
MARTA do senátu

Která témata považuješ aktuálně 
za nejzásadnější?

Energetickou krizi, výši mezd a pře-
tíženost pečujících institucí. Nejsou 
to problémy, které vznikly přes noc, 
s propuknutím pandemie nebo napa-
dením Ukrajiny. Víme o nich dlouho, 
jen se jejich řešení odkládalo a doufalo 
se, že to tak ještě nějakou dobu vydrží.
Lidé u nás, co se týče důstojné výše 
mzdy, upadli do stavu, který nejlépe 
vystihuje věta: „Buď rád, že máš aspoň 
něco.“ V devadesátých letech se říkalo, 
utáhněme si na chvíli opasky, a pak 
Západ doženeme. Po třiceti letech 
se s tím už ani nepočítá. To je přece 
špatně – copak je kvalita naší práce 
horší? Jak je možné, že máme na 
živobytí nesrovnatelně vyšší náklady 
v poměru k tomu, co si vyděláme, než 
ve většině Evropské unie? A rekordní 
in� ace tuhle situaci zase jen zhorší. 
Tomu je třeba zabránit.

Proč považuješ za důležité otázky 
životního prostředí?

Naše krajina je obrovská devíza a mohla 
by nám být oporou v  tom, co nás 
v budoucnu čeká. To ona nám může 
pomoci zajistit soběstačnost v produkci 
energie i potravin, být místem, kde nás 
bude těšit trávit čas. Jen si konečně 
sama zaslouží odpovídající péči.

A tohle můžeš v Senátu změnit?

Senát bývá považován za zbyteč-
nou a  drahou instituci, ale je to 
skutečná pojistka naší demokracie. 

Připomínkování toho, co překládají 
poslanci, může vypadat jako nějaké 
příštipkaření, ale má reálně velkou 
váhu – Senát jako z principu politicky 
stabilnější orgán dává možnost si 
opravdu rozmyslet, jestli chceme nebo 
potřebujeme to, co poslanci navrhují. 
V minulosti například zabránil nad-
bytečnému nákupu gripenů za šedesát 
miliard korun, čímž si svou existenci 
zaplatil na desítky let dopředu. Takže 
ano, jde to.

Proč si myslíš, že bys roli sená-
torky a političky zvládla?

Za svůj život jsem vystřídala mnoho 
profesí – přednášela jsem na vysoké 
škole, byla jsem redaktorkou vědeckého 
nakladatelství, � nanční manažerkou 
i ředitelkou, servírkou nebo skladnicí. 
Především ale celý život pracuju s daty 
a  informacemi – umím fakta nejen 
zjišťovat, ale i ověřovat. Bez nadsázky: 
umím číst mezi řádky. To je podle mě 
velmi dobrý předpoklad pro práci 
senátorky.

Takže další žena do vysoké
politiky?

Aktuálně je v  jednaosmdesátičlen-
ném Senátu jen dvanáct žen, a je tedy 
třeba to napravit. Za jičínský obvod 
jsem teprve třetí kandidující ženou od 
prvních senátních voleb. Senát téměř 
bez žen znamená, že o značnou část 
přístupů a témat v diskusi přicházíme. 
Současně bych chtěla, aby z lidí vypr-
chala skepse, že sami nic nezměníme. 
Vždyť si to myslí skoro každý. Není 
v tom pak skrytá síla?
Ráda bych, aby politika zase zajímala 
všechny. I  když se jí snažíme třeba 
z dobrých důvodů vyhýbat, její dopady 
ovlivňují náš každodenní život. Všichni 
se v politice pohybujeme, ať už jako 
voliči nebo aktivní občané. Děláme 
rozhodnutí, která ovlivňují ostatní – i to 
je přece politika.

A nebojíš se toho?

Je pravda, že kandidatura s sebou při-
náší mnoho úskalí. Chce to bezpochyby 
zkušenosti a schopnosti, ale v nemenší 
míře oporu rodiny a přátel i � nanční 
zázemí. Sama mám v tomto ohledu 
štěstí – jenže takové štěstí zahrnuje 
vždycky spoustu okolností, které člověk 
nemusí mít úplně ve své moci. V Senátu 
potřebujeme víc lidí, kteří tuší, jaké to 
je žít z průměrné či ještě nižší mzdy, 
co trápí zaměstnance, kteří bydlí na 
venkově – a zároveň lidí, kteří tohle 
dokážou v Praze vysvětlit.

S Martou jsme se před lety potkali při jedné z akcí Ukliďme Česko s partou nymburských Pirátů. Jako novinářku 
ji vždycky zajímalo, jaký je stav našeho kraje, ale hlavně jak ho jde změnit k lepšímu. Co ji přivedlo k rozhodnutí 
kandidovat do Senátu? 

Marta Martinová
vaše kandidátka do Senátu

Pro lidi
a jejich 
krajinu
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moje priority

Participující společnost

zdravá krajina

Energetická soběstačnost

Pečující instituce

důstojná mzda

Zdravá krajina – která nás uživí,
v níž je radost být a která si poradí
i s klimatickou změnou.

Energetická soběstačnost – obce 
nezávislé na plynu a uhlí dováže-
ném bůhví odkud.

Chci pečující instituce, které kvalit-
ně pomáhají všem, kdo to potřebují. 
Mají sdílené standardy kvality
a jejich personál je řádně zaplacen.

