sdružení
zelených
a nezávislých

1.

Komunální volby 23. — 24. 9. 2022

Po volbách se plánuje zvýšení ceny jízdného
v MHD. Budeme zásadně proti! Jízdné zdarma
pro děti do dvanácti let považujeme za nutnost
a budeme prosazovat i jízdné zdarma pro děti
do patnácti let. Není potřeba zdražovat, ale
zjednodušit systém tarifů a plateb.

2.

Cena vodného a stočného v Táboře patří
k nejdražším v republice. Dluh z roku 2011
ještě nebyl splacen a už se chystá nová investice
v hodnotě několik stovek milionů. Voda je
základní surovinou. Nechceme, aby kvůli
zadlužení vodárenské společnosti byla ještě dražší!

3.

Bydlení je základ. Budeme prosazovat výstavbu
nových nájemních bytů, podporovat dostupné
bydlení včetně startovacích i sociálních bytů, ale
také funkční model družstevního bydlení. To vše
s důrazem na urbanistickou vyváženost města.
Prostory na to máme.

4.

Náklady města na likvidaci odpadů se zvyšují.
Není ale možné přesunout další finanční zátěž
na lidi! Nepodpoříme skokové zvýšení poplatků
za odpad, ale budeme se snažit o restrukturalizaci
odpadového hospodářství, která uleví
peněženkám i životnímu prostředí.

Michaela
Petrová

Miloš
Tuháček

5.

← Program
taborjinak.cz

Vyspělá společnost se pozná podle toho, jak dobře je
schopná postarat se o ty nejzranitelnější. Proto chceme
navýšit objem financí na sociální služby poskytované
v Táboře tak, aby byly všem potřebným dobře dostupné
a mohlo docházet k jejich zkvalitňování a dalšímu rozvoji.

6.

V letním období jsou města jako žhavá koule. Přitom stačí
málo, třeba kolem velkých budov vysadit popínavé rostliny
a velké betonové plochy ozelenit. Včetně náměstí TGM před
zemědělskou školou. I moruše tam zpátky patří.

7.

Na sídlištích a v příměstských částech žije více než polovina
lidí. Chceme jim zajistit bezpečnost, a to posílením hlídek
městské policie či zřízením samostatné služebny, dostatek
míst pro parkování, ale také kulturní i sportovní vyžití.
Důstojný a plnohodnotný společenský život není jenom
doménou centra města!

8.

Někteří lidé volí cestování MHD, někdo pěšky, někdo
na kole a jiní osobním automobilem. Je důležité, abychom
udělali Tábor prostupným pro všechny! Nikoliv však pro
nákladní tranzitní dopravu, ta do města nepatří.

9.
10.

Lidé musí vědět o všem, co se ve městě děje nebo dít bude.
A to ještě před schválením. Debaty a názor veřejnosti jsou
pro nás důležité.
Všechna opatření, která navrhujeme, něco stojí. Najdeme
úspory v provozu městského úřadu. Budeme požadovat
audit, který jasně řekne, kde můžeme ušetřit. Úspory
lze hledat například sloučením některých městských
společností.

Diana Petr
Kateřina
Míková Mikuláš Nimrichtrová

Michaela
Petrová
v rozhovoru
s Kateřinou
Nimrichtrovou

Jsi lídryní Jinak! už od roku 2010. Necítíš
se z politiky vyčerpaná? Rozčarovaná?
Zklamaná?
Já jsem sice lídryní Jinak! od roku 2000,
ale už od roku 2006 jsem lídryní Strany zelených, takže já už jsem v politice opravdu
hodně dlouho. Ne, nejsem zklamaná. Mě politika naopak vždycky hodně bavila. Někdy
jsem byla třeba smutná, že se mi něco nedaří
tak, jak jsem si to představovala, ale jinak je
politika něco, co mě baví, uspokojuje, zkrátka mám to ráda.
Na postu místostarostky jsi byla dvě volební
období. Jak tě to změnilo?
Já to řeknu na rovinu: Když jsem šla na radnici, myslela jsem si, že celý úřad změním a že
budu naslouchat všem lidem, kteří za mnou
přijdou. Po nějaké době ale zjistíš, že to nejde. Úřad nejde ze dne na den změnit, protože se jeho činnost řídí nějakou platnou legislativou, má to nějaká daná pravidla. A taky
tam spousta věcí funguje vlastně dobře, přestože se to lidem zvenku tak nejeví. A pak někteří, co za mnou chodili, byli opravdu chroničtí stěžovatelé, kterým se nešlo nikdy zavděčit, takže nakonec musíš filtrovat, které
žádosti jsou oprávněné a nad kterými musíš
jen mávnout rukou.
Jak moc je hnutí Jinak! „zelené“?
Vede ho „zelená“ lídryně, takže zelené je
(smích). Jenomže lidé si nesmí představovat,
že jsme anarchističtí aktivisté, kteří se přivazují ke stromu. Já osobně „zelenost“ chápu

jako ochranu přírody a udržitelnost. Ale také je to o solidaritě, sociálním cítění a vůbec
o vidění světa v souvislostech. Takže ano,
hnutí Jinak je hodně „zelené“, ale nepleťme si
to s extrémismem.

ne všude šlo nasázet velké stromy. Proto jsou
na některých místech jen záhony. Takže jsem
si sice přála zelenější variantu, ale bylo mi jasné, že Budějovická musí zůstat také obytná.
A průjezdná.

