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Pro lidi
a jejich
krajinu

J

Marta Martinová
nezávislá kandidátka do Senátu
za Českou pirátskou stranu,
s podporou Strany zelených a hnutí SENÁTOR 21

Věděli jste, že v Senátu je v současnosti zastoupení žen pouze 14,8 pro- novými zákony. Jeho podstatu vidím
cent? Ano, máme jen 12 senátorek z celkového počtu 81 senátorských v tom, že může zabránit přijetí špatných legislativních návrhů. Senát dává
mandátů. Jsem tedy moc rád, že pirátskou kandidátkou do Senátu věcem smysl, zdokonaluje legislativní
v obvodě č. 37 Jičín, je Marta Martinová. A ještě raději ji uvidím po návrhy, hledá nedostatky, a tak předvolbách zasednout v senátní lavici! Bez vaší podpory to ale nepůjde. chází přijetí chybných zákonů.
Proč je vlastně Senát tak důležitý, jak je propojený s komunální Proč volit Martu?
Záleží vám na tom, jak si naše krajina
politikou a proč volit právě Martu?
Senát je nedílnou součástí naší parlamentní demokracie. Význam Senátu
a jeho roli jako pojistky demokracie
jsem vnímal vždy. I to byl jeden z důvodů, proč jsem se v roce 2018 rozhodl
do Senátu kandidovat. Po mém zvolení
jsem si následně v praxi ověřil, že tomu
tak skutečně je. Bez vůle Senátu nelze
měnit Ústavu. Senát také může bránit
návrhům, které by omezily naše členství
v NATO nebo Evropské unii. Současná
vláda naštěstí tyto tendence nemá, a jak
se nyní ukazuje, členství je zásadní pro
naši bezpečnost.

mám několik možností, jak lidem pomoci a jejich problémů se ujmout. Zde vidím
velké propojení s komunální politikou.
Spolupráce a koordinace se starosty, radními i zastupiteli městských částí a obcí
v mém obvodu je nezbytná. Senátoři zároveň mohou vystupovat a interpelovat

poradí se spalujícími horky a se suchem,
jak se vyrovná s přívalovými povodněmi?
Trápí vás, že naše země přišla o lesy
a zemědělská půda trpí erozí, která
ohrožuje výnosy? Marta se otázkami
změn klimatu a naší připraveností na
ni dlouhodobě a hlavně aktivně zabývá.
Zákonodárců, kteří v problematice zhor-

důstojná mzda
Mzda, z níž jde důstojně žít, ne přežívat. Být zaměstnán na plný úvazek,
a přesto nemít na základní potřeby,
je nepřijatelné.

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

Energetická nezávislost

Dvojí role senátora
Práci senátora bych rozdělil do dvou
rovin. První je práce v obvodu, za který
byl senátor zvolen. Měl by fungovat jako
ombudsman občanů svého obvodu a pomáhat při řešení jejich problémů. Denně
se na nás lidé obracejí s různými záležitostmi od pomoci při obnově zeleně až po
prošetření milardových developerských
projektů. Mnoho kauz se podařilo uzavřít
a občanům pomoci, spousta, zejména
těch developerských nebo dopravních, je
ale stále ještě v řešení. S žádostí o pomoc
se na mě obracejí také starší spoluobčané, kteří mají často problémy s jednáním na úřadech. Každého rád vyslechnu
a mnohdy stačí někoho jen správně nasměrovat a poradit, kam se může obrátit
a kde hledat pomoc. V kompetencích
senátorů sice často není problém přímo
vyřešit a rozhodovat, ale jako senátor

moje priority

Energetická soběstačnost – obce
nezávislé na plynu a uhlí dováženém bůhví odkud.

Lukáš Wagenknecht, senátor
na jednání zastupitelstva a mohou žádat
o informace jednotlivé orgány, ministry
a politiky. Lidé v obvodu by měli mít na
koho se obrátit, to vnímám jako roli senátora. Mým cílem je vždy prosadit především zájmy občanů.
Druhou rovinou je samotná práce
v Senátu. Ať už jde o tvorbu nových
zákonů nebo projednávání zákonů ve
výborech, komisích a následně na jednání pléna. Osobně si myslím, že Senát
tu není proto, aby přicházel se stále

šování podnebných podmínek nehledají
důvody, proč něco nejde, ale způsoby,
jak si poradit, není mnoho. Marta Martinová ví, že řešení existují a nebojí se je
využít. Stejně tak hledá cesty, jak zajistit
naši energetickou soběstačnost nebo řeší
problematiku důstojné mzdy. Takový
přístup je v Senátu potřeba a Marty hlas
bude slyšet. Budu velice rád, pokud Martu
Martinovou podpoříte, a stane se tak další
pirátskou senátorkou.
Lukáš Wagenknecht

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

Participující společnost
Chci žít ve společnosti, kde se
lidé nebojí podílet na politických
rozhodnutích a jejich zkušenost má
na realitu skutečný dopad.
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Podpořím energetickou nezávislost
Bezprecedentní zdražení energií pocítili na svých peněženkách úplně všichni – a zatím
tento problém dopadá hlavně na běžné občany. Kudy z toho ven? Cestou je odříznout
se od velkých energetických firem a využít komunitní energetiku, díky níž se lidé stávají
samozásobiteli, případně i prodejci.

Fotovoltaika patří především na střechy domů – nikoli na ornou půdu

V energetické nezávislosti jsme v Česku
zaspali. I já s manželem se obáváme nadcházející zimy, byť máme čerstvě zatepleno.
Fotovoltaika byla při celkové rekonstrukci
domku po babičce pro rodinný rozpočet
příliš nákladná, a tak jsme zatím závislí na
plynovém kotli. Jenže teď nám – stejně jako
většině lidí v Česku – hrozí, že se nedoplatíme.
Existují rychlé politické nástroje jako zastropování cen energií nebo cílená daň na
energie prodávané nad dlouhodobě běžnými
cenami. V době, kdy píši tento sloupek, jsou
tyto kroky bohužel stále nevyužité. Nechápu to.
Není přece možné, aby dopady krize odnášeli
obyčejní lidé, zatímco si funkcionáři polostátního energetického gigantu rozdělují odměny
v řádech desítek milionů a ještě si tatáž firma
od státu půjčuje desítky miliard korun jako
garanci své likvidity!
Krátkodobá řešení však nestačí. Pro budoucnost je třeba mít strategii. Domnívám se, že
správnou cestou je podpora energetických
společenství – a ne velkých energetických
společností. Obce, společenství vlastníků nebo
jakákoli skupina lidí, kteří chtějí společně řešit
své energetické potřeby, ti všichni by měli mít
možnost se bez zbytečných legislativních překážek postarat sami o sebe, namísto nakupování
drahých energií vyrobených z uhlí či plynu
dováženého přes půl světa.

