
Kdo četl můj loňský senátorský zpravodaj ví, že jsem hodnocení
roku zakončil slovy dřívějších miss(ek): „Hlavně, ať je na světě mír!“.
A myslel jsem to naprosto vážně, neboť živelný příliv migrantů
nevěstil pro Evropu nic dobrého. Jsem rád, že rok 2016 nepředčil
v obavách rok předchozí a katastrofické scénáře se nenaplnily. 

S Jirkou Štěpánem, novým krajským hejtmanem, na turnaji přípravek v Českém Meziříčí v červnu 2016. 

Senát
Svedl jsem boj o novelu zákona o trest-
ní odpovědnosti firem. Apeloval jsem
na senátory, aby firmy neměly možnost
vyhnout se stíhání kvůli tomu, že mají
etický či protikorupční kodex. Přestože
Senát mé návrhy přijal a sněmovně
jsme novelu vrátili, dolní sněmovnou
opět prošla v původní podobě, tedy
bez našich pozměňovacích návrhů.
Důsledky tohoto rozhodnutí jsme
zaznamenali již na začátku roku 2017
a zcela jistě ještě zaznamenáme …

KrAJSKé volby
Krajské volby v Královéhradeckém
kraji vyhrálo hnutí ANO, které získalo
25,18 % a v 45 členném zastupitelstvu
má 13 mandátů. Na druhém místě
skončila ČSSD s 13,08 % a ziskem 6
mandátů. Jako nezávislý kandidoval
za sociální demokraty Miroslav Antl
a z třetího místa kandidátky skočil na
první. Celkem získal 2 656 preferenč-
ních hlasů, což znamenalo celkově
třetí místo mezi všemi kandidáty. 

(více o volbách na straně 4)

nADAční fonD KfS
Nadační fond na podporu fotbalové

mládeže Královéhradeckého krajského
fotbalového svazu KFS zorganizoval
velký projekt „Bezpečných branek“,
díky kterému putovaly bezpečné
branky do 40 oddílů kraje.

(více o projektu na straně 5)

Klíčové evropské státy si, byť s fatálním
zpožděním, uvědomily vážnost situace
a příliv migrantů se v průběhu roku
podařilo zastavit. Evropský parlament
v polovině roku schválil směrnici o vrace-
ní nelegálních přistěhovalců, přesto je
podle odhadů v Evropské unii asi osm
milionů nelegálních přistěhovalců. To je
alarmující číslo a jen díky důslednému
dodržování našich azylových zákonů se
podařilo situaci s migranty v České repu-
blice zvládnout. 

Zprávy o migrační krizi přestaly plnit
titulní strany novin a problém, kteří
mnozí vnímali a stále vnímají jako vzdále-
ný, nahradil v mém senátním obvodu
problém naprosto konkrétní – nárůst kri-
minality na Rychnovsku spojený s rozvo-
jem průmyslové zóny v Kvasinách. Vládní
usnesení počítalo se zvýšením počtu pra-
covních míst v automobilce v Kvasinách
o 1 300, ale v současnosti je navýšení
o více než 2 600 zaměstnanců! Od polovi-
ny roku 2016 tak na Rychnovsku došlo
k nárůstu kriminality o více než 400 %

v porovnání s rokem 2015. V listopadu
jsem inicioval schůzku se starostou
Rychnova nad Kněžnou Ing. Janem
Skořepou, zástupci městské i státní poli-
cie a dohodli jsme se na nutnosti navýše-
ní počtu policistů v regionu. S touto žádo-
stí jsem se pak obrátil na ministra vnitra
Milana Chovance, který další tabulková
místa pro policii slíbil. Situaci budu bedli-
vě sledovat a dosažení bezpečnosti
v regionu je určitě nyní mojí prioritou. 

Závěrem bych rád zmínil krajské volby,
které se konaly v říjnu. Moc děkuji všem,
kteří mi dali svůj hlas, velmi si Vašich
„kroužků“ vážím, vynesly mě na třetí
místo v celkovém pořadí všech kandidá-
tů, takže jsem opět na bedně. To je zava-
zující a už je na mně, abych průběžně
plnil, co jsem slíbil…

Přeji Vám do dalších měsíců pevné
nervy, zdraví a úspěchy … Ale i čas
na pohodu, radost a odpočinek!

