
!as tak letí! Je tomu u"  
#est let, kdy jsem se uchá-

zel o va#e hlasy v senátních 
volbách. Dnes tu jsem znovu.  

A "ádám vás o hlas. 

Je za mnou !ada v"cí, které se  
poda!ilo úsp"#n" dokon$it, ale 

mám po!ád je#t" mnoho rozd"-
laného – s v"t#í $i men#í nad"jí 

na úsp"ch. V%dy ale s pevn&m 
p!esv"d$ením, %e do $eho jsem  

se pustil, má smysl. Rád v$ci dotahuji 
do konce.

Ale také je spousta úpln" nov&ch v&zev, 
kter&m bych se cht"l v"novat. Projekt', 

které zam&#lím rozjet. Iniciativ, které dávají 
smysl a které chci podporovat. Zkrátka mám 

je#t" mnoho plán', které podle mne stojí za to 
– aby se nám v#em lépe %ilo. V (esku, v Praze 6, 

na Zli$ín", v )epích, Nebu#icích, Kopanin" $i  
v Lysolajích.

%est let v Senátu, z toho &ty'i ve funkci místop'ed-
sedy, m$ utvrdilo v n$kolika v$cech: "e d(le"itá 

jsou témata celostátní i komunální, "e relati- 
vizování hodnot je cestou do pekel, "e politik musí 

dávat najevo jasn) postoj k událostem domácím  
i zahrani&ním, "e nesmí uh)bat, ml"it a nesmí se bát.

Práv" tak jsem se cel&ch #est let sna%il jako vá#  
senátor pracovat a vystupovat. Chci b&t tam, kde 
se n"co d"je, povídat si s lidmi, vysv"tlovat, 
ptát se. Ukazovat, pro$ a $ím je práce senátora 
v&znamná a prosp"#ná. A také konat. Postavit se 
za u$itele, usilovat o co nejlep#í vzd"lání  
na#ich d"tí, dbát na dodr%ování demokratick&ch 
hodnot doma i v zahrani$í. To a mnohé dal#í  
jsou v"ci, které pova%uji za napln"ní svého  
volebního slibu. 

Jsem hrd) na to, "e jsem uplynul)ch #est let mohl 
b)t va#ím senátorem. 
 
T"ch n"kolik stran, které dr%íte v ruce, 
si klade za cíl, ukázat vám, co mám 

za sebou a co plánuji v dal#ích  
#esti letech – pokud mi op"t 
dáte d'v"ru.

Ji!í R'%i$ka

JASN! HLAS 
V SENÁTU

JI!Í R"#I$KA

SENÁTNÍ VOLBY 

23. a 24. 9. 2022



VZD"LÁVÁNÍ
Obor, v n$m" se cítím nejsiln$j#í, kterému rozumím a v n$m" mám co nabídnout:
• Jsem p!esv"d$en o nutnosti individualizace ve vzd"lávání a odmítám  
 „zglajch#altování“student'. Proto jsem navrhl zru#ení povinné maturity  
 z matematiky.
• Sna%ím se zm"nit systém jednotn&ch p!ijímacích a maturitních zkou#ek.
• Usiloval jsem o zvy#ování plat' u$itel'.
• V letech 2016–2018 jsem p'sobil jako místop!edseda senátního v&boru  
 pro vzd"lávání, v"du a kulturu.
 
Dal#í mé aktivity v oblasti vzd$lávání se t)kaly:
• Rozvoje d"tsk&ch skupin.
• Návratu v#ech #kolou povinn&ch d"tí do lavic b"hem odeznívání  
 koronavirové pandemie.
• Organizace konferencí a projekt', jejich% téma se t&kalo vzd"lávání -  
 volno$asové aktivity, neformální vzd"lávací projekty, simulovaná jednání  
 Senátu, Evropského parlamentu, Debatní liga.
• Oce*ování nejlep#ích u$itel' i %ák' v celostátním i komunálním m"!ítku.

 

PARLAMENTNÍ DIPLOMACIE 
Jako první místop'edseda Senátu jsem m$l 'adu p'íle"itostí prosazovat zájmy 
na#í zem$ v zahrani&í. 

