
 rok 2021 je za námi. Byl to můj první 

rok působení ve funkci senátora za 

Hradecko, za senátní obvod č. 45. 

Jsem moc rád, že práce senátora 

zcela splnila moje očekávání, a je pro 

mne osobně velmi naplňující. Umož-

ňuje mi totiž nejen využít mé práv-

nické i mezinárodní zkušenosti při 

práci v samotném Senátu, ale také 

vyjádřit lásku k rodnému Hradci 

Králové a celému Hradecku.

 Rok 2021 byl zejména dalším ro-

kem ovlivněným virovou epidemií 

covid 19. Je na nás všech, abychom 

se s  covidovou epidemií co nejlépe 

vyrovnali a nenechali ji ovlivňovat 

naše životy více, než je nutné. Pevně 

věřím, že se nám to odpovědným 

přístupem každého z nás podaří. 

Zejména nedopusťme, aby nás epi-

demie rozdělovala a zhoršovala me-

zilidské vztahy. Také vím, že mnozí 

řešíte zásadní problémy s cenami 

energií. Věřím, že nová vláda udělá 

vše proto, aby dopad na občany této 

země byl co nejmenší, a pomůže tam, 

kde je to potřeba.

  Milí Hradečané a obyvatelé  
  Hradecka, 

 Rád bych Vás pravidelně informoval 

o činnosti vašeho senátora, a proto 

jsem se rozhodl vydat tyto noviny, ve 

kterých vám na několika stránkách 

přiblížím nejdůležitější věci, kterým 

jsem se v roce 2021 jako senátor za 

Hradecko a zároveň zastupitel města 

a kraje věnoval. Velmi bych si přál, 

aby to pro vás bylo zajímavé čtení.  

 Do roku 2022 mi dovolte, ač mírně 

opožděně, popřát nám všem hodně 

zdraví, osobní pohody, nadhledu a 

spokojenosti, a ať se nám společně

v našem krásném městě a na celém 

Hradecku dobře žije.

JUDr. Jan Holásek, LL.M.

 Práce senátora je velmi různorodá 
a naplňující. Jako právník jsem se 
stal členem Ústavně-právního výbo-
ru a Komise pro ústavu a ústavní 
procedury. Potvrdilo se, že právní 
zkušenost je pro práci senátora při 
tvorbě legislativy velkým přínosem, 
a myslím, že mohu neskromně říci, 
že jsem jedním z nejaktivnějších
z  27 nových senátorů, kteří byli zvo-
leni v roce 2020. Jako senátor 
zpravodaj, tedy senátor, který má na 
starosti projednání návrhu zákona a 
přípravu pozměňovacích návrhů, 
jsem se podílel na projednání již 12 
návrhů zákonů, například na úpra-

 Senát i v roce 2021 dostál své roli a 
důsledně chránil Ústavu a bránil 
naše práva a svobody. Opravili jsme 
celou řadu zákonů, například ten, 
který vede k férovějším exekucím. 
Tento zákon jsem měl jako zpravo-
daj v Senátu na starosti, včetně pří-
pravy více než 60 změn. Exekucím 
se budu věnovat i nadále, protože
v  tomto směru je stále co zlepšovat. 
Senát se také výrazně podílel na 
řešení složitých státotvorných otá-
zek, jako bylo působení prezidenta 
republiky v souvislosti s jeho zdra-
votním stavem nebo převzetí role 
hlavního českého zástupce v zahra-
niční politice, což vyvrcholilo ne-
dávnou návštěvou slovenské prezi-
dentky Zuzany Čaputové v českém 
Senátu, která pro nás všechny byla 
velkým povzbuzením.

Je pro mě velká čest Hradecko
v Senátu zastupovat
 Vice, než před rokem jsem byl v druhém kole senátních voleb zvo-
len senátorem za senátní obvod č. 45 Hradec Králové. Jsem přes-
vědčen, že jsem během prvního roku v Senátu nejen nasbíral první 
zkušenosti, ale hned od začátku se aktivně zapojil do práce Senátu 
ať už ve Valdštejnském paláci v  Praze, nebo v  hradeckém regionu. 

 „Demokracii musíme chránit a stá-
le obnovovat i prostřednictvím hledá-
ní rovnováhy mezi svobodou a zod-
povědností. Nezůstávejme tolerantní 
k netolerantnosti.“ To jsou slova, kte-
rá přednesla ve svém projevu v Se-
nátu Parlamentu ČR prezidentka Slo-
venské republiky paní Zuzana Čapu-
tová poté, co převzala z rukou Miloše 
Vystrčila Stříbrnou medaili předsedy 
Senátu. Jsem moc rád za osobní 
setkání se ženou, která uznává stej-
né hodnoty, jakými jsou svoboda, de-
mokracie a právní stát. Musím upřím-
ně říct, že pro nás všechny v Senátu 
bylo setkání s touto úžasnou ženou 
velmi inspirativní a že Slovensku ta-
kovouto prezidentku závidím.

 Co se týče práce v  regionu, otevřel 
jsem senátní kancelář na Eliščině 
nábřeží, ve které se pravidelně set-
kávám s občany. V rámci senátního 
úřadu provozuji bezplatné centrum 
právní pomoci, ve kterém jsme po-
mohli již desítkám spoluobčanů. 
Pokračuji ve vydávání oblíbeného 
právního okénka, ve kterém před-
stavujeme občanům populární for-
mou praktické právní otázky. Rov-
něž jsem se věnoval celé řadě aktivit 
podporujících rozvoj našeho města 
a celého regionu, včetně organizace 
jednání na ministerstvech a dalších 
úřadech. Navštívil jsem celou řadu 
obcí ze senátního obvodu a započal 
pravidelnou komunikaci se starosty 
všech obcí v mém senátním regi-
onu. Velmi rád jsem se podílel osob-
ně na organizaci akcí, které přis-
pívají na dobrou věc, nebo podobné 
aktivity podpořil. Jednou z nich byl  

vách zákona o soudech a soudcích, 
Listiny základních práv a svobod, 
občanského zákoníku či trestního 
zákoníku a dalších právních před-
pisů. Rovněž jsem se aktivně zapojil 
do mezinárodních aktivit Senátu, ať 
už v rámci rozvoje česko-polských 
vztahů, které jsou historicky pro Hra-
decko důležité, nebo při rozvoji čes-
ko-taiwanských vztahů, které mo-
hou být velmi přínosné pro rozvoj vě-
dy, výzkumu a inovací nejen v  Čes-
ké republice, ale i u nás v Hradci Krá-
lové a na celém Hradecku. 
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Změny exekučních zákonů pomohly zejména
těm, kteří uvízli v dluhových pastích
 Jak už jsem zmínil, jako zpravo-
daj Senátu, tedy senátor odpo-
vědný za projednávání návrhu 
zákona v Senátu a přípravu poz-
měňovacích návrhů, jsem se po-
dílel na změně právních předpisů 
v oblasti exekucí, které znatelně 
usnadní život těm, kteří se dostali 
do dlouhodobých dluhových pas-
tí. V Senátu jsme během tří týdnů 
připravili více než 60 změn exe-
kučních předpisů, které byly ná-
sledně schváleny v Poslanecké 
sněmovně a podepsány prezi-
dentem. 

Pokračování na straně 2

 Vážím si toho, že jsem za svoje úsilí
v oblasti exekucí získal od Re-
konstrukce státu ocenění „Dělník 
protikorupční legislativy“.
 O změnách exekuční legislativy, 
zejména o tzv. milostivém létě, jsem 
následně informoval občany svého 

SENÁTORSKÉ NOVINY

regionu formou právního okénka a 
rovněž jsem se obrátil na starosty 
všech obcí ve volebním obvodu, aby 
tyto informace předali všem oby-
vatelům . 

Milé a inspirativní setkání
se slovenskou prezidentkou
Zuzanou Čaputovou

JUDr. Jana Holáska, senátora za senátní obvod č. 45 Hradec Králové 

2021

senátor za Hradecko

Úvodní
slovo

Hlavní změny 
zákona o exekucích:

 Bylo schváleno tzv. „milostivé lé-
to“, tedy možnost dlužníků v exe-
kuci zbavit se pokut, úroků a dalších 
nákladů tím, že zaplatí dluh a
jednorázovou platbu exekutorovi
908 Kč. Toto pravidlo se uplatní
v případě dluhů vůči veřejným sub-
jektům, například dopravním pod-
nikům, VZP, ČSSZ a dalším.

 Vymáhání bagatelních dluhů do 
1500 Kč, které jsou dlouhodobě 
nevymahatelné (celkově jich je ně-
kolik set tisíc), bude zastaveno
s částečným odškodněním pro věři-
tele i pro exekutory za náklady, kte-
ré už s vymáháním měli.

 Zastavují se další dlouhodobě 
nevymahatelné exekuce z  minu-
lých dob (jde o miliony případů), kde 
už je neúčelné dlužné částky vymá-
hat a jejich vymáhání zbytečně za-
těžuje justiční systém (věřitelé 
mohou zastavení odvrátit, pokud 
uhradí exekutorovi zálohu na ná-
klady na další vymáhání).

 Splátka uhrazená dlužníkem pů-
jde nejdříve na jistinu, pak až na 
příslušenství (úroky, poplatky, smluv-
ní pokuty), celkový dluh tak nebude 
narůstat do nesmyslných výšin.

 Díky vzdálenému přístupu do elek-
tronického exekučního spisu se 
dlužník lépe dozví o svých dluzích. 

 Omezí se zabavování osobního 
majetku v domácnostech, což je 
spíše nátlaková metoda než pro-
středek k umoření dluhu.

AKTUÁLNĚ! 
UKRAJINA POTŘEBUJE

NAŠI POMOC

Číslo transparentního účtu: 1234512345/5500

Bezplatné právní poradenství
pro uprchlíky z Ukrajiny v rámci senátorské

kanceláře JUDr. Jana Holáska

za hradecko!

Volejte: +420 734 588 533

Konkrétní pomoc v Hradci Králové:

E-mail: senator@janholasek.cz

Přidejte se k nám! 

Všechny důležité informace ohledne pomoci Ukrajině

a ukrajinským uprchlíkům najdete na:

  

Diecézní charita
Hradec Králové

Charita uvítá i finanční dary v hotovosti na adrese: 
Velké náměstí 37/46, Hradec Králové, 500 01

Ubytování pro uprchlíky nabídněte na infolince:
+420 737 977 757 (8-18 hod. nebo na: ukrajina@hkcaritas.cz)

Zdravotnický materiál, hygienické potřeby, spacáky atp.
Sběrné místo: Petra Jilemnického 89/120, Plotiště nad Labem

(10-18 hod., tel.: +420 608 881 511)

www.stojimezaukrajinou.cz



KDE POMÁHÁM

Je pro mě velká čest Hradecko v Senátu zastupovat Věra Fina získala titul žena roku 2021
 Věra Fina, žena, které si velice vážím a se kterou spolupracuji. 
Spisovatelka a zakladatelka pacientské organizace Jelimán, z.s. a také 
Žena roku 2021.