Rozvoj komunitní energetiky je cestou budoucnosti. Národní energetický a klimatický
plán ani Státní energetická koncepce s ním ale
zatím nepočítají. A to je třeba změnit. Navíc
stále čekáme na vznik nového energetického
zákona. Česko má dluh v chybějících paragrafech, které by pomohly rozjezdu a fungování energetických společenství.
Potřebujeme podpořit lokální čisté zdroje.
Jen ty totiž řeší několik krizí naráz: energetickou, klimatickou i sociální. I kdybychom
začali s rozšiřováním jaderné elektrárny
dnes, fungovat bude až za dvacet let – což je
další argument pro instalaci fotovoltaických
elektráren, ideálně na střechy domů, přímo
v místě spotřeby. Tak můžeme začít vyrábět
elektřinu prakticky ihned. Mimo to potřebujeme odblokovat stavbu větrných elektráren.
Někdo namítne, že pro využití obnovitelných
zdrojů energie stále není technologie na takové
úrovni, aby pokryla celou spotřebu. To je sice
pravda, cesta k nezávislosti ale vede přes kombinaci přístupů – a ovšem také přes snižování
spotřeby (výměnou přístrojů za efektivnější,
zateplováním budov).
Cizí válečné agresi jako občané a občanky
zabránit nedokážeme. Zrušit legislativní překážky, které naší energetické soběstačnosti
brání, ale můžeme: při podzimních volbách.
Marta Martinová

Čelme krizím
připravení
Vedra a sucha, přívalové povodně a rozsáhlé požáry? Je nezbytné, aby naše legislativa
počítala s potížemi, které klimatická změna Česku přináší, a umožňovala je řešit.
Energetická krize spojená s válkou na Ukrajině tuto potřebu jen zdůraznila. Česká
republika si zaslouží národní klimatický zákon.
Rekordní červencové teploty si vyžádaly v Evropě
na tisíc lidských životů a další tisíce lidí musely
být evakuovány kvůli požárům. Jen ve Španělsku
a Portugalsku zachvátil oheň desítky tisíc hektarů lesů. Většinu Slovenska trápí už od konce
června extrémní sucho. V Česku polykaly plameny národní park České Švýcarsko. Na změnu
klimatu, která se stala nezpochybnitelnou realitou,
urychleně připravit – a hlavně zabránit jejímu
prohlubování.
Bez kvalitní legislativy začne v době nouze
chaos. I proto se chci zasadit o vznik klimatického zákona u nás. Svou národní verzi klimatického zákona má už čtrnáct zemí EU i další

evropské země – Švýcarsko, Norsko, Island nebo
Velká Británie, která jej přijala už v roce 2008.
Nejde tedy o žádnou nevyzkoušenou legislativní
novinku. Zákon by měl tvořit komplexní rámec
pro všechna témata, která se týkají klimatu. Určil
by závazné dlouhodobé a krátkodobé cíle ve
snižování emisí skleníkových plynů a stanovil
opatření, jak jich dosáhnout. To vše s ohledem
na to, co nás v této oblasti v Česku pálí nejvíc:
chybějící podpora lokální energetiky a obnovitelných zdrojů, likvidace třetiny vzrostlých lesů
suchem a kůrovcovou kalamitou, ztráta úrodnosti
půdy a oslabení její schopnosti ukládat uhlík či
zadržovat vodu, benevolence vůči podnikům,

S poslankyní Klárou Kocmanovou
které jsou významnými znečišťovateli prostředí,
nekonkurenceschopnost železniční dopravy
oproti té automobilové v důsledku nedostatečné
modernizace tratí…
Opatření ke snižování emisí ovšem musí stát na
třech pilířích udržitelnosti – musí uchovávat nebo
zlepšovat prostředí, v němž žijeme a díky kterému
žijeme, ale nesmí být ekonomicky ztrátová a nesmí
zapomínat na lidi. Ze Sociálního klimatického
fondu Evropské unie bude k tomu mít ČR podle
současných odhadů stovky miliard korun.
Jako senátorka budu moci předkládat návrhy
zákonů, a jsem tedy připravena předložit a prosazovat přijetí kvalitního klimatického zákona i pro
Českou republiku. Jako všude jinde, i v politice je
nejdůležitější mít kolem sebe správné spojence

a spojenkyně. Jsem proto opravdu ráda, že poslankyně Klára Kocmanová se mnou sdílí vizi o České
republice, která bude umět s klimatickou změnou
aktivně pracovat, a také je odhodlána otisknout ji
i do naší legislativy.
Se svou žalobou na stát, který neplní závazek
bránit prohlubování klimatické změny, uspěl
v červnu u soudu spolek Klimatická žaloba.
Jedním z důvodů onoho neplnění stanovených
cílů je přitom i to, že chybí podklad ke spolupráci
mezi ministerstvy v otázce klimatu. Klimatický
zákon potřebujeme – i aktuální situace ukazuje,
že krizím můžeme čelit jen tehdy, budeme-li
připravení.
Marta Martinová
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Každá kalamita
má řešení
Česko přišlo v posledních letech až o třetinu dospělých lesních porostů a cena
topného dřeva vyletěla strmě vzhůru. Marty Urbanové, odborné lesní hospodářky
bydlící v Arnoštově u Pecky, jsem se proto zeptala, co trápí lesy v místě, kde
s rodinou žije.