Jak často ty sama používáš auto? Jak
cestuješ do práce? Zjišťovala sis někdy svoji
ekologickou stopu?
Do práce občas jezdím autem, protože jako
každá máma řeším nákupy, odvozy dětí na
kroužky a podobně. Ale snažím se auto používat co nejméně, dost často jezdím MHD. Často s úsměvem říkám, že jsem sice zelená, ale
žiji jako každý jiný – mám televizi, auto, mám
myčku a je to moje dobrá kamarádka! Ale snažím se třeba omezit spotřebu masa, nebo potraviny s palmovým olejem, když to jde, nakupuji lokální potraviny, snažím se používat
ekodrogerii, a z odpadů třídím skoro všechno. Prostě se snažím svoji ekologickou stopu
i v moderním stylu života minimalizovat.

Když ještě zůstaneme u dopravy, hledají se
různá řešení, jak zklidnit dopravu a zároveň
zefektivnit dopravní značení. Co si myslíš
o variantě odstranit značky upravující
přednost? V řadě měst to už funguje, alespoň
pro obytné zóny…
Celkově jsem pro více obytných zón ve městě.
Ne vždycky jsem se ale setkala s pochopením.
A co se týče odstranění značek, nejsem proti.
Sice lidé při každé změně reptají, ale nakonec
si zvyknou a často pak musejí uznat, že je to
lepší, než to bylo. Ale v souvislosti se zklidněním dopravy je před námi ještě jeden vel-

Jinak! se profiluje čtyřmi vizemi ideálního
města: Tábor by měl být solidární, otevřený,
kulturní, udržitelný. Která oblast je
ti nejbližší? Ve které se dokážeš nejvíc
angažovat?
To je těžká otázka. Všechny čtyři oblasti jsou
důležité. Ale za mě asi ta udržitelnost. Tady
jsem asi schopná nejvíc věci někam posouvat.
Co si podle tebe můžeme představit pod
pojmem udržitelnost?
To, že se nám tady bude žít dobře, ale zároveň po nás nebude potopa.
Nicméně v minulém volebním období jsi
měla na starosti dopravu…
Ano. Já ji měla na starosti dokonce dvě volební období. Když jsem totiž byla v opozici, vždy jsem ostře vystupovala proti některým nesmyslným dopravním stavbám. A když
jsem se pak na radnici dostala, tak bylo jasné,
že nemůžu jenom něco kritizovat, ale že musím ukázat, jak bych to uměla já, když jsem
byla tak chytrá (smích). A zpětně si myslím,
že se nám nakonec dost věcí povedlo. Doprava v Táboře je opravdu náročná. Uzpůsobením husitského jádra, úzkým hrdlem v podobě jordánské hráze…Ono se na to už možná
zapomnělo, ale nám se třeba podařilo prosadit, že řidiči nemusí platit dálniční známku na
obchvatu Tábora, což městu hodně ulehčuje
především v nákladní dopravě. Kamiony nad
dvanáct tun nesmí do centra vůbec, pokud to
mohou objet jinudy. A kdybych měla možnost
v téhle oblasti ještě navázat, tak bych se dál
snažila co nejvíc dopravy dostat mimo město.
Jak vnímáš projekt „rekonstrukce
Budějovické ulice“. Asi se nedá zavděčit
všem, ale přesto: Jsi s výsledkem spokojená?
Já byla u zrodu a stavba šla pod mojí taktovkou. Osobně jsem si Budějovickou představovala ještě daleko zelenější. Ale ono to nejde. Musel to být zase kompromis. Rozumím
tomu, že tam bydlí lidé, kteří chtějí parkovat
a taky je velký problém se sítěmi, takže často

V táborské politice se Miloši pohybuješ řadu
let. Na mnohé lokální politiky se nechá
vztáhnout nesmrtelné Goethovo rčení „mladí
revolucionáři, staří hófráti“. Jak jsi na tom
Ty?
No, pravda, zestárnul jsem a už možná nejsem takový radikál jako za mlada, ale názorová zkostnatělost snad u mě zatím nehrozí
a politika mě pořád baví.

