pirátské listy
JIHOČESKÝ KRAJ | JARO/LÉTO 2020 | PIRATSKELISTY.CZ | PIRATI.CZ | NEPRODEJNÉ

• • • STRANA 3
Jihočeská doprava a krajina

• • • STRANA 4

• • • STRANA 5
Roušky navzdory

Hlášení od kormidel

• • • STRANA 7

Představení kandidátů do krajského
zastupitelstva

Pirátský hub

QR kód: hub.pirati.cz

JDE O NÁŠ KRAJ A KVALITU ŽIVOTA

VŠECH JEHO OBYVATEL
Lukáš Mareš je budějovický lékař radiolog,
který svůj profesní život zasvětil medicíně.
Kromě toho je ale také politikem. V Českých
Budějovicích působí jako zastupitel města
za Českou pirátskou stranu, vede krajský
pirátský expertní tým Zdravotnictví a nyní
stojí v čele pirátské kandidátky do zastupitelstva Jihočeského kraje. A jak sám říká,
přišel čas, kdy je potřeba zavést principy
pirátské politiky i na krajskou úroveň. Tam
totiž zatím chybí.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., předseda České pirátské strany

Rozhovor s Lukášem vznikal na začátku
dubna a nemineme v něm ani téma
pandemie koronavirové infekce. Povídat si budeme o práci v
nemocnici, o krizovém stavu
a o následcích, které bude koronavirus mít jak na zdravotnictví, tak i na celou společnost.
Rozhovor na straně 2.

BUDOUCNOST

ŘEŠÍME TEĎ!
NOVÉ VÝZVY
VYŽADUJÍ CHYTRÁ ŘEŠENÍ

Vážení čtenáři,

MICHAL HORÁK:

DIGITALIZACI NIKDO NEUTEČE, ANI STÁT!
Díky skutečnosti, že si Piráti nehrají na přežité pravolevé dělení politiky,
se pirátský kandidát do Senátu Michal Horák domnívá, že to je největší
potenciál Pirátské strany právě i do prostředí Senátu – zabývat se více tím,
zda návrh je dobrý, nebo špatný, než z jaké strany vzešel.
„Chci před voliče předstupovat s reálnými cíli, ne s nějakými vzletnými
nebo honosnými vizemi. Vždy jsem tvrdil, že nesplnitelné sliby se mohou
škaredě vymstít. Politika musí být o snaze dostat se až na hranici možného
a za to bojovat, ale nikdy ne za cenu fabulace,“ říká Michal Horák.
Pokračování na straně 6.

poslední týdny a měsíce rozhodně nebyly snadné pro nikoho
z nás a stále před sebou máme mnoho výzev a dlouhou cestu
do „normálu“. Já bych však chtěl na tomto místě vyzdvihnout
to dobré, co nám tyto nelehké časy ukázaly. A to je v první
řadě neuvěřitelná solidarita, která se v lidech probudila, a obdivuhodné odhodlání pomáhat všem kolem sebe. Kdo uměl šít,
začal zcela nezištně vyrábět roušky pro sebe, své sousedy, ale
i pro nemocnice či seniory, jiní se pustili do výroby ochranných
pomůcek na 3D tiskárnách, obrovské množství dobrovolníků
zásobovalo seniory potravinami a lékaře nebo hasiče obědy.
České firmy začaly vyrábět ochranné pomůcky a vyvíjet
nové technologie v boji proti covid-19, špičkoví odborníci
se podíleli na chytrých řešeních. Lékaři i přes nedostatek
ochranných pomůcek ukázali stoprocentní nasazení.
Nenechali nás v tom ani prodavači a prodavačky,
řidiči kamionů nebo lidé zajišťující funkční infrastrukturu. Každému jednotlivému člověku, který
odhodil své každodenní starosti stranou jen proto,
aby pomohl někomu jinému, patří moje upřímné
poděkování a můj obdiv. Věřím, že právě tyhle
jednotlivé skutky naplňovaly nás všechny nadějí
ve chvílích, kdy nám nebylo úplně do smíchu.
Pokračování na straně 6.
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Pokračování rozhovoru s Lukášem Marešem ze strany 1:
Lukáši, vraťme se napřed trochu do
minulosti, ať je jasné, co máš v politice skutečně za sebou. Jak vypadala
a vypadá tvoje práce?
Od podzimu 2018 do podzimu 2019
jsem byl uvolněným opozičním zastupitelem. Potom jsem na uvolněnou
funkci rezignoval, a jsem tedy klasicky neuvolněným zastupitelem. Vrátil
jsem se do budějovické nemocnice na
pozici lékaře radiologa. Kromě toho
jsem také předseda místní odborové
organizace lékařů.
Za nejvýznamnější počin našeho zastupitelského klubu v Českých Budějovicích považuji záchranu sportovní
haly. Několik místních podnikatelů si
už brousilo zuby na postavení nové,
ale zakázka za 700 milionů jim naší
zásluhou nakonec do klína nespadla.
Někdo může říct, že Budějovice mohly
mít krásnou novou stavbu a proslavit
se, ale než za tolik peněz postavit něco,
k čemu jsme se dostali tak pochybným způsobem, to radši ještě pár let
počkejme.
Určitě stojí za zmínku také mé úspěchy jako předsedy odborové organizace lékařů. Za doby mého působení
byly zrušeny takzvané stabilizační
dohody, kterými se snažilo dnes už
bývalé vedení přikovat mladé lékaře
k nemocnici násilím pod pohrůžkou
vracení peněz investovaných do jejich vzdělávání. Vedení přece musí
své zaměstnance motivovat pozitivně.
Kromě toho jsem šel s kůží na trh i na
našem oddělení. Tenkrát jsme se personálně hroutili a situace byla trochu
vypjatá, ale nakonec jsme to ustáli.
Výsledkem naší snahy bylo zavedení náborových příspěvků a dalších
benefitů, na které nyní mladí lékaři
v nemocnici dosáhnou. I díky tomu

Podmínky pro ně jsou nešťastné snad
ve všech oblastech, od financování až
po vzdělávání mladých.

MUDr. Lukáš Mareš se nebojí vystoupit. Autor: Václav Král

se počet zaměstnanců našeho oddělení
zvýšil o pět, tedy zhruba o 20 procent.
Bonusy přitom dopadly i na další oddělení a ředitel nemocnice se tak může
za loňský rok i začátek toho letošního
chlubit rekordním nárůstem počtu
zaměstnanců. To je v době, kdy celé
zdravotnictví trpí kritickým nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců,
výborná zpráva. Za ten hněv bývalého
ředitele, a jeho (neúspěšnou) snahu se
mě zbavit, to stálo.

závislí. Návrat k civilnímu povolání
by pro ně často znamenal razantní
propad životního standardu, a jsou
tedy často schopní udělat cokoli, aby
se v placené funkci udrželi. Do takové
pozice se nikdy nechci dostat.
Kromě toho jsem v předatestační
přípravě a bylo by chybou vypadnout
z oboru. A rentgen je krásný obor, plný
překvapení a příběhů, mám ho rád.
Zastávám názor, že pokud mě bude
něco živit, tak to bude medicína.