 Svůj příběh napsala tenkrát na 
sociální sítě a lidé ji podporovali. Nad 
údolím stínů, jak píše, jí pomáhala 
nést samotná naděje. Nyní se snaží 
všemi silami vrátit ji těm, kteří pro-
cházejí náročnou nemocí. Založila 
pacientskou organizaci Jelimán, z.s. 
Je autorkou unikátního projektu Sad 
nadějí, kde nabízí onkologickým paci-
entům, se  kterými je v kontaktu, mož-
nost zasadit si vlastní Strom naděje. 
Motivuje a edukačními projekty na-
pomáhá lidem k návratu do života. 
Napsala a vydala charitativní a moti-
vační knihu se stejnojmenným náz-
vem Sad nadějí. Při všech těchto ne-
zištných aktivitách získává sympatie a 
podporu nejen u pacientů a jejich 
blízkých, ale také u přednostů onko-
logických klinik a center i u politiků. Ze 
Senátu Parlamentu ČR si odnesla 

 Na základě návrhu a připomínek 
paní Věry jsem v Senátu inicioval zá-
kon o zavedení tzv. Stoma karty, kte-
rý ulehčí život cca 8000 lidí v naší 
zemi. Jde o to, aby lidé s hendi-
kepem stomie byli v České republice 
pokládáni legislativně za hendikepo-
vané, měli nárok na lehčí život, který 
již takto mají náročný, např. mohli za-
parkovat na vyhrazených parkovištích 
pro hendikepované. Na přípravě to-
hoto zákona se mnou v Senátu 
spolupracoval i lékař a senátor Marek 
Hilšer. Senát námi předložený zákon 
schválil a teď se čeká na schválení
v Poslanecké sněmovně PČR. Spo-
lečně věříme, že se tak stane. 

ocenění Žena regionu a dlužno říct, 
že jí náleží právem. Rovněž obdržela 
ocenění Via Bona od Nadace Via za 
příběh NADĚJE.  

benefiční koncert na podporu Hra-
decké zvonohry, který se koncem 
srpna minulého roku konal ve Vald-
štejnské zahradě Senátu Parla-
mentu České republiky. Některé
z  těchto aktivit vám představím pod-
robněji na dalších stránkách těchto 
novin.  

 Velmi si vážím toho, že mohu nejen 
Hradec Králové, ale i celé Hradecko 

v českém Senátu zastupovat. Do-
volte mi tedy opětovně poděkovat 
všem, kteří mně ve volbách dali svůj 
hlas, a věřím, že budu vykonávat 
senátní mandát ke spokojenosti co 
nejvíce občanů z mého senátního 
obvodu, a to včetně těch, kteří dali 
svůj hlas jinému kandidátovi. Mým 
cílem je spojovat a pracovat pro 
všechny lidi bez rozdílu. Rovněž 
děkuji všem politickým uskupením, 

(Dokončení ze strany 1)

která mne ve volbách do Senátu 
podpořila, konkrétně HDK, TOP 09, 
LES, Volbě pro město Hradec Krá-
lové, Zeleným, Změně pro Hradec a 
politickému hnutí SEN21. Děkuji 
rovněž za podporu hradeckým 
osobnostem v čele se Zuzanou Ce-
ralovou Petrofovou a docentem 
Leošem Hegerem, a rovněž kole-
gům kandidátům profesoru Janu 
Čápovi a docentu Pavlu Vackovi, 
také hradeckému europoslanci 
Tomáši Zdechovskému a králove-
hradecké krajské organizaci STAN a 
Východočechů, kteří mě podpořili do 
druhého kola volby. Konečně mi 
dovolte poděkovat členům mého 
senátního týmu za dosavadní spo-
lupráci. Práce senátora je týmová 
práce a bez kvalitního týmu spolu-
pracovníků by se dala vykonávat jen 
velmi těžko.                    .

 Koncertem ale můj zájem o hradeckou zvonohru roz-
hodně nekončí, budeme dál pracovat na tom, abychom 
získali zbývající dva miliony korun nezbytné pro dokon-
čení projektu. Budu se nadále obracet na celostátní a 
mezinárodní filantropické nadace a instituce.

 Spolu s mým týmem jsme zorganizovali senátní kon-
cert pro zvonohru ve věži Sboru kněze Ambrože
v Hradci Králové, Gočárově funkcionalistické stavbě. 
Tento koncert se konal koncem srpna loňského roku ve 
Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR.
 Kromě samotné Zvonohry jsme chtěli zároveň pod-
pořit i významné hradecké umělce, kteří z důvodu covi-
du nemohli vystupovat.    
 Bylo nám ctí, že na koncertě vystoupil vynikající kla-
vírista Matyáš Novák a pěvecký sbor Boni Pueri. Vedle 
toho, že se nám koncertem podařilo přispět k rozšíření 
vědomí o tomto ojedinělém projektu, jsme zároveň  zís-
kali další prostředky potřebné pro její dokončení a 
výstavbu. Celkem se podařilo vybrat od dárců i spon-
zorů přibližně 100 tisíc Kč, osobně jsem přispěl jak na 
organizaci koncertu, tak osobním finančním darem.       

Koncert pro hradeckou
zvonohru v Senátu PČR

Benefice pro Potravinovou banku

 Prospěšné aktivity v  našem městě budu moc rád podporovat i nadále.

 Finančně jsem podpořil několik dalších smysluplných projektů. Na tor-
nádem zničenou Moravu jsem poslal ze svého senátorského platu
50 tisíc korun, přispěl jsem i na katalog Klubu Konkretistů KK3, který odvádí
v Hradci Králové moc dobrou práci, jako to jsou výstavy, Nábřeží umělců
a další aktivity. Přispěl jsem na nájem prostor Šatníku Hradec pro rodiny 
samoživitelů. HRADECKU!

 Rád bych vám ji představil. Za svoji nezištnou práci pro onkologické 
pacienty získala mnoho ocenění. Jak sama říkává, nazula si boty poznání. 
Prodělala závažné onkologické onemocnění, podstoupila amputaci rekta, 
založení trvalé stomie, neboli vývodu bokem. Po náročné léčbě 33 dávkami 
ozařování – radioterapie, po chemoterapiích, operaci a amputaci si uvědo-
mila, jak důležitá je na cestě za zdravím NADĚJE.

Nový zákon o Stoma kartě pomůže tisícům občanů, na které naše legisla-
tiva doposud nemyslela

  Na vernisáž výstavy „KAŽDÝ DEN 
JE DAR“, která se bude konat 
v prostorách chodby místopředse-
dů v Senátu dne 14. 6. 2022, jste 
srdečně zváni. 
 Pokud byste chtěli podpořit chari-
tativní motivační projekt Sad nadějí, 
který plánuje Věra Fina otevřít v roce 
2022 na několika místech České
republiky, včetně Hradce Králové, 
uvádíme odkaz na webové stránky 
www.jeliman.net, kde najdete i čís-
lo transparentního účtu, na který 
můžete přispět.
 Je dobře mít kolem sebe takové lidi, 
jako je paní Věra Fina.

legislativní změny, Sady nadějí, či 
výstavy jejích obrazů s názvem 
„Každý den je dar“ právě na pod-
poru projektu Sad nadějí, nebo filan-
tropické akce „Srdce pro Tebe“ pro 
dětské onkologické pacienty, stojí 
skutečně víc než za povšimnutí.

 Děkuji vám všem, že jste mi věřili a 
dodali pořádnou dávku odhodlání.                                                                                                 
 Děkuji všem mým blízkým, mému 
muži, kteří mě na cestě za změnou 
zákona podporovali. Vím, bylo to 
někdy víc než náročné. Tento den, 
tato zpráva pro mě znamená, že na-
děje nikdy nesmí pohasnout. To, co 
dávám druhým, mi nyní život potv-
rdil. Naděje, víra a láska je nejvíc. Ani 
bez jednoho bych dnes tuto zprávu 
nemohla posílat po síti dál...“
 Počiny, které Věra Fina koná na 
podporu onkologickým pacientům, 
ať dětským, či dospělým, ať jsou to 

 „Děkuji  senátorovi 
JUDr. Janu Holáskovi, 
senátorovi MUDr. Mar-
ku Hilšerovi a všem, 
kdo podpořili dobrou 
věc.                             .                                

Na své webové stránce 
Věra Fina píše:

ZE ŽIVOTA V SENÁTU

 Koncem října jsme v nové sportovní hale v Hradci 
Králové – Třebši uspořádali benefiční akci pro hradec-
kou Potravinovou banku. Její součástí byl koncert 
kapely Nadoraz, vystoupení A-teamu mažoretek, 
exhibice malých boxerů a následné promítání filmu 
Deníček moderního fotra. 
 POTRAVINOVÁ BANKA pomáhá lidem v nouzi daro-
váním potravin charitativním organizacím v Králo-
véhradeckém kraji, které je pak rozdávají jednotlivým 
osobám a rodinám. Potraviny získává darem od 
prodejců, výrobců a ze sbírek. Potravinové bance jsme 
věnovali 10 tisíc Kč. Budeme ji i nadále podporovat.

POMAHAME

I I

HRADEC A JEHO OBČANÉ

Komise místní samosprávy - důležitý partner pro vedení města

 Jako senátor a hradecký zastupitel 
jsem v pravidelném kontaktu s  komi-
semi místní samosprávy (KMS), kte-
rých máme v Hradci Králové celkem 
25. Komise jsou poradními orgány 
rady města a jsou důležitým spojo-
vacím článkem mezi vedením města 
a obyvateli jeho čtvrtí. S  představiteli 
mnoha KMS jsme opakovaně disku-
tovali o jejich působení, hlavně o 
zlepšení a zefektivnění jejich fungo-
vání. Je třeba výrazně zlepšit vzá-
jemnou informovanost mezi KMS
s vedením města tak, aby KMS
z městských čtvrtí, kterých se týkají 

 Hradecké komise místní samosprávy hrají důležitou roli při správě města a komunikaci s jeho občany. Na základě diskusí s představiteli KMS, jejich praktických zkušeností a ze 
srovnání s uspořádáním KMS v jiných, velikostí srovnatelných městech, je třeba postavení hradeckých KMS upravit a posílit.  

konkrétní projekty, byly informovány 
o jejich přípravě, průběhu a sjed-
naných podmínkách. Zároveň by 
bylo vhodné zveřejnit seznam inves-
tičních priorit jednotlivých KMS (vý-
stavba komunikací, chodníky atd.) a 
stav jejích plnění. Dále je třeba změ-
nit systém financování jejich činnosti 
tak, aby KMS ze čtvrtí s  více občany 
získávaly více prostředků než ty, kde 
žije občanů méně. V  současné době 
dostává každá KMS 26 000 Kč plus
1 Kč na obyvatele. Díky tomu pak 
např. Piletice se 194 obyvateli dosta-
ly v roce 2021 26 194 Kč a Moravské 

Předměstí sever s 10 365 obyvateli 
36 685 Kč, což nelze považovat za 
spravedlivé. Je tedy třeba snížit pev-
nou částku a zvýšit příspěvek na 
jednoho občana (např. pevná částka 
16 000 Kč plus 10 Kč na obyvatele), 
aby byl poměr financování mezi jed-
notlivými KMS nižší a rozdělování 
peněz mezi KMS spravedlivější. 
Rovněž je třeba zajistit větší rozho-
dovací pravomoc KMS, nejlépe pro-
střednictvím tzv. participativního roz-
počtu, díky němuž by si KMS mohly v 
rámci stanovené částky určit kon-
krétní věci, které chtějí realizovat 

(např. oprava chodníku, zlepšení ve-
řejného prostoru, zeleně atd.). Tech-
nické služby by pak zajistily jejich 
realizaci. Například v Olomouci, poč-
tem obyvatel srovnatelné s Hrad-
cem, má každá KMS na tyto činnosti 
k dispozici 450 000 Kč.
 Jsem přesvědčen, že je třeba zvýšit 
ohodnocení členů KMS, které je zce-
la nedostatečné a v podstatě symbo-
lické. Mohlo by to být například for-
mou speciálních odměn, ale zároveň 
by za to od členů KMS bylo požado-
váno splnění základních požadavků 
na aktivitu, a to včetně pravidelného 

informování občanů o činnosti KMS
v sociálních médiích, v místním tisku 
a na vývěskách.  

