
RECEPT PRO ZDRAVÝ REGION

LITOMYŠLSKÁ  
NEMOCNICE  
MUSÍ ZŮSTAT  
ZACHOVÁNA

ROZVAHA  
LÉKAŘE  

CITLIVOST  
RODÁKA

ZKUŠENOSTI  
ODBORNÍKA

MUDr. PAVEL HAVÍŘ  
lékař

www.havirdosenatu.cz

DĚKUJI ZA PODPORU TĚMTO OSOBNOSTEM
Budu rád, když Pavel Havíř naváže 
na Radko Martínka

Pavla Havíře znám 
velmi dlouho jako 
dlouholetého ředi-
tele nemocnice ve 
Svitavách, kde pů-
sobil i v období, kdy 
se začala velmi mo-
hutně rozvíjet díky 
státním dotacím  
a bylo zde potře-

ba připravit zcela nový objekt pro urgentní 
obory. Již v době mého působení na pozici 
hejtmana se Pavel velkou měrou zasloužil  
o stavbu nového moderního psychiatric-
kého pavilonu a rekonstrukci stávajících 
prostor dalšího objektu, který je nedílnou 
součástí nemocnice. Znám jej i jako poslan-
ce, kdy velmi dobře reprezentoval náš kraj. 
Vždy, když bylo potřeba pomoci, byl velmi 
ochotný a aktivně se zajímal o problémy na-
šeho kraje. 
Pavlova osoba je spojena nejen se zdravot-

nictvím, ale s celým svitavským regionem. 
Budu velice rád, pokud se Pavlovi podaří  
v regionu navázat na dlouholetou práci 
Radko Martínka, který se našemu regionu 
věnoval od roku 1994, kdy byl zvolen sta-
rostou Moravské Třebové a poté působil na 
řadě pozic v Parlamentu, vládě, ale i jako můj 
předchůdce v pozici hejtmana. Rozhodně je 
na co navazovat, protože Radko Martínek 
je velmi aktivní člověk, který svojí prací žije 
a věnoval ji mnoho ze svého volného času. 
Pokud bude Pavel zvolen, věřím, že bude 
schopen stejně, jako Radko, zvládnout ce-
lou situaci a být nápomocný nejen nám jako 
Pardubickému kraji, ale především staros-
tům a občanům měst a obcí ve volebním 
obvodě č. 50. Pevně věřím, že se se to po-
daří, protože Pavlovy odborné kvality jsou 
dnes takové, že je připraven se této role 
ujmout s naprostou profesionalitou a být 
skutečnou oporou regionu v Senátu.
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 
hejtman Pardubického kraje

Pavel bude vždy ochoten pomáhat
Budu velmi rád, 

bude-li MUDr. Pavel 
Havíř zvolen sená-
torem a naváže na 
dlouholeté působe-
ní stávajícího sená-
tora za ČSSD Mgr. 
Radko Martínka. Má 
k  tomu velmi dob-
rou osobnostní, od-

bornou, ale i politickou výbavu. Pavla Havíře 
znám osobně od roku 2006. Po celou dobu 
svého působení ve všech jeho aktivitách 
(ředitel Nemocnice ve Svitavách, předseda 
představenstva Nemocnic Pardubického 
kraje, radní města Svitavy, poslanec PČR  
a dalších) se Pavel Havíř významně podí-
lel na zvelebování zdravotnických zaříze-
ní, například na stavbě nového moderního 
psychiatrického pavilonu ve svitavské ne-
mocnici. Je spjat také s vytvořením akciové 
společnosti Nemocnice Pardubického kra-
je, která spojila pět nemocnic akutní lůžko-
vé péče v našem kraji.
Pavel Havíř prokazuje, že je nejen výbor-

ným lékařem – urologem, ale i schopným 
manažerem. Byl a bude vždy ochoten po-
máhat nám, komunálním politikům na ob-
cích a městech, jakož i jejich občanům.
JUDr. Miloš Izák 
 starosta města Moravská Třebová za ČSSD

Přeji Pavlu Havířovi úspěch 
Podporuji MUDr. 

Pavla Havíře, pro-
tože jej a jeho práci 
dobře znám, a přeji 
mu úspěch v senát-
ních volbách. 

Marie Kučerová
místostarostka Poličky v letech 2010 - 2016

S Pavlem nás spojuje muzika  
a přátelství už od chlapeckých let

Zhruba od 13 let 
jsme se společně 
pokoušeli o založení 
něčeho, co by bylo 
možno považovat 
za hudební skupi-
nu. Zkoušeli a hráli 
jsme spolu některé 
tehdejší hity popu-
lární hudby, vznikly 

dokonce naše první primitivní nahrávky. Mě 
už tehdy volala muzika naplno, Pavel šel ji-
nou cestou. Stal se špičkovým lékařem, 
zajímá se o věci veřejné, je spolehlivým 
člověkem s velkou dávkou sociálního cítění  
a ochotou pomáhat. Celým svým srdcem je 
z našeho regionu.
Jeho odhodlání a chuť pracovat pro nás 

v  Senátu vnímám tak, že chce tento kraj 
zastupovat svědomitě a pomáhat jeho dal-
šímu rozvoji. Moje podpora je nepolitická. 
Slíbil jsem ho podpořit jako člověka, proto-
že si myslím, že taková osobnost, jako on, 
toho může v Senátu hodně dokázat a změ-
nit k lepšímu.
Vyjadřuji plnou podporu jeho schopnos-

tem a dobrým záměrům, pro které mu vě-
řím. Držím mu palce.
František Černý  
Čechomor

Pavel drží slovo
Pavla Havíře  znám 

především jako lé-
kaře a také fanouš-
ka a podporovatele 
hasičské historie. 
Je přímý otevřený,  
a drží slovo, což je 
pro nás hasiče to 
nejdůležitější.

Josef Bidmon  
starosta Krajské sdružení hasičů Čech,  
Moravy a Slezska, Pardubický kraj



MUDR. PAVEL HAVÍŘ, KANDIDÁT DO SENÁTU ZA VOLEBNÍ OBVOD Č. 50 - CELÝ OKRES SVITAVY A SKUTEČSKO

Jsem lékař a mám 
urologickou praxi -  
ordinuji jednou týd-
ně v ambulanci  
v Poličce.
Jsem ředitel Ne-
mocnice následné 
péče v Moravské 
Třebové.
Jsem zastupitel a radní města Svitavy.
Jsem partner a otec. S mojí partnerkou 
Jarkou máme dvě děti – jedenáctiletou 
Nikolku a čtyřletého Jonáška. Bydlíme 
ve Svitavách, kde jsem se také narodil  
a žiju zde celý život.
Jsem sportovec, lyžuji, jezdím na kole, 
hraju tenis a nohejbal. Poslouchám 
hudbu všech žánrů a hraju na kytaru, 
mám rád literaturu a hodně čtu.