Miloš
Tuháček
v rozhovoru
se Stanislavem
Dvořákem

Začal jsem zostra protože vím, že jsi
v zastupitelstvu města a také že jsi členem
Vodárenské společnosti Táborsko („VST“).
Naším heslem v hnutí Jinak! je otevřenost
a přehledný městský úřad. Jak jsme na
tom z tvého pohledu v Táboře? Za ty roky
v politice jsi získal bohaté zkušenosti a určitě
se o ně rád podělíš.
U VST je hlavní problém úvěrové zatížení,
protože takzvaná „náprava kanalizačního
stavu aglomerace Táborsko“ v letech 2009 až
2011 zatížila vodárenskou společnost úvěrem
sedm set osmdesát milionů korun, který se
bude splácet až do roku 2028! VST tak nemá
na potřebné investice, příjmy postačují jen na
nutné opravy. To je o to smutnější, že některé
části aglomerace jako Hlinice nebo Stoklasná Lhota nemají dodnes připojení na vodovod a kanalizaci. Tyto velké investice tedy bude muset platit město Tábor „ze svého“, tedy
nikoliv z nájmu, který dostává od provozovatele vodárenské soustavy. Přitom vodovod
a kanalizace v Hlinici a Stoklasné Lhotě je téma, o které se řadu let zajímám a popostrkuji

Zákaz zábavní pyrotechniky, tedy kromě Silvestra a v omezenou dobu, je jedna ze dvou
věcí, které se mi nepodařily prosadit. Tou
druhou jsou výherní automaty. A vždycky
mě trápilo, že koaliční partneři tvrdili, že
v obou případech jde o svobodné rozhodnutí a pokud to vyhláškou omezíme, omezíme
tím i osobní svobodu. Jenže svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.
Zábavní pyrotechnika se stále skloňuje pouze
v souvislosti s pejsky a pejskaři. Ale to přeci
není pravda, vždyť se to týká i zvířat v přírodě, ptáků, malých dětí, starých a nemocných
lidí a vůbec řady těch, které to „jenom“ obtěžuje. Je to koneckonců i o té čistotě ovzduší. Bohužel si ale myslím, že radnice na to
ještě připravená není. Ani na zákaz automatů. Všichni víme, že je to špatně, ale městu
to vynáší nějakých třicet milionů ročně, takže

Já sama jsem z Čekanic a nikdy
mě nenapadlo, že Tábor je jen
Staré a Nové Město.

ký problém, a ten se týká MHD. Při dnešních
cenách pohonných hmot se dá očekávat tlak
na zvýšení jízdného. A já budu zásadně proti.
To by akorát vedlo k tomu, že by se lidé vrátili do pohodlí svých aut a řešili bychom nejen
hustotu dopravy, ale i znečištění ovzduší, parkovací místa, neprůchodnost…
Na pozici místostarostky ses také zasazovala
o rozvoj alternativního školství. Jak vnímáš
tu situaci dneska? Je tu ještě prostor pro
vznik dalších podobných zařízení? Proč si
myslíš, že je to důležité?
Já sama jsem v tuto dobu učitelkou na běžné
základní škole. Učím moc ráda, baví mě to
a myslím, že tu lze poskytovat kvalitní vzdělání. Přesto mají alternativní školy ve městě
svoje místo. Každému vyhovuje něco jiného
a rodiče by měli mít možnost volby, kam své
dítě umístí, jakým způsobem se jeho dítě bude učit a jaké prostředí na něj bude působit.
A co se týče vzniku dalších zařízení, vždycky
to bude v režimu „nabídka — poptávka“.
Jak je to s tebou a sportem? V určitých
kruzích tě považují za sportovního
„Grynche“…
Ale! (smích) To vzniklo proto, že jsem nešla
na ruku velkým sportovním klubům. Neříkám, že jsem kdovíjaký sportovec a sportovní
talent, ale mám sport ráda a ráda budu podporovat všechny sportovce, jen když se nebudou chtít prosazovat na úkor ostatních. Řekněme si to ale na rovinu, změnou ve vedení
FC MAS Táborsko se to dost změnilo k lepšímu a situace se uklidnila. Nicméně mně ta
pověst už zůstala.
Mě osobně hodně zajímá téma zábavní
pyrotechniky. Myslíš, že už je radnice
připravená konečně to plošně zakázat?

ho dopředu, a mám radost, že se tato investice dostala konečně do rozpočtového výhledu
města Tábor pro příští roky.
Takže hlavní problém vidíš v zadlužení VST?
Rozhodně. Úvěrové zatížení VST je už tak
vysoké, že nejenže neumožňuje investice do
výstavby vodovodů, ale ohrožuje z mého pohledu i jiné jinak potřebné akce. Osobně vidím jako problém i plánované financování
jednotky na vysoušení a likvidaci čistírenských kalů pyrolýzou. Myslím, že není dobré
se v této době příliš zadlužovat. Podle mě by
v těchto případech měl zástupce města v dotyčné s. r. o., v tomto případě starosta, požádat zastupitelstvo o vyjádření hlasováním.
Domnívám se, že tato zhruba čtvrtmiliardová investice by se měla řešit až po volbách po
debatě vedené na veřejném zasedání zastupitelstva města.
Ty máš vůbec výhrady k téhle právní formě
společností, které by měly primárně sloužit
městu…
Skutečně musím poznamenat, že s.r.o. je
obecně divný model řízení pro městské společnosti. Jednatel je u eseróčka dost neomezený pán, kterému do řízení firmy dost těžko
někdo může mluvit. To příspěvková organizace je z hlediska kontroly města, a tedy i veřejnosti, přece jenom lepší.
A co bys navrhoval za změny ohledně
městských s.r.o? Pokud vím, tak jsou čtyři
— Bytes, Správa lesů, Technické služby

v tuhle chvíli to vypadá, že peníze jsou přednější než osudy lidí.