Váš senátor a zastupitel KHK
JUDr. Miroslav Antl

www.miroslavantl.cz
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Bezpečnost v regionu je prioritou



Dne 9. 2. 2016 se senátor Miroslav Antl
setkal s vedoucími představiteli České-
ho klubu olympioniků v čele s paní
Danou Zátopkovou. Členové Předsed-
nictva České klubu olympioniků, vynika-
jící sportovci minulosti, navštívili svého
dlouholetého kamaráda a čestného
člena ČKO v Kolovratském paláci Senátu
Parlamentu ČR. Ostatně všichni (společ-
ně s dalšími) Miroslava Antla podpořili
i v jeho první předvolební kampani do

Senátu v roce 2008.
poznáte sportovní legendy minulosti?   
Na fotografii v Zeleném salonku Senátu

je oštěpařka, olympijská vítězka Dana
Zátopková, vpravo veslař, olympijský
medailista Oldřich Svojanovský, veslař,
olympionik a kaskadér Karel Engel, ves-
lař, olympijský medailista Pavel Svoja-
novský, házenkář, olympijský medailista
Ivan Satrapa a kanoista, olympionik Jiří
Čtvrtečka. 

výStAvA „StřípKy z orionU“
Od 29.9. do 13.10. proběhla v předsálí
jednacího sálu Senátu PČR výstava
„Střípky z Orionu“. Sdružení Orion
působí na Rychnovsku již 18 let a za-
měřuje se na podporu rodin s dětmi
s handicapem. Vystavené obrazy
vznikly v rámci arteterapie pod vedení
Josefa Kotka a Zuzany Šimečkové. 

„Na mě obrazy působí nesmírně pozi-
tivně a je jen škoda, že tu nemohou být
celý rok,“ uvedl při zahájení výstavy
senátor Miroslav Antl, který Rychno-
váky do Senátu pozval. Výprava
z Rychnova čítala 35 osob a kromě
výstavy stihla i prohlídku Senátu,
Valdštejnských zahrad a oběd v sená-
torské restauraci. 

Olympionici v Senátu

Flétnové pohlazení souboru „I flauti matti“ 

Flétnový soubor ZUŠ Rychnov nad Kněžnou „I flauti matti“ v sala terreně. 

www.miroslavantl.cz

Kulturní léto v Senátu je výbornou akcí představující regionál-
ní muzikanty v krásných prostorách sala terreny. Akcí, která má
tradici a je oblíbená i mezi senátorkami a senátory. A to tak, že
o 19 termínů svede 81 zákonodárců nemilosrdný souboj, kde
každá minuta hraje svoji roli. Jsem rád, že se nám každoročně
daří v tomto souboji obstát, a tak i v roce 2016 zaplněné hlediš-
tě tleskalo výkonům mladých muzikantů z našeho regionu. 

Zahrát tentokrát přijely děti ze ZUŠ Rychnov nad
Kněžnou, konkrétně flétnový soubor „I flauti matti“
se svou uměleckou vedoucí Lucií Cabalkovou.            

A podpořit je přijeli rodiče, prarodiče, kamarádi
i místostarostka Rychnova Jana Drejslová, nako-
nec jich byl celý autobus, které vypravilo do Se-
nátu město Rychnov nad Kněžnou. 

Všichni si prohlédli zahrady i prostory Senátu
a v hodinovém koncertu představili mladí umělci
zaplněnému hledišti vše, co je možné na flétny
zahrát. Krásné pohlazení a zasloužený úspěch!
Celá výprava působila nesmírně sympaticky
a pohodově a patří jim velké poděkování za skvě-
lou reprezentaci regionu. 

Díky "flauťáci"!

A jak se v Senátu líbilo umělecké vedoucí sou-
boru lucii Cabalkové?
Prohlídka Senátu byla pro všechny krásným zážit-
kem, nejvíce děti zaujala hlavní jednací místnost, kte-
rou znají z televize. A z koncertu jsem měla velkou
radost, protože z dětí vycházela opravdu krásná
muzika, která předávala radost divákům, což bylo
zřetelné z jejich reakcí. Chtěla bych poděkovat panu
senátoru Miroslavu Antlovi, za tu skvělou příležitost
si tady zahrát, je to pro nás opravdu velká pocta! 



