětí omezených diabetem.

S většinovou podporou senátorů jsem podal ústavní stížnost za spraved-
livé zvýšení rodičovského příspěvku rodinám s dětmi do 4 let. Pozitivně 
hodnotím zvýšení příspěvku na péči doma ve 3. a 4. stupni závislosti o čtyři 
tisíce, resp. šest tisíc korun, které jsme s kolegy prosadili. Podal jsem návr-
hy ke změně zákona pro vyšší důchod maminkám, usnadnění systému pou-
kazů v hmotné nouzi osobám s dietami nebo zprůhlednění systému dodá-
vek léků. Připravil jsem pozměňovací návrh zákona o odškodnění náhrady 
za újmy způsobené povinným očkováním a o nemocenském příspěvku pro 
handicapované. Potěšilo mne, že jsem byl organizací Rekonstrukce státu 
dvakrát oceněn za aktivní podporu protikorupčních návrhů zákonů. Mám 
před sebou ještě dva roky práce a spoustu plánů posunout věci správným 
směrem.

Práce senátora se nesoustředí jen na zákonodárnou činnost. 
Co děláš pro občany a region?

Těch věcí spojených s rolí senátora je mnoho. Například reprezentace při 
senátních cestách do zahraniční. Měl jsem možnost zúčastnit se celkem 
čtyř senátních cest, mezi něž patří i sledovaná delegace na Tchaj-wan po 
boku předsedy Senátu. Byla to pro mě přelomová zkušenost, o níž jsem 
mluvil i v Olomouci na přednášce pro veřejnost.

Snažím se pomáhat obcím v našem regionu, které se na mě obracejí s růz-
nými, často dlouhotrvajícími problémy. Ve spolupráci s  paní senátorkou 
Jitkou Seitlovou jsme řešili problémy tří nově vzniklých obcí na Libavé. 

V Hlubočkách se s vedením obce snažíme najít řešení průjezdu těžkých ná-
kladních aut z kamenolomu a nahradit je vlakovou přepravou. Suchonice, 
Mrsklesy a Přáslavice se potýkají s výzvami v oblasti zpracování nebezpeč-
ných odpadů a společně nás čeká řada jednání na krajské, případně na 
ministerské úrovni.

Každý rok v regionu pořádám řadu akcí. Představil jsem film Skauti bez li-
lie, v několika obcích výstavu „Rozkulačeno – Půlstoletí perzekuce selského 
stavu.“ Hrdě zaštiťuji doloplazskou Jízdu králů a jako ambasador Moravské 
filharmonie Hudební podvečery pro nastávající rodiče. U  příležitosti 30. 
výročí udělení Čestného doktorátu UP prezidentu Havlovi jsem zapůjčil 
výstavu „Václav Havel-Politika a svědomí“ a vystavil ji na mnoha olomo-
uckých školách včetně Univerzity Palackého. S předsedou českých skautů 
a hlavní hygieničkou ČR jsme v jarních měsících tvořili pravidla pro setká-
vání skautských oddílů a letních táborů.

Jak v Senátu reprezentuješ olomoucký region a jeho občany?

V Senátu nezapomínám na svůj domov. K 100. výročí republiky v roce 2018 
jsem v horní komoře přivítal výpravu více než padesáti krojovaných Hanáků 
a u té příležitosti připravil výstavu hanáckého lidového oděvu se znalkyně-
mi v oboru, paní Broňou Millou a Jarkou Vitoslavskou. Mé pozvání zazpívat 
a zahrát ve Valdštejnské zahradě přijali mužský sbor Rovina a dechová ka-
pela Věrovanka. Na výstavách v Senátu jsem představil fotografie Jindřicha 
Štreita, Svatopluka Klesnila, Barbory Skopalíkové či spolku Člověk a víra. 
Letošní naplánované akce v Senátu k výročím Moravského divadla a Mo-
ravské filharmonie, stejně jako výstavu olomouckých výtvarníků Miroslava 
Šnajdra st. a ml., jsme bohužel museli zrušit. Na můj návrh byli oceněni 
Stříbrnou pamětní medailí předsedy Senátu významné osobnosti prof. Jo-
sef Jařab, prof. Leopold Pospíšil a skaut Miloš Zet Zapletal. Velkou radost 
mi dělají početné výpravy škol, spolků či skautů, kteří mne navštěvují v Se-
nátu. Pokud mi to pracovní náplň dovolí, snažím se jim instituci osobně 
ukázat a přiblížit práci senátora. Obnovil jsem Čestný skautský parlamentní 
oddíl, k němuž se hlásí celkem 30 poslanců a senátorů. Naším cílem zůstá-
vá prosazování zájmů dětí, a to napříč demokratickými stranami.