Uvádím ty nejzajímav$j#í:
• V  dubnu leto#ního roku jsem se spole$n" s p!edsedou Senátu Milo#em  
 Vystr$ilem vypravil na Ukrajinu s cílem podpo!it Ruskem napadenou zemi. 
• N"kolikrát jsem spolu s vedením Senátu jednal se slovenskou 
 prezidentkou Zuzanou (aputovou. Kdo jin& je nám bli%#í ne% tato zem".
• V roce 2020 jsem spolu s p!edsedou Senátu nav#tívil Taiwan. Dojednali  
 jsme kontakty s mnoha firmami, vysoko#kolská i st!edo#kolská stipendia,  
 spole$né projekty v oblasti v"dy a v&zkumu.
• V !íjnu 2019 jsem p!ijal tibetskou delegaci v $ele s p!edsedou Úst!ední  
 tibetské správy Lobsangem Sangayem - jako vyjád!ení oficiální podpory  
 svobodného Tibetu $esk&m Senátem.
• Dal#í mé cesty vedly nap!íklad do Arménie a Gruzie s cílem podpo!it 
 demokracii, lidská práva a nezávislá média v zemích V&chodního partnerství.
• Bylo mn" ctí reprezentovat (R i na rozlou$ení s Madeleine Albrightovou. 
 Nikdo pro bezpe$nost (R a Evropy nevykonal tolik co ona.

DEMOKRACIE A SVOBODA
Jako senátor &i první místop'edseda jsem se b$hem svého funk&ního období 
podílel na p'edlo"ení zákon(, jejich novel a podn$t( Ústavnímu soudu.  
 
Za zmínku stojí p'edev#ím:
• Stí%nost k ÚS na nezákonné jednání prezidenta a jeho hrubé poru#ení Ústavy.   
 Ústavní %aloba úsp"#n" pro#la Senátem, neusp"la ale u poslanc'.
• Zákon o koresponden$ní volb", kter& má kone$n" dát ob$an'm (R  
 pob&vajícím v zahrani$í mo%nost na dálku volit v parlamentních  
 a prezidentsk&ch volbách. 
• Zákon o státním zastupitelství, kter& cht"l vlád" odebrat pravomoc odvolat   
 nejvy##ího státního zástupce. Impulsem byly obavy ve!ejnosti o nezávislost   
 justice a spravedlivé pro#et!ení kauz premiéra A. Babi#e.
• Podn"t k pro#et!ení zp'sobilosti prezidenta vykonávat ú!ad na podzim  
 lo*ského roku. Spole$n" s dal#ími senátory jsme  spustili proces p!enesení  
 prezidentov&ch pravomocí na jiné ústavní $initele – a po zlep#ení jeho  
 zdravotního stavu jsme ho zastavili.
• Stí%nost k ÚS na zdan"ní církevních restitucí. P!ijat& zákon poru#oval  
 smlouvy, které stát s církvemi uzav!el. Ústavní soud nám senátor'm  
 a poslanc'm dal za pravdu a v !íjnu 2019 zdan"ní zru#il.
• Loni jsem na St!íbrnou medaili p!edsedy Senátu nominoval úsp"#n" Ji!ího   
 Suchého, letos p"t je#t" %ijících $len' fotbalové reprezentace z mistrovství 
 sv"ta v Chile v roce 1962, kte!í p!ivezli st!íbrné medaile. Tu senátní  
 si fotbalové legendy p!evezmou letos 28. zá!í.

 

Novely zákon', dodr%ování ústavních princip',  
rozvoj vzd"lávání, zahrani$ní politika. A také inten- 
zivní práce v komunální politice. Tak by se dalo  
shrnout mé #estileté p'sobení v Senátu.



Ruzyn! Praha 6

Praha 17
"epyZli#ín

Veleslavín

B$evnov

Dejvice

Lysolaje

Nebu%ice

P$ední
Kopanina

Vokovice

Veleslavín
Ve spolupráci se zastupitelstvem Prahy 6, 
lidmi z magistrátu a ob!ansk"m sdru#ením 
Hradní potok se nám poda$ilo dosáhnout 
toho, #e zámek a p$ilehl" park budou op%t 
slou#it pot$ebám na&eho obvodu.

Nebu!ice, Kopanina, Lysolaje
Nesouhlasím s v"stavbou nové vzletové  
a p$istávací dráhy. P$ití#í u# tak dost  
napjatému stavu – dal&í letadla, sklady, 
hluk. Zam%$me se na budování vysoko- 
rychlostní #eleznice, to je budoucnost  
ve$ejné dopravy.