podpořte mě
v kampani
Nedám se koupit bohatými oligarchy ani kmotry.
3TʧVʛQWISHSFVSZSPRMGOSYTSQSGSF]˃INRʴGLPMHʧ
které chci v Senátu reprezentovat.
4VSXSNITVSQRIZE̍ITSHTSVEXSPMOH̛PI̪MXʛ

zapojte se i vy!
podporujte mne na sociálních sítích
rozneste noviny ve vašem okolí
YQʧWXˏXIZSPIFRʧFERRIVREZʛ̍TPSXFEPOSR˃MH̛Q
vylepte plakáty
T̃MWTˏNXIƼRER˃RˏRETSX̃IFRʣZSPIFRʧQEXIVMʛP]
T̃MHINXIWIOIQRˏZOSRXEOXRʧOEQTERM
̃IORˏXISQʣOERHMHEXỸIVSHMRˏMT̃ʛXIP̛Q

Marta Urbanová, odborná lesní hospodářka

Přišla by kůrovcová kalamita i bez klima- teplomilnějšími, na které jsme v našich podmínkách dosud nebyli zvyklí. Nově zakládané
tické změny?
Probíhala by trošku jinak. Měla by spíš regionální rozsah a následovala by po silných větrech,
sněhových přívalech nebo námrazách, pokud by
se nepodařilo včas zpracovat poškozené dříví.
V minulosti takové kalamity vždy po několika
letech odezněly, a to i díky příznivému počasí
a slušné kondici porostů. Kůrovcová kalamita,
kterou ve větší míře zažíváme od roku 2015, je
ale jiného druhu. Vznikla jako důsledek dlouhodobého extrémního sucha v letních i zimních
měsících, zasáhla postupně celou republiku
a jen tak neskončí, protože stromy jsou oslabené
a nejsou schopny se kůrovci ubránit. Chřadnutí
se ale nevyhýbá ani listnatým dřevinám. Projevy
klimatické změny nabírají v lesích od roku 2000
na síle a pro les i lesníky je to svým způsobem
nová a neznámá zkušenost.

Jak je třeba změnit způsob hospodaření
v českých lesích?
Je třeba pěstovat pestřejší lesy, které budou odolnější a stabilnější než lesy současné. Znamená
to pracovat s více druhy dřevin, a to i s těmi

lesy by měly být pestré i věkově a prostorově. Les
budoucnosti si představme spíše jako mozaiku.
Narazíme v něm na různé druhy dřevin, různého
stáří a různého smíšení. Změně způsobu hospodaření musí předcházet změna myšlení – přiznat
si, že přírodní procesy jsou schopny odvést velký
kus práce za nás. A to aniž bychom rezignovali
na ekonomiku hospodaření. Právě naopak, díky
nim jsme schopni uspořit nemalé náklady. Lesnictví 21. století se tak stává nanejvýš tvořivou
disciplínou.

Co by pomohlo legislativně?
Nezbytné je vytvořit nový lesní zákon a nový
zákon o myslivosti. Platné zákony změněným
podmínkám už dlouho nevyhovují. Vlastníkům
lesů by mělo být umožněno vybrat si, jaký les
chtějí pěstovat, a mít kontrolu nad stavy zvěře
na svých majetcích. Vysoké stavy zvěře totiž
zásadním způsobem ovlivňují, omezují a tedy
i významně prodražují hospodaření v lesích,
bohužel už celá desetiletí. Dotační pravidla by
měla odpovídat dobrým praxím, které reflektují
minulé zkušenosti, ale vycházejí z aktuálních
vědeckých poznatků.

:ʧGIMRJSVQEGʧREQEVXEQEVXMRSZEG^OEQTER
marta@martamartinova.cz nebo +420 724 020 585

Děkuji,
společně uspějeme!
&]HPM̍XˏZSOVIWIGL.M˃ʧRE2]QFYVORIRʧTSHQʧROSY

Přála bych si, aby ženský hlas v Senátu posílil. Pomoci
tomu může právě Marta, pokud ji zvolíte senátorkou.
Vím, že by se odvážně zasadila o to, co si přejeme všichni –
žít ve zdravé krajině, nemít strach o to, zda vyjdeme
s výplatou či zda zvládneme zaplatit fakturu za topení. Ráda
ji v kampani podpořím. Proto se mimo jiné můžete těšit
v rámci senátní kampaně i na jednu mou přednášku o Kimově
Severní Koreji – místo a čas vám včas sdělíme, sledujte web
martamartinova.cz a sociální sítě.

V Polabí jsme přišli hlavně o borovice, jak
se změnily lesy na Novopacku a Peckovsku?
Postupuje kůrovcová kalamita ve smrkových porostech. Pozitivní je, že na mnoha místech příroda ukazuje, co umí. Na kalamitních plochách se
objevuje přirozená obnova různých dřevin a nyní
je na lesnících, jak s ní budou dál pracovat, které
další dřeviny do porostů vnesou a jak les budou
vychovávat. Naštěstí existuje řada lesních majetků u nás i v zahraničí, kde se lze inspirovat
zajímavými postupy a zkušenostmi. Zásadní pro
budoucnost lesů u nás je vůle zkoušet nové věci,
protože to doba budoucí už vysloveně vyžaduje.
Obava, že to či ono dříví v budoucnu neprodáme,
je lichá. Zásadní je vůbec nějaké dříví napěstovat.
Dřevozpracující průmysl si je vědom současných
výzev a bude na ně reagovat i vývojem nových
produktů a materiálů na bázi dřeva.

Nina Špitálníková, koreanistka a spisovatelka
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Aby se v krajině Voda pro pivo
lépe žilo

Na východním okraji nymburského okresu v Kněžičkách je minipivovar, za kvalitu
jehož piva dám ruku do ohně. Jeho majitele a sládka Vojty Záhory jsem se zeptala,
jak moc u piva záleží na lokalitě, kde vzniká, a co sám jako zemědělec pěstuje.

Vít Rous je krajinný inženýr, který v boji se suchem i povodněmi využívá přírodě
blízká řešení. Potkala jsem se s ním u jedné z jeho realizací na Děčínsku. Samozřejmě mne zajímalo, zda jde podobné úpravy udělat i u nás.