Mzda, z níž jde důstojně žít, ne přeží-
vat. Být zaměstnán na plný úvazek,
a přesto nemít na základní potřeby,
je nepřijatelné.

pirátské listy

Vojtěch Lukavec

MARTAMARTA do senátu

Chci žít ve společnosti, kde se 
lidé nebojí podílet na politických 
rozhodnutích a jejich zkušenost má 
na realitu skutečný dopad.



marta do senátu

Nemravný exekuční systém

pirátský návrh na zavedení tohoto principu, 
jsem sepsala svůj vlastní návrh, který v Senátu 
sice prošel prvním čtením, ale při projednávání 
ve výborech věc vázne. Uvidíme, jak se situace 
vyvine dál. Chybí mi v této oblasti strategičtější 
vládní plán. Každopádně – svým voličům jsem 
slíbila, že udělám maximum pro to, aby se tento 
vážný problém vyřešil. A svůj slib splním.

Jste členkou senátní komise VODA-
-SUCHO. Jaký krok by Česku v boji se
suchem nejvíce prospěl?

Pokud chceme řešit sucho, musíme řádně pečo-
vat o naši krajinu – zaměřit se na půdu, lesy, 
jejich zdraví a zejména schopnost zadržovat 
vodu. Naše krajina je do velké míry přetvo-
řena člověkem k jeho užitku, a proto se v této 
souvislosti musíme věnovat dílčím činnostem, 
které mají na krajinu zásadní vliv – zemědělství, 
lesnictví, vodohospodářství a práci s městským 

prostorem a stavebnictví. Sucho je důsledkem 
mnoha vzájemně souvisejících faktorů. Řešení 
spočívá v dlouhodobé strategii, ale také ve změně 
našeho vztahu ke krajině a ve vyrovnání se 
s historickou křivdou v podobě kolektivizace 
hospodářství. Díky přírodním zdrojům naší 
země jsme v minulosti bohatli a naše společnost 
se mohla stát jednou z nejvyspělejších a nej-

modernějších na světě. Nic ale neroste do nebe 
a nelze si jen brát, musíme se naučit i vracet. 
Musíme se naučit šetrně hospodařit a investovat 
i do opatření, která nepřinášejí rychlý zisk, jako 
je znovuobnovení remízků, budování mokřadů 
a tůní nebo výsadba původních dřevin. Musíme 
krajinu odevzdat našim dětem v dobrém stavu, 
protože planetu máme jen jednu a nepatří jen 
jedné generaci. A hlavně musíme investovat do 
vzdělání a učit naše děti, jak se chovat zodpo-
vědně k tomu všemu, co nás obklopuje. Tak, aby 
se nám tu dobře žilo.

Senátorka a právnička Adéla Šípová usiluje
o to, aby exekuční řízení přestalo být pro dlužníky 
likvidační a sloužilo svému původnímu smyslu – 
jako pojistka nesplácení dluhů. Coby členka 

senátní komise VODA–SUCHO se snaží řešit
i problémy Česka s vodou. Proč se i kvůli těmto 
tématům snaží do Senátu přivést více žen?

Proč je v Senátu tak málo žen?

V naší společnosti je bohužel pořád zakořeněno, 
že žena je ta, která se v rodině stará – nejprve 
o děti, o domácnost, zdraví a vzdělání všech 
a nakonec o rodiče. Mě ke kandidatuře inspi-
rovala kamarádka a jihlavská zastupitelka Eva 
Nováková a Piráti si mě pak v demokratické volbě 
zvolili v primárkách. Musím říct, že jinde bych 
takovou šanci asi nedostala, protože jsem nebyla 
nijak známá a proti mně kandidovali zkušení
politici jako Petr Bendl nebo Jiří Dienstbier.
Celou kampaň jsem si tak musela pořádně 
odmakat a se svými volebními novinami jsem 
objela snad všechna města a vesničky svého 
obvodu.
V Senátu jsem si brzy uvědomila, že je to tu
většinově pánský klub. Senátorek je pou-
hých 14‚6 procenta. Je pak velice těžké jít do 
diskuse o ženských tématech, často zapnete 
i  autocenzuru. Začala jsem hloubat, jak to 
změnit a jak přivést více kolegyň do politiky.

Osobně se snažím ženy ve svém okolí povzbu-
zovat a spolu s kolegou Václavem Láskou oslo-
vujeme potencionální senátorky. Propojuji se 
i s ostatními političkami, poslankyněmi napříč 
politickým spektrem. Snažím se v politickém 
angažmá podporovat i  ženy ze svého týmu 
a troufám si říct, že se mi to daří.
Nedostatek žen v politice a na rozhodovacích 
pozicích je ale podle mě potřeba řešit syste-
maticky, protože osobní příklad pár političek 
nestačí. Je velká škoda, že v současných par-
lamentních stranách s výjimkou lidovců již 
prakticky neexistují fungující ženské frakce. Na 
vlastní oči pozoruji, že se jedná o funkční stra-
tegii, jak rekrutovat úspěšné poličky. V Senátu 
je totiž nejvíce senátorek právě z klubu KDU-
-ČSL a nezávislí. Osobně jsem za své lidovecké 
kolegyně velmi vděčná a moc si jich za jejich pra-
covitost vážím. Zaměřují se na sociální témata, 
která mi jsou blízká, a v mnoha případech se 
shodneme. Všechny jsou výrazné osobnosti 

a zkušené političky a já jsem ráda, že se tu mám 
o koho opřít. Myslím si, že by se v tomto ohledu 
mohli od lidovců učit i ostatní strany.

Pokud jde o sociální témata – obrovská 
infl ace uvrhne další občany do pasti exe-
kucí. Kdy se konečně podaří polomafi án-
ský exekuční systém v Česku změnit?