Co se za dobu Tvého působení v Senátu změnilo na Novoroze-
neckém oddělení FN v Olomouci?

Čtyři roky jsou v  chodu novorozeneckého oddělení docela dlouhá doba 
a změnilo se tedy mnoho. Zavedli jsme ambulantní sledování dětí. Když 
maminka projeví přání o časný odchod z porodnice, tak aby nebyly tyto 
děti bez dohledu. Pozitivně bylo přijato zřízení matriky přímo v porodnici, 
aby nemusely maminky krátce po porodu vše vyřizovat na úřadech. To by 
nebylo možné bez ochoty ze strany úředníků na magistrátu města.

Děláme každoroční setkání našich maličkých dětí z JIP s velkou účastí. Po-
řádáme kurzy resuscitace pro laiky i odborníky, konference, výzkum, výuku 
mediků. Radost mi dělá většina kolegyň a kolegů z řad lékařů i sester. Velká 
část z nich pro děti pracuje i mimo svoji pracovní dobu. Cením si toho, že 
pomáhají ještě v dětské skupině mobilního hospice „Nejste sami“, kterou 
jsme před čtyřmi lety zaváděli. Tehdy jsem netušil, že vznikne tak zapále-
ná a úžasná skupina, věnující se umírajícím dětem. Dokončili jsme obnovu 
přístrojového vybavení novorozeneckého oddělení i porodnice za cca 90 
milionů korun. To je pro mě velká satisfakce za to, že jsem tento projekt za 
téměř miliardu pro celou republiku z dotací EU inicioval a od roku 2013 za 
ním stál.

Výše jmenované bych s mými spolupracovníky nedokázal uvést do života 
„jen“ jako lékař nebo senátor. Každý politik by měl být odborníkem a měl 
mít jistotu zaměstnání ve svém původním oboru. Tak, aby se každý mohl 
vrátit tam, odkud do politiky přišel. Protože politika není kariérní profese, 
ale postoj aktivního občanství. Člověk pak jako politik vrací společnosti 
to, co od ní dostal.

Dechová hudba Věrovanka zahrála na mé 
pozvání ve Valdštejnské zahradě.

Při pracovním jednání ve Městě Libavá jsem 
navázal spolupráci se spolkem Lubavia a VÚ Libavá.

Návštěva norské velvyslankyně na 
novorozeneckém oddělení.

Letošní výročí návštěvy Václava Havla v Olomouci 
jsem připomněl putovní výstavou na školách.

Každoročně pomáhám v kuchyni
na skautském táboře.

Odhalení pamětní schránky v Jívové
k 100. výročí vzniku Československa.

Prof. Josefa Jařaba jsem nominoval na
ocenění medailí předsedy Senátu.

Během senátní cesty na Taiwan jsem paní 
prezidentce předal národní skautský šátek.

Předseda Senátu Jaroslav Kubera přijal mé 
pozvání na oficiální návštěvu Olomouce.

Na krajském úřadu řešíme se starosty obcí 
Mrsklesy a Přáslavice problémy s likvidací odpadu.
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má chápající a trpělivá rodina, podpora skvělých kolegů a kolegyň, lékařů 
i sester v olomoucké fakultní nemocnici.

Co se Ti povedlo prosadit za čtyři roky v Senátu?

Povedla se mi řada věcí, které bych nedokázal bez své profesní odbornosti. 
Dokončil jsem jednání o obsáhlém návrhu zákona České komory porodních 
asistentek. Zákon má za cíl sjednotit pět tisíc porodních asistentek, dát jim 
strukturu a legislativně nastavit rámec při výkonu jejich práce s předpokla-
dem velké odbornosti. Přispěl jsem k řešení financování nákladné genové 
terapie Zolgensma pro děti se spinální svalovou atrofií do dvou let věku. 
Poté jsem svolal tým odborníků k otázce testování novorozenců na tuto 
zákeřnou nemoc a současně se zabývám situací dětí omezených diabetem.