Vít Rous, projektant

Proč je lepší využívat v boji se suchem
a povodněmi přírodu, spíš než betonovat?
Je potřeba volit hlavně taková řešení, která přinesou největší celkový užitek. A užitek obvykle
doma neměříme jen penězi, ale rozhodujeme se
i podle jiných kritérií: dělá nám to radost, zlepšuje to zdraví a podobně. Ani dopady zásahů do
krajiny a přírody bychom neměli přepočítávat jen
na peníze. Měli bychom vždy vyhodnotit i další
pozitivní nebo negativní vlivy, které daná stavba
má. Přírodě blízká řešení totiž kromě toho, že
pomáhají se suchem i povodněmi, přináší mnoho
dobrých věcí přírodě i lidem. V takto upravené
krajině se můžeme rekreovat, má pozitivní vliv
na naše zdraví a celkový vodní režim oblasti.
Základem tedy není dávat něčemu automaticky
přednost, ale opravdu férově vyhodnotit různé
varianty a srovnat jejich pozitiva a negativa.

hospodaření s dešťovou vodou. Hlavní cíl je
totiž vždy stejný: zadržet a pozdržet dešťovou
vodu co nejblíže místa jejího dopadu a uzpůsobit
prostředí tak, aby se ve městě a v krajině lépe žilo
lidem i stromům, květinám, hmyzu či ptákům.

Proč jsou dnes problémem takzvané
meliorace, odvodňovací systémy nejen
na zemědělské půdě, stavěné našemi
předky?
Meliorace znamená paradoxně v překladu zlepšení. Problém je v tom, že se tím myslelo zejména
zlepšení zemědělského hospodaření s určitými
druhy plodin, ale nemyslelo se na nic jiného.
Hospodaření se tedy mnohde usnadnilo, jenže
se zároveň výrazně zhoršil vodní režim krajiny
i životní prostor pro mnoho živočichů a rostlin
a v důsledku toho i náš životní prostor. Místo
země jako zahrádky se dnes procházíme nekonečnými lány polí, které jsou navíc melioračními
trubkami pod povrchem vytrvale odvodňovány,
a tak se jen prohlubuje sucho, jehož příčinou jsou
nevyrovnané srážky.

A co když přestane dlouhodobé sucho
a začne zase pršet?

Dají se tato opatření využívat i v zastavěné
ploše?
V centru velkého města půjde jen těžko řešit
povodeň jinak než ohrazováním řeky. Ve volné
krajině ale nemusíme postavit jednu masivní
hráz, můžeme dát přednost několika menším
hrázkám, takzvaným poldrům. Revitalizace
toků či obnova mokřadů poslouží stejně jako
klasická nádrž, ale bude mít daleko větší pozitivní efekt. Základní přírodě blízké principy
se ovšem dají využít všude – i v centru obce se
využívají stromy, travnaté plochy a propustná
dlažba v ulicích a na náměstích k efektivnějšímu

Pomocí přírodě blízkých i čistě technických
opatření musíme pracovat tak, abychom dobře
zvládali oba extrémy – sucho i velkou vodu.
Sucho přečkáme lépe, když bude naše krajina
fungovat jako houba a nasaje do sebe co nejvíce
vody, když je dostupná. Když umožníme rozliv
vody do potoční nivy, vláha nasákne do půdy
a vydrží zde déle. A zároveň pomocí chytrých
opatření můžeme v té samé nivě krátkodobě
zadržet velké množství vody, která pak nezaplaví
ves pod ní. Nejen přírodě blízká řešení, která
v krajině navrhujeme, musí být multifunkční.

Lze přírodě blízká opatření na zádrž vody
používat i v zemědělsky intenzivně využívaném Polabí či na Jičínsku?
V podobné kulturní krajině je to nejdůležitější.
Máme totiž poměrně dost chráněných území,
ale největší problém se ztrátou biodiverzity
i prostoru pro nás samotné máme v intenzivně
využívané zemědělské krajině. Přínosy jsou tedy
v tomto ohledu mnohem větší, než když řešíme
projekty někde v chráněné krajinné oblasti nebo
národním parku.

Vojtěch Záhora, sládek řemeslného pivovaru Záhora

Nakolik je pro vás důležitá kvalita vody?
Řešíte ji?
Voda je sice surovina, které je v pivu nejvíc,
ale její přínos v chuti piva se dost přeceňuje.
S každou vodou se pracuje trošku jinak, ale
pivo dělá sládek, ne voda. Vodu upravujeme od
dusičnanů, ale jinak ji necháváme tvrdou. Halt
„terroir“ – a když si na lokálním charakteru
vína zakládají vinaři, proč by to sládci měli dělat
jinak. Naše supertvrdá voda je dle učebnice pro
ležáky nevhodná. My se přitom zabýváme skoro
výhradně jimi, a každý se tak může přesvědčit,
jestli učebnice náhodou trochu nekecají.

Chmel radši místní, český, nebo novozélandský?

řada nových variet. Je zábava sledovat vývoj
a vymýšlet ty správné kombinace. Jako sládkovský podpis mám chmelení všech typů piv
hlávkovým žateckým poloraným červěňákem,
který má krásnou jemnou vůni.

Nejste jen sládek, ale i zemědělec, pěstovali jste i vlastní ječmen na pivovarský
slad. Pěstujete meziplodiny a dodržujete
správné osevní postupy – proč se to vyplatí?
Ječmen jsme pár let do sladovny dělali, ale už to
neplatí, nemáme na to vhodné podmínky, tak se
věnujeme pšenici, slunečnici a jiným plodinám.
Meziplodiny, správné osevní postupy, všechno
děláme. Plodiny se na poli musí střídat, jinak
pole neplodí. To se ví už pár století.

Máme rádi všechny, včetně slovinských, amerických, australských... Každý rok se registruje

Budu senátorkou na plný úvazek.
K práci senátorky budu přistupovat
zodpovědně – je to práce na plný
úvazek. Nebudu kumulovat funkce
či bokem podnikat. Přestože je to
oproti Poslanecké sněmovně těžší,
chci využít možnosti legislativu
i navrhovat, nikoli jen připomínkovat.
Horkým kandidátem je pro mne
v tomto ohledu klimatický zákon,
chci se podílet i na přípravě zákona
energetického. Nebudu se vyhýbat
ani těm nejpalčivějším otázkám
současnosti.
Marta Martinová
vaše kandidátka do Senátu
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Pivovary na Jičínsku a Nymbursku
Tradiční i odvážné projekty, které pomáhají zapojit občany do místní přátelské komunity
a ukazují jednu z cest, jak využívat lokální zdroje. Pomáhají tedy lidem i krajině.
Moderní technologie a poctivý přístup provozovatelů zajišťují vysoký standard kvality piv.
Pivovarnictví podporuje i cestovní ruch a zvyšuje nabídku pracovních příležitostí.

