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Úspěch Black Buřiňos v Senátu
Skvělý dixielandový koncert v rámci Kulturního léta nadchl Pražany

Jeden z nejlepších mladých dixielandů v
republice - Black Buřiňos ze Základní
umělecké školy v Týništi nad Orlicí
zahrál v srpnu v rámci Kulturního léta v
Senátu. Stalo se tak na pozvání senátora
Miroslava Antla a kdo byl koncertu
přítomen potvrdí, že mladí muzikanti
doslova nadchli pražské publikum. 

„Jsem hrd a pyšen, že mám ve svém
regionu tak skvělé muzikanty, navíc je to
parta skvělých kluků v čele s ředitelem
ZUŠ v Týništi nad Orlicí Pavlem
Plašilem,“ uvedl Miroslav Antl
bezprostředně po koncertu.

Z celého vystoupení jsme pro Vás
připravili reportáž, na kterou se lze podí-
vat na webových stránkách senátora
Antla v rubrice „Videa“. 

man
Miroslav Antl a Black Buřiňos s vedoucím ZUŠ Týniště nad Orlicí Pavlem Plašilem
v Sala terrena ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR.  

Vážení spoluobčané, 
jako každý rok Vám nabízím ohlédnutí za uplynulým rokem z pohledu Vašeho
senátora a z části i krajského zastupitele v Královéhradeckém kraji, ale pro své
studenty (a jejich rodiče) i vysokoškolského pedagoga přednášejícího trestní
právo na Univerzitě v Hradci Králové a Univerzitě v Pardubicích. 

Pátý Senátorský zpravodaj nabízí ohlédnutí
za činností senátora JUDr. Miroslava Antla v
roce 2013. Na politické scéně bylo velmi
rušno, vždyť rok s třináctkou na konci začal
amnestií prezidenta Václava Klause, přes
volbu nového prezidenta a pád vlády dospěl až
k předčasným volbám do Poslanecké
sněmovny. 

Senátor a předseda
Ústavně-právního
výboru Senátu
Parlamentu ČR,
čestný člen Českého
klubu olympioniků,
JUDr. Miroslav Antl
byl 30. ledna 2013 zvolen Českým
olympijským výborem členem Legislativní
rady Českého olympijského výboru. 
„Sportovcům v regionu jsem slíbil, že jako
člen legislativní rady dohlédnu na to, aby se
peníze z loterií dostaly až do okresů,“ uvedl
Miroslav Antl. 

Senátor Antl členem
Legislativní rady ČOV

V pondělí 14. ledna 2013 zemřel ve
věku 81 let JIŘÍ VÍCHA, nejvýraz-
nější házenkářská osobnost v celé
historii české házené, ale hlavně
skvělý člověk a kamarád. 

Smutný začátek roku,
zemřel kamarád Jiří Vícha

„Měl jsem tu čest pokládat se za jeho
přítele,“ uvedl Miroslav Antl a dodal.
„Společně se Stanislavem Motlem
jsme dvakrát navrhovali Jiřího Víchu
na státní vyznamenání – Medaili za
zásluhy I. stupně. Senát náš návrh
akceptoval, ale prezident Václav Klaus
ho vždy zamítl, takže se Jirka tohoto
uznání za svého života nedočkal.“ 

(pokračování na straně 6)

Protože moje povinnosti jsou zejména (a
hlavně) senátorské, začínám svou činností v
Senátu Parlamentu ČR.
Loňský rok začal pro mne pracovně hned 2. 1.
2013, a to vyhlášením amnestie prezidentem
České republiky Václavem Klausem z 1. 1.
2013. Její rozsah i dopad pro stát a zejména
řádné občany byl zcela zásadní a pro
poškozené a oběti i zřejmě nenapravitelný.
Média o tomto nehorázném rozhodnutí
informují doteď…
Já jsem okamžitě reagoval tím, že jsem se tele-
fonicky dohodl s paní senátorkou Eliškou
Wagnerovou (předsedkyní Komise pro Ústavu
a parlamentní procedury) na dalších našich
krocích – a jako předseda Ústavně-právního

výboru Senátu Parlamentu ČR jsem ihned zor-
ganizoval vysoce odbornou konferenci, resp.
veřejné slyšení, k naší Ústavě, na téma
"Novoroční amnestie 2013: motivy, okolnosti,
důsledky", týkající se i pravomocí a
odpovědností prezidenta, včetně velezrady
jako jediného ústavního deliktu. Zájem
expertů byl veliký, když se konference
zúčastnili špičkoví odborníci na ústavní a
trestní právo, ale i nejvyšší představitelé
českých soudů a státních zástupců. Následně
jsme společně se senátorem Jiřím
Dienstbierem, senátorkou Wagnerovou aj.,
podali návrh na historicky ojedinělou ústavní
žalobu na Václava Klause Senátem PČR pro
velezradu. Tu horní komora schválila. Ústavní
soud ČR sice řízení zastavil, ale je třeba
zdůraznit, že nešlo o rozhodnutí o vině či
nevině, ale o rozhodnutí ryze procesní.
S panem předsedou Senátu PČR Milanem
Štěchem jsme rovněž podali trestní oznámení
na tehdejšího premiéra Petra Nečase pro
zneužití pravomoci úřední osoby a příp.
nadržování, kdy sice příslušné státní
zastupitelství sice dodnes Petra Nečase pro
tento skutek nestíhá, ale čas ukazuje, že naše
podezření je správně, když amnestii neměl
spolupodepsat.

Co se týká legislativní činnosti, tak můj
Ústavně-právní výbor, a tedy celý Senát,
udržel v roce 2013 vysoký nadstandard v
opravách, změnách, popř. i zamítnutí,
vadných/chybných zákonů. Pokračoval tak v

mnou nastaveném trendu mnohonásobně
zvýšeném počtu kontroly souladu zákonů s
právním pořádkem ČR i v legislativně
technických změnách. 
Za zmínku jistě stojí, že jsem s dalšími sená-

tory podal návrhy k Ústavnímu soudu na
zrušení částí některých zákonů, za všechny
jmenuji Úhradovou vyhlášku, která dále zad-
lužovala nemocnice – a byla zrušena,

diskriminace pracujících důchodců, kteří si
nesměli snižovat daňový základ aj. O tom a
také o konferencích, které ÚPV v Senátu
zorganizoval, se dočtete na straně 2. 

Velice významné pro Parlament ČR,
prezidenta republiky a občany jsou volby
soudců Ústavního soudu. V roce 2013 se můj
výbor zabýval projednáním 12 žádostí prezi-
denta republiky o vyslovení souhlasu Senátu

PČR s jmenováním soudce Ústavního soudu…
Ústavně-právní výbor je vždy výborem
garančním – a já jsem vždy garančním zpravo-
dajem.

Také letos jsem se společně se svými přáteli
zúčastnil desítek akcí na Rychnovsku,
Choceňsku a Pardubicku - Holicku. Alespoň
některé jsme zaznamenali do zpravodaje na
stranách 4, 5 a 8.        (pokračování na str. 2)

Ústav sociální péče v Kvasinách uspořádal v roce 2013 17. ročník v přehazované mentálně postižených sportovců. Akci
podpořil i Fond Miroslava Antla pro rozvoj regionu, a tak senátor Antl na kurtech v Kvasinách nemohl chybět. Foto: man

Rozsah i dopad lednové amnestie byl zásadní a pro poškozené a oběti i zřejmě nenapravitelný 
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Omezení imunity (konečně) prosazeno!
Mnohaleté průtahy kolem omezení  imunity
zákonodárců skončily. Senátor Miroslav Antl
konečně prosadil omezení imunity senátorů,
poslanců a soudců Ústavního soudu.

Jako zpravodaj předloženého návrhu v Senátu
zdůraznil, že dosavadní ústavně-právní úprava doživotní
trestněprávní nestíhatelnosti byla nezdůvodnitelná a v
Evropě ojedinělá.

„O takováto prvenství by Česká republika stát
neměla…  Navíc ústavním zákonem č. 71/2012 Sb., jímž
byla novelizována Ústava v souvislosti se zavedením
přímé volby prezidenta republiky, došlo s účinností od
8. března 2013 k omezení trestněprávní imunity
(nestíhatelnosti) prezidenta republiky pouze na dobu
výkonu jeho funkce. Proč by tedy členové Parlamentu a
soudci Ústavního soudu měli požívat širší ústavní

ochrany než hlava státu?“ uvedl také senátor Antl.  
Předloženým návrhem ústavního zákona se dosavadní

doživotní nestíhatelnost pro trestné činy poslance, sená-
tora a soudce Ústavního soudu, která nastává v případě
odepření souhlasu s trestním stíháním, nahrazuje
nestíhatelností, jež je omezena jen na dobu trvání
mandátu člena Parlamentu, resp. funkce soudce
Ústavního soudu.

V roce 2013 se pod záštitou senátora
JUDr. Miroslava Antla a ÚPV konalo v
Senátu několik významných akcí.
Připomeňme ty nejdůležitější.
l Jednou z nejvýznamnějších akcí roku 2013,
kterou 21. února uspořádal Ústavně-právní
výbor Senátu Parlamentu ČR, bylo veřejností i
odborníky velmi očekávané veřejné slyšení na
téma „Novoroční amnestie 2013 - motivy,
okolnosti, důsledky“. 
lV rámci Dne bezpečnějšího internetu, který
proběhl v úterý 5. února 2013, uspořádalo
Národní centrum bezpečnějšího interne-
tu (= NCBI) ve spolupráci se svými part-
nery tiskovou konferenci. Senátor Miroslav
Antl v rámci svého vystoupení mj. zdůraznil
intenzivní spolupráci „svého“ senátního
ústavně-právního výboru, který spolu s ním
přebírá záštity a spoluorganizuje konference a
semináře NCBI v Jednacím sálu Senátu
Parlamentu ČR. 
l V květnu Ústavně-právní výbor Senátu
Parlamentu ČR uspořádal ve spolupráci s
Národním centrem bezpečnějšího internetu
(NCBI) tradiční jarní konferenci tentokrát s
názvem „2013 - Novinky v prevenci online
kriminality“, která propojila odborníky z
oblasti informačních a komunikačních tech-
nologií, státní i firemní sféry a odborníky
pracující s dětmi a mládeží – zejména peda-
gogy, sociální pracovníky, knihovníky atd.
Gestorem konference byl JUDr. Miroslav Antl,
předseda ÚPV Senátu PČR.

lV úterý 8. října zorganizoval Ústavně-právní
výbor Senátu Parlamentu České republiky, a to
pod záštitou jeho předsedy doktora Miroslava
Antla, odbornou konferenci s názvem "Média,
právní ochrana dítěte v předškolním věku
a její pedagogická podpora". „Jedná se již o
třetí konferenci, kterou náš Ústavně právní
výbor Senátu PČR na toto téma pořádá. První
byla zaměřena na problémy středního školství
a druhá na základní školy,“ uvedl Miroslav
Antl, který v sále přivítal více než 100
pedagogů z celé republiky.

Konference 
v Senátu 2013

ODSTRANĚNÍ DISKRIMINACE
PRACUJÍCÍCH DŮCHODCŮ

Od 17. března 2013 senátor JUDr.
Miroslav Antl pracně sháněl potřebných
(dalších) 16 podpisů svých kolegyň a kolegů
v Senátu Parlamentu ČR pod návrh na
zrušení některých ustanovení zákona
č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
účinném od 1.1.2013, a to ve slovech: „daň
se nesnižuje u poplatníka, který k 1. lednu
zdaňovacího období pobírá starobní důchod
z důchodového pojištění nebo ze
zahraničního povinného pojištění stejného
druhu“. 