S většinovou podporou senátorů jsem podal ústavní stížnost za spraved-
livé zvýšení rodičovského příspěvku rodinám s dětmi do 4 let. Pozitivně 
hodnotím zvýšení příspěvku na péči doma ve 3. a 4. stupni závislosti o čtyři 
tisíce, resp. šest tisíc korun, které jsme s kolegy prosadili. Podal jsem návr-
hy ke změně zákona pro vyšší důchod maminkám, usnadnění systému pou-
kazů v hmotné nouzi osobám s dietami nebo zprůhlednění systému dodá-
vek léků. Připravil jsem pozměňovací návrh zákona o odškodnění náhrady 
za újmy způsobené povinným očkováním a o nemocenském příspěvku pro 
handicapované. Potěšilo mne, že jsem byl organizací Rekonstrukce státu 
dvakrát oceněn za aktivní podporu protikorupčních návrhů zákonů. Mám 
před sebou ještě dva roky práce a spoustu plánů posunout věci správným 
směrem.

Práce senátora se nesoustředí jen na zákonodárnou činnost. 
Co děláš pro občany a region?

Těch věcí spojených s rolí senátora je mnoho. Například reprezentace při 
senátních cestách do zahraniční. Měl jsem možnost zúčastnit se celkem 
čtyř senátních cest, mezi něž patří i sledovaná delegace na Tchaj-wan po 
boku předsedy Senátu. Byla to pro mě přelomová zkušenost, o níž jsem 
mluvil i v Olomouci na přednášce pro veřejnost.

Snažím se pomáhat obcím v našem regionu, které se na mě obracejí s růz-
nými, často dlouhotrvajícími problémy. Ve spolupráci s  paní senátorkou 
Jitkou Seitlovou jsme řešili problémy tří nově vzniklých obcí na Libavé. 

V Hlubočkách se s vedením obce snažíme najít řešení průjezdu těžkých ná-
kladních aut z kamenolomu a nahradit je vlakovou přepravou. Suchonice, 
Mrsklesy a Přáslavice se potýkají s výzvami v oblasti zpracování nebezpeč-
ných odpadů a společně nás čeká řada jednání na krajské, případně na 
ministerské úrovni.

Každý rok v regionu pořádám řadu akcí. Představil jsem film Skauti bez li-
lie, v několika obcích výstavu „Rozkulačeno – Půlstoletí perzekuce selského 
stavu.“ Hrdě zaštiťuji doloplazskou Jízdu králů a jako ambasador Moravské 
filharmonie Hudební podvečery pro nastávající rodiče. U  příležitosti 30. 
výročí udělení Čestného doktorátu UP prezidentu Havlovi jsem zapůjčil 
výstavu „Václav Havel-Politika a svědomí“ a vystavil ji na mnoha olomo-
uckých školách včetně Univerzity Palackého. S předsedou českých skautů 
a hlavní hygieničkou ČR jsme v jarních měsících tvořili pravidla pro setká-
vání skautských oddílů a letních táborů.

Jak v Senátu reprezentuješ olomoucký region a jeho občany?

V Senátu nezapomínám na svůj domov. K 100. výročí republiky v roce 2018 
jsem v horní komoře přivítal výpravu více než padesáti krojovaných Hanáků 
a u té příležitosti připravil výstavu hanáckého lidového oděvu se znalkyně-
mi v oboru, paní Broňou Millou a Jarkou Vitoslavskou. Mé pozvání zazpívat 
a zahrát ve Valdštejnské zahradě přijali mužský sbor Rovina a dechová ka-
pela Věrovanka. Na výstavách v Senátu jsem představil fotografie Jindřicha 
Štreita, Svatopluka Klesnila, Barbory Skopalíkové či spolku Člověk a víra. 
Letošní naplánované akce v Senátu k výročím Moravského divadla a Mo-
ravské filharmonie, stejně jako výstavu olomouckých výtvarníků Miroslava 
Šnajdra st. a ml., jsme bohužel museli zrušit. Na můj návrh byli oceněni 
Stříbrnou pamětní medailí předsedy Senátu významné osobnosti prof. Jo-
sef Jařab, prof. Leopold Pospíšil a skaut Miloš Zet Zapletal. Velkou radost 
mi dělají početné výpravy škol, spolků či skautů, kteří mne navštěvují v Se-
nátu. Pokud mi to pracovní náplň dovolí, snažím se jim instituci osobně 
ukázat a přiblížit práci senátora. Obnovil jsem Čestný skautský parlamentní 
oddíl, k němuž se hlásí celkem 30 poslanců a senátorů. Naším cílem zůstá-
vá prosazování zájmů dětí, a to napříč demokratickými stranami.

Co se za dobu Tvého působení v Senátu změnilo na Novoroze-
neckém oddělení FN v Olomouci?

