
a Zeleným. Velký dík patří mým 
spolupracovníkům z Novorozeneckého 
oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci. 
Také děkuji své ženě, mým dětem, všem 
přátelům a podporovatelům. Vážím si 
všech setkání, která doposud proběhla 
a ještě proběhnou.

Využijte, prosím, svého práva 
a přijďte volit. 

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
primář Novorozeneckého oddělení 
FN Olomouc a senátor Parlamentu ČR

probírám se dokumenty uplynulých 
šesti let mé práce v Senátu Parlamentu 
ČR. Cítím radost z věcí, které se mi 
podařilo díky tomu prosadit. Ale o to 
více je pro mě zavazující dostát své 
dosavadní práci pro Vás. Pokud mi 
ve volbách na konci září opět dáte 
důvěru, budu s ní i nadále zodpovědně 
zacházet jako uplynulých šest let.

Chci na tomto místě poděkovat za 
spolupráci svým asistentkám Ivaně 
Častulíkové a Draze Venkrbcové. 
Také děkuji za důvěru vedení KDU-ČSL 
a podpoře ProOlomouc, TOP 09 
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Lumír:

Vážené dámy,
vážení pánové,

»

POTKEJME SE NA CESTÁCH

Měsíc mě budete potkávat s touto 
trojkolkou. Přijďte si popovídat 
a vypít dobrou kávu. Kam přijedu? 
Sledujte mou trasu na webu.
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Vytvořit podmínky pro dobrovol-
níky v sociální a zdravotní domácí 

a hospicové péči
Cíl: najít možnost, jak zákonně definovat 
pozici dobrovolníků, aby mohli poskyt-
nout jednoduché zdravotní úkony a uleh-
čit tak rodinám pečujícím o své blízké.

Dále pečovat o děti a mládež
Cíl: odstranění potíží při pedagogic-

kém dohledu nad zdravotně handicapova-
nými dětmi ve školách, hledání řešení při 
nedostatku dětských lékařů v nemocnicích 
i terénu a pokračování spolupráce pro 
zlepšení podmínek mimoškolních aktivit.

1 3Upravit nemocenskou podporu 
pro lidi v těžké invaliditě

Cíl: odstranit diskriminaci, kdy handica-
povaní mají podpůrčí dobu, tedy tu, kdy 
dostávají nemocenskou, výrazně kratší 
než zdraví. Pracují a platí si zdravotní 
a sociální odvody jako kdokoliv jiný.

2

Lumír. A taky Bizon.

M Ů J PŘ Í B Ě H

1962 / Moje rodina

Narodil jsem se v Olomouci 
před 60 lety. Tatínek byl uči-
telem na flétnu a hrál v Mo-
ravské filharmonii, maminka 
pracovala jako laborantka ve 
Fakultní nemocnici.

1977 — 1980 / Vyučený elektromechanik

V 9. třídě jsem se nedostal na střední školu, tak jsem se 
v Mohelnici vyučil elektromechanikem. Pracoval jsem jako 
dělník a poté vystudoval silnoproudou průmyslovku.

1983 / První zaměstnání

Po maturitě jsem začal pracovat v opravně elektromotorů 
MEZ Olomouc v Holici. Tam přišlo rozhodnutí studovat 
medicínu. Po práci jsem doháněl studium a v roce 1984 jsem 
byl přijat na Lékařskou fakultu Univerzity Palackého.

1984 — 1990 / Studium medicíny

Studentská léta byla krásným obdobím mého života.  
Od začátku jsem snil o dětském lékařství.

„V roce 1989 jsem se aktivně zúčastnil studentské 
stávky a po promoci v roce 1990 jsem práci pro nejmenší 
děti zasvětil svůj život.“

Od roku 1990 / Pediatr, primář, senátor

Na Novorozenecké oddělení FN 
v Olomouci jsem nastoupil v roce 
1993. Působím jako primář, vyučuji 
na lékařské fakultě a jsem soud-
ním znalcem v pediatrii. Vedl jsem 
Českou neonatologickou společ-
nost, díky tomu jsem se naučil 
mnoha věcem, což mi bylo výbor-
nou průpravou pro rozhodnutí 
kandidovat v roce 2016 do Senátu.