Dejvice
N%kolik let za&'i'uji po$ádání Festivalu  
ambasád na farmá$sk"ch trzích.  
Na n%m p$edstavuje svou kulturu  
a kuchyni p$ibli#n% padesát zemí.

Juliska
Spole!n% s Unií armádních sportovních 
klub( a Imrichem Bugárem po$ádáme  
na Julisce ka#doro!ní !ervnov" Turnaj  
tolerance v malé kopané o pohár  
1. místop$edsedy Senátu!

B"evnov
B$evnováci vracejí své !tvrti fotbal. Rád 
je podporuji i proto, #e tady oba moji kluci 
hrávali!

Zli#ín
Na Zli!ín% byla &kola pouze s prvním 
stupn%m, nová budova se za!ala stav%t  
v roce 2018. Sv"m úsilím jsem p$isp%l  
k získání financí na nákup vybavení  
a technického zázemí pro novou &kolu.

$epy
Jedním z v"sled( mé cesty na Taiwan  
bylo darování respirátor( senátor(m pro 
pot$eby jejich obvod(. “Mé” respirátory 
putovaly nap$íklad do Centra sociáln%  
zdravotních slu#eb v )epích.

Baba
Lidé z Baby to m%li na nejbli#&í autobus dost 
daleko. Se starostou Prahy 6 jsme prosadi-
li prodlou#ení autobusové linky 216, která 
Babu spojuje s metrem nebo  
s Vojenskou nemocnicí.

Cel% senátní obvod
• Autovraky hyzdily na&e ulice a policie s tím  
 nemohla nic d%lat. Spole!nou iniciativou  
 s ú$ady Prahy 6 a 10 jsme novelizovali zákon,  
 kter" u# umo#*uje autovraky z ulic odstra*ovat.
• S $editelkami M+ a radní pro &kolství jsme  
 zjednodu&ili a zefektivnili zapisování d%tí  
 do mate$sk"ch &kol provozovan"ch na&í  
 m%stskou !ástí.
• Na v&echny „&estkové“ základní &koly jsme  
 zavedli program Trené$i ve &kole. Chceme,  
 aby se h"baly nejen pohybov% nadané d%ti.
• Desetitisíce respirátor( vyroben"ch na linkách 
 z Taiwanu jsem v%noval sociálním za$ízením  
 a &kolám ve svém senátním obvodu. 
• S místostarostou Prahy 6 Janem Lacinou  
 se v posledních letech sna#íme dosáhnout  
 odstran%ní ned(stojn"ch, nepot$ebn"ch  
 a odporn"ch zátaras( ve vstupech  
 na Pra#sk" hrad.



Narozen 12. kv!tna v porodnici  
na Královsk"ch Vinohradech.

Za#ínám s lehkou atletikou  
na Dynamu Praha, dne$ní Slavii. 
Láska k pohybu, ke klubu, atletice i skv!l"m lidem 
mi z%stala dodnes. Tady jsem na$el kamarády na 
cel" &ivot.

Kon#ím u#ili$t! s v"u#ním listem v oboru mechanik m!'icích p'ístroj%. 
Za#ínám pracovat v Mitasu na Zahradním m!st!. A vím, &e chci dál 
studovat – hlásím se na dne$ní gymnázium na Nám!stí Míru. T'ikrát 
p'ekonávám #eskoslovensk" dorosteneck" rekord ve skoku o ty#i. 
Jsem t'etí v evropsk"ch tabulkách.

Maturuji a za#ínám studovat #e$tinu a literaturu na FF UK a t!locvik  
na FTVS UK. Tam potkávám Danu Perkovou, #eskoslovenskou repre- 
zentantku v plavání. Ani netu$ím, jak velké $t!stí mne potkává. O rok 
pozd!ji si ji v Gottwaldov!, dne$ním Zlínu, beru za man&elku.

Za#ínám u#it. Dostal jsem místo na $kole 
pro mláde& s vadami zraku. Po#áte#ní 
zd!$ení z neznámého prost'edí se pozd!ji 
m!ní na krásná léta smysluplné práce.  
Zavedli jsme ly&a'ské kurzy, jezdili s d!tmi 
do p'írody, na v"lety, na skály. V!t$ina z 
nich do té doby nic takového nepoznala.

Za#íná mé p%sobení na Gymnáziu Jana Keplera.