To bych taky ráda věděla! Já se o změnu exekuč-
ního řádu snažím už rok a půl. O nespravedl-
nostech a nemravnostech českého exekučního 
systému se už strašně dlouho mluví stále dokola, 
ale nic zásadního se pro lidi uvízlé v dluho-
vých pastech ve skutečnosti nedělá. Jediným 
rozumným řešením nekonečné dluhové spirály 
je zavedení principu „jeden dlužník – jeden 
exekutor“. Zabrání se tak tomu, aby se dluhy 
a jistina uměle a násobně zvětšovaly, což se děje 
především ku prospěchu vymahačské ma� e, 
odlehčí to celému řízení: vymáhání dluhů se 
samozřejmě zlevní a zaměstnavatelé budou mít 
větší motivaci zadlužené lidi zaměstnávat. Pro 
mě jako senátorku za Kladno je to stěžejní téma. 
Poté, co byl v Poslanecké sněmovně zaříznut 

Adéla Šípová, senátorka a právnička

„V Senátu jsem si brzy 
uvědomila, že je to tu
většinově pánský klub”
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To, jakým způsobem využíváme zemědělskou kra-
jinu, má přímý vliv na prostředí, v němž žijeme. 
Zvlášť v době, kdy s námi planetární podnebí 
přestává kamarádit, je třeba hledat cesty, jak kra-
jinu opět dostat na naši stranu – zhutnění půdy 
těžkými stroji (v Evropě jsme v tom premianty), 

mizivé využívání meziplodin, které by doplnily do 
půdy živiny podobně jako zahrádkářův kompost, 
a chybějící opatření, která by bránila odnosu živin 
z polí, je třeba řešit hned teď. Právě kvůli inten-
zivnímu využívání krajiny jsme přišli o takzvaný 
malý oběh vody, tedy koloběh, kdy voda ze vzdu-
chu kondenzuje přímo v našich horách, a horské 
deště pak putují řekami do nížin. Tyto menší, ale 
pravidelné srážky nám pomáhaly v době, kdy 
k nám mraky od moře nedoputovaly. A navíc si 
teď naše země neumí moc poradit ani ve chvíli, 
kdy srážky přece jen dorazí – po utužené půdě 
stečou deště do koryt jako po hladké ploše a pak 

někdy mluvíme o bleskových povodních, které 
způsobují značné ekonomické škody. Co s tím?
Sama jsem se proto v roce 2020 zapojila do celo-
republikového projektu Živá krajina. Zájemci 
o nápravu krajiny, kteří se zúčastní intenzivního 

školení, se pak coby lokální koordinátoři vrací do 
místa svého bydliště s know-how, jak lze pomoci 
krajině. Vyráží s partou podobně smýšlejících lidí 
do okolí, kde mapují stav jednoho povodí – vše 
od studánek a pramenišť, přes tůně a narovnaná 
koryta, a především po takzvané meliorace – 
systém trubek, kterým je pokryta valná část naší 
republiky.

Vznikl hlavně během minulého století s dob-
rým úmyslem odvodnit zamokřenou zem, aby ji 
šlo zemědělsky využívat. Dnes ale řešíme přesně 
opačný problém: jak vodu v krajině co nejlépe 
udržet. Právě opatření připomínající to, co by 
jinak dělala sama příroda, pak koordinátoři spo-
lečně navrhují. Šetří práci projektantům, jejichž 
starostí už je přesně spočítat, jaká řešení budou 
nejeefektivnější. Jde o různé aleje, remízky, trav-
naté pásy, ale i tůně, či takzvané poldry. Místní si 
pak pohlídají, aby se prospěšné návrhy do krajiny 
skutečně otiskly a nevznikaly další studie do šuplí-
ku. Vyjednávájí se zemědělci, obcemi i majiteli 

půdy a vysvětlují jim, proč takové zásahy prospějí 
ve výsledku všem.

Zapojit se do podobných občanských aktivit, 
které se snaží napravit stav české krajiny, je ale jen 
jedna možnost, co můžeme dělat. I náš volební 
hlas a možnost kandidovat má velkou sílu. Dejme 
přednost politikům, kteří chtějí naše problémy 
skutečně řešit, ne dělat, že neexistují, aby se zalíbili 
voličům. Pokud se ale zatím necítíte na to zapojit 
se do dění na nějaké o� ciálnější úrovni, vězte, 
že dnes pomůže každá troška. Na naší zahradě 
svádíme dešťovku do nádrží na zalévání a pokud 
naprší příliš, přepadem voda odtéká přímo pod 
stromy. Napište mi, jaké vychytávky na zádrž 
vody máte doma vy!

Marta Martinová

zatočme se suchem
Zákaz spalování suché trávy z důvodu sucha byl letos ve Středočeském kraji vyhlášen už na 
konci března. V době, kdy dříve roztával sníh… Mizející zimy a příliš horká léta se zdají být něčím,
co běžný občan těžko ovlivní. Nebo něco udělat přece jen může?

víš co slunce z nebe vidí?
vidí zemi plnou lidí.

?

trocha zábavy

najdi 10 rozdílů

víš, co slunce z nebe vidí?

pomůžeš včeličce najít cestu ke kytičkám?
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Jsou mokřady k ničemu?

Zoolog Radek Lučan byl za své úsilí při záchraně 
mokřadu Žabák u Lysé nad Labem nominován 
na prestižní cenu Josefa Vavrouška. Dnes je 
ale mokřad prakticky na suchu. Komu je trnem 
v oku a proč?

Proč má smysl chránit mokřady? Není 
to snad jen nehostinná, zbytečná půda 
a líhniště komárů?