Zdravý region je takový region, kde je 
bezpečné a zdravé prostředí pro život  
a jsou zde zdravé mezilidské vztahy. 
Tenhle příběh bych chtěl pomáhat spo-
ludotvářet. Pro obyvatele na pomezí 
Čech a Moravy je důležité propojit zdejší 
území s dalšími částmi republiky dálnice-
mi a dalšími kvalitními silnicemi, a města 
opatřit obchvaty. A budu se věnovat roz-
voji zdravotnické péče v celém senátním 
obvodu č. 50. Jdu do senátních voleb 
s tím, že budu navazovat na velmi dobrou 
práci svého předchůdce, senátora Radko 
Martínka.

S citlivostí rodáka
Znám tenhle kraj dobře a mám ho moc rád, je to kraj mých 

předků. Mám zde pevně zapuštěné kořeny. Pochází odtud 
moji rodiče, sám jsem se ve Svitavách narodil a zde jsem i vy-
růstal.  Prázdniny jsem trávil u prarodičů na vesnici u Moravské 
Třebové.   Moje dcera má v  rodném listě město Litomyšl. Dvě 
desetiletí jsem působil ve Svitavské nemocnici, dnes působím 
v  Moravskotřebovské nemocnici. Od devadesátých let jsem 
radním města Svitavy a byl jsem zde i místostarostou. A jednou 
týdně ordinuji v Poličce, kde mám svou urologickou ambulanci.

S rozvahou lékaře
Vím, co občané v  oblasti zdravotnictví potřebují především - 

péči, která nedělá rozdíly  a lidský přístup v léčbě. Mojí vizí je 
podporovat a pomáhat rozvíjet všechny aktivity, které směřují 
k tomu, aby kvalitní zdravotní péče byla dostupná každému bez 
rozdílu. Jsem lékař s druhou atestací urologie a stále vykoná-
vám ambulantní lékařskou praxi. Třináct let jsem řídil Svitavskou 
nemocnici a současné době rozvíjím Nemocnici následné péče 
Moravská Třebová. 

Se zkušeností odborníka
Třicet let jsem byl profesně spojen se Svitavskou nemocnicí, 

kde jsem byl zástupcem primáře a třináct let ředitelem. V letech  
2013 – 2014 jsem byl předsedou Představenstva Pardubické 
krajské nemocnice a.s., Chrudimské nemocnice a.s., Orlickoús-
tecké nemocnice a.s., Litomyšlské nemocnice a.s., Nemocnice 
ve Svitavách a.s. Od roku 1998 jsem zastupitelem města Svitavy, 
od roku 2002 jsem radním města Svitavy. V letech 2006 - 2010 
jsem byl neuvolněným místostarostou města Svitavy. V letech 
2013 - 2017 jsem byl poslancem Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR – členem Zdravotnického výboru a Výboru pro veřej-
nou správu a regionální rozvoj. Dnes řídím Nemocnici následné 
péče v Moravské Třebové a právě zde chystáme s Pardubickým 
krajem uvést do života projekt výstavby úplně nové nemocnice. 
Jeho výsledkem bude další rozvoj následné péče a odborných 
ambulancí v tomto regionu. 

Je pro mě důležitá lepší politická kultura. Co pro to udělám?
Budu se chovat slušně. Budu věrný svým zásadám a životním 

hodnotám. Budu plnit své sliby a budu pracovat smysluplně 
pro svůj volební obvod.  Mým krédem je slušnost, vstřícnost, 
schopnost dohodnout se, pomáhat, uzdravovat. Chci přispět 
k rozvoji životního prostředí v regionu, přispět ke zdraví jeho 
obyvatel a ke zdraví mezilidských vztahů. 

ZDRAVOTNICTVÍ 
„Každý občan regionu musí mít dobře 
dostupnou a kvalitní zdravotní péči.“
 • Zachování, podpora a další rozvoj  
  všech stávajících nemocnic
 • Posílení ambulantní péče především  
  praktických lékařů, dětských lékařů  
  a stomatologů

DOPRAVA  
„Cesta k prosperitě vede po dálnicích.“
 • Co nejrychlejší dobudování D35  
  v našem regionu
 • Co nejdříve zahájit výstavbu D43
 • Zlepšit dosah a rozsah veřejné  
  dopravy. Větší dosah autobusové  
  dopravy, více spojů na tratích

ROZVOJ REGIONU 
„Pocit sounáležitosti s místem, kde žiji 
je pro každého z nás velmi důležitý.“
 • Podpora sportu, kultury a společen- 
  ského života v regionu
 • Podpora nadregionálních akcí od  
  státu z ministerstva kultury 
 • Podpora sportovních aktivit mládeže  
  (sportovní vybavení, trenéři)  
  a budování sportovních zařízení pro  
  rekreační sport
 • Podpora tradičních společenských  
  setkávání
 

BEZPEČNOST MĚST A OBCÍ
„Základem spokojeného života je pocit 
osobního bezpečí a především bezpečí 
své rodiny.“
 • Posílení role městské Policie.  
  Hledání zdrojů pro zvýšení počtu  
  strážníků i policistů
 • Bezpečnostní situace musí být  
  zásadním tématem měst obcí i krajeMgr. Radko Martínek: „Dovoluji si Vám Pavla Havíře doporučit při volbách do Senátu v senátním 

obvodu č. 50. Pokud jej zvolíte, rád mu předám pomyslnou štafetu do Senátu.“ 

Ultrazvukové vyšetření  močových cest, které  provádím u svých paci-
entů a pacientek, může odhalit většinu onemocnění ledvin močového 
měchýře  a prostaty u mužů.