Vrátil ses tedy po tom roce plného
úvazku v zastupitelstvu ke své profesi a teď se věnuješ politice jenom
okrajově?
To se nedá takto říct. Každý neuvolněný zastupitel má ještě své občanské
zaměstnání nebo jiný zdroj svých příjmů. Mám zkušenost, že když tomu
tak u politiků není, je potřeba si na ně
dávat větší pozor, protože tito lidé jsou
pak na svých funkcích existenciálně

ZDRAVOTNICTVÍ JE JEDNO ZE
ZÁSADNÍCH KRAJSKÝCH TÉMAT

Lukáš Mareš. Autor: Václav Král

Teď ale kandiduješ na hejtmana Jihočeského kraje, slučuje se to nějak?
Cítíš se na to být hejtmanem?
Ano, cítím se na to. Být hejtmanem
určitě není jednoduché, ale členové
našeho krajského sdružení mi vyslovili svým hlasováním důvěru a zvolili
mě lídrem pro krajské volby. Velmi
si jejich rozhodnutí vážím a udělám
vše pro to, abych nezklamal jejich
důvěrum, stejně jako důvěru voličů.
Zároveň jsem ale lékařem a tím také
vždy budu, to už jsem říkal, chci si
i v případě plného úvazku v politice
zachovat nějaký minimální kontakt
se svým oborem. A myslím, že dohromady to k sobě pasuje už proto,
že zdravotnictví je jedno ze zásadních
krajských témat.
A pak jsou tu samozřejmě další věci.
Pirátská politika založená na transparentnosti, otevřenosti, boji proti
korupci. Aktuálně bude například
potřeba dohlédnout na přerozdělování podpory z veřejných peněz v sou-

vislosti s ekonomickou krizí. Dojde
totiž k pohybu velkého objemu peněz
a všichni víme, že naši politici už v minulosti prokázali schopnost takových
situací zneužít k vlastnímu prospěchu,
obohacení sebe nebo svých známých.
Velkým úkolem tedy bude nastavit systém rozdělování veřejných peněz tak,
aby k těmto ,,odklonům“ nedocházelo.
Vraťme se ještě k tomu zdravotnictví.
Kraj je zřizovatelem nemocnic, ale ty
prý fungují dobře. Nebo ne? Je potřeba něco měnit?
Samozřejmě že ano. Když politici
mluví o jihočeských nemocnicích,
mluví v superlativech. Všechny jsou
prý finančně zajištěné, zainvestované,
fungující, prosperující, zkrátka příklad
a vzor pro celou zemi. Naproti tomu
ale stojí skutečná praxe a zkušenost
lidí, lékařů, sester, pacientů a pacientek. Ne všechno je tak skvělé, jak je
to v médiích popisováno od politiků,
kteří za to teď nesou odpovědnost.
Každý, kdo v jihočeském zdravotnictví sám pracuje, nebo dobře zná
někoho takového, potvrdí, že chleba,
na který vydělává, má tvrdou kůrku.
A na otázku, jestli bude líp, bez rozpaků odpoví, že líp už bylo. Jde hlavně o chybějící zdravotnický personál
a všechny důsledky, které z toho plynou. U nás v krajské nemocnici máme,
i díky mé snaze předsedy odborové
organizace, oddělení se skutečně hlubokým personálním problémem jen
několik. Ale mnohem větší problém
je to v okresních nemocnicích. Pro
několik ministrů v řadě byly příliš
daleko, mimo rozlišovací schopnost.

JE POTŘEBA ZKRÁTIT ČEKACÍ LHŮTY

NA LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ

Čekací lhůty na podrobnější lékařské
vyšetření jsou v Jihočeském kraji neúměrně dlouhé. Například na magnetickou
rezonanci se v Českých Budějovicích čeká
i několik měsíců a není jisté, že se pacient
vyšetření skutečně dočká. Zároveň jsou
ale v jiných nemocnicích přístroje využívané pouze napůl, protože zde chybí lidé,
kteří přístroje obsluhují.
Ve stávajícím zdravotním systému je
jedním z možných řešení například zavedení celokrajského systému objednávání,
aby pacienti nemuseli obvolávat každé
pracoviště zvlášť, ale aby na jednom

místě viděli, v jakých termínech ta která
nemocnice nebo poliklinika vyšetřuje.
Dále je nezbytné zajistit dostatečný počet personálu, který lékařské přístroje
obsluhuje. Laboranti, kteří tuto činnost
vykonávají, totiž po vystudování často
odchází mimo obor za lepšími platovými, a hlavně pracovními podmínkami.
Dodržování zákoníku práce a náležité
finanční ohodnocení by měly stávající
situaci změnit.
MUDr. Lukáš Mareš

V parku nemocnice. Autor: Luboš Kudláček

Jak se tahle personální situace projevila teď, v době té největší krize při
nástupu pandemie? Jaká byla situace
v nemocnici?
Teď v polovině dubna fungují nemocnice pořád na půl plynu. Šetříme
materiálem pro ty nejpotřebnější –
akutní případy a nemocné s covid-19.
Samozřejmě akutní oddělení praskají
ve švech stejně jako vždy. Skutečný
personální problém nastane, až bude
třeba vrátit se do starých kolejí, protože drtivou většinu vyšetření a výkonů,
dnes odložených, bude nutné dříve
nebo později dodělat. Vůbec si nejsem
jistý, jak to celý systém, který před krizí jel na hranici možností a přirovnal
bych ho k „továrně na zdraví“, zvládne.
A pak se budou každé ruce a nohy
náramně hodit. Jsem velmi zvědavý,
kdo to bude všechno dělat, když před
personální krizí se tady nejméně deset
let strká hlava do písku.
Jak jsi vnímal pomoc veřejnosti, šití
roušek a dodávky dalších věcí?
Jste skvělí. Veškeré doma ušité roušky
i další materiál se nám velmi hodí. Sice
je nelze využít do sterilního prostředí
operačních sálů, ale díky nim pošetříme to, co využít lze. I další formy
podpory, jako jsou přání od dětí, tu
menší či větší občerstvení, přijdou
všem vhod. Doporučuji směřovat podporu hlavně na oddělení, která jsou
v první linii obrany. Tam tu podporu
potřebují ze všeho nejvíc.
Samozřejmě dříve nebo později se
budou omezení provozu nemocnice
uvolňovat a budeme se vracet k normálnímu objemu práce. Jenže tygr
stále číhá za dveřmi. Trochu si myslím,
že ta nejzajímavější zkouška nás teprve
čeká. Lidé už si na změnu životního
režimu zvykají a přestanou být ostražití. Tlak na návrat do ekonomického
normálu bude narůstat a s ním i počty
nakažených, o to více mezi zdravotnickým personálem. Uvidíme, jak se
to celé vyvine.
Rád bych alespoň na tomto místě vyjádřil své poděkování za dobrou práci,
kterou odvádí, všem ženám a mužům
pracujícím jako zdravotní sestřičky,
asistentky a sanitáři. Všechny tyhle
nelékařské profese jsou neskutečně
náročné a každý to ví.
Luboš Kudláček
redaktor Pirátských listů
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JIHOČESKÝ KRAJ

ZAČAROVANÝ KRUH KŮROVCOVÝCH KATASTROF

NA JIHU ČECH
CHYBÍ POTŘEBNÁ
DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURA!
Občané jihočeského kraje stále čekají na dostavbu D3, D4
a IV. železničního koridoru.
Třeba dálnice D3 v trase Praha – České Budějovice – Rakousko byla na plán dálniční
sítě tehdejšího Československa
přidána již v roce 1987!

JIHOČESKÝ KRAJ
NEMÁ JAKO JEDEN
Z POSLEDNÍCH
POŘÁDNÝ IDS!

Z

ákladem moderní veřejné dopravy v každém dobře fungujícím kraji by měl být podle Rudolfa
Žáka, specialisty na dopravu jihočeských Pirátů, tzv. integrovaný
dopravní systém (dále jen IDS).
Ten přináší cestujícím řadu výhod,
jejichž výsledkem je úspora času
i peněženek cestujících.
„Integrovaný dopravní systém v našem kraji existuje defakto pouze na
papíře a podle materiálů společnosti JIKORD, která veřejnou dopravu projektuje, by mělo k plnému spuštění dojít
až po roce 2030. Tento plán přitom už
teď nabírá další zpoždění,“ upozorňuje
Rudolf Žák a dodává: „Od koordinace
dopravy se odvíjí další možnosti rozvoje. Jde o častější spojení nebo lepší
návaznost jednotlivých spojů. Dnes je
to tak, že lidé z menších obcí mají zajištěno spojení pouze ráno a odpoledne,
kritická situace nastává zejména večer
a o víkendech.“
Na řadě míst jsou podle Pirátů nepřehlednosti v autobusové dopravě
natolik značné, že by bylo potřeba
vytvořit zcela nové linkové vedení.
Přitom lze využít rozvoje sítě autobusů na zavolání, které již fungují
například kolem Milevska a přináší
zásadní možnost nových a častějších
spojení. V jízdním řádu se totiž objeví
více spojů, které ale vyjedou pouze na
telefonickou objednávku.