Exkurze našich nových studentů v Senátu

www.miroslavantl.cz

Společná fotografie se studenty 1. ročníku před sochou Albrechta z Valdštejna. 

MiroSlAv Antl 
opět zvolen přeDSeDoU 
ÚStAvně-právníHo výborU 
Senátor JUDr. Miroslav Antl byl ve čtvr-

tek 16. listopadu zvolen předsedou
Ústavně-právního výboru Senátu Parla-
mentu ČR v jeho 11. funkčním období. 

Výbor bude pracovat ve složení
Miroslav Antl, Radek Sušil, Emilie
Třísková, Jiří Burian, Michael Canov,
Anna Hubáčková, Miroslav Nenutil,
Jaroslav Větrovský, Eliška Wagnerová.

SenáteM prošlA novelA 
treStníHo záKoníKU zpříSňUJíCí 
treSty SpoJené S teroriSMeM
Novela prošla v říjnu Senátem. „Z mého
pohledu trestního právníka je to velmi
povedená novela, je správně napsaná
a správně jsou i trestní sazby,“ uvedl pro
Českou televizi Miroslav Antl a dodal.
„Kdo nechce páchat trestný čin, tak se
nemusí novely bát, ale možná bychom
v rámci Evropy měli začít uvažovat i o tre-
stu smrti pro ty, kdo tyto teroristické
útoky páchají!“ 

Každý rok v podzimním semestru přijíždí
za mnou do Senátu Parlamentu ČR stu-
denti prvního ročníku denního i dálkové-
ho studia z naší Katedry sociální patologie
a sociologie Pedagogické fakulty Univer-
zity Hradec Králové, aby se seznámili
s prostředím Parlamentu ČR a s průbě-
hem legislativního procesu. Po besedě
v Zeleném salonku Kolovratského paláce

a v Jednacím sále studenti pokračovali
na další zajímavé místo - do Národní kni-
hovny v Klementinu.

Exkurze se zúčastnily i tři naše kolegyně
z katedry Stanislava Hoferková, Lucie
Špráchalová a Helena Malířová, další část
katedry nás reprezentovala Mezinárodní
konferenci SOCIALIA v Polské republice.

Miroslav Antl      

NÁZOR: Jak trestat dětské vrahy?
V únoru diskutoval po rozhlasových linkách Českého rozhlasu
plus Miroslav Antl s psychologem Jeronýmem Klimešem
na téma „Jak trestat dětské vrahy“. Přepis celého rozhovoru
najdete na webových stránkách rozhlasu, do našeho zpravo-
daje vybíráme z duelu to nejdůležitější.

Jaké možnosti máme v případě snižování krimi-
nality dětí mladších 15 let?
Z dětského vraha udělá vězení jen vycvičeného
vraha, řekl v duelu psycholog Jeroným Klimeš.
Senátor Miroslav Antl naopak prosazuje zvýšení
trestních sazeb pro děti a poukazuje na zkušenosti
ze sousedního Slovenska: „Když už děláme nový
trestní zákoník, tak bychom se měli podívat do slo-
venského. Tam je výjimečné trestní opatření pro děti
7 až 15 let, u nás je to 5 až 10 a víc ho nemůže soud pro
mládež uložit. Já se přimlouvám a budu první, který
by prosazoval zvýšení trestních sazeb pro mladistvé!“ 

Psycholog Jeroným Klimeš si myslí, že problém
není ve výši trestních sazeb. „Ta debata, jestli to má
být pět let, sedm let nebo patnáct, ta je vcelku irele-
vantní. Zhoršuje se nám úroveň mladistvých a ten jev
je, že děti jsou brutálnější a tvrdší. Problém vzniká už
dlouho předtím,“ říká Jeronym Klimeš a dodává:
„Vězení není výchovný ústav, děti z něj vylezou ještě
horší, než tam vlezly. Jestliže je to brutální vrah, tak
z něj vyjde ještě vycvičený brutální vrah. Musíme tlačit
na jejich rodiče.“ 

S tím v debatě souhlasil i Miroslav Antl, ale zároveň
řekl, že praxe je jiná:  „To je něco, co prosazuji dlouho-
době. Máme paragraf 201, což je přečin ohrožování
výchovy dítěte, podle toho rodič, který umožní nevý-
chovu, tedy se o dítě nestará, tak může být trestně
odpovědný. Ale praxe je taková, že se stíhají až násled-
ky, tedy dítě pachatel, dítě narkoman, dítě alkoholik
a tak dále.“ 

Je tedy řešením snížení trestní zodpovědnosti
na 14 let věku dítěte (momentálně je 15)?