MŮJ PROGRAM JE:
RECEPT PRO ZDRAVÝ KRAJ

Zdravé prostředí
Zdraví lidé

Zdravé vztahy

MOJE VIZITKA S CITLIVOSTÍ RODÁKA, ROZVAHOU LÉKAŘE, ZKUŠENOSTÍ ODBORNÍKAMŮJ PROGRAM V KOSTCE

DĚKUJI ZA VAŠI PŘÍPADNOU PODPORU VE VOLBÁCH DO SENÁTU. PAVEL HAVÍŘ
Další informace najdete na www.havirdosenatu.czZa
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Budu rád, když Pavel Havíř naváže 
na Radko Martínka

Pavla Havíře znám 
velmi dlouho jako 
dlouholetého ředi-
tele nemocnice ve 
Svitavách, kde pů-
sobil i v období, kdy 
se začala velmi mo-
hutně rozvíjet díky 
státním dotacím  
a bylo zde potře-

ba připravit zcela nový objekt pro urgentní 
obory. Již v době mého působení na pozici 
hejtmana se Pavel velkou měrou zasloužil  
o stavbu nového moderního psychiatric-
kého pavilonu a rekonstrukci stávajících 
prostor dalšího objektu, který je nedílnou 
součástí nemocnice. Znám jej i jako poslan-
ce, kdy velmi dobře reprezentoval náš kraj. 
Vždy, když bylo potřeba pomoci, byl velmi 
ochotný a aktivně se zajímal o problémy na-
šeho kraje. 
Pavlova osoba je spojena nejen se zdravot-

nictvím, ale s celým svitavským regionem. 
Budu velice rád, pokud se Pavlovi podaří  
v regionu navázat na dlouholetou práci 
Radko Martínka, který se našemu regionu 
věnoval od roku 1994, kdy byl zvolen sta-
rostou Moravské Třebové a poté působil na 
řadě pozic v Parlamentu, vládě, ale i jako můj 
předchůdce v pozici hejtmana. Rozhodně je 
na co navazovat, protože Radko Martínek 
je velmi aktivní člověk, který svojí prací žije 
a věnoval ji mnoho ze svého volného času. 
Pokud bude Pavel zvolen, věřím, že bude 
schopen stejně, jako Radko, zvládnout ce-
lou situaci a být nápomocný nejen nám jako 
Pardubickému kraji, ale především staros-
tům a občanům měst a obcí ve volebním 
obvodě č. 50. Pevně věřím, že se se to po-
daří, protože Pavlovy odborné kvality jsou 
dnes takové, že je připraven se této role 
ujmout s naprostou profesionalitou a být 
skutečnou oporou regionu v Senátu.
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 
hejtman Pardubického kraje

Pavel bude vždy ochoten pomáhat
Budu velmi rád, 

bude-li MUDr. Pavel 
Havíř zvolen sená-
torem a naváže na 
dlouholeté působe-
ní stávajícího sená-
tora za ČSSD Mgr. 
Radko Martínka. Má 
k  tomu velmi dob-
rou osobnostní, od-

bornou, ale i politickou výbavu. Pavla Havíře 
znám osobně od roku 2006. Po celou dobu 
svého působení ve všech jeho aktivitách 
(ředitel Nemocnice ve Svitavách, předseda 
představenstva Nemocnic Pardubického 
kraje, radní města Svitavy, poslanec PČR  
a dalších) se Pavel Havíř významně podí-
lel na zvelebování zdravotnických zaříze-
ní, například na stavbě nového moderního 
psychiatrického pavilonu ve svitavské ne-
mocnici. Je spjat také s vytvořením akciové 
společnosti Nemocnice Pardubického kra-
je, která spojila pět nemocnic akutní lůžko-
vé péče v našem kraji.
Pavel Havíř prokazuje, že je nejen výbor-

ným lékařem – urologem, ale i schopným 
manažerem. Byl a bude vždy ochoten po-
máhat nám, komunálním politikům na ob-
cích a městech, jakož i jejich občanům.
JUDr. Miloš Izák 
 starosta města Moravská Třebová za ČSSD

Přeji Pavlu Havířovi úspěch 
Podporuji MUDr. 

Pavla Havíře, pro-
tože jej a jeho práci 
dobře znám, a přeji 
mu úspěch v senát-
ních volbách. 

Marie Kučerová
místostarostka Poličky v letech 2010 - 2016

S Pavlem nás spojuje muzika  
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jsme se společně 
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něčeho, co by bylo 
možno považovat 
za hudební skupi-
nu. Zkoušeli a hráli 
jsme spolu některé 
tehdejší hity popu-
lární hudby, vznikly 

dokonce naše první primitivní nahrávky. Mě 
už tehdy volala muzika naplno, Pavel šel ji-
nou cestou. Stal se špičkovým lékařem, 
zajímá se o věci veřejné, je spolehlivým 
člověkem s velkou dávkou sociálního cítění  
a ochotou pomáhat. Celým svým srdcem je 
z našeho regionu.
Jeho odhodlání a chuť pracovat pro nás 

v  Senátu vnímám tak, že chce tento kraj 
zastupovat svědomitě a pomáhat jeho dal-
šímu rozvoji. Moje podpora je nepolitická. 
Slíbil jsem ho podpořit jako člověka, proto-
že si myslím, že taková osobnost, jako on, 
toho může v Senátu hodně dokázat a změ-
nit k lepšímu.
Vyjadřuji plnou podporu jeho schopnos-

tem a dobrým záměrům, pro které mu vě-
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František Černý  
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Pavla Havíře  znám 

především jako lé-
kaře a také fanouš-
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Je přímý otevřený,  
a drží slovo, což je 
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mi a dalšími kvalitními silnicemi, a města 
opatřit obchvaty. A budu se věnovat roz-
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obvodu č. 50. Jdu do senátních voleb 
s tím, že budu navazovat na velmi dobrou 
práci svého předchůdce, senátora Radko 
Martínka.

S citlivostí rodáka
Znám tenhle kraj dobře a mám ho moc rád, je to kraj mých 

předků. Mám zde pevně zapuštěné kořeny. Pochází odtud 
moji rodiče, sám jsem se ve Svitavách narodil a zde jsem i vy-
růstal.  Prázdniny jsem trávil u prarodičů na vesnici u Moravské 
Třebové.   Moje dcera má v  rodném listě město Litomyšl. Dvě 
desetiletí jsem působil ve Svitavské nemocnici, dnes působím 
v  Moravskotřebovské nemocnici. Od devadesátých let jsem 
radním města Svitavy a byl jsem zde i místostarostou. A jednou 
týdně ordinuji v Poličce, kde mám svou urologickou ambulanci.