A KUDY Z NĚJ VEN

L

ýkožrout smrkový a lýkožrout
severský dělají v poslední době
lesníkům velké starosti. Nucené těžby představují velké finanční ztráty
a pro vodní režim krajiny je to citelná rána. Příčin je více, ale nejsou
složité.

Jihočeská krajina. Autor: Luboš Kudláček

JÍZDA VE STÍNU VZROSTLÝCH ALEJÍ SE V JIHOČESKÉM
KRAJI STÁVÁ VZÁCNOU. MŮŽEME TO ZMĚNIT!
Kraj má ve správě mnoho kilometrů
silnic, které jsou, nebo často spíš byly,
obklopeny stromy. Ne všechny pozemky v okolí silnic může kraj spravovat,
ale tam, kde to jde, by měl věnovat
stromům větší pozornost a péči. Jistě mnoho z těchto stromů bylo nutné
odstranit, ale kraj by měl dbát na jejich
opětovné vysazení.
POKUD TO NELZE NA STEJNÉM
MÍSTĚ, TAK NA JINÉM VHODNÉM
STANOVIŠTI.
Mnohé z vás jistě napadne, že je vlastně dobře, že stromy z okolí silnic mizí.
Srážka se stromem může mít tragické následky. Ovšem z jiného pohledu
stromy naopak řidiče ochraňují. Aleje
chrání před oslněním, fungují jako
sněhové zábrany a větrolamy, ve tmě
a v mlze usnadňují orientaci. Navíc op-

ticky vymezují prostor, což vede řidiče
k dodržování rychlosti, a snižují tak
riziko nehod.
Zároveň stromy pomáhají zlepšit
život i všem ostatním v kraji. Ochlazují odparem vzduch, zadržují vodu
a zachycují prach. I když nahradíme
vykácený strom novým, v současných
klimatických podmínkách nás bude
stát nemalé peníze a úsilí takový strom
vypěstovat do funkčnosti stromu původního. Proto jsem pro poskytování
důkladnější odborné arboristické péče
všem stromům v majetku kraje tak, aby
se jejich životnost prodloužila a kácení
bylo až na posledním místě. Vlastníkům stromů kolem komunikací by měl
kraj pomoci s péči o jejich stromy, které
každý den slouží občanům kraje.
Lucie Korytářová
zást. garanta KET životní prostředí

„Strom s nedostatkem vláhy snadněji
podlehne útoku brouků. Není náhoda,
že s nynějším sušším klimatem máme
více napadených stromů,“ vysvětluje
Dan Leština, garant programových
bodů týkajících se životního prostředí.
Jako druhou důležitou věc vidí následnou rychlou akci lesníků: „Strom
pak musí z lesa pryč dřív, než se v něm
kůrovci stihnou rozmnožit. Ptejme se
tedy vlády, proč stále neudělala větší
kroky pro to, aby například státní podnik Lesy České republiky měl vlastní
stroje a lidi, které by mohl na místo
poslat okamžitě, místo aby na téměř
všechnu práci objednával externí firmu. Že by to souviselo s podnikáním
Agrofertu v tomto odvětví?“
Za možná nejdůležitější faktor ovšem
považuje způsob, jakým jsou lesy vysazovány, což dokládají jak zkušenosti
českých lesníků, tak i výzkumy přírodovědců. „Pokud je hodně stromů stejného druhu a věku pohromadě, nějaký
škůdce si pro ně dříve nebo později
přijde. Cestou ven ze začarovaného
kruhu je tedy mít novou generaci lesa
co nejpestřejší. V takovém lese může
škůdce napadnout vždy jen jeden strom
z mnoha, a ten je navíc hned nahrazen
svými mladšími kolegy. A kalamita se
nekoná.“
Piráti Jihočeský kraj

Dan Leština. Zdroj: Piráti

VRAŤME DO JIHOČESKÉHO KRAJE
JIHOČESKOU KRAJINU
Podle pirátských vizí a programu
by měl kraj pomáhat především
obcím a malým soukromým vlastníkům nastavit na jejich polích, rybnících a v lesích dobré standardy
hospodaření tak, aby se předcházelo
kalamitám škůdců, erozi půdy, podpořila se biodiverzita a v krajině se
zadrželo co nejvíce vody.
Pokud se tím bude některá obec
v pozitivním smyslu zabývat, měl
by jí kraj např. dodat vzor smlouvy s firmami hospodařícími na její
půdě. Všechny vlastníky i hospodáře s kladným přístupem ke krajině chceme také motivovat pomocí
odpovídajícího nasměrování dotací,
zajištěním odbytu v jídelnách škol,
nemocnicích zřizovaných krajem
a podobně.

Autobus v jihočeské krajině. Autor: Rudolf Žák

Z PROGRAMOVÉHO BODU DOPRAVA JIHOČESKÝCH PIRÁTŮ
Kromě dostavby dálnic a železničního koridoru chceme investovat také do regionálních silnic. Dále by ale i po rozvoji
infrastruktury a integrovaného dopravního systému měla být
zachována možnost volby tak, aby každý člověk mohl cestovat
bez obtíží jeho oblíbeným způsobem. Proto se kromě jiného zaměříme na nedostatečnou síť cyklostezek, budeme podporovat
sezónní turistické autobusy i rozvoj řeky pro využití v cestovním ruchu.

ELEKTROMOBILITA
PRO ČISTOU BUDOUCNOST

Šumava cestou k pramenům Vltavy. Autor: Luboš Kudláček

i! 9 z 10 občanů

Podle průzkumu třídí odpad

Přírodu je nutné respektovat
a v rozvoji dopravy počítat i s tím,
že by neměla zbytečně zatěžovat
životní prostředí. Tomu můžeme
pomoci například významným rozvojem elektromobility, a právě proto
chceme na linky veřejné dopravy
nasazovat hlavně vozidla poháněná
elektřinou. Prověřovat ale budeme
i hybridní technologie, které mohou
najít uplatnění třeba na méně vytížených železničních tratích.
Rudolf Žák
specialista na dopravu
jihočeských Pirátů
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Více než polovina dotázaných chce zálohovat PET lahve

Plast, sklo a papír. Třídí většina domácností. Autor: Klára Bidařová

Podle průzkumu, který si nechala již v roce 2019 zpracovat Česká pirátská strana, je nejčastějším typem tříděného odpadu plast,
který třídí 92 procent respondentů. Následuje papír s 87 procenty a sklo s 81 procenty. Další sledované typy tříděného odpadu,
jako jsou kovy, biologický odpad nebo oleje, se třídí výrazně méně.
Ukázalo se, že plasty a papír třídí ve věku 18–64 let zhruba devět
z deseti našich občanů. Průzkum řešil také problematiku zálohování PET lahví. Podle více než poloviny cílové populace by se odpad
z PET lahví měl řešit zálohováním, čtvrtině vyhovuje stávající systém sešlápnutí a vhození do žlutého kontejneru. Pětina by pak byla
pro zákaz nebo omezení PET lahví.

www.jdeokraj.cz
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HLÁŠENÍ OD KORMIDEL
Jakmile polevíme, hned se objeví něco,

co je pro občany nevýhodné
V Soběslavi pracujeme v týmu čtyř
pirátských zastupitelů a dalších dobrovolníků. Společnými silami se nám
podařilo zařídit zveřejňování podkladů
zastupitelstva a snažíme se tento stav
udržet navzdory pokusům to pod záminkou GDPR opět zatrhnout. Kromě
transparentnosti veřejné správy samozřejmě řešíme i mnoho praktických
věcí, které by bez politického tlaku
na vládnoucí koalici nebyly. Jsou to
například protipovodňová opatření
nebo i „drobnosti“ jako řešení graﬃ-

ti ve městě. Snažíme se také zabránit
nekalému podnikání. Sem patří například provoz herních automatů na
území města a také to, že jsme zabránili
nevýhodné zakázce na provozování
parkovacího systému.
Je to nikdy nekončící práce, protože jakmile na nějaké frontě polevíme,
hned se objeví něco, co je pro občany
města nevýhodné.