 Příspěvek byl zpracován ve spolu-
práci s Ing. Marcelem Krausem, 
předsedou spolku Senioři Hradec 
Králové, který s novými KMS spolu-
pracuje, a také se zástupci dalších 
vybraných KMS.

 O všech těchto problémech osobně 
se zástupci KMS pravidelně jednám 
a pevně věřím, že se nám podaří 
navrhnout potřebné změny a společ-
ně s vedením města je vyřešit.



 Byť jsem senátorem přes rok, tak 
jsem měl na starosti poměrně složité 
návrhy zákonů, ať už to byly exekuce, 
pandemický zákon, nebo Listina zá-
kladních práv a svobod. Nemyslím si, 
že by tomu tak bylo, kdybych tu práv-
nickou zkušenost za sebou neměl.

 Zažil jste při cestování nějakou 
nečekanou událost?

mnohaletá profesní zkušenost v 
právničině je pro výkon funkce sená-
tora přínosná. Čímž nechci říct, že by 
jiné profese tam neměly svoji roli, je 
ale pravda, že právní zkušenost a 
právní znalosti jsou velmi důležité.   

 Nemůže v těchto dvou profesích 
docházet ke střetu zájmů? Podílíte 
se soukromě na projektech, které 
se týkají města Hradce Králové?

  Ví se o vás, že hodně pracujete, 
odpočíváte vůbec? A jak?
 

 Přiznám se, že mě velmi zajímá 
téma rozvoje města, připadá mi to 
jako fascinující záležitost. Proto jsem 
se v  minulosti vedle práva zabýval 
také investičními nemovitostními pro-
jekty různého typu. Před rokem a půl 
jsem se ale opět více nasměroval na 
ryzí právo, zvolení do Senátu a člen-
ství v Ústavně-právním výboru je pro 
mě závazné. Nemovitostní projekty, 
na kterých jsem se dříve účastnil, 
jsem upozadil a zůstalo mi jen několik 
záležitostí, které jsou všechny, a na to 
já velmi pečlivě a důsledně dbám, 
mimo region mého senátního obvodu 
a Hradce Králové. I v právničině ne-
kompromisně uplatňuji to, že jsem 
nejdříve senátor a zastupitel, a teprve 
potom právní poradce. V žádném 
případě ani můj právní tým, ani já 
nepracujeme pro klienty, kteří by měli 
zájmy v rozporu s městem Hradec 
Králové. Možná jsem v této oblasti 
často až moc pečlivý a důsledný, ale 
jsem přesvědčen, že by to tak mělo 
být. 

 Nejlépe si odpočinu, když můžu se 
svými nejbližšími cestovat. To je asi 
moje nejoblíbenější aktivita. Protože 
když jste v jiném prostředí, tak přijdete 
na jiné myšlenky, zároveň poznáte 
spoustu zajímavých věcí.

  
 Zemětřesení v Portoriku se synem 
před dvěma lety. Na poslední chvíli 
jsme přejeli z  města na jižním pobřeží 
na západ, kde jsme spali v hostelu 
postaveném z betonu. Přes noc přišlo 
několik vln zemětřesení, ve městě na 
jihu, kde jsme měli původně spát, 
spadla spousta domů, náš hostel díky 
betonové konstrukci zůstal bezpečně 
stát. Druhý den začala panika, přeru-
šilo se telefonní spojení, místní začali 
skupovat zásoby pohonných hmot. 
Nakonec jsme se nějak dostali na le-
tiště a podařilo se nám odletět domů. 
Někdy holt musíte mít taky trochu 
štěstí.

 Které místo (doma i ve světě) vás 
nejvíc uchvátilo a čím?

 Rád se vracím do Řecka, Itálie je 
taky moc krásná země. Spolu se sy-
nem jsme strávili spoustu času cesto-
váním, takže jsme byli všude možně 
po světě. Většinou jsme jezdili jen tak 
po chlapsku, žádný luxus, pěkně pod 
stan. Nebo jsme si třeba pronajali auto 
a jeli na okružní jízdu po Americe, 
občas někde zastavili, najedli se a 
přespali. Hodně také s rodinou cestu-
jeme po Čechách, žijeme v  krásné 
zemi a je v ní stále co objevovat. Moc 
rád jezdím na vodu ať v zahraničí, 
nebo tady u nás, každoročně sjíždíme 
Vltavu, Orlici nebo třeba Sázavu. 
Voda je to, co mě vždycky nejvíc 
osvěží, a odpočinu si tam. Nechám 
odplavat všechny starosti a problémy.
 Dubaj – fascinující vidět, jak rychle 
může růst město s  dlouhodobou vizí 

 To je těžká otázka, mám moc rád 
New York, kde jsem žil na Man-
hattanu, kousek od Greenwich Villa-
ge. Kdo zná seriál Přátelé, tak přesně 
v té lokalitě jsem strávil rok a půl. Tak 
to je určitě moje oblíbené místo. New 
York - jak se říká buď ho milujete, ne-
bo nenávidíte. Já patřím do té první 
skupiny, strávil jsem tam více než rok 
života, vždy se tam rád vracím. Uka-
zuje všechny tváře Ameriky.

Rozhovor: Mám tohle město moc rád
Hradecký právník a zastupitel Jan Holásek více než před rokem zvítězil v senátních volbách v senátním obvodě č. 45 – Hradec Králové, kdy v rozhodujícím druhém kole 

volby získal více než 70 % hlasů. Ve volbách jej podpořilo celkem sedm politických stran a hnutí a mnoho hradeckých osobností. Jak vzpomíná na dětství v rodném Hradci, 

na studia doma i v zahraničí a jaký je v osobním životě ? Dozvíte se v rozhovoru.

 Pak jsem měl štěstí a dostal jsem 
jedno ze 14 stipendií, které udělovala 
studentům z  celého světa univerzita 
v New Yorku, z Evropy tam byli jen dva 
studenti. Celková výše stipendia byla 

  

 To je mnoho let zpátky, když jsem byl 
na gymnáziu J. K. Tyla, ve třetím 
ročníku. Člověk začne přemýšlet
o tom, na jakou školu půjde dál,
a protože mně moc tenkrát nešla 
matematika, přemýšlel jsem o huma-
nitních oborech. Velmi mě tenkrát za-
jímala architektura, ale nakonec 
převážila právničina, a to i z toho dů-
vodu, že v roce 1989 přišla revoluce a 
otevřela se oblast politiky, meziná-
rodních vztahů, přístup k  informacím, 
tedy oblasti, které člověk předtím nez-
nal, což bylo velmi zajímavé, velmi 
nové. Ale že bych od malička chtěl být 
právník nebo že by v  naší rodině byli 
právníci nebo bych byl z rodiny tak 
nasměrován, tak to není. Jsem asi 
první právník v  našem rodě.

 Jak vzpomínáte na studia?

 Jak vzpomínáte na zahraniční 
studia?

 Když jsem studoval ve Velké Británii. 
hrál jsem při tom volejbal za univerzitu 
ve Walesu. S volejbalovým univerzit-
ním týmem jsem procestoval celou 
Anglii a Irsko, hrál jsem i na akade-
mickém mistrovství Velké Británie. 
Volejbal se v  Anglii moc nehraje,
v zásadě všichni členové akademic-
kého reprezentačního týmu byli za-
hraniční studenti. 

 Na základní školu jsem chodil ve 
Svobodných Dvorech, kde jsem strá-
vil dětství. Na druhý stupeň jsem pak 
šel do sportovní třídy, do školy v  Ku-
klenách, kde jsem mohl hrát míčové 
hry, hlavně volejbal. Byla to moc krás-
ná doba a musím znovu poděkovat 
učitelům z kuklenské školy, zejména 
panu učiteli Lejskovi, který s námi 
strávil obrovské množství času na 
turnajích i na trénincích. Potom jsem 
chodil na hradeckou Slavii, kde jsem 
hrál vrcholový volejbal pod vedením 
Jéni Seneckého. Léta strávená na 
Gymnáziu Josefa Kajetána Tyla byla 
pro mě byla vůbec ta nejhezčí. Byla to 
krásná doba, úžasné prostředí, zají-
mavá architektura, hrál jsem volejbal, 
chodil do školy, koukal po holkách, 
bylo to prostě fajn. Pak jsem šel
na právnickou fakultu do Prahy. Byl
to úplně nový a neznámý svět. Už
během studií jsem začal pracovat
v advokátních kancelářích. Upřímně 
řečeno, že bych chodil na každou 
přednášku nebo seminář, tak to tak 
rozhodně nebylo. Kdybych měl mož-
nost to udělat znovu, asi bych tam byl 
víc, protože pracovat pak může člo-
věk celý život, dalších 40, 50 let, ale 
na školu už čas nemá. Měl jsem štěstí, 
že jsem získal stipendium a možnost 
studovat rok ve Velké Británii, kde 
jsem studoval evropské právo a poli-
tiku. Po ukončení studia na právnické 
fakultě jsem získal stipendium z New-
yorské univerzity a měl jedinečnou 
možnost studovat ve Spojených stá-
tech, v New Yorku. Zahraniční studijní 
pobyty jsou obrovsky přínosné, nejen 
proto, že se naučíte výborně anglič-
tinu nebo jiný jazyk, když studujete
v jiné zemi, ale získáte zároveň obrov-
skou zkušenost. Naučíte se spoustu 
věcí, získáte rozhled, nadhled, potká-
te spoustu lidí z různých zemí, což je 
velmi přínosné. Jsem přesvědčen, že 
když studenti mají alespoň trochu 
možnost, tak by měli alespoň na čas 
odjet do zahraničí, zahraniční pobyt 
totiž člověku hrozně moc dá. 

 Povoláním jste právník, proč jste 
si vybral právě tuhle profesi?   

 Kdy se poprvé objevila myšlenka 
kandidovat na senátora za Hra-
decko? 

 T a myšlenka vznikla, když jsem se 
rozhodl vrátit do Hradce Králové poté, 
co jsem strávil delší dobu mimo 
Hradec, ať už v zahraničí, nebo v Pra-
ze, kdy jsem se mohl zapojit na 
komunální úrovni do veřejného života. 
Potom přišla možnost ucházet se 
o pozici senátora za obvod Hradec 
Králové. Byl to postupný proces, za-
čalo to tím, že jsem se stal v Hradci 
zastupitelem a měl jsem možnost se 
věnovat veřejným věcem.
 

víc než milion korun, tenkrát to pro 
mne byly nepředstavitelné peníze. 
Studium bylo velmi náročné, práv-
nická fakulta, na které jsem studoval, 
patří mezi špičkové americké práv-
nické školy. Učil jsem se pravidelně do 
čtyř hodin do rána, bral jsem to jako 
závazek. Vedle toho jsme jako stipen-
disté měli speciální program, v rámci 
kterého jsem se setkal například 
s bývalým prezidentem Billem Clin-
tonem nebo generálním tajemníkem 
OSN Kofi Annanem.

  

 Jak dlouho vám trvalo porozumět 
cizímu jazyku, co to pro vás zname-
nalo při studiích, být z jiné země?

 Jaký byl váš nejsilnější zážitek ze 
zahraničních studií?