„Je to věc názoru. Jestli, když dáme 14, tak jak se
budou chovat třináctiletí,“ položil řečnickou otázku
Miroslav Antl a dodal: „Já jsem pro ponechání trestní
odpovědnosti na 15 let a důsledném využíváním stá-
vajících výchovných a ochranných opatření.“ 
V tomto názoru se shodl s psychologem Klime-
šem: „Já bych tu hranici nesnižoval globálně, ale exis-
tuje institut zplnoletnění. Já bych vzal dítě, které má
14 let, soudně znalecky posoudil, jestli je možné ho
považovat za vyspělejší, než je zbytek populace. A pak
bych toho člověka soudil jako dospělého!“
Celý, podotýkám velmi zajímavý, rozhovor s oběma
odborníky najdete na webových stránkách České-
ho rozhlasu plus včetně audio záznamu.
http://www.rozhlas.cz/plus/dnesniplus/_zprava/d
uel-na-tema-jak-trestat-detske-vrahy--1584607

připravil Miroslav Hofmann

Byl bych první, 
který by prosazoval 
zvýšení trestních 
sazeb pro mladistvé!



Část obyvatel Pardubického kraje volí v senátních
volbách v obvodu Rychnov nad Kněžnou. Aktuálně
je zastupuje muž, který bydlí v Hradci Králové.
Miroslav Antl ale prý nikdy neviděl rozdíl mezi
Hradcem a Pardubicemi. Považuje se za Východo-
čecha.

„Pro setkávání s občany je asi dobré, že bydlím
v Hradci Králové. Někteří mi vyčítali, že nejsem
Rychnovák. Ale třeba do pardubické části svého regi-
onu mám blíž. Problém spíš je, že jde o 135 obcí.
Musíme vyhledávat akce, kde je to o sportu, hasičské
soutěže, různé zábavy a podobně. Tam se vždy sdru-
žuje víc obcí dohromady. Senátoři se musí potkávat
s lidmi, protože je znají, volí je. Když senátor selže,
nezvolí ho. Kdežto u poslanců to je o politické straně
a příslušnosti.“ 

Senát = oprAvárenSKý závoD 

Alespoň tak o něm v nadsázce Miroslav Antl mluví.
Vede Ústavně právní výbor horní komory
a pochvaluje si, že Senát odvádí podstatně víc
práce a má i daleko víc opravených věcí, které při-
cházejí ze Sněmovny. „Senát mi vždy připadal jako
sbor zkušených lidí, ne lidí, kteří se narodili jako politi-
ci, což často bývá v Poslanecké sněmovně. V Senátu
bývají lidé, kteří mají za sebou nebo vedle toho svoji
profesi. Mohou tedy obohatit všechny ostatní právě o

to, co prožili v akci. Dodají tam sebe, aby legislativa
fungovala pro lidi. Řeknou třeba, že něco v praxi
nefunguje. Měli bychom legislativu přizpůsobit, aby
byla technicky v pořádku a aby fungovala, což je
velmi složité.“ 

Mezi své senátorské priority Antl řadí podporu dět-
ského sportu a obecně spolkové činnosti. Za lidmi
se vydává v pojízdné senátorské kanceláři. 

Alergie nA gAUnery 

V osmdesátých letech působil Antl jako prokurátor
v Chrudimi, později přešel do Hradce Králové na
Krajské státní zastupitelství. Specializoval se na nej-
závažnější násilnou a drogovou kriminalitu a orga-
nizovaný zločin.

„Vzpomínám na to rád. Na férovku mi to občas chybí.
V té džungli v politice to je daleko složitější, než byl
i organizovaný zločin drogový, protože ten se dal roz-
plést. Tady mnohdy nerozpletete a hlavně se s někým
bavíte, podáte si na něco ruku a za 20 minut je to
jinak. Určitě jsem rád, že jsem toto všechno prožil.
Ve mně ten státní zástupce nebo prokurátor zůstane
navždy a je to vidět i z mých vystoupení. Zůstávám
přísný, striktní. Jsem pro zpřísňování legislativy
a postihu darebáků a gaunerů vůbec.“ 

Přes deset let byl Miroslav Antl prezidentem extra-
ligového basketbalového klubu Pardubice a půso-
bil taky jako předseda Arbitrážní komise České bas-
ketbalové federace. Dnes přednáší jako vysoko-
školský pedagog na obou východočeských univer-
zitách. Věnuje se trestnímu právu. Tato činnost ho
prý nabíjí. 