Věřím, že v Táboře se velkou
Transparentnost, finance část programu podaří naplnit
Ing. Martin Kákona
pirátský zastupitel v Soběslavi

a informační technologie
Od roku 2018, kdy jsem se stal zastupitelem, pracujeme s ostatními Piráty
v opozici. Osobně se snažím mluvit
do informačních technologií na úřadě, protože je to můj obor. Aktivně se
podílíme na zadávání tvorby nového
webu města a vyjadřujeme se k zadáním dalších IT zakázek.
Potom se zabývám transparentností,
což je důležitá věc pro veřejnou kontrolu. Město a městské společnosti musí
zveřejňovat smlouvy v registru, ale ne
vždy se to děje zcela podle zákona,

což může poté vytvářet prostor pro
různé nekalosti. Snažím se o nápravu
v jednotlivých případech a o zavedení
dobré praxe. Jsem také členem finančního výboru zastupitelstva. Ten by měl
kontrolovat hospodaření s majetkem
a financemi města a radit v této oblasti zastupitelstvu. U nás se to tradičně
moc nedělá, takže se snažím, aby se
to zlepšilo.
Jan Hošek
pirátský zastupitel v Č. Budějovicích

Město posouváme stále kupředu
V Týně nad Vltavou se nám po tvrdých politických vyjednáváních podařila vyjednat koalice, která přinesla
čerstvý vítr do plachet radnice. Na té
nyní nesedí ani místní podnikatelé, ani
matadoři, kteří byli ve vedení města
od revoluce.
V rámci koalice máme právo veta
a zároveň má každý radní určitou gesci,
já se například starám o IT a občanskou
angažovanost. Zároveň má ale opozice
reálné nástroje pro kontrolu, má totiž
vedení v kontrolním i finančním výboru. Ačkoliv jsem v radě jako jediný
Pirát, program se daří prosazovat tak,
jak jsme slibovali. Otevíráme město lidem. Prosadili jsme jmenovité hlasová-

JAK SE SNĚMOVNA
PROLÍNÁ S KRAJEM
V Poslanecké sněmovně máme mimo
jiné přímý kontakt s vládou a můžeme
tak nezřídkakdy šťouchat do témat, která
trápí lidi v krajích. Já toho pochopitelně
často využívám. Spojil jsem se s místními samosprávami a společně teď bojujeme proti nadměrné dopravě na silnici
I. třídy s označemím I/20. Ta se táhne
od Lnáří až po České Budějovice a po
celém jejím obvodu žijí lidé, které ohrožuje prach, hluk, ale i vozidla. Díky nám
mají ale zastání. Nedávno jsem dokonce
oslovil přímo ministra dopravy, se kterým teď jednáme o zpoplatnění silnice
I/22, čímž by se doprava opět rozložila
na dvě dopravní tepny. Výsledek bychom
mohli vidět do půl roku.

ní, takže se každý občan může na webu
města dozvědět, jak hlasovali radní či
zastupitelé na uplynulých zasedáních.
V rámci zákonných možností pravidelně reportujeme dění ze zasedání rady
města, která jsou veřejně nepřístupná.
Druhý zastupitel, Simon Kostadinov,
dále usiluje o to, abychom v rámci zákonných možností mohli informovat
o dění ve společnostech s majetkovým
podílem města. Zároveň se snažíme
naslouchat občanům a zapojovat je
do debaty o tom, jakým směrem by se
město mělo posouvat.
Jan Novák
radní města Týn nad Vltavou

Exekuce se týkají i 46 000 Jihočechů
Pro Piráty jsou exekuce velkým tématem. Uvědomujeme si, že tento komplexní problém dopadá na všechny
obyvatele ČR. V poslaneckém klubu
řeším exekuce já a je to boj, který trvá
už přes dva roky. Za tu dobu se nám
podařilo dostat exekuce do hledáčku
médií i ostatních politických stran, připravit a předložit novelu zákona, setkat
se s několika ministry spravedlnosti
po sobě a nyní čekáme na projednání v patřičných výborech. Jsme ale na
dobré cestě. Máme podporu vládnoucích stran i opozice. Do roka bychom
mohli slavit úspěch.
Lukáš Kolářík
pirátský poslanec,
zastupitel městysu Katovice

Jsem od roku 2018 místostarosta
města Tábor, kde jsem zodpovědný za
agendu životního prostředí, územní
rozvoj, vnitřní věci a za agendu Zdravého města a MA21, což je nástroj ke
zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti
a budování místního partnerství.
Plnění našeho volebního programu
pravidelně monitorujeme a výsledky
prezentujeme na našem webu. Je potřeba si přiznat, že většina programu

je o zlepšování procesů, což je spojeno
s malou ochotou některých lidí věci
měnit. Dá to hodně práce přesvědčovat, že postupy, které se dnes běžně
a hlavně úspěšně používají v komerčním prostředí, je dobré adaptovat i do
chodu města. I tak jsem ale optimista
a věřím, že velkou část programu se
podaří naplnit.
Václav Klecanda
pirátský místostarosta v Táboře

Získání městského bytu musí být

jednoduché a přehledné
Jako pirátská zastupitelka v Českých
Budějovicích se kromě běžné práce zaměřuji na dostupné bydlení. Například
nyní připravuje rada města nová pravidla pro přidělování městských bytů
a jako Piráti tedy přicházíme s návrhy,
jak lidem v nouzi zajistit rychlé a přehledné vyřízení žádosti o nový byt.
Problém je v tom, že lidé často ani
neví, na koho se obrátit, a o nový byt
jdou žádat každý někam jinam, což
vede jenom ke zmatečnému obíhání
úřadů. Řešením je posílit centrální
pobočku, tzv. „kontaktní místo pro
bydlení“, kam by se směřovali všichni
žadatelé o městský byt. K tomu by měla
existovat informační kampaň. Také je
nutné zajistit individuálnější přístup
žadatelům s těžší životní situací a ve
složitějších případech zapojit i sociálního pracovníka.
Klíčové je samozřejmě také rozšiřování bytového fondu města. České
Budějovice nyní disponují 1 800 byty,
což na sto tisíc obyvatel nemůže stačit.
Město by mělo nové prostory aktivně

i!

získávat, a to nejen vlastní výstavbou,
ale především vykupováním bytů, hlavně v centru a širším centru města, čímž
zároveň ovlivní složení obyvatel a zvětší
kontrolu nad vzhledem nejen historické
části. Chceme totiž centrum, kde bydlí
lidé a které žije.

Zuzana Kudláčková
pirátská zastupitelka
v Českých Budějovicích

V JIHOČESKÉM KRAJI MAJÍ PIRÁTI 22 LIDÍ
VE VEŘEJNÝCH VOLENÝCH FUNKCÍCH

Z toho jednoho místostarostu (Tábor) a jednoho radního
(Týn nad Vltavou). Řada Pirátů se také aktivně zapojuje do
nejrůznějších komisí a pracuje v pirátských expertních týmech.
Práci jihočeských Pirátů může každý sledovat na našem webu
jihocesky.pirati.cz nebo na sociálních sítích.

budoucnost řešíme teď!

WWW.SLEDUJPIRATY.CZ

jaro/léto 2020
Na začátku byl článek od Tomase Pueya a zpráva komise WHO z návštěvy
Číny. Z těchto dokumentů jasně vyplývalo, že jediná účinná strategie
v boji proti covid-19 je omezení sociálních kontaktů a je třeba jednat okamžitě. Navíc tou dobou byly v Praze
jarní prázdniny a hrozil návrat lyžařů z Itálie (kde i podle tehdejších
informací situaci nezvládali). Jako
problém jsem viděl zejména to, že
lidé nenosí roušky při návštěvě obchodů, kde se potkává mnoho různých skupin lidí. Začali jsme tedy
šít roušky a nosit je v okruhu mojí
rodiny a mých přátel, abychom šli
lidem příkladem.

