
Vážené dámy, 
vážení pánové,
dostává se vám do rukou další číslo 
novin, v nichž informuji nejen o své práci 
v Senátu. I když některé mé pracovní 
plány zhatila epidemická situace, 
podařila se řada věcí, které mohou zlepšit 
budoucnost našich dětí, rodin a blízkých. 
Celoživotní hnací silou je pro mě služba 
lidem a o její naplnění se snažím jak v roli 
vašeho zástupce v horní komoře, tak 
primáře novorozeneckého oddělení.
Příjemné dny vám přeje

Lumír Kantor
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Ú VO D N Í S LOVO

O  P R Á C I  N E J E N  V  S E N Á T U

Lumír:

Jak se daří skloubit povinnosti 
senátora a lékaře, se v rozhovoru 
zeptal Jakub Wittka.

Č T Ě T E N A S T R A N Ě 2

Starat se o zdraví a životy novorozenců. 
To je nejhezčí profese, která mě 
mohla potkat.

V ÍC E N A S T R A N Ě 4» »

PEDIATR SENÁTOREM.
CO SE ZMĚNILO?

SENÁTOR PEDIATREM.
CO ZŮSTALO?

30
návrhů 

na vznik 
a změnu 
zákonů

56
uspořádaných 

událostí

40 
přijatých 

skupin 
v Senátu

140+
vystoupení 
na schůzích 

Senátu

5 376
rozdaných 

respirátorů 
v obcích

10 792+
hodin v práci 
pro občany 

a náš region
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Jak dobře jdou skloubit povinnosti 
senátora se zodpovědností a časem, 
který je nutno strávit u vás na 
novorozeneckém oddělení?
 To víte, že jsem dlouhé měsíce 
zvažoval, zda-li to zvládnu. Opravdu 
jsem nechtěl, abych jedno dělal na úkor 
toho druhého. V té době jsem mluvil 
s hodně senátory, namátkou třeba 
s Jitkou Seitlovou či Petrem Pithartem, 
a ti mne utvrdili v tom, že bych do toho 
měl jít. Pochopil jsem totiž, že když 
zůstanu v kontaktu se svým oddělením 
a zároveň budu senátorem, dostane 
se mi jedinečné možnosti naslouchat 
jak straně senátorů a odborníků mezi 
nimi, tak praktickým zkušenostem 
a připomínkám přímo od týmu 
lékařů v nemocnici. Ve zkratce bych 
řekl — abych nebyl odtržen od reality.

Chci se krátce pobavit o vizích a cílech, 
se kterými jste na senátorské křeslo 
šel. Co se povedlo?
 Kdybych to měl zhodnotit jednou 
větou, tak bych řekl, že se toho více 
povedlo, než nepovedlo. Začnu z druhého 
konce — chtěl jsem, aby vznikla nová 

porodnice v Olomouci s pokrokovými 
metodami, kterými jsme se inspirovali 
v Holandsku. Ale i kvůli koronavirové 
epidemii a dalším vlivům se to nedaří tak 
rychle, jak bych chtěl. Nicméně progres 
tam pořád je. Co se naopak povedlo, je 
pokrok v oblasti paliativní péče. Abych 
to ve zkratce vysvětlil, šli jsme naproti 
tomu, aby umírající lidé, a nejen ti staří, 
mohli umírat doma v kruhu rodinném. 
Konkrétně, byl založen mobilní hospic 
Nejste sami, jehož pracovníci jezdí za 
takovými lidmi domů a starají se o ně. 
Nemusí tak své poslední dny prožít na 
nemocničním lůžku mimo domov.

O Vás je známo, že jste zapálený skaut 
a ze skautského prostředí si nesete 
mnoho lidských zásad a charaktero-
vých vlastností foglarovského typu. 
Jak tyto vlastnosti stojí v konfrontaci 
s politickým prostředím?
 Nikdy bych nehlasoval pro něco, o čem 
nejsem přesvědčený, že je správná věc. 

To je on

Tchajwanská delegace v Olomouci
Pozval jsem do Olomouce tchajwanskou delegaci 

k navázání spolupráce mezi zástupci podnikatelského, 
kulturního i vzdělávacího sektoru našeho kraje.

OTEC, SKAUT, PRIMÁŘ A POSLEDNÍCH PÁR LET TAKÉ SENÁTOR.
I PŘES NOVOU POLITICKOU ROLI JSEM TO VŠAK STÁLE JÁ, ŘÍKÁ LUMÍR KANTOR 
A HODNOTÍ SVÉ PŮSOBENÍ V SENÁTORSKÉM KŘESLE.

