
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

                                                                                                                        23. června 2022, Olomouc 

Senátor a lékař Lumír Kantor bude obhajovat mandát s podporou Spojenců pro 
Olomoucký kraj 

 
Lumír Kantor, současný olomoucký senátor a primář Novorozeneckého oddělení FN Olomouc, bude 
v podzimních volbách do horní komory Parlamentu kandidovat s podporou Spojenců - Koalice pro 
Olomoucký kraj. Ta je složená ze stran KDU-ČSL, TOP 09, hnutí ProOlomouc a Zelených a pokračuje 
tak v úspěšné spolupráci z krajských voleb 2020 i v letošních podzimních senátních volbách v 
obvodu č. 61 – Olomouc město a okolí. Jedná se o jediný obvod v rámci Olomouckého kraje, kde se 
letos volby konají, a Kantor v něm bude poprvé obhajovat svůj mandát.  
 
„Podpis Memoranda je pro mě důležitou zprávou o souladu podpory čtyř stran mé kandidatury do 
Senátu. Shodujeme se v základních hodnotách a to je pro mě velmi důležité. Podporuje to uvěřitelnost 
mé snahy o prodloužení senátního mandátu," uvedl Kantor.  
 
Dosavadní spolupráce stran na krajské úrovni tak získala nový rozměr a zachovává podstatnou 
kontinuitu ze senátních voleb v roce 2016. Kantora, kandidujícího za KDU-ČSL, tehdy podpořily strany 
TOP 09 a Zelení.  
 
„Podobně jako v roce 2020 v krajských volbách spojily i letos KDU-ČSL, TOP 09, Zelení a ProOlomouc 
síly k podpoře obhajoby úspěšného senátora: primář novorozeneckého oddělení, skaut a ochránce 
hanáckých tradic Lumír Kantor je silným středovým kandidátem, je to slušný člověk a o lidi ve svém 
obvodě se šest let řádně staral. Podporuji ho, aby ve své práci senátora pokračoval. A prosím o to i 
vás," vyzval Ivo Slavotínek (KDU-ČSL), 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje.  
 
V tuto chvíli je Kantor jediným koaličním kandidátem pro senátní volby a navíc s takto silnou důvěrou 
čtyř stran. 
 
„Podpora pana Kantora je logickým pokračováním spolupráce mezi TOP 09 a KDU-ČSL, která začala 
už před parlamentními volbami a pokračuje i nadále," uvedl Michal Drozd, místopředseda TOP 09.  
 
Předseda hnutí ProOlomouc Tomáš Pejpek dodal: „Podporujeme senátora Lumíra Kantora v jeho 
opětovné kandidatuře do Senátu. Vážím si toho, že se v uplynulém období aktivně věnoval vedle 
zdravotnictví i např. ochraně kulturně historických hodnot Olomouce. V nadcházejícím období 
čekáme, že se bude v Senátu aktivně zasazovat o bezpečnost ve střední Evropě a obranyschopnost 
Česka. A stejně tak, což je neméně důležité, o pomoc lidem ohroženým prudce rostoucími životními 
náklady." 
 
„Podpora Lumíra Kantora byla jasná volba. Demokrat srdcem, slušný člověk, má za sebou v Senátu 
hodně kvalitní práce," konstatovala na závěr Hana Vacková, spolupředsedkyně krajské organizace 
Strany zelených v Olomouckém kraji. 
 
Volby do Senátu Parlamentu ČR se konají každé dva roky a vždy se při nich obnoví třetina z 81 
senátorů. Senát je tak institucí trvalou, nemůže být rozpuštěn a kontinuálně pokračuje ve své práci. 
Délka mandátu senátora je šest let.  
 

 
 