S rozvahou lékaře
Vím, co občané v  oblasti zdravotnictví potřebují především - 

péči, která nedělá rozdíly  a lidský přístup v léčbě. Mojí vizí je 
podporovat a pomáhat rozvíjet všechny aktivity, které směřují 
k tomu, aby kvalitní zdravotní péče byla dostupná každému bez 
rozdílu. Jsem lékař s druhou atestací urologie a stále vykoná-
vám ambulantní lékařskou praxi. Třináct let jsem řídil Svitavskou 
nemocnici a současné době rozvíjím Nemocnici následné péče 
Moravská Třebová. 

Se zkušeností odborníka
Třicet let jsem byl profesně spojen se Svitavskou nemocnicí, 

kde jsem byl zástupcem primáře a třináct let ředitelem. V letech  
2013 – 2014 jsem byl předsedou Představenstva Pardubické 
krajské nemocnice a.s., Chrudimské nemocnice a.s., Orlickoús-
tecké nemocnice a.s., Litomyšlské nemocnice a.s., Nemocnice 
ve Svitavách a.s. Od roku 1998 jsem zastupitelem města Svitavy, 
od roku 2002 jsem radním města Svitavy. V letech 2006 - 2010 
jsem byl neuvolněným místostarostou města Svitavy. V letech 
2013 - 2017 jsem byl poslancem Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR – členem Zdravotnického výboru a Výboru pro veřej-
nou správu a regionální rozvoj. Dnes řídím Nemocnici následné 
péče v Moravské Třebové a právě zde chystáme s Pardubickým 
krajem uvést do života projekt výstavby úplně nové nemocnice. 
Jeho výsledkem bude další rozvoj následné péče a odborných 
ambulancí v tomto regionu. 

Je pro mě důležitá lepší politická kultura. Co pro to udělám?
Budu se chovat slušně. Budu věrný svým zásadám a životním 

hodnotám. Budu plnit své sliby a budu pracovat smysluplně 
pro svůj volební obvod.  Mým krédem je slušnost, vstřícnost, 
schopnost dohodnout se, pomáhat, uzdravovat. Chci přispět 
k rozvoji životního prostředí v regionu, přispět ke zdraví jeho 
obyvatel a ke zdraví mezilidských vztahů. 

ZDRAVOTNICTVÍ 
„Každý občan regionu musí mít dobře 
dostupnou a kvalitní zdravotní péči.“
 • Zachování, podpora a další rozvoj  
  všech stávajících nemocnic
 • Posílení ambulantní péče především  
  praktických lékařů, dětských lékařů  
  a stomatologů

DOPRAVA  
„Cesta k prosperitě vede po dálnicích.“
 • Co nejrychlejší dobudování D35  
  v našem regionu
 • Co nejdříve zahájit výstavbu D43
 • Zlepšit dosah a rozsah veřejné  
  dopravy. Větší dosah autobusové  
  dopravy, více spojů na tratích

ROZVOJ REGIONU 
„Pocit sounáležitosti s místem, kde žiji 
je pro každého z nás velmi důležitý.“
 • Podpora sportu, kultury a společen- 
  ského života v regionu
 • Podpora nadregionálních akcí od  
  státu z ministerstva kultury 
 • Podpora sportovních aktivit mládeže  
  (sportovní vybavení, trenéři)  
  a budování sportovních zařízení pro  
  rekreační sport
 • Podpora tradičních společenských  
  setkávání
 

BEZPEČNOST MĚST A OBCÍ
„Základem spokojeného života je pocit 
osobního bezpečí a především bezpečí 
své rodiny.“
 • Posílení role městské Policie.  
  Hledání zdrojů pro zvýšení počtu  
  strážníků i policistů
 • Bezpečnostní situace musí být  
  zásadním tématem měst obcí i krajeMgr. Radko Martínek: „Dovoluji si Vám Pavla Havíře doporučit při volbách do Senátu v senátním 

obvodu č. 50. Pokud jej zvolíte, rád mu předám pomyslnou štafetu do Senátu.“ 

Ultrazvukové vyšetření  močových cest, které  provádím u svých paci-
entů a pacientek, může odhalit většinu onemocnění ledvin močového 
měchýře  a prostaty u mužů.

MŮJ PROGRAM JE:
RECEPT PRO ZDRAVÝ KRAJ

Zdravé prostředí
Zdraví lidé

Zdravé vztahy

MOJE VIZITKA S CITLIVOSTÍ RODÁKA, ROZVAHOU LÉKAŘE, ZKUŠENOSTÍ ODBORNÍKAMŮJ PROGRAM V KOSTCE

DĚKUJI ZA VAŠI PŘÍPADNOU PODPORU VE VOLBÁCH DO SENÁTU. PAVEL HAVÍŘ
Další informace najdete na www.havirdosenatu.czZa
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RECEPT PRO ZDRAVÝ REGION

ZDRAVÉ  
PROSTŘEDÍ,  
ZDRAVÍ LIDÉ,  
ZDRAVÉ VZTAHY

ROZVAHA  
LÉKAŘE  

CITLIVOST  
RODÁKA

ZKUŠENOSTI  
ODBORNÍKA

MUDr. PAVEL HAVÍŘ  
lékař

www.havirdosenatu.cz

DĚKUJI ZA PODPORU TĚMTO OSOBNOSTEM
Budu rád, když Pavel Havíř naváže 
na Radko Martínka