2

Pivovar Záhora, s. r. o.

1

Pivovar Nymburk,
spol. s r. o.
V NYMBURCE OD ROKU 1895,
POSTRIZINY.CZ

V KNĚŽIČKÁCH OD ROKU 2016,
PIVOVARZAHORA.CZ

Pivovar Nová Paka, a. s.

Piva jsou nepasterovaná a nefiltrovaná. Velká otevřenost,
poctivost a originalita. Využívají lokální zdroje a vodu
z vlastní studny. Myslí i na zpracování odpadu. Ochutnat
lze přímo v pivovaru, v Nymburce, Poděbradech a okolí,
v Hradci Králové i Praze.

V NOVÉ PACE OD ROKU 1872,
NOVOPACKEPIVO.CZ

3

Tradice nymburského piva je úzce
spojená se spisovatelem Bohumilem
Hrabalem, od nějž získalo pivo
přívlastek „postřižinské“. Jeho dílo se
promítá i do názvů piv, jako je Pepinova
desítka, Francinův ležák, 13° Bogan
či polotmavý speciál Něžný Barbar.
Využívají žatecký červeňák a ječmen
místních pěstitelů z Polabí.

nová paka
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Nepřetržitá tradice výroby piva a průběžné
rekonstrukce pivovaru v duchu dobové architektury
umožňují zhlédnout vaření piva v původních
prostorách i dnes. Chmel pochází z Čech, ječmen
a voda z vlastního zdroje. Názvy piv odkazují na
významné osobnosti či místa v okolí (Brouček,
Kryštof, Kumburák). Ochutnat lze v podnikové
prodejně v Nové Pace nebo pivovarské restauraci.
Vývoz do 35 zemí světa (50% produkce)!

4

6

hořice
kopidlno

Slepý krtek
V UJKOVICÍCH OD ROKU 2011,
MINIPIVOVAR-UJKOVICE.CZ

1
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nymburk

2
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libice
nad cidlinou

JungBerg –
Hořický pivovar

4

Pivovar Miletín, s. r. o.

Pivovárek se nachází v budově bývalého venkovského
nádraží. A tak je pivovar přímo v čekárně a ve zbytku
nádraží majitelé bydlí. Pořádají také kurzy vaření piva.
Na prodej momentálně nevaří. Je možné ochutnat pivo
na probíhajícím kurzu nebo občas „V břiše velryby“ v Mladé
Boleslavi (komunitní kino klub).

V HOŘICÍCH OBNOVEN 2017,
JUNGBERG.EU

V MILETÍNĚ OD ROKU 1997,
PIVOVARMILETIN.CZ

Pivovar je součástí uceleného souboru
průmyslových staveb postavených z pískovce
z místního lomu. Patří k nejstarším památkám
ve městě a je na seznamu kulturních památek
ČR. Vybudován byl v letech 1885–1895.
Současný název vznikl spojením jmen jeho
zakladatelů. Ochutnat lze v restauraci Staré
časy přímo v areálu pivovaru.

Jeden z nejstarších minipivovarů založených po
roce 1990. Chmel i ječmen pochází z Čech, na vodu
mají vlastní zdroj. Udržování tradice vaření piva
a pořádání kulturních akcí zajišťuje Pivovarská
zahrádka, o.s., která navázala na práci sládka
Svatopluka Ďupala, jenž založil novodobou historii
miletínského pivovaru. Ochutnat lze přímo u pivovaru.

9

Pivovar Smíšek
V OBCI PODMOKY OD ROKU 2020,
PIVOVAR-SMISEK.CZ
Velmi nenápadný pivovar, opředený tajemstvím.
Pro informace je třeba kontaktovat přímo majitele.
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Pivovar Čtyři lípy

Zámecký Pivovar Dětenice

V LIBÁNI OD ROKU 2018,
PIVOVAR-LIBAN.CZ

V DĚTENICÍCH OD ROKU 2003,
PIVOVARDETENICE.CZ

Pivovar postavený na zelené louce, splňuje
nejmodernější normy. Vaření probíhá ve
dvounádobové varně o objemu 500 litrů a kvašení
v otevřených 1000litrových spilkách. Chmel i slad
pochází z ověřených českých zdrojů. Ochutnat lze
přímo v minipivovaru v Libáni.

Původní budova pivovaru je zčásti Středověkou krčmou
a v dalších prostorech se vyrábí piva podle původní receptury
z 18. století. Dětenický pivovar nabízí také prohlídku dobových
interiérů sladovny, bednárny, varny, laboratoří, chmelnic,
ležáckých sklepů, spilky a ledárny.

marta do senátu

Propojujme,
ne rozdělujme

Co spojuje Lysou
s Jičínem?

Unikátní barokní památku v Jičíně, Valdštejnskou lodžii, oživuje kulturou již deset
let kastelán Jiří Vydra. Proč je pro něj důležitější, co si myslí místní divák, než
zahraniční ocenění?

