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Nestačí, když vám tleská Olga Richterová:
jen vaše sociální bublina. Přála bych si

A to je síla Pirátů, mluvíme se všemi! více žen v politice

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.
předseda Pirátů

„Není možné, aby politik vykonával několik funkcí na plný úvazek a za každou dostával plnohodnotný plat,” říká předseda České pirátské strany Ivan Bartoš v předvolebním rozhovoru pro Pirátské
listy. V blížících se komunálních volbách věří v úspěch, cílem je obhájit pirátské bašty jako jsou třeba
Mariánské Lázně, posílit pirátskou posádku na brněnském magistrátu a zvítězit v Praze. Piráti jsou
podle Bartoše jediní, kteří nabízí lidem opravdu otevřené radnice a fungující město. „Občan, který
může kdykoli zajít na radnici za „svým“ politikem, to má být cíl komunální politiky,” dodává. Máte
za sebou deset měsíců působení ve Sněmovně. V létě vznikla vláda s podporou komunistů. Jak se
na ni díváte a mění to nějak politické cíle Pirátů?
Máme tady vládu, kterou vede trestně stíhaný premiér
a jejíž součástí je po třiceti letech komunistická strana.
Hlasovalo se o neúplném kabinetu. Mně nejde do hlavy, jakým způsobem vyjednával či spíše nevyjednával
předseda ANO Andrej Babiš podporu své vládě. Pan
Hamáček (ČSSD) se stal současně ministrem vnitra
i zahraničí, což se jednoduše nedá stíhat, den před hlasováním o důvěře se odporoučela ministryně spravedlnosti.
Šest dní poté, co vláda získala podporu komunistů, hnutí
ANO a ČSSD, odstoupil ministr práce a sociálních věcí.
Těžko dodávat nějaké silnější hodnocení.
Obáváme se, že tato vláda v oblasti modernizace České republiky skrze zefektivnění fungování veřejných
institucí a digitalizace státní správy, stejně tak jako

v oblasti protikorupční legislativy, příliš neudělá.
Budeme ji ale i tak intenzivně šlapat na paty. Digitalizace a transparentnost státu jsou naše stěžejní cíle
i nadále.
Ale víte, co bylo zajímavé? Celé to dlouhé období, než
vznikla vláda s důvěrou, bylo z určitého pohledu vlastně
konstruktivní.
Tak to potřebuji vysvětlit.
To období mělo jednu výhodu z pozice té konstruktivně
opoziční role. Protože ačkoli fungovala hlasovací koalice ANO, KSČM a SPD, tak se daly předkládat zákony,
které měly šanci procházet legislativním procesem. Piráti
jednali v uplynulých měsících s politickými strana
pokračování na straně 3

Jak se díváš na nízké procento
žen ve vrcholové politice, potažmo na nízký zájem žen o politiku
obecně?
Dnes už se dívám zevnitř. Pozoruji, jak hodně kolektivu prospívá,
když je smíšený. Ostatně, stejně
tak tomu politickému společenství
svědčí i jiná rozmanitost - věková,
místní, životní… V rozhodování
o tom, co se děje s naším zdravotnickým a sociálním systémem
a kam míří z obcí a krajů peníze
určené pro mateřské a základní
školy, bych si přála víc žen (které
tu práci reálně vykonávají).
Nízký zájem si vysvětluji tím,
jak málo si lidé obecně uvědomují, co všechno je vlastně politika.
Třeba počet dětí na učitelku, nebo
špatné platy a rozlišování odbornosti u zdravotních sester – to
všechno je předmětem politiky.
Zbytečně nás poškozuje, že ženy
se silným vhledem do problematiky a velkým osobním nasazením
o vstup do politiky nestojí. Přitom existuje spousta témat jako
porodnictví, ústavní péče o velmi
malé děti, zohledňování nových
poznatků o fungování mozku
v základním školství apod., kde se
mohou zapojit. Nemusí to ale být
jen témata bližší ženám, to pole působnosti je přirozeně mnohem širší.

Co tě přivedlo do politiky
a k Pirátům?
Motorem mi zprvu bylo neuvěřitelně arogantní rozkrádání Prahy
10, kde jsem bydlela. Pak jsme dali
dohromady aktivní partu sousedů
se zájmem o naši obec a to už byl
jen krůček k překročení hranice
od angažované občanky ke člence
strany.
Jsi z práce ve Sněmovně překvapená, zklamaná nebo naopak
potěšená?
Do Sněmovny přišli Piráti
po lítých předvolebních bojích
plných napadání a ostré rétoriky.
Proto nás na začátku překvapila
nečekaně pozitivní atmosféra. Většina lidí se na Vás usmívá, všichni
se uctivě zdraví, všichni jsou k vám
slušní. Přesto brzy člověk zjistí,
že je třeba mít se na pozoru a hlídat si, co řekne, co udělá, za co
se postaví, co podepíše. Je to trochu
zvláštní – taková ostříží noblesa.
Jaké jsou tvé priority jako poslankyně a čeho bys chtěla do konce
mandátu dosáhnout?
Mojí hlavní prioritou je dostupné
a sociální bydlení. Povinností opozice je důsledně sledovat fungování
státu, což se v mém případě týká
Úřadů práce a České správysociálního zabezpečení, kam spadají
pokračování na straně 3

PhDr. Olga Richterová Ph.D.
(*21.1.1985) je poslankyně České pirátské strany, místopředsedkyně výboru pro sociální politiku
a členka výboru pro zdravotnictví.
Olga vystudovala překladatelství
a tlumočnictví (AJ-NJ) na Karlově uni-

verzitě v Praze, kde získala titul Ph.D.
V průběhu studia pobývala v Německu
a Anglii, domluví se též rusky a italsky.
Kompostuje, ráda běhá a je zastupitelkou
na Praze 10. Je vdaná a má dvě
malé děti, žije ve Vršovicích
a pochází z Choltic u Pardubic.