1968 — 1977

Od dětství skautem

Začal jsem jako šestileté 
vlče v 7. oddílu, který založili 
v Olomouci moji rodiče. Dostal 
jsem přezdívku Bizon, která 
mě od té doby provází.

„Skauting a vedení oddílu 
mě naučilo, že čestné 
chování, dodržování slibů, 
nezneužívání postavení 
a příkladnost jsou 
základními vlastnostmi 
pro službu lidem.“

Čemu se chci věnovat dál?
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V Ý K A Z PR ÁC E

Co je za mnou?

Pokračovat v úsilí o novou 
porodnici v Olomouci a vznik 

České komory porodních asistentek
Cíl: jednotná komora umožní soulad mezi 
jednotlivými skupinami a jednotný přístup 
ke vzdělávání a práci porodních asistentek.

Kompletní volební program najdete na webu

Se starosty a občany hledat řešení 
problémů obcí

Cíl: omezení průjezdů kamionů přes 
obce, úprava zákona o mobilních 
spalovacích zařízeních na nebezpečný 
odpad a další spolupráce s mikroregiony.

4 6Podporovat 
zatraktivnění 

regionu Libavá
Cíl: Libavá má velký 
potenciál nejen v oblasti 
turistického ruchu.

5

www.lumir-kantor.cz/volby-2022

ocenění 
od Rekonstrukce 

státu

Poslali jsme 
první pomoc 

pro nedonošené 
děti na Ukrajinu 

během války.

Přispěl jsem 
na vybudování 

chaty pro skauty 
a dobrovolníky 
ve Staré Vodě 

u Libavé. Začali 
ji nazývat 

„Kantorka“.

68
uspořádaných 

událostí 
v Senátu 
a regionu

Připravuji návrh zákona o vzniku 
komory porodních asistentek.

Zavedl jsem testování novorozenců 
na vážné nemoci SMA a SCID. 

Včasný záchyt nemoci umožní léčbu 
a šanci na normální život.

Se starosty 
řeším likvida-
ci nebezpeč-
ného odpadu 
v Suchonicích, 

Mrsklesích 
a Přáslavicích.

S paní 
prezidentkou 

Cchaj při 
senátní cestě 
na Tchaj-wan.

„Je to převratná věc.“
doc. MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.

Dětská neuroložka FN v Motole

„Nám Hlubočákům Lumír 
dlouhodobě pomáhá s hustou 

dopravou z kamenolomu přes obec.“

Spolupracoval jsem na vzniku ucelené 
koncepce paliativní péče.

„Stál u zrodu dětského týmu 
mobilního hospice v Olomouci. Jako 

senátor pracuje mj. na rozvoji dětské 
paliativní péče. “

MUDr. Jan Hálek, Ph.D.
Novorozenecké oddělení FN Olomouc

Pavel Samek
Místostarosta obce Hlubočky

4
senátní 

medaile pro 
významné 
olomoucké 
osobnosti

Daroval jsem občanům 
více než 5 000 respirátorů.

25. 6.
každý rok si 

na můj návrh 
připomeneme 
Den odchodu 

okupačních vojsk

4 000 a 6 000
korun navíc na péči pro osoby 
ve 3. a 4. stupni závislosti po 

mém návrhu na změnu zákona
Před ZŠ Hálkova jsem věnoval první 

„stolperschwelle“ v Česku.
Inicioval jsem zavedení matriky 

v olomoucké porodnici.

Podílel jsem se na organizaci šití 
roušek pro olomoucké nemocnice.

Pomohl jsem 
k finančnímu 

vyrovnání 
obcím na Libavé 

s Vojenskými 
lesy.

Za pomoc s tvorbou pravidel 
pro mimoškolní 
aktivity během 

pandemie jsem získal 
ocenění od skautů i České 
rady pro děti a mládež.