Někdy mám pocit, že Tábor je jen Staré
a maximálně Nové Město. Co můžeme udělat
pro periferie?
To si nemyslím. Já sama jsem z Čekanic a nikdy mě nenapadlo, že Tábor je jen Staré a Nové Město. Pravdou je, že se do centra stahuje většina kulturních akcí. Řešením je rozptýlit kulturu i do jiných oblastí. Moje vize byla
využít bývalou osmou základní školu, poté, co
se přesune vývařovna do nového domu s pečovatelskou službou, a učinit z ní komunitní
kulturně vzdělávací středisko, kde by se konaly koncerty, přednášky, promítání filmů a podobně. A pořád myslím, že to je realizovatelné.
Neodpustím si osobní otázku, která možná pořád
trápí spoustu lidí. V roce 2021 se po tvé autonehodě rozpadla koalice, ty sama jsi z radnice musela
odejít. Jak se na tu kauzu díváš s odstupem času?
Kde si vzala sílu a odhodlání jít do toho znovu?
Dnes s odstupem času stejně jako v době, kdy
se to stalo, přiznávám, že to byla chyba. Bylo to prostě lidské selhání a nemá cenu to nějak zastírat. Poučila jsem se, dostala jsem za
to náležitý trest, skoro bych řekla vyšší, než
kdyby se to stalo někomu jinému. Kromě pokuty a zákazu řízení spočíval i v tom, kolik
jsem zčistajasna ztratila „přátel“. Kolik lidí
mě hodilo přes palubu, když už jsem pro ně
přestala být užitečná. Nicméně koalice se sice
početně rozpadla, ale nikdy jsme ani potom
nebojkotovali nic, na čem jsme před tím společně pracovali. Já osobně jdu dál. Beru to jako velkou životní lekci, ale ne jako doživotní
trest. A kde jsem vzala tu sílu a odvahu? Nevím. Možná jsem na to odpověděla už v začátku. Politika mě fakt baví, baví mě Tábor
a myslím si, že mu mám pořád co dát.

Jakub
Smrčka

v rozhovoru
s Terezou
Horváthovou

Třaskavé téma v dnešní době je bytová
politika. V Táboře se řeší strategie pro novou
čtvrť Dvorce. Jaký tam zvolit mix nájemního
a vlastnického bydlení. Co si o tom myslíš?
Tábor si i díky hnutí Jinak! zachoval rozsáhlý nezprivatizovaný bytový fond, a to je v porovnání s jinými městy výhoda. Já fandím
družstevní bytové výstavbě, klidně i v režii
města. Z hlediska právní formy mi to přijde
lepší, než když byty vlastní město prostřednictvím s.r.o. jako je v Táboře Bytes. Družstevní vlastnictví je demokratické, má u nás
tradici, a práva družstevníků před zákonem
jsou velká. Myslím, že i pro Tábor by to mohlo být zajímavé.

.

Když si řekneš Tábor a kultura, co si představíš?
Je to těžké posuzovat, řada lidí, kteří do Tábora přijíždějí na krátkou dobu, jsou potěšeni rozmanitou kulturní nabídkou. Pořád
se tu něco děje: od festivalů a výstav po pouliční kulturu. Městskou kulturu by ale měly charakterizovat velké kulturní události
přesahující rámec zábavy. Něco specificky
táborského, co se v jiných městech neděje.
Máme tu táborské slavnosti, které se ale ve
skutečnosti příliš neliší od jakýchkoli jiných
slavností v jiných městech.
Co se v táborské kultuře změnilo od té doby,
co jsi městským zastupitelem? Máš z této

Zeleně není nikd dost!

pozice šanci něco ovlivnit?
Zásadní je, že se mírně, i když ne dostatečně, podařilo navýšit prostředky městských
grantů. Zkonsolidovala se situace kolem
městských kulturních aktivit, zkvalitnila
se dramaturgie některých událostí pořádaných městem a dokonce se podařilo vypsat
granty na velké akce, které chce město podporovat. Založilo se také třeba na novou
budovu městské knihovny. Pak je tu Trafostanice u Jordánu, ze které by mělo vniknout muzeum fotografie Šechtla a Vosečka,
a zároveň i místo pro výstavy, workshopy
a další aktivity, spojené s provozem kiosku
a toalet, které budou moci využít návštěvníci jordánského nábřeží. A samozřejmě
zachráněná budova Křižíkovy elektrárny
u Lužnice, kde se nabízí vybudovat nějakou technickou vzdělávací expozici, která by vyzdvihla jméno a význam Františka
Křižíka a bechyňské dráhy.
…a k té druhé otázce?
Malou měrou ano, víc určitě mohu ovlivnit
jako radní, než jako zastupitel.
Jaký je tvůj kulturní sen pro Tábor?
Utopie číslo jedna: znovupostavení táborské synagogy. Zapsala se do srdcí mnoha lidí, kteří vyrůstali ve stínu těch dvou kupolí,
a bolavě tu chybí. Je to vyražený zub na tváři
města a na jeho panoramatu.