Politiku děláme otevřeně, nic neskrýváme a jednáme na rovinu.
Pirátská strana vnesla čerstvý
vzduch na politickou scénu, když
uspěla ve volbách do Poslanecké
sněmovny v roce 2017. Náš přístup
k veřejným záležitostem je unikátní
v porovnání s tradičními stranami. Politiku děláme otevřeně, nic
neskrýváme a jednáme na rovinu.
Do důsledku plníme to, co jsme
před volbami uvedli ve své povo-

lební strategii a nemíníme z toho
ustupovat. I na komunální úrovni chceme v tomto stylu politiky
pokračovat. Proto volební týmy
ve všech obcích v Plzeňském kraji,
kde Piráti kandidují, sestavily vedle volebního programu i povolební strategii, tedy veřejně dostupná
pravidla toho, jak budou zvolení
zastupitelé po volbách postupovat

a co od nich lze očekávat. Ať už se
jedná o Plzeň, Klatovy, Domažlice,
Sušice nebo další obce, tak v těchto povolebních strategiích obecně
zaznívá neochota podpory nekompetentních politiků, kteří funkci vykonávají byť jen z části ve svůj prospěch či ve prospěch spřátelených
subjektů. Zároveň se kandidátky
vymezují zejména proti spolupráci

s komunisty nebo stranami s extremistickou rétorikou a v nemalé míře
i vůči spolupráci s lokálně negativně
vnímanými politickými subjekty.
Piráti jsou liberální stranou, která opravdu dělá politiku poctivě
a transparentně. Digitalizace a boj
s korupcí i na těch nejnižších místech je naší vlajkovou lodí. Prosazujeme participaci občanů na roz-

hodování lidí o životě jejich obce.
Naším cílem je spokojenost úplně
všech lidí v obci, nejen jednotlivých
zájmových skupin či pouze našich
příznivců.
Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D.
předseda Pirátů Plzeňského kraje,
poslanec Parlamentu České
republiky
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rokycansko
Vystudoval lékařskou fakultu
v Plzni, pracoval na Interní klinice FN Plzeň a jako odborný
asistent na Ústavu Imunologie
a alergologie.
V roce 2007 odešel pracovně
do Německa, kde pracuje dodnes jako odborný lékař na
interním
oddělení,
slouží
na jednotce intenzivní péče
Jako senátor bych pokračoval
v nastolené spolupráci s Nemocnicí v
Klatovech, která je součástí stejného
Holdingu jako Nemocnice v Rokycanech, v rozvíjení neinvazivních
vyšetřovacích memudr
ph d tod, metod (tzv.
Kandidát na senátora
bedside). To by
ve volebním obvodu č. 8 – Rokycansko
vedlo k zatraktivnění práce v Rokycanské nemocnici pro mladé lékaře
a tímto je i přilákat do regionu. Přál
bych si, aby to pomohlo zachování

Rokycanské nemocnice. Podpořil
bych snahu sdružení Mladí praktici
v posílení role praktických lékařů
zejména v tom směru, aby mohli
předepisovat větší spektrum léků
a provádět větší spektrum odborných
výkonů. Pacienti by tak nemuseli
tolik cestovat k ambulantním specialistům a celý systém by to zlevnilo.
Podpořil bych větší finanční pobídky
do regionů, i Rokycanského, aby noví
lékaři mohli zakládat nové ordinace.

Piráti otevřeli radnici lidem. Náš
starosta má veřejný kalendář a obyvatele pravidelně zapojuje do chodu
města. V Brně máme náměstka pro
participativní rozpočet. Lidé si tam
v jihomoravské metropoli mohli
sami určit, co městu chybí a kam
má město investovat. Jsem hrdý
na to, že pirátskou politiku budujeme
pevně a že to lidé vidí a oceňují.
Jak jsou na tom Piráti s počty členů?
Blížíme se k tisícovce členů České
pirátské strany, navíc máme několik
tisíc registrovaných příznivců, kteří jsou ochotni pomáhat a jít vstříc
občanům. To je ostatně největší
pilíř pirátské kampaně - tisíce lidí,
kteří jsou ochotni rozdávat a sdílet
Pirátské Listy a vysvětlovat pirátskou politiku přátelům, známým
i veřejnosti.
Bezpochyby jedním z nejostřejších
a nejsledovanějších soubojů bude
volba pražského primátora. Věříte
tomu, že primátorem se stane Pirát
Zdeněk Hřib?
Víte, Praha není Česká republika,
ale je nejvíce vidět. Řeknu to takhle.
My jsme v Praze v minulém období
se čtyřmi křesly dokázali rozkrýt
desítky případů očividného plýtvání.
Zachránili jsme desítky milionů korun. Pražský pirátský tým je strašně
silný a Zdeněk Hřib je profík z oblasti digitalizace zdravotnictví. V současné době máme v Praze asi dvacet
procent, a pokud se nespolčí pražští
matadoři z ANO s ODS, kteří si už

teď při hlasování na Magistrátu vyměňují sympatie, tak bychom mohli
mít v Praze pirátského primátora.
Cílíte na nějakou konkrétní skupinu voličů, kdo jsou voliči Pirátů?
První fanoušci Pirátů byli mladší
lidé, ale mně už je taky skoro čtyřicet, už nejsme žádní kluci. Mnozí
z nás mají děti.
Pirátští voliči jsou vesměs optimisticky smýšlející lidé, kteří neměli v
uplynulých několika volbách koho
volit a kvůli Pirátům opět nebo často
i poprvé měli důvod přijít k urnám.
Podařilo se nám zvýšit volební účast
prvovoličů o několik desítek procent.
Ale už dávno nejsme jenom strana pro mladé. Náš program se týká
všech generací, i seniory zajímá jakou budoucnost přinesou Piráti pro
jejich vnoučata. Boj proti korupci,
rozkrádání a plýtvání se přece týká
všech!
Na závěr se sluší vždy rozhovor trochu odlehčit, zlidštit. Prošel jste
volbou do Sněmovny obrovskou životní změnou. Jak tráví Ivan Bartoš
volný čas, má-li nějaký?
Musím mít. Mám rodinu, takže se
jí samozřejmě věnuji. Ale je pravda,
že i ve chvílích volna si vyřídím nějaké pirátské telefonáty. Víte, ona je
ta politika i mým koníčkem. Takže
vlastně pracuji na dva úvazky (smích).

. ZDENĚK HESS, . .

Nestačí, když vám tleská jen vaše sociální bublina.
pokračování ze strany 1

mi napříč Sněmovnou. Předložili
jsme
řadu
zákonů,
a v rámci toho se nám podařilo
projednat nejedno protikorupční
opatření. Třeba zákon proti kumulaci funkcí. Není totiž možné,
aby politik vykonával hned několik
funkcí na plný úvazek a za každou
tuto funkci dostával plnohodnotný
plat. Zákon ANO s ODS bohužel
prozatím zablokovali, ale na plénum Sněmovny se dostane znovu.
Dále třeba zrušení výjimek z registru smluv pro ČEZ, který už prošel
prvním čtením i garančním výborem. Zmíním i nominační zákon,
kterým jsme prosazovali zprůhlednění obsazování postů ve státních
a polostátních firmách. Sněmovna ho sice nakonec zamítla,
ale dotlačili jsme tak vládu předložit
vlastní verzi tohoto zákona, který by
měl omezit trafiky ve státních firmách.
Změní se něco tím, že vláda získala
v červenci důvěru?
Pro Piráty ne. Nyní pracujeme
na prosazení pirátské novely exekučního řádu. Taky usilujeme o zajištění dostupného bydlení pro co
možná nejvíce lidí. Stěžejní je pro
nás v příštích měsících určitě oblast
digitalizace státu. Jsme konstruktivní opozice, podepíšeme se tedy
i pod návrhy ostatních stran, pokud budou dobré. A to nehledě