 Už při přihlášce ke studiu v zahra-
ničí je třeba splnit požadavky na 
znalost jazyka, v mém případě anglič-
tiny. Samozřejmě při příjezdu na za-
hraniční univerzitu zjistíte, že nauče-
ná angličtina a používání jazyka
v anglicky mluvící zemi jsou dvě zcela 
odlišné věci, postupně se do toho ale 
dostanete. Když jsem se vrátil z  prv-
ního zahraničního pobytu ve Velké 
Británii, tak už jsem rozuměl i mluvil 
velmi dobře. Hodně také záleží na 
tom, jestli jste ve třídě s  dalšími 
cizinci, nebo jste tam sám mezi rodi-
lými mluvčími. Zatímco v Británii bylo 
ve třídě více cizinců a vyučující to brali
v úvahu, v USA jsem byl často ve třídě 
jediný zahraniční student, což bylo 
velmi náročné. Jak na škole ve Velké 
Británii, tak v USA si neustále 
uvědomujete, že jste z jiné země. 
Většinu kamarádů a přátel jsem měl 
přirozeně mezi zahraničními studen-
ty. Na studiích ve Walesu se vytvořila 
skvělá parta kolem volejbalového 
týmu, v Americe kolem zejména 
zahraničních studentů, se kterými 
jsem bydlel na koleji v krásném his-
torickém domě kousek od Páté Ave-
nue. Sice nebyl vůbec luxusní (na roz-
díl od jiných moderních kolejí univer-
zity), ale měl úžasnou atmosféru. 
Bohužel už nesplňoval technické nor-
my a poté, co skončil náš akade-
mický rok, jej univerzita prodala sou-
kromému majiteli.

 Co byste vzkázal mladým lidem, 
studentům? Jít do světa, nebo 
zůstat doma?

 Jak už jsem říkal, určitě jít do světa. 
V zahraničí získáte spoustu zkuše-
ností. Není to jen o tom, co se naučíte 
ve škole, pokud v  zahraničí studujete, 
ale hlavně o naučení se a pochopení 
cizího jazyka a o životní zkušenosti. 
Získáte nadhled, přehled a sebedů-
věru. Samozřejmě je třeba k cesto-
vání a pobytu v  zahraničí mít odvahu i 
chuť, pokud to tak člověk nemá, nemá 
smysl se nutit. Pro mě bylo a je ces-
tování největším koníčkem, takže
určitě doporučuji, sám ze zkušeností
z pobytů v zahraničí čerpám celý život 
jak v profesním, tak veřejném i sou-
kromém životě.

 Přivydělával jste si během studií? 

 Ano, a byla to dlouhá řada různých 
brigád. Začínal jsem v Těchlovicích 
sběrem ovoce, pravidelně jsem jezdil 
ráno na kole ze Svobodných Dvorů a 
odpoledne pak na trénink na volejbal. 
Díky tomu, že už tenkrát jsem byl dost 
vysoký a nepotřeboval tolik žebřík, 
sběr mi šel rychleji než ostatním. Na 
gymnáziu jsme měli povinné brigády, 
tak jsem například pracoval v  hradec-
kém pivovaru, kde je nyní sídlo Králo-
véhradeckého kraje, kam jsem se po 
letech vrátil jako zastupitel. Na vysoké 
škole jsem v létě šest týdnů sbíral 
jablka a česal chmel v  jižní Anglii, od 
sedmi od rána do sedmi do večera. 
Celý den jsem stál v gumovém oble-
čení na valníku, na který padaly 
chmelové šlahouny, které jsem rov-
nal, aby se jich tam vešlo co nejvíc. 
Velmi těžká práce a dobrá škola 
života, moc rád jsem se pak zase vrátil 
na vysokou školu.

  Setkání s  americkým prezidentem 
Billem Clintonem na univerzitě v  rám-
ci studia v USA. Jen vstoupil do míst-
nosti, člověk okamžitě cítil jeho ob-
rovské charisma.

  

 Od druhého ročníku na právnické 
fakultě jsem byl permanentně už do 
konce stuida na praxi nebo jsem 
pracoval v advokátních kancelářích, 
kde jsem získával praktické zkuše-

 Já si myslím, že je to kombinace více 
faktorů, samozřejmě se tomu musíte 
věnovat, musí vás to bavit, a zároveň 
tomu obětovat spoustu času, musíte 

nosti. Byla taková doba, že pokud 
člověk mohl, tak při škole už pracoval, 
všechno bylo nové a zajímavé, bylo 
možné pracovat v mezinárodním 
právním i obchodním prostředí. Začí-
nal jsem jako poslíček, poté jsem se 
dostal ke složitější práci, ve čtvrtém
a pátém ročníku jsem už měl na sta-
rosti samostatné projekty. Řešil jsem 
například v Ostravě první velký pro-
jekt tzv. projektového financování. 
Stavěla se elektrárna na Kladně, byl 
to obrovský svět, ale díky tomu, že 
jsem studoval ve Velké Británii, tak 
jsem ve srovnání s  jinými právníky ve 
firmě měl výbornou angličtinu. Teď už 
je to běžné, že všichni mluví anglicky, 
ale tenkrát to běžné nebylo, takže mě 
okamžitě nasadili na velké případy. 
Byla to obrovská škola a velmi rád na 
to vzpomínám. 

 Jak se z člověka stane úspěšný 
právník?

 Dá se skloubit práce právníka a 
senátora?

mít i přesah do jiných oblastí, jako je 
schopnost komunikace s lidmi, soci-
ální vnímání a dovednosti, rozumět 
ekonomice nebo např. stavebnictví. 
Důležité je mít zahraniční zkušenost, 
je to o volbě, musíte si říct, že tímto 
směrem chcete jít a udělat pro to 
maximum. A není to zadarmo, je to i
o odříkání. Je to každého volba ja-
kou cestou se vydá. Jak právničina
v soukromé sféře, tak práce v justici a 
dalších právnických profesích má svá 
pro a proti.

 Určitě ano, když jsem senátor, tak se 
právničině nevěnuji na plný úvazek, 
jako tomu bylo po dlouhá léta před 
tím. V  podstatě se jí věnuji tak, jak mi 
to umožní výkon práce senátora. 
Výkon senátorské agendy je pro mě 
prioritní, ale nějaký prostor pro advo-
kacii a právničinu tam zůstává a velmi 
dobře se to doplňuje. V Senátu je 
hlavní agendou revize legislativy a 
práce na ní, tam se to velmi propojuje. 
Takže skloubit se to určitě dá a ta 

JUDr. Jan Holásek, LL.M.

 Jan Holásek je právník, senátor, městský a krajský zastupitel a hradecký patriot. 
V metropoli východních Čech se narodil, studentská léta strávil jako hráč volejbalu 
sportovní třídy v ZŠ Kukleny a následně hradecké Slavie. Odmaturoval na Gymnáziu 
J.K. Tyla a následně odešel do Prahy, kde vystudoval práva na Univerzitě Karlově. 
Rovněž studoval ve Velké Británii na University of Wales a v USA na New York 
University. Po létech strávených v zahraničí a v Praze se vrátil do svého rodného 
Hradce Králové, kde provozuje právní praxi, a kde se stal městským zastupitelem a 
v roce 2020 rovněž senátorem a krajským zastupitelem. V Senátu je členem Ústavně 
právního výboru a Komise pro Ústavu a ústavní procedury.

 Podporuje celou řadu filantropických aktivit, včetně Institutu životních hodnot Eticia, 
Nadace Via nebo hradecké organizace Paměti národa Východní Čechy. Jako člen 
správní rady také podporuje také Univerzitu Hradec Králové a je zakladatelem 
veřejně prospěšného spolku Rozvíjíme Hradec. Dlouhodobě se věnuje otázkám 
rozvoje města a hradeckého regionu. Janu Holáskovi je 49 let, je otcem 17letého 
syna, a ve volném čase se věnuje svým velkým koníčkům architektuře, cestování, a 
sjíždění divoké vody.                                                       (Pokračování rozhovoru

na další straně)

za hradecko!



Rozhovor: Mám tohle město moc rád

Anglická školka pro hradecké děti
Při diskusi o rozvoji mezinárodních 
aktivit Univerzity Hradec Králové na 
správní radě univerzity jsem zjistil, 
že v Hradci Králové není školka ani 
škola pro anglické rodilé mluvčí. 
Pokud by měl na hradeckou univer-
zitu přijet učit zahraniční učitel
s rodinou, nemají jeho děti kam 
chodit do školy, pokud by měl přijít 
do Hradce zahraniční investor a měl 
k  nám vyslat zahraniční pracovníky 
s  rodinami, opět nemají kam chodit 
do školky ani školy. Pro rozvoj 
Hradce je to podle mě velký prob-
lém. Vedle toho by určitě i spousta 
Hradečáků ráda dala své děti do 
školky, kde se mluví anglicky. Spojil 
jsem se proto s paní Barborou No-
votnou, podnikatelkou a majitelkou 

velmi úspěšné anglické školky a 
základní školy B - English v  Králově 
Dvoře u Berouna, která byla rovněž 
za svoji činnost nominována do 
soutěže společnosti Ernst Young 
Podnikatelka roku, a dohodli jsme 
se, že budeme v Hradci hledat vhod-
né místo a že se pokusíme v  Hradci 
takovou školku založit. O věci jsem 

(Dokončení ze strany 3)

a koncepcí. V Dubaji mají samoz-
řejmě obrovskou výhodu díky ekono-
mické síle, původně pramenící ze 
zásob ropy. Je mnoho věcí, které mů-
žete kritizovat, jako například velmi 
těžké podmínky pro zahraniční pra-
covníky na stavbách, ale tempo, kon-
cepčnost a obchodní chytrost při roz-
voji tohoto města je ohromující.     

 Máte politický vzor?

 Velmi si vážím Petra Pitharta, se kte-
rým jsem měl možnost se potkat, a 
který byl jedním z prvních lidí kteří mi 
říkali, že by bylo dobré, kdybych zvá-
žil práci v Senátu. Je to člověk, ke kte-
rému chovám hluboký respekt, a je mi 
líto, že se rozhodl nekandidovat na 
prezidenta. Myslím si, že by to byl per-
fektní prezident, člověk na svém mís-
tě. Velkým vzorem pro nás všechny 
tady v Hradci Králové je starosta 
František Ulrich, který založil naše 
moderní město. Samozřejmě na to 
nebyl sám, měl spoustu spolupra-
covníků a následníků, například Jo-
sefa Václava Bohuslava Pilnáčka ne-
bo náměstka Jana Ladislava Pospí-
šila, který se zasloužil o zřízení měst-
ského muzea, a především o zboření 
hradeb, a spoustu dalších. Ulrich se 
ale zapsal asi nejvíc a je to krásný 
případ spojení veřejné a tvůrčí práce, 
díky čemuž se město může formovat. 
Za mě osobně to musí být velmi 
naplňující práce.

 Co máte rád na Hradci a proč?  

 Úžasné architektonické a urbanis-
tické řešení zformované špičkovými 
architekty v čele s Janem Kotěrou, 
Josefem Gočárem, Oldřichem Liskou 

 A u nás v Čechách je to například 
prostranství před budovou Gymnázia 
Josefa Kajetána Tyla v Hradci Králo-
vé, s výhledem přes park na secesní 
vodní elektrárnu Hučák, a tamní areál 
škol - neskutečně urbanisticky pro-
myšlené a klidné místo.

a mnoha dalšími. Ve městě o velikosti 
Hradce je velmi příjemný život, proto-
že je město dostatečně velké na to, 
aby se v něm děla spousta zajíma-
vých věcí, zároveň o životě ve městě 
máte přehled a není tak překotný a 
anonymní jako v mnohem větších 
městech. Mimořádný je i dostatek 
zeleně, je tady blízká vazba na hra-
decké lesy a lesoparky v okolí Labe a 
Orlice. Pokud chceme, aby byl Hra-
dec skutečným centrem východních 
Čech a ve vybraných oblastech byl v 
popředí zájmu nejen na české, ale i 
na evropské úrovní, musíme naše 
město neustále posouvat dopředu.

