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Jan Horník
kandidát do Senátu

ZKUŠENOSTI, 
KTERÝM
MŮŽETE 

VĚŘIT

Olga Haláková

S Janem Horníkem jsem se seznámila před dvěma de-
sítkami let a to je dost dlouhá doba na poznání člo-
věka. Bylo to na setkáních pracovníků a funkcionářů 
veřejné správy. Zaujal mne vysokou mírou aktivity, 
kterou projevoval v průběhu jednání. Byl vždy při-
praven najít nejvhodnější řešení pro projednávané 
záležitosti správy veřejného života. To je typické pro 
Jana Horníka. A ještě něco mne s Janem spojuje -  od-
dala jsem ho na bečovském zámku. Přeji nám všem, 
aby v letošních volbách do Senátu opět získal důvě-
ru voličů, protože je na něj spolehnutí, je přesvědčivý  
a potřebný pro náš Karlovarský kraj.

starostka města Bečov nad Teplou

Honzu Horníka znám řadu let a co ho znám, je neuvě-
řitelně akční. Nikdy nechodí kolem „horké kaše“, vždy 
míří přímo k věci a za svými názory si stojí. Ať už je to 
na Božáku, na kraji nebo v Senátu, všude dělá svoji 
práci dobře, a proto mu budu fandit i v těchto senát-
ních volbách.“

Petr (Gardner) Zahradníček
náměstek hejtmana KK, místostarosta Lokte  
a hudebník 

Narozen: 19. 3. 1954 v Mariánských Lázních 
Vzdělání: Gymnázium Karlovy Vary (1969 – 1974), 
Vysoká škola zemědělská v  Praze (1975 – 1980), 
Agronomická fakulta, obor meliorace (odvodnění 
závlahy, zemědělské a vodohospodářské stavby, 
ochrana a tvorba životního prostředí).
Pracovní zkušenosti: zkušební technik (laborant) 
stavebních hmot (1974 – 1975),  projektant odvodnění  
a závlah, vodohospodářských staveb (1980 – 1982),  
dělnické profese jako druhé povolání (1982 – 1992), 
vedoucí střediska karlovarské pobočky JZD Chýně (1984 
– 1985), vedoucí Správy majetku a provozu TJ Jáchymov 
(1986 – 1992), starosta města Boží Dar (1990 – dosud), 
zastupitel Karlovarského kraje (2000 – dosud), senátor 
Parlamentu ČR (2004 – dosud), předseda senátorského 
Klubu Starostové a nezávislí.
Politická příslušnost: Občanská demokratická alian-
ce, člen (1992 – 2004), Starostové a nezávislí (2012 re-
gistrovaný příznivec, od 2016 člen) člen předsednictva  
a celostátního výboru.
Jazykové znalosti: německý jazyk – aktivně
Současný rodinný stav: ženatý, manželka Martina

Jana Horníka podporují:

7. - 8. října 2016

O Janu Horníkovi

Děti: dcera Michaela (30), synové Daniel (25) 
a Sebastian (13, viz foto)
Zájmy: sport – dříve zejména volejbal, sjezdové 
lyžování a skateboarding, dnes rekreační lyžování.

Senátní volby se konají

Další podporovatelé:
MUDr. Pavel Bouška, lékař, Karlovy Vary, Miroslav 
Egert, starosta, Bochov, Petr Gazdík, předseda hnutí  
STAN, poslanec, Jiří Karas, starosta, Dalovice, Jiří Klsák, 
archeolog, historik Karlovy Vary, Petr Kulhánek, primá-
tor, Karlovy Vary, Petr Kvasnička, starosta, Verušičky, 
Zdeněk Lakatoš, starosta, Abertamy, Petr Mikšíček, fil-
mař, fotograf, autor knih z pohraničí a propagátor Kruš-
nohoří, František Pánek, starosta, Štědrá, Petr Pithart, 
bývalý předseda vlády a předseda Senátu, Jitka Pokor-
ná, starostka, Nová Role, Stanislav Polčák, europosla-
nec a předseda SMS, Jaroslav Růžička, ekolog, Karlovy 
Vary, Karel Schwarzenberg, čestný předseda TOP 09  
a poslanec, Václav Slavík, starosta, Žlutice, Michal  
Urban, historik a propagátor Karlovarského regionu, 
Zuzana Večerková, starostka, Stružná, Tomáš Wizov-
ský, kastelán, Bečov nad Teplou.