Tento návrh k Ústavnímu soudu ČR
připravil, resp. precizně zpracoval, vážený
pan profesor JUDr. Aleš Gerloch, CSc.,
děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze.
Smysl návrhu je v podstatě jednoduchý,

když zrušením "inkriminovaného" textu by
došlo k odstranění sociální diskriminace
pracujících důchodců. Jde totiž o
ustanovení, které je od počátku protiús-
tavní, když je v rozporu s Listinou základ-

ních práv a svobod i  Mezinárodním paktem
o občanských a politických právech. V
důsledku aplikace tohoto ustanovení jsou
osoby pobírající starobní důchod zbaveny
možnosti snížit si daň z příjmů o částku 24.
840,- Kč ročně. 

Přestože vedení ÚVV ČSSD nedoporučilo
senátorkám a senátorům Senátorského
klubu ČSSD tento návrh k podpisu, deset
členů SK ČSSD se k předsedovi Ústavně-
právního výboru Senátu Parlamentu ČR
Miroslavu Antlovi připojilo a k nim dalších
osm senátorů z jiných senátorských klubů a
předmětný návrh byl doručen k Ústavnímu
soudu ČR v Brně.

NÁVRH NA ZRUŠENÍ
„ÚHRADOVÉ VYHLÁŠKY“

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Po pracovním setkání s panem MUDr.
Milanem Kubkem, prezidentem České
lékařské komory a s panem JUDr. Janem
Machem, ředitel právní kanceláře ČLK, na
jednání Výboru pro zdravotnictví a sociální
politiku Senátu Parlamentu ČR podepsal

Senátor Antl bojuje za odstranění diskriminace 
pracujících důchodců i zrušení „Úhradové vyhlášky“ 
Vedle činnosti v rámci Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR,
o které Vás informujeme na následující stránce, vyvíjí senátor Miroslav
Antl další legislativní činnost. S dalšími senátory podal v roce 2013
několik návrhů k Ústavnímu soudu. Připomeňme ty nejdůležitější jako je
návrh na zrušení  diskriminace pracujících důchodců nebo zrušení
Úhradové vyhlášky, která dále zadlužovala nemocnice.

senátor JUDr. Miroslav Antl (společně se
členy tohoto výboru a dalšími senátory
Parlamentu ČR) Návrh na zahájení řízení o
zrušení vyhlášky č. 475/2012 Sb., o
stanovení hodnot bodu, výše úhrad
hrazených služeb a regulačních omezení
pro rok 2013 (tzv. Úhradové vyhlášky),
který byl podán k Ústavnímu soudu ČR.

Senátor JUDr. Miroslav Antl tak mj.
reagoval na skutečnosti zjištěné při
rozhovoru s ředitelem Oblastní nemocnice
v Rychnově nad Kněžnou a Oblastní
nemocnice v Náchodě Ing. Miroslavem
Vávrou, když předmětná „Úhradová
vyhláška“ je pro nemocnice likvidační.
Podání návrhu na zahájení řízení o zrušení

„Úhradové vyhlášky“ iniciovali shora
jmenovaní představitelé ČLK – a po
právním rozboru se s jejich argumentací,

uvedenou v návrhu, ztotožnila řada
senátorek a senátorů, zejména ze
Senátorského klubu ČSSD. 

PRODLOUŽÍ SE DOBA POBYTU 
V LÁZNÍCH ZPĚT NA 28 DNÍ?

Senátor JUDr. Miroslav Antl společně s
místopředsedou téhož výboru senátorem
MUDr. Vladimírem Plačkem a s
místopředsedou Výboru pro zdravotnictví a
sociální politiku Senátu Parlamentu ČR
senátorem MUDr. Radkem Sušilem (a s
dalšími osmnácti senátorkami a senátory)
podali k Ústavnímu soudu návrh na
zahájení řízení o zrušení vyhlášky č.
267/2012 Sb. ministerstva zdravotnictví ze
dne 27. 7. 2012. 

Tato vyhláška, účinná od 1. 10. 2012,
stanoví Indikační seznam pro lázeňskou
léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a
dorost – a senátoři požadují zrušení této
vyhlášky s možným časovým odstupem k
tomu, aby mohl být indikační seznam příp.
přepracován.   

Vzhledem ke kritické situaci v lázních, ve
kterých se počet pacientů, jejichž pobyt je
hrazen z veřejného zdravotního pojištění,
snížil mnohdy až o 50 %, ale i s ohledem na
medicínské hledisko, navrhují senátoři
budoucímu ministru zdravotnictví jako
první krok v této oblasti prodloužit základní
dobu pobytu v lázních zpět na 28 dnů.

Katedra sociální patologie a sociologie v Senátu
V roce 2013 navštívilo Senát přes 140 studentů prvního ročníku

Jak již ze Senátorských zpravodajů a webových stránek víte,
Miroslav Antl se věnuje také pedagogické činnosti. Již přes 20
let je univerzitním lektorem Katedry sociální patologie a soci-
ologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové,
členem Správní rady univerzity a dále také externím

přednášejícím trestního práva na Fakultě zdravotnických
studií Univerzity Pardubice. V rámci výuky je pro studenty
prvních ročníků připravena i každoroční návštěva Senátu,
který jen v roce 2013 navštívilo přes 140 studentů  Katedry
sociální patologie a sociologie.  Vedle přednášek na vysokých

školách Miroslav Antl často přednáší učitelům, pedagogickým
pracovníkům či vedoucím různých zájmových útvarů. S
velkým úspěchem se setkala například přednáška na téma
„Trestní právo ve školním prostředí“, kterou přednesl
Miroslav Antl učitelům na Svitavsku 23. září 2013.        man

Tradiční návštěva studentů Katedry sociální patologie a sociologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové v Senátu. 

UNIVERZITA 
HRADEC KRÁLOVÉ

KATEDRA SOCIÁLNÍ 
PATOLOGIE A SOCIOLOGIE

Univerzita Hradec Králové je
vysokou školou se čtyřmi fakultami
a téměř devíti tisíci studenty.
Katedra sociální patologie a
sociologie je součástí Pedagogické
fakulty a zaměřuje se na sociální
patologii a prevenci a sociální
komunikaci ve státní správě. 

Absolventi studijních oborů se
uplatňují jako pracovníci v
nápravných zařízeních, výchov-
ných ústavech pro mládež, v
oblasti penitenciární a postpeni-
tenciární péče, v systému preven-
tivně výchovné péče, jsou připra-
veni pro výkon profese pracovníka
policie v rámci všech policejních
služeb i v oblasti vězeňství apod.

(pokračování ze strany 1)

I nadále finančně podporuji přes „Fond
Miroslava Antla pro rozvoj regionu“
spolkovou činnost, zejména dobrovolných
hasičů v menších obcích (podrobnosti o
FMA na str. 7). 

Nástupem do funkce zastupitele Králové-
hradeckého kraje jsem, i díky Vašim hlasům,
získal další možnost, jak výrazně zlepšit
situaci v přidělování peněz, finančních inves-
ticí i dotací pro Rychnovský okres. Rovněž
pečlivě hlídám pro naše občany osud a další
vývoj Oblastní nemocnice v Rychnově nad
Kněžnou – a odrážíme snahy o případné
omezení provozu. Dobrou zprávou je, že do
rychnovské nemocnice šly další investice pro
rekonstrukci stávajících areálů a vybavení.
(více na straně 3).
V neposlední řadě bych dodal, že jsem rád, že

změnou mého asistenta v roce 2012 došlo k
zásadnímu zlepšení komunikace s občany v
regionu. Již přes rok je jím Mgr. Miroslav
Hofmann (učitel, sportovec, novinář), který je
Vám k dispozici nejen každé pondělí v
senátorské kanceláři v Rychnově nad
Kněžnou. Ostatně tam najdete i dalšího člena
našeho týmu, který nám vydatně pomáhá,
Honzu Duška.

Přeji Vám jen to dobré. 
Miroslav Antl

Ohlédnutí 
za rokem 2013
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Podívám-li se do seznamu kompetencí Senátu Parlamentu České
republiky, zjišťuji, že náš ústavně-právní výbor (ÚPV) plní takřka
všechny (v rámci našich doporučení pro plénum Senátu). Nejčastější
činností je samozřejmě projednávání návrhů zákonů postoupených
Poslaneckou sněmovnou a mezinárodních smluv, tedy posuzování
souladu navrhovaných zákonů a jejich novel a mezinárodních smluv s
ústavním pořádkem ČR.  Projednáváme však i například doporučení k
souhlasu se jmenováním soudců Ústavního soudu.
Stejně jako ostatní výbory projednává náš výbor věci, které jsou nám
přikázány Organizačním výborem Senátu PČR. K tomu si dovolím přičinit
poznámku, že Organizační výbor v posledních dvou funkčních obdobích
zjevně uvítal zvýšenou aktivitu ústavně--právního výboru, což se projevilo
na výrazně zvýšeném počtu přikazovaných věcí (senátních tisků) – a naší
součinností při vybírání senátních tisků k projednání v ÚPV.

Ke konkrétní činnosti Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR
si neodpustím aspoň stručnou bilanci, založenou na faktech a číslech: Při
svém nástupu do Parlamentu ČR na začátku 7. funkčního senátního
období jsem byl zvolen místopředsedou ÚPV. V té době byl předsedou výboru
senátor Jaroslav Kubera – a projednávali jsme pouze věci, které nám
Organizační výbor přidělil. V tomto dvouletém období uskutečnil náš výbor 29
schůzí, přijal celkem 77 usnesení k senátním tiskům a projednal 6
mezinárodních smluv.

V 8. funkčním období, kdy jsem byl zvolen předsedou, aktivita Ústavně-
právního výboru Senátu Parlamentu ČR několikanásobně vzrostla, když jsme
na 54 schůzích projednali 152 návrhů zákonů, dále 20 senátních návrhů
zákonů, 24 mezinárodních smluv, 13 evropských tisků a několik desítek
dalších senátních věcí – a celkem výbor přijal 257 „věcných“ usnesení… Bez
nadsázky lze konstatovat, že náš výbor byl jasně nejvýkonnější ze všech
senátních výborů, což ostatně potvrdil i Organizační výbor.