V České republice sice dnes zabírají jen zhruba 
procento plochy, ale nějakým způsobem je na 
ně vázána více než třetina všech našich druhů 
živočichů a rostlin. Mokřady se totiž kdysi vysky-

tovaly zhruba na třetině plochy našeho území, 
a většina jich tedy byla člověkem již zničena. 
Výrazně efektivněji než jakákoli lidská stavba 
zadržují v krajině vodu a tím, mimo jiné, přispí-
vají k celkovému ochlazování okolního prostředí. 
Jejich význam tedy během probíhajících změn 
klimatu ještě doceníme. Měli bychom si jich 
vážit, jsou tím nejcennějším, co nám z přírod-
ního prostředí zbývá.

Čím je cenný přímo mokřad Žabák?

Mokřad Žabák představuje mozaiku různých 
typů mokřadních území kolem Doubravského 
potoka na východním okraji Lysé nad Labem. 
Na místě byly odpradávna vlhké, byť obhos-
podařované nivní louky, ale také se zde díky 
postupnému zazemňování potočního koryta 
udržovala poměrně vysoká vodní hladina. To 
umožnilo rozšíření cenných mokřadních spole-
čenstev živočichů a rostlin. Přes padesát zdejších 
druhů je dnes vedeno v červených seznamech 
ohrožených druhů. V místní intenzivně zeměděl-
sky obhospodařované krajině jde o velmi cenný 
ostrůvek, v němž tato společenstva nacházejí 
jednu z posledních možností, kde přežívat.

Je politický spor o  to, zda se jedná 
o mokřad, či jen dočasnou louži, opod-
statněný?

Spor o toto území vznikl primárně v souvislosti 
se záměrem vybudovat zde komplex takzvaného 
Světa záchranářů, tedy jakéhosi obrovského 
dopravního hřiště a cvičiště, které by přírodní 
hodnotu celého území zcela zlikvidovalo. Pro-
stě by jej zalili betonem a asfaltem. Poté, co se 
proti tomu zvedla vlna občanského odporu, bylo 
od tohoto developerského projektu upuštěno. 

Současné vedení města Lysá nad Labem však 
nevyužilo přírodního potenciálu místa k jeho 
dalšímu rozvoji a naopak se soustředilo na jeho 
co nejefektivnější zlikvidování. Dlouhodobě 
vysoká hladina vody na území byla skutečně 
zčásti způsobena neudržovaným potrubím pod 
mostky Doubravského potoka, ovšem existovala 
řada řešení, jak potrubí zprůchodnit, a zároveň 
udržet v území vodu.

Proč myslíte, že představitelům lysecké 
radnice mokřad tolik vadí?

Vznikla komplexní studie navrhující sadu 
opatření, která by ještě zvýšila hodnotu tohoto 
mokřadního území – nejen pro rostliny a zvířata, 
ale i pro lidi coby místo vycházek i poučení. 
Iniciovala ji ale nikoli vládnoucí politická repre-
zentace, nýbrž opozice, což bylo pro vedení 
radnice v  Lysé naprosto nepřípustné. Pod 
heslem „efektivní správa veřejného majetku“ 
tak pomocí těžké techniky zvýšila odtok vody 
z celého území a následně došlo k vysušení téměř 
celého území. Už tu nehnízdí silně a kriticky 

ohrožené čejky ani jeřábi nebo bekasiny otavní 
a zmizely podmínky rozmnožování pro kriticky 
ohroženého čolka velkého či silně ohroženou 
ropuchu zelenou a skokana štíhlého.
 
Kousek od mokřadu si nelze nevšimnout 
čerstvě vysázeného lesa… To si někdo 
vykupoval svědomí?

Významná část velmi cenných nivních luk byla 
v rámci takzvané náhradní výsadby zničena 
výsadbou tisíců stromů, často i zcela nevhod-
ných druhů. Přitom nivní louka bez stromů 
má, zejména v Polabí, o několik řádů vyšší 
biologickou hodnotu než plantáž vysazených 
stromů. Zároveň platí, že udržovat kosením jed-
nou dvakrát ročně druhově bohatou mokřadní 
louku je otázka minimální péče. Zato vysazením 

stromové plantáže jsme o tuto louku navždy 
přišli, protože náklady na návrat k lučnímu spo-
lečenstvu jsou obrovské. I tímto skutkem bylo 
zničeno prostředí velkého množství vzácných 
živočichů, například hnízdiště čejek chochola-
tých či kulíků říčních.

Zbývá tedy místním lidem i chráněným 
živočichům nějaká naděje?

Jádro mokřadu Žabák naštěstí díky dlouhodobě 
vysoké hladině spodní vody v nivě i za těchto 
podmínek umožňuje přežívání řady mokřadních 
druhů živočichů a rostlin a existuje stále šance, 
že by alespoň část území mohla být v budoucnu 
obnovena. Příklad by si v Lysé měli vzít z vedlej-
ších Milovic – tamější revitalizované Josefovské 
tůně jsou dnes mokřadní perlou, kam vodím 
své studenty z Univerzity Karlovy na exkurze, 
protože je tam rozhodně co ukazovat. Bohužel 
to samé už nelze říct o zcela zbytečně zdevas-
tovaném Žabáku.

Radek Lučan, zoolog

Významná část velmi cenných nivních 
luk byla v rámci takzvané náhradní 
výsadby zničena výsadbou tisíců stro-
mů, často i zcela nevhodných druhů.

„V místní intenzivně ze-
mědělsky obhospodařo-
vané krajině jde o velmi 
cenný ostrůvek.”
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libice 
nad cidlinou

Senátorka a právnička Adéla Šípová usiluje
o to, aby exekuční řízení přestalo být pro dlužníky 
likvidační a sloužilo svému původnímu smyslu – 
jako pojistka nesplácení dluhů. Coby členka 

senátní komise VODA–SUCHO se snaží řešit
i problémy Česka s vodou. Proč se i kvůli těmto 
tématům snaží do Senátu přivést více žen?