Autor:  Jakub Malý, Foto: Honza Ptáček
Zdroj: 

http://www.rozhlas.cz/pardubice/mamehosty/_zp
rava/miroslav-antl-organizovany-zlocin-rozplete-

te-dzungli-v-politice-tezko--1600021

V roce 2014 jsem poskytl několik rozhovorů, ať již k migračním
krizi nebo k již zmíněné novele zákona o trestní odpovědnos-
ti firem. Do bilančního zpravodaje roku 2016 však zařazuji roz-
hovor s moderátorem Jakubem Malým natočený v dubnu, kdy
jsem byl hostem Českého rozhlasu Pardubice.

Ve mně ten státní
zástupce nebo
prokurátor zůstane
navždy!

www.miroslavantl.cz

MIROSLAV ANTL: Organizovaný zločin 
rozpletete, džungli v politice těžko

Miroslav Antl ve studiu Českého rozhlasu Pardubice.



KRAJSKé VOLBy: Vašich „kroužků“ si moc vážím!

www.miroslavantl.cz

Výsledky krajský voleb 2016 v Královéhradeckém kraji.

Rok 2016 byl po roční pauze opět rokem volebním. Jak dopad-
ly krajské volby v Královéhradeckém a Pardubickém kraji,
všichni dobře víme. Vaše preferenční hlasy mě opět vynesly na
první místo v rámci kandidátky ČSSD a potvrdily, že mám
v kraji nejsilnější pozici v rámci ČSSD. V absolutním pořadí pre-
ferenčních hlasů jsem sice oproti minulým krajským volbám
klesl z prvního místa na třetí, ale zůstal jsem na bedně, což
je pro sportovně založeného člověka krásný úspěch. Rád bych
vám ještě jednou poděkoval za všechny hlasy.

V rámci volební kampaně jsme se
Pojízdnou senátorskou kanceláří projezdili
celý kraj. Na společné fotografie z návštěvy
Hradce Králové s Prof. MUDr. Jaroslavem
Malým, CsC. a PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

Vím, že jsem možná zklamal některé své voliče, pro-
tože opět nejsem hejtmanem, ani členem krajské
rady. Může to pak vypadat, že „kroužky“ nemají
žádný význam. Pro mne osobně však určitě mají.
A velký! Považuji je za vyjádření důvěry a podpory
občanů, které si velice vážím. Dávají mi sílu do dal-
šího boje, a to i jako senátorovi, resp. předsedovi
Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR,
kde pak z titulu této funkce už šest let zastupuji
všechny občany, tedy nejen ty z mého senátního
obvodu č. 48. A jako zastupitel pak za Vás bojuji
také. Stačí se podívat na moje webové stránky
či facebook…
Ve volbách jsem výrazně podpořil lídra naší kandi-

dátky Jiřího Štěpána, neboť jsem odchovaný kolek-

tivním sportem a jsem „týmový hráč“. Povolebních
vyjednávání jsem se již neúčastnil. Vítězové z hnutí
ANO se ani nedostali k vyjednávání o „krajské
vládě“ a byli zahnáni do opozice seskupením „pora-
žených“. To nepovažuji za „fér“! Osobně si myslím,
že vícečlenné koalice, vytvořené napříč politickým
spektrem, nemají moc šancí na čtyřleté kompaktní
vládnutí. Té v rámci Královéhradeckého kraje „…
dávám tak rok“. Jsou tam totiž ambiciózní individu-
alisté, kteří se nespokojí s nabízenou pozicí. Ale uvi-
díme… A můžeme jen tipovat, jak dopadnou volby
do Poslanecké sněmovny v roce 2017.