S ohledem na článek 46 odst. 1 Ústavy ČR, dle něhož musí Senát projednat
návrh zákona a přijmout k němu usnesení do třiceti dnů od jeho postoupení,
jsem se ve výboru pokusil zavést (aspoň základní) specializaci na různá právní
odvětví (podle profesí a praxe jednotlivých členů ÚPV), když některé zásadní
a složitější návrhy zákonů (zejména rekodifikace) by nebylo možné v uvedené
lhůtě nastudovat a projednat na naší schůzi – a je nutno je sledovat už od jejich
legislativního zrodu a podrobně pak i při projednávání v dolní komoře českého
Parlamentu. Ostatně jinak by výbor nemohl důsledně plnit svou základní, tj.
„opravnou a čistící“ funkci při úpravách zákonů v rámci legislativní činnosti.
Významnou součástí práce našeho výboru (coby garančního) je i podrobné
projednávání žádostí prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu PČR

se jmenováním soudce Ústavního soudu. V roce 2012 jsme projednali dvě
takové žádosti. Po tajném hlasování výbor tyto prezidentské žádosti
nedoporučil plénu Senátu Parlamentu ČR akceptovat – a prezident Václav
Klaus již po zbytek svého funkčního období (rok) další žádost naší parlamentní
komoře nepodal. Naproti tomu nově zvolený prezident republiky Miloš
Zeman podal krátce po svém nástupu do funkce žádost o vyslovení souhlasu
se jmenováním hned u čtyř kandidátů. Náš výbor jeho žádost neprodleně
projednal a po vysoce odborně vedené rozpravě doporučil u všech vyslovení
souhlasu s jejich jmenováním, což Senát PČR učinil hned v následujícím týdnu
(na plenární schůzi dne 25. 4. 2013) za osobní účasti navrhovatele prezidenta
Miloše Zemana. Již projednání v našem ústavně-právním výboru bylo velice
důstojné (až slavnostní), když prezidenta navrhovatelsky zastoupil vedoucí
jeho kanceláře (kancléř) pan Ing. Vratislav Mynář – a na schůzi se osobně
dostavili ministr spravedlnosti pan JUDr. Pavel Blažek a předseda Nejvyššího
správního soudu pan JUDr. Josef Baxa, kteří přišli podpořit některé kandidáty
na soudce ÚS. Ostatně je třeba zdůraznit, že účast významných hostů při
projednávání důležitých či sledovaných senátních tisků na schůzích našeho
výboru není ničím neobvyklým, když se schůzí účastní (krom ministrů či jejich
náměstků) i nejvyšší představitelé české justice, veřejný ochránce práv,
experti z různých odvětví práva aj. Významnou byla nepochybně i návštěva
předsedy české vlády Petra Nečase, který se osobně dostavil na výborovou
schůzi jako předkladatel. Paradoxně byl jediným zástupcem ODS, neboť se na
výbor nedostavil žádný ze senátorů (členů ÚPV) z ODS.

Náš výbor dále každoročně projednává Zprávu vlády o přejímání
legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v Evropské unii,
pravidelně se zabývá výročními zprávami Nejvyššího kontrolního úřadu,
Úřadu pro ochranu osobních údajů, jakož i Souhrnnou zprávou o činnosti
veřejného ochránce práv, ale i Výroční zprávou Ústavu pro studium
totalitních režimů. Zvýšená aktivita výboru se projevila i v dalších
činnostech, když namísto jediné konference za 7. funkční období jsme v
dalším funkčním období uspořádali celkem 14 konferencí, seminářů a
veřejných slyšení, vždy k aktuálním otázkám, týkajícím se legislativy, ale
i prevence a dopadů právních předpisů na praxi a zejména na občany.

Pro nedostatek místa zmíním mezinárodní kolokvium „Speciální
protikorupční úřad – efektivní nástroj v boji proti korupci“ (o této
přínosné akci jsem napsal samostatný článek pro časopis Senát č.
4/2012), dále konference k Ústavě ČR, k přímé volbě prezidenta, ale i k
právní pomoci a další problematice, týkající se náplni práce a povinností
ústavně-právního výboru. Významnou akcí ÚPV, a to i účastí nejvyšších
představitelů českých soudů a státních zástupců a expertů na ústavní a
trestní právo, bylo nepochybně veřejné slyšení na téma „Novoroční

amnestie 2013: motivy, okolnosti, důsledky“. Ústavně-právní výbor Senátu
PČR každoročně pořádá společně s Národním centrem bezpečnějšího inter-
netu (NCBI) odborné konference zaměřené na prevenci internetové krimi-
nality a stávající legislativu. V letošním roce proběhla další konference dne
14. 5. na téma: „2013: Novinky v prevenci online kriminality“. Záznamy z
konferencí jsou uveřejněny na internetových stránkách Senátu.

Mezi další akce výboru patří (stejně jako u dalších senátních výborů)
výjezdní zasedání a zahraniční aktivity výboru. V této části zcela odkazuji na
kvalitní a velice podrobné zápisy, pořizované tajemnicí výboru paní JUDr.
Květou Skoupou. Tyto záznamy jsou nejen dokumentací činnosti našeho
ÚPV, ale i relevantním zdrojem informací pro zájemce o zkušenosti ze
zahraničí. Závěrem mohu konstatovat, že aktivita našeho výboru nepolevuje
ani v 9. funkčním období ÚPV, kdy ÚPV má ke konci dubna 2013 za sebou
13 schůzí – a přijal již 61 usnesení k 49 senátním tiskům. ÚPV pracuje v
novém složení a pochvalně na adresu svých kolegů dodávám, že se účast
členů ÚPV na schůzích výrazně zlepšila – a výbor zatím neměl problém s
neúčastí (či dokonce „bojkotem“), a tedy s přijímáním usnesení.

V ÚPV jsou všichni čtyři právníci, kteří se postupně do horní komory
českého Parlamentu ČR dostali, což je necelých 5 % celkového počtu
senátorek a senátorů. K tomu však dodávám, že pro řádné a kvalifikované
projednávání senátních tisků a odborně vedené rozpravy jsou vždy přínosné
praktické zkušenosti senátorů z jiných odborností, když tito mohou posoudit,
jaké konkrétní dopady navrhované změny přinesou pro profesní pracovníky
a zejména pro občany. K tomu považuji za nutné dodat, že rozpravy v ÚPV
jen výjimečně přerostou do politických rozepří – a jsou v drtivé většině
vedeny věcně. I za to mohu svým kolegům poděkovat…!

Miroslav Antl
předseda Ústavně-právního výboru Senátu PČR

Zdroj: časopis Senát 2/2013

ÚPV není jen opravnou špatných zákonů
JUDr. Miroslav Antl hodnotí činnost svého Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR

NOVÁ TOČNA I SILNICE

A výsledky se již dostavují. V září 2013 byla
otevřena nová točna pro autobusy u
vlakového nádraží v Opočně.  Díky točně
budou moci cestující v Opočně přestupovat
bezpečněji a pohodlněji. Na projekt poskytl
Královéhradecký kraj městu dva miliony
korun.
„Prostor před vlakovým nádražím, kde
cestující přestupovali, byl již ve velmi špat-
ném stavu. Rozhodli jsme se proto Opočnu
poskytnout peníze na vybudování nové
točny. Pro cestující a školáky tak bude
přestupování v Opočně z vlaku na autobus a
naopak daleko bezpečnější a pohodlnější.
Zároveň to vylepší i dopravní podmínky pro
autobusy,“ řekl náměstek hejtmana
Karel Janeček při sobotním
slavnostním otevření točny.

Senátor Miroslav Antl, který se
slavnostního otevření také zúčastnil

komentoval investici slovy: „Jsem rád, že
se jedná o investici v mém senátním obvodu,
protože na ten kraj v minulých letech
zapomínal. V Opočně jsem byl několikrát,

Krajské volby v roce 2012 katapultovaly Miroslava Antla z 13. místa
kandidátky ČSSD na 1. místo, když získal vůbec nejvyšší počet
preferenčních hlasů v rámci všech politických stran. Již přes rok tak plní
roli zastupitele Královéhradeckého kraje. „Působení v zastupitelstvu
vidím jako další možnost, jak prosadit zlepšení situace v rozdělování
financí, investic a dotací pro Rychnovsko, které bylo v minulých letech
hodně opomíjené,“ uvedl ke své roli zastupitele Miroslav Antl. 

„Bez nadsázky lze konstatovat, že náš výbor je jasně
nejvýkonnější ze všech senátních výborů, což ostatně
potvrdil i Organizační výbor.“

V roce 2013 pracoval desetičlenný výbor v sestavě:
Miroslav Antl (předseda), místopředsedové: Miloš Malý,
Miroslav Nenutil, Vladimír Plaček a Miroslav Škaloud, 

členové: Jiří Dienstbier, Lubomír Franc, Jaroslav Kubera,
Tomio Okamura a Eliška Wagnerová

ZPRÁVY Z KRAJE 

Nové investice do silnic i do nemocnice v Rychnově! 
Z pozice krajského zastupitele mám další možnost, jak prosadit investice do rychnovského regionu

například jsme na fotbalovém stadionu
předávali míče mladým fotbalistům, ale na
oficiální pozvání pana starosty jsem zde
poprvé, a tak doufám, že ne naposledy.“

V říjnu se podařilo zahnat obavy ze zrušení
večerního spoje vedoucího z Rokytnice v
Orlických horách do Doudleb nad Orlicí.

Kraj se dohodl s obcemi a koordinátorem
dopravy, že ke změnám v jízdním řádu nedo-
jde, což byla na konci roku dobrá zpráva pro
všechny cestující na trase Rokytnice v

Orlických horách - Doudleby nad Orlicí.
Podvečerní vlakový spoj bude zachován! Při
projednávání této věci výrazně pomohl sená-
tor JUDr. Miroslav Antl, který vstřícný
přístup osobně dohodl na Krajském úřadu
Královéhradeckého kraje, když jde o
problematiku, která se citlivě a dlouhodobě
dotýká jeho senátního obvodu...

A jsou zde další investice v regionu – nová
silnice k hraničnímu přechodu Česká repub-
lika – Polsko v Bartošovicích v O. h., oprava
silnice v Deštném v O. h. a další. „Je třeba
poděkovat náměstku hejtmana Karlu
Janečkovi, díky jehož rychlým reakcím se
daří tyto investice realizovat,“ uvedl
Miroslav Antl. 

V OBLASTNÍ NEMOCNICI 
V RYCHNOVĚ SE INVESTUJE

Samostatnou a významnou regionální kapi-
tolou je osud Oblastní nemocnice v
Rychnově nad Kněžnou. Veškeré kroky,
které se v nemocnici dějí, senátor Antl
neustále sleduje.
„O dění v rychnovské nemocnici mě
pravidelně informuje pan ředitel Vávra. V
roce 2013 proběhla demolice centrální
kotelny. Každá budova má nyní svůj lokální
zdroj tepla, což je ekonomicky výhodnější. V
současné době probíhá rekonstrukce

centrální sterilizace. Na vlastní oči jsem se
přesvědčil, že v areálu probíhá řada staveb-
ních úprav. I na nich je evidentní, že situace
je z pohledu pacientů na některých
odděleních neuspokojivá. Jde však o žalost-
ný stav z minulosti, který se nové vedení
nemocnice snaží napravovat za běžného
nepřerušeného chodu, resp. provozu,
nemocnice, což je samozřejmě ještě
komplikovanější,“ uvedl po návštěvě
nemocnice senátor Antl a dodal: „Je
nesmírně důležité, že jsou již zcela patrné
první výsledky fúze s náchodskou
nemocnicí. Pan ředitel mě navíc informoval
o dalších investicích v areálu, kdy dojde
postupně k výměně oken a zateplení budov,
v plánu je i rekonstrukce interiéru na
objektu operačních oborů. Občané i perso-
nál nemocnice vidí, že mnohdy úmyslně
předkládané nepravdy o omezení provozu či
dokonce uzavírání některých oddělení pouze
zneklidňují občany a narušují důvěru ve
vedení nemocnice. Pevně věřím, že evident-
ní zlepšení stavu nemocnice zejména
přispěje ke zklidnění situace…“
„Slíbil jsem, že budu osud nemocnice hlídat,
což i v budoucnosti hodlám dodržet. Kroky
pana ředitele Vávry jako zdejší senátor i za-
stupitel Královéhradeckého kraje vítám a
jednoznačně podporuji,“ uvedl na závěr
Miroslav Antl.