„Mou zásadou je pokora  
a slušnost. S nimi se dají divy 
dokázat a hory přenášet.“

Karel Janeček

Jan Horník za své politické působení dokázal, že pa-
tří do té, v současné době bohužel stále velmi málo 
početné skupiny politiků, kteří pracují pro nás, pro 
širokou veřejnost. Dlouhodobě řeší problémy regio-
nu, ať už jde o korupci, špatnou hospodářskou situaci 
nebo životní prostředí. Tento boj zároveň vede pozi-
tivními prostředky a zvyšuje tak pověst regionu u nás  
i v zahraničí. 

Jeho podpora přeshraniční spolupráce je podle mých 
informací ojedinělá v celoevropském měřítku. Osobně 
je mi velmi sympatická podpora sportu, protože sport 
a fyzičku považuji za jeden ze základních pilířů lidské 
aktivity. 

Byl bych velmi rád, kdyby v Senátu, který považuji za 
důležitou součást ústavního systému, bylo více jemu 
podobných lidí.

matematik a autor Demokracie 2.1,  
zakladatel Nadačního fondu proti korupci

Vlastimil Lepík

Honzu Horníka znám už od základní školy a vážím si 
ho pro jeho přímočarost a odvahu postavit se čelem 
proti korupci, klientelizmu a ostatním nešvarům sou-
časnosti.  Své obrovské zkušenosti dokáže zúročit ve 
prospěch občanů města, kraje i republiky.  Město Boží 
Dar, ve kterém vykonává dlouhá léta funkci starosty, 
je toho důkazem. Jeho schopnost vnímat problémy 
obyčejných lidí a ochota pomoci s jejich řešením, spo-
lu s hlubokou znalostí problémů od komunální sféry 
až po Senát, je dokladem jeho politické vyzrálosti.  
Kdo jiný by měl zastupovat naše zájmy v Senátu, když 
ne právě on?

dlouholetý člen Horské služby ČR, projektant

Je třeba si přiznat, že v mém senátním obvodě, i na 
celém Karlovarsku, je poměrně dost problémů. Příči-
nu je třeba hledat i v minulosti. Vysídlením původního 
obyvatelstva přišla tato oblast o své tradice a iden-
titu, které se jen velmi těžko znovu hledají a budují. 
Máme před sebou ještě na generace práce, abychom 
se vyrovnali regionům, které takovou minulost nemají. 
Proto se snažím, coby senátor a karlovarský zastupitel, 
přispět „svou troškou“ - dlouhodobě pomáhat a konat 
tak, aby ke zlepšení života v našem kraji došlo co nej-
dříve.  Jako priority vnímám:

• Dosažitelné kvalitní zdravotnictví pro každého. 
Prioritou je dostatek lékařů, zdravotního a pečovatel-
ského personálu a záchranářů. Budu usilovat o prosa-
zení spravedlivějšího hodnocení jednotlivých úkonů 
a služeb ve zdravotnictví, které přinese finanční pro-
středky jednotlivým zařízením. Takto se zajistí dlou-
hodobá stabilizace lékařů a zdravotního personálu 
formou finančních i jiných benefitů. Budu prosazovat 
kontrolu účelnosti a efektivnosti hospodaření a správy 
nemocnic. 

Chceme být hrdí na kraj,  
kde žijeme

• Střední školství, které nebude postaveno na po-
čtu studentů ve školách, ale na kvalitě vzdělávacího 
procesu. Budu podporovat studijní obory, jejichž  
absolventů je na trhu práce nedostatek. Toho lze do-
sáhnout změnou zastaralého a nesmyslně nastaveného 
systému poskytování finančních prostředků na jednoho 
studenta. 
Zásadní úlohu zlepšení středního školství musí sehrát 
kraj, a to zvýšením finanční podpory škol. Finanční pro-
středky poskytnuté státem na školství musí být využity 
především ve prospěch studentů, středoškolských pe-
dagogů a na lepší vybavení škol.