Vrcholí na$e mnohaletá práce na sérii odborn"ch lehkoatletick"ch 
film% Technika mistr%. To#íme na olympiád! v Soulu a získáváme 
ocen!ní sv!tové atletické federace. Dodnes se s filmy pracuje.

Vyhrávám konkurz a stávám se 'editelem GJK, $koly, na které jsem 
dvanáct let u#il. Za#íná náro#ná práce, je t'eba zm!nit skoro v$echno.

Spolu s n!kolika dal$ími nov"mi 'editeli zakládáme Asociaci 'editel% 
gymnázií. Rekonstruujeme zanedbanou budovu na$í $koly, m!níme 
u#ební plány, s Prázdninovou $kolou Lipnice rozjí&díme projekt kurz% 
pro nová#ky na st'edních $kolách - „GO!“ Dnes je mají v programu 
skoro v$echny st'ední $koly…

Za#ínáme projekt diskusních setkání „Symposion“, navazujeme kon-
takty se zahrani#ními $kolami a posíláme na$e studenty na stipendia 
do Anglie, USA, Singapuru, Malajsie.

Kone#n! si plním své dávné sny a cestuji.  
Poznávám i nové sporty, tak jak je doba p'ines-
la. Carving, snowboard, ferraty, horské kolo, 
lezení po horách. Vylezu i na Mt. Blanc a jsem 
$(astn", &e jsem se této doby ve zdraví do&il.

Kandiduji v komunálních volbách 
v Praze 6. Získávám nejvíc hlas% a 
stávám se zastupitelem, vedu komisi 
pro v"chovu a vzd!lání a také ob#as 
n!koho oddávám.

Stávám se senátorem a za#íná dal$í velká  
etapa mého &ivota.

Od za#átku svého p%sobení v Senátu se v!nuji 
p'edev$ím $kolství a vzd!lávání, ale i zahrani#ní 
politice. Zapojuji se také do tzv. Fóra pra&sk"ch 
senátor%.

Senáto'i volí nové vedení horní komory. P'edsedou Senátu se stává 
Jaroslav Kubera a já jsem zvolen 1. místop'edsedou.

Stávám se )estn"m ob#anem Prahy 6. 
Oslavujeme 30 let od sametové revoluce 
a v%bec poprvé za$ti(uji Festival ambasád 
v Praze 6.

Spole#n! s p'edsedou Senátu Milo$em Vystr#ilem a devadesáti- 
#lennou delegací odlétám na Taiwan. Otevíráme tím cestu #esk"m  
podnikatel%m a ukazujeme, &e )esko je svobodnou, suverénní  
a demokratickou zemí. Obhajuji také místo ve vedení horní komory  
a z%stávám dal$í volební období 1. místop'edsedou.

Pokra#uje boj s koronavirem, chci, aby d!ti byly testovány a mohly cho-
dit do $koly! Vozím respirátory do domov% pro seniory #i do základních 
a mate'sk"ch $kol.

Doprovázím p'edsedu Senátu Milo$e Vystr#ila na Ukrajinu.  
Rozhoduji se znovu kandidovat do Senátu.
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JAK !EL "AS
Milníky mého 

!ivota

Petr Pithart, 
Pavel Rychetsk# 
podíleli se na p!íprav" Ústavy, která 
obnovila Senát. S humorem sob" 
vlastním, m" oslovují “M#j !editeli”, i 
kdy$ na Parlé!ku chodili d!ív, ne$  jsem 
v#bec zjistil, $e n"jaká taková %kola 
existuje…

Eva Za$ímalová 
p!edsedkyn" Akademie v"d &R, $ena, 
která se rozhodn" neuzav!ela jen do 
sv"ta v"dy. Radí i evropsk'm poli-
tick'm %pi(kám v Evropské komisi.

Pavel Bou%ka 
absolvent Keplera,  kter' vybudoval 
(eskou firmu krmící psy a ko(ky na 
celém sv"t". První &ech, kter' získal 
Mezinárodní ocen"ní PET osobnost 
roku.

Mikulá% Kroupa 
mu$, kter' p!i%el s my%lenkou vytvo!it 
Pam") národa. Aby se nezapomínalo 
na totalitní doby a jejich zv"rstva. 
Jinak absolvent GJK.

Radek !picar 
viceprezident Svazu pr#myslu a ob-
chodu, kter' si moc dob!e uv"domu-
je, v (em je na%e budoucnost. Ve 
vzd"lan'ch, kreativních mlad'ch 
lidech.