Nová točna pro autobusy v Opočně. Foto: man
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Premiérová záštita nad Barevným
volejbalem v Kostelci nad Orlicí

KRÁTCE Z REGIONU

Novou akcí roku 2013, nad kterou senátor
Miroslav Antl převzal záštitu, byl krajský
turnaj v Barevném volejbalu, který se konal
26. ledna v Kostelci nad Orlicí. 
“Barevný volejbal je akcí pro začínající volej-
balisty a volejbalistky s cílem přiblížit
volejbal předškolákům a školním dětem,”
vysvětlil hlavní pořadatel Luděk Ruprich z
volejbalového oddílu Réma Rychnov.
Na 8 kurtech hrálo v 58 družstvech 160 dětí

z celého Královéhradeckého kraje.
A jak se líbil turnaj senátoru Antlovi? 
“Když jsem vstoupil do haly a viděl hemžení
tolika dětí, trenérů a rodičů, tak to byl pro
mě trochu šok a příjemné překvapení. Je
známo, že se snažím podporovat
mládežnický sport a každou takovou akci
vítám a rád podpořím. Obdivuji pořadatele,
jak vše dokázali zvládnout, ale bylo vidět, že
mají s podobnými akcemi zkušenosti.” 

Dny Holicka ve znamení sportu i kultury

100. výročí základní školy v Dobříkově
Kulaté výročí si žádá důstojné oslavy.

Pořadatelé pečlivě připravili celodenní
program, dopoledne si mohli návštěvníci
prohlédnout celou školu včetně historicky
zařízené třídy s dobovými učebnicemi,
lavicemi i katedrou! Mezi návštěvníky
nechyběl ani senátor Miroslav Antl, který si
prohlédl školu v doprovodu ředitelky Mgr.
Věry Paličkové. 
„Navštívil jsem již několik škol, a tato v
Dobříkově na mě působí velmi příjemným,
útulným dojmem. Je sice menší, ale přesto tu

mají děti vše, co potřebují, včetně moderních
vyučovacích pomůcek a dětského hřiště
přímo za školou,“ uvedl během prohlídky
Miroslav Antl.  
Spokojenost se spoluprací s obcí a s výhodami
menší obecní školy neskrývala ani ředitelka
školy Věra Paličková. „Učila jsem na více
školách a ve velkých městech. V Dobříkově
působím od roku 2001 a již bych neměnila.“
Poděkování za pozvání, ale hlavně za skvěle
zorganizovanou akci patří starostovi Jiřímu
Svatošovi a celému organizačnímu týmu.

Dětský den 
v Cháborech 
plný sluníčka 

Velmi nabitý program měl v sobotu 15. června
2013 senátor JUDr. Miroslav Antl, když
navštívil tři významné akce v regionu. V
dopoledních hodinách přijal pozvání na oslavy
140 let SDH ve Vamberku. Odpoledne
nechyběl na tradičním Dětském dni ČSSD v
Cháborech a následně s Pojízdnou senátorskou
kanceláří přejel do Dobříkova, který slavil sté
výročí založení místní základní školy. 
Místní organizace ČSSD v Opočně,
Dobrušce a Kvasinách pořádá Dětský den v
Areálu zdraví v Cháborech pravidelně a
pravidelně se ho účastní také senátor
Miroslav Antl.
„Největší atrakcí bylo nastříkání pěny od
hasičů z Domašína, ve které se děti náležitě
vyřádily,“ uvedl za organizátory Roman
Barták.

Za starosty Holicka do Tábora Mlýnek

V pátek 17. května se senátor JUDr. Miroslav Antl zúčastnil setkání starostů Dobrovolného
svazku obcí Holicka, které se uskutečnilo v areálu tábora Mlýnek u Velin. 
„Na setkání starostů Holicka nejsem poprvé a vždy mě osloví příjemná atmosféra a přátelské
vztahy, které tu mezi starosty panují. Při posledním setkání na Mlýnku v září loňského roku mě
pan starosta Velin Petr Krejcar provedl areálem, který, jak jsem dnes viděl, obec stále vylepšuje,
což je dobře,“ uvedl Miroslav Antl.  

Nejúspěšnější
sportovci 

Rychnovska

V pátek 1. února se v Rychnově nad
Kněžnou vyhlašovaly výsledky ankety
„Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku
2012". Mezi pozvanými hosty nechyběl vedle
sponzorů, starostů měst a obcí, také senátor
Miroslav Antl.  V roli předávajícího pak mohl
pogratulovat Sportovní osobnosti roku 2012,
kterou se stal automobilový závodník týmu
Škoda Motorsport Jan Kopecký (na snímku). 

Oslavy 90 let volejbalu v Chocni 

V sobotu 8. června slavil volejbal v Chocni 90
let. A byly to oslavy nadmíru vydařené.
Dopolední turnaje všech věkových kategorií
vystřídaly mažoretky, nechyběla exhibice
mužů Chocně s extraligovým týmem ČZ
Praha a večerní posezení s hudbou.
Pozvání na oslavy přijal i senátor Miroslav
Antl, který přes nabitý program dorazil do
Chocně rovnou z pracovní zahraniční cesty. A

dostalo se mu vřelého přivítaní od
choceňských oslavenců v čele s předsedou
klubu Aloisem Vrátilem a manažerem klubu
Ivo Tomanem. „12. ledna jsem zde předával
20 míčů malým volejbalistkám a slíbil jsem,
že na oslavách určitě nebudu chybět. Jsem
rád, že jsem s Pojízdnou senátorskou
kanceláří a mými kamarády dorazil a svůj slib
tak splnil,“ uvedl mimo jiné Miroslav Antl.

Senátorská záštita
nad rychnovskou

Bambiriádou 2013 

Bambiriáda – celostátní akce, která je aktivní
prezentací občanských sdružení dětí a
mládeže a středisek volného času, se
uskutečnila 22. – 23. května na zámku v
Rychnově nad Kněžnou. Záštitu nad akcí
převzal senátor JUDr. Miroslav Antl, který se
zúčastnil celého prvního dne. 

Pořadatelem rychnovské Bambiriády je již
7. rokem rychnovské Déčko (Dům dětí a
mládeže) a u všech sedmi ročníků byl ředitel
Déčka Mgr. Josef Solár. „Díky pochopení
paní hraběnky Andrey Kolowrat-Krakowské
můžeme pořádat Bambiriádu v krásných
prostorech zámku v Rychnově nad Kněžnou.
Bambiriáda je živá přehlídka. Děti si mohou
vše samy vyzkoušet a rodiče se u stánků
podrobně informovat o aktivitách toho či
onoho sdružení. Mnohem lépe se tak mohou
rozhodnout, jakou volnočasovou aktivitu
zvolí. Jako každý rok se u nás prezentují
desítky sdružení z Rychnovska a okolí.“

V Barevném volejbalu nejsou nejdůležitější výsledky, ale radost ze hry samotné.

Miroslav Antl se starosty Holicka. 

Miroslav Antl gratuluje předsedovi volejbalového oddílu Aloisi Vrátilovi. 

V rámci oslav obdivovali návštěvníci tuto historickou učebnu.

Starosta Holic Mgr. Ladislav Effenberk při slavnostním zahájení Dnů Holicka.

Dny Holicka jsou již tradicí. Letos se konaly po
sedmé a opět je pořádalo Město Holice ve
spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí
Holicka. Senátor Miroslav Antl přijal i letos
pozvání na slavnostní zahájení.
“Na Dny Holicka jezdím každoročně. Rád se
zde potkávám nejen s kamarády z Holicka, ale
také s polskými přáteli,“ uvedl Miroslav
Antl. V krátké slavnostní zdravici pak mimo
jiné řekl: “Vím, že neradi vidíte někoho z
Parlamentu, já se Vám vůbec nedivím. Přeji
Vám, abyste si oslavy náležitě užili, stejně jako

celý víkend. Nezapínejte televizi a počítač,
nenechte se rušit zprávami z médií, ale bavte
se s přáteli, odpočívejte, sportujte či jinak
relaxujte.” 
Oslavy jsou kombinací kulturního programu
se sportem. Ve dvou dnech se na pódiu
vystřídá několik hudebních i tanečních
souborů, na sportovištích změří své síly
například mladí fotbalisté, nohejbalisté, ale i
plážoví volejbalisté. Po celou dobu oslav je
zdarma otevřeno Africké muzeum Dr. Emila
Holuba.

Pohodou provázené oslavy v Kuněticích
V sobotu 22. června oslavili v Kuněticích 660
let od založení obce. A byly to oslavy vydařené,
podpořené sluníčkem a bohatým programem.
“Počasí máme objednané, zatím nám vždy
přálo,” sdělila nám hned po příjezdu do
Kunětic starostka obce Jana Lokajová.

Z nabitého programu nejvíce zaujaly
mažoretky, vystoupení Základní školy a
Praktické školy Svítání z Pardubic, vystoupení
známého imitátora Václava Faltuse, skvělá
barmanská show či zásah nejmladší přípravky
hasičů a hasiček z Horní Ředice. Miroslav Antl
v krátkém projevu poděkoval za pozvání,
následně diskutoval s občany, podepisoval své
knihy a Senátorské zpravodaje. 
Návštěva Kunětic přinesla Miroslavu Antlovi
jedno velké překvapení. Po letech se zde
setkal s kamarádem, basketbalovou legendou
Jaroslavem Kantůrkem.

Nečekané setkání s Jaroslavem Kantůrkem.

“Za tohle setkání jsem moc rád. Nevěděl jsem,
že Jarda žije v Kuněticích a v Kuněticích zase
někteří nevěděli, jakou sportovní legendu mají
v obci. Nyní už to budou vědět,” uvedl s
úsměvem Miroslav Antl. 

Memoriál Josefa Kloučka ve Chvojenci
Fotbalový oddíl TJ Sokol Chvojenec pořádá každým rokem poslední červencový víkend fotbalový
turnaj - Memoriál Josefa Kloučka. Nejinak tomu bylo i letos, kdy čtyři týmy bojovaly nejen mezi
sebou o celkové vítězství, ale také s obrovským vedrem. Pozvání paní starostky Jaroslavy Píšové
mezi fotbalisty přijal i senátor JUDr. Miroslav Antl. Společně předali funkcionářům, trenérům a
členům oddílu pamětní trička a poděkovali jim za práci, kterou vykonávají. 
„Vy jste ti nejdůležitější, bez kterých by sport v obcích a městech dávno zanikl. Jen musíte ještě
vydržet,“ uvedl při oceňování Miroslav Antl. Narážel tak na fakt, že funkcionářů i dětí ve
sportu stále ubývá. Ve Chvojenci ještě vloni hrály děti soutěž přípravek, pro letošní rok již oddíl
soutěž nepřihlásil pro malý počet dětí. Malí fotbalisté hostují v jiných klubech regionu.
„Samozřejmě mě to mrzí,“ uvedl Miroslav Antl a dodal: „Nejmenší fotbalisty ve Chvojenci jsme
v minulých letech podpořili nákupem míčů z našeho Fondu pro rozvoj regionu. Věřím, že se brzy
mládežnický fotbal do Chvojence zase vrátí.“ 
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Vydařené Pivní slavnosti v Chocni

KRÁTCE Z REGIONU

Další zastávkou senátora Miroslava Antla na
cestě po regionu byla v sobotu 17. srpna
Choceň. Místní Pivní slavnosti v Pelinách
jsou vyhlášenou akcí města. “Myslím, že
každého musí nadchnout prostředí, ve

kterém se slavnosti konají – louka u řeky
Orlice a les a skalnaté výběžky nad ní,
přijatelných 25 stupňů, není divu, že si
cestu za zábavou našly opět tisíce lidí,”
uvedl senátor Antl.