JIHOČESKÝ KRAJ

Roušky navzdory

Z

ároveň jsme sestavili plán, jak dobrovolnicky sbírat materiál a šít roušky. Ten
který pak díky sdílení přes internet používalo
několik dobrovolnických skupin v celé republice. Bylo totiž důležité, aby se celé šití, sběr
materiálu a následná distribuce prováděly
bezpečně. Za tím účelem jsem vyrobil generátor ozonu, kterým jsem pak dezinfikoval vždy
večer auto a látky, které jsem v něm rozvážel
ke švadlenám, protože jsme nechtěli ztrácet
čas praním. Ze začátku epidemie šlo hlavně
o rychlost, se kterou se dostanou roušky k lidem, přičemž bylo důležité chránit švadleny.
Materiál byl z velké části darovaný a nemohli
jsme ověřovat jeho původ.
Hned v pondělí 16. března jsem telefonicky
kontaktoval tajemníka krizového štábu a snažil
jsem se s ním dohodnout sběr materiálu a distribuci roušek. Zvažovali jsme garáž v areálu
technických služeb a vestibul městského úřadu.
Zároveň jsem nabídl pomoc dobrovolníků,
kteří by mohli nakupovat seniorům, kteří jsou
nemocí covid-19 nejvíce ohroženi. Nakonec
v úterý krizový štáb pomoc s nakupováním
pro seniory odmítl, vestibul městského úřadu
byl také zamítnut s odvoláním, že městský úřad
bude mít omezenou provozní dobu, a z garáže
nakonec sešlo, protože se městskému úřadu
ozval v úterý (17. 3.) pan Petr Mastný z farmy Doňov, který nám daroval velice kvalitní
bavlněné látky a tkalouny v hodnotě několika
desítek tisíc korun. Z tohoto materiálu nakonec
šilo roušky několik dobrovolnických skupin.
Šití jsme tou dobou začali koordinovat s Diakonií Rolnička a s MŠ Duha. Od krizového
štábu jsme pak navíc ve středu dostali kontakt
na pana Jaroslava Pražmu, který zdarma švadlenám opravoval šicí stroje. Toho si také velmi
vážíme, bylo to pro něj nebezpečné, protože již
spadá do rizikové kategorie z důvodu věku. Byl
si toho vědom, choval se velmi zodpovědně,
izoloval se od rodiny a vedl si záznamy o tom,
s kým se setkal.

Šití roušek. Autor: Lucie Blažková

S MŠ Duha jsem se ve středu dohodl na tom,
že budou oficiálně organizovat šití a vyhlásíme
rozhlasem, že hledáme švadleny. Za tím účelem jsem vytvořil tabulku švadlen, kterou jsme
sdíleli s Duhou. Bohužel hlášení bylo někým
zmodifikováno a byl vyhlášen jiný než dohodnutý text, takže se moc švadlen neozvalo. Tuším
dokonce, že žádná.
Protože nedošlo k dohodě na distribučních
místech (městský úřad byl zamítnut a ve školce nebylo vhodné zavádět distribuční místo,
protože měla sloužit jako krizová školka pro
děti zdravotníků a IZS), založili jsme vlastní
distribuční místa – železářství Šťastný, papírnictví SPINO a Reklamka Petr Kotoun. Již v noci
z pondělí na úterý (16.–17. 3.) jsme založili

JAKO PROVĚRKA SPOLEČNOSTI

ROUŠKA POMŮŽE,
ALE POZOR NA VZDÁLENOST

Je stále třeba mít na paměti, že bavlněná
rouška chrání na cca 60 až 70 %, proto je
důležité, aby roušky používali (a zejména
správně používali) všichni a zároveň byli
k sobě navzájem ohleduplní a dodržovali
i s rouškou bezpečnou vzdálenost.

Nikdo z nás nemohl tušit, jak masivní opatření
budou provázet epidemii koronaviru z čínského
Wu-chanu. Stát zaspal. Místo svolání krizového
štábu hned na začátku jsme byli po 14 dnech
(už ve stadiu rozjeté epidemie) svědky série
slibů pana premiéra o dodávkách ochranných
prostředků, které ve stěžejních dnech nedorazily. A tak samosprávám nezbylo nic jiného než
improvizovat.
Ti, kteří sledovali vývoj epidemie, začali nosit
podomácku vyrobené roušky mnohem dřív, než
to bylo nařízeno vládou. V tu chvíli bylo nutné,

Soběslavi převezl 3D tiskárnu z Ústavu jaderné
fyziky AV ČR a společně s kolegyní Martinou
Lužovou, která je teď na stáži v Rusku, jsme přes
internet navrhli redukci včetně výdechového
filtru pro potenciální použití nakaženými zdravotníky. Zdrojová data jsou pod GPL licencí
volně k dispozici celosvětově na internetu. Paralelně s tím probíhaly vývojové práce na brýlích
pro zdravotníky. S tou myšlenkou přišel Pavel
Mládek, který je záchranář a ví, že je problém
nosit v masce brýle. Prakticky je to vlastně zcela
vyloučeno. Vznikla tedy iniciativa CoVidi. Postupně jsme vyvinuli v této internetové skupině
prototypy tisknutelných brýlí s magnetickým
úchytem pro všechny běžně používané masky
IZS. Zdravotníci a členové IZS mohou brýle
dostat díky sponzorům zadarmo. Lidé mohou
na jejich výrobu přispívat ve sbírce Zrak Zdravotníkům na webu covidi.cz.
Na roušky jsme měli stále mnoho poptávek,
takže se ani nedostalo na zaměstnance prodejen, kde jsme roušky distribuovali, a ti si
museli ušít vlastní. Přednostně jsme uspokojovali zdravotníky a IZS. Nemám úplně přehled,
kolik roušek jsme ušili a kam jsme je všude
distribuovali. Zásada byla, že nové švadleny
nejdříve uspokojily své kontakty a poté začaly šít pro ostatní občany města. Bylo to tak
bezpečnější z hlediska distribuce. Vím určitě,
že naše skupina dodávala mimo naše výdejní
místa i do Nemocnice Tábor, Nemocnice České
Budějovice, na záchranku do Tábora, do Senior
domu atd.
V době, kdy tento text píši, je v provozu už
pouze jediné distribuční místo, a to Reklamka Petr Kotoun, které ale fungovalo prakticky
nepřetržitě včetně víkendů. Toto výdejní místo
nakonec začali zásobovat sami občané. To vlastně bylo původním smyslem celé akce. Rozešít
Soběslav. Celkem mi vadí, že nyní někteří lidé
chápou roušky tak, že když si roušku nasadí, tak
mohou jít, kam chtějí, a dělat tam, co chtějí. Je
stále třeba mít na paměti, že bavlněná rouška
chrání na cca 60 až 70 %, proto je důležité,
aby roušky používali (a zejména správně používali) všichni a zároveň byli k sobě navzájem
ohleduplní a dodržovali i s rouškou bezpečnou
vzdálenost.
A jak na šití roušek tehdy reagovala vláda?
Když zjistila, že lidé šijí roušky, tak je nařídila
nosit, i když je nedokázala zajistit. Připomíná mi to krále z Malého prince, který vydával
pouze „rozumné rozkazy“. Nařídila je ale tehdy nosit všude, což bylo podle mého názoru
špatné, protože na odlehlém místě v přírodě na
slunci přece nemůže být zdravé nosit roušku.
Na závěr je třeba poděkovat hlavně všem
švadlenám, které šily a některé stále šijí roušky.
Nechci je zde jmenovat, protože je ani všechny
neznám. Některé z nich ušily přes dvacet velice
kvalitních roušek denně, což je opravdu výkon,
protože vesměs mají malé děti.
Ing. Martin Kákona
pirátský zastupitel v Soběslavi

Hotové roušky. Autor: Miloš Bučinský

NOUZOVÁ SITUACE

i!