Podal jsem 
ústavní stížnost 
za spravedlivé 

zvýšení rodičov-
ského příspěvku 
všem rodinám 

s dětmi do 4 let.
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S panem primářem Dr. Lumírem 
Kantorem se známe mnoho let. Měl 
jsem možnost sledovat jeho profesní 
růst. Těší mne, že to byl zároveň i růst 
lidský. Jedno bez druhého by nebylo 
patřičné. Vážím si toho, že se tyto dva 
komponenty prolnuly.

Je vynikajícím odborníkem ve svém 
oboru a zároveň zůstal humanistou, 
člověkem se srdcem na pravém místě.

Jindřich Štreit    Fotograf

Proč Lumír? Protože je neobyčejný přítel 
obyčejných lidí…

Radka Ošťádalová

Maminka předčasně 
narozeného miminka

Pan senátor Kantor nám v Klokánku 
pomohl v začátcích pandemie. Daroval 
nám antigenní testy, a dokonce děti 
během příjmu jezdil testovat. V té době 
to pro nás byla stěžejní pomoc.

Šárka Kupčáková

Vedoucí Klokánku a Azylového domu 
pro matky s dětmi Fondu ohrožených 
dětí v Olomouci

Jako dlouholetá soudní tlumočnice a pře-
kladatelka oceňuji zejména obětavou ini-
ciativu senátora Lumíra Kantora, díky níž 
se naše profesní komunita dočkala přijetí 
dlouho očekávaného zákona o soudních 
tlumočnících a soudních překladatelích.

Radka Pavlíčková

Soudní překladatelka a tlumočnice

Mohu potvrdit, že pan senátor Lumír 
Kantor významně přispěl k řešení 
nedostatku lékařů v Česku a úspěšnému 
přijetí celonárodního programu, který 
tento problém v současné době řeší. (...)

Milan Kolář

Emeritní děkan Lékařské fakulty UP

Lumír neváhal ani sekundu, když jsem ho 
požádal o pomoc při hledání základní ško-
ly, která by byla ochotna zřídit speciální 
ABA třídu pro děti s autismem z Olomouc-
ka. Lumír oslovil několik ředitelů škol 
a hledal cesty, jak pomoci se vzděláváním 
našeho Tobíka a dalších dětí s autismem.

Tomáš Nábělek     Modrý kruh, z.s.

Táta za námi jeden den přijede na chatu, 
povídáme si u ohně a druhý den už rokuje 
v Senátu nebo mluví do televize. Zároveň 
mi nezapomene zavolat, jak se mám a co 
dělám. Je to správňák, veden k čestnosti, 
touze po vzdělání a ochotně vždy pomoct, 
tak, jak ho vychovali můj děda a babička. 
I pro to všechno ho mám rád.

Adam Kantor    Syn

… proto se na něj můžeme spolehnout
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Vzkaz do města, které miluji. 
Do Olomouce, té perly Moravy, s Prahou 
naše nejkrásnější město. (…) 
Bedlivě sleduji senátora Kantora, už roky. 
Má to ale Olomouc štěstí! Zasloužené, 
pravím já, protože to Vy jste si ho už 
jednou zvolili! Takového všestranně 
užitečného člověka, jen se podívejte, tolik 
on věcí si bere na starost, a nemusel by, 
že jo? (…) Všestranně užitečný chlapík, 
ale všimněte si: ve středu tolika jeho 
zájmů jsou ti nejslabší, nemocné děti, 
sotva narozené, a ti, co už mají na 
kahánku. Já už taky nejsem nejmladší 
a přál bych si, aby byl mým doktorem. 
A taky mým senátorem!

Ale takhle z dálky Vám to mohu jen 
doporučit, jako jsem to udělal  
už před šesti lety.

Petr Pithart

První předseda vlády 
a Senátu Parlamentu ČR

www.lumir-kantor.cz
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Kdo mě podporuje? Čtěte na www.lumir-kantor.cz/podporuji-mne