Práce dobrovolných hasičů si nesmírně vážím...

V roce 2013 navštívil Miroslav Antl rekordní počet
hasičských akcí. Stojí za to některé připomenout. 
l Vše začalo v sobotu 30. března 2013 na Shromáždění
představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu
Rychnov nad Kněžnou v Doudlebách nad Orlicí, kde
senátor Antl všechny přítomné ujistil, že stejně jako v
předchozích letech projede v letních měsících se svou
Pojízdnou senátorskou kanceláří celý region včetně
oblíbených hasičských oslav a soutěží. 
A pak již následovala jedna akce za druhou... 
l 15. června 2013 - oslavy 140 let SDH ve Vamberku
Starosta SDH Vamberk Vratislav Sokol ve svém projevu
mimo jiné ocenil práci pana senátora Antla a poděkoval mu
za pomoc s finančním zajištěním, bez níž by se oslavy
nekonaly vůbec. Zajímavým zpestřením oslav byl seskok
parašutistů přímo na náměstí.

l 6. července 2013 - oslavy 140 let SDH v Rokytnici v
Orlických horách
Na oslavy se sjeli dobrovolní hasiči z celého okolí a nechyběli
ani partneři z Polska. V rámci bohatého celodenního
programu se závodilo, předváděla se současná i historická
technika, a tak kdo si našel v sobotu na oslavy cestu, strávil
s rokytnickými hasiči příjemný den a večer zakončený
zábavou.
l 13. července 2013 - Podorlická liga ve Sněžném
Na louce za chatou Horalkou ve Sněžném sváděly týmy mužů
i žen z celého okresu souboje v požárním útoku. „Bylo to
velmi příjemné setkání, pan starosta sboru hasičů Josef
Krahulec je nesmírně skromný člověk, přitom se svým
týmem připravil krásnou akci. Věřím, že i příští rok najdou
ve Sněžném síly Podorlickou ligu zorganizovat,“ svěřil se se
svými pocity Miroslav Antl.

Se Stanislavem Motlem u archivářů
a kronikářů sdružení AKRON

Tavení skla dřevem v Deštném
Obec Deštné v Orlických horách a Muzeum

zimních sportů, turistiky a řemesel v
Deštném v Orlických horách uspořádaly
první srpnový víkend již XXII. ročník Tavení
skla dřevem. Pozvání paní starostky Aleny
Křížové k účasti na této významné akci
regionu přijal i senátor JUDr. Miroslav Antl,
který při zahájení uvedl:  
„Jak víte, do Deštného na Svátky dřeva
jezdím pravidelně, vloni jsem vynechal,
protože jsem byl na zahraniční pracovní
cestě. O to raději jsem tu dnes. Když se mě
novináři ptají, kam vlastně jezdím na dovole-
nou, odpovídám, že jsou to Orlické hory.“

Vzpomínková slavnost 
na počest Josefa Hybeše v Dašicích

Dětský den 
v Holicích

Také poslední prázdninový víkend strávil
senátor JUDr. Miroslav Antl ve svém regionu.
Navštívil Dětský den v Holicích, na zámku v
Doudlebách nad Orlicí se v rámci
Doudlebského plenéru 2013 pozdravil s
výtvarníky z Čech, Moravy a Slovenska a
chybět nemohl ani na tradičním Rychnovském
jarmarku na Poláčkově náměstí. „Do regionu
jezdím pravidelně, takže z mé strany se
nejedná o žádnou volební kampaň. Setkávám
se s lidmi a jsem rád, když si najdou akci, na
které si odpočinou od problémů, od politiky a
jsou prostě v pohodě. Poslední prázdninový
víkend jsem navštívil tři akce a mohu říci, že
všude to byla velice příjemná setkání s
příjemnými lidmi,“ shrnul svůj víkendový
program Miroslav Antl.

V sobotu 13. července podnikl senátor
Miroslav Antl další ze svých výprav do
regionu. Na cestě po Orlických horách ho
čekala tři zastavení. V dopoledních hodinách
to bylo setkání s archiváři a kronikáři vol-
ného sdružení AKRON v hotelu Zlatý potok

v Kounově u Dobrušky. Odpoledne
následovaly dvě návštěvy hasičských soutěží
ve Sněžném a v Orlickém Záhoří. Po celou
dobu provázel pana senátora vzácný host -
novinář, spisovatel, publicista a hlavně dlou-
holetý kamarád Stanislav Motl.

Návštěvníci mohou přímo u pece obdivovat
zručnost sklářských mistrů.

Miroslav Antl zaštítil Výstavu 
vojenské techniky v Houdkovicích

Pod záštitou senátora JUDr. Miroslava
Antla se konala v sobotu 6. července Výstava
vojenské techniky. Místní dobrovolní hasiči ji
uspořádali u příležitosti 75 let od mobilizace
a podpisu Mnichovské dohody. Výstava se
setkala s velkým ohlasem a již od ranních
hodin proudily do areálu stovky návštěvníků. 
"Můj vztah ke zbraním je známý, sám
některé vlastním. Výstava v Houdkovicích u
příležitosti 75 let od mobilizace a podpisu

Mnichovské dohody má pro mě i osobní
rozměr. Do Zeleného salonku
Kolowratského paláce, kde zasedá můj
Ústavně právní výbor Senátu Parlamentu
České republiky byla doručena Mnichovská
dohoda a dnes je zde vystavena její kopie.
Děkuji tímto organizátorům za tuto
vydařenou akci a jsem rád, že jsem ji mohl
nejen zaštítit, ale také finančně podpořit,“
uvedl senátor Miroslav Antl.

Průvodcem slavnostmi byl senátoru Antlovi místostarosta Chocně Ing. Ladislav Valtr, MBA.

V sobotu 20. července
uspořádal Klub přátel his-
torických tradic Pardubického
kraje ve spolupráci s MO
ČSSD Dašice, MO ČSSD
Moravany-Bořice, MO ČSSD
Pardubice III.,  orgány ČSSD
a městem Dašice
Vzpomínkovou slavnost na
počest spoluzakladatele
sociální demokracie v
Čechách a dašického rodáka
Josefa Hybeše. 

Památce Josefa Hybeše se přijel poklonit také senátor JUDr. Miroslav Antl. Ve svém projevu
poděkoval Dašickým a organizátorům za pozvání, pozdravil přítomné a zejména občany svého
senátního obvodu, kam patří i Dašicko a připomněl, že s Josefem Hybešem ho pojí senátorský
post, který Hybeš od roku 1920 zastával v Národním shromáždění. A to byl také hlavní důvod,
proč se senátor Antl přijel poklonit památce pana senátora Josefa Hybeše.

V Houdkovicích jsou velice aktivní, každý rok pořádají velkou výstavu na jiné téma. Vojenská
technika přilákala první prázdninový víkend tisíce diváků.

Otevření centra
Církve bratrské 

v Bystrém
V pondělí 2. září bylo slavnostně otevřeno
víceúčelové centrum Církve bratrské v
Bystrém. Elada, jak se centrum nazývá, bude
sloužit nejen církvi, ale také kulturním a
společenským akcím a své zázemí zde najde
také nová mateřská škola, do které druhý
zářijový den nastoupilo 28 dětí. 
„Celá stavba stála 20,2 mil. a stavěli jsme bez
dotací od státu i z Evropské unie, pouze ze
sbírek a soukromých zdrojů,“ vysvětlil
vedoucí projektu Elada a ředitel ZŠ
Trivium Plus o.p.s. v  Dobřanech v jedné
osobě Jan Grulich.
„Za panem ředitelem Grulichem jsem již byl

na návštěvě v jeho škole v Dobřanech a jsem
rád, že se opět potkáváme. Pan ředitel má v
životě za sebou další kus záslužné a přínosné
práce, a jak jsem ho poznal, ještě větší kus
před sebou,“ ocenil práci Jana Grulicha
Miroslav Antl. 

Stanislav Motl je poutavý vypravěč, o čemž se mohli přesvědčit i archiváři a kronikáři
sdružení Akron. Zajímavé setkání se uskutečnilo v Kounově u Dobrušky.

17. ročník v přehazované mentálně
postižených sportovců v Kvasinách

V pátek 6. září uspořádal Ústav sociální péče v
Kvasinách 17. ročník v přehazované mentálně
postižených sportovců. Akci, které se zúčastnila
stovka sportovců z 12 ústavů, podpořil i Fond
Miroslava Antla pro rozvoj regionu, a tak sená-
tor Antl na kurtech v Kvasinách nemohl chybět.
Pozvání organizátorů přijal také český bad-
mintonový reprezentant, olympionik a vlajkonoš
české výpravy na Olympiádě v Londýně 2012
Petr Koukal. Hned od prvního setkání
Miroslava Antla s Petrem Koukalem bylo
zřejmé, že se potkali dva sportovci, kteří si

budou velmi rozumět. 
“Určitě se nevidíme naposledy. Rádi bychom
na Rychnovsku uskutečnili badmintonovou
exhibici a rádi si společně  prohlédneme Ústav
sociální péče v Kvasinách, protože dnešní akce
nás oba hodně zaujala,” dodal k setkání Petr
Koukal. Turnaj uzavřela ředitelka ÚSP
Kvasiny Jana Mašková: „Všichni jste
vítězové, nikdo dnes nebyl poražený!“ A měla
pravdu. Heslo barona Pierrea de Coubertina
„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se,“ zde
platí víc než kdekoliv jinde.