facebookovou skupinu CZ/SK Roušky všem,
přes kterou jsme sdíleli informace jako návody na šití, návody na údržbu a dezinfekci
roušek a podobně. Na vzniku skupiny se podíleli zejména Pavel Mládek, Nikola Kavuličová
a Kamila Mládková. Díky sdílení informací
přes internet se později přešlo na zakladače
šikmého proužku vytištěné na 3D tiskárnách
(ty tisknul Jan Mašek z Košic), když začaly
docházet tkalouny.
Tou dobou organizaci šití, distribuci materiálu a distribuci roušek po mně přebral Miloš
Bučinský, protože já jsem se začal věnovat zdokonalení generátoru ozonu, návrhu redukce pro
HEPA filtr pro šnorchlovací masku a dezinfekci
pomocí UV-C světla. Za tím účelem jsem do

aby se z nošení roušek stala norma. Sounáležitost
a zodpovědnost Táboráků vedla k tomu, že se
to podařilo během jednoho dne. Sdílení fotek
a dalších osvětových textů na sociálních sítích,
a nejen tam, způsobilo, že další den už byl divný
ten, kdo roušku neměl. Následná poptávka vyvolala nebývalou vlnu sdílení roušek podomácku
vyrobených. Za tuto vzájemnou solidaritu jsem
nesmírně vděčný.
Krizová situace prověřila i fungování městského úřadu. Ukázala se důležitost efektivních
komunikačních nástrojů a sdělování důležitých
informací nejen veřejnosti, ale i dovnitř úřadu.
Václav Klecanda
pirátský místostarosta v Táboře

www.jdeokraj.cz
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Šití roušek. Autor: Veronika Maredová
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Pokračování ze strany 1.
Jsem pyšný, že pomocnou ruku přiložili i lidé z řad Pirátů po celé zemi. Protože
i ti v krajích šili a distribuovali roušky a tiskli ochranné štíty pro zdravotnická
i sociální zařízení včetně domovů pro seniory. Jiní organizovali dobrovolníky
nebo se podíleli na zásobování těch nejohroženějších. Například v Plzni Piráti
na vlastní náklady pořídili 3D tiskárnu a v prostorách Pirátského centra začala
fungovat malovýroba ochranných štítů, která měla denní kapacitu 20 štítů. Dále
třeba Praha pod vedením Zdeňka Hřiba byla příkladem v oblasti hygienických
opatření, efektivní pomoci seniorům či ekonomických úlevách malým podnikatelům. Naši lidé se podíleli i na chytrých celostátních řešeních.
Jsem přesvědčen, že kus práce jsme odvedli i s Piráty ve Sněmovně, kde jsme
kontrolovali kroky vlády a z pozice konstruktivní opozice přicházeli s vlastními návrhy a řešeními tam, kde vláda na někoho zapomněla nebo nabídla
nedostatečná řešení. Nikoho jsme nevynechali. Postavili jsme se především za
ty nejohroženější skupiny – seniory, ekonomicky ohrožené jedince a ty, kterým
stát podporu v těžké situaci odmítl poskytnout. Bojovali jsme za záchrannou
síť pro dohodáře, ke kterým se vláda zcela otočila zády, jde přitom třeba
o maminky na mateřské či invalidní důchodce, kteří jsou zaměstnání na DPP
či DPČ. Po našem nátlaku dostali dohodáři, kteří si platili pojistné, ošetřovné.
Tlačili jsme na digitalizaci běžných úkonů, aby lidé, kteří potřebovali pomoc,
nemuseli běhat s papíry po úřadech. Naše místopředsedkyně Olga Richterová
kromě jiného intenzivně řešila některá čistě lidská témata, jako byly zákazy
doprovodu u porodů či doprovázení umírajícíh osob. Jsem přesvědčen, že ani
v takto komplikované době nemůžeme rezignovat na soucit a přistupovat
k lidem pouze jako k číslům ve statistikách.
Vyhráno na mnoha frontách zatím nemáme. Aby další kroky byly efektivní,
musíme se vydat cestou chytrých řešení založených na jasných datech. Budoucnost musíme řešit teď! S Piráty jsme připravili dlouhodobý plán revitalizace
naší země založený na faktech a číslech a propracovaných návrzích tak, aby
se naše země co možná nejdříve vrátila zpět do formy. Naše varování, že se
nelze spoléhat na kroky vlády, byla a stále jsou, obávám se, zcela na místě. Neschopnost zajistit ochranné pomůcky zdravotníkům a pracovníkům v sociálních
službách, chaos a mnohdy důraz na dojmy vlády namísto názoru odborníků při
přijímání a uvolňování opatření, nedostatečná podpora ohroženým skupinám
obyvatel – to vše máme stále v živé paměti.

Ing. Michal Horák vstoupil do České pirátské strany v roce 2014 a hned byl u zrodu místního sdružení Piráti Písecko. V témže
roce se Pirátům podařilo proniknout do zastupitelstva města Písku jedním zastupitelem – Martinem Brožem. V roce 2015 byl
rok předsedou krajského sdružení Pirátů a nyní, s krátkou přestávkou, je jeho místopředsedou. V roce 2016 vedl kandidátku do
krajských voleb. V roce 2018 se s dalšími čtyřmi Piráty v Písku stal zastupitelem města, kdy Piráti obsadili druhé místo. Nebýt
před volbami ustanovené trojkoalice ProPísek, Piráti by v Písku byli vítěznou stranou. Pracuje jako IT odborník a je předsedou
oddílu házené v Písku.

Pokračování ze strany 1.
„Na celostátní úrovni se chci zaměřit hlavně na oblast sportu. Máme zde
sportovní agenturu jako naprosto nový
fenomén, který by určitě neměl pozornosti Senátu uniknout. A i obecně sportu jako součásti našeho života
bychom se měli více věnovat i na té
nejvyšší úrovni,“ pokračuje pirátský
kandidát do Senátu.
V rámci senátorského mandátu chce
veškeré smysluplné projekty v regionu
podporovat a případně sám některé
iniciovat. Senát má podle jeho slov
ze své podstaty především dohlížecí
a kontrolní funkci v našem politickém
systému, nicméně může také vnášet
vlastní podněty i na úroveň krajů či
regionu. Rozhodně chce podporovat
dostavbu páteřního dálničního tahu D4

V čem náš plán spočívá? V první řadě musíme podpořit zdravotnictví a nastartovat naši ekonomiku. Koronavirová epidemie ukázala, jak křehké české
zdravotnictví je a že reforma, kterou vláda odkládala, nepočká. Je zcela nezbytné
poučit se a posílit současný systém. Nyní je zapotřebí zabezpečit financování
českého zdravotnictví, ulevit zdravotnímu personálu a elektronizovat zdravotnictví. Neméně důležité je nakopnutí ekonomiky, jejíž páteří jsou malí podnikatelé
a živnostníci. Potřebujeme zabránit krachům a zjednodušit rozjezdy. Chceme
pomoci českým firmám, které již na trhu jsou, ale i těm, kteří se rozhodnou
v téhle nelehké době začít podnikat. Neobejdeme se ale ani bez posunu vpřed
v oblasti vzdělávání, modernizace země, otázkách soudržnosti společnosti či
jasných vizí do budoucna. Stejně tak asi téměř každý pocítil, jak je důležitá
digitalizace. Vyřídit si potřebné věci se státem přes e-mail, nemuset nikam
posílat papírová potvrzení či někam stále chodit. Na to vše s Piráty v našem
plánu myslíme. Krizi chceme uchopit jako příležitost posunout se vpřed. Rozhodnutí, kterým směrem se vydat, vyžaduje znalosti, zodpovědnost, rozvahu
i odvahu. To vše, věřím, máme.
Jsem si jistý, že chuť zlepšovat věci nám nechybí, stejně jako schopní lidé, kteří
jsou ochotni nás ke změně dovést. Pokud stejně jako my Piráti věříte, že stát není
nutné řídit jako svou firmu, ale spíše jako propojenou společnost postavenou
na občanské angažovanosti a spolupráci namísto soutěže, budu rád, když nás
podpoříte. Společně jsme silnější!
Budoucnost řešíme teď.
S vděčností, úctou a nadějí
Ivan Bartoš, Piráti

z Prahy na Písecko. Stejně tak chce řešit
problematické zpoplatňování některých
silnic I. třídy, jako je například I/20.
A co si přináší ze sportovní oblasti,
kde je předsedou oddílu házené v Písku,
do politiky a naopak? „Soustředím se
na týmovou práci, to je základ obojího,
musíte mít tým, na který se můžete
spolehnout a který v základní linii
táhne za jeden provaz. Z politiky do
své trenérské práce jsem více přenesl
umění kompromisu a opačně jsem si
z trenérské práce do politiky přenesl
tu známou zkušenost, že úspěch bolí.
Pokud chcete něčeho dosáhnout, tak
prostě musíte zatnout zuby a vytrvat,“
tvrdí Horák.
Jako odborník v IT vnímá intenzivně
(ne)připravenost státní správy a samosprávy na digitalizaci a využívání online
možností 21. století. „Vidíme denně, že

situace je dost tristní. Nekompatibilita
systémů jednotlivých úřadů, bezpečnost a odolnost v případě externího
přístupu, požadovaná výkonnost hardwarových řešení a řada dalších věcí.
Je před námi ještě dlouhá cesta. Ale
jsme v 21. století a nedá se nic dělat.
Digitalizaci nikdo neuteče a tím spíše
státní správa. Naopak, ta by měla jít
příkladem. Z uvedeného vyplývá, že
se jedná o hodně velkou investici celostátního charakteru a bohužel jsme
tam, kde v posledních dobách vždycky:
Nastoupí Tonda Blaník a z dobrého
úmyslu zbudou trosky. Asi tady by měl
být ten hlavní úkol Senátu, který by se
měl na zabránění těchto excesů podílet,“ uzavírá Michal Horák.
Zbyněk Konvička
redaktor Pirátských listů