Pavel !&astn# 
Farmá!ské trhy, festivaly, akce - kde 
se n"co d"je, tam ho najdete. Nápady 
h'!í do nekone(na.

Milo% Vystr'il 
jsem hrd', $e jsem s ním pracoval 
ve vedení Senátu a jezdil do zemí, 
kam nám radili nejezdit. Spojuje nás 

p!esv"d(ení, $e demokracie, svoboda 
a lidská práva nejsou ni(ím nahra-
ditelná ani vykoupitelná.

Dana Vojt(chová 
koho vybrat ze stovek skv"l'ch 
u(itel#, kte!í tvo!ili slávu GJK? A 
tak vybírám Danu. Je a v$dy byla 
svéráz, na kter' generace absolvent# 
nezapomínají a vá$í si jí.

Zden(k Sv(rák 
“Mám vás v tom Senátu rád…”, 
povídal Zden"k Sv"rák. My vás také, 
pane Sv"ráku, my vás také!

Tomá% Klus 
zp"vák, kter' se nebojí !íct sv#j názor 
na spole(enské události a d"ní! 

Michal Prokop 
pro m" symbol toho nejlep%ího, co 
vzniklo na (eské rockové scén" za 
posledních padesát let. V$dy má co 
zazpívat nebo !íct!

David Gayde'ka 
dal%í z !ady lidí ze “6”, kte!í d"lají 
skv"le svou práci. Festivaly, koncerty a 
v$dy na té správné stran".

Jan H)ebejk 
jeho Pupendo pova$uji za nejlep%í film 
o marasmu, ve kterém jsme $ili.  
A v#bec - Honza ví, co d"lá. Ve filmu  
i na divadle.

Antonín Pa)ízek 
neznám (inorod"j%ího mu$e!  
Profesor, kter' se desítky let v"nuje 
p!ed(asn" narozen'm d"tem, ale  
i v%emu dal%ímu, kde si myslí, $e  
m#$e b't prosp"%n'.

Tania le Moigne 
!editelka Google &R. Podpora 
celo$ivotního vzd"lávání je u ní na 
prvním míst". A také ví, jak d#le$ité je 
stát na správné stran".

Karel Schwarzenberg 
mohli jsme mít prezidenta, na kterého 
bychom mohli b't hrdí. Mohli… A tak 
jsme se se%li na inauguraci n"koho 
úpln" jiného.

Martin Hilsk# 
charizmatick' a nep!ekonateln' 
p!ekladatel Shakespeara. V$dy laska-
v' a vst!ícn'.

Kry%tof Mucha 
v'konn' !editel MFF KV, kdysi opora 
basketbalového t'mu  GJK. Ví, jak 
a kam se to(í sv"t a umí pro to  
i hodn" ud"lat...

Jaroslava Beránková 
moje milovaná kolegyn" z Gymná-
zia Arabská. By) rivalové, tak jsme 
spole(n" v 90. letech vytvá!eli p!ed-
stavu moderní %koly.

Petr Kolá) 
n"kdej%í velvyslanec v USA i Rusku. 
Kdo jin' ví o mezinárodních vztazích 
víc ne$ on! Relativizace skute(n'ch 
hodnot je mu na hony vzdálená a umí 
to dát najevo.

Ji)í Such# 
s pokorou a vd"(ností jsem ho navrhl 
na nejvy%%í senátní vyznamenání, 
které p!ijal se slovy: “Jen abych  
nezpychnul.” V$dy si um"l vybrat  
lidi kolem sebe! 

A mnoho dal%ích...

Bez vás by to ne%lo... 
P'átelé, kamarádi, lidé, kter"ch si vá&ím a s kter"mi  
se #asto potkávám. Lidé nesmírn! pracovití, kreativní,  
úsp!$ní,  lidé díky nim& jsem takov", jak" jsem a které mám rád. 



Co dál? 
Pokud mn# znovu vyslovíte d$v#ru, budu  

se v#novat p%edev&ím následujícím oblastem.

Budoucnost je v na"ich d#tech
 
Budu podporovat koncepci v"uky, která bere v úvahu p'edpoklady a nadání ka&dého jednotlivce a to i d!tí sociáln!  
a zdravotn! znev"hodn!n"ch.

*áci by m!li mít mo&nost volit si, co a jak budou studovat a na jaké úrovni. Rád bych vid!l maturity zalo&ené  
na dlouhodobé samostatné práci a její obhajob!. 