Miroslav Antl      

Bezpečné branky míří do 40 fotbalových oddílů v kraji
Pokud se na této stránce věnujeme krajským volbám, je dobré
zmínit jeden velký úspěch, který má „na svém kontě“ Miroslav
Antl v roce 2016 jako krajský zastupitel. Získal v zastupitelstvu
podporu pro projekt „Bezpečné branky“ krajského fotbalové-
ho svazu, a tak na konci roku 2016 obdrželo 40 oddílů jeden
pár bezpečných branek.

Miroslav Antl jako bývalý baskeťák má ke sportu
velmi blízko. Jelikož ale mládežnická základna jeho
oblíbeného basketbalu není v jeho senátním obvo-
du příliš široká, rozhodl se podporovat náš nejpo-
pulárnější sport, tedy fotbal. 
Prostřednictvím svého fondu finančně podporuje

soutěže malých fotbalistů v rámci okresních svazů
Rychnova a Pardubic a převzal nad nimi i záštitu.
Když ho předseda krajského fotbalového svazu
Václav Andrejs oslovil ke spolupráci, neváhal ani
chvíli. Jako člen Čestného předsednictva
Nadačního fondu na podporu fotbalové mládeže
Královéhradeckého kraje tak pomáhá mladým fot-
balistům v celém kraji.

"Jsem fakt šťastný, že se podařilo celý projekt
Bezpečných branek dotáhnout do zdárného konce.
Královéhradecký kraj tak po mé opakované "inter-
venci" vedle každoroční finanční podpory trenérů
mládeže výrazně přispěl i na další projekt krajského
fotbalového svazu, a to je moc dobře. Důležité je , že
branky dostanou všechny oddíly, které si o ně zažáda-
ly. Bohužel, ze své praxe znám smrtelné případy
malých dětí, zaviněné pádem branky. Když už chce-
me, aby naše děti sportovaly, musíme se postarat
o jejich bezpečí," řekl Miroslav Antl při předávání prv-
ního páru bezpečných branek v Třebši. 

Ve čtvrtek 9. září 2016 vstoupil do závěrečné fáze projekt Bezpečných branek. Projekt byl největší
akcí krajského fotbalového svazu v roce 2016 , když náklady na 40 párů branek činily 1 milion
korun.  První pár byl předán v Třebši, kde mají jednu z největších členských základen v kraji.
Fotbal malých forem zde hraje přes 200 dětí!



Pro mě jsou letní měsíce ve znamení
cestování po regionu. S Pojízdnou sená-
torskou kanceláří jezdíme od Orlických
hor po Kunětickou horu a musím říci, že
jsou to pro mě chvíle odpočinku, chvíle,
kdy čerpán sílu a energii do další práce.
Jak už jsem řekl, mám zde mnoho kama-
rádů… Ale vždycky se najde čas, zajít na
pivo s kamarády, které znám již desítky let.  

Pravidelně jezdím například do
Franštátu pod Radhoštěm za Milanem a
Karlem Lopraisovými. Zavzpomínáme na
staré časy, třeba na první kampaň do
Senátu v roce 2008, kdy mě Karel dopro-
vázel svoji Tatrou ... 

Při návštěvách Beskyd nezapomínám
navštívit ani Valašský Slavín v Rožnově
pod Radhoštěm, poklonit se památce
svých kamarádů Emilu Zátopkovi,
Ludvovi Daňkovi a Jurovi Raškovi. Stejně

tomu tak bylo i při dvou mých letošních
návštěvách.

No a pak jsou to samozřejmě setkání
s mým velkým kamarádem Standou
Motlem. Jezdíme spolu na besedy, potká-
váme se v Praze a vždy jsou to zajímavá
a dlouhá povídání. V letošním roce Standa
dokončil dokument „Děti Antonína
Kaliny“, který měl premiéru 5. srpna
v Třebíči a v lednu roku 2017 ho odvysíla-
la i Česká televize. Také mu vyšlo nové –
doplněné vydání  knihy o Lídě Baarové.  
Díky, kamarádi!                             Mirek Antl