Významnou kapitolu v návštěvách akcí v regionu tvoří dobrovolní hasiči. K jejich práci se senátor
Miroslav Antl vyjádřil již nesčetněkrát … „Práci dobrovolných hasičů považuji za záslužnou,
přínosnou a obětavou, a to nejen „záchranářskou“. Zejména v menších obcích jsou často jedinou
organizací zajišťující sportovní a kulturně společenské dění v obci. Neméně důležitá je i jejich
role při výchově a výcviku naší mládeže.“

l 13. července 2013 - Orlicko-Bystřický pohár v
Orlickém Záhoří
6. ročník Orlicko-Bystřického putovního poháru doprovodily
také oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v
Kunštátě. Slavnostním okamžikem bylo svěcení nového
hasičského praporu za přítomnosti Mons. Josefa Suchára.  
l 27. července 2013 - oslavy 135 let SDH Přepychy
V celodenním programu nechybělo vystoupení mažoretek z
Opočna, ukázky požární techniky, k dobré náladě hrála
dechová hudba Valánečka. Samozřejmě nemohl chybět
traktor Deutz, který je řadu let chloubou místních hasičů a je
nezbytnou součástí veškerých ukázek historické techniky. 
l 10. srpna 2013  - oslavy 130 let SDH Záměl 
Historii připomněl ve svém úvodním projevu starosta obce
Josef Novotný i starosta hasičů Lukáš Jedlinský, který také
předal ocenění nejlepším hasičům sboru. Snad každý sbor
má nějakou zajímavost. Tou zámělskou je nepochybně vlast-
nictví obojživelného pásového transportéru PTS-10 (plovoucí
transportér střední), který je používán k uvolňování toku
řeky Orlice v případě zamrznutí.
l17. srpna 2013 – oslavy 140 let SDH Týniště nad Orlicí
Týnišťské oslavy začaly ráno slavnostní schůzí, na které

starosta sboru Stanislav Stárek připomněl historii sboru. V
celodenním programu pak následoval průvod hasičů a
hasičské techniky městem, ukázky historických vozů a další
bohatý program…
l7. září 2013 – oslavy 125 let SDH v Pekle nad Zdobnicí
V příjemném areálu v Roští čeká na každého návštěvníka
netradiční nápis na uvítanou “Vítejte v Pekle!” Slavilo se
především sportem - závodem starých gard v požárním
útoku. Zajímavostí a chloubou Pekláků je kronika hasičského
sboru, kterou si se zájmem prohlédl i senátor Antl. Kroniku
ilustroval známý malíř a dokumentarista folklóru Josef
Korejs Blatinský. “V Pekle jsem byl poprvé, ale určitě ne
naposledy, protože na mě čeká spíš to peklo,” žertoval s
místními Miroslav Antl.
l14. září 2013 – oslavy 120 let SDH v Poběžovicích u Holic
Místní 21 členný sbor hasičů je velice mladý. V letošním roce
kluci pomáhali při povodních v nedalekém Újezdě u Sezemic
a přispěli také charitativní sbírkou na povodně v Hřensku.
Starosta sboru dobrovolných hasičů Poběžovice Petr Tylšer

spolu se starostou obce Ing. Vlastimilem Voříškem a s hosty
ocenil bývalé hasiče Čestným uznáním. 

Fotografie z některých akcí najdete na straně 8.
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q LENKA ANTALÍKOVÁ

Rozhovor pro studentský časopis Eventus pro collegis.

Zajímavé knihy  
roku 2013

PSYCHOLOGIE SÉRIOVÝCH VRAHŮ
Ve čtvrtek 28. února Miroslav Antl společně

se svým kamarádem, klinickým psychologem,
PhDr. Slavomilem Hubálkem pokřtili knihu
Andreje Drbohlava „Psychologie sériových
vrahů“.

V knize najdete odpovědi na otázky Kdo je
sériový vrah? Jak myslí? Jaké má fantazie? Jak
se chová v dětství? Jak probíhá vyšetřování?
Jak funguje spravedlnost? To vše a mnohem
více v šokující a výjimečné knize plné otázek a
odpovědí.

„BEZPEČNOST DĚTÍ NA INTERNETU –
RÁDCE ZODPOVĚDNÉHO RODIČE“
28. 2. 2013. v prostorách Zeleného salonku
Senátu Parlamentu ČR proběhl křest knihy
„Bezpečnost dětí na Internetu – rádce
zodpovědného rodiče“. Kmotrou knihy se
stala známá moderátorka, modelka a herečka,
Iva Kubelková. Nad křtem knihy převzal
záštitu předseda Ústavně-právního výboru
Senátu Parlamentu ČR, senátor Miroslav Antl.
Kniha autorů Lenky Eckertové a Dana
Dočekala, na jejíž tvorbě se významně podílelo
i Národní centrum bezpečnějšího internetu, je
významným počinem především vzhledem k
informovanosti nejširší veřejnosti v oblasti
online bezpečnosti a potenciálních hrozeb,
které se v souvislosti s masovým rozvojem
sociálních sítí objevují.

Senátor Miroslav Antl u příležitosti
vydání a křtu knihy zdůraznil: „Nebezpečí
internetové komunikace postihuje stále
častěji děti, které si mnohdy nástrahy
internetu neuvědomují. Je pak na nás, na
dospělých, na rodičích, učitelích, vycho-
vatelích, pedagogických poradcích a dalších,
abychom děti včas ochránili tak, aby se nestaly
oběťmi různých trestných činů a někdy
(bohužel) i hrůzných zločinů. Proto je nutné
zabývat se zejména prevencí, včetně trestní
odpovědnosti těch, kdo mají povinnost dítě
vychovávat a dohlížet na něj."

Knihu vydala společnost Albatros Media ve
svém nakladatelství Computer Press a je k
dostání u všech dobrých knihkupců.
Publikace bude také prezentována na
základních a středních školách v celé ČR. A to
prostřednictvím Klubu mladých čtenářů.

Křest knihy, zleva Slavomil Hubálek, Andrej
Drbohlav a Miroslav Antl. 

Slavnostní křest knihy v Zeleném
salonku, zleva Iva Kubelková, Lenka
Eckertová, Dan Dočekal a Miroslav Antl.

Role kmotra knih je Miroslavu Antlovi
již vlastní. A právě této úlohy se opět
zhostil na konci února, kdy byly krátce
po sobě pokřtěny dvě zajímavé knihy. 
Rádi bychom vám je představili...

l Vždycky jste chtěl učit? Jaká byla
Vaše cesta k této profesi?

Když jsem sám byl studentem Právnické
fakulty UK Praha, nikdy by mne
nenapadlo, že bych zrovna já mohl učit na
VŠ. Ale po nástupu na prokuraturu jsem
začal přednášet problematiku kriminality
mládeže, toxikomanie apod., jezdil jsem
po vesnicích, chodil do škol – a začalo mne
to bavit. A tak jsem čerpal zkušenosti z
praxe i ze stovek přednášek a besed, a pak
mne oslovili ze zdejší Pedagogické fakulty
v Hradci Králové, začal jsem vyučovat
trestní právo – a zůstal u toho dodnes
(přes dvacet let).

Přednášel jsem i jako „hostující profesor“
na katedře trestního práva na Policejní
akademii ČR v Praze, kde se mi velmi
hodila praxe „terénního prokurátora“,
resp. státního zástupce. Z časových
důvodů jsem tam vydržel necelé dva roky
– a ponechal si pouze výuku na naší
fakultě. V posledních třech letech ještě
přednáším trestní právo v letním
semestru na Fakultě zdravotnických studií
Univerzity v Pardubicích. Mimo jiné
proto, že můj senátní obvod krom
Rychnovska zahrnuje i část Pardubického
kraje (Holicko a Choceňsko). 

l Jak relaxujete, jaké máte koníčky?
Mou relaxací byl vždy hlavně sport.
Pomáhal mi psychicky i při návratech z
výjezdů na vraždy, kdy jsem se doslova
vybil a vykřičel při hře. Hrál jsem celý
život basketbal, k tomu doplňkově volejbal,
případně hrál další míčové kolektivní
sporty. Jak sama vidíte, chodím zas o holi,
což mám právě z aktivního sportování.
Basket mi odrovnal klouby, seskok z letad-
la vyhodil plotýnky, takže jsem skončil na
vozíku, z něhož mne zvedl pan profesor
Pavel Kolář. Basket a míčové sporty mám
prakticky zakázány, a tak mi zbývá
kondiční (lehké) cvičení s posilováním a
plavání. Pasivním odpočinkem mi je
dodnes setkávání s kamarády, hlavně při
k y t a r á c h ,
zpěvu, veselí
a pohodě.
Pokud je čas,
tak si rád
p ř e č t u
n ě j a k o u
pěknou knížku, anebo zhlédnu zajímavý
film. Ale hlavně mi v posledních letech na
relaxaci moc času nezbývá, což mne štve.
Jako náhražku za dovolenou beru své
pravidelné cesty do mého regionu, kam
patří i Orlické hory. Krom zimních měsíců
tam jezdíme obytným automobilem
„Antlonem“, což je moje pojízdná
senátorská kancelář, do níž se vejdou i mí
kamarádi 

l Oblíbené jídlo? Pití? Film? Co Vám
udělá radost?

Z jídel dávám (takřka výlučně) přednost
zdravým masitým pokrmům, ať již ve
formě guláše, řízků či zabijačkových
pokrmů. A k tomu (pokud možno) výborné
plzeňské pivo, nejlépe v satelitních
plzeňských pivnicích, kontrolovaných
tímto pivovarem. Občas si rád dám i
kvalitní suché víno, pro upevnění zdraví i
slivovici z ověřených zdrojů, abych
nemusel svou bojovou hůl vyměnit za
bílou  Filmy si vybírám podle nálady (a
možností), od českých a francouzských
klasických komedií až po „pohodové“
kriminální filmy. Mým nejoblíbenějším
detektivem je seriálový poručík Columbo,
mám celý jeho DVD komplet, a vydržím
při něm i povinně cvičit  Zásadně se

nedívám na horory, neb krve a násilí jsem
v životě viděl až příliš. Radost mi dělá,
když zjišťuji, že nedělám svou práci
zbytečně. A samozřejmě také, když mi za
to někdo vážně poděkuje, či mne za něco
pochválí. No, a k tomu všemu patří
samozřejmě duševní a věku přiměřená
pohoda 

l Máte nějaký nesplněný sen?
Nesplněný sen…? Tak to jste mne,

Lenko, dostala. Teď na to fakt neumím
odpovědět. Asi mám jen běžné plány i dílčí
přání. Dejte mi, prosím, nějakou lehčí
otázku 

l Chybí Vám práce státního zástupce?
No, tohle je lepší  Občas určitě chybí,

zejména pak, když vidím spravedlnosti
unikající gaunery. I proto jsem stále v
kontaktu s bývalými kolegy a poměrně
často s novým vedením Nejvyššího stát-
ního zastupitelství a Vrchního státního zas-
tupitelství v Praze. Jsem s nimi v kamarád-
ském vztahu a snažím se jim pomáhat při
prosazování věcí, které potřebují ke své
náročné práci, a naopak ochránit je před
útoky politiků. 