„Služba lidem 
je můj život.“

ROZ H OVO R

TEXT A FOTOGR AFIE JAKUB WITTK A

Z R E G IO N U

Na návštěvě ve Svésedlicích
Při pracovní návštěvě Svésedlic jsme s panem starostou 

řešili nutnou opravu silnice v obci. Zastavili jsme se taky 
u památníku první starostky na Moravě a v kovoobráběcí 
firmě, kde se vyrábí součástky i do vesmírných družic.

My senátoři máme trochu výhodu, že 
to není tak ostré a stranicky vymezené 
jako v poslanecké sněmovně, ale 
i tak si troufám tvrdit, že by mě to 
jako člověka nezměnilo. A co se týče 
ostatních vlastností, ty se mi naopak 
v Senátu ještě prohloubily. Dovedu 
ještě lépe naslouchat, učit se novým 
věcem, objektivně posuzovat a hodnotit 
problémy ze všech různých úhlů pohledu.

Jak nejčastěji komunikujete 
s veřejností?
 Nejlépe samozřejmě osobně, 
ale je logické, že v té spádové oblasti, 
za kterou vystupuji, si s každým ze 
zhruba 160 tisíci lidí nemůžu popovídat. 
Pro sdělení všech důležitých postojů 
a informací používám svůj web, Twitter 
a facebookový profil, kde si lidé mohou 
prohlédnout, čemu se zrovna věnuji. 
Nicméně na sítích netrávím čas v tom 
smyslu, že bych s někým sáhodlouze 
diskutoval. Hluboké diskuze si spíše 
nechávám na osobní setkání. 

Respirátory pro občany v regionu
V Olomouci a obcích mého regionu jsem občanům 

rozdal přes pět tisíc respirátorů.
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Vyznamenání
pro olomoucké osobnosti

Kromě zdravotního výboru působím 
v Senátu také v Komisi pro státní 
vyznamenání. V uplynulých letech 
jsem na státní vyznamenání i senátní 
Stříbrné medaile předsedy Senátu 
nominoval významné olomoucké 
osobnosti. Po vědcích Josefu Jařabovi 
a Leopoldu Pospíšilovi přibylo 
v roce 2021 také úspěšné ocenění 
pro bývalého a současného ředitele 
Muzea umění v Olomouci 
Pavla a Ondřeje Zatloukalovi.

Pátý rok v Senátu
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SENÁTOREM ZA OLOMOUC A OKOLÍ JSEM BYL ZVOLEN NA PODZIM ROKU 2016. V TĚCHTO DNECH 
VSTUPUJI DO FINÁLE MÉ SENÁTNÍ SLUŽBY. NA ČEM JSEM V HORNÍ KOMOŘE BĚHEM UPLYNULÉHO 
ROKU PRACOVAL A CO JSEM PROSAZOVAL? TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SHRNUJI V KRÁTKÉM PŘEHLEDU.

Z PR A H Y

Jak hlasuji?
Za aktivní 

podporu 
protikorupčních 
zákonů 
opakovaně 
dostávám 
ocenění od 
Rekonstrukce státu. 
Podpořil jsem například vznik návrhu 
zákona o korespondenční volbě ze 
zahraničí, zákon o postihu podvodných 
zdravotnických reklam nebo ukončení 
chovu slepic v klecích. Více se dozvíte 
na webu a sociálních sítích.

Regionální problémy může 
vyřešit úprava zákona

Do legislativního procesu jsem s kolegyní 
Jitkou Seitlovou předložil návrh na změnu 
zákona týkajícího se omezení přejezdů 
kamionů skrz obce. Starostové i občané 
nejen v mém regionu dlouhodobě řeší 
tranzity těžkých nákladních aut, zničené 
silnice a bezpečnost občanů. Podepisovali 
jsme petice, vyjednávali o častých 
silničních kontrolách, v tomto případě 
je ale ke zlepšení situace nutné prosadit 
změnu v zákoně.

Pamatujete na sovětská vojska v Olomouci?
Řada z nás si pamatuje pobyt sovětských vojsk v Olomouci a blízkém 

okolí. Stopy po okupaci jsou tady viditelné dodnes. U příležitosti 30. výročí 
jejich odchodu jsem navrhl Senátu ustanovit významný den odchodu 
sovětských vojsk z Československa. Odteď budeme díky podpoře většiny 
senátorů tento zásadní moment našich dějin připomínat 25. června každý rok.