a pohotovostní chirurgické ambulanci. Dále byl zaměstnán na Záchranné službě Plzeňského kraje
a provozuje soukromou praxi
v Mariánských lázních. Má německou aprobaci z interny, českou z praktického lékařství a připravuje se na německou atestaci
z urgentní medicíny.
Je autorem řady odborných člán-

na to, která strana je předloží. Naopak
se postavíme proti těm zákonům,
které uznáme za špatné.
Chcete uspět v blížících se komunálních volbách, dokonce říkáte,
že příští sněmovní volby chcete vyhrát. Průzkumy vám stále předpovídají okolo deseti procent hlasů.
Jak chcete vítězství dosáhnout?
Nejsme žádné rychlokvašky! Když
děláte politiku dobře a v zájmu lidí,
je to i otázka času, než se vám věci
podaří a lidé si toho všimnou. Nestačí rozhodně, když vám tleská jen
vaše sociální bublina. A to je síla Pirátů. Mluvíme s lidmi a věnujeme
jim veškerý možný čas. Věříme totiž,
že bude stále více lidí, kteří se díky
Pirátům začnou zajímat o politiku.
Musíte jít za voliči ostatních stran,
vysvětlit jim, že jsme lepší. Nabízíme
alternativu a věříme, že ten úspěch
přijde.
Co se nadcházejících komunálních
voleb týče, prosazujeme opravdu otevřené radnice. Občan, který může
kdykoli zajít na radnici za „svým“
politikem - to má být cíl komunální
politiky.
Obecně chceme uspět ve městech, kde dlouhodobě Piráti působí
či vedou radnice. Chceme obhájit
Mariánské Lázně, posílit v Brně
a pochopitelně dobýt pražský magistrát. V Mariánských Lázních

Ivan Břešťák

Řešení současné krize českého zdravotnictví.
OBECNÁ ČÁST
Jak to tak bývá, dobrá řešení bývají jednoduchá. Komplexní řešení
jsou ještě lepší, ale v současné době
nerealizovatelná. Žijeme v postinformační době. Informace jako
taková utrpěla devalvací své ceny.
Strany již neoslovují voliče propracovaným programem plným
splnitelných bodů, omezují je jen
na slogany. Tři slova - to je podle
našich stávajících politiků maximum textu, který jsou podle nich
voliči schopni pochopit.

1. NELHAT.
Pokud chceme ve zdravotnictví cokoliv napravit, musíme znát, jaký je
skutečný stav věcí. Nikdo jiný, než
zdravotníci, kteří se ve dne a v noci
starají o pacienty, tohle neví. Doba
je plná „odborníků na zdravotnictví“, kteří se tváří jako – no prostě
jako odborníci. Ten, kdo si nezažil,
jaké to je, když o službě nemá kam
umístit pacienta, když se doprošuje
o převzetí nemocného, když prostě
neví, jak dál, protože systém jako
takový selhává, ten nic neví.
Takže první opatření: nelhat, že o
pacienty je dobře postaráno. Často
není. Svět nelze spasit lží.

2. NEPODVÁDĚT.
Pokud v nemocnici slouží lékař
po vyčerpání přesčasových hodin
daných zákoníkem práce, je to podvod. Bohužel, kdyby lékaři přestali
porušovat zákon, české zdravotnictví
by přestalo fungovat. Jenže jednou
ten krok někdo bude muset udělat.
Dokud sobě strany nepřestanou takto podvádět, žádná reforma systému
není možná.

třeba na koupi přístroje nebo stavbu
čehokoliv. A tak se všichni manažeři předhánějí v kupování drahých
přístrojů, budování pavilónů nebo
parkovišť, ale vůle přidat zdravotníkům není. Kdyby všechny tyto peníze zbytečně vynaložené za něco,
co přinese právě těchto deset procent, byly investovány do odborného personálu, tak máme nemocnice
plné vzdělaných lékařů a sester.

3. NEKRÁST.
Z platů zdravotníků neplynou
nikomu provize. Manažer z těchto
peněz nedostane svých deset procent jako v případě zadání zakázky,

4. NEMANIPULOVAT.
Pokud čteme v novinách o obrovských platech lékařů a jen někde
se objeví co nejvíce nenápadná zmínka o tom, že jsou to částky včetně

ků v oblasti medicíny a podílel se
na dvou odborných knihách.
Občas píše a vydává povídky
a poezii, některé v malých vydáních
knižně (Extrémní vize, Introspektiv).
Ve volném času se věnuje astrofotografii a teoretické fyzice.
Mluví anglicky, německy, španělsky, ovládá latinu, částečně ruštinu.

Přála bych si
více žen v politice
pokračování ze strany 1
důchody. Hodně se také věnuji
náhradní rodinné i ústavní péči
a zajištění osob se zdravotním
postižením.
Jak jsi zmínila, jedním z tvých
témat je právě rodina. Co ohrožuje stabilní a zdravou rodinu?
Aby rodina dobře fungovala,
potřebuje vedle bydlení a nezbytných financí především právní
jistotu.
Náš stát ale dopustil šílené věci
například v exekučním řádu.
Máme-li 863 tisíc dlužníků a
4,5 milionu exekucí, tak se problematika sociálního vyloučení,
ale i přímého ohrožení pádem
do chudoby týká klidně i dvou
milionů lidí. Navíc v téhle pasti
vázne zároveň spousta věřitelů.
Mnozí živnostníci i malé firmy
se dostávají do obrovských potíží právě kvůli tomu, že jim jiní
nezaplatí. Piráti chtějí prosadit
zavedení teritoriality exekutorů
a novelizaci insolvenčního zákona tak, aby skutečně umožnil
oddlužení většího počtu lidí. Ale
to už je odbočka k Ministerstvu
spravedlnosti.
Pojďme zpět k rodinám jako takovým. Co můžeme dělat hned?
V programovém prohlášení
nové vlády se píše, že Ministerstvo práce a sociálních věcí
bude intenzivně podporovat
rozvoj veřejných služeb pro rodinu. Tuto obecnou deklaraci
lze nejspíš přeložit jako navýšení dotačního titulu Rodina.
Z něj se na jednu stranu financují
různá mateřská centra, ale také
sociálně aktivizační služby pro
rodiny v potížích, služby, které mají předejít těm nejhorším
průšvihům a přetnout různé
začarované kruhy. A právě tyto
služby dnes nesmírně trpí tím,
že není víceleté financování
a tudíž není možné dlouhodobě
plánovat a odvádět kvalitní komunitní práci. Trvalé řešení se
tak dnes zbytečně prodražuje,
ačkoli by tomu mělo být naopak.
Libuše Věříšová
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přesčasů, není to nic jiného než manipulace. Ty přesčasy, kromě toho,
že jsou často obcházením zákona,
dělají stovky a stovky hodin v noci
nebo o víkendech.
Toto manipulování je zvykem
českých politiků a ministerských
úředníků a funguje na principu
„rozděl a panuj“. Jde o to, postavit
veřejnost proti zdravotníkům. A tak,
pokud se třeba lékaři ozvou s nějakými požadavky, můžete v zápětí
ve zprávách číst buď něco o jejich
astronomických platech (a někde
bude možná zmínka i o tom, že je to
i za přesčasy) a nebo jejich omylech,
o jejich špatném chování apod. Neříkám, že zdravotníci jsou svatí, mají
jistě svoje chyby jako každý člověk,
ale manipulace je manipulace.
5. NECHOVAT SE SPROSTĚ.
Ve sdělovacích prostředcích se dozvídáme, že čeští lékaři odcházejí
do zahraničí, zejm. do Německa
kvůli lepším platům. Udělal jsem
si sám malou anketu a ptal jsem se
kolegů, kteří pracují v Německu,
na důvod jejich odchodu. Překvapivě jsem se nesetkal s žádným, který
by jako hlavní důvod uváděl výšku
platu. Nejčastějším důvodem odchodu byla férovost a slušné jednání ze
strany německého zaměstnavatele,
přehledný a funkční postgraduální
vzdělávací systém, nepoměrně větší
respekt a úcta ze strany společnosti
a pacientů.
Sám jsem učinil tuto skutečnost,
když jsem kdysi ještě jako odborný asistent Lékařské fakulty v Plzni
zmínil referentce na studijním oddělení fakulty, že jsem nespokojený
a zvažuji odchod do zahraničí. „A co
Vám v tom brání?“, zněla ironická
odpověď. Když jsem pak odcházel
z Fakultní nemocnice v Plzni, nikoho
netrápilo, že odchází člověk schopný
uveřejňovat odborné články v prestižních zahraničních vědeckých
časopisech. Největší starostí bylo,
že jsem nevrátil mnoho let oprané
a částečně roztrhané lékařské košile,
za což mi bylo z posledního platu
strženo 600 Kč.
6. NEVYDÍRAT.
Název akce „Děkujeme, odcházíme.“ byl podle mého názoru zvolen