Město dětem a medvědům!

Jsou snahy postavit tam parkoviště,
zdá se ti to adekvátní?
Znám projekt, který počítal s podzemní i nadzemní budovou s gastroprovozem a toaletami, nemělo tam být parkoviště, ale terminál
autobusů, ale ukázalo se, že to nejde postavit.
Z památkového, technického ale i finančního
hlediska je to nerealizovatelné.
Ale zpátky ke snům…
V té nehmotné oblasti bych si přál udělat
v Táboře opravdovou velkou přehlídku staré hudby. Já se to snažím malinkým střípkem — trojicí letních koncertů. Potenciál by
pro to v Táboře byl, ale bez velké finanční
podpory města by se to neobešlo.
Pomýšlel jsem také na stálou galerii výtvarného umění, která by nesla jméno Karla Valtera. Hodila by se na to například, dnes ještě v rukou státu, budova v Palackého ulici.
Sen, který se ale může zrealizovat, je právě už zmíněná Křižíkova elektrárna, Táboru by velmi prospěla edukativní expozice
typu IQ park, zaměřená na techniku a energie, což je dnes tak aktuální téma. Zároveň
by to na cestě ze sídlišť do centra podél řeky fungovalo jako výletní odlehčovací místo. Kromě turistů by to sloužilo i táborským
občanům, cyklistům, vodákům. A nakonec
dobře uchopená expozice v Křižíkově elektrárně by se mohla stát právě onou lokální
značkou, která přerostla náš region.

.

Zpomal!

30
km

Proč 30? Věděli jste, že riziko smrti při
srážce s automobilem v 30 km/h je 5%
a v 50 km/h 55%? Budeme plošně zklidňovat dopravu. K tomu využijeme rozšíření a vytvoření nových zón 30 a úpravu křižovatek (tam, kde je to možné) na
systém přednosti z prava. Doprava bude plynulejší, budeme se cítit bezpečněji
a nakonec i vzduch bude čistější.

Je opravdu dobré v době klimatické změny vytvářet velké betonové plochy? Není.
Naopak, budeme Tábor zazeleňovat a přetvářet tak, aby nebyl jako rozpálená pec...

.

a Tělovýchovná zařízení města
Otevřenost městského úřadu je v zásadě
v pořádku, hodně věcí se povedlo, třeba se
zveřejňují na můj návrh hlasování nejen v zastupitelstvu, ale i v radě města, ale velká část
agendy města je převedená na s.r.o. a ty jsou
uzavřené a bez veřejné kontroly. Na radnici se do toho desítky let nesáhlo. Chtělo by
to podívat se na dosavadní fungování a kompetence s.r.o a městského úřadu, a na základě toho přijít s novou koncepcí. Například
u kultury chceme, aby to dělala jiná organizace než úřad, ale podle mě by to měla být
příspěvková organizace města, v žádném případě ne s.r.o. Dokonce si myslím, že v Táboře je městských s.r.o. obecně hodně. Kvůli
efektivitě a úsporám na provozu by bylo lepší některé sloučit.

Proč si myslíš, že je pro město tak důležitá
kultura a kulturní politika
Vnímám kulturu jako jednu ze zásadních
věcí, kterými člověk, jak obyvatel města, tak návštěvník, svůj život naplňuje. Je
územím, na kterém může člověk prožívat
a sám sebe sdílet. Charakter místa, města je kulturou hodně ovlivňován. Kulturní nabídka by měla být dostatečně pestrá
a široká tak, aby si v ní mohli podle svého zaměření a vkusu vybrat všichni. Město
by tak mělo podporovat kulturní projekty
rozmanitého charakteru (od těch zaměřených na velké množství návštěvníků po individuální umělecké projekty), a tím kultivovat město a jeho obyvatele.

Jan
Mácha
v rozhovoru
s Josefem
Horváthem

Jeden z pilířů Jinak! je Tábor solidární.
Jak by sis to představoval z perspektivy
sociálních služeb?
Tábor má slušnou a pestrou nabídku sociálních služeb. To je pozitivní. Jsou tu ale minimálně dva problémy, které vidím. Zaprvé
chybí některé typy služeb, například osobní asistence, dům pro osoby se zdravotním
postižením, multidisciplinární tým pro děti…A za druhé kapacita sociálních služeb je
omezená, což může vést k odmítání zájemců
nebo v některých případech k „ředění“ intenzity poskytované podpory a péče, tedy k určitému snižování kvality.