Bioplynová
stanice Kněžice
Bioplynová stanice, která zpracovává odpad a vyrábí 
elektřinu a teplo pro obyvatele obce.

JAK TO FUNGUJE?
Bakterie ve vyvážených podmínkách bez přístupu vzduchu 
rozkládají odpad a produkují metan, který se spaluje 
v generátoru elektřiny.

PROČ JE TO SKVĚLÉ?
Celoroční výroba tepla a elektřiny pro obyvatele za 
dobrou cenu. Energetická soběstačnost obce. Zisk 
z prodeje přebytků energie. Spotřeba odpadních 
potravin či biomasy. Snížení emise CO2 o tisíce tun za 
rok.

KDE?
Kněžice, okres Nymburk

ZA KOLIK?
138 milionů korun – návratnost investice je 16 let

PROJEKTY, které
pomáhají lidem i krajině

1
Dvůr Havransko
Statek rodiny Procházkových oceněný za výjimečný přístup ke 
krajinotvorbě a hospodaření šetrnék přírodě.

JAK TO FUNGUJE?
Při hospodaření je minimalizováno použití chemie, využívá se zelené 
hnojení, hnůj a střídání plodin, které vrací organickou hmotu do půdy.

PROČ JE TO SKVĚLÉ?
Rozšíření zatravněných ploch umožňuje volný chov dobytka. Zmen-
šení půdních bloků pod 30 hektarů, obklopení polí remízky a alejemi 
a minimální zásahy do lužního lesíka včetně péče o dřeviny vedou 
k zadržování vody v krajině a zmírnění eroze půdy.

KDE?
Vestec, Havransko, okres Nymburk

2

Mokřad
Hladoměř
Soustava tůní s novou výsadbou stromů a trávami. 
Oddechová zóna pro pozorování přírody.

JAK TO FUNGUJE?
V mokřadu proběhla revitalizace neudržované zóny. Po 
vývozu zeminy a vykácení nepůvodních druhů stromů 
došlo k výsadbě vrb, topolů a jilmů. Na kraji soustavy 
tůní je stavidlo pro regulaci hladiny.

PROČ JE TO SKVĚLÉ?
Přírodní zóna bez komerčního využití. Návrat mo-
křadního ptactva, ryb a obojživelníků. Zadržení vody 
v krajině a zlepšení mikroklimatu obce.

KDE?
Stará Lysá, okres Nymburk

ZA KOLIK?
20 milionů korun

3

Louka na 
kopečku
Květnatá louka manželů Bílkových se zelení je doplněná sadem 
ovocných stromů starých odrůd. V blízkosti vznikla mez porost-
lá domácími druhy stromů a keřů a pastvina pro ovce.

JAK TO FUNGUJE?
Majitelé pozemek oseli regionální luční směsí. Louku rozčlenili po-
mocí skupinek listnáčů a v části louky vznikl sad. Návětrnou stranu 
doplnily domácí keře. Dvakrát do roka se louka kosí a následně suší 
na seno. Ovocné stromky postupně začínají plodit, ostatní dosahují 
již výšky 5–10 m.

PROČ JE TO SKVĚLÉ?
Návrat původních druhů rostlin a živočichů typických pro zeměděl-
skou krajinu. Zadržení vody v krajině a zmírnění vodní i větrné eroze 
půdy. Vzdělávací program o hospodaření v krajině ve spolupráci se 
základními školami.

KDE?
Vitiněves, okres Jičín

ZA KOLIK?
170 000 Kč

4
Obnova tůní a polní 
cesty u obce Nepřívěc
Vytvoření mokřadu s množstvím tůněk a obnova 
polní cesty.

JAK TO FUNGUJE?
Mokřad vznikl přerušením starých meliorací. Na třech 
místech byl kanál přehrazen, aby se odtok vody z území 
zpomalil a hladina podzemní vody se zvedla. Pak byly 
vyhloubeny tůně až do metru hloubky. Podél cesty byly 
vysázeny ovocné stromy, lísky, jeřabiny, dříny a další 
keře. Přes mokřad je umístěn povalový chodník, který 
ho zpřístupňuje návštěvníkům.

PROČ JE TO SKVĚLÉ?
Mokřad zvyšuje vlhkost v oblasti a zlepšuje mikroklima 
okolních polí. Poskytuje zázemí živočichům, vyskytuje 
se dokonce i silně ohrožená kuňka obecná. Polní 
cesta osázená zelení chrání půdu před vodní a větrnou 
erozí a poskytuje stín. Vzdělávací a osvětové akce pro 
veřejnost.

KDE?
Nepřívěc, obec Libošovice, okres Jičín

ZA KOLIK?
65 000 Kč

5

Top

5

1

5

2

4

3

kopidlno

nová paka

Marta Martinová
vaše kandidátka do Senátu

Řešení existují,
stačí je odvážně
využít.

ho zpřístupňuje návštěvníkům.

PROČ JE TO SKVĚLÉ?
Mokřad zvyšuje vlhkost v oblasti a zlepšuje mikroklima 
okolních polí. Poskytuje zázemí živočichům, vyskytuje 
se dokonce i silně ohrožená kuňka obecná. Polní 
cesta osázená zelení chrání půdu před vodní a větrnou 
erozí a poskytuje stín. Vzdělávací a osvětové akce pro 
veřejnost.

KDE?
Nepřívěc, obec Libošovice, okres Jičín

ZA KOLIK?
65 000 Kč

Marta Martinová
vaše kandidátka do Senátu

Řešení existují,
stačí je odvážně
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marta do senátu

málo peněz i lidí Jaká mzda 
je důstojná?