Pavla Havíře znám 
velmi dlouho jako 
dlouholetého ředi-
tele nemocnice ve 
Svitavách, kde pů-
sobil i v období, kdy 
se začala velmi mo-
hutně rozvíjet díky 
státním dotacím  
a bylo zde potře-

ba připravit zcela nový objekt pro urgentní 
obory. Již v době mého působení na pozici 
hejtmana se Pavel velkou měrou zasloužil  
o stavbu nového moderního psychiatric-
kého pavilonu a rekonstrukci stávajících 
prostor dalšího objektu, který je nedílnou 
součástí nemocnice. Znám jej i jako poslan-
ce, kdy velmi dobře reprezentoval náš kraj. 
Vždy, když bylo potřeba pomoci, byl velmi 
ochotný a aktivně se zajímal o problémy na-
šeho kraje. 
Pavlova osoba je spojena nejen se zdravot-

nictvím, ale s celým svitavským regionem. 
Budu velice rád, pokud se Pavlovi podaří  
v regionu navázat na dlouholetou práci 
Radko Martínka, který se našemu regionu 
věnoval od roku 1994, kdy byl zvolen sta-
rostou Moravské Třebové a poté působil na 
řadě pozic v Parlamentu, vládě, ale i jako můj 
předchůdce v pozici hejtmana. Rozhodně je 
na co navazovat, protože Radko Martínek 
je velmi aktivní člověk, který svojí prací žije 
a věnoval ji mnoho ze svého volného času. 
Pokud bude Pavel zvolen, věřím, že bude 
schopen stejně, jako Radko, zvládnout ce-
lou situaci a být nápomocný nejen nám jako 
Pardubickému kraji, ale především staros-
tům a občanům měst a obcí ve volebním 
obvodě č. 50. Pevně věřím, že se se to po-
daří, protože Pavlovy odborné kvality jsou 
dnes takové, že je připraven se této role 
ujmout s naprostou profesionalitou a být 
skutečnou oporou regionu v Senátu.
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 
hejtman Pardubického kraje

Pavel bude vždy ochoten pomáhat
Budu velmi rád, 

bude-li MUDr. Pavel 
Havíř zvolen sená-
torem a naváže na 
dlouholeté působe-
ní stávajícího sená-
tora za ČSSD Mgr. 
Radko Martínka. Má 
k  tomu velmi dob-
rou osobnostní, od-

bornou, ale i politickou výbavu. Pavla Havíře 
znám osobně od roku 2006. Po celou dobu 
svého působení ve všech jeho aktivitách 
(ředitel Nemocnice ve Svitavách, předseda 
představenstva Nemocnic Pardubického 
kraje, radní města Svitavy, poslanec PČR  
a dalších) se Pavel Havíř významně podí-
lel na zvelebování zdravotnických zaříze-
ní, například na stavbě nového moderního 
psychiatrického pavilonu ve svitavské ne-
mocnici. Je spjat také s vytvořením akciové 
společnosti Nemocnice Pardubického kra-
je, která spojila pět nemocnic akutní lůžko-
vé péče v našem kraji.
Pavel Havíř prokazuje, že je nejen výbor-

ným lékařem – urologem, ale i schopným 
manažerem. Byl a bude vždy ochoten po-
máhat nám, komunálním politikům na ob-
cích a městech, jakož i jejich občanům.
JUDr. Miloš Izák 
 starosta města Moravská Třebová za ČSSD

Přeji Pavlu Havířovi úspěch 
Podporuji MUDr. 

Pavla Havíře, pro-
tože jej a jeho práci 
dobře znám, a přeji 
mu úspěch v senát-
ních volbách. 

Marie Kučerová
místostarostka Poličky v letech 2010 - 2016

S Pavlem nás spojuje muzika  
a přátelství už od chlapeckých let

Zhruba od 13 let 
jsme se společně 
pokoušeli o založení 
něčeho, co by bylo 
možno považovat 
za hudební skupi-
nu. Zkoušeli a hráli 
jsme spolu některé 
tehdejší hity popu-
lární hudby, vznikly 

dokonce naše první primitivní nahrávky. Mě 
už tehdy volala muzika naplno, Pavel šel ji-
nou cestou. Stal se špičkovým lékařem, 
zajímá se o věci veřejné, je spolehlivým 
člověkem s velkou dávkou sociálního cítění  
a ochotou pomáhat. Celým svým srdcem je 
z našeho regionu.
Jeho odhodlání a chuť pracovat pro nás 

v  Senátu vnímám tak, že chce tento kraj 
zastupovat svědomitě a pomáhat jeho dal-
šímu rozvoji. Moje podpora je nepolitická. 
Slíbil jsem ho podpořit jako člověka, proto-
že si myslím, že taková osobnost, jako on, 
toho může v Senátu hodně dokázat a změ-
nit k lepšímu.
Vyjadřuji plnou podporu jeho schopnos-

tem a dobrým záměrům, pro které mu vě-
řím. Držím mu palce.
František Černý  
Čechomor

Pavel drží slovo
Pavla Havíře  znám 

především jako lé-
kaře a také fanouš-
ka a podporovatele 
hasičské historie. 
Je přímý otevřený,  
a drží slovo, což je 
pro nás hasiče to 
nejdůležitější.

Josef Bidmon  
starosta Krajské sdružení hasičů Čech,  
Moravy a Slezska, Pardubický kraj



MUDR. PAVEL HAVÍŘ, KANDIDÁT DO SENÁTU ZA VOLEBNÍ OBVOD Č. 50 - CELÝ OKRES SVITAVY A SKUTEČSKO

Jsem lékař a mám 
urologickou praxi -  
ordinuji jednou týd-
ně v ambulanci  
v Poličce.
Jsem ředitel Ne-
mocnice následné 
péče v Moravské 
Třebové.
Jsem zastupitel a radní města Svitavy.
Jsem partner a otec. S mojí partnerkou 
Jarkou máme dvě děti – jedenáctiletou 
Nikolku a čtyřletého Jonáška. Bydlíme 
ve Svitavách, kde jsem se také narodil  
a žiju zde celý život.
Jsem sportovec, lyžuji, jezdím na kole, 
hraju tenis a nohejbal. Poslouchám 
hudbu všech žánrů a hraju na kytaru, 
mám rád literaturu a hodně čtu.

Zdravý region je takový region, kde je 
bezpečné a zdravé prostředí pro život  
a jsou zde zdravé mezilidské vztahy. 
Tenhle příběh bych chtěl pomáhat spo-
ludotvářet. Pro obyvatele na pomezí 
Čech a Moravy je důležité propojit zdejší 
území s dalšími částmi republiky dálnice-
mi a dalšími kvalitními silnicemi, a města 
opatřit obchvaty. A budu se věnovat roz-
voji zdravotnické péče v celém senátním 
obvodu č. 50. Jdu do senátních voleb 
s tím, že budu navazovat na velmi dobrou 
práci svého předchůdce, senátora Radko 
Martínka.

