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Oficiální návštěva předsedy Senátu PČR Jaroslava Kubery v Olomouckém kraji na pozvání senátora 
Lumíra Kantora 

 

Jaroslav Kubera, předseda horní komory Parlamentu ČR a druhý nejvyšší ústavní činitel země, přijal 

pozvání senátora MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D. k navštěvě Olomouckého kraje ve dnech 11.-12. 

listopadu 2019. 

Dvoudenní pracovní zasedání v regionu zahájil Kubera v pondělí společnou schůzí se stranickými 

kolegy. V úterý 12. listopadu 2019 pokračoval mj. v doprovodu senátorky MUDr. Aleny Šromové (vol. 

obvod č. 66) návštěvou české zbrojírenské firmy ve Šternberku, která v současnosti zaměstnává téměř 

500 zaměstnanců zejména z okolí Šternberka a Olomouce, dále pak Přelouče, Pardubic a Chrudimi.  

Poté se přesunul do Olomouce (vol. obvod č. 61), kde společně s Kantorem nejprve zavítal do 

Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Kuberova delegace si prohlédla prostory obou 

významných, kulturních institucí a také promluvila s jejich řediteli Gernešem a Harmanem o současném 

stavu kultury v regionech. Senátor Kantor informoval Kuberu o významných výročí, které si v roce 2020 

MDO i MFO připomenou a v této souvislosti zmínil také společnou práci na přípravě výstavy, jež pod 

svou záštitou představí přímo v sídle Valdštejnského paláce, a to během měsíců dubna až června 2020. 

Dopolední agendu ukončil primátor Žbánek oficiálním přijetím na olomoucké radnici. 

Druhá část dne se nesla v duchu zdravotnických témat, na která se v horní komoře od začátku svého 

působení zaměřuje senátor a nynější předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Lumír 

Kantor. Po krátkém setkání s vedením FNOL včele s ředitelem prof. Romanem Havlíkem, následoval 

program na Novorozeneckém oddělení, kde Kantor působí jako primář již 30 let. „Program pro pana 

předsedu jsme ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Olomouci koncipovali vyváženě. Mám 

radost, že se podařilo skloubit odvětví průmyslu, kultury i zdravotnictví“, říká Kantor a dodává: „věřím, 

že se návštěva panu Kuberovi v našem kraji líbila. Haná je nádherný region, můj domov, který si zalouží 

pozornost a je mi ctí ho reprezentovat. Máme se čím chlubit, rád jsem proto Olomouc předsedovi Senátu 

PČR alespoň krátce přiblížil.“  

12.11.2019, Mgr. Ivana Častulíková (Kancelář senátora Lumíra Kantora) 