V průběhu 17. a 18. století v mnoha koutech naší
země, ale právě i přímo u nás nebo za humny
budovali šlechtici takzvané komponované krajiny. Jejich části nebo jednotlivé prvky zůstaly
zachovány dodnes a určitě stojí za to se za nimi
vypravit. Barokní komponovaná krajina byla vždy
rozdělena na hospodářské části, propojené liniemi
stromořadí a cest, které byly lemovány drobnými
sakrálními stavbami a ústily do areálů zámků,
letohrádků nebo klášterů. Ty pak coby dominanty
umožňují i dnes výhled do širokého okolí.
Vznik jedné z nich inicioval Albrecht z Valdštejna, když se usídlil v Jičíně (mimochodem byl
i stavitelem Valdštejnského paláce, kde sídlí Senát
ČR). Kompozice místní krajiny prochází osou od
vrchu Veliš, přes kostel svatého Jakuba v Jičíně
a čtyřřadou lipovou alej a končí Kartuziánským
klášterem ve Valdicích (dnes vězení). Funkce
takto rozvržené krajiny byly různé: získávání
obživy z obdělávané půdy, reprezentace šlechtického rodu, ale také vytvoření duchovního
prostoru pro rozjímání. To vše v kulisách nádherných přírodních scenérií.
Ještě větší důraz na duchovní pojetí kladl
František Antonín Špork. Ten nechal v okolí

Lysé nad Labem s hlavním zámeckým sídlem
vytvořit mnoho pusteven a loveckých zámečků,
z nichž se dnes vcelku dochoval jen Bon Repons.
Z dalších částí kompozice zbyly jen kapličky nebo
sochy u cest a několik obcí s původními domy
uspořádanými do takzvané okrouhlice (Byšičky,
Vápensko), jejichž výstavba byla inspirována
slovanskými osadami.
Mnohem pokorněji a minimalističtěji k úpravám krajiny na Jičínsku a Kopidlnsku pak přistupoval hrabě František Josef Šlik, který se snažil
citlivěji pracovat s rázem prostředí. Všechny
jmenované kompozice vyvolávají pocit, jako
bychom byli v krásně zahradě, která ovšem není
ohraničená zdí a přechází do volné přírody.
Touha po řádu a estetičnosti, kterou v baroku
uplatňovali architekti, je dnes možná přežitá.
O respektu architektury ke krajině a souladu
s prostředím bychom se od nich ale poučit mohli.
I my musíme rychle zvážit, jak skloubit požadavky, které na krajinu klademe – má poskytovat
užitek, chránit nás před čím dál drastičtějšími
výkyvy počasí a být nám domovem.
Jiřina Procházková

Jiří Vydra, kastelán Valdštejnské lodžie

Neotřelý kulturní program muselo být
v zapomenuté památce těžké prosadit.
Nebo ne?
Z Valdštejnské lodžie jsem od začátku chtěl
udělat celoroční kulturní centrum – a všichni
se mi smáli, že to v památce na okraji malého
města, kterou nejde pořádně vytopit, nebude
možné. Dozvídal jsem se, že Jičíňáci jsou líní
a nepřijdou, nezaplatí víc než třicet korun
vstupného a podobné nesmysly. Teď nám na
velké akce chodí kolem pěti set diváků, zdejších i přespolních. Že má naše činnost smysl,
ale vnímám i skrze ty, které Lodžie vychovala:
mladé lidi motivované jít studovat a pak se zase
do regionu vrátit. A hodně nám pomáhají dobrovolníci – místní, kteří přijdou přiložit ruku
k dílu, přestože mají rodiny, nebo by si mohli
zaslouženě užívat důchod. Vážím si jejich ochoty nám pomoci.

Jak si vybíráte, co do Jičína přivézt?
Musím hlavně posoudit, zda inscenace dokáže
něco sdělit místnímu divákovi. Není tak důležité, zda dostala nějaké ocenění. Ptám se, jak pravdivě vyvést umění z centra do regionu tak, aby
diváky oslovilo. A hlavně nepřispívat dál k rozšiřování sociálního rozdělování – třeba i tím, že
se výběrem představení snažím diváka neodrazovat jazykem, kterému nerozumí a nedělat

z něj hlupáka. Rád využívám podobenství, symboly, metaforu, ale zároveň tak, aby nevzniklo
namyšlené intelektuálství. I v kultuře se odráží
současné rozdělení společnosti a umělci a tvůrci
by podle mne měli hledat, jak tábory, které si
nerozumí, propojovat. My se třeba v projektu
nazvaném „Netradiční ožívání tradic“ snažíme pracovat s motivy z našich zapomenutých
či zprofanovaných tradic a svátků, ale přitom
využíváme současné formy scénického umění.
Na akci Slavnost stromů performeři v maskách
z kůry a větví ztvárňují stromové bytosti a při
korunovaci stromového krále využívají současný
scénický tanec. Na adventní akci Divovánoce
neobvyklou formou zpracováváme známý příběh Josefa a Marie na pozadí nějaké historické
či společenské události. Tvoříme nonverbální
představení pomocí symbolů a pohybového divadla, ale přitom pracujeme s nejznámějším příběhem světa. A na posledním ročníku Čarodění
jsme hledali inspiraci v rituálních maskách různých národů a konkrétně japonském butó.

Jak se stalo, že si vás získal prostor Valdštejnské lodžie?
Už v Liberci, odkud pocházím, mě fascinovalo
spojení genia loci staré budovy a živého umění.
V Lodžii se mi pak splnilo hned několik životních
snů. Chtěl jsem být odjakživa někde kastelán, ale
taky grafik kulturního projektu. Chtěl jsem zkusit něco režírovat, ale i žít na zajímavém místě.
V Lodžii se vše protnulo, jsem kastelán i kreativec. V samotném objektu Lodžie jsem během
těch deseti let působení využil snad každý kout,
v poslední době se rozrůstáme i do blízkého lesa.

Co chystáte na konec léta a podzim?
V létě se soustředíme hlavně na hudební dramaturgii, která vyvrcholí v podobě Lodžie
Worldfest 2.–4. září. Osvědčilo se nám lákat spíš
na celkové pojetí než slavná jména, velký úspěch
měla v minulosti lesní kavárna s fantaskní obsluhou či scénický koncert na stromě. V říjnu
proběhne tradiční Slavnost stromů, v listopadu
jičínská Malá inventura, každoroční festival nového divadla. To už snad bude v novém divadelním sále, jehož rekonstrukce a úpravy právě
probíhají. Půjde v Česku o unikátní spojení památky a prostředí pro živé umění.