S citlivostí rodáka
Znám tenhle kraj dobře a mám ho moc rád, je to kraj mých 

předků. Mám zde pevně zapuštěné kořeny. Pochází odtud 
moji rodiče, sám jsem se ve Svitavách narodil a zde jsem i vy-
růstal.  Prázdniny jsem trávil u prarodičů na vesnici u Moravské 
Třebové.   Moje dcera má v  rodném listě město Litomyšl. Dvě 
desetiletí jsem působil ve Svitavské nemocnici, dnes působím 
v  Moravskotřebovské nemocnici. Od devadesátých let jsem 
radním města Svitavy a byl jsem zde i místostarostou. A jednou 
týdně ordinuji v Poličce, kde mám svou urologickou ambulanci.

S rozvahou lékaře
Vím, co občané v  oblasti zdravotnictví potřebují především - 

péči, která nedělá rozdíly  a lidský přístup v léčbě. Mojí vizí je 
podporovat a pomáhat rozvíjet všechny aktivity, které směřují 
k tomu, aby kvalitní zdravotní péče byla dostupná každému bez 
rozdílu. Jsem lékař s druhou atestací urologie a stále vykoná-
vám ambulantní lékařskou praxi. Třináct let jsem řídil Svitavskou 
nemocnici a současné době rozvíjím Nemocnici následné péče 
Moravská Třebová. 

Se zkušeností odborníka
Třicet let jsem byl profesně spojen se Svitavskou nemocnicí, 

kde jsem byl zástupcem primáře a třináct let ředitelem. V letech  
2013 – 2014 jsem byl předsedou Představenstva Pardubické 
krajské nemocnice a.s., Chrudimské nemocnice a.s., Orlickoús-
tecké nemocnice a.s., Litomyšlské nemocnice a.s., Nemocnice 
ve Svitavách a.s. Od roku 1998 jsem zastupitelem města Svitavy, 
od roku 2002 jsem radním města Svitavy. V letech 2006 - 2010 
jsem byl neuvolněným místostarostou města Svitavy. V letech 
2013 - 2017 jsem byl poslancem Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR – členem Zdravotnického výboru a Výboru pro veřej-
nou správu a regionální rozvoj. Dnes řídím Nemocnici následné 
péče v Moravské Třebové a právě zde chystáme s Pardubickým 
krajem uvést do života projekt výstavby úplně nové nemocnice. 
Jeho výsledkem bude další rozvoj následné péče a odborných 
ambulancí v tomto regionu. 

Je pro mě důležitá lepší politická kultura. Co pro to udělám?
Budu se chovat slušně. Budu věrný svým zásadám a životním 

hodnotám. Budu plnit své sliby a budu pracovat smysluplně 
pro svůj volební obvod.  Mým krédem je slušnost, vstřícnost, 
schopnost dohodnout se, pomáhat, uzdravovat. Chci přispět 
k rozvoji životního prostředí v regionu, přispět ke zdraví jeho 
obyvatel a ke zdraví mezilidských vztahů. 

ZDRAVOTNICTVÍ 
„Každý občan regionu musí mít dobře 
dostupnou a kvalitní zdravotní péči.“
 • Zachování, podpora a další rozvoj  
  všech stávajících nemocnic
 • Posílení ambulantní péče především  
  praktických lékařů, dětských lékařů  
  a stomatologů

DOPRAVA  
„Cesta k prosperitě vede po dálnicích.“
 • Co nejrychlejší dobudování D35  
  v našem regionu
 • Co nejdříve zahájit výstavbu D43
 • Zlepšit dosah a rozsah veřejné  
  dopravy. Větší dosah autobusové  
  dopravy, více spojů na tratích

ROZVOJ REGIONU 
„Pocit sounáležitosti s místem, kde žiji 
je pro každého z nás velmi důležitý.“
 • Podpora sportu, kultury a společen- 
  ského života v regionu
 • Podpora nadregionálních akcí od  
  státu z ministerstva kultury 
 • Podpora sportovních aktivit mládeže  
  (sportovní vybavení, trenéři)  
  a budování sportovních zařízení pro  
  rekreační sport
 • Podpora tradičních společenských  
  setkávání
 

BEZPEČNOST MĚST A OBCÍ
„Základem spokojeného života je pocit 
osobního bezpečí a především bezpečí 
své rodiny.“
 • Posílení role městské Policie.  
  Hledání zdrojů pro zvýšení počtu  
  strážníků i policistů
 • Bezpečnostní situace musí být  
  zásadním tématem měst obcí i krajeMgr. Radko Martínek: „Dovoluji si Vám Pavla Havíře doporučit při volbách do Senátu v senátním 

obvodu č. 50. Pokud jej zvolíte, rád mu předám pomyslnou štafetu do Senátu.“ 

Ultrazvukové vyšetření  močových cest, které  provádím u svých paci-
entů a pacientek, může odhalit většinu onemocnění ledvin močového 
měchýře  a prostaty u mužů.

MŮJ PROGRAM JE:
RECEPT PRO ZDRAVÝ KRAJ

Zdravé prostředí
Zdraví lidé

Zdravé vztahy

MOJE VIZITKA S CITLIVOSTÍ RODÁKA, ROZVAHOU LÉKAŘE, ZKUŠENOSTÍ ODBORNÍKAMŮJ PROGRAM V KOSTCE

DĚKUJI ZA VAŠI PŘÍPADNOU PODPORU VE VOLBÁCH DO SENÁTU. PAVEL HAVÍŘ
Další informace najdete na www.havirdosenatu.czZa
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RECEPT PRO ZDRAVÝ REGION

DÁLNICE  
DO NAŠEHO  
REGIONU  
D35 A D43 MUSÍ 
BÝT REALITOU

ROZVAHA  
LÉKAŘE  

CITLIVOST  
RODÁKA

ZKUŠENOSTI  
ODBORNÍKA

MUDr. PAVEL HAVÍŘ  
lékař

www.havirdosenatu.cz

DĚKUJI ZA PODPORU TĚMTO OSOBNOSTEM
Budu rád, když Pavel Havíř naváže 
na Radko Martínka