 Tři dobré a tři špatné vlastnosti, 
které máte a víte o nich? 

  

  Které architekty máte rád a proč?

  
 Dobré: houževnatost, pracovitost, 
tah na branku

 Miluju Queen. Jednak mám rád 
jejich muziku, jednak mě velmi oslo-
vuje životní příběh Freddieho Mercu-
ryho a důležité poselství, které tady 
po něm zůstalo - je třeba žit intenzivně 

 Na prvním místě je to určitě Frank 
Lloyd Wright. Jeho rodinné domy 
v čele s Fallingwater House jsou výji-
mečné. Dále Ludwig Mies van der 
Rohe - brněnská vila Tugendhat je asi 
nejelegantnější stavba, kterou jsem 
měl možnost navštívit. Kotěra, Gočár, 
Liska a další architekti, kteří dali 
podobu Hradci Králové. A obecně 
funkcionalistická architektura.   

 Špatné: přílišná náročnost na sebe i 
ostatní kolem sebe, „buldozero-
vitost“ při řešení problémů a ve vzta-
zích se spolupracovníky, když mám 
dobrou vizi, snažím se ji prosadit a 
přesvědčit je.  Beru si toho moc? (Tu-
hle otázku si občas položím a sám si 
na ni odpovím kladně:))

 Máte oblíbené muzikanty?

 Co byste ještě chtěl v životě do-
kázat?  

 Kde se vidíte za 20 let? 

 Přijde mi velmi naplňující tvořit a 
formovat město, chtěl bych přispět k  
rozvoji Hradce a pomoci posunout ho 
dopředu. V oblasti koníčků - před ně-
jakou dobou jsem si splnil klukovský 
sen a pořídil si fajn motorku, zatím 
jsem ale neměl na ježdění čas. Věřím, 
že tento rok se k tomu už konečně 
více dostanu. Projet se, vyvětrat si při 
tom hlavu, přijít na jiné myšlenky, na 
to se opravdu těším.
  

 Je to město, kde žiju, kam se každý 
den po práci rád vracím domů. Krás-
né a nadčasově založené město 
s velkým potenciálem. Všichni spo-
lečně bychom se měli snažit, aby-
chom ho co nejlépe využili. A dál roz-
víjeli. A abychom tu byli šťastní. Mám 
tohle město moc rád.

 Určitě budu aktivní do konce života, 
rád bych dál působil v Hradci jak pro-
fesně, tak veřejně a podílel se na jeho 
rozvoji. Zároveň budu vždy poznávat 
nové věci a inspirovat se jimi jak 
u nás, tak v  zahraničí.   
  

 

 Otázka poslední - co pro vás zna-
mená Hradec Králové?

 Jaké je vaše oblíbené jídlo?
  

  
 V zásadě sním všechno, mám rád 
různorodou stravu, takže si vždy rád 
dám něco, co jsem třeba dlouho 
neměl, i kdyby to měly být brambory 
s tvarohem. Mám rád bohaté víken-
dové snídaně. Mezi mé nejoblíbeněj-
ší jídla určitě patří kulajda nebo ste-
aky. Moje partnerka výborně peče
i vaří a já, jako vděčný strávník, to 
umím náležitě ocenit. :)

a plnohodnotně v čase, který je nám 
dán, a tak, jak si každý sám určí.

  

 Záměrem této aktivity je pomoci 
občanům zorientovat se v mnohdy 
složitých právních otázkách, dopo-
ručit vhodný postup řešení včetně 
informace, na koho se mohou obrátit a 
v jakém případě mají právo na bez-
platnou právní pomoc zajišťovanou 
Českou advokátní komorou. Do bez-
platné právní poradny se můžete 
předem objednat na telefonním čísle 
+420 734 588 533. 

 Nejčastější problémy, s kterými do 
poradny přicházíte:
 V poslední době jsou to hlavně spory 
o půjčené peníze v rodině nebo mezi 
příbuznými a dále spory o darované 
nemovitosti.
 Mnoho komplikací, sporů a neshod 
bohužel vzniká z nedůslednosti a 
možná i přehnané ostýchavosti mezi 
příbuznými při půjčování peněz - „ne-
budeme si přece nic podepisovat, 
přece si věříme“. Jakékoliv peníze by-
chom měli půjčovat ideálně přes ban-

 Mnoha desítkám občanů v nou-
zi už pomohlo Bezplatné centrum 
právní pomoci, které jsem zřídil 
jako součást regionální senátní 
kanceláře v Hradci Králové. 

kovní účet a měli bychom si napsat  
vždy krátký úpis, stačí přitom prakticky 
jen jedna věta rukou na papír a podpis, 
a to i mezi nejbližšími. Důležité je, aby 
bylo jasné, že jde o půjčku, nebo o dar. 
Půjčku můžeme požadovat za sta-
novených podmínek zpět, dar až na 
výjimky nikoliv. Vždyť po několika le-
tech si člověk kolikrát nevzpomene, 
jak to přesně bylo, a pokud je to 
napsáno na papíře, vše je od začátku 
jasné. Ne nadarmo se říká, že dobré 
účty dělají dobré přátele. Bohužel se v 
naší poradně setkáváme s lidmi (a 
často to jsou senioři), kteří půjčili 
příbuzným statisíce a nemají o tom 
sepsanou ani zprávu v e-mailu. Když 
chtějí půjčené peníze zpět, často 
nastávají problémy. Bez písemných 
podkladů je pak řešení takových pří-
padů dlouhé, nákladné a s nejistým 
výsledkem.
 Dalším častým problémem je byd-
lení v domě nebo bytě, který jsme da-

rovali dětem. Nějakou dobu vše fun-
guje dobře, ale pak se potomek zadlu-
ží nebo se rodina rozhádá a naše byd-
lení je v ohrožení. Řešení je přitom jed-
noduché, pokud se začne včas - daro-
vání nemovitosti se zřízením doživot-
ního užívacího práva jako služebnosti 
(tzv. práva na dožití), které se zapíše 
do katastru nemovitostí spolu s daro-
váním předmětné nemovitosti. Opět 
málokdo si nechá od právníka poradit 
na začátku, když darování teprve plá-
nuje, ale až když je pozdě a soud je
za dveřmi. Pak nezbývá než tvrdit 
vydržení práva dožití anebo se snažit
o vrácení daru - obojí je sice možné, 
ale dobrou smlouvou na začátku by-
chom si ušetřili spoustu času a nervů.

 Právní okénko
V rámci bezplatné právní poradny již 
několik let pravidelně vydávám v  Hra-
dečáku a na svém veřejném faceboo-
kovém profilu právní okénko, ve kte-
rém se snažím populární formou před-
stavovat občanům aktuální praktické 
právní otázky. Právní okénka jsem rov-
něž nabídl k uveřejnění starostům 
všech obcí v senátním regionu.
 Tato právní okénka si můžete přečíst 
i na mých internetových stránkách:    
                          Senioři a právo

ZA HRADECKo! 
Muj senatorsky ROK

 Každý senátor se věnuje jak zakonům v Senátu, tak svému regionu. 
V tomto kalendáři vybírám některé z mých aktivit z minulého roku, jak 
šly měsíc po měsíci. 

opakovaně hovořil s rektorem hra-
decké univerzity Kamilem Kučou, 
který myšlenku podpořil s tím, že 
v dlouhodobém horizontu by anglic-
ká škola a školka mohla být i v areálu 
UHK. V současnosti máme vytipova-
ných několik lokalit a hledáme další, 
aby anglická školka a škola mohly
v Hradci vzniknout co nejdříve. 

Bezplatné centrum právní pomoci Jana Holáska

Setkání s primátorem Hradce Králové a započetí
spolupráce se starosty okolních obcí.

Hradecko: Zahájení diskuse s hradeckými
komisemi místních samospráv.

Senát: Prosazení pozitivních změn zákona
o soudech a soudcích. Zároveň jsem se stal zpravodajem
důležité novely trestního zákona o tzv. „nutné obraně“. 

Hradecko: Zajištění podpory pro financování výstavby
nové budovy lekářské a farmceutické fakulty UK Mephared II.

Senát: Schválení volebního zákona odstraňující
diskriminaci menších stran a koalic.

Hradecko: Návštěvy sociálních zařízení a pomoc při
pandemické situaci - rozvozy respirátorů.

Zákon pro stomiky: Ve spolupráci s Věrou Finou 
zákon usnadňující život stomikům.

Hradecko: Řešení problematiky parkování
v centru Hradce Králové a u Fakultní nemocnice.

Podpora kulturního života v HK - Oživení hrad. vnitrobloků. 

Hradecko: Uctění památky obětem komunistického řežimu
ve spolupráci s hradeckým Milionem chvilek pro demokraci. 

Pomoc postižené Moravě - osobní příspěvek
ze senátorského platu ve výši 50 tis. Kč. 

Hodnocen Rekonstrukcí státu jako senátor, který
mimořádně podporuje protikorupční zákony.

Senát: Odpovědný za 3týdenní intenzivní projed-
návání a schválení 64 změn exekučních předpisů
pomáhajících lidem, kteří uvízli v dluhových pastech.

Senát: Mezistátní návštěva Polska (Varšava a Štětín)
společně s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem.

Hradecko: Uspořádání benefičního koncertu pro hradeckou
zvonohru ve Valdštějnské zahradě Senátu za účasti několika
set Hradečanů (ve spolupráci s hradeckým klubem seniorů).

Získávám cenu Dělník protikorupční
legislativy od Rekonstrukce státu.

Senát: Opakovaná revize některých covidových
opatření zasahujících do osobní svobody občanů.

Pracovní setkání s taiwanskou vládní delegací
rovněž zaměřené na rozvoj spolupráce na Hradecku.

Setkání s prezidentkou Slovenské republiky
paní Zuzanou Čaputovou.

Účast na intenzivních jednáních Komise pro ústavu
a ústavní procedury ve věci výkonu pravomocí
prezidenta republiky.

   
Předvánoční setkávání a předání respirátorů v centru
sociální pomoci a služeb Harmonie II.www.janholasek.cz
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Zákon o exekucích: Několikadení intenzivní
projednávání exekuční legislativy s bývalou
ministryní Kateřinu Valachovu.

Senát: Stávám se členem Ústavně-právního výboru
a senátní Komise pro Ústavu ČR
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Potravinová banka -  uspořádání benefičního
promítání v Hradci Králové – Třebši.

Účast na úklidu přírodní památky Na Plachtě.

LISTOPAD

Práce na úpravách rozpočtu města Hradec Králové.

Prosinec



SENIOŘI a PRÁVO

Bezplatná právní poradna
pomohla mnoha lidem na Hradecku
Mnoha desítkám lidí v nouzi už pomohlo Bezplatné centrum právního a finančního poradenství. 
Založil ho v Hradci Králové právník Jan Holásek společně s právničkou JUDr. Petrou Andršovou, 
LL.M. a s rodinnou firmou Pultar a partneři, která poskytuje finanční poradenství. 