Naštěstí už mnoho let neplatí dříve
zažitá fráze, že občané mají právo
vyjadřovat se ke správě města jen
jednou za čtyři roky ve volbách a
naslouchání potřebám občanů je
bezesporu jedním ze základních
předpokladů pro dobře fungující
radnici. Na vesnicích a v malých
městech je naslouchání občanům
poměrně snadné – všichni vědí, kde
starosta bydlí a není tedy problém
mu své preference sdělit osobně buď
na radnici, nebo třeba při neformálním rozhovoru v hospodě. Velká
města se ovšem potýkají s problémem, jak občanům naslouchat, ale
zároveň nebýt snadným cílem lobbistických a účelových skupin, které
se prostřednictvím opakovaného
a intenzivního kontaktu s politickými reprezentanty snaží zajistit
prosazování svých zájmů, nezřídka na úkor méně hlasitých skupin
společnosti. S rostoucím počtem
obyvatel se výše popsaný problém

nešťastně. Původně provokativně
a lehce žertovně zamýšlený slogan
byl politiky zneužit oproti lékařům
v protikampani, za kterou by se nemusel stydět jak komunistický, tak
fašistický režim. Málokdo ví, že za
titulky v novinách, obrázky chudáků
dětí opuštěných zlými lékaři a články o jejich nevděčnosti, byla tehdy
profesionální agentura najatá ministerstvem zdravotnictví. Kampaň
udělala své a zasela další semínko
zlé nálady mezi zdravotníky a jejich pacienty. I když se lékařská obec
snad již podobného názvu kampaně
vystříhá, můj apel na „nevydírání“
trvá. Co jiného je neustálé podsouvání lékařům a zdravotním sestrám
věty typu: „Kdo se o ty pacienty postará, když odejdete jinam nebo když
odejdete do důchodu?“ Co jiného
to je, než vydírání?
Šest bodů: nelhat, nepodvádět, nekrást, nemanipulovat, nechovat se
sprostě a nevydírat. Kolik by státní kasu stála jejich realizace? Nic.
A výsledky by to přineslo zásadní.
Ale tak je to se vším. Na tak jednoduchou cestu se nikdo nevydá. Z úředníků a manažerů určitě nikdo. Nikde
totiž neleží těch deset procent…

KONKRÉTNÍ ČÁST:
Jak jsme si všimli, vyjmenoval jsem
zde část ideálních, možná utopických
změn a stále ještě nedošlo k požadavkům na výrazné zvýšení čerpání
zdravotního pojištění. V tom tedy
hodláme pokračovat.
1. VÝRAZNÉ POSÍLENÍ ROLE
PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ.
Pokud budou praktičtí lékaři
motivováni, aby ve svých ambulancích více léčili a méně odesílali
k ambulantním specialistům nebo
do nemocnice, systém výrazně ušetří. V Německu běžně praktiční lékaři provádějí sonografická vyšetření,
ECHO (ultrazvukové vyšetření srdce), zátěžová EKG, malou chirurgii
atd. Existují tzv. DMP (Disease Managment Program), v rámci kterých
pečují o vybrané diabetiky, pacienty
s astmatem a kardiaky.
V tom bychom si mohli vzít z Německa příklad. Pokud by zdravotní
pojišťovny začaly proplácet např.
orientační sonografické vyšetření
praktickým lékařem, určitě by se
našlo dostatek kolegů, kteří by tuto
rychlou a velmi výtěžnou diagnostickou metodu zavedli ve své ordinaci.

2. POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY.
Pohotovost, jak ji známe z dob
ještě socialistických, je již minulost. Populace zestárla a je mnohem
nemocnější. Nechat sloužit lékaře
s tlakoměrem někde v místnosti na
poliklinice je nebezpečné pro něj
i pro pacienty. Pokud pacient půjde
na pohotovost s akutním infarktem
– pacient to nemusí poznat – nebo
s cévní mozkovou příhodou, zbytečně ztrácí drahocenné minuty,
které často rozhodují o jeho prognóze. Nutit sloužit praktické lékaře
po celodenní práci, poté, co ošetří
často několik desítek pacientů, a pak
druhý den znovu ordinovat, může
jen idiot, který rozhoduje od stolu.
Je to opět nebezpečné pro lékaře i pacienty. Dobrou cestou je personálně
posílený urgentní příjem nemocnice,
na kterém může sloužit nejlépe lékař s atestací z praktického lékařství.
Zároveň je ale možné umožnit praktickým lékařům, aby se déle starali
o svoje pacienty. Říkám: umožnit,
nikoli „nutit“, a to mimo jiné proto, že mnoho praktických lékařů je
v důchodovém věku, a toto by pro
ně mohlo být posledním impulsem
k tomu, aby zavřeli svou ordinaci.
V rámci pobídek umožnit výrazně