…a omezení kapacity souvisí s penězi?
Nedostatek peněz považuji za klíčový problém. Město vydává víc na městské osvětlení či úpravu zeleně než za sociální služby!
A z toho budgetu je největší část vyčleněna G-centru, tedy příspěvkové organizaci
města, která se stará hlavně o seniory. Na
podporu těch ostatních čtyřiceti! organizací, které se v Táboře starají řádově o tři
tisíce lidí z ostatních cílových skupin, je
vyčleněno jen 3,8 milionu korun, tedy necelá čtyři procenta všech jejich rozpočtů.
Letos žádaly tyto organizace o 7,1 milionů.
S ohledem na to mi přijde legitimní navýšit
objem dotací na osm milionů, a tak podporovat všechny znevýhodněné skupiny obyvatel stejně.
…není to moc?
Uvědomme si, že součet rozpočtů těchto organizací je přibližně 100 milionů korun, takže případná podpora od města by byla přibližně osm procent. Neziskovky rozhodně
svoje rozpočty nijak „nenafukují“. Potřebují zaplatit hlavně své zaměstnance a základní provoz — energie, pohonné hmoty, telefony, hygienické potřeby, zákonem dané vzdělávání.
Jak by sis představoval spolupráci města
s organizacemi poskytujícími sociální služby?
V Táboře mi chybí setkávání zástupců města
s jednotlivými poskytovateli. Ve hře je řada
témat, třeba nedostatek asistenčních a odlehčovacích služeb, nebo chybějící domov pro
osoby se zdravotním postižením, které vinou
zhoršeného zdravotního stavu už nemohou
být v domácím prostředí. Jinak město teď postavilo nový domov pro seniory. Populace ale
stárne a není možné stavět další a další taková zařízení. Měli bychom se zaměřit i na rozvoj terénních a ambulantních služeb, případně dalších alternativ.
V jiných městech se řeší vznik takzvaných
mezigeneračních komunitních domů, kde by
bydleli studenti spolu s důchodci, rodinami

… Mohli bychom mít něco podobného
v Táboře?
Tenhle typ bydlení je užívaný třeba v Nizozemí. Mladé rodiny či studenti mají snížené
nájemné za to, že se nějakým základním způsobem starají o starší obyvatele, popovídají
si s nimi, nakoupí, pomohou s drobnostmi.
Obdobně by to mohlo fungovat i pro lidi
s nějakým druhem postižení. Myslím si, že
to je jedna z cest jak systému odlehčit a zachovat určitou přirozenost soužití.
Já jsem se letos přes organizaci pátečního
vaření pro potřebné dostal k otázce
bezdomovectví a všiml jsem si, že tu chybí
ubytovna pro ženy.
Je tu azylový dům pro ženy a matky s dětmi, ale ten z logických důvodů nemůže fungovat jako noclehárna pro ženy, které žijí na
ulici. O jiných možnostech nevím. Zatím si

co s těmi, které nemají prostředí na to, aby
jim to vůbec ve škole mohlo jít?
Za nevhodným prostředím bohužel často stojí předlužení a nevhodné bytové podmínky rodin. Mnoho rodin nemůže požádat
o osobní bankrot, protože k tomu musí dosahovat určité výše příjmu odvinuté od životního minima. Té ale vzhledem k nízké kvalifikaci a pracím, které vykonávají, často nemohou dosáhnout. A proto bydlí v nevhodných
podmínkách a jejich děti se vinou toho špatně učí, takže pak opakují cesty svých rodičů.
A vzhledem k tomu, že řada lidí nedluží jen
městu či státní správě, nepomůže jim ani právě probíhající „Milostivé léto“.
Co housing first? Může pomoct lidem
bez prostředků, které by čekalo už jen
bezdomovectví. Jak hodnotíš táborskou
snahu o rozvinutí sociálního bydlení?

Po milimetrech něco zlepšovat,
tvořit, spolupracovat,

to nikdo nevzal za své. Pokud ale bude město
vědět, co potřebuje, může navázat spolupráci s organizacemi, které by tohle téma mohly řešit…
Jak konkrétně se dá pomoct lidem na
okraji společnosti, aby po nich do problémů
nespadly i jejich děti?
Svoji roli určitě může hrát škola, kde by se
mělo pro děti ze znevýhodněných rodin vytvářet vstřícné a chápající prostředí, zaměřené hlavně na posilování jejich silných stránek. Kolem dítěte a jeho rodiny by měla
vzniknout podpůrná síť. Důležité je v tomto
ohledu vzdělávání samotných učitelů, ale také propojení s dalšími odborníky, jako jsou
školní psychologové a preventisté, sociální
pracovníci…
Co s dětmi, kterým nejde učení? Respektive

Housing first je úspěšný skandinávský model,
který se začíná šířit i u nás. Základem je zajištění vlastního bydlení s následnou multioborovou podporou. Ukazuje se, že je to i ekonomicky výhodné. Jsem rád, že se nám v Táboře
podařilo otevřít cestu k bydlení i pro lidi sociálně znevýhodněné, kteří by nemohli o získání bytu soutěžit, ale osobně bych se chtěl myšlence Housing first ještě více přiblížit.
Co se v Táboře v sociálních službách nedaří.
No já bych to možná na závěr zakončil spíš
pozitivně, takže si pojďme raději říct, co se
v Táboře v sociálních službách daří. I přes finanční a systémové nejistoty vidím, že to kolegové v sociálních službách nevzdávají, neprchají hromadně za lepšími mzdami, že se
snaží alespoň po milimetrech něco zlepšovat,
tvořit, spolupracovat, hledat řešení mnohdy
neřešitelných situací.