Zámek v Lysé nad Labem, dnes domov pro seniory

za udržitelnou
dopravu
Hořický zastupitel a předseda komise
pro životní prostředí za Šanci pro rozvoj
Tomáš Štayr seznamuje se svým plánem
pro Hořice – pokud je pro nás v Polabí
běžné dojet si na malý nákup nebo na návštěvu na kole, co tomu brání v Hořicích?
V roce 2023 začne výstavba dálnice D35 v úseku
Hořice-Sadová. Očekává se zatraktivnění Hořic
pro tranzit od Dvora Králové nad Labem. Zvýšený
provoz by však dopadl na dnes dopravou zahlcené
náměstí, Husovu ulici a přiléhající křižovatky.
Dle studie však činí aktuální tranzit skrze Hořice
pouze osm procent dopravy a většinu tedy tvoří
místní automobily.
Hluk, znečištěné ovzduší, riziko dopravních
nehod a výrazně rostoucí ceny pohonných
hmot nahrávají aktuálně šetrnějším způsobům
dopravy. Pro preferenci pohybu po městě pěšky
či na kole je však zásadní bezpečnost. Cyklopruhy, obousměrné jednosměrky či bezpečné
uložení kola často rozhoduje, jestli dopravu
nemotoristickým způsobem obyvatelé vyhodnotí
jako vhodnou alternativu. Podstatná je i kvalita
prostoru, a proto jsme během minulého volebního období ozelenili plochu nad náměstím
u takzvané bývalé hračkárny, nahradili dlažbu
na točně před vlakovým nádražím trvalkami
či vysadili stromořadí javorů babyk u autobusového nádraží.

Tomáš Štayr, hořický zastupitel, druhý zleva
Díky soustavnému prosazování bezpečného
pohybu pěších a cyklistů se projektuje stezka,
která propojí Hrachovec s Hořicemi. Přes přivaděč
napojující dálnici do ulice Antonína Rudla vyroste
nová, z Hořic do Libonic už druhá, lávka pro
chodce a cyklisty. Obdobně bezpečné spojení
Hořic s Chvalinou a Březovicemi by vyloženě
vybídlo k ponechání auta doma. Jde to ale i bez
asfaltu. Cesta od Hlohové kaple na Dachova bude
opravena podobně jako ta od koupaliště ke Startu.
Za poslední čtyři roky se toho povedlo mnoho,
ale stále je na čem pracovat. Nejvíce se městům
vyplácí koncepční přístup, a proto by dalším
krokem Hořic mělo být pořízení Plánu udržitelné
městské mobility.
Tomáš Štayr
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Děti jsou hlavní
Martiny Nauš Ozorovské, ředitelky
POINT Milovice, jsem se zeptala, proč
považuje za důležité podporovat
děti žijící ve složitějších poměrech –
a především na to, co by v krizi čím dál
důležitějším sociálním službám mohlo
pomoci.
Milovický POINT je organizace pomáhající dětem a sociálně slabším rodinám
s dětmi – ale dnes její služby využívají
i běžné rodiny z místní komunity. Jak
funguje a na co se zaměřuje?
Náš tým asi patnácti lidí provozuje sociální
služby POINT Klubovna: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež do 12 let (D klub)
a Nízkoprahový klub pro starší děti od 13 let,
v POINT Rodina pomáháme sociálně potřebným rodinám s dětmi řešit jejich sociálně
nepříznivou situaci a také doprovázíme pěstounské rodiny. Kromě toho se snažíme i pozitivně ovlivňovat okolní komunitu – vytváříme
nabídku aktivit pro místní obyvatele, opět
zaměřenou hlavně na rodiny s dětmi. Děti
jsou pro nás stěžejní skupinou. Konkrétně se
jedná o příměstské tábory v létě, na podzim
probíhá už tradiční Podzimní pařba v místní
školní jídelně Základní školy Juventa. A věnujeme se dalším projektům, např. provozujeme
Humanitární sklad.

Co by vaší práci pomohlo?
Velmi by nám pomohlo nastavit lépe systém
financování sociálních služeb. Zákon teď říká,
co jsou sociální služby, kdo je může poskytovat, za jakých podmínek, ale systémové
řešení financování chybí. Služby poskytujete
profesionálně, s týmem lidí, kteří musí splňovat zákonem stanovená kvalifikační kritéria
a vzdělání. A já jim aktuálně mohu nabídnout
maximálně smlouvu na dobu určitou s velkou
nejistotou, co bude dál a zda vůbec bude na
výplaty…
V letošním roce v souvislosti s rozpočtovým
provizoriem, které se dotklo i způsobu financování sociálních služeb, se naše organizace
potýká s velmi nepříznivou situací. Finanční
prostředky (dotace na sociální služby) čerpáme po dvanáctinách, což nám velmi znemožňuje jakékoli finanční plánování. Navíc
dlouho chyběly informace o aktuální situaci
pro letošní rok. V celkovém součtu doposud
schválených částek dotací pro obě sociální
služby, které provozujeme, máme v tuto chvíli
finanční prostředky dostačující na zajištění
provozu obou služeb maximálně do září (ve
srovnání s dotacemi v loňském roce). A to
nehovořím o rekordní výši inflace, energetické
krizi a navýšení mezd pracovníků v sociálních
službách, které bylo sice schváleno, ale nelze
jej kvůli nedostatečným financím realizovat.
Velmi by pomohlo zavedení víceletého
financování. Jak dobře to může fungovat,
jsme si vyzkoušeli s dvouletými evropskými

Podporujme
soběstačnost
Od radní pro životní prostředí a zemědělství Jany Skopalíkové jsem se chtěla dozvědět, jak Středočeský kraj aktuálně pracuje na potravinové soběstačnosti. Zaujala mne
i její podpora ekonomiky, která recykluje odpad a využívá jej jako cennou surovinu.
Životní prostředí a zemědělství – traduje
se, že tyhle dvě oblasti bývají spíš ve sporu.
Souhlasíte?

daly jednoduše recyklovat. PET lahví například
nepotřebujeme plnou paletu barev, ale dvě či tři
základní svůj účel splní také – a bude snazší je
znovu zpracovat.

Naopak, tyto oblasti si jsou velmi blízké. Zvlášť
v době, kdy řešíme dopady klimatické změny
a udržitelnost ve všech oblastech našich životů, se
musí naučit spolupracovat. Osobně se setkávám
s rodinnými farmáři, kteří mají k půdě velmi úzký
vztah. Nebo se zemědělci, kteří pracují v režimu
takzvaného precizního zemědělství, které neplýtvá zbytečně chemií, a tím také myslí na životní
prostředí. Dobré příklady tu jsou, stačí je následovat.