 „Záměrem této aktivity je pomoci občanům zorientovat se v mnohdy složitých právních nebo 
finančních otázkách, doporučit jim vhodný způsob řešení včetně informace, na koho se mohou 
obrátit a v jakém případě mají právo na bezplatnou právní pomoc zajišťovanou Českou advokátní 
komorou,“ vysvětluje důvod vzniku služby Jan Holásek. 
 Do bezplatné poradny se musíte předem objednat na telefonním čísle +420 734 588 533, přes 
formulář na www.janholasek.cz/poradna nebo pomocí emailu bezplatné poradny 
poradna@janholasek.cz.

Kdy mám nárok na pomoc zdarma?

mokřadů, remízků apod. či výstavba 
přiměřeného množství vodních ná-
drží, které vodu pomohou udržet
v krajině. Ve městech mohou být ta-
kové plány obtížnější s ohledem na 
městskou zástavbu. Je však možno 
nalézt cesty, kdy se město i příroda 
organicky propojí a budou ze sebe 
navzájem profitovat.  

 Každá zeleň či vodní plocha ve 
městě je nesmírně důležitá a město 
se díky nim ochlazuje. Asi nejlepším 
způsobem boje proti suchu je sys-
témové zřizování toků, obnova tůní,

Zadržování vody a vodní plochy 
v  městské krajině

 V  Hradci Králové se přímo vybízí 
revitalizovat Piletický potok. V  sou-
časné době se pracuje na druhé fázi 
studie, která možnou revitalizaci po-
toka propojuje s urbanistickým návr-
hem. Severní zóna, ve které se Pi-
letický potok nachází, je jedním
z  posledních pozemků města vhod-
ných k bytové výstavbě, např. k ce-
nově dostupnému bydlení podporo-
vanému městem. Jsem přesvědčen, 
že její navázání na revitalizaci Pile-
tického potoka a zvažovaného zele-
ného klínu podél řeky Labe mezi 
částmi Věkoše a Plácky, by Hradci 
mohlo přinést krásný prostor. Navíc 
by tento projekt mohl přispět k 
důležitému ochlazování města a 
zadržování vody či by se navázalo 
na Gočárův plán výstavby, který 
počítal se střídáním obytných čtvrtí 
se zelenými plochami. Pevně věřím 
a velmi rád pomohu k  tomu, aby 
tento plán byl dotažen do úspěš-
ného konce. 
 Město však potřebuje systema-
tické řešení. Hradec má naštěstí 
výhodu v  tom, že se rozkládá v  cípu 
dvou řek a jak již bylo řečeno, 
předchůdci nám jej zanechali se 
skvělým architektonickým plánem 
střídání zástavby a zeleně. Připoč-
teme-li k  tomu, že za posledních 60 
let se naše země oteplila o 2°C a 
stále se otepluje, musíme začít 
konat. Je třeba vypracovat syste-
matický a komplexní plán adaptace 
na klimatickou změnu pro Hradec. 
Jde o tzv. zeleno-modro-šedou infra-
strukturu. 

Jak zlepšit životní
prostředí v Hradci a okolí
 Jedním z  nejdůležitějších té-
mat dlouhodobě udržitelného 
rozvoje Hradce a okolí je ochra-
na životního prostředí, a to jak 
ve městech, tak mimo ně. Jaká 
řešení bychom měli přijmout, 
abychom klima a životní pros-
tředí v Hradci a okolí měli co 
nejlepší?

FOTO: Jan Holásek

Budova ČSOB
v lokalitě Aldis

FOTO: Pavel Pešek

symbolem podpory zateplení budov, 
vytváření stinných míst apod.

Zelené vnitrobloky a

revitalizací městských toků. A ko-
nečně třetí barva, a sice šedá, je 

Zelené louky a výsadba ve městě

 Zelená symbolizuje vegetační stře-
chy a fasády a zeleň ve veřejných 
prostorech. Jsem rád, že u nás tech-
nické služby mozaikové a střídavé 
sečení společně s výsadbou květ-
natých luk zkouší v okrajových čás-
tech města. Byl bych ale rád, aby se 
takový přístup stal v Hradci pravid-
lem. Barva modrá je symbolem za-
držování a vsakování dešťové vody, 
vytváření jezírek a již zmíněných

 Velký prostor pro užší spolupráci

změnám a podpoře ochlazování 
města je podpora zelených vnitro-
bloků. Vnitrobloky sice nejsou vět-

                  
  

šině obyvatelů města přímo dostup-

s občany při boji proti klimatickým 

né, ale tvoří velkou část městské 
plochy, a proto je potřeba o ně pečo-
vat. A není to pouze funkce ochlazo-
vací, ve vnitrobloku mohou vznik-
nout komunitní zahrady, kam mohou 
lidé bez vlastního pozemku chodit 
pěstovat zeleninu a ovoce, a tím na-
pomáhat k  jejich rozvoji. Může to být 
také místo pro setkávání sousedů, 
kteří se již nemusejí pouze letmo 
potkávat na schodišti, ale skutečně 
se setkat. Senioři nebo rodiny by zde 
mohli trávit chvíle odpočinku i aktiv-
ní relaxace. Podpora místních ko-
munit je pro každou společnost 
důležitá. Člověk, který žije s  ostat-
ními, podílí se na utváření svého 
okolí, je tolerantnější, ohleduplnější 
a pomáhá tvořit město a společnost 
21. století.
 Mrzí mě, když vidím, kolik vnitro-
bloků je v  současnosti v  Hradci v  ne-
dobrém stavu. O to víc si cením akti-
vit lidí, kteří se o jejich obnovu, a to 
navíc mnohdy ve svém volném 
čase, usilovně snaží. Sám se s tím 
ze své pozice zastupitele snažím 
něco udělat. Pomáhám řešit kon-
krétní vnitroblok u Ulrichova námě-
stí, za nějž již léta, bohužel zatím 
neúspěšně, bojují lidé z komise mís-
ní samosprávy. Je jenom škoda, že 
to, co je za hranicemi běžnou praxí a 
u nás se daří už např. v Brně i dal-
ších městech, zůstává pouze na pa-
píře a bez zájmu velké části sou-
časného vedení města. Dobrou zprá-
vou je naopak nová budova ČSOB v 
Hradci, která  je v současnosti ve výs-
tavbě a kde se plánuje skutečně funk-
ční zelená střecha. Takové projekty 
je třeba do budoucna následovat.

zelené střechy

H a H

V případě, kdy Vám nepostačí pouze právní porada, 
ale potřebujete komplexní právní zastoupení (např. v ří-
zení před soudem) a zároveň jste v nepříznivé ekono-
mické situaci, můžete požádat o bezplatnou právní službu. 

 O přidělení bezplatné právní pomoci rozhoduje Čes-
ká advokátní komora na základě žádosti. Žadatel ale 
musí mít za poslední půlrok průměrný měsíční příjem 
nižší než trojnásobek životního minima. Právní porada 
se poskytuje v minimální délce 30 minut ročně, ale 
můžete vyčerpat maximálně dvě hodiny.

Česká advokátní komora na základě těchto žádostí 
vyhodnotí, zda bude právní služba poskytnuta za 
sníženou odměnu nebo zcela bezplatně.

 Podrobný návod a obě dvě žádosti o poskytnutí práv-
ní porady nebo právní služby naleznete na stránkách 
www.justice.cz. Vyplněná žádost se zasílá písemně na 
brněnskou pobočku advokátní komory anebo elektro-
nicky datovou schránkou. Pokud Česká advokátní ko-
mora žádosti vyhoví, přidělí žadateli advokáta, který se 
mu bude věnovat bezplatně nebo za sníženou odměnu.

Rešení tajenky: semdesátý dort

 v Senátu i na Hradecku
2021
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Hradec slavil jako divý
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ROZVOJ HRADECKA

 Nový územní plán se v Hradci Králové připravuje již mnoho 
dlouhých let. Je to velmi složitý proces, který se bohužel neustále 
protahuje, a měli bychom se všichni přičinit o to, aby byl nový územní 
plán přijat pokud možno co nejdříve. Nový územní plán přinese městu 
spoustu rozvojových ploch pro oblast bydlení, a je tak jedním z hlavních 
předpokladů pro to, aby se ceny bytů v Hradci Králové snížily nebo se 
alespoň zastavil jejich růst a Hradec se mohl dále rozvíjet. 

 Často se na mě občané Hradce Králové obrací s  dotazem, kdy mohou 
čekat přijetí nového územního plánu. K dnešnímu dni lze říci, 
samozřejmě pokud se neobjeví nějaké další nyní nepředvídatelné 
problémy, že nový územní plán města Hradce Králové by měl být 
dokončen v roce 2025.  

 Jako senátor a zároveň zastupitel se usilovně snažím napomoci tomu, 
aby byl územní plán přijat co možná nejdříve. Podílel jsem se na 
zorganizování jednání s  ministerstvem obrany a řešení sporné situace 
ve věci malšovické střelnice a jsem velmi rád, že se konečně v této věci 
podařilo dosáhnout dohody. Rovněž jsem se věnoval problematice 
hradeckého letiště včetně opakovaných jednání s vedením Úřadu pro 
civilní letectví a hradeckých Leteckých služeb tak, aby otázka letiště a 
jeho ochranných pásmem nezpomalila proces přijetí územního plánu. 
Jsem rád, že i toho se podařilo dosáhnout. 

 Železniční napojení Hradce je tře-
ba v každém případě zlepšit. Osob-
ně jsem o tom opakovaně diskutoval 
jak s architekty a dopravními odbor-
níky, tak s veřejnými činiteli v Če-
chách i v zahraničí, zejména v Pol-
sku při senátní mezistátní návštěvě. 
V dlouhodobém horizontu se do 
Hradce plánuje vysokorychlostní trať 
(VRT), která umožní vlakům rychlost 
až 300 km/hod. Z Hradce do Prahy 
pak bude cesta trvat kolem půl hodi-
ny. Důležité je, že se počítá s obslu-
hou města VRT na hlavním nádraží, 
a nebude tedy třeba řešit spojení 
hlavního nádraží (a centra města) se 
samostatným nádražím pro VRT vla-
ky na kraji Hradce v blízkosti ČKD, 
jak se původně zvažovalo.
 Dobrou zprávou je, že výstavba vy-

Hradec musíme koncepčně rozvíjet
Dovolte mi krátké ohlédnutí za uplynulým rokem nejen z pohledu senátora za Hradecko, ale také 
opozičního zastupitele města. Zároveň si dovolím několik obecných úvah. 

 Konec uplynulého roku nám, Hrade-
čanům, přinesl několik radostných 
událostí. Ředitelství silnic a dálnic 
zprovoznilo 13kilometrový dálniční 
úsek D35 mezi Opatovicemi a rych-
lostní silnicí R35 u obce Časy, díky 
čemuž došlo k odklonění tranzitní 
dopravy z centra Hradce. Už nyní 
došlo k podstatnému zklidnění auto-
mobilové dopravy ve městě, zejména 
na druhém silničním okruhu. V  pro-
sinci rovněž došlo k  otevření 22kilo-
metrového úseku dálnice D11 z  
Hradce Králové do Jaroměře. Tento 
úsek dálnice nejen podstatně pomů-
že obcím v  okolí Hradce, ale povede 
také k  poklesu dopravy na příjezdové 
trase od okružní křižovatky ČKD v 
Koutníkově ulici. Důležité je rozhod-
nutí centrálních orgánů, že vysoko-
rychlostní železniční trať směrem na 
Polsko do Wrocławi povede přes 
Hradec Králové. I když se vysoko-
rychlostní trati reálně dočkáme za 
desítky let, je strategicky důležité, že 
povede přes naše město, protože 
budoucí generace se do našeho hlav-
ního města dostanou vlakem za mé-
ně než půl hodiny. 