zvýšit sazbu za ošetření akutního
pacienta mimo ordinační dobu. Pak
se budou lékaři sami snažit, vzájemně si domlouvat a rozvrhovat péči
o své pacienty a tím se odlehčí jak
záchranné službě, tak urgentním
příjmům nemocnic.
3. VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ.
V Německu, kde je propracovaný
systém vzdělávání lékařů, je za něj
odpovědný vždy konkrétní nositel
osvědčení. U nás je to vázáno na
pracoviště a tak se stává, že určité
oddělení nemocnice má sice osvědčení vzdělávat v určitém medicínském
oboru, ale již se tam nenajde nikdo,
kdo by měl čas se stážistovi věnovat.
Spousta stáží pak proběhne pouze
formálně s nulovým výsledkem.
4. SLUŽBY LÉKAŘŮ.
Dnes není možné, aby měla některá oddělení, která to svou povahou
umožňují, lékaře „na telefonu“, který je schopen do určité doby přijet.
Změna v legislativě by přinesla jisté
úspory. Dále by bylo velmi přínosné, kdyby bylo soukromým lékařům
umožněno pečovat o své pacienty
i v nemocnici. Např. v sousedním
Bavorsku jsou běžné sdružené praxe
několika lékařů, kteří mají zároveň
na starosti oddělení nebo jeho část
v nemocnici. Starají se tak o obložnost lůžek a zabezpečují výbornou
kontinuitu léčby.
5. ELEKTRONICKÉ RECEPTY
POUZE DOBROVOLNÉ.
Nařízením o povinných elektronických receptech si úředníci
rozhněvali mnoho lékařů. Jde o
to, že systém je nepřehledný, nesmyslně komplikovaný, zdržuje.
Systém, do jehož bylo investováno
přes 300 milionů Kč, je paskvil,
který vůbec nic nepřináší. A teď
jsou lékaři zákonem nuceni tento
paskvil používat. Když spočítáme,
kolik lékařohodin systém navíc
spotřebuje, vyjde nám další číslo,
a sice o kolik se zhoršila péče o pacienty jen tím, aby se odůvodnila
a přikryla krádež stovek milionů
korun. Jiná věc bÿ byla, kdyby byl
vytvořen systém, který něco přináší
a generuje. To se ale nestalo.
MuDr. Zdeněk Hess, Ph.D.

Dáváme na vás!

ještě více umocňuje, jelikož není
reálné, aby se politik osobně setkal
s desítkami tisíc obyvatel a jejich
potřeby, postoje a priority si vyslechl
osobně.

Jak tedy ve stotisícové metropoli
zajistit, aby k vyjádření svých postojů dostali všichni stejný prostor
a zároveň nebyl nikdo zvýhodněn
ani znevýhodněn? Odpověď je
jednoduchá – internet – a vstřícná
asistence úřadu těm, pro které by
internet představoval bariéru. Kontakt přes internet má totiž oproti
osobnímu kontaktu jednu zásadní výhodu – umožňuje prakticky
neomezenému množství občanů
vyjádřit svůj názor, a to navíc způsobem, který šetří čas, jelikož vyjádření přes internet je možné podat
z domova, kavárny, či třeba z vlaku.
Samosprávě pak internet umožňuje
data od jednotlivých respondentů
sdružovat a získat tak reálný obraz

postojů veřejnosti v daném městě.
I internet má ovšem svá rizika a
před zavedením jakéhokoliv nástroje pro sběr dat od občanů jsou
zástupci samosprávy povinni jej
dostatečně zabezpečit. V současnosti největším rizikem internetu je
nedostatečné ověření identity vyjadřujících se občanů, které může vést
k fiktivním, či duplicitním vstupům
a neobjektivním výsledkům. Platná
legislativa umožňuje tři cesty, jak
zmíněný problém řešit. Tou první
a pro občana nejméně komfortní
je osobní ověření „na přepážce“, na
základě kterého dostane občan přidělený přístup ke své elektronické
identitě. Druhou cestou je využití
nové elektronické občanky, se kterou již není potřeba chodit osobně
na přepážku, ale je potřeba disponovat čtečkou čipu v kartě, přes kterou se ověření identity provádí. Tou
nejkomfortnější je pak cesta, kterou
jsme zvolili i v Brně, cesta přímého

ověření identifikačních údajů proti
centrálnímu registru obyvatel. Neméně důležitá je následná ochrana
poskytnutých osobních údajů, které
by měly být bez prodlení zašifrovány do tokenu, který nelze zpětně
přepočítat na původní osobní údaje,
aby nehrozilo riziko odcizení údajů
z databáze a jejich následné zneužití.
S ověřenou elektronickou identitou již nic nebrání tomu, aby město přímo naslouchalo všem svým
občanům. V Brně jsme spustili
v oblasti participace veřejnosti nejúspěšnější český participativní rozpočet, do kterého se v uplynulých
dvou letech zapojily desítky tisíc
lidí. Participace veřejnosti se nám
velmi osvědčila i v oblasti územního
plánování, ve které ji hojně využívá městský architekt. V neposlední
řadě je participativně připravována
také dlouhodobá strategie rozvoje
města do roku 2050.