Pavla Havíře znám 
velmi dlouho jako 
dlouholetého ředi-
tele nemocnice ve 
Svitavách, kde pů-
sobil i v období, kdy 
se začala velmi mo-
hutně rozvíjet díky 
státním dotacím  
a bylo zde potře-

ba připravit zcela nový objekt pro urgentní 
obory. Již v době mého působení na pozici 
hejtmana se Pavel velkou měrou zasloužil  
o stavbu nového moderního psychiatric-
kého pavilonu a rekonstrukci stávajících 
prostor dalšího objektu, který je nedílnou 
součástí nemocnice. Znám jej i jako poslan-
ce, kdy velmi dobře reprezentoval náš kraj. 
Vždy, když bylo potřeba pomoci, byl velmi 
ochotný a aktivně se zajímal o problémy na-
šeho kraje. 
Pavlova osoba je spojena nejen se zdravot-

nictvím, ale s celým svitavským regionem. 
Budu velice rád, pokud se Pavlovi podaří  
v regionu navázat na dlouholetou práci 
Radko Martínka, který se našemu regionu 
věnoval od roku 1994, kdy byl zvolen sta-
rostou Moravské Třebové a poté působil na 
řadě pozic v Parlamentu, vládě, ale i jako můj 
předchůdce v pozici hejtmana. Rozhodně je 
na co navazovat, protože Radko Martínek 
je velmi aktivní člověk, který svojí prací žije 
a věnoval ji mnoho ze svého volného času. 
Pokud bude Pavel zvolen, věřím, že bude 
schopen stejně, jako Radko, zvládnout ce-
lou situaci a být nápomocný nejen nám jako 
Pardubickému kraji, ale především staros-
tům a občanům měst a obcí ve volebním 
obvodě č. 50. Pevně věřím, že se se to po-
daří, protože Pavlovy odborné kvality jsou 
dnes takové, že je připraven se této role 
ujmout s naprostou profesionalitou a být 
skutečnou oporou regionu v Senátu.
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 
hejtman Pardubického kraje

Pavel bude vždy ochoten pomáhat
Budu velmi rád, 

bude-li MUDr. Pavel 
Havíř zvolen sená-
torem a naváže na 
dlouholeté působe-
ní stávajícího sená-
tora za ČSSD Mgr. 
Radko Martínka. Má 
k  tomu velmi dob-
rou osobnostní, od-

bornou, ale i politickou výbavu. Pavla Havíře 
znám osobně od roku 2006. Po celou dobu 
svého působení ve všech jeho aktivitách 
(ředitel Nemocnice ve Svitavách, předseda 
představenstva Nemocnic Pardubického 
kraje, radní města Svitavy, poslanec PČR  
a dalších) se Pavel Havíř významně podí-
lel na zvelebování zdravotnických zaříze-
ní, například na stavbě nového moderního 
psychiatrického pavilonu ve svitavské ne-
mocnici. Je spjat také s vytvořením akciové 
společnosti Nemocnice Pardubického kra-
je, která spojila pět nemocnic akutní lůžko-
vé péče v našem kraji.
Pavel Havíř prokazuje, že je nejen výbor-

ným lékařem – urologem, ale i schopným 
manažerem. Byl a bude vždy ochoten po-
máhat nám, komunálním politikům na ob-
cích a městech, jakož i jejich občanům.
JUDr. Miloš Izák 
 starosta města Moravská Třebová za ČSSD

Přeji Pavlu Havířovi úspěch 
Podporuji MUDr. 

Pavla Havíře, pro-
tože jej a jeho práci 
dobře znám, a přeji 
mu úspěch v senát-
ních volbách. 

Marie Kučerová
místostarostka Poličky v letech 2010 - 2016

S Pavlem nás spojuje muzika  
a přátelství už od chlapeckých let

Zhruba od 13 let 
jsme se společně 
pokoušeli o založení 
něčeho, co by bylo 
možno považovat 
za hudební skupi-
nu. Zkoušeli a hráli 
jsme spolu některé 
tehdejší hity popu-
lární hudby, vznikly 

dokonce naše první primitivní nahrávky. Mě 
už tehdy volala muzika naplno, Pavel šel ji-
nou cestou. Stal se špičkovým lékařem, 
zajímá se o věci veřejné, je spolehlivým 
člověkem s velkou dávkou sociálního cítění  
a ochotou pomáhat. Celým svým srdcem je 
z našeho regionu.
Jeho odhodlání a chuť pracovat pro nás 

v  Senátu vnímám tak, že chce tento kraj 
zastupovat svědomitě a pomáhat jeho dal-
šímu rozvoji. Moje podpora je nepolitická. 
Slíbil jsem ho podpořit jako člověka, proto-
že si myslím, že taková osobnost, jako on, 
toho může v Senátu hodně dokázat a změ-
nit k lepšímu.
Vyjadřuji plnou podporu jeho schopnos-

tem a dobrým záměrům, pro které mu vě-
řím. Držím mu palce.
František Černý  
Čechomor

Pavel drží slovo
Pavla Havíře  znám 

především jako lé-
kaře a také fanouš-
ka a podporovatele 
hasičské historie. 
Je přímý otevřený,  
a drží slovo, což je 
pro nás hasiče to 
nejdůležitější.

Josef Bidmon  
starosta Krajské sdružení hasičů Čech,  
Moravy a Slezska, Pardubický kraj



MUDR. PAVEL HAVÍŘ, KANDIDÁT DO SENÁTU ZA VOLEBNÍ OBVOD Č. 50 - CELÝ OKRES SVITAVY A SKUTEČSKO

Jsem lékař a mám 
urologickou praxi -  
ordinuji jednou týd-
ně v ambulanci  
v Poličce.
Jsem ředitel Ne-
mocnice následné 
péče v Moravské 
Třebové.
Jsem zastupitel a radní města Svitavy.
Jsem partner a otec. S mojí partnerkou 
Jarkou máme dvě děti – jedenáctiletou 
Nikolku a čtyřletého Jonáška. Bydlíme 
ve Svitavách, kde jsem se také narodil  
a žiju zde celý život.
Jsem sportovec, lyžuji, jezdím na kole, 
hraju tenis a nohejbal. Poslouchám 
hudbu všech žánrů a hraju na kytaru, 
mám rád literaturu a hodně čtu.

Zdravý region je takový region, kde je 
bezpečné a zdravé prostředí pro život  
a jsou zde zdravé mezilidské vztahy. 
Tenhle příběh bych chtěl pomáhat spo-
ludotvářet. Pro obyvatele na pomezí 
Čech a Moravy je důležité propojit zdejší 
území s dalšími částmi republiky dálnice-
mi a dalšími kvalitními silnicemi, a města 
opatřit obchvaty. A budu se věnovat roz-
voji zdravotnické péče v celém senátním 
obvodu č. 50. Jdu do senátních voleb 
s tím, že budu navazovat na velmi dobrou 
práci svého předchůdce, senátora Radko 
Martínka.