 Velkým přínosem Hradec je rovněž 
nová budova ČSOB, která obohatila 
zónu Aldis a díky které má naše 
město další krásnou stavbu. Určitě je 
možno velmi kriticky hodnotit cenu 
nově budované lávky u Aldisu ve výši 
134 milionů bez DPH, věřme tedy, že 
nová lávka bude skutečně architek-
tonicky zajímavou stavbou a přispěje 
k dopravnímu propojení zóny Aldis a 
Šimkových sadů s  centrem města 
pro pěší i cyklisty. Došlo k  zahájení 
výstavby fotbalového stadionu. Po-
kud má být naše město centrem 
východočeského regionu, o čemž 
není pochyb, kvalitní fotbalový sta-
dion mít musí, i když jde o finančně 
velmi nákladnou stavbu. Navržený 
stadion působí krásným dojmem, cel-
kové hodnocení stavby bude možno 
učinit až po jeho dokončení s ohle-
dem na finální cenu díla. 
 V případě dalších, pro město důle-
žitých investičních akcí, pak bohužel 
zůstalo jen u předvolebních slibů. 
Došlo k zastavení projektu revitali-
zace třídy Edvarda Beneše, která 
může reálně započít nejdříve v  roce 
2025, město se neposunulo při reali-
zaci projektu opravy Velkého náměs-
tí. Osobně považuji za důležité, že 
došlo k vyřešení otevřených otázek 
ve věci přijetí nového územního plánu 
a proces jeho přijetí tak může pokra-
čovat. Jsem rád, že jsem se na jeho 
řešení mohl jako zastupitel i senátor 

 Uplynulý rok byl bohužel také rokem 
nefunkčního vedení našeho města. 
Byť došlo k formálnímu rozpadu vlád-
noucí koalice, u moci fakticky zůstává 
ODS v koexistenci s ANO. Hradec 
Králové už mnoho měsíců nemá ná-
městka pro školství, sociální věci a 
životní prostředí. Vedení města chybí 
spolupráce a proaktivní řešení měst-
ských projektů s dlouhodobou kon-
cepcí, které jsou pro řádnou správu 
města zásadní. Pro Hradec Králové je 
to veliká škoda. Následkem tohoto 
stavu je i to, že jsme svědky nesyste-
matických kroků, jako bylo například 
vedením města velmi necitlivé schvá-
lené zdražení jízdného v městské 
dopravě, které bylo po kritice obratem 
zrušeno. Většina z  nás určitě chápe, 
že v době všeobecného růstu cen je 
potřeba přiměřeným způsobem zdra-
žit i jízdné. Nelze ale pochopit, že 
bychom měli šestinásobně zdra-
žovat jízdné seniorům, když ve vět-
šině českých měst jezdí zadarmo, 
nebo zpoplatnit dětské kočárky. 

podílet. Mnoha občanům se může 
přijetí územního plánu zdát vzdále-
nou věcí, jeho přijetí je ale naprosto 
zásadní pro další rozvoj města, včet-
ně výstavby nových bytů, kterých se 
Hradci nedostává a jejichž cenový 
nárůst patří k  nejvyšším v Čechách.   

 Dalším příkladem je neschválení 
návrhu městského rozpočtu tak, jak 
byl předložen vedením města. Na 
úpravách rozpočtu jsme společně s  
dalším zastupiteli pracovali o vánoč-
ních svátcích. Požadovali jsme na-
výšení výdajů na školství či inves-
tice v sociální oblasti.  Na mimo-
řádném zastupitelstvu 31. ledna se 
podařilo najít shodu a rozpočet města 
na rok 2022 schválit.

 Závěrem mi dovolte několik obec-
nějších úvah. Všichni se určitě shod-

 Naše krásné město je tedy třeba 
koncepčně rozvíjet a je hlavně na 
vedení města, aby na koncepčním 
rozvoji Hradce Králové důsledně a 
poctivě pracovalo.

neme, že naše město je městem 
krásným, ve kterém se dobře žije a 
které bude ještě dlouho profitovat 
z architektonicky městotvorné práce 
našich předků v čele s architekty Ja-
nem Kotěrou, Josefem Gočárem, 
Oldřichem Liskou a mnohými dalšími 
a rovněž z  vizí Dr. Františka Ulricha a 
dalších velkých starostů. Na hra-
decký Salon republiky jsme právo-
platně pyšní. 

 Je ale třeba, abychom z historického 
pojmenování města Salon republiky 
nejen žili, ale aktivně ho rozvíjeli i do 
budoucna. A tady si přiznejme, že se 
nám to v posledních letech ne zcela 
daří. Dlouhodobě klesá počet oby-
vatel, mladá generace narozená 
v Hradci se sem nevrací a odchází žít 
jinam, včetně absolventů hradec-
kých vysokých škol. Nárůst ceny byd-
lení v Hradci Králové je jeden z  nej-
vyšších v celé republice. V žebříčcích 
nejoblíbenějších měst k životu se 
Hradec Králové v posledním hodno-
cení umístil na 17. místě, což sice 
není až tak špatné, ale kdysi jsme 
v tomto směru bývali pravidelně na 
prvních příčkách. Hradec předbíhají 
jiná města, ať už je to například 
Litomyšl v oblasti urbanismu, archi-
tektury a rozvoje veřejného prostoru, 
nebo Brno v oblasti vědy, výzkumu, 
technologií a inovací, které v tomto 
směru předbíhá už i Prahu. 

 Nezbývá než věřit, že vedení města, 
které vzejde z podzimních komunál-
ních voleb bude vedením funkčním, 
založeným na spolupráci, týmovém 
duchu, koncepci a městotvornosti, a 
naše město posune do předních řad, 
kde si bezesporu zaslouží být. 

 V rámci rozvoje našeho města se dlouhodobě věnuji projektové podpoře 
vědy, výzkumu, zdravotnictví a inovací v moderních technologiích, která by 
směřovala k vybudování hradeckého „biomedical valley“. Prvním krokem je 
realizace projektu Mephared II. Jde o výstavbu nové společně budovy 
pro Farmaceutickou a Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci 
Králové vedle areálu Fakultní Nemocnice Hradec Králové v hodnotě přes 2,7 
miliard korun. Nový objekt tak bude sloužit především vzdělávání, Mephared II 
rovněž přivede do našeho města i špičkovou vědu, inovace a nové 
technologie. Vzniknou nová pracovní místa, stavební sektor dostane 
potřebnou injekci a Hradec Králové posílí jako město, v němž se dělá kvalitní 
aplikovaný výzkum. Po úvodních schůzkách s děkany hradeckých fakult Uni-
verzity Karlovy jsem se obrátil na senátory v širším regionu východních Čech s 
žádostí o podporu projektu. Jsem rád, že všichni oslovení senátoři se rozhodli 
projekt podpořit. Následně jsme se obrátili na odpovědné ministry a věřím, že i 
tato aktivita napomůže tomu, že se projekt Mephared II co nejdříve uskuteční. 

Mephared II a rozvojová zóna
u Fakultní nemocnice Hradec Králové 

Územní plán Hradce Králové 

 Město sice po dlouhé době vyřešilo souhlasy potřebné k vydání územního 
rozhodnutí, mezitím ale vypršela platnost některých klíčových doku-
mentů, které radnice potřebuje k jeho získání. Rekonstrukce Benešovky je 
tedy v nedohlednu, a pokud se teď všechno podaří rozjet, k jejímu započetí 
může dojít nejdříve v roce 2025! 
 V mezidobí je ale třeba řešit alespoň zlepšení nejvíce neuspokojivých míst, 
například krycí stání na popelnice, která nejsou v projektu zahrnuta. I z  tohoto 
důvodu jsme jako opoziční zastupitelé navrhli a prosadili navýšení výdajů na 
Benešovku o 10 milionů Kč, a tak došlo k přepracování předchozího rozpočtu, 
který navrhlo vedení města a který nebyl schválen. 

 

 Dlouhodobě sleduji třídu Edvarda Beneše - Benešovku a projekt její revita-
lizace. V minulosti padlo ve věci rekonstrukce Benešovky mnoho slibů, 
současná situace však bohužel není radostná.

 Vedle celkové rekonstrukce Benešovky se věnuji i dalším projektům, zejmé-
na bytovému domu v Durychově ulici. Na jedné straně územní plán na dotče-
ných pozemcích umožňuje výstavbu bytů, na druhé straně je třeba zajistit, aby 
celková podoba výstavby včetně dopravního napojení respektovala zájmy 
města, občanů a obyvatel v lokalitě Durychovy ulice. Absolvoval jsem
v této věci mnohá jednání, včetně přímých jednání s  investory projektu, a 
jsem přesvědčen, že město může s investorem vyjednat podmínky, které 
budou výhodné. Důležité je, aby byly přesně popsány ve smlouvě s investo-
rem, která se nyní bude připravovat, u jejíž přípravy bude rovněž místní KMS a 
kterou bude nakonec schvalovat zastupitelstvo města. Zásadní je rovněž 
důsledně trvat na plnění podmínek této smlouvy při realizaci projektu, aby 
nakonec nevzniklo něco jiného. I nadále budu tuto záležitost pečlivě sledovat.

Benešovka

 Dalším tématem, kterému jsem se v rozvojové lokalitě u Fakultní ne-
mocnice věnoval, je problematika parkování. Jde o dlouhodobý problém, 
na který upozorňuje nejen vedení Fakultní nemocnice, ale i starostové 
okolních obcí, jejichž občané hradeckou nemocnici navštěvují. Na jejich 
popud se věci nyní věnuje jak město, tak Fakultní nemocnice a Králo-
vehradecký kraj. Je potřeba důsledně tlačit na to, aby bylo parkování
u FNHK vyřešeno co nejdříve. Řešení spočívá ve výstavbě architektonicky 
citlivě uchopeného parkovacího domu v areálu hradecké univerzity a dále 
několika menších parkovacích domů v  areálu Fakultní nemocnice. 

Parkování u Fakultní
nemocnice

Železniční doprava pro Hradec budoucnosti 

sokorychlostní železnice mezi Pra-
hou a Hradcem by měla být poměrně 
bezproblémová, protože povede po 
rovinatém terénu a zrychlí a zkapa-
citní železniční spojení mezi Prahou 
a východem země. I tak je ale realiza-
ce tohoto VRT spojení mezi Prahou a 
Hradcem otázkou až roku 2030 a dá-
le, protože prioritními stavbami české 
VRT sítě jsou spojení Prahy s Dráž-
ďany a Prahy a Brna s Vídní.
 Nesmíme ale zapomínat na to, že 
se vedle výstavby vysokorychlostní 
trati plánuje i celková modernizace 
současné železniční sítě v Hradci a 
jeho okolí. Modernizace a zdvojkolej-
nění trati na Pardubice v první fázi 
zlepší spojení města na I. koridor a 
dvou velkých měst. Stěžejní součástí 
této stavby je modernizace hradec-

kého hlavního nádraží, která umožní 
další rozvoj železničního spojení HK. 
Tím je mimo jiné i modernizace a 
zdvojkolejnění tratě z Chocně přes 
Týniště, Hradec a Chlumec do Vel-
kého Oseka a dále do Prahy. S rea-
lizací prvních úseků Hradec - Chlu-
mec a Hradec - Týniště se zatím po-
čítá kolem roku 2025 (po modernizaci 
hlavního nádraží v HK), a až bude 
dokončena modernizace celé tratě 
až do Prahy (současný odhad je do 
pěti let), tak pak bude trvat cesta pří-
mým expresem z Hradce do Prahy 1 
hodinu. Jak vedení města Hradce 
Králové, tak Královehradeckého kra-
je by tak mělo modernizaci stávají-
cích tratí maximálně podporovat, 
abychom se jich dočkali opravdu co 
možná nejdříve.