• Zlepšení a stabilizaci bezpečnostní situace obyva-
telstva v kraji. V této oblasti je toho k vylepšování ne-
ustále dost. Například zvyšování odbornosti policistů, 
jejich dalšího vzdělávání a motivace. Jen tak lze docílit 
skutečného naplnění hesla „Pomáhat a chránit“.

• Dostavbu dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy 
a též její napojení z Chebu na dálniční síť sousedního 
Německa. Společně se senátory našeho kraje se tomu-
to tématu dlouhodobě věnuji a jsem i spoluiniciátorem  
„Petice za urychlení dostavby D6“. Podařilo se nám zís-
kat potřebných 10.000 podpisů a v nejbližší době se 
bude touto Peticí zabývat Senát.

• Cestovní ruch a lázeňství kraje podporuji mimo jiné 
organizováním pracovních jednání v  Senátu směřují-
cích k uvolňování vízové politiky ČR a EU se státy, u kte-
rých to politické prostředí bezproblémově umožňuje.

• Podporu smysluplným projektům záchrany archi-
tektonického dědictví. Osobně se od roku 2000 anga-
žuji ve společném česko-německém nominačním pro-
cesu „Hornické kulturní krajiny Erzgebirge / Krušnohoří“ 
s cílem dosažení zápisu souboru památek na seznam 
UNESCO, jakožto 13. statku pro Českou republiku. Také 
se dle možností snažím angažovat v nominačním pro-
cesu „Slavné lázně Evropy“, v němž  jsou za Karlovarsko 
na seznam UNESCO nominovány Karlovy Vary, Marián-
ské Lázně a Františkovy Lázně.

• Dokončení kvalitní sítě turistických stezek umož-
ňujících lidem pohyb na zdravém vzduchu v krásné  
a mnohdy panenské přírodě. Naplnění těchto záměrů 
věnuji spoustu času. Vzhledem k tomu, že přírodu je za-
potřebí v rozumné míře chránit, je o to důležitější pod-
stoupit důkladnou přípravu a následně i realizaci.  

• Prosazení jasné koncepce sportu od republikové 
úrovně až po tu nejmenší obec tak, aby byla stano-
vena jasná pravidla podpory nejenom jednotlivým 
sportovním odvětvím, ale i nadaným, perspektivním  

a úspěšným sportovcům a týmům. I to je jeden z důvo-
dů, proč se na půdě Senátu angažuji v Podvýboru pro 
sport. 

Toto je pouze základní výčet priorit. Jsem realista  
a vím, že hospodářský i sociální rozvoj Karlovarska bude 
vyžadovat ještě mnoho času a práce.  Přesto věřím tomu, 
že na Karlovarsku bude již jenom lépe.

Je zapotřebí znát názory těch, co vytváří hodnoty

Lukáš Bauer: „Jako sportovec vím, že bez dobrých pod-
mínek a zázemí  se nedá dosahovat dobrých sportovních 
výsledků. A proto je mi sympatické, že jsou lidé jako Jan 
Horník, kteří se dlouhodobě snaží pro sport  tyto podmínky 
a zázemí neustále vylepšovat.“  

Uvítání Lukáše Bauera po triumfu na Tour de Ski 
v sezóně 2009/2010

Protože skateboarding je volnost, radost z  pohybu, 
skateboarding je životní styl, jehož principy jsou 
inspirací i  pro běžný život a  proto je mi sympatický. 
Tímto symbolem si také připomínám nesvobodu za 
éry komunistů. Skateboarding byl tehdy považován 
za podezřelou západní aktivitu. 

Tím spíš mne s kamarády bavilo před okny Okresního 
výboru KSČ na tehdejším náměstí Družby (dnes Milady 
Horákové) pořádat v Karlových Varech jedny z prvních 
skejťáckých závodů v  celém 
Československu. Potom už 
byl jenom krůček k sepsání 
regulérních závodních 
pravidel a  k  založení 
skateboardové asociace. 

