
 

Jsem zpátky… 

 

Někdy se věci zkomplikují. Tak mě se zkomplikovaly infekční rakovinou 

madle, poněkud náročnou operací a delším pobytem v nemocnicích. Od října 

2021 až do konce dubna 2022 jsem se nemohl osobně účastnit čehokoli. Měl 

jsem ale asi štěstí, že pan primář Paska z Thomayerovy fakultní nemocnice ví 

jak na to a technologické vybavení ORL Krajské nemocnice v Českých 

Budějovicích je na úrovni. Musím jim zde všem poděkovat….. 

Co je tedy najednou 4.5.2022 šok? Z dnešního vystoupení Andreje Babiše 

ve sněmovně jako nejlepšího znalce, jak se léčí rakovina. Tolik blábolů, poté co 

jsem prožil a viděl u spolupacientů, jsem už dlouho neslyšel. Ale on se pan Babiš 

letos asi problábolí s celým ANO 2011 k zapomenutí. Napsal jsem mu mail v 

tomoto duchu. 

Takže o čem bych rád informoval, k čemu bych chtěl něco říci. 

Ukrajina 

 Doufám, že to Putin prohraje a Ukrajina se příští rok vrátí do svých 

původních hranic včetně Krymu. Je to pro demokracii důležité a nesmíme 

polevit v pomoci ukrajinskému národu, když zcela jasně bojuje i za nás. Rusko 

znám jak své boty. Byl jsem tam a viděl jsem věci, které vždy diametrálně lišily 

od toho, jak byly popisovány kdysi KSČ, pak KSČ(m) a na závěr prezidentem 

Zemanem a ministrem bývalé vlády Havlíčkem. Už v pamětech ruských 

legionářů z roku 1920 je sdělení, že Rusko je nespolehlivý kolos na hliněných 

nohou. Tak myslím, že se tam nic moc od té doby nezměnilo, včetně 

megalomanské agresivity. Já jsem tam byl osobně v roce 1963 a 1983 a viděl 

jsem to. Takže věřme Ukrajincům, protože vědí, za co bojují. Rus to neví a proto 

ničí a krade i na Ukrajině. Osobně se domnívám, že do v ČR budou nahrazeny 

ruské dodávky plynu a ropy, jinými dodavateli. Např. Norsko, USA, Kanada či 

Venezuela. Jsou mnohem to mnohem spolehlivější partneři. 

 

Blíží se místní a senátní volby 

 Tak zde mne potěšila zpráva, že na senátora za táborský senátní obvod 

bude kandidovat  Ing. Martin Kákona, Ph.D. ze Soběslavi. Osobně ho znám a 



jsem přesvědčen, že pokud bude zvolen, bude to nejlepší senátor jakého 

táborský volební obvod kdy měl. Zvláště po celkem nevýrazném působení 

současného senátora z ANO 2011. ThinkTA udělá maximum v jeho volební 

kampani. 

 ThinkTA se pokusí společně s pirátskou platformou „Senioři na 

palubě“ moderovat i lokální volby a přidat 8-10 podnětů k volebnímu 

programu, tak aby Pirátská strana získala co nejvíce voličů. Kluci se už poučili a 

já stále věřím, že se vrátí k původnímu Pirátským postulátům, s kterými šli do 

voleb v roce 2018 a díky tomu se snad Tábor a Táborsko posune a přestanou 

zde ubývat občané. Za poslední 4 roky ubylo v Táboře i díky Covid-19 přes 1000 

občanů. A nyní má Tábor trvale bydlících už jen 33 410. To je docel šok. Viz na: 

https://www.obyvateleceska.cz/T%C3%A1bor/T%C3%A1bor/552046  

 

Technologie budoucnosti R 4.0 

 Tak tento odstavec píši nesmírně rád. I s pomocí ThinkTA se povedlo 

uvést do reálného provozu technologii © Contio (www.contio.cz) pro 

bezobslužné prodejny a po poněkud zdlouhavém úřednickém procesu se s ní 

budou moci seznámit táboráci v červnu ve Vodňanského ulici, kde bude 

spuštěna vzorová kontejnerová prodejna. Jinak Contio prodejnu lze navštívit ve 

Strakonicích a v Brně a brzy i v Českém Krumlově v řetězci Coop. Jde skutečně o 

absolutní novinku z táborského originálního vývoje schopnou vývozu kamkoli 

na světě a řešící problém zaniklých prodejen na malých obcích a vylepšení 

života jejich občanů.  A zde je video: 

https://www.youtube.com/watch?v=re53p9qrRAU  

 Docela věříme současné vládě (pod vedením předsedy pana Petra Fialy 

za účasti ministrů i z Pirátské strany), že už nebude omezovat rozvoj venkova a  

uplatní zde nové užitečné technologie (za Babišovi vlády opomíjené) a pomocí 

nich dojde k reálnému snížení nezbytných životních nákladů včetně řešení 

vysoké Babišovské inflace v energiích, potravinách a bydlení. Nicméně je třeba 

přiložit ruku k dílu, nadchnout hodně mladých lidí a jaksi přebít nesmyslné 

Babišovo makání pro nic, max. pro Agrofert. 

 

 

 

https://www.obyvateleceska.cz/T%C3%A1bor/T%C3%A1bor/552046
http://www.contio.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=re53p9qrRAU


Závěr  

 Je mnoho informací a detailů, které by bylo dobré zmínit, ale ty mohou 

být rozebrány detailně v následujících článcích. 

 