Čtyři roky jsou v  chodu novorozeneckého oddělení docela dlouhá doba 
a změnilo se tedy mnoho. Zavedli jsme ambulantní sledování dětí. Když 
maminka projeví přání o časný odchod z porodnice, tak aby nebyly tyto 
děti bez dohledu. Pozitivně bylo přijato zřízení matriky přímo v porodnici, 
aby nemusely maminky krátce po porodu vše vyřizovat na úřadech. To by 
nebylo možné bez ochoty ze strany úředníků na magistrátu města.

Děláme každoroční setkání našich maličkých dětí z JIP s velkou účastí. Po-
řádáme kurzy resuscitace pro laiky i odborníky, konference, výzkum, výuku 
mediků. Radost mi dělá většina kolegyň a kolegů z řad lékařů i sester. Velká 
část z nich pro děti pracuje i mimo svoji pracovní dobu. Cením si toho, že 
pomáhají ještě v dětské skupině mobilního hospice „Nejste sami“, kterou 
jsme před čtyřmi lety zaváděli. Tehdy jsem netušil, že vznikne tak zapále-
ná a úžasná skupina, věnující se umírajícím dětem. Dokončili jsme obnovu 
přístrojového vybavení novorozeneckého oddělení i porodnice za cca 90 
milionů korun. To je pro mě velká satisfakce za to, že jsem tento projekt za 
téměř miliardu pro celou republiku z dotací EU inicioval a od roku 2013 za 
ním stál.

Výše jmenované bych s mými spolupracovníky nedokázal uvést do života 
„jen“ jako lékař nebo senátor. Každý politik by měl být odborníkem a měl 
mít jistotu zaměstnání ve svém původním oboru. Tak, aby se každý mohl 
vrátit tam, odkud do politiky přišel. Protože politika není kariérní profese, 
ale postoj aktivního občanství. Člověk pak jako politik vrací společnosti 
to, co od ní dostal.

Dechová hudba Věrovanka zahrála na mé 
pozvání ve Valdštejnské zahradě.

Při pracovním jednání ve Městě Libavá jsem 
navázal spolupráci se spolkem Lubavia a VÚ Libavá.

Návštěva norské velvyslankyně na 
novorozeneckém oddělení.

Letošní výročí návštěvy Václava Havla v Olomouci 
jsem připomněl putovní výstavou na školách.

Každoročně pomáhám v kuchyni
na skautském táboře.

Odhalení pamětní schránky v Jívové
k 100. výročí vzniku Československa.

Prof. Josefa Jařaba jsem nominoval na
ocenění medailí předsedy Senátu.

Během senátní cesty na Taiwan jsem paní 
prezidentce předal národní skautský šátek.

Předseda Senátu Jaroslav Kubera přijal mé 
pozvání na oficiální návštěvu Olomouce.

Na krajském úřadu řešíme se starosty obcí 
Mrsklesy a Přáslavice problémy s likvidací odpadu.



„SLUŽBA LIDEM JE MŮJ ŽIVOT.“

REPORT O PRÁCI NEJEN V SENÁTU

Vážené dámy, vážení pánové, milí spoluobčané,

mnozí mne znáte jako primáře Novorozeneckého oddělení Fakultní 
nemocnice v Olomouci. Na svou profesi navazuji i v Senátu, kde se už čtyři 
roky snažím řadu věcí pozitivně měnit ve prospěch dětí, rodin, nás všech. 
Blíží se vánoční svátky a všechna jejich poetika je zatížena okolnostmi, 
které v poválečné době nemají srovnání. Můžeme prožívat strach a pocity 
bezmoci. Cítím potřebu povzbudit vás k  osobní statečnosti, trpělivosti 
a zodpovědnosti. Adventní čas k tomu přímo vybízí.

Přes veškerá současná omezení považuji za důležité informovat vás 
o práci, kterou v Senátu i na Olomoucku odvádím. Dovolte mi vás oslovit 
krátkým zhodnocením mého dosavadního působení prostřednictvím 
tohoto zpravodaje.

Rád bych poděkoval těm z vás, kteří se na mne obracíte s podporou a svými 
podněty. Vážím si vaší důvěry. Zvláštní dík patří všem, kteří jsou svojí 
službou a  posláním denně konfrontováni s  touto epidemií. Řada z  nás 
dnes může mít pocit, že mnoho nezmůže, ale často jen zájem o druhého 
a chvilka věnovaného času, změní situaci k lepšímu.

Vejděme do těchto dnů s vlídností a vírou v dobro.

Váš senátor za Olomouc a okolí
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.