Jsem rád, že jsem byl u  toho  
a  že jsem k  tomu mohl svou 

trochou přispět. A proto chci 
i  zbytek života strávit se 

svobodnou duší skejťáka …

Proč symbol skejťáka?

Platón ve svém stěžejním díle Ústava ukazuje, že 
nemá-li lidské společenství upadat, musí být jeho 
obyvatelé ukáznění, jeho obránci stateční a jeho zá-
konodárci moudří.  Vliv jejich  rozdílného podílu na 
obecním životě pak dokresluje slavným jinotajem  
o různosti kovů přimíšených do jejich duší:  vůd-
cové mají v duši zlato, strážci stříbro, ostatní měď.  
Navzdory  2.5 tisíciletému odstupu  se nám platonský  
obraz vnucuje stejně naléhavě. Snad jako by ti, kteří by 
nás měli vést, své duševní zlato převedli na bankovní  
účty v daňových rájích. 
Těžko se ubránit představě, že má-li dojít k opětovné-
mu vzmachu ze současné upadlosti, musí se zlato vrá-
tit tam, kam patří: do duší našich zákonodárců.
Snadné to však nebude.  Najít v dnešním úhoru poli-
tika, jehož duše je ze zlata, je nadmíru vzácné nejen  
v měřítku místním, ale i zemském, ba světovém. Do-
mnívám se nicméně, že jedním z oněch nemnohých, 
kteří zlato své duše dosud neztratili (tím méně vy-
měnili za mísu čočovice), je Ing. Jan Horník. Během 
svého veřejného působení to prokázal nesčetněkrát.  
Usilujeme-li proto vskutku o nápravu věcí obecných, 
věnujme mu svou důvěru. Věřím, že ji nezklame.

MUDr. Jaroslav Žák
Primář interního oddělení  
Karlovarské nemocnice

ČESKÉ VÁNOCE JEDINĚ S ČESKÝM JEŽÍŠKEM

Vždy mě obzvlášť bavilo a stále baví, když mohu něco 
udělat pro děti. Ještě se dvěma nadšenci jsme vymysleli 
a začali realizovat projekt Českého Ježíška. Fenomén, 
který staví na naší identitě a tradicích, které je třeba 
i dále rozvíjet. K tomu, aby mohly děti od Ježíška 
dostávat hezké a mnohdy povzbuzující odpovědi na 
základě jejich přání, které mu zasílají, je zapotřebí hodně 
entuziasmu a nasazení lidí, kteří se starají o Ježíškovu 
poštu. Díky sponzorům se tak daří každý rok udělat 
radost o Vánocích těm nejmenším z nás.

Český Ježíšek je významně podporován Nadačním 
fondem pomoci Karla Janečka. Pomoci můžete i Vy 
jakýmkoliv finančním příspěvkem přímo na projekt 
„Český Ježíšek odepisuje dětem“, který bude uveřejněný 
od začátku listopadu na stránkách www.nfpomoci.cz.  

K Vašemu daru navíc fond přidá téměř 
2/3 z této darované částky. Takto získané 
prostředky budou mimo jiné použity  
k zaplacení Ježíškových pomocníků, kteří 
zpracovávají a odpovídají na přání dětí, včetně těch 
speciálních, kterými se musí zabývat např. psychologové.

Český Ježíšek
Jsem přesvědčený, že senátor má odvádět dobrou práci 
nejen ve své zákonodárné činnosti, ale že k jeho poslání 
patří osobní nasazení i u takovýchto projektů, které mají 
dopad do senátního volebního obvodu např. v oblasti 
cestovního ruchu, jak tomu je právě v tomto případě.  
A za to jsem jako jeden ze tří zakladatelů Českého Ježíška 
velmi rád. Třeba jen pro rozjařené oči dětí mi dává 
takováto práce smysl. 
Všem lidem dobré vůle již teď přeji pěkné Vánoce s Ježíškem.

Na střeše Karlovarska - Klínovec 1244 m n.m. 

Hrad a zámek Bečov nad Teplou s relikviářem sv. Maura

Kostel sv. Martina v Nejdku

Mlýnská kolonáda Karlovy Vary