.

Anketa kandidátů Jinak! 1. Jakou věc byste
si s sebou vzali na opuštěný ostrov 2. Kdo je
váš hrdina? 3. Co byste udělal v Táboře jinak,
kdybyste měl(a) kouzelnou hůlku?

provozovatel
vodních elektráren
a nabíječek
pro elektromobily→

Pavel Kuchař

učitel
na průmyslovce→

←učitelka

←ředitel
Husitského
muzea
a jáhen

Michal Krejčí

asistenka→
←ředitele

Kateřina Mikulandová
Jakub Smrčka
Michaela Petrová

1. Úplně pragmaticky: nůž, s ním se
dá přežít. 2. Obyčejný člověk, který
každý den najde sílu jít dál po své
cestě, i když je plná překážek.
3. Zlevnila bych lidem život
v Táboře.

←učitel

1. Nůž 2. T. G. Masaryk 3. Nejdřív
bych postavil zbořenou synagógu,
pak bych udělal „Husákovo ticho“
pod Křižíkovým náměstím, vrátil
bych zeleň a stromy na Masarykovo
náměstí a pak bych chladil hůlku na
další akce.

nakladate
lk
a spisova a
telka→

1. Kytaru 2. Willy Fogg
3. Zrušil bych herny.
muzejní
pedagožk
a→

1. Do jaké praktické věci, kromě
koberce, se ještě dá zabalit vlastní
muž? Kdyby to nevyšlo, tak alespoň
škrtátko, nůž, tlustý sešit a tužku.
2. Matka Tereza a Pipi dlouhá punčocha 3. Udělala bych z Křižíkova
náměstí skutečné náměstí a postavila
v Táboře univerzitu i se studentským
kampusem

knihkupkyně→

Vendula Šimotová
Michaela Janovská

Jan Mácha
Petr Mikuláš

asistenka
←pedagoga

1. Knihu The Stand od Stephena
Kinga. 2. Byl a je můj tatínek, pan
František Chval z Měšic 3. Tábor je
krásný, ostatní problémy mají svá
řešení, takže nic.

ředitel
Fokus Tábor→

Tereza Horváthová

1. Teleport.
2. Štěpán Gavenda, Václav Morávek, Dagmar Burešová.
3. Změnil náhled na Sojčák.

1. Předpokládám ostrov v teplomoří
— takže švýcarák (a příručku, jak
přežít na opuštěném ostrově).
2. Každý, kdo dokáže vzdorovat
nepřízni osudu nebo zvůli odlidštěného systému. Superhrdinou pak
ten, kdo při tom ještě dělá něco pro
druhé! 3. Jízdní kolo jako samozřejmý, tj. vítaný prostředek pohybu po
městě (to už mě, vedle sociálních
témat, drží dlouho).

1. Na pustý ostrov bych si vzala
rodinu. 2. Superman.
3. Přičarovala bych lidem trochu
víc pokory.

hudebník
a pedagog→

Ondřej Kříž

Kateřina Nimrichtrová

1. Victorinox a sirky.
2. Táta. A Milada Horáková.
3. Dostupné a důstojné bydlení
pro všechny.
←advokát Karel Novák
& vš učitel 1. Rozhodně nůž. 2. Od dětství to
byl Albert Schweitzer, teolog, misionář a lékař. A později Přemysl
Pitter. 3. Pravidelnou MHD v intervalu po pěti minutách, aby to tu už
jezdilo jako v opravdovém městě.

Miloš Tuháček

1. Při své nepraktičnosti bych tam
asi příliš dlouho nepřežil. Vzal
bych si tedy s sebou nikoliv věc, ale
psa. Aspoň by mi tam bylo při tom
umírání veseleji. 2. Nikdy jsem asi
neměl žádného „hrdinu“ či vzor,
ale nejvíce si asi vážím těch několika málo lidí, kteří v naší zemi i jinde nezištně a naplno bojují o to,
aby se životního prostředí ničilo
aspoň o něco méně, než se dosud
každodenně ničí. 3. Ozelenil bych
Budějovickou ulici a udělal bych
Tábor přívětivějším městem pro
chodce. Nejraději bych pak byl,
kdyby ta kouzelná hůlka navíc dokázala rozkovat betonovou plochu
na náměstí TGM nebo zabránit
stavbě dalších a dalších přeložek
(či jak se dnes všechny ty novodobé požírače krajiny nazývají)
datová
analytičk
a