Sociální služby v oblasti duševního zdraví jsou trvale podhodnocenou sférou, přestože o jejich důleži-
tosti pro společnost málokdo pochybuje. Konkrétní nedostatky systému popisuje Tereza Palánová, 
ředitelka Domova Mladá a gestorka projektu Kvalita péče na Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Kolik peněz byste chtěli od svého zaměstnavatele měsíčně dostávat, abyste nemuseli mít 
obavu, zda s výplatou vyjdete? Dvacet tisíc, třicet, nebo spíš čtyřicet? Česká ekonomika dlouhá 
desetiletí počítá s nízkými mzdami – co se ale stane, když i vlivem rekordní infl ace nebudou 
stačit na živobytí?

Kde vnímáte největší mezery ve státní 
péči o mentálně handikepované občany?

Jedním z hlavních problémů je kontinuální nedo-
statek � nančních prostředků, které jsou v České 
republice do sociálních služeb a potažmo celého 
sociálního systému alokovány. Služby jsou tak 
poskytovány často v materiálních a technických 
podmínkách, které naprosto neodpovídají před-
stavě normálního domova. Potýkáme se také 
s nedostatečným množstvím personálu, zaměst-
nankyně a zaměstnanci jsou přetíženi, a samotné 
služby jsou navíc jen v několika málo desítkách 
případů v republice nabízeny v prostředí, které 
skutečně umožňuje vznik přirozené komunity. 
Lidé se zdravotním postižením jsou naopak 
často nuceni žít ve velkokapacitních ústavech, 
kde je i přes největší snahu personálu obtížné 
navodit pocit domácího prostředí, například 
v bývalých zámcích.

Dostává se samotným pracovníkům 
a pracovnicím v oblasti pomáhajících 
profesí alespoň odpovídající opory?

Samotná velmi těžká práce není nijak výrazně 
dobře � nančně ohodnocena. K tomuto přistu-
puje navíc častý syndrom vyhoření, ke kterému 
vede konfrontace s lidským utrpením a pracovní 
přetížení. Pomoci by mohla podpora stále ještě 
ne dost rozšířené individuální a  skupinové 
supervize, posílení počtu pracovníků či zavedení 
preventivních programů.

Pandemie odhalila i slabiny psychiatrické 
péče, lidé, kteří potřebují akutně pomoci, 
na vyšetření čekají i měsíce. A co teprve 
děti?

U  dětí je situace ještě mnohem horší než 
s dospělými. Dětských psychiatrů je v České 
republice extrémní nedostatek a rodiny jsou 
mnohdy nuceny čekat měsíce než se jim podaří 
získat odbornou pomoc. Nezbytným řešením 
je mnohem více podporovat lékaře při získání 
atestace dětské psychiatrie.

Jak by tedy ideálně měla změna vypadat?

Jenom více peněz nestačí. Mělo by dojít k indi-
vidualizaci péče na základě reálných potřeb 
pacienta, nastavení prevence, která prakticky 
chybí. Kvalita péče by měla být legislativně 
ukotvena a státem kontrolována a lidé se zku-
šeností s duševním onemocněním by měli být 
zapojováni do rozhodovacích procesů o podobě 
péče – protože právě jejich osobní zkušenost je 
pro správné fungování systému nedocenitelná.

Česká minimální mzda se na hony vzdálila reál-
ným životním nákladům. I samotná minimální 
mzda je jedna z nejnižších v Evropě. Není to 
problém, který se týká jen pár procent pracují-
cích. Její výše se totiž odvozuje z výše mezd u nás 
nejčastějších, a i ty jsou na evropské poměry 
nízké. Vzniká začarovaný kruh, protože pokud 
je možné zaměstnance platit málo, ovliňuje to 
zpětně i výši průměrné mzdy. Když se k tomu 
přidá, kolik Čech vydá za bydlení, energie 
i potraviny či nezbytné služby, je zřejmé, že sta-
novených 16 200 korun je hluboko pod tím, co 
považujeme za takzvanou příjmovou chudobu, 
a i běžný zaměstnanec začíná mít potíž vyjít 
s příjmem. Pracujeme na plný úvazek, a často 
i mnohem víc, na úkor volného času – počet 
pracovních hodin byl například v roce 2018 
v Česku třetí nejvyšší v EU. Jenže po výplatě 
si i s průměrným platem přesto vybíráme, zda  
koupit nové kalhoty, nebo vyrazíme s dětmi 
o víkendu na výlet.

Jinými slovy, mzdy jsou u nás pod hladinou, 
která umožňuje důstojný život beze strachu, že 
přijde nějaký mimořádný výdaj, třeba v podobě 

porouchané ledničky. Co s tím? Dokud nebude 
minimální mzda alespoň na úrovni 20 000 ko-
run, prací se z chudoby nepůjde vymanit. A že 
se snad v nízkých příjmových kategoriích jedná 
o pozice, na něž není potřeba kvali� kace a pra-
covní náplň se lze naučit za pár dní? Každý, kdo 
odvádí dobrou práci, z níž má někdo další užitek, 
si podle mne zaslouží alespoň takovou mzdu, 
aby neměl obavu, zda zaplatí nájem a jídlo – a to 
dnes zkrátka často neplatí. Pokud takové peníze 
jako zaměstnanec nedostává, není to důsledkem 
jeho „� nanční negramotnosti“, jak se tvrdívá, ale 
špatného nastavení systému. Ten je třeba změnit.