Poslední stránka zpravodaje je tradičně věnovaná akcím
v regionu, které jsem navštívil nebo podpořil ze svého
fondu. Přestože nás v druhé polovině roku trošku pozlo-
bila naše Pojízdná senátorská kancelář, najdete ve výčtu
přes 40 akcí. Na mnohá místa jezdíme opakovaně a mezi
organizátory již máme řadu přátel. Zmínil bych například volejbalové turnaje v Česti-
cích a Lupenici, turnaje malých fotbalistů, tradiční Zdelovskou lávku, Orlického sekáče,
Tavení skla v Deštném, akce na Kopečku v Bartošovicích nebo vyhlášení Nejúspěšněj-
ších sportovců Rychnovska. Ale rád přijímám i pozvání na nové akce, protože v mém
rozsáhlém obvodu jsou stále místa, byť jich už není mnoho, kde jsem nebyl. Ale jak
říkám v každém zpravodaji – Nebyli jsme všude, ale není všem dnům konec … 

www.miroslavantl.cz

nebyli JSMe všUDe, 
Ale není všeM DnůM KoneC ...
07.01. Návštěva azylového centra v Kostelci n. Orl.
29.01. Nejúspěšnější sportovci Rychnovska
22.03. Otevření zrekonstruované porodnice 

v rychnovské nemocnici
05.03. Návštěva krajského aktivu fotbalistů 
24.03. Kriminologické dny na katedře KSPSoc 

- přednáška Stanislava Motla
05.04. Turnaj mladších žáků ve Starém Hradišti
26.04. Finálový turnaj Východočeské basketbalové 

ligy ve Vysoké nad Labem
18.05. Návštěva Sdružení Neratov
24.05. Otevření Babyboxu v rychnovské nemocnici
28.05. Obecní a hasičské oslavy ve Chvojenci
04.06. Na Orlickém sekáči v Rybné nad Zdobnicí
04.06. 44.ročník Solnické solné stezky (foto)

05.06. Finále ml. přípravek OFS Rychnov ve Vamberku
11.06. Oslavy 75 let VK Kvasiny
18.06. Oslavy 110 let fotbalu v Holicích
25.06. Oslavy 700 let Kostelce nad Orlicí
02.07. 10 let Chráněných dílen na Kopečku 
09.07. Mistrovství ČR v malé kopané v Havlovicích
16.07. 140 let SDH v Opočně
18.07. Na pivní cyklistické stezce v Potštejně
23.07. Na cestách po Královéhradeckém kraji
04.08. Memoriál J. Romportla a V. Málka v Hradci Kr.
06.08. Opět na Zdelovské lávce
06.08.  25.ročník Tavení skla dřevem v Deštném v O.h.
13.08. Gulášové slavnosti v Bolehošti
13.08. 110 let kopané ve Vamberku
20.08. 51. volejbalová Lupenice
20.08. 50. volejbalové Čestice
02.09. Na Svátcích vína v Hradci Králové
02.09. Beseda s občany v Jičíně
03.09. Závody dobrovolných hasičů v Komárově
09.09. Předání bezpečných branek v Třebši
04.10. Slavnostní zahájení stavby 

nové budovy sociálních služeb v Rychnově
03.10. Návštěva rychnovské nemocnice
29.10. Zasedání Nadačního fondu 

na podporu fotbalové mládeže KFS
31.10. Schůzka k nárůstu kriminality na Rychnovsku
24.11. 4.ročník Elegance bez bariér
09.12. Halové turnaje přípravek OFS Pardubice
14.12. Vánočně na Kopečku v Bartošovicích v O.h.
17.12. Závěrečné setkání členů komisí OFS Rychnov
18.12. Vánoční koncert 5pm jazz band na Homoli
19.12. Jednání o bezpečnostní situaci ve Škodě Auto
21.12. Návštěva starosty Kostelce nad Orlicí

Fond Miroslava Antla 
pro rozvoj regionu, z.s.
Sokolovská 1349
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 26575574

PIšTE NEBO VOLEJTE
Regionální senátorská kancelář
Staré náměstí 68
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Mgr. Miroslav Hofmann
tel. 603 93 88 51
mail: hofmann@miroslavantl.cz

facebook: www.facebook.com/miroslavantl/

Poznáváte ji? Věřím, že ano. S Karlem Lopraisem 
u legendární Tatry 815 „4x4“ Puma, trojnásobé vítězky
Rallye Paříž - Dakar v letech 1998, 1999 a 2001.

Křížem krážem regionem

S kamarádem, senátorem MUDr. Radkem Sušilem
na Valašském slavíně - u Jiřího Rašky. 

Se Standou Motlem a novou knihou o Lídě Baarové.

Udělejte si čas na kamarády!