S citlivostí rodáka
Znám tenhle kraj dobře a mám ho moc rád, je to kraj mých 

předků. Mám zde pevně zapuštěné kořeny. Pochází odtud 
moji rodiče, sám jsem se ve Svitavách narodil a zde jsem i vy-
růstal.  Prázdniny jsem trávil u prarodičů na vesnici u Moravské 
Třebové.   Moje dcera má v  rodném listě město Litomyšl. Dvě 
desetiletí jsem působil ve Svitavské nemocnici, dnes působím 
v  Moravskotřebovské nemocnici. Od devadesátých let jsem 
radním města Svitavy a byl jsem zde i místostarostou. A jednou 
týdně ordinuji v Poličce, kde mám svou urologickou ambulanci.

S rozvahou lékaře
Vím, co občané v  oblasti zdravotnictví potřebují především - 

péči, která nedělá rozdíly  a lidský přístup v léčbě. Mojí vizí je 
podporovat a pomáhat rozvíjet všechny aktivity, které směřují 
k tomu, aby kvalitní zdravotní péče byla dostupná každému bez 
rozdílu. Jsem lékař s druhou atestací urologie a stále vykoná-
vám ambulantní lékařskou praxi. Třináct let jsem řídil Svitavskou 
nemocnici a současné době rozvíjím Nemocnici následné péče 
Moravská Třebová. 

Se zkušeností odborníka
Třicet let jsem byl profesně spojen se Svitavskou nemocnicí, 

kde jsem byl zástupcem primáře a třináct let ředitelem. V letech  
2013 – 2014 jsem byl předsedou Představenstva Pardubické 
krajské nemocnice a.s., Chrudimské nemocnice a.s., Orlickoús-
tecké nemocnice a.s., Litomyšlské nemocnice a.s., Nemocnice 
ve Svitavách a.s. Od roku 1998 jsem zastupitelem města Svitavy, 
od roku 2002 jsem radním města Svitavy. V letech 2006 - 2010 
jsem byl neuvolněným místostarostou města Svitavy. V letech 
2013 - 2017 jsem byl poslancem Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR – členem Zdravotnického výboru a Výboru pro veřej-
nou správu a regionální rozvoj. Dnes řídím Nemocnici následné 
péče v Moravské Třebové a právě zde chystáme s Pardubickým 
krajem uvést do života projekt výstavby úplně nové nemocnice. 
Jeho výsledkem bude další rozvoj následné péče a odborných 
ambulancí v tomto regionu. 

Je pro mě důležitá lepší politická kultura. Co pro to udělám?
Budu se chovat slušně. Budu věrný svým zásadám a životním 

hodnotám. Budu plnit své sliby a budu pracovat smysluplně 
pro svůj volební obvod.  Mým krédem je slušnost, vstřícnost, 
schopnost dohodnout se, pomáhat, uzdravovat. Chci přispět 
k rozvoji životního prostředí v regionu, přispět ke zdraví jeho 
obyvatel a ke zdraví mezilidských vztahů. 

ZDRAVOTNICTVÍ 
„Každý občan regionu musí mít dobře 
dostupnou a kvalitní zdravotní péči.“
 • Zachování, podpora a další rozvoj  
  všech stávajících nemocnic
 • Posílení ambulantní péče především  
  praktických lékařů, dětských lékařů  
  a stomatologů

DOPRAVA  
„Cesta k prosperitě vede po dálnicích.“
 • Co nejrychlejší dobudování D35  
  v našem regionu
 • Co nejdříve zahájit výstavbu D43
 • Zlepšit dosah a rozsah veřejné  
  dopravy. Větší dosah autobusové  
  dopravy, více spojů na tratích

ROZVOJ REGIONU 
„Pocit sounáležitosti s místem, kde žiji 
je pro každého z nás velmi důležitý.“
 • Podpora sportu, kultury a společen- 
  ského života v regionu
 • Podpora nadregionálních akcí od  
  státu z ministerstva kultury 
 • Podpora sportovních aktivit mládeže  
  (sportovní vybavení, trenéři)  
  a budování sportovních zařízení pro  
  rekreační sport
 • Podpora tradičních společenských  
  setkávání
 

BEZPEČNOST MĚST A OBCÍ
„Základem spokojeného života je pocit 
osobního bezpečí a především bezpečí 
své rodiny.“
 • Posílení role městské Policie.  
  Hledání zdrojů pro zvýšení počtu  
  strážníků i policistů
 • Bezpečnostní situace musí být  
  zásadním tématem měst obcí i krajeMgr. Radko Martínek: „Dovoluji si Vám Pavla Havíře doporučit při volbách do Senátu v senátním 

obvodu č. 50. Pokud jej zvolíte, rád mu předám pomyslnou štafetu do Senátu.“ 

Ultrazvukové vyšetření  močových cest, které  provádím u svých paci-
entů a pacientek, může odhalit většinu onemocnění ledvin močového 
měchýře  a prostaty u mužů.

MŮJ PROGRAM JE:
RECEPT PRO ZDRAVÝ KRAJ

Zdravé prostředí
Zdraví lidé

Zdravé vztahy

MOJE VIZITKA S CITLIVOSTÍ RODÁKA, ROZVAHOU LÉKAŘE, ZKUŠENOSTÍ ODBORNÍKAMŮJ PROGRAM V KOSTCE

DĚKUJI ZA VAŠI PŘÍPADNOU PODPORU VE VOLBÁCH DO SENÁTU. PAVEL HAVÍŘ
Další informace najdete na www.havirdosenatu.czZa
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RECEPT PRO ZDRAVÝ REGION

ZDRAVÉ  
PROSTŘEDÍ,  
ZDRAVÍ LIDÉ,  
ZDRAVÉ VZTAHY

ROZVAHA  
LÉKAŘE  

CITLIVOST  
RODÁKA

ZKUŠENOSTI  
ODBORNÍKA

MUDr. PAVEL HAVÍŘ  
lékař

www.havirdosenatu.cz
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RECEPT PRO ZDRAVÝ REGION

NOVÁ  
NEMOCNICE - 
NOVÁ ETAPA  
PÉČE O ZDRAVÍ  
OBČANŮ
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