Podle nedávné analýzy Mezinárodního měno-
vého fondu růst mezd u zaměstnanců s nejvyš-
šími příjmy vede k poklesu HDP, zatímco růst 
příjmu nejnižších příjmových skupin má efekt 
přesně opačný. Proto má určitě smysl podporo-
vat růst minimální mzdy, jejím zvýšením totiž 
roste i průměrná mzda, která se týká většiny 
z nás.
(Více o výši důstojné mzdy na dustojnamzda.cz)

Akce pro klienty Domova Mladá 
k Čarodějnicím se letos obzvlášť vydařila.

„Jenom více peněz nestačí. 
Mělo by dojít k individuali-
zaci péče na základě
reálných potřeb pacienta.”

Marta Martinová

Marta Martinová
vaše kandidátka do Senátu

20 000 korun,

Dokud nebude 
minimální mzda
alespoň na úrovni

Marta Martinová
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prací se z chudoby 
nepůjde vymanit. 
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Kino se stalo srdcem nymburské kultury – 
kromě fi lmů můžou místní navštívit besedy 
s herci, koncerty, oblíbenou akci PechaKucha 
Night nebo přijít třeba na stand-up. Jak se 
taková věc podaří, na to jsme se zeptali 
Zuzany Dřízhalové, zástupkyně vedoucího 
kina Sokol v Nymburce.

Pestrá krajina se lépe vyrovná s prud-
kými dešti i obdobím sucha. I při tvor-
bě programu kina na malém městě 
se podle mne vyplatí zkoušet nové 
věci a nabídnout něco pro každého.
Souhlasíte?

Zůstaneme-li u srovnání s přírodou, pestrý 
ekosystém je zároveň i vyvážený – to znamená, 
že funguje. Při sestavování programu musíme 
přemýšlet podobně: nemá cenu zařazovat 
pořady, na které nikdo nechodí nebo jsou 
dlouhodobě ztrátové, jen abychom naplnili 
vizi širokožánrového kina. Na druhou stranu 
nejsme soukromý subjekt, fungujeme jako 
příspěvková organizace, a tak je naším úko-
lem přinášet pestrou škálu � lmů nebo jiných 
pořadů, zvlášť pokud to nikdo jiný neudělá. 
Ani my ovšem nejsme zbaveni ekonomické 
odpovědnosti za provoz a sestavování pro-
gramu kina je vlastně neustálé hledání oné 
vyváženosti. A pestrost programu je důležitou 
ingrediencí.

U jakého typu akcí váháte, zda už ne-
jsou přece jen příliš odvážnou volbou?

Svým způsobem je odvaha zařadit i některé 
nové české � lmy – jejich kvalita a zejména 
divácký ohlas se někdy špatně odhadují. 
U  nemainstreamových akcí pochopitelně 
riskujeme ještě víc. Jednou jsme promítali 
dokument o jazzovém trumpetistovi Milesu 
Davisovi – byli jsme, myslím, jedno z pěti kin 
v České republice, která ho uvedla – a do kina 
se sjela s trochou nadsázky celá česká jazzová 
muzikantská špička. Na nedávný koncert 
místní heavymetalové kapely zase přijeli její 
fanoušci ze zahraničí. Podobné zážitky sice 
nemusí nutně naplnit kasu, ale dělají práci 
zajímavou a přinášejí chuť pustit se do další.

Co vám přináší inspiraci?

Jednoznačně skvělý tým kina. Můžete mít 
nablýskaný program, ale k  čemu vám to 
je, když se na vás pokladní mračí nebo je 
neochotný někdo další z personálu v kině. 
S výborně šlapajícím týmem se inspirace hledá 
velmi snadno. A když cítíte podporu ostatních 
za zády, tak se i snáze vyjednává a hledají se 
možnosti pro další rozvoj i s partnery mimo 
kino.

čin vypro� loval jako speci� cká akce kombinující 
odborný pohled přednášek se všemi typy umění. 
Tento formát nevznikl nějakou kalkulací nad tím, 
co tu chybí, ale přirozeně se vyvinul z různorodosti 
zájmů a pohledů v našem organizátorském týmu. 
Vybíráme zkrátka to, co nám přijde zajímavé a co 
máme samy rády; když si na malém městě pře-
jeme zažít určitý typ kultury, často nám nezbývá 
než si to zařídit. Festival nepodporuje konkrétní 
politickou stranu ani směr – v širším organizá-
torském týmu by taková shoda ani nebyla možná. 
Sdílíme ale hodnoty, které se propisují do toho, 
jak festival děláme: snažíme se o sociální citlivost, 
otevřenost festivalu všem bez ohledu na jejich 
� nanční situaci, podporu všem marginalizovaným 
či respekt k jinakosti a odlišnosti a uvědomu-
jeme si palčivost environmentálních problémů.

Letošním tématem je únava, proč právě to?

Každý rok si vybereme jedno téma, které se 
snažíme zpracovat a  přiblížit v  co nejširším 
a  nejrůznorodějším spektru. Snažíme se tak 
postihnout komplexnost daného tématu a vlastně 
i světa obecně. Jako organizátorky jsme se ocitly 
v náročné pozici: festival jsme připravovaly para-
lelně s prací a studiem – což je ostatně u tako-
výchto akcí běžné. Že se dostavila únava, bylo 
tedy přirozené a nevyhnutelné. Rozhodly jsme 
se, že festival kvůli tomu nebudeme rušit, ale 
naopak únavu prozkoumáme. Dnes se s ní totiž 
potýká skoro každý: tlak na výkon a z něj plynoucí 
vyčerpání a vyhoření patří ke každodenním pro-
blémům nejen v kultuře, ale i ve všech ostatních 
oblastech lidské činnosti. Na tomto místě se sluší 
nesmírně poděkovat všem, kdo nám s organizací 
pomáhají – bez nich by Jinčí čin nemohl vznik-
nout ani fungovat.