Ale abych byl stručný a odpověděl na
Vaši otázku. Bylo mi líp, když jsem
pronásledoval zločince a posílal je do
kriminálu, než když je teď potkávám na
chodbách Parlamentu 

Tohle jsem ostatně uvedl i v
rozhovoru pro čtvrtletník Senát č.
3/2012, a zas jsem měl drobné prob-
lémy, s nimiž jako celoživotní rváč a
provokatér vždy počítám předem 

Víte, Lenko, já jsem vždycky pracoval
naplno a stále každou svou práci beru jako
poslání. Ohlédnu-li se zpátky, je ve mně
stále nejvíc prokurátor či státní zástupce.
Ostatně mám bilančně spočítáno, že jsem
za 22 let této praxe postavil před soud a
prosadil odsouzení stovek zločinců a

gaunerů na
celkem tisíce
let, přičemž
své doživotně
o d s o u z e n é
počítám po
dvaceti či

třiceti letech, pokud došlo ke zpřísnění
podmínek propuštění.

l Nějaký případ, na který se nedá
zapomenout?
Těch je, bohužel, dost. Ale nejhorší jsou
masové krvavé vraždy a vraždy malých
dětí. Tím, že jsem pravidelně vyjížděl s
policisty a soudními lékaři na místo činu,
zúčastnil se ohledání těl mrtvých, násled-
ných soudních pitev a pak osobně
vyslýchal gaunery a zločince, mám ty
nejhorší stále v živé paměti a vybavují se
mi, i když nechci vzpomínat. A takových
kauz je fakt dost. Zájemcům doporučuji
podívat se na mé webovky „www.mirosla-
vantl.cz“, kde je zdarma ke stažení knížka
„Gaunery nemám rád“ – a tam je
například popsán případ   trojnásobného
„sekerového“ vraha Pavla Pecy, který
zatím jako jediný z mých „doživoťáků“
pochopil význam doživotního trestu – a
umřel v kriminále  Na ohledání místa
tohoto hrůzného činu si pamatuji dodnes.
Policisté si pro mne přijeli do zahradní
restaurace, kde jsme s kamarády zpívali
při pivu a kytaře – a z největší pohody
mne přivezli do domku, kde byly
rozsekané krvavé mrtvoly ženy a jejích
dvou dcer, navíc poházené kopretinami. A

pak jsem vyslýchal jejich otce-vraha. Slíbil
jsem mu už tehdy doživotí. Krajský soud v
Hradci Králové mu dal 25 let, Vrchní soud
v Praze mu k mému odvolání zpřísnil trest
na doživotní… Na mém webu najdete i jiné
moje krimi příběhy z mého dnešního
rozsáhlého senátního obvodu, který sice
patřil k nejklidnějším, ale z archivu svých
obžalob jsem jich našel poměrně dost.

l Naplňuje Vás práce senátora?
Do Senátu jsem přišel jako trestní právník
a hned na začátku v prosinci 2008 jsme v
Senátu projednávali novelu trestního
zákoníku. V rámci legislativního procesu
jsem mohl při této zásadní a převratné
rekodifikaci trestního kodexu uplatnit své
třicetileté zkušenosti. Podařilo se mi v
Parlamentu ČR přesvědčit ostatní senáto-
ry, ale i poslance a expertní komisi minis-

terstva spravedlnosti, abychom ještě více
zpřísnili trestní sazby za nejzávažnější
zločiny násilné, mravnostní a mezinárodní
drogový zločin. A to mne přesvědčilo o
prospěšnosti mé senátorské práce. Od té
doby jsem využil svých praktických
zkušeností mnohokrát. Stejně jako další
senátoři ze svých profesních oborů. V tom
se právě horní komora českého
Parlamentu výrazně liší od té dolní, kde
jsou spíše „profesionální politici“ než „le-
gislativní praktici“. Cítím se naplněn
funkcí předsedy senátního Ústavně-
právního výboru. Pracuji naplno a
scházíme se neobvykle často, protože chci
ve svém výboru projednat co nejvíce věcí.
Přezkoumáváme a připomínkujeme velké
množství návrhů zákonů, připravujeme
pro plénum schvalovací, pozměňovací či
zamítavé návrhy a do Poslanecké
sněmovny vracíme zákony daleko častěji,
než bývalo zvykem. Jak hrdě říkám, můj
výbor je ve všech kritériích
nejvýkonnějším a nejpracovitějším
výborem. Musím se přece pochválit aspoň
sám, že jo? 

l Máte recept na to jak nevyhořet?
Já jsem naštěstí nestačil vyhořet, když
jsem včas změnil povolání. Dokonce
třikrát. A vždycky mne to posunulo dál.
Snažím se po celý život podle možností o
co nejvíce relaxačních aktivit, zejména
sportovních, dále o co nejčastější kontakt
s lidmi, kteří mne neustále obohacují a
současně dodávají energii a sílu. To mi
ostatně dává výuka trestního práva, na
kterou se musím průběžně připravovat,
komunikace s Vámi studenty, i s
některými kolegy z naší katedry sociální
patologie a sociologie. A důležité je,
možná zcela zásadní, nenechat se otrávit
okolím, závistivci, podrazáky, zákeřnými
lidmi…, ani děním ve společnosti. Nejhorší
je zcela rezignovat. To pak už začíná
přihořívat.  

l Nechystáte vydat další knihu?
Určitě chystám, ale nějak se k tomu
nemohu dostat, když mi chybí čas. Chtěl
bych oživit tu původní, aktualizovat ji a
dopovědět příběhy protagonistů po
třinácti letech. Ta knížka byla velice
úspěšná, postupně se prodalo cca 27.000
kusů, pak vydavatelství odkoupil Vladimír
Železný a další reedici zakázal. Tak jsem
čekal deset let, abych ji mohl aspoň
zpřístupnit na webu. Navíc stále nevím,
zda do ní včlenit i politiku, což se mi vůbec
nechce, ale asi ji nemohu vynechat, neb
mne výrazně a nuceně provází posledních
šest let. Pak bych asi využil názvu té první
knížky, respektive jednoho ze svých
výroků: Gaunerů je v politice moc. Takhle
totiž zněl i jeden titulek v deníku MF
Dnes, který zas vyvolal nesouhlas
mocných 

l Nejlepší okamžik ve Vašem
životě?
Tak to bych se musel velmi zamyslet a
vyhodnotit dosavadní život, když se
snažím žít tak, abych měl samé lepší

okamžiky  A doufám, že mne ještě
(další) nejlepší okamžiky čekají 

Zjevně nejlepším okamžikem v mém
životě bylo narození naší dcery Martiny
(ostatně dvojnásobné absolventky PdF
UHK  )

Motto závěrem?
Celoživotně se řídím „pravidlem“: „Co tě
nezabije, to tě posílí“. A mnohokrát mi to
pomohlo, když bylo zle. Ve své
předvolební krimi knížce jsem napsal, že
můj přístup k politice lze charakterizovat
následujícím citátem: „Kde je třeba
skutků, tam slova nestačí“. V posledních
letech obvykle končím svá vystoupení na
veřejnosti optimistickým citátem: „Právo
občas spí, ale nikdy neumírá“, tj. latinsky:
„Dormit aliquando ius, moritur
numquam“. A pokud jde o školu, při výuce
se řídím Senecovým výrokem: „Dlouhá je
cesta poučováním, krátká a účinná na
příkladech.“. A protože vysvětluji trestní
právo na základě své praxe a takřka
neustále někam spěchám, je tento přístup
pro mne nejjednodušší. A doufám, že pro
mé studenty také… 

Přeji Vám všem JEN TO NEJLEPŠÍ…!
Vše ostatní včetně životopisu najdete na
mých webových stránkách a na facebooku.
Ten máme ostatně propojený s naší
Katedrou sociální patologie a sociologie. 

Interview: JUDr. Miroslav Antl
aneb rozhovor s „Frajerem roku“ 2000

„Studenti i kolegové z naší katedry 
mě obohacují a současně dodávají 

energii a sílu. 

„Mým nejoblíbenějším detektivem 
je seriálový poručík Columbo. 

Zásadně se nedívám na horory, neb krve 
a násilí jsem v životě viděl až příliš.“

Poznámka:
Možná je vhodné vysvětlit podtitulek

rozhovoru. Ocenění „Frajer roku“
udělilo Miroslavu Antlovi v roce 2000
sdružení Rodiče proti drogám, a to
za boj s drogovým organizovaným
zločinem, včetně mezinárodního. 

Rok předtím se stal vítězem tehdejší
šéf Národní protidrogové centrály
JUDr. Jiří Komorous.   
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Ve znamení záštit nových projektů

Eva, 27. 10. 2013:   
Pane doktore, máme vůbec šanci, že bychom měli tu čest vidět Vás na postu minis-
tra spravedlnosti? Nikdo lepší tam zatím nebyl. Čekám na to už 20 roků.

Vážená paní Evo,
díky moc za Vaši důvěru - a jen stručně dodávám, že já osobně na nic takového
nečekám, neb jsem "politicky nepřijatelným", a to napříč politickým spektrem.
Navíc taková úvaha děsí spoustu lidí, zejména těch "mocných" a vlivných - a jejich
"sponzory" 
Ať se Vám daří = přeji Vám JEN TO NEJLEPŠÍ...! Zdravím Vás.       Miroslav Antl

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Rok 2013 byl plný zajímavých událostí. Začal amnestií prezidenta republiky
Václava Klause, pokračoval volbou nového prezidenta, pádem vlády a parlamentní-
mi  volbami. Mezitím probíhaly legislativní procesy a spousta dalších událostí, na
které jste chtěli znát názor pana senátora. Miroslav Antl pravidelně odpovídal na
dotazy na svých webových stránkách a také na facebooku.  Vybíráme ty, které dle
našeho názoru, patřily v roce 2013 k nejzajímavějším...

Parlamentní listy, 31. 12. 2013
Dobrý den. V. Jourová uvedla, že podporuje kvůli větší stabilitě vlád většinový volební
systém (a případnou změnu ústavy) nebo posílení většinových prvků v systému
současném. Co si o tom myslíte? Díky a vše dobré v novém roce. 

Naprosto s tím souhlasím!
Každý senátor, i když kandiduje za nějaký politický subjekt, jde do voleb především
"sám za sebe" - a tedy s plnou osobní odpovědností, což u poslanců není. Mnozí se
pak schovávají za své politické vůdce, není o nich slyšet a jen zvedají ruce dle
doporučení, resp. příkazů svých šéfů. A jako nestraník v Senátorském klubu ČSSD
mohu za pět let říci, že u nás jsou maximálně doporučení, nikoliv však příkazy k
tomu, jak hlasovat. U poslanců se ostatně čím dál častěji tzv. kroužkuje - a voliči si
začali i mezi nimi volit osobnosti, byť jsou vázáni kandidátkou jedné strany či hnutí.
A to by většinový systém voleb do dolní komory českého Parlamentu uvolnil. 
Zdravím - a přeji Vám JEN TO NEJLEPŠÍ - i roce 2014! 

Miroslav Antl

V.V., 02. 01. 2013
Prosím o vysvětlení navýšení příjmu všech Senátorů v ČR od 1.1.2013. Jsem
invalidní důchodce 30 let pracující a přidali mi letos 215 Kč. Zato Senátorům se
zvedne příjem o 10.000 Kč jak jsme byli informováni v televizních zprávách. Připadá
Vám to v době šetření a škrtání správné? 
Nám lidem nesedícím na radnicích a ve vládě rozhodně NE! 

Ne, přijde mi to nesprávné - a hlasoval jsem proti tomu jako jeden z mála senátorů.
Ostatně má vyjádření si můžete přečíst na mých webových stránkách
www.miroslavantl.cz. Doporučuji Vám obrátit se se svým dotazem na ostatní senátory,
kteří dopustili, resp. umožnili, schválení tohoto navýšení... Je jich přes šedesát,
zatímco nás byla jen "hrstka" ...Přeji Vám vše dobré...! Miroslav Antl

Dobrý den, Ústavně-právní výbor Senátu Parlamentu ČR má deset členů, přičemž
při hlasování máme každý jeden hlas. Já jsem hlasoval pro doporučení Senátu
schválit novelu tohoto zákona, společně se mnou i další právníci paní senátorka
JUDr. Eliška Wagnerová, senátor Mgr. Jiří Dienstbier a přidal se k nám pouze sená-
tor Lubomír Franc. Ostatní nás nepodpořili, takže návrh neprošel a náš výbor
nepřijal žádné usnesení.                                                              Miroslav Antl

JN, 29. 07. 2013
Nemyslíte, že by státní zastupitelství mělo být nezávislé, aby bez obav mohlo stíhat
politiky? Děkuji za odpověď. 

Klára S., 01. 02. 2013
Dobrý den. Proč nepodporujete rozšíření pravomocí NKÚ? Prý ústavně-právní
výbor, kde jste předsedou, novelu ústavy nedoporučil. Děkuji za odpověď.                             