Proč považujete za důležité pracovat na
potravinové soběstačnosti kraje?

Snažíte se aplikovat principy zero waste
a cirkulární ekonomiky – oč jde a jak to lze
na legislativní úrovni podpořit?
Zero waste je o minimalizaci odpadu a cirkulární
ekonomika o tom využít „odpad“ jako surovinu.
Já osobně se opravdu snažím minimalizovat svůj
dopad na životní prostředí – nakupuji v bezobalovém obchodě, věci, které nepotřebuji, vyměňuji
za jiné, s nimiž by se zase rád rozloučil někdo
druhý, do bytu jsem si koupila i kompostér... Z celostátní úrovně je potřeba cirkulární ekonomiku
podporovat. Na to např. cílí strategie Cirkulární
Česko 2030. Nejlepší je každopádně odpad, který
nevznikne. Důležité také je, aby primární surovina byla dražší než recyklát, aby se vyplatilo
recyklované produkty vyrábět. To v současné
době nedostatku některých materiálů „vyřešil“
trh sám. Určitě je třeba podpořit, aby se výrobky

Před dvěma lety jsme kandidovali do krajského
zastupitelstva s vizí podpory lokálnosti. Tedy aby
se konzumovaly čerstvé chutné potraviny co nejblíže místu svého vzniku, a ne aby k nám na talíř
putovalo jídlo přes půl světa. A proto po vzoru
Jihočeského kraje chceme vytvořit internetové
tržiště, kde se spojí lokální dodavatelé s krajskými
organizacemi, které od nich mohou výrobky na
jednom místě nakupovat. Důležitost podpory
potravinové soběstačnosti ČR i EU nám potvrdila
válka na Ukrajině.

Martina Nauš Ozorovská, ředitelka POINT Milovice
projekty, které jsme v uplynulých letech čerpali. A stačilo by i to, kdyby organizace věděly,
že mohou počítat s těmi samými prostředky,
které měly loni.

Nevyžaduje přitom stát v krizi vašich
služeb naopak více?
Záleží na tom, jak stát a politici k potřebnosti
sociálních služeb přistupují. Celý sociální
systém funguje na základě solidarity mezi
lidmi – mladší přispívají na důchody starším,
bohatší přispívají na služby chudším, přestože je sami nevyužijí. V ideálním případě

by pomoc měla vždy putovat adresně všem
těm, kteří ji opravdu potřebují. Slovo jistota se
z dnešní situace samozřejmě úplně vytratilo.
Ale nějakou garanci minima bychom k práci
měli rádi. Neustálé přemýšlení pouze z roku
na rok, ať už je celková ekonomická situace
příznivá, či ne, v tom nelze pokračovat do
nekonečna. Je samozřejmě nutné, aby systém
financování byl udržitelný. Troufám si ale říct,
že mechanismus propočtu ceny celé stávající
sítě služeb by mohl být velmi jednoduchý, už
tím, že máme v síti služeb stanovený počet
přepočtených úvazků v přímé péči a víme,
kolik nás jeden takový úvazek stojí.

Zelení volí
Martu
Při putování Polabím člověka jímá
tíseň. Jeden z našich nejúrodnějších
regionů je totiž zároveň ukázkou
toho, do jakého stavu nás dovedly
dřívější kolektivizační snahy a jak
dalekosáhlé důsledky mohou mít.
Místní obrovské, důkladně odvodněné lány oseté dnes často řepkou
nebo kukuřicí patří k těm vůbec
největším v Evropě. Krajinné prvky
člověk hledá obtížně, i obyčejná
polní cesta potěší, o absenci tůní
či remízků ani nemluvě.
Právě nevhodné hospodaření je
přitom jedním z faktorů, které urychlují probíhající klimatickou změnu.
Zásadně přispívá k tomu, že z krajiny mizí hmyz včetně životně důležitých opylovačů
a že třeba takovou koroptev děti znají leda z učebnice. Pouhý pohled na suchem
rozpraskanou zem naznačuje, že bude ještě hůř.
Senátní kandidatura Marty Martinové v obvodu Jičín, kam spadá i severní část
Nymburska, je pro nás proto velmi vítanou nadějí, že do horní komory Parlamentu
můžeme zvolit informovanou, pracovitou a erudovanou zastánkyni zdravé krajiny.
Když se k tomu přidají další témata, kterým se Marta věnuje, tedy podpora občanské
společnosti, moderního vzdělávání, vstřícných veřejných institucí a důstojných
sociálních podmínek pro všechny, je jasné, že Marta Martinová má šanci přinést
do politiky velmi pozitivní změnu. My Zelení tedy máme jasno: Marta do Senátu
patří. Přejeme jí hodně štěstí a sil v podzimním volebním klání.
Dan Rufer, Karin Richterová
spolupředsednická dvojice Strany zelených
v Královéhradeckém kraji

Jana Skopalíková, krajská radní

marta do senátu

KŘÍŽOVKA O TRIČKA

co vás těší?
co vám vadí?
Jak se žije tam u vás?
Pokud se se mnou chcete
podělit o svůj názor, vyplňte
krátký dotazník – nebo mi
napište!

Kde
se
www.martamartinova.cz
můžeme
potkat?
21. 8.
v Nové Pace na Zahradní
slavnosti Chelčického

27. 8.
v Lysé nad Labem na Zámeckých
slavnostech s F. A. Šporkem
Tajenku křížovky pošlete na krizovka@martamartinova.cz. Tři vylosovaní dostanou tričko.

28. 8.
v Kostomlatech nad Labem
na Zahradní slavnosti
Pod Sokolovnou

s martou do
3. 9.senátu!

najdi deset rozdílů!

v Nymburce
na Posvícení s jarmarkem

8. 9.
v Hořicích na festivalu
německé kultury

9. 9.
v Jičíně na
Jičín — město pohádky

10. 9.
v Lysé nad Labem
na Ochutnej Evropu

15. 9.
v Nymburce v Kině Sokol
A na mnoha dalších místech!
Sledujte sociální sítě a stránku
martamartinova.cz

SLEDUJTE MNE NA:

@MartaMartinovadoSenatu

martamartinova.cz

@MartaMartinov1

@martinova_marta
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