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Chceme být 
hrdí na kraj, 
kde žijeme.

Karel Schwarzenberg

Jana Horníka znám už dlouhá léta, od té doby, co 
jsme spolu jako senátoři spolupracovali. V Senátu se 
Jan Horník vyznamenával jako seriozní politik, který 
se vždy zasazoval o zájmy svého kraje, sám jsem tam 
s ním několikrát byl. Musím říci, že je to člověk, který 
by měl velký přínos do Senátu.  Doufám, že uspěje  
v kampani. Rád ho vždy v jeho kraji navštívím. 

Petr Pithart

Janu Horníkovi kdysi jako klukovi zachránil vzduch 
na horách život. A on to teď horám a lidem na horách  
i pod nimi splácí  –  jako senátor svým zdravým 
rozumem a naprostou počestností. Pro mne ale stejně 
zůstal klukem: svou bezprostředností i přímostí. 
Řekněte, vypadá on jako pan senátor? Kdybych na 
hřebenech kolem Božího Daru ve vánici zabloudil, přál 
bych si, aby mne on našel a zachránil. Protože mu věřím. 
Je mi líto, že ho jako Pražák nemohu volit. Prosím, 
udělejte to za mne. 

Petr Gazdík

Jana Horníka znám mnoho let - jako starostu Božího 
Daru, jako čelného představitele STAN, jako letitého 
senátora. Nyní bude potřetí obhajovat svůj senátorský 
mandát - a pevně věřím, že jej obhájí. 
Stojí za ním totiž právě ona „starostenská“ zkušenost, 
zkušenost s řešením problémů, které se bezprostředně 
dotýkají obyvatel jedné konkrétní obce, ale zároveň 
už i výrazná praxe s přípravou zákonů, které se 
bezprostředně, ale z větší perspektivy, dotýkají nás 
všech. 

Myslím, že počet starostů v obou komorách parlamentu 
by mohl být vyšší - i proto vás žádám, abyste Honzovi 
Horníkovi dali svůj hlas. 

bývalý předseda vlády, předseda Senátu  
a senátor.

předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN), 
poslanec

čestný předseda TOP 09 a poslanec

Za téměř 15 let, co Honzu Horníka osobně znám,  
o něm můžu říci jedno jediné - nikdy neuhne z prin-
cipů, kterým věří. Jako občan této země bych chtěl 
mít více takových „horníků“ v Senátu, klidně i po třetí 
anebo po čtvrté za sebou. Rád se přiřadím k řadě těch 
mnohých, kdo ho chtějí osobně podpořit.

Stanislav Polčák
europoslanec a předseda SMS ČR

Václav Slavík
starosta města Žlutice

Jana Horníka znám dlouho a výsledky jeho práce 
na pozici starosty Božího Daru jsou pro mě velkou 
inspirací. Svoje zkušenosti a iniciativu ze starostování 
dokázal převést do práce v Senátu. Ví také, co trápí 
obce při jejich správě a přenáší jejich starosti mezi 
poslance a senátory. Ostatně na setkáních senátorů se 
starosty z našeho kraje ho potkávám docela často.

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

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

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

Jsem rád, že jsem byl u  toho  
a  že jsem k  tomu mohl svou 
trochou přispět. A proto chci 
i zbytek života strávit se svobodnou 
duší skejťáka …

Jana Horníka podporují:

Občas v Senátu není schválen návrh zákona, který 
podle mě v naší společnosti jasně chybí, např.  
o odpovědnosti státních úředníků. Nebo jsou naopak 
schváleny ty, které umožňují jediné osobě (v tomto 
případě ministru financí) omezit svobodu informací 
na internetu pod záminkou boje proti hazardu (na 
který to ve skutečnosti nebude mít vliv). 

Považuji rovněž za nemorální, aby občan, který si za 
své,  již jednou zdaněné peníze, pořizuje byt, musel 
navíc zaplatit tzv. daň z nabytí nemovitosti. Proč, 
když mu stát při této transakci neposkytuje žádnou 
protislužbu? Většina (koaličních) zákonodárců to však 
bohužel schválila. 

Příkladů bych našel více, jedno však mají společné - 
když je senátorů jakékoli politické strany příliš mnoho  
a převládne u nich stranický zájem nad obecným - pak 
zdravý rozum, svoboda jednotlivce a rovnost lidí před 
zákonem prohrávají. 
Ani výše uvedené mě však neodradí. Budu-li mít 
ještě možnost, budu tato a podobná témata otevírat  
a řešit. Znovu a znovu!

7. - 8. října 2016

Proč symbol skejťáka?

O Janu Horníkovi

Spolu s kolegy senátory z našeho kraje jsem jedním  
z iniciátorů petice. Dopravní dostupnost Karlovarska je 
totiž jedna z nejhorších v České republice. Karlovarský 
kraj jako jediný nemá přímé železniční spojení  
s hlavním městem a jako jeden z mála nemá ani dálniční 
propojení s metropolí. Špatná dopravní dostupnost 
patří mezi hlavní příčiny hlubokého hospodářského 
zaostávání regionu za ostatními kraji České republiky. 
Dostavba dálnice D6 Praha – Karlovy Vary – Cheb je 
nezbytnou podmínkou pro rozvoj území kolem této 
budoucí dopravní tepny.