I v Senátu se starám o děti
Dlouhodobě mě trápí nedostatečný 

počet mediků, zubařů a pediatrů. 
Proto jsem v Senátu vyvolal řadu 
jednání a uspořádal odborné semináře. 
Zároveň se mi díky podpoře obou komor 
parlamentu podařilo od 1. ledna 2022 
legislativně zavést testování všech 
novorozenců na detekci dvou zákeřných 
nemocí spinální muskulární atrofii (SMA) 
a těžkou kombinovanou imunodeficienci 
(SCID). Je to nenápadná, ale klíčová 
úprava zákona pro budoucnost našich 
dětí. Více informací na další straně.

Podporuji demokracii
doma i ve světě

Touha po demokracii je v nás 
zakořeněná a je třeba o ni stále pečovat. 
V Senátu patřím mezi členy Skupiny 
přátel Tibetu a také jsem inicioval psaní 
dopisů běloruským politickým vězňům. 
Zatčení občané Běloruska musí vědět, 
že o nich víme a nejsou anonymními 
postavami v boji za svobodu.

Do Prahy zvu olomoucké umělce
Letos mi pandemie Covidu-19 

umožnila kvůli opatřením uspořádat 
z kulturních akcí pouze letní koncert. 
O to víc jsem se těšil. Mé pozvání do 
Valdštejnské zahrady přijalo Kvarteto 
Moravského divadla Olomouc. V roce 
2022 připravuji v Senátu koncert, 
dvě výstavy a doufám, že znovu přivítám 
také školní výpravy.
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Největší radost mám, 
když se narodí 
zdravé dítě

PRO FE S E

Není to však samozřejmost. Práce neonatologa 
je ta nejlepší na světě. Na novorozeneckém 
oddělení pracuji bezmála třicet let a o zdraví 
našich dětí se starám i v Senátu.

… jsem prosadil zákon o zavedení testování novorozenců 
na zákeřné nemoci?
Za jeden z největších úspěchů mé práce v Senátu považuji zavedení 
testování všech novorozenců na detekci nemocí spinální muskulární 
atrofie (SMA) a těžké kombinované imunodeficience (SCID). 
Znamená to obrovskou naději pro nemocné i jejich rodiny. 
Včasný záchyt nemoci umožní léčbu a šanci na normální život.

… jsem představil úpravu zákona o finančním odškodnění 
za povinné očkování?
Za zvlášť závažné potíže způsobené povinným očkováním by stát měl 
uhradit občanům také bolestné a ztrátu výdělku.

… se podílím na tvorbě covidových pravidel pro mimoškolní 
aktivity a letní tábory?
Během epidemie opakovaně ladíme s hlavní hygieničkou a zástupci 
z České rady pro děti a mládež nastavení bezpečných pravidel nejen 
pro letní tábory. Skauti mě dokonce ocenili za skautskou pomoc.

… jsem se kvůli rodinám, které nedosáhly na zvýšení 
rodičovského příspěvku, obrátil na Ústavní soud?
S podporou většiny senátorů jsem se obrátil na Ústavní soud kvůli 
rodinám s dětmi do čtyř let, které nedosáhly na zvýšení rodičovského 
příspěvku, protože příspěvek v původní výši vyčerpaly zrychleně. 
Ústavní soud se však rozhodl právní úpravu nerušit.

… se zasazuji o dostupnější péči pro děti s diabetem ve školách? 
Po řadě jednání s odborníky jsem se obrátil i na ministra školství 
ve snaze zavést nový metodický pokyn pro usnadnění péče o děti 
s diabetem ve školských zařízeních.

… jsem navrhl změnu v očkování pro děti?
V souladu s odbornými stanovisky se tradičně podávaná hexavakcína 
pro děti nově obejde bez vakcíny na žloutenku typu B.

www.lumir-kantor.cz

KVĚTINY NA DEN MATEK

Svátek matek připomíná tajemství nového 
života, před kterým se stále skláním.

OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU

Závěr mého pracovního týdne často 
patří službě v očkovacím centru 
Fakultní nemocnice Olomouc.

NÁCVIK RESUSCITACE NOVOROZENCŮ

Resuscitační panenky, které jsem daroval 
Fakultě zdravotnických věd, pomáhají 
učit studenty Palackého univerzity 
zachraňovat životy maličkých.
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Adresa regionální kanceláře
Nešverova 683/2, 779 00 Olomouc

VYDÁNO NA VLASTNÍ NÁKLADY

Věděli jste, že …

2 491
narozených dětí 
ve FN Olomouc 

za rok 2021

1 2831 208