Mephared II 

 Hradec je naše krásné město, přiznejme si ale, že sousedním Pardubicím závidíme vlakové spojení do Prahy, 
které rychlíkem trvá necelou hodinu. Nám z Hradce trvá stejná cesta skoro dvě hodiny. Mnozí z vás se určitě 
ptají, kdy i my se dostaneme do Prahy vlakem do hodiny?



Kalendář
a názory
občanů 

Paní Alice:
 Naši předci nám postavili krásné město s krásnou architekturou
z poč. 20 stol. Od r. 1989 neměl HK štěstí na osvícené, pracovité 
primátory, kteří by budovali město s vizí do budoucnosti a starali se 
řádně a odpovědně o majetek města. Střed města se za poslední tři roky 
změnil v jakýsi skanzen, kde nepřizpůsobiví lidé ničí majetek města, 
znečišťují okolí, holdují alkoholu a drogám. Magistrát města, 
dlouhodobě rozhádaný a nefunkční, nespravuje dobře majetek města. 
Městské domy a byty jsou zanedbané, pronajímané lidem, kteří 
dlouhodobě porušují svým chováním a jednáním sousedské vztahy. 
Řešení dlouhodobě neutěšené situace ze strany Magistrátu sociálním 
odborem a majetkovým odborem je ukázkou, jak nefunkční a 
byrokratický je státní aparát. Investice v HK jsou dlouhodobě ukázkou 
nízké úrovně odborné práce. Problémy jsou od toho, aby byly řešeny. 
Věřím, že nové zastupitelstvo, které vzejde z voleb, bude odpovědně 
spravovat majetek a dbát na celkový rozvoj města. Zakončím příspěvek 
něčím pozitivním. Oceňuji práci Filharmonie, je radost sledovat, jak se 
za ta leta proměnila a zkrásněla.

Vaše názory

Pan Michal:
 Do Slatiny jsme se s rodinou přistěhovali v roce 2019. Bydlení tam je 
skvělé. Nicméně absolutně nelze mluvit o tom, že bychom děti pustili na 
kolech nebo pěšky do škol či na kroužky. 
Mezi Hradcem a Slatinou bohužel chybí jakékoliv spojení pro pěší nebo 
pro cyklisty. Jít po silnici rovná se regulérnímu boji o přežití a věřte mi, že 
jsem si to jednou zkusil a je to opravdu bez přehánění boj o přežití.

Paní Martina:
 Na Hradci mám ráda právě architekturu z konce 19. stol. a první pol. 20 
stol., která dělá naše město jedinečným. A jako druhou věc rozsáhlé lesy, 
kde lze podle libosti trávit volný čas procházkou, jízdou na kole, na 
bruslích, během nebo třeba pozorováním zvířat a opékáním na ohni. 
Společnost Městské lesy HK dělá skvělou práci, která přináší užitek 
velkému množství obyvatel Hradce. A teď k tomu, co mi vadí. Když 
zůstanu u ‚‚domů", tak jsou to průtahy při pořízení nového územního 
plánu a odložení důležitých projektů jako oprava Velkého náměstí a 
Benešovky. Na náměstí máme stále jedno velké parkoviště a na obou 
koncích Benešovky (kromě opraveného středu) to vypadá opravdu 
žalostně. Také mi vadí, že Hradec místo toho, aby byl městem pro pěší a 
cyklisty, pro což tady máme ideální profil, je městem pro auta.

ZAJÍMAVOSTI O SENÁTU

Chcete také získat kalendář? Napište nám svůj názor k tomu, co se vám
na Hradci Králové líbí, jak se vám tady žije, co tady máte rádi a také co
vás trápí a co je podle vás potřeba změnit. Svoje připomínky pošlete
na emailovou adresu senator@janholasek.cz

 V budově Senátu trávím poměrně hodně času. Je to krásné a fascinující prostředí, kde pobývám rád. Senát 
je možno navštívit pouze několikrát za rok při příležitosti státních svátků, proto jsem v minulosti uspořádal 
několik mimořádných prohlídek pro obyvatele Hradecka. Pokud jste Senát ještě neměli možnost navštívit, 
jste srdečně zváni. A jako pozvánku o něm uvádím pár zajímavostí.                                                            .

 Ilona vystudovala Mediální a komunikační studia 
na UHK a Dějiny umění a kultury na Masarykově 
univerzitě v Brně. Během své pracovní kariéry 
působila v kulturní sféře, dále v několika médiích 
(Český rozhlas, Deník). Významné zkušenosti má 
též z oborů PR a marketing. Spolupracovala s UHK, 
kde vyučovala rétoriku a kulturu řeči a problematiku 

 Mojí pravou rukou je vedoucí mé senátorské kan-
celáře Ilona Dvořáková.

Představení mého senátorského týmu
  Jak v životě, tak v  práci se snažím obklopovat se šikovnými a kvalitními lidmi, se kterými společně vymýšlíme a rozvíjíme nové projekty a
pracujeme na těch stávajících.  Bez kvalitního týmu bych se neobešel. Proto bych vám rád svůj senátorský tým představil.

Mgr. Ilona Dvořáková Mgr. Josef Pavel

 Povoláním právník, zároveň rodilý Hradečák, 
v Hradci absolvoval Biskupské gymnázium Bohusla-
va Balbína, následně studoval právo v Praze a 
v Německu. V současné době pracuje jako advokátní 
koncipient. V Senátu se podílí hlavně na revizích 
zákonů, které chodí z Poslanecké sněmovny. Spolu 
se mnou vede centrum bezplatného právního pora-
denství. Je ženatý a má dvě děti - pokud ho nenajdete 
v kanceláři, je většinou někde s rodinou anebo s  uku-

lele v  ruce. Ačkoliv je právník, rád si dělá legraci ze sebe i z  ostatních. Josef je 
dlouholetý skaut a ve volném čase se věnuje rodině, turistice a učení se cizích 
jazyků, zejména němčiny. Další jeho zálibou je hudba - zpívá ve sboru a hraje 
amatérsky na několik hudebních nástrojů. Má rád přírodu a procházky novo-
hradeckými lesy, nejvíce si však odpočine u fyzické práce, např. sekání dřeva.

Kontakt na Senátorskou kancelář JUDr. Jana Holáska: Eliščino nábřeží 280/23, 500 03 Hradec Králové, tel.: +420 734 588 533, www. janholasek.cz,
senator@janholasek.cz. Sledujte mě také na mé facebookové stránce.

médií. Jako lektorka působí i v soukromé sféře. Je autorkou úspěšného 
cyklu pořadů Večery pod Bílou věží v Artičoku, napsala dvě knihy, které 
vydalo vydavatelství Regiona, jedna z nich je o historii našeho města - 
Genius loci starého Hradce Králové. Také je moderátorkou mnoha akcí - 
Mezinárodního nábřeží paromilů, festivalu Rychnovská osmička a spousty 
dalších. Podílela se a stále se podílí na různých kulturních i charitativních 
projektech. Ve volném čase se aktivně věnuje muzice a ráda vaří.

Tento úžasný kalendář vydal Garamon s.r.o.,
autorem fotografií je David Taneček

 Na své facebookové stránce Jan
Holásek - senátor za Hradecko
jsem uveřejnil výzvu, abyste mi
napsali, jak se vám v Hradci
Králové žije, co se vám tady
líbí a co byste si přáli změnit.
Odměnou byl překrásný kalen-
dář staveb architekta Josefa
Gočára v Hradci Králové a
Pardubicích. Moc děkuji za
vaše příspěvky, velmi mne
to potěšilo a inspirovalo k
další práci senátora i zas-
tupitele. Přišlo jich obrovské
množství. Děkuji vám za to.
Vybírám tři z  vašich odpovědí:

Vědeli jste, že:

 nechal vybudovat mocný
český šlechtic, vojevůdce
císařských vojsk Albrecht

Václav Eusebius z Valdštejna
(1583-1634) jako svou

pražskou rezidenci.

Valdštejnský palác,
sídlo Senátu,

Poté byl Senát zakotven
v Ústavě České republiky

 již k 1. lednu 1993,
první volby do něj se ale

konaly až v roce 1996. Loni
Senát oslavil 25. výročí

svého vzniku. 

V českých zemích
fungoval Senát v době

první republiky. 

 Na sklonku života byl prohlášen
za zrádce, císař jeho majetek
zabavil,  palác se tak i dostal

do vlastnictví Habsburků.
Poté ho za symbolickou cenu
od císaře odkoupil Maxmilián

z Valdštejna, Valdštejnové
pak palác obývali více

než tři sta let. Od roku 1945
je palác majetkem státu.

Albrecht z Valdštejna se
 ze svého sídla netěšil
dlouho, do své násilné

smrti v něm strávil
nanejvýš 12 měsíců. 

dosahují úctyhodné délky
340 metrů a šířky

až 172 metrů.

Rozměry areálu 
Valdštejnského paláce

Dominantou
Valdštejnské zahrady

je sala terrena.

Tato monumentální otevřená
stavba neměla v době svého

vzniku v palácových
zahradách obdoby.

 sloužila původně jako konírna,
kde bylo v době Albrechta

z Valdštejna ustájeno 37 koní.
Vévoda prý miloval koně více
než lidi. Každý kůň ustájený

v konírně měl nad sebou
údajně vlastní portrét

s patřičnými informacemi
jako jméno, stáří a chov,

ze kterého pocházel. 

Jednací sál – Senátu - 
hala dlouhá 60 metrů a

široká 8,6 metrů,

Komentované prohlídky
v Senátu s vaším senátorem

za Hradecko.

Zájemci o prohlídku pište
na adresu senator@janholasek.cz

Pokud covidová opatření dovolí,
organizuji pro obyvatele Hradecka

bezplatné prohlídky reprezentačních
prostor Senátu.

Senát je ustaven
v mnoha zemích v Evropě

i jinde ve světě.

a je nedílnou součástí
 ústavních systémů těchto

 zemí. Senát jako horní komoru
 mají například v USA, Francii,

Velké Británii (Sněmovna lordů) ,
Rakousku či Německu

(Spolková rada).

za hradecko!

MÉ PŮSOBENÍ V SENÁTU V ČÍSLECH ZA ROK 2021

 Práce senátora, vedle aktivit spjatých s jeho regionem, spočívá zejména v projednávání návrhu zákonů ve výborech a 
na schůzi pléna Senátu, případně v senátních komisích. Za každý projednávaný zákon je odpovědný konkrétní senátor 
– zpravodaj, který má na starosti přípravu zpravodajské zprávy pro ostatní senátory, přípravu pozměňovacích návrhů a 
jejich projednání v Senátu. Mezi klíčové návrhy zákona, kterým jsem se věnoval, patří zejména zákony o exekucích, 
Listina základních práv a svobod, trestní zákoník a novela zákona o soudech a soudcích.

účast na jednání
pléna Senátu

95% 96% 100%
účast na Ústavně-

právním výboru
účast na jednáních

Stále komise pro Ústavu ČR

zpravodajských
zpráv

počet mých
hlasování

12701 5
odpovědnost za 
klíčové zákony

pozměňovacích
návrhů zákona
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