Jana Koláříková se stala novou
předsedkyní krajského sdružení

U

jihočeských Pirátů došlo k obměně ve vedení. Rezignoval dosavadní předseda Josef Špak, na jeho
místo se jako náhradnice dostala
dosavadní první místopředsedkyně
Jana Koláříková a pětici nově doplnil kandidát do Senátu na Písecku,
Strakonicku a Prachaticku Michal
Horák.
„Po dohodě s krajským předsednictvem se ke dni 24. dubna 2020 vzdávám role předsedy krajského sdružení
Jihočeský kraj,“ říká k tomu odstupující
předseda a doplňuje: „Tato změna také
umožní, abych se více soustředil na
práci uvolněného zastupitele v Českých
Budějovicích a rovněž na důležitou roli
člena Pirátů. A zcela upřímně, měl bych
se též více věnovat rodině a vlastnímu
zdraví. Děkuji všem za důvěru a dosavadní spolupráci. Myslím, že se toho

dost povedlo, a přeju nám všem, abychom v kraji dál pokračovali stejně,
nebo ještě líp.“
Jana Koláříková má u Pirátů již bohaté
zkušenosti. Byla kandidátkou na pozici
europoslankyně ve volbách roce 2014
a 2019, krajskou koordinátorkou v Jihočeském kraji a současně je nyní také
vedoucí personálního odboru České
pirátské strany.
Ke svému čerstvému nabytí funkce
krajské předsedkyně říká: „Vynasnažím
se o co možná největší podporu všech
členů, kandidátů do kraje, kandidáta
do Senátu, podporu celého krajského
sdružení a sdružení místních. Mám
velké štěstí, že předsednictvo je skvělý
tým, a věřím, že pokud si nebudu vědět
rady, mohu se (nejen) na ně spolehnout. S pokorou tedy přijímám funkci
krajské předsedkyně a vynasnažím

se plnit všechny povinnosti, které se
k tomu pojí, jak nejlépe umím.“
Členy krajského předsednictva jsou
tedy nyní Jana Koláříková, Zuzana
Kudláčková, Lukáš Mareš, Veronika
Kovářová a Michal Horák.

jaro/léto 2020
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CO MI V KRAJI SCHÁZÍ?
JE TO PŘEDEVŠÍM RADOST!

Každý z nás by chtěl mít ve svém životě co nejvíce radosti. Denně na nás
ale číhá svět čím dál komplikovanější,
záludnější, a na radost mnoho času nezbývá. Přitom žijeme na tak krásném
místě, jako je Jihočeský kraj. Je plný lesem pokrytých kopců, úrodných údolí
s množstvím lesknoucích se rybníků.
Je to kraj historických měst ležících
na životodárných řekách. Zní to jako
místo z pohádky, a přitom se mnohým
zdá, že se tu nežije zrovna radostně.

Lukáš Mareš v nemocnici. Autor: Luboš Kudláček

BUDOUCNOST ZDRAVOTNICTVÍ?

HLAVNĚ NEVYKRVÁCET

M

ezi chirurgy existuje jedno
rčení, které nepostrádá
černý humor, a proto se mi líbí:
Každé krvácení se jednou zastaví.
Každá krize také jednou skončí.
I ta ekonomická po pandemii
koronaviru. Zatímco ale o prognóze
pacienta rozhoduje operatér svým
včasným a kvalitním zákrokem,
o přežití zdravotnictví jako celku
rozhodneme my ve volbách. Riziko
vykrvácení je totiž veliké.
Jakým výzvám budeme v příštích
letech čelit? Rozhodně zcela zásadní
bude zajištění financování. Ekonomické dopady krize budou enormní
a nehledě na to, kolik si půjčíme, bude
následovat utahování opasků. Jenže jak
chcete utahovat opasky, když modely
samotného ministerstva zdravotnictví předvídají, že v roce 2030 budeme
potřebovat na zaplacení systému ne
350 miliard jako dnes, ale 600? Čím to
je? Na vině jsou dva neodvratné jevy.
Demografický trend stárnutí populace
a překotný vývoj lékařské vědy. Nově
vznikající léky, vyšetřovací a léčebné
postupy jsou čím dál tím dražší. Jenže
kromě toho také čím dál tím účinnější. To znamená, že lidé překonají své
nemoci, které by ještě před pár lety
nezvládli, a dočkají se nových, pravděpodobně dražších. Říkejme tomu
třeba daň z úspěchu. A kromě toho
zhruba za 15 let budou silné ročníky ze
70. let, tzv. Husákovy děti, ve věku, kdy
budou čerpat maximum prostředků.

S narůstajícím objemem péče je také
spojená potřeba navyšovat personál.
A jak známo, lidská práce je v každém
rozpočtu položkou z nejvyšších.
A co uděláme pro to, abychom předešli nejhoršímu? Předně je třeba
pohnout s pojišťovnami, bez toho se
neobejdeme. V dnešním systému si
reálně nekonkurují a vinou tvrdých regulací ani nemohou. Navrhujeme jejich
trh otevřít. Prevence je přece vždycky účinnější než bycha honiti pozdě.
Odměnit pojištěnce za to, že dbá o své
zdraví a dodržuje doporučené preventivní programy například finančním
bonusem, umožní pouze a jen tržní
prostředí (jak to funguje například
ve Švýcarsku). Dalším opatřením, jak
ulevit přetíženým nemocnicím, je decentralizovat péči. To by mělo spočívat
v posílení role praktických lékařů a nastavení financování služeb zdravotně-sociálního pomezí. Praktičtí lékaři jsou
dnes degradováni zejména na stroje na
vydávání receptů a potvrzování neschopenek. Praktik má zastat tolik práce,
kolik je schopen. Jen tak se stane tím,
čím být má. Tedy průvodcem pacienta
nepřehledným zdravotním systémem.
Jednoznačným přínosem koronavirové
pandemie je pak to, že jsme si konečně osvojili online prostor jako plnohodnotnou součást našeho světa. Ve
skutečnosti je to totiž tak, že cokoli
může být vyřízeno na dálku, má být
vyřízeno tak. A obíhat mají data, nikoli
lidé. V našem oboru těmto postupům
říkáme dvěma cizími termíny – eHealth

a telemedicína. Vinou zatuhlých pojišťoven ale není zavádění těchto pohodlných, a hlavně věcně přínosných
inovací vůbec jednoduché. O to víc
oceňuji iniciativu Moravskoslezského
kraje a lokální pojišťovny, kteří se do
toho právě pouštějí. Již dnes ale máme
první vlaštovky i na celostátní úrovni –
jsou jimi služby eRecept a eNeschopenka. Mají sice své mouchy, ale určitě už
mnoha lidem ušetřily mnoho starostí.
Jen houšť a větší kapky! V neposlední
řadě bych chtěl zmínit potenciál dosud
zcela nevyužitý. Jsou jím odborníci,
kteří odešli do zahraničí.
V medicíně jsou to bohužel často ti
nejlepší z nás, kteří si rychle spočítali,
kde má cenu něco zkoušet a kde je to
marné. Pokud nastanou změny, garantuji vám, že se začnou vracet v mnohem
větší míře, než je tomu teď. A další odcházet přestanou. Není to totiž jenom
o penězích, i společenská atmosféra
hraje velkou roli.
Takže abych to shrnul – výzvy ležící
před naším zdravotnictvím byly veliké už před nadcházející ekonomickou
krizí. Důvodem jsou hlavně demografické trendy a pokrok v medicíně. My
ale víme, co je třeba udělat. Nebývalá
solidarita projevená společností během koronavirové krize se zdravotníky
může být právě tím impulzem, který
konečně prolomí ledy. A třeba pak
nevykrvácíme.
MUDr. Lukáš Mareš
lídr kandidátky do krajských voleb

