


Bộ trưởng Bộ giáo dục Séc Marcel Chládek:  

Con người không được phép lười biếng và không được phép thường xuyên thay đổi áo thi đấu 

Chỉ còn gần 2 tuần, nước Séc sẽ có cuộc bầu cử Thượng viện và địa 
phương. Đảng ČSSD sẽ phải bảo vệ 23 trong 27 ghế, cả chủ tịch 
Thượng viện hiện nay cũng phải bảo vệ được ghế trong thượng viện 
của mình.  

244 ứng cử viên sẽ tranh 27 ghế thượng viện vào những ngày nghỉ cuối 
tuần của tuần thứ 2 của tháng 10. Điều kiện trúng cử là giành được hơn 
50 phần trăm số phiếu. Tuy nhiên trong vòng 1, điều này là hy hữu và 
vòng hai sau đó 1 tuần sẽ quyết định người chiến thắng nếu giành 
được đa số phiếu bầu. 

Thượng nghị sĩ của đảng ČSSD đồng thời là Bộ trưởng Bộ giáo dục, 
thanh niên và thể thao Séc cũng sẽ bảo vệ ghế của mình tại Thượng 
viện trong cuộc bầu cử này. 

Dưới đây là những suy nghĩ của ông về ý muốn tái cử vào Thượng viện: 

Ông đến từ khu vực này, ông đã là một giáo viên trong các trường học địa phương, mọi người biết ông như là 
một cầu thủ đam mê và là một trọng tài. Ông bước ra khỏi chính trị địa phương và trong 6 năm qua, ông đang 
đại diện cho các công dân của mình tại Thượng viện. Ông đã làm được gì thành công trong 6 năm qua? 

Tôi tin rằng tôi đã thành công thúc đẩy một số điều tích cực cho Louny, Žatec và Rakovník của tôi và ngược 
lại đã ngăn chặ n một số bước gây thiệt hại cho khu vực và cư dân ở đó. Tôi đã ủng hộ cho việc hoàn thành 
các tuyến đường quan trọng R6 và R7, tôi đã thành công  để giữ lại khoa phụ khoa, sản khoa và phòng nhi 
bệnh viện Žatec, tôi đã ngăn chặn được việc hủy một số trường học, thành phố ở khu vực mà tôi là thượng 
nghị sĩ đã bị tác động mạnh. Và tôi cũng  ngăn chặn việc hủy một số bưu điện nhỏ. Với sự tham gia trực tiếp 
của tôi, kiến nghị đã xuất hiện nhằm chống lại những hành động vô nghĩa này và ngăn chặn thành công các 
bước đi không đúng nói trên. 

Ông thấy vai trò chính của Thượng nghị sĩ hiện nay là gì khi ông có 6 năm kinh nghiệm bản thân ở Thượng 
viện? 

Tôi biết rằng người dân quá không tin Thượng viện. Nhưng tôi hiểu vai trò của một thượng nghị sĩ là một 
người chủ yếu bảo vệ lợi ích của khu vực của họ, và sử dụng chức năng của mình cho việc đó. Không ai từ 
chối yêu cầu của Thượng nghị sĩ về gặp gỡ, và như vậy nó chỉ phụ thuộc vào người cụ thể, liệu đến Praha 
chỉ vì „ăn kiêng“ hoặc giải quyết vấn đề của công dân của mình. Theo quan điểm của tôi đó là sử dụng ảnh 
hưởng của mình để giúp giải quyết các vấn đề cụ thể. Thượng nghị sĩ phải có một ý thức tốt là một người 
ủng hộ  khu vực của mình. 

Những gì bây giờ là cần nhiều nhất cho khu vực bầu cử của ông? 

Vấn đề lớn nhất rõ ràng là cơ sở hạ tầng giao thông vận tải chưa đầy đủ, mà nó là rất quan trọng cho sự phát 
triển tiếp theo của khu vực. Tôi muốn tiếp tục hỗ trợ hoàn thành xây dựng các tuyến đường quan trọng R6 và 
R7 và tất cả các trục đường chính hàng đầu chạy qua khu vực. Nó không phải chỉ là sẵn có trong đi lại đến 
trường hoặc nơi làm việc, mà còn về việc thu hút bất kỳ nhà đầu tư nghiêm túc, những người có thể mang lại 
công việc cho khu vực của chúng tôi. Nếu khu vực không dễ dàng tới được, thì nó sẽ không cuốn hút các 
nhà đầu tư lớn. Tương tự như vậy, người dân chịu khổ việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe và giáo dục đang 
giảm đi. Trong việc này, tôi cũng muốn giúp đỡ. Nói chung, tôi có thể hứa rằng tất cả mọi người, cho dù là thị 
trưởng, chủ tịch của Hiệp hội hoặc các công dân riêng lẻ, nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì, bạn có thể liên hệ với 
tôi. 

Một thượng nghị sĩ cần gì để thành công? 

Nó phải là một cái gì đó hữu ích cho người khác và không hối tiếc thời gian. Để làm điều này, chúng ta cần 
ủng hộ của đảng mạnh và cũng như gia đình. Tôi có 3 đứa con nhỏ, vì vậy thời gian rảnh rỗi của tôi được 
chia giữa chúng và thể thao, mà nếu không có nó tôi cũng không thể tưởng tượng cuộc sống của mình thế 
nào. Thêm vào đó thể thao dạy cho tôi một điều quan trọng - bạn không được phép lười biếng và không 
được phép thường xuyên thay đổi áo thi đấu. 
PhDr. Marcel Chládek, MBA 

Sinh ngày 9. 4. 1968 ở Rakovník    

Hiện ông là Bộ trưởng bộ giáo dục, thanh niên và thể thao CH Séc, thượng nghị sĩ, cựu phó tỉnh trưởng tỉnh 
Trung Séc, đại biểu hội đồng Rakovník (ČSSD). Ông đã tốt nghiệp khoa Triết Trường đại học tổng hợp UK ở 
Praha, ngành giáo dục người lớn và quản lý nguồn nhân lực (PhDr.) và tốt nghiệp đại học kinh tế và quản trị ở 
Praha, ngành quản lý nguồn nhân lực (MBA). ÔNg đã làm giáo viên, sau đó là phó giám đốc Viện quản trị địa 
phương của Bộ nội vụ Séc hay phó giám đốc Viện giáo dục suốt đời Havířov. Vào năm 2004 ông tham gia đảng 
ČSSD. Từ năm 2006 ông ở trong hội đồng thành phố Rakovník. Vào năm 2008, ông chiến thắng trong cuộc bầu 
cử vào thượng viện ở đơn vị bầu cử số 6 - Louny. Đồng thời ông được bầu làm ủy viên hội đồng và sau đó là phó 
tỉnh trưởng tỉnh trung Séc tới tháng 2 năm 2014. Ông là phó chủ tịch nhóm thượng nghị sĩ của đảng ČSSD. Vào 
tháng 1 năm 2014 ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng bộ giáo dục, thanh niên và thể thao Séc. Ông Marcel 
Chládek có vợ và 3 con. 
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