Budu podporovat v$eobecné vzd!lávání na v$ech typech $kol, co& mimo jiné zahrnuje kvalitní v"uku matematiky,  
rodného jazyka a cizích jazyk%. Prosazuji uznávání mezinárodních zkou$ek z cizích jazyk% i dal$ích p'edm!t%. Jsem 
zastáncem duálního vzd!lávání v u#+ovském $kolství, tedy mnohem v!t$ího zapojení firem do procesu vzd!lávání.

Chci se zasadit o navy$ování kapacit $kol. P'edev$ím se to t"ká $kol mate'sk"ch a základních okolo velk"ch m!st.  
S tím souvisí i podpora d!tsk"ch skupin pro d!ti mlad$í t'í let.

Chci se v!novat 'e$ení dlouhodobého pal#ivého problému – nedostatku u#itel%. Je t'eba modernizovat vzd!lávání u#itel% 
na pedagogick"ch fakultách a p'izp%sobit ho 21. století. S tím souvisí narovnání plat% na adekvátní úrove+ i navy$ování 
nepedagogického personálu, kter" se podílí na pr%b!hu v"uky. 

Budoucnost vidím i v tom, aby se &áci ve $kolách u#ili 'e$it problémy, p'ekonávat p'eká&ky, napravovat své chyby, u#it  
se z nich a nést za svá rozhodnutí zodpov!dnost. Proto usiluji o propojení neformálních a mimovyu#ovacích aktivit se $kolní 
v"ukou. 

Svoboda, $iny, zodpov#dnost
 
V domácí politice jsou pro mne d%le&it"mi hodnotami funk#ní legislativa, právní stát a dodr&ování demokratick"ch princip%. Problémy se musejí 'e$it z jejich podstaty  
a ne z pohledu stranick"ch zájm%. Je t'eba nabízet 'e$ení problém%, vysv!tlovat, p'esv!d#ovat a spojovat, nikoli dál rozd!lovat u& tak dost rozklí&enou spole#nost.  
Cht!l bych v politice vid!t mén! populismu a vic realistick"ch 'e$ení. 

Sm!rem za na$e hranice se chci p'edev$ím v!novat postkomunistick"m a postsov!tsk"m zemím, podporovat jejich demokratizaci a vztahy s Evropskou unií a pomáhat  
jim rozvíjet ekonomické kontakty, z #eho& mohou profitovat také #eské firmy.

Tady !ijeme
 
Asi nejv!t$í problém „$estky“ je doprava. Není dokon#en Pra&sk" okruh, neexistují záchytná parkovi$t!, spojení  
s leti$t!m Václava Havla autobusy zhor$uje dopravu i &ivotní prost'edí v této #ásti Prahy.  Budu se proto zasazovat  
o co nejrychlej$í dokon#ení Pra&ského okruhu a v"stavbu vlakového spojení centra Prahy s leti$t!m Václava  
Havla. Nesouhlasím s v"stavbou nové vzletové a p'istávací dráhy, která p'ivede do na$í #ásti m!sta dal$í provoz a hluk.  
Naopak se zasazuji o rozvoj vysokorychlostních &eleznic.

I v na$em regionu se chci dále v!novat $kolství. Pálí nás toti& nedostatek míst pro d!ti v mate'sk"ch i základních 
$kolách – pot'ebujeme pro n! stav!t nové $kolní budovy a rekonstruovat stávající objekty. A tam, kde se staví nové domy  
a velké bytové objekty, budu d%sledn! trvat na tom, aby spolu s nimi vznikaly i $kolky a $koly s dostate#nou kapacitou.

Byl bych rád, kdybychom dokon#ili p'evod Veleslavínského záme#ku do správy Prahy 6. Po rekonstrukci budov a revi-
talizaci parku by m!l tento areál slou&it obyvatel%m Veleslavína a okolí. Dále budeme jednat o vyu&ití budov pro pot'eby 
um!leckého $kolství a dal$ích budov i parku pro pot'eby paliativní pé#e. 

V neposlední 'ad! chci zd%raznit, &e v zájmu v$eho, co zde bylo 'e#eno, budu v neustálém a úzkém kontaktu se zastupitel-
stvem a budu spolupracovat s koali#ními stranami. Jen tak m%&eme dosáhnout toho, co jsme si p'edsevzali.
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