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Hradečtí kantoři a Nestraníci: do komunálních
voleb v Hradci vstupuje nový subjekt plný
zkušených manažerů
Hradečtí kantoři a Nestraníci (HKN): tak se jmenuje nový politický subjekt, který
se bude letos v podzimních komunálních volbách v Hradci Králové ucházet o
křesla hradeckých zastupitelů a ve vedení radnice chce výrazně ovlivnit
budoucnost krajského města. Kandidátka HKN sdružuje ředitele všech typů škol,
které v Hradci radnice zřizuje. Lídrem kandidátky je dlouholetý ředitel Základní
školy Mandysova Jan Faltýnek, dvojkou je Roman Polda, ředitel Základní školy
Štefánikova, trojkou Petr Lehký, který vede ZŠ Úprkova.
„Jako manažeři dlouhodobě a spolehlivě ovlivňujeme zcela zásadní oblast veřejných
služeb ve městě. Potřeby obyvatel Hradce známe z první ruky: jsou to tisíce rodičů či
prarodičů našich žáků či naši bývalí žáci. Využití našich schopností ve vedení města
nabízí lidem, kteří chtějí v politice města změnu ve prospěch rozumné a odpovědné
akceschopnosti, jasnou volbu,“ řekl lídr Hradeckých kantorů a Nestraníků Jan Faltýnek.
Široká orientace osobností sdružených v HKN v oblasti veřejné správy je klíčovou
a rozdílovou výhodou. „Stát nechává ředitele škol v pozici manažerů menších či
středních podniků se všemi důsledky: musíme se orientovat a prakticky rozumět všem
jejím oblastem navzdory nedostatku metodické či personální podpory: vedle řízení školy
odpovídáme za investice, hygienu, bezpečnost práce, vypisujeme veřejné zakázky či
realizujeme projekty z evropských fondů,“ vyjmenoval Roman Polda, ředitel Základní
školy Štefánikova.
Samo školství jako péče o nadějnou budoucnost české veřejnosti je podle zástupců HKN
v Hradci dosud neprávem přehlíženo. Hradečtí kantoři se však nechtějí ve městě
věnovat pouze školství: jejich záběr je přirozeně velice široký a různorodý.

HKN nechce slibovat krátkodechá a rádoby jednoduchá řešení spletitých městských
projektů. „Neslibujeme, že opravíme Benešovu třídu, pomůžeme Hradci od dopravních
zácp či zrekonstruujeme Velké náměstí, přestože víme, jak moc je to třeba. Tyto sliby
slyšíme desetiletí od všech politiků ve městě: nikdo je nesplnil. Realizaci těchto projektů
však naše erudice, empatie a komplexní zkušenosti prostě jednoznačně prospějí a jsme
schopni je efektivně rozhýbat,“ doplnil Jan Faltýnek.
Kontakt: faltynek@kantori.cz
polda@kantori.cz
facebook.com/Hradečtí kantoři a Nestraníci
twitter.com/Hradečtí kantoři a Nestraníci

Informace o lídrovi HKN:

Mgr. Jan Faltýnek
narozen 10. prosince 1958, ženatý, dvě děti
Po maturitě na hradeckém Gymnáziu J. K. Tyla vystudoval učitelství pro II. stupeň
základních škol v oborech biologie/chemie.
Od 1. září 1985 učí na hradecké Základní škole Mandysova (oficiální název ZŠ a MŠ
Pohádka), kterou od roku 1991 až dosud vede jako ředitel.
Jan Faltýnek se věnuje basketbalu a má za sebou bohatou aktivní sportovní kariéru.
Nejprve jako hráč, po skončení hráčské kariéry se věnoval rozvoji českého basketbalu
jako trenér.

Aktivní hráč:
TJ Dynamo HK (1972–1975), Rudá Hvězda Pardubice (1975–1985), TJ Dynamo HK (1985–1990)
Hráčská reprezentace: člen výběru kadetů ČSSR, účast na ME v Řecku 1975, člen výběru juniorů ČSSR, člen výběru
do 23 let ČSSR
Trenér:
BK Pardubice (muži, nejvyšší soutěž,1991–1995), TJ Rychnov nad Kněžnou (muži, 2.liga, 1995–1999), Texlen Trutnov (ženy,
nejvyšší soutěž, 1999–2000), TJ Kolín (muži, 2.liga, 2001–2007), TJ Sokol HK (ženy, nejvyšší soutěž, 2007–2011), BK Studánka
Pardubice (ženy, nejvyšší a druhá nejvyšší soutěž, 2012–2016), BK Vysoká nad Labem, 2016–2017
Trenérská reprezentace: asistent trenéra juniorek ČR, žen do 20 let a univerziádního výběru ČR (1999–2009, 1. místo
na MS juniorek v Brně 2001, 1. místo na ME do 20 ti let v Záhřebu 2002, 3. místo na univerziádě v Pekingu)

