
Doc. MUDr. 
Ladislav Horák DrSc. 
Váš kandidát do senátu 
za Mladoboleslavsko 
a Turnovsko

Z MéHo prograMU
•	politika	otevřená	pro	všechny

•	hájení	zájmů	všech	občanů	Mladoboleslavska	
 a Turnovska

•	řešení	problémů	ve	zdravotnictví	
	 a	v	sociální	oblasti

•	 řešení	dopravní	sítě

•	bezpečnost	občanů

VoLBY Do SENÁTU 
dne 5. a 6. října 2018

Zadavatel: Česká strana sociálně demokratická | Zpracovatel: Kristián, spol. s r.o.
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Bez diskuze to nejde. Jen tak se lze seznámit s problémy 
občanů na Mladoboleslavsku a Turnovsku.

Máme přece být na co hrdí, naši předkové dokázali vyrobit 
v našem regionu nejen automobily ale i jiné dokonalé 
výrobky.

Je fantastické, jaké akce dokáží připravit naši spoluobčané 
v relativně malých obcích. Jak se starají o památky.
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„Ve	volbách	mají	vítězit	ti	nejlepší.	
Nerozhodným	si	proto	dovolím	doporučit	
Doc.	MUDr.	Ladislava	Horáka.	Znám	ho	
nejen	jako	skvělého	lékaře,	ale	také	jako	
občana,	který	se	umí	rozhodovat	
a za	svá	rozhodnutí	odpovídat.“	

HLaS pro NěHo jE DoBrý HLaS!

Miloň Čepelka,	Divadlo	Járy	Cimrmana

„Díky	němu	jsme	před	15	lety,	spolu	
se	ZPŠ,	prosadili	první	program	
vyhledávání	časných	forem	rakoviny	
tlustého	střeva	a	konečníku	a	tím	
zachránil	spoustu	životů.“	

VoLTE NěkoHo, kDo VÁM   
SkUTEčNě poMůžE!

Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Phd.,	předseda	
společnosti	gastrointestinální	onkologie	ČLS	JEP

„Před	16	lety	jsem	si	myslel,	že	mi	
zbývají	tři	měsíce	života,	potom	
jsem	se	dostal	do	rukou	pana	
docenta	Horáka.“	

VoLTE ToHo, kDo Něco UMí!

Josef Jindřich,	pacient

„Spoluzaložil	a	řídil	špičkový	
medicínský	obor	v	naší	republice.“

Doc. MUDr. Roman Šmucler CSc.,	předseda	
společnosti	estetické	a	laserové	medicíny	ČLS	JEP

„Díky	jeho	nasazení	a	nápadům	se	nám	
podařilo	dokončit	vývoj	a	především	
poprvé	na	světě	aplikovat	vstřebatelný	
stent	do	tlustého	střeva.	Od	té	doby	
tento	zdravotnický	prostředek	pomohl	
vyřešit	problémy	řady	nemocných.“

VoLTE ToHo, kDo pro VÁS  
SkUTEčNě Něco UčiNí!

Doc. RNDr. Karel Volenec PhD.,	
podnikatel	roku	2012	

„Vážím	si	ho	především	pro	jeho	
úsilí	o zlepšení	kvality	života	našich	
společných	nemocných.	I	když	byl		
někdy	strašně	úporný.“	

VoLTE SkUTEčNéHo oDBorNíka 
kTErý SE VÁM BUDE VěNoVaT!

Prof. MUDr. Pavel Klener DrSc.,	onkolog,	
bývalý	ministr	zdravotnictví

„Vážím	si	pana	docenta	Horáka	kvůli	
jeho	profesionalitě	a	spolehlivosti.“	

VoLTE ToHo, kDo VÁS NEZkLaME!

Antonín Panenka,	mistr	Evropy	1976	
a dlouholetý	reprezentant	ČR

„Nevím	jak	to	zvládal,	jezdil	za	námi	
každý	týden,	často	po	službě.	Někdy	
nás	doslova	nutil	do	práce	a vymýšlel	
si	co	by	šlo	ještě	vyřešit.	Ale	díky	jeho	
tvrdohlavosti	vznikl	první	fungující	
laser	pro	chirurgii	v	republice.“	

VoLTE ToHo, kDo UMí jíT   
přES přEkÁžkY!

Ing. Zbyněk Blecha,	bývalý	pracovník	VU	
Monokrystalů	v	Turnově

řEkLi o MNěproč cHci Do SENÁTU

 Určité otřepané klišé je, že senát je pojistkou demo-
kracie. Je to pravda. Ovšem senát je z velké části komorou 
regionů. Jako lékař musím naslouchat lidem a jejich problé-
mům. Senátor má oproti poslancům více času věnovat se 
problémům v regionu, za který byl zvolen a pomáhat je ře-
šit. Jde o dopravu, bezpečnost, kvalitu životního prostředí. 
Starostové malých obcí jsou přetěžování administrativou. 
Turnovsku hrozí nesmyslné připojení k superokresu Liberec. 
Senátor má možnosti aktivně pomáhat svým voličům.

 Největší motivací je pro mě samozřejmě zdravotnic-
tví a sociální problematika. Bohužel dosavadní legislativa 
v oblasti vzdělávání zdravotnických pracovníků vede spíše 
k jejich odchodu z naší republiky a snižování dostupnosti 
zdravotnické péče. Dalším problémem je stárnutí populace. 
Tomuto všemu se chci intenzívně věnovat.

 Chtěl bych navázat na práci pana PhDr. Jaromíra Jer-
máře, který mi již několik měsíců předává své bohaté zku-
šenosti s prací senátora.

Moje hlavní témata, se kterými jdu do voleb jsou: 
přispět	k vyřešení	největších	problémů	v	oblasti	sociální	
péče	o	seniory	a	problémy	matek	samoživitelek.	Největším	
problém	je	ovšem	zdravotnictví.	Úbytek	zdravotních	sester	
i	lékařů	ohrožuje	zdravotní	péči	i	v	našem	regionu.	Na	trhu	
chybí	v	současnosti	přes	120	léků.	Některé	jsou	životně	
důležité.

Kniha „Praktická 
proktologie“ byla 
oceněna výborem České 
chirurgické společnosti 
jako nejlepší odborná 
publikace s chirurgickou 
tématikou za rok 2013.  
Autoři získali Maydlovu 
cenu společnosti.

Intenzivně se 
věnuji vzdělávání 
zdravotníků. Jak 
těm nastupujících, 
tak předávám 
své zkušeností 
starším.
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