V příštích letech máme v plánu
participaci v Brně dále rozšiřovat
a umožnit občanům vyjadřovat
se buď formou prostého hlasování
nebo připomínkami k důležitým
politickým otázkám a poskytovaat
tak samosprávě názorovou oporu
při rozhodování. Participace ovšem nemá být jen jednosměrný sběr
podnětů, je to forma dialogu mezi
veřejnou správou a občanem. Proto
plánujeme spustit také portál pro
elektronické podněty, které si budou
moci občané právě prostřednictvím
elektronické identity vzájemně podporovat a přidávat jim na váze a které při významné podpoře veřejnosti
vedení města při svém rozhodování
zohlední.
Bc. Tomáš Koláčný,
radní města Brna
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Rozhovor se Zdeňkem Hessem, lékařem a bývalým
záchranářem RLP Rokycany.
Proč ses rozhodl kandidovat na Rokycansku, když máš trvalé bydliště
v Mariánských Lázních?
Je to můj kraj dětství. Sice jsem
bydlel v Plzni, ale fakticky jsem vyrůstal v Mešně u Mirošova. Pak jsem
nějakou dobu jezdil se záchrannou
službou z výjezdového stanoviště
Rokycany. K tomu jsem měl opět citový důvod, tak jsem se sem vracel.
A nyní se vracím potřetí.
Kandiduješ za Pirátskou stranu.
Řekni mi, jaký jsi vlastně pirát?
Je to jediná strana, která má transparentnost přímo jako ústřední bod
svého programu. Když se nad tím
zamyslíme, tak toto jednoduché
slovo – transparentnost – je klíčem
k mnoha řešením současné politické
a společenské situace. Dnes se slova
přehazují lopatou. Já se slova snažím vážit na laboratorních vahách.
Dále: Piráti nutí lidi přemýšlet. Proto mají jejich voliči také jiné složení, než voliči populistických stran.
A v neposlední řadě je Pirátská strana nejdemokratičtější stranou vůbec.
Všechno se probírá na Pirátském
fóru a je volně přístupné.
Proč ses rozhodl zrovna teď?
Myslím, že tohle jsou poslední
skutečné volby. Porozhlédneš-li se
trochu po světě, zjistíš, jak se informační prostor mění. Většina těch,
co chtějí být zvoleni do veřejných
funkcí, nepřesvědčuje voliče argumenty, neříká, podívejte se – umím
a chci dokázat to a to. Místo toho
se dělá show, skupují se media, sází
se na reklamu a manipulaci. Když
k tomu přičteme vstup umělé inteligence, datového dolování, hybridního vedení boje do informačního
prostoru, vychází nám neuvěřitelný
chaos, v němž vítězí ten nejsilnější. Nejsilnější zejména kapitálem
a technologiemi. Již zmiňovaná umělá inteligence, dále pak expertní systémy – strojové učení umožní tak
asi do roka vznik audiovizuálních
systémů dokonale imitujících člověka. Konkrétně. Za rok touhle dobou
nebudeme mít již jistotu, že člověk
hovořící v televizi toto skutečně řekl.
Padělek zpráv již nepůjde rozeznat
od reality.
Co si myslíš o současných klimatických změnách?
O klimatických změnách se na veřejnosti konečně mluví teď, když je
mnozí pociťují na vlastní kůži. Již
běžný pozorovatel může vidět, že
klima se mění a krajina vysychá.
Jenže na ty změny klimatologové
upozorňovali dlouho a nikdo je moc
neposlouchal.
Takže: změny klimatu byly vždy
a v historii mnohokrát dosahovaly
větších výkyvů. Problém je jednak
v rychlosti změn, která v historii
nikdy taková nebyla, dále pak v nakumulování více ekologických problémů, kdy jeden zhoršuje ostatní.
Například kumulace plastů, mikroplastů v potravinovém řetězci,
přehřívání prvních tří kilometrů
vody oceánů, změna Ph oceánů,
hromadění kysličníku uhličitého
v atmosféře, porušení velkého i ma-

lého koloběhu vody, nerozumného
hospodaření s půdou, zastavování
půdy apod. Každý jeden řetězovou
reakcí spouští další a další změny.
Výsledek se tedy nedá moc dobře
odhadnout.
Sám jsi řekl, že výkyvy zde v minulosti byly a byly větší.
no. Zde je znepokojivá ta rychlost
změny. Dále nás znepokojují některá
měření. Třeba z družice měřící gravitační pole země byl zjištěn významný
úbytek s Severoněmeckém zásobníku
vody. To nám ukazuje, že se zde děje
něco s dalekosáhlými důsledky.
V noci můžeš vidět přesvětlenou
krajinu. Světelné znečištění rok
od roku stoupá. Ničí přirozený rytmus hmyzu, ptáků i dalších zvířat.
Nemůžeme takto systematicky ničit
přírodu, vždyť i my jsme stále pořád
její součástí – i když si to dnes stále
více obklopeni umělými věcmi neuvědomujeme.
Zdravotnictví je tvoje silná parketa.
Co si myslíš třeba o regionálních
nemocnicích?
V posledních letech tu byl tento trend: pokud možno všechno
do specializovaných center, do velkých nemocnic. Centralizace se zdá
mít spoustu výhod. Ve velké nemocnici se najde dostatek specialistů na

konkrétní problém.
To má ale svá úskalí. Ona specializace má své hranice. Určitě nechceme mít v nemocnici specialistu
na horní pól levé ledviny a vedle specialistu na pól dolní… to je nadsázka.
Znám lékaře v Německu, kteří mají
velký rozsah působnosti, dělají mnoho různých druhů výkonů a možná
proto jsou to vynikající lékaři.

Máme na to lékaře?
Lékařů je v České republice dostatek. Stále méně je však těch, kteří
jsou ochotni v personálně krachujícím systému pracovat. Dostáváme
se k efektu, že některá místa jsou již
neobsaditelná, ať nabízíte cokoliv.
Ten, kdo se o toto místo uchází, zjistí,
že práce tam za současného stavu
není zvladatelná.

Takže jsi nebo nejsi pro centralizaci?
Abych pravdu řekl, moc ne.
Ty lokální nemocnice plní mnoho
úloh. Nejde jen o cestování a to, že to
mají pacienti „za rohem“. Jde také o to,
že pokud vznikají velké nemocnice,
jsou z nich často takové odosobnělé
opravny na lidi, aspoň tak to vnímají
pacienti. Kromě toho, idea centralizace je taková, že se zruší nějaká ta
periferní nemocnice a personálně
se posílí spádová větší nemocnice.
To probíhá v praxi tak, že se zruší
periferní nemocnice, ale velká spádová nemocnice se již neposílí, neboť
není kým. Centralizace v českých
podmínkách je často synonymum
a ospravedlnění pro omezení péče.

Mnoho pacientů.
Ne. Chaos, personální rozvrat.
Co ukrajinští lékaři?
Mám mezi nimi několik dobrých
přátel. Sami přiznávají, že ukrajinské
lékařské fakulty nemají ani zdaleka
takovou úroveň jako ty české. Najdou se ale mezi nimi jedinci, kteří
se opravdu snaží, učí se po večerech.
Pokud si ale někdo myslí,
že ukrajinští lékaři nám hodně
pomohou, bude asi zklamán. Pokud tedy mohu soudit, podle těch,
co znám, tak všichni – aspoň ty,
co znám, jsou zde, aby získali nostrifikaci diplomu. Jakmile jí získají,
začnou se učit německy a budou
chtít získat práci v Německu.

Lokální nemocnici jako je třeba
rokycanská tedy zachovat?
Určitě. Udělat cokoliv pro její zachování.

Jaké je tedy řešení nedostatku lékařů?
Rozvrat zdravotnictví totiž kdekomu vyhovoval a ještě vyhovuje,