KRAJ MÁ NA SVÉ HOSPODAŘENÍ
PŘIBLIŽNĚ 19 MILIARD ROČNĚ. TO
JE ZHRUBA 50 MILIONŮ DENNĚ NA
TO, PŘINÉST KAŽDÉMU Z NÁS VÍCE
RADOSTI!
Většině by život ulehčilo například
řešení komplikované dopravní situace. Úsměv na tváři by jistě vykouzlil
i spokojený nápomocný doktor v nemocnici, který by nebyl přepracovaný
a měl by dostatek času a sil věnovat se
svým pacientům. Také širší nabídka
kvalitních škol v okolí by určitě potěšila
každého rodiče hledajícího úspěšnou
budoucnost pro své děti. K tomu ještě přidáme zdravé životní prostředí,
kvalitní zábavu, a radosti by bylo jako
v království krále Miroslava.
KDE TO TEDY VÁZNE? PROČ SE
KRAJ NEPOSTARÁ, ABYCHOM MĚLI
V ŽIVOTĚ VÍCE RADOSTI?
Spousta peněz se totiž zakutálí dříve,
než se dostane, kam je potřeba. Zakutálí se v komplikované administrativě, zastaralých systémech, ve špatných
rozhodnutích, a hlavně se často ztratí
v kapsách něčích kamarádíčků. Aby ti

kamarádíčkové zase někde něco zakutáleli pro svoje kamarádíčky. A z toho
krásného přátelství nám ostatním obyvatelům tohoto kraje zbývá málo na
to, abychom mohli kraj modernizovat
a udělat z něj radostnější místo k životu!
Je nutné skoncovat s klientelismem,
s neprůhlednými nebo na míru šitými
výběrovými řízeními, se střetem zájmů. A až budeme mít uklizeno, je třeba
přesměrovat peníze tam, kde budou
efektivně dělat lidem radost.
Investovat do dětí, ale také nezapomínat na naše seniory. Dejme na názory
odborníků a vylepšeme tento kraj tak,
aby sloužil ku prospěchu všech. Aby byl
dobrým poradcem městům a obcím,
pomáhal jim kooperovat a ušetřit tak
peníze. Nejsou to totiž peníze kraje,
obcí ani státu, jsou to peníze každého
jednoho z nás, tvrdě vydělané a odvedené na daních. Myslete tedy na vlastní spokojený život! Přijďme k volbám
a dejme hlas lidem, kterým na vaší
radosti bude opravdu záležet!
Lucie Korytářová
zást. garanta KET životní prostředí

Stínový web sobeslav.cz
Rozhodování o veřejných prostředcích má probíhat pod veřejnou kontrolou, která je zpětnou vazbou pro
samosprávu a zároveň pojistkou proti
zneužití. V Soběslavi provozujeme web,
který propaguje jednoduché transparentní metody zveřejnění dat. Nelze
sice bez účasti města zavést transparentní účty či jednoduše získat data

pro rozklikávací rozpočet do úrovně
faktur, ale je možné ukazovat, že to jde.
Vyvracet přehnané obavy ze sankcí,
ukazovat dobrou praxi jinde a inspirovat úředníky a vedení města.

Petr Král
zastupitel za Piráty pro Soběslav

JIHOČEŠTÍ PIRÁTI PŘEDSTAVILI ČELO KANDIDÁTKY DO KRAJSKÝCH VOLEB V ŘÍJNU 2020
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Volby do zastupitelstev krajů se konají
v pátek a sobotu 2. a 3. října 2020.

www.sledujpiraty.cz
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Kraj ovlivňuje životy nás všech.
Jde o naši přírodu, lesy, rybníky i pole, o naše lékaře,
zdravotní sestry a nemocnice, o jihočeské silnice a dálnice, hromadnou dopravu, školy, podnikatele a mnoho dalších věcí.
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Na první místo kandidátky si jihočeští Piráti vybrali v demokratických
vnitrostranických volbách již v lednu budějovického lékaře Lukáše
Mareše.
Následují ho na druhé pozici současný radní v Týně nad Vltavou Jan
Novák, Josef Soumar z Písku, Veronika Kovářová z Volyně, Jiří Roubíček
z Tábora, Martin Kákona ze Soběslavi, dále Dan Leština, Jan Hošek
a Lucie Korytářová, poslední tři jmenovaní z Českých Budějovic. Čelo
krajské kandidátky uzavírá Lukáš Kolářík z jihočeských Katovic.

š Kolářík
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KRIZE
JAKO AKCELERÁTOR

INOVACÍ
Člověk by měl zůstávat pozitivní.
Přestože lituji všech negativních důsledků pandemie, tak jako každá krize má šanci přinést i některá pozitiva.
Ukázala nám například, že ne vždy je
potřeba cestovat za osobním setkáním
a stačí se setkat online ve virtuální
místnosti. Dokladem toho byla setkání
krizového štábu. Někdy je to dokonce
i produktivnější, jak ukázalo jednání
komise zdravého města.
Ukázalo se, že je celá řada zaměstnání,
která je možné dělat (alespoň zčásti)
z domova. V neposlední řadě pandemie
potvrdila, jak důležitá je digitalizace.
Bohužel také odhalila některé legislativní překážky, které je v tomto případě
třeba překonat.
Věci se dávají do pohybu. Poslanci
mluví o ušetřených hodinách i milionech díky setkávání s kolegy online.
Ministerstva čím dál víc skloňují portál
občana. A ani Tábor nezůstane pozadu.
Do konce měsíce května bude tento
portál mít i naše město. Pomocí něj
bude možné podávat elektronické žádosti a sledovat jejich vyřizování, online
platit poplatky a mít přehled, které již
byly uhrazeny, nebo dostat upozornění
na ty, které je třeba zaplatit. Vše jednoduše, kdykoli a bez čekání. Je to další
krok k pirátské vizi, že všechny úřady
mají být kompletně dostupné online.
Věřím, že tuto možnost uvítá značná
část občanů. Minimálně ti, kteří neradi
čekají ve frontách.
Václav Klecanda
pirátský místostarosta v Táboře

Piráti bojují
za korektnost
v soběslavském
zpravodaji
Nedostatečný prostor pro názory
opozice a veřejnosti? Neobjektivní,
zavádějící a nevyvážené informování
o dění v obci? To jsou časté prohřešky
radničních novin nejen v Soběslavi.
Audit protikorupčního sdružení
Oživení, který jsme nechali zpracovat, nedopadl pro zpravodaj Hláska
vůbec dobře. Od vedení města jsme se
dočkali zpochybnění kompetentnosti
sdružení Oživení i výsledků samotného
auditu. Přijetí odpovědnosti za pochybení a porušování tiskového zákona
už však ne.
Z opozice je těžké prosazovat změny,
na problémy však můžeme upozornit
a změny mohou přijít samy.

Zajímají vás Piráti a rádi byste se o nás
dozvěděli víc? Nebo už nás nějakou dobu
sledujete a dospěli jste k názoru, že je
načase se zapojit? Ať tak, či tak, rádi
vás uvítáme na jakékoli z našich akcí.

Těšíme se na vás!
Kontakt:
Klára Bidařová
krajská koordinátorka
tel: +420 770 199 948
e-mail: klara.bidarova@pirati.cz

NAJDETE NÁS TAKÉ NA:

@pirati.jck

Miloš Bučínský
zastupitel za Piráty pro Soběslav

@pirati.jihocesky

@piratijck

www.sledujpiraty.cz
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