Co by si podle vás letos návštěvníci neměli 
nechat ujít?

Nebylo by fér zdůraznit v bohatém programu 
jen jednu položku. Je samozřejmě ideální Jinčí 
čin zažít celý, teprve tak se jednotlivé položky 
spojí v celek a intelektuálnější části se doplní těmi 
pocitovými nebo zážitkovými. A někomu může 
stačit už jen jedinečná atmosféra staré, opuštěné 
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Jaká mzda 
je důstojná?

Skvělý tým v zádech

Únava trápí každého
Letní festival Jinčí čin od roku 2016 oživuje 
zajímavé prostory Jičína kulturou a otevírá dis-
kuse o palčivých společenských tématech. Proč 
organizátorky Viktorie Vítů a Anna a Monika 
Crhovy pro letošní ročník (21.–23. 7.) zvolily 
téma únavy?

Žánrově je Jinčí čin neobvykle rozmanitý. 
Proč jste se rozhodly jít touto cestou?

Jinčí čin vznikl z chuti potkávat se s lidmi, učit 
se nové věci a snad i doplnit kulturní nabídku 
Jičína o další proudy kultury. Přestože je Jičín 
poměrně malé město, kulturní nabídka přede-
vším ze strany menších a nezávislých iniciativ je 
tu celkem velká. I proto se postupem času Jinčí 

budovy bývalého nákladového nádraží nebo pří-
ležitost k relaxaci u dobré kávy a ve společnosti 
zajímavých lidí.

Sousedské akce 
a všechny podoby
kultury jsou 
základem 
občanského 
života.

a všechny podoby
kultury jsou 
základem 
občanského 
života.

Marta Martinová
vaše kandidátka do Senátu
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KŘÍŽOVKA co vás těší?
co vám vadí?

cestou necestou

Jak se žije tam u vás? 
Pokud se se mnou chcete 

podělit o svůj názor, vyplňte 
krátký dotazník – nebo mi 

napište!

www.martamartinova.cz
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Co mají společného Karel Václav Rais
a Karel Jaromír Erben?

Oba Karlové se narodili v malebné oblasti 
Podkrkonoší a ve svých dílech vycházeli ze 
života obyčejných lidí. Inspiraci spisovatelů 
můžete okusit na naučných stezkách mezi 
městečky Miletín, Hořice, Nová Paka a Lázně 
Bělohrad.

Z Lázní Bělohrad do Miletína
Výlet, na který vás chceme pozvat, nabízí na 
deseti kilometrech nečekaně mnoho zážitků 
a zajímavostí. Nenáročný terén a většinou 
zpevněné cesty lákají k pohodové procházce 
milovníky historie, ostřílené turisty i rodiny 
s dětmi.

Naše putování začíná na nádraží v Lázních 
Bělohrad, kam se pohodlně dostanete vlakem 
od Jičína, Městce Králové či Nymburka. Z Mi-
letína je třeba se vracet autobusem, několika 
spoji se ale snadno dostanete do okolních měst 
i o víkendu.

Pohodový výlet se sladkou tečkou
Modrá turistická značka vás z nádraží dovede 
k baroknímu zámku, v jehož parku se nachází 
památník K. V. Raise a kde můžete nasát atmo-
sféru lázeňského městečka, do něhož si lidé 
jezdí léčit nejen pohybové neduhy pomocí 
slatinných koupelí již od roku 1885. Právě zde 
se potkává Erbenova i Raisova cesta a my se 
dál vydáme po žluté.

Za lázeňskými kolonádami se vnoříme do 
lesa, za nímž se otevírá výhled na přírodní 
památku Byšičky s velkým rybníkem a Er-
benovým dubem, který ho údajně inspiroval 
při psaní balady Svatební košile. Po krátkém 
stoupání na vyhlídkovém místě spatříme kří-
žovou cestu z 11 pískovcových sloupů okolo 
vršku s kostelem svatého Petra a Pavla. Odtud 
pokračujeme po Erbenově červeně značené 
cestě mírným stoupáním až na vrchol Vrbina 
a dále do Červené Třemešné. Kousek za ves-
nicí projdeme okolo přírodní památky, kde 
šťastlivci zahlédnou, nebo alespoň zaslech-
nou, vážně ohroženou žábu kuňku ohnivou.
Od rozcestníku „U  Miletínka“ se sochou 

svatého Lukáše pokračujeme po modré mezi 
poli do Miletína.

Červená značka nás dovede až k rodnému 
domu Karla Jaromíra Erbena. V centru Mi-
letína se ale nachází i empírově přestavěný 
zámek, v němž sídlí netradiční muzeum ama-
térského divadla. K odpočinku pak vyzývá 
zámecký anglický park. Na konci cesty jistě 
oceníme možnost uhasit žízeň v minipivovaru 
Miletín, který je jen kousek opodál a od roku 
1997 nabízí piva s netradičními názvy jako je 
Pytlák, Chmelka nebo Medula. Pro slíbenou 
sladkou tečku však musíme udělat ještě pár 
kroků z náměstí K. J. Erbena po modré znač-
ce. Ve výrobně pravých hořických trubiček 
po krátké exkurzi můžeme rozmanité druhy 
trubiček nejen ochutnat, ale dokonce si jich 
i několik sami stočit! Cestou zpět se třeba 
začtete do Erbenovy Kytice a necháte se dál 
provázet romantickou baladou z Podkrkonoší.

Krásné zážitky a dobrou chuť!

Památník K. V. Raise

Kostel v Miletíně