ale to je na delší hovor. Kultivovat
prostředí, ve kterém zdravotníci
pracují. Musíme si uvědomit, že se
k nim tato republika dlouho chovala
nepřátelsky a teď se diví, že chybějí.
Ale v tom to může být stejné jako
s tím životním prostředí. Sucho
si uvědomíme, až když budeme
mít žízeň. Problém zdravotnictví si
uvědomíme až tehdy, až ten doktor
prostě nepřijde, protože nebude.
I o tom budou tyto volby.
Myslíš, že máš sílu něco změnit?
Neškemrám o to, aby mne lidé
volili. Senát pro mne není trafika
a jako lékař se v kterékoliv zemi uživím lépe. Ideální volič pro mne není
ten, kdo hodí do urny hlasovací lístek
s mým jménem. Ideální volič je pro
mne partner, který se mnou bude
chtít třeba diskutovat, nesouhlasit,
navrhovat. Nejsem ten, kdo říká: volte
mne, bude lépe. Jsem spíše posel špatných zpráv (bohužel) a říkám: čekají
nás možná těžší časy – mluvme o tom,
buďme bdělí a připravme se na ně.
To, koho si lidé zvolí, beru také jako
určitý test. Jestli většina rozhodne
pro ty kandidáty a strany, kteří za
obecnými hesly a ujišťováním skrývají jenom odklad řešení problémů,
pak naše cesta do budoucnosti bude
nejspíš hodně trnitá.
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Oblak mlhoviny Koňská hlava v souhvězdí Orion
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nejDůležitější pilíř
volební kampaně:
DobrovolníCi
Piráti se v mnohém odlišují od stran tzv. „tradičních“.
Jednou z těchto odlišností
je schopnost Pirátů v krátké době
sehnat na různé akce desítky dobrovolníků, kteří pomáhají šířit
pirátské myšlenky bez nároku na
odměnu. Prostě jen proto, že věří
v dobrou věc.
Volební
kampaň
„tradičních“
stran
(a jednoho hnutí) je založená na
penězích. Funguje asi takto: Potřebujeme pomocníky v kampani? Potřebujeme rozdávat letáky?
Zaplatíme si studenty a lidi, kteří
potřebují krátkodobou brigádu
a jedem!
Tito placení lidé si natáhnou
tričko té které strany (pokud jej
dostanou), postaví se na nějaké určené rušné místo a natahují ruce
s letákem k procházejícím lidem.
Někdo si leták vezme, někdo ne,
ale nejhorší chvíle nastane, když
se procházející chce na něco konkrétního zeptat. Pak je průběh
přibližně takový:
„Tady čtu, že chcete zlepšit
podmínky důchodců. Jak konkrétně to chcete udělat?“
Placený člověk pokrčí rameny:
„Já to tady jen rozdávám. To se
musíte zeptat těch politiků.“

volby do senátu 2018
domažlice

• Na rozdíl od poslance, který má řekněme na starosti
celý kraj, senátor má pod sebou pouze dva necelé okresy. Chci pomoci lidem tak, že mi sdělí svoje problémy
a připomínky a já bych následně oslovil naše poslance
v PS a bude-li to v našich silách a v souladu s naším
programem, připravil legislativní změnu. Měnit zákony
z pozice senátora ze senátní lavice pokládám za nemožné.

„A vy nejste členem té strany?“
„To teda nejsem a ani je volit
nebudu.“
„Tak proč to tady rozdáváte?“
„Protože potřebuju peníze…“
A jak to chodí u Pirátů? Letáky a Pirátské listy rozdávají buď členové strany,
nebo dobrovolníci – sympatizanti. Ti všichni vědí, jaké
informace mezi občany šíří
a mohou zasvěceně odpovídat i na
záludné otázky.
Pokud se někdy stane, že odpověď zrovna neznají, protože se
věnují jiné pirátské problematice,
zaručeně alespoň vědí, na koho
konkrétně se má občan obrátit,
aby odpověď na svůj dotaz dostal.
A má to i další efekt. Tím, že informace průběžně proudí od lidí
na ulici až k pirátským funkcionářům a naopak, strana neztrácí
kontakt s realitou běžného života. A budete-li mít štěstí, může se
vám na ulici stát, že si převezmete
noviny z rukou přímo od svého
poslance.
Ing. Roman Kučera
Mediální odbor Pirátů
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• V senátu chci vždy hlasovat tak, jak hlasovali naši
poslanci a chci udělat vše proto, aby zákony postoupené
senátu nebyly nijak zdržovány. Duplicitní projednávání
zákonů ve výborech Senátu pokládám za zdržování
a pouze umělé vytváření důležitosti Senátu jako takového.
• Senát je pro mě pojistka demokracie a jako od každé
pojistky se neočekává, že bude denně v permanenci, tak
stejně tak Senát by měl do legislativy zasahovat co možná nejméně a jen ve výjimečných ústavních případech.
Proto je důležité, aby senátor spíše loboval u poslanců.

ing. Viktor krutina

Lídr pro Komunální volby 2018 v Domažlicích
a kandidátdo Senátu v Domažlicích

Ženatý, člen Pirátů od 4.2.2014. Vystudoval
Gymnáziu Jindřicha Šimona Baara v Domažlicích. Následné České vysoké učení technické v
Praze – stavební fakulta – obor pozemní stavby
a konstrukce. Čtyři roky pracoval jako referent
stavebního úřadu v Domažlicích. Dále pak rok
v soukromé firmě jako projektový manažer staveb.
Od roku 2006 doposud pracuje ve vlastní projekční
kanceláři v Domažlicích.
Hlavním cílem mé kandidatury je vrátit senátu léty
ztracenou důvěru. Nechci, aby byl Senát institucí pro
vysloužilé politiky, předdůchodová trafika nebo funkce za loajalitu. Chci, aby Senát byla funkce ČESTNÁ
a BEZPLATNÁ. Chci, aby senátoři byli lidé z přesvědčení,ne pro peníze.

• Nechci mít vlastní kancelář a čekat, až za mnou
lidé přijdou v předem mnou stanovený den a hodinu. Chci hlavně cestovat po volebním okrsku za lidmi.
Chci jim dát možnost si mě pozvat řekněme na zasedání výboru příznivců „Člověče, nezlob se“ v Sušici,
do domova důchodců na odpolední posezení v Běhařově
či na předání prestižní ceny mladý automechanik
v Bělé nad Radbuzou. (pozn. příklad akcí je smyšlený) Na těchto dobrovolných akcích chci lidem vysvětlit náš program a doplnit kusé a neúplné informace
(mnohdy zavádějící), které mají z televize, novin a inter
netu o naší činnosti. Nechci lidem na ulici nutit letáky a obtěžovat je volebním bojem. Chci komunikovat
s lidmi, kteří o to stojí.
• Názory, potřeby, atmosféru a náladu mezi lidmi chci společně s členy strany vyhodnotit
a konfrontovat tyto požadavky s naším volebním
programem a směřováním strany. Případně dát podnět
na změnu našich postojů (programu) blíže k obecnému
mínění.
Viktor Krutina