Vejděme do těchto dnů s vlídností a vírou v dobro.
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Manželé Jan a Bronislava Millí
znalci a propagátoři kroje a kultury moravské Hané

(…) V  roce 2018 mne a  paní Jarku Vitoslavskou pan senátor oslovil 
a požádal o provedení výstavy hanáckých krojů přímo ve Valdštejnském 
paláci v  Praze. Byla to krásná nabídka i  vzhledem k  oslavě 100. výročí 
naší republiky. Co nás však nejvíce překvapilo, byl srdečný přístup 
k dané akci nejen pana senátora, ale i celého jeho pracovního kolektivu. 
Pozvání šedesáti pěti Hanáků a  Hanaček do Prahy a  přímo do Senátu 
u příležitosti vernisáže výstavy je velký a nezapomenutelný zážitek všech. 
(…) Poděkování za srdečný přístup k  lidem, propagaci lidové kultury na 
Hané a  zviditelnění historického bohatství na území jeho volebního 
obvodu i v Praze. (…)

Jarmila Kowalczuková
starostka obce Charváty

Na pana senátora jsme se se starosty a občany Charvát, Kožušan - Tážal, 
Blatce a  Dubu nad Moravou obrátili se žádostí o  podporu při řešení 
problematiky neúnosné dopravní zátěže, kterou v našich obcích způsobuje 
zejména kamionová doprava. Vyslechl naši situaci, stal se signatářem 
petice občanů obcí, inicioval a zúčastnil se jednání na okresní hygienické 
stanici. I  přes současná epidemiologická omezení se podařilo stihnout 
několik pracovních schůzek, které, jak věřím, povedou k řešení problému 
a tedy k ochraně života, zdraví a majetku občanů našich obcí. Jsme teprve 
na začátku, ale pracovní i lidské porozumění pana senátora Kantora je mi 
už nyní velkou oporou a nadějí.

David Pokorný
spoluorganizátor dobrovolnické činnosti při koronavirové epidemii na 
Olomoucku

Na Lumírovi oceňuji zejména ochotu a  snahu pomáhat. Jeho jméno 
i senátorský post pomáhá otevírat dveře, což se potvrdilo při organizaci 
dobrovolnické činnosti v  rámci jarní koronavirové krize. Pomohl 
a  zprostředkoval kontakty pro organizované šití roušek, pomohl 
s  fi nancováním Moravskému divadlu Olomouc, směroval pomoc do 
potřebných nemocnic… Je osvěžující vidět, že politik může být prospěšný 
a  pomáhat jiným. Těší mne, že máme senátora, kterému mohu zavolat 
a on pomůže.

Žáci 9. třídy Základní školy Milady Petřkové Velký Týnec

Ve čtvrtek 26. září 2019 jsme vyrazili s třídními učiteli na exkurzi do Prahy, 
budovy Senátu Parlamentu České republiky. (…) Ve Valdštejnském paláci, 
sídle Senátu, se nás ujala paní průvodkyně. Provedla nás mnoha sály 
a chodbami a seznámila nás s historií této významné kulturní památky. 
Na závěr prohlídky nás přivedla do zasedacího sálu senátu, kde se nás 
ujal pan senátor za náš volební obvod MUDr. Lumír Kantor. V živé besedě 
nás podrobně seznámil s  fungováním Senátu, svými senátorskými 
povinnostmi, i s jeho lékařskou profesí. Mohli jsme si i vyzkoušet posed 
nejen na galerii pro média, ale i v senátorských křeslech. Překvapilo nás, 
že každý senátor má na svém místě jmenovku. V závěru setkání nám pan 
senátor odpovídal na všechny dotazy. (…) Návštěva Senátu byla pro nás 
po všech stránkách přínosná. Všem našim mladším spolužákům přejeme, 
aby měli v budoucnu také možnost navštívit tímto způsobem Senát.

Vydáno na náklady Lumíra Kantora.
Regionální senátorská kancelář, Nešverova 683/2, 779 00 Olomouc

kantorl@senat.cz; www.lumir -kantor.cz

Zahajujeme výstavu Hanáci republice.

Připojuji podpis k petici občanů Charvát pro 
zlepšení dopravní situace v obci.

Do Senátu zvu pravidelně studenty, seniory 
a spolky, abych jim představil práci senátora

a roli horní komory.

S Jindřichem Štreitem a vězeňskými kaplany 
jsme v Senátu připravili seminář a výstavu 

fotografi í „Ze tmy ke světlu“.

Prostřednictvím Nadačního fondu Univerzity 
Palackého jsem podpořil projekt studentů

na počátku jejich vědecké kariéry.