→

ředitelka
Montesori
školky→

Karolína Mairychová

1. Nůž — škoda, že jen věc, jinak
bych si vzala své děti. 2. Jedním
z hrdinů je pro mě Alan Greenmore
z knihy Bůh chodí po světě vždycky
inkognito. 3. Vykouzlila bych z Jordánu moře a více písečných pláží!

student→

Luděk Sedláček

1. Satelitní telefon. 2. Kdo mi
zpříjemní den. 3. Vrátil zpět
některá místa, co vzala doba.
lékařka→

učitelka→

Pavla Janáková

1. Pokud bych si nemohla vzít lidi,
které miluju, tak tedy telefon se
solární nabíječkou.
2. Každý, kdo bojuje za lidskost.
3. Bryskně opravené všechny pozemní komunikace.

důchodce
a ředitel
nadace
Miroslava
Šaška→

Stanislav Dvořák

Denisa Tichá

ekonomka
a účetní →

1. Deník a tužku.
2. Každý, kdo dává význam životu
tím, že se stará o druhé.
Lucie Wiererová
3. Ze Starého Města by zmizela
1. Knihu, stan a spacák. 2. Všichni
auta, z celého města casina, herny
lidé, kteří se nevzdávají v obtíža sexshopy, nevkusné poutače
ných životních situacích. 3. Poa plastové vývěsní štíty.
užila bych kouzlo na dopravou
Přibyla by zeleň v centru, dostupucpané město
né bydlení pro všechny, lepší trasy
pro kola a koloběžky, školy by
zdarma využívaly stadion Míru,
maturanti by neplatili pronájem
místa plesu atd…
←živnostník
←služby pro
lesnictví
a zemědělství

1. Pokud bych tam byl nedobrovolně, tak satelitní telefon a solární
nabíječku; při dobrovolném pobytu
bych si vzal s sebou všech 7 svazků
Proustova Hledání ztraceného času.
2. Od časů dětského okouzlení
dobrodružnou četbou je to cestoJiří Loskot
vatel, biolog, etnograf a spisovatel
1. Rybářský prut.
Alberto Vojtěch Frič 3. Stačilo by
mi jednoduché kouzlo, kterým bych 2. Mahátma Gándhí.
otevřel několik let zavřenou pěšinu 3. Tunel pod Budějovickou ulicí.
po hrázi Jordánu

projektová
manažerka, ředitelka
sociální firmy→

Diana Míková

1. Loď 2. Saga Norén
3. Zregulovala bych vizuální smog.

Radka Rybáková

1. Spřízněnou duši.
2. Každý, kdo vstane, přestože už
fakt nemůže. 3. Všechna parkoviště
a betonové plochy bych zatravnila.

Zdeněk Plášil

1. Loď. 2. Jára Cimrman
3. Omezení byrokracie.

vedoucí chráněné dílny
Diakonie Rolnička→

provozovatelka
kavárny a galerie→

Petra Klváčková

1. Multifunkční nůž.
2. Můj Hrdina je člověk, který
riskuje nebo položí život za jiné,
či za Pravdu. 3. Vymizela bych
„parkoviště“ z Žižkova náměstí.

!
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Nepro

Josef Horváth

1. Velký blok papírů. 2. Všichni, kdo
s vidinou klimatické katastrofy před
očima každé ráno vstanou a jdou
s novou energií bojovat za život
na Zemi. 3. Chtěl bych proměnit
všechny táborské ulice (dnes plné
automobilů) v zelené oázy, ve kterých by se procházeli a projížděli
spokojení, tolerantní a k svému
okolí citliví lidé.

1. Deníky Virginie Woolfové, protože v nich vždycky najdu něco
skvělého, moudrého a silného.
Navíc mi vždycky byla tou nejlepší
společnicí. 2. Každý, kdo jen tupě
nejde s davem a plave proti proudu. Ti, kdo mlčí a jen tiše přihlížejí, svět nikdy lepším neudělají.
3. Wingardium leviosa — protože
Tábor je krásný z výšky a kdo to
z téhle perspektivy uvidí a bude
ho chtít takový udržet, má nárok
tady žít.

ICT konzultant
a hudebník→

1. Piano.2. Ray Charles.
3. Zákaz parkování na náměstí.
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1. Svou ženu… ale pokud jen věc,
pak tedy Bibli.2. Verneův Kapitán
Nemo, Nikola Tesla, z těch žijících
— Elon Musk. 3. Dopravní řešení,
umožňující tranzitní dopravě ze
všech směrů z dálky objet město.

Ivan Mrkvica

1. Samozřejmě knihu a to konkrétně Stopařova průvodce po Galaxii
— je tam návod jak se odkudkoliv,
ne sice kamkoliv, ale alespoň někam
dostat a jako bonus tam vyřešili
smysl života. 2. Mnozí mí přátelé či
známí, kteří se starají o lidi prchající před válkou, nebo o lidi kteří
jsou z jiných důvodů v nouzi.
3. Situoval bych veškerou dopravu
pod zem a celé město by bylo pěší
a rekreační zónou. A vytvořil levné
a dostupné bydlení v záplavě zeleně