A jak hodnotí činnost fondu jeho
předseda, senátor Miroslav Antl: „Finanční
prostředky, které do tohoto fondu osobně
vkládám, následně směřují sdružením zabýva-
jícím se poskytováním sociálních služeb,
vzdělávání či volnočasových aktivit. Umožňují
také podporu spolkové činnosti v malých
obcích. Rád se setkávám například s
dobrovolnými hasiči. Velice si vážím jejich
činnosti, protože zejména na malých obcích
jsou často jediní, kteří se starají o kulturní,
společenský a sportovní život v obci, navíc se
podílejí na výchově mládeže. Další oblastí,
kterou se snažím v maximální míře podpořit,
je mládežnický sport. Nakoupil jsem fot-
balové, basketbalové a volejbalové míče, které
předávám sportovním oddílům. Touto mate-
riální pomocí podporuji zejména kluby, které
se snaží pracovat s mládeží.“

V roce 2013 senátor Antl finančně podpořil a
zároveň převzal záštitu nad dalšími zajímavý-
mi akcemi a projekty. Hned v lednu to byla
záštita nad akcí pro začínající volejbalisty s
názvem „Barevný volejbal“, který se konal v
Kostelci nad Orlicí. Akci vzorně zorganizoval
volejbalový oddíl Réma Rychnov nad
Kněžnou. 

Významnou akcí se záštitou senátora Antla
byla Bambiriáda, kterou na konci května
pořádalo rychnovské Déčko. Bambiriáda je

celostátní akcí, která nabízí přehlídku aktivit
občanských sdružení dětí a mládeže a
středisek volného času. Letos slavila 15 let od
svého vzniku, konala se na 17 místech
republiky a jedním z pořadatelů byl právě
Rychnov nad Kněžnou. 

Následovala řada dalších akcí. Záštita nad
Výstavou vojenské techniky u příležitosti 75
let od mobilizace a podpisu Mnichovské
dohody, kterou uspořádali dobrovolní hasiči v
Houdkovicích. Záštita nad 17. ročníkem v
přehazované mentálně postižených sportovců
v Kvasinách. 
V letních měsících Miroslav Antl finančně
podpořil  i malé fotbalisty okresu Rychnov nad
Kněžnou, když převzal záštitu nad veškerými
mládežnickými soutěžemi. „Nejlepší týmy se
mohou těšit na krásné poháry, které mám již
nyní pro vítěze připravené v senátorské
kanceláři v Rychnově,“ komentoval záštitu
Miroslav Antl. 
Zcela novou akcí, která se díky pomoci FMA a
záštitě Miroslava Antla mohla od listopadu
2013 uskutečnit, je Plavecká liga středních
škol na Rychnovsku.                              man

Činnost Fondu Miroslava Antla pro rozvoj regionu v roce 2013
Také v roce 2013 pokračoval Fond Miroslava Antla pro rozvoj regionu v
podpoře spolkové činnosti. Finanční prostředky směřovaly k
dobrovolným hasičům, mladým fotbalistům, volejbalistům, stolním
tenistům i plavcům, Déčku Rychnov, Dětskému domovu v Sedloňově či
Ústavu sociální péče v Kvasinách…

K Vašemu jasnému dotazu zdůrazňuji, že státní zastupitelství musí být nezávislé !!!
O to se od počátku snaží nové vedení státního zastupitelství, zejména nejvyšší stát-
ní zástupce pan JUDr. Pavel Zeman a paní vrchní státní zástupkyně v Praze JUDr.
Lenka Bradáčová – a k nim se přidal i bývalý ministr spravedlnosti ČR pan JUDr.
Pavel Blažek, kteří společně odvedli spoustu přínosné práce. Zatím asi zbytečně… 
Takže: státní zástupci musí (a ke své náročné práci nutně potřebují) být zcela
nezávislí na politicích, na jejich stranických vedeních, tedy na politické vůli či
„nevůli“, či dokonce zvůli... A to je ostatně i jeden ze zásadních principů nového
zákona o státním zastupitelství (krom zrušení vrchních státních zastupitelství jako
zbytečného „mezistupně“ a vytvoření zcela nového „Protikorupčního úřadu“,
složeného z nejlepších státních zástupců po řádném výběrovém řízení).                                                 

Miroslav Antl

S Antlonem na cestách …

V květnu prošla Pojízdná senátorská kancelář potřebnou opravou, aby v dalších
měsících, zejména o prázdninách, mohla zdolat další tisíce kilometrů po regionu.  
„Díky Pojízdné senátorské kanceláři jsme se mohli účastnit desítek akcí na
Rychnovsku, Choceňsku, Pardubicku i Holicku. Jen za letní prázdniny to bylo přes
50 akcí. Poděkování patří celé posádce vozu, zejména Jardovi Ungrovi, který s
námi jako řidič obětavě, ale hlavně bezpečně, odjezdil většinu akcí a stará se o
technický stav auta,“ uvedl Miroslav Antl. 

Také v roce 2014 bude posádka Antlonu připravena a jen co letošní podivná zima
skončila, vyrazila na další cesty po regionu.           Těšíme se na setkání s Vámi!

Pojízdná senátorská kancelář najela další tisíce kilometrů
Možná ani netušíte, že senátní obvod č. 48 je rozlohou nesmírně rozsáhlý,

zasahuje do dvou krajů a 4 okresů. Dopravit se do všech měst, obcí a
vesniček regionu je někdy složitý úkol, který již šestým rokem pomáhá
řešit Pojízdná senátorská kancelář, dobře známá pod přezdívkou Antlon.

Miroslav Antl s Jardou Ungrem při zastávce na koupališti v Týništi nad Orlicí. 

Výroky, které nezapadly ...
„Odjakživa jsem byl velký odpůrce
zrušení trestu smrti. Nyní velmi
prosazuji myšlenku trestu absolut-
ního doživotí.“

Z rozhovoru pro časopis 
Senát v roce 2012

„Lepší je zločince pronásledovat
a zavírat než některé potkávat na
různých chodbách...“

Z rozhovoru pro časopis 
Senát v roce 2012

„Jsem hrd a pyšen, že takoví
skvělí mladí umělci jsou z mého
volebního obvodu.“

Z rozhovoru pro TV Rychnov 
po vystoupení týnišťského 
dixielandu Black Buřiňos 

ve Valdštejnských zahradách 
v rámci Kulturního léta

v Senátu 2013.

„Už se zde "porcuje medvěd,
který běhá po lese" - anebo
možná je to už podstatně menší =
medvídek, mýval, koala, Pú,
anebo Včelí medvídek  . 
Zřejmě to ale bude koala, neb zas
stejně bude "koaliční" “

Dotaz Parlamentních listů 
1. 5. 2013 na možnosti spolupráce

stran po parlamentních volbách.

Smutný začátek roku 2013, zemřel kamarád Jiří Vícha
(pokračování ze strany 1)

Prezident republiky Miloš Zeman udělil v
pondělí 28. října 2013, při příležitosti stát-
ního svátku Dne vzniku samostatného
československého státu, Medaili Za zásluhy
Jiřímu Víchovi in memoriam. Vyznamenání
za zásluhy o stát v oblasti sportu  převzala
dcera Marcela Víchová - Studecká. 
Výčet úspěchů Jiřího Víchy je dlouhý,
připomeňme ty nejdůležitější:
Hráčské úspěchy
2. místo - MS 1958 a 1961
3. místo - MS 1954 a 1964
1. místo - PMEZ 1957 a 1963 s Duklou Praha
Trenérské úspěchy
2. místo - OH 1972 v Mnichově
1. místo - PMEZ 1984 s Duklou Praha
2. místo v Bundeslize s TV Grosswaldstadt
dvakrát ve finále evropského poháru vítězů
a Německého poháru.
Vyznamenání a řády

Fotografie z předání vyznamenání na hradě, Miroslav Antl s dcerou Jiřího Víchy Marcelou, po
pravé ruce legendární házenkář Ladislav Beneš.

1994 - Cena Mezinárodního výboru 
pro fair play při UNESCO

1998 - Stříbrný Olympijský řád
Mezinárodního olympijského výboru

2001 - Záslužný kříž ministra 

obrany České republiky
2010 - Vyznamenání Zlaté lípy 

ministra obrany České republiky
Členství: Český klub fair play, Český klub
olympioniků, Český olympijský výbor
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Také v roce 2013 za Vámi vyjížděl senátor JUDr. Miroslav Antl se svou
„Pojízdnou senátorskou kanceláří“. Navštěvoval kulturní, sportovní i
společenské akce především v menších obcích svého senátního obvodu. A těch
bylo opravdu hodně, vždyť jen za letní prázdniny posádka Antlonu, jak se
pojízdné kanceláři již léta přezdívá, nechyběla na 50 akcích! 

Děkujeme za pozvání a těšíme se na setkání s Vámi také v roce 2014…  

Nebyli jsme všude, ale není všem dnům konec ...

- Předávání volejbalových míčů v Chocni
- Barevný volejbal v Kostelci nad Orlicí 
- Vyhlášení sportovců Rychnovska
- Předávání cen na Orlickém maratonu
- Setkání SDH okresu Rychnov v Doudlebách n.O.
- Májové oslavy v Kostelci nad Orlicí
- Setkání starostů Holicka ve Velinách
- Bambiriáda v Rychnově nad Kněžnou
- Oslavy 90 let volejbalu v Chocni
- Oslavy 100 let ZŠ v Dobříkově
- 140 let SDH ve Vamberku
- Dětský den v Cháborech
- Dny Holicka
- Oslavy 660 let od založení obce v Kuněticích
- Předávání vysvědčení v ZŠ v Orlickém Záhoří
- Výstava vojenské techniky v Houdkovicích
- Podorlická liga v požárním útoku ve Sněžném
- Vzpomínková slavnost na počest Josefa Hybeše 

a 135. výročí založení sociální demokracie
- 140. výročí založení SDH v Rokytnici v O.h.
- Společná účast se Stanislavem Motlem na
Setkání s archiváři a kronikáři volného
sdružení AKRON v Kounově
- Orlicko-Bystřický pohár v Orlickém Záhoří

- 135. výročí založení SDH v Přepychách
- Fotbalový Memoriál Josefa Kloučka ve Chvojenci
- XXII. ročník Tavení skla dřevem v Deštném v O.h.
- 130. výročí založení SDH v Záměli
- Návštěva AFK Častolovice
- 140. výročí založení SDH  v Týništi nad Orlicí
- 47. ročník národního finále vesnických 
a zemědělských družstev ve volejbale v Česticích

- Pivní slavnosti v Chocni
- Dětský den v Holicích
- Doudlebský plenér 2013 
- Otevření centra Církve bratrské v Bystrém
- 17. ročník v přehazované mentálně 

postižených sportovců v Kvasinách
- 125. výročí založení SDH v Pekle
- Návštěva Rychnovského jarmarku
- 120. výročí založení SDH v Poběžovicích u Holic
- Předání míčů přípravce ve Starém Hradišti
- Druhé setkání harmonikářů v Rokytnici v O.h.
- Vzpomínková akce u pomníku dozorce 

finanční stráže Josefa Navrátila v Bartošovicích
- Posvícení a slavnostní sázení lip v Lupenici
... a další akce, které jste mohli sledovat na
senátorských webových stránkách a facebooku.