Petice za urychlení dostavby D6 

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

Se starostou Verušiček 
o problémech a rozvoji 
obce 

Pietní obřad u Věže smrti - XXVII. Jáchymovské peklo 

Uvítání Lukáše Bauera po 
triumfu na Tour de Ski 
v sezóně 2007/2008

S obchodním ředitelem Vlnapu Nejdek  a diskuse 
nad tím, co trápí místní podniky

Výjezdní zasedání klubu STAN a návštěva štoly Johannes

Ke zrušení SOU Nejdek 
naštěstí nedošlo

Senátní volby se konají

Záchrana kostela 
v Kozlově-Bochově,
 se starostou M. Egertem

Někdy jsem si při svých taženích proti korupci připadal 
jako sám voják v poli. Naštěstí je však pořád ještě dost 
těch, kteří jsou ochotni, zejména proti politickému 
marasmu, neúnavně bojovat. Díky tomu se podařilo 
rozkrýt korupční prostředí na severozápadě Čech 
v  dotačním Regionálním operačním programu 
Severozápad, kde byla část veřejných prostředků 

O boji proti korupci nestačí 
jen mluvit

Další podporovatelé:
MUDr. Pavel Bouška, lékař, Karlovy Vary (KV), Olga 
Haláková, starostka, Bečov nad Teplou, Miroslav 
Egert, starosta, Bochov, Karel Janeček, matematik 
a autor Demokracie 2.1, zakladatel Nadačního fondu 
proti korupci, Jiří Karas, starosta, Dalovice, Jiří Klsák, 
archeolog, historik KV, Petr Kulhánek, primátor, KV, 
Petr Kvasnička, starosta, Verušičky, Zdeněk Lakatoš, 
starosta, Abertamy, Vlastimil Lepík,  projektant, dlou-
holetý člen Horské služby ČR, Petr Mikšíček, filmař, 
fotograf, autor knih z pohraničí a propagátor Krušno-
hoří, František Pánek, starosta, Štědrá, Jitka Pokorná, 
starostka, Nová Role, Milan Pokorný, starosta, Hory, 
Jaroslav Růžička, ekolog, KV, Michal Urban, historik  
a propagátor Karlovarského regionu, Zuzana Večerková, 
starostka, Stružná, Tomáš Wizovský,  kastelán, Bečov 
nad Teplou.

Krajské zdravotnictví 
musí vždycky zůstat naší 
prioritou.

Vždycky mne obzvlášť bavilo a baví, když mohu něco 
udělat pro děti. Ještě s dvěma „blázny“ jsme vymysleli 

a v terénu realizovali projekt Českého Ježíška. To má 
smysl. Pro rozjařené oči dětí má takováto práce  
a nasazení reálný význam.

Český Ježíšek

Jako člen senátního Podvýboru pro sport se snažím 
prosazovat jasnou koncepci sportu od republikové 
úrovně až po tu nejmenší obec. I proto je třeba, aby 
nově zvolené zastupitelstvo kraje nechalo konečně po 
16 letech takovouto koncepci vypracovat i pro Karlo-
varský kraj a byla takto stanovena jasná pravidla pod-
pory nejenom jednotlivým sportovním odvětvím, ale 
i nadaným, perspektivním a úspěšným sportovcům  
a týmům.
 
Lukáš Bauer: „Jako sportovec vím, že bez dobrých pod-
mínek a zázemí  se nedá dosahovat dobrých sportovních 
výsledků. A proto je mi sympatické, že jsou lidé jako Jan 
Horník, kteří se dlouhodobě snaží pro sport  tyto podmín-
ky a zázemí neustále vylepšovat.“  

Snažím se, aby se tyto statky smysluplně udržovaly 
a rozvíjely. Pokud mám možnosti, tak jsem svému 
Karlovarskému regionu v maximální míře nápomocen, 
ať už jako člen komise Programu záchrany 
architektonického dědictví při Ministerstvu kultury 
ČR, při nominaci na zápis Hornické kulturní krajiny 
Erzgebirge/Krušnohoří nebo evropských lázeňských 
měst (Karlovy Vary, Mariánské lázně, Františkovy 
Lázně) na prestižní seznam památek UNESCO nebo při 
záchraně konkrétních památek, jako např. v Kyselce.

Vážím si přírodního  
a kulturního dědictví

Prosazení jasné koncepce sportu

Když zdravý rozum prohrává

„odkláněna“ do kapes mnoha politiků a na ně navázaných 
osob. Zachránilo to miliardy pro veřejné i  soukromé 
projekty v Ústeckém a Karlovarském kraji.
Z  vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že je zapotřebí 
nemalá dávka osobní statečnosti politika, aby o boji proti 
korupci pouze nemluvil, ale svými činy přispěl alespoň 
k  jejímu utlumení.  Protože svým ideálům pořád věřím, 
snažím se podle nich v  maximální míře i  řídit a  konat. 
Jsem přesvědčen, že tento boj má totiž pořád význam 
podstupovat. Jinak by nakonec budoucnost naše i našich 
dětí mohla skončit až úplnou nesvobodou. A to si snad 
většina z nás nepřeje!

Již mnoho let se snažím angažovat v oblasti zimních 
běžeckých tratí, cyklostezek, turistických cest a těch pro 
Nordic Walking. Pro posledně jmenované jsem se svého 
času tak nadchnul, že jsem se spolupodílel a byl u zrodu 
turistického značení této nové volnočasové pohybové 
aktivity, prvních značených okruhů a prvního závodu  
v České republice.

Něco tvořit, vymýšlet a pak 
realizovat mne baví

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

Dostavba D6 - jedna z mých priorit

Jiří Bartoška převzal Stříbrnou pamětní medaili 
Senátu, na kterou ho navrhl Jan Horník s podporou 
dalších senátorů z Karlovarského kraje.
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