Superman vs. Pirát – souboj rozhodnete vy
Řada politiků bohužel vykonává
současně více funkcí. Vzpomeňme
na politického Supermana Petra Dolínka, který je v Praze radním pro
dopravu - což je extrémně důležitá
funkce, ve které se rozhoduje o desítkách miliard korun, poslancem
a navíc předsedou podvýboru pro
letectví a vesmírný program, za což
je další příplatek k poslaneckému
platu. Je možné, aby jeden člověk
dělal naplno všechny tyhle silně
exponované funkce? Jistě, že ne.
Ale systém současné politiky ke kumulaci funkcí přímo motivuje.
Piráti proto v květnu předložili
návrh, který má problém kumulace

funkcí výrazně zredukovat. Omezuje
výši odměn, které veřejný funkcionář může brát, jestliže se rozhodne
vykonávat vícero postů zároveň. Tím
by mělo dojít k přirozené eliminaci
těchto situací.
Piráti sami jdou příkladem. Proto
se pirátští poslanci Petr Třešňák a
František Elfmark, po zvolení do
sněmovny vzdali svých uvolněných
funkcích v radách Mariánských Lázních a Uherského Hradiště. Základní
premisa Pirátů totiž je dělat jen jednu
práci a to co nejlépe. Pokud má někdo pocit, že má jako poslanec čas
vykonávat zároveň například starostu, tak svůj poslanecký mandát

nevykonává dostatečně. Projevuje
se to tak, že jen menšina poslanců
se podrobně zabývá návrhy zákonů
a jejich slabými místy.
Viditelně to lze pozorovat při debatách na plénu Sněmovny. Jejich
úroveň je značně poddolovaná tím,
že jen málo z dvouset přítomných
zákonodárců tuší, o čem se vlastně
jedná. Navíc pod touto rouškou nepozornosti procházejí prolobbované zákony a legislativní nedodělky.
To všechno jsou problémy na kterých se kumulace funkcí výrazně
podílí. Představa, že stát bude dobře
spravovat úzká skupina kumulujících
Supermanů je mylná.

Zde je třeba upozornit na to,
že si jako Piráti nepřejeme vymýtit
kontakt mezi poslanci a komunálními zastupiteli. Hájíme možnost
předat funkci s dostatečným časem
na předání zodpovědnosti. Naším
cílem je ale vychovávat nové generace
politiků, kteří budou svou funkci vykonávat naplno. Proto jsme namísto
plošného zákazu souběhu některých
funkcí po jednání s dalšími poslanci ve sněmovně navrhli, aby politici
brali z každé další funkce, kterou
mají nad rámec té nejlépe placené
brali jen 40 procent. To by přimělo
řadu supermanů, aby předali funkce,
které nestíhají dalším. Tuto pirátskou

novelu zákona bohužel sněmovna
na návrh ANO sněmovna vrátila
k přepracování, přestože ho řada
poslanců a poslankyň hnutí ANO
podepsala.
Tím, ale naše snaha rozhodně neskončí, zjistíme, na co se poslanci,
kteří návrh zablokovali vymlouvají,
drobně ho upravíme a předložíme ho
znovu. Ovšem, aby sněmovnou prošel, budeme potřebovat především
podporu veřejnosti, bez tlaku lidí
si poslanci nikdy na platy sáhnout
nenechají.

Mikuláš Ferjenčík

Poslanec České pirátské strany

Se suchem lze bojovat. Jen to chce správné lidi

Klima nezměníme. Je ale třeba
se mu co nejvíce přizpůsobovat
a vhodnými opatřeními snižovat jeho
dopady. Máme velkou výhodu. Sázení
stromů s budování zelených ploch nestojí moc peněz. Zdaleka ne tolik jako
megalomanské projekty přehrad. Proto s Piráty prosadíme výsadbu stromů
v ulicích, nahradíme stromy skácené,
doplníme rekreační divočinu kolem
měst a zatravníme betonové pustiny.
Sucho je v médiích čím dál častěji
zmiňovaným tématem. Jednak proto,
že se zvětšuje zájem o zemědělství,
lesy a životní prostředí jako takové, ale
zejména protože sucho a další projevy
změny klimatu začínají být citelné
na celém území naší republiky. Mění
se charakter dešťů, ubývá spodních

vod i voda v řekách, krajina i města se víc a víc oteplují, a zatímco se
u nás objevují dříve nemyslitelné
druhy rostlin i živočichů, některé
původní začínají chybět.
Nejčastěji se o dopadech sucha
a jejich předcházení hovoří v souvislosti se zemědělskou půdou a lesem.
Má to logiku, protože dohromady
tvoří přes 80 procent rozlohy naší
země. Často se zapomíná na města
a na zastavěnou plochu obcí, které
sice tvoří jenom pár procent rozlohy ČR, ale žije zde naprostá většina
obyvatel. A bavíme-li se o adaptaci
na klimatické změny, nemůžeme
z tohoto důležitého úkolu města
a obce vynechat.
Proto je důležité, aby i komunální

politika odrážela tyto problémy. Pirátský program na všechny tyto věci
myslí. Řešíme jak ochlazovat zastavěné plochy ve městech, jak zadržovat

vodu a krajinné opatření v katastru
měst mimo obydlení. Základní jednotkou takových opatření a obecně
adaptace na klimatickou změnu

je strom. Je to famózní „mechanismus“, který dokáže, je-li správně
vybrán a umístěn, absorbovat jak
vodu, tak sluneční energii. Průměrně vzrostlý strom dokáže ochladit
své okolí způsobem srovnatelným
s minimálně třemi výkonnými klimatizacemi.
Piráti ví, že zeleň a parky neslouží
jen pro relaxaci, oživení města a jeho
zkrášlení. Pokud o nich začnou radnice uvažovat správně, může zeleň výrazně napomoci ke snižování teploty
v místech, kde každý z nás žije a také
ke zlepšení krajinného hospodaření
s čím dál vzácnější vodou.

Mgr. Radek Holomčík

Poslanec České pirátské strany
Místopředseda zemědělského výboru
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Od ledna 2018 funguje v Plzni
U Zvonu Pirátské centrum. Je veřejným prostorem, kde kromě stranické činnosti probíhají i volnočasové aktivity. Máte-li zájem využít
přednášku, besedu apod., sledujte
náš Facebook. Mimo to jsme pro
Vás v centru každý všední den
od 14 do 17 hodin a jsme připraveni s Vámi diskutovat, odpovědět
na Vaše otázky, či Vás informovat
o blížících se akcích. Můžete se
také obrátit na koordinátora Mi-

roslava Maška na telefoním čísle
778 111 465, či na e-mailu miroslav.masek@pirati. cz. Součástí plzeňského Pirátského centra je také
kancelář poslance Lukáše Bartoně.
V případě dotazů či žádosti o schůzku s poslancem kontaktujte asistenta poslance Matěje Hlaváčka,
který je k dispozici na telefoním
čísle 778 111 461. Poslanec Lukáš
Bartoň je přítomen ve své regionální
kanceláři vždy v pondělí od 14 do 17
hodin.

Pošlete
Pirátské listy
dál
Sdílení je aktem lásky

Plzeňské
Pirátské centrum

U Zvonu 4/9, Plzeň
Otevírací doba pro veřejnost
pondělí - pátek 14 - 17

Kancelář poslance
Lukáše Bartoně

U Zvonu 4/9, Plzeň
Otevírací doba pro veřejnost
pondělí 14 - 17

Sledujte nás
na všech
našich
kanálech!
www.plzen.pirati.cz

@plzenska.piratska.strana

@PiratiPlzen

@pirati.plzen.cz
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