
Dne   25. 9.    se    ve     Sportovní     hale 
v Chrudimi       uskutečnil         exhibiční 
futsalový       zápas      Týmu         primáře
a zastupitele Davida Kasala a Týmu 
ministra dopravy Pavla Dobeše. Ministr 
Dobeš zde tímto neformálním způsobem 
zakončil oficiální návštěvu Pardubického 
kraje. 

V úvodním slovu se kromě sportovních 
úspěchů     mluvilo     také     o    obchvatu
Chrudimi, který je hlavním dopravním 
tématem regionu. Ministr Pavel Dobeš 
naznačil, že se pokusí najít řešení, 
například ve formě odložených plateb 
a MUDr. David Kasal slíbil, že bude 
dodávat i nadále ministerstvu maximum 
možných informací a situaci se bude 
pečlivě věnovat. 

Oba    kapitáni    se     rozhodli       zaplatit 
za každý vstřelený gól a vybranou částku 
10.000,- věnovali ve prospěch Dětského 
oddělení Havlíčkobrodské nemocnice. 
Šek si přišel převzít primář oddělení 
MUDr. Michal Pipek osobně.

MUDr. David Kasal se v rámci své předvolební tour setkává 
s  voliči  po  celém  regionu. Nezůstává   vždy   ale  jen u  slov 
– kandidát   do   Senátu   v   rámci   své    kampaně    rozdává
“Lék  pro  lepší  politiku”  –   mentolové  bonbonky  Kasalen. 
Skutečným lékem pro politiku ale bude, pokud 12. a 13. října 
přijdete volit. Třeba právě pana primáře Kasala.

MUDr. David Kasal v rámci své lékařské praxe asistoval 
u téměř 4000 rizikových porodů.
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MUDr. David Kasal – nezávislý kandidát do Senátu
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David Kasal: Přináším ozdravení pro Senát.
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Pokud ke mně jako k dok-
torovi přijde pacient s tím, že 
má nějaký problém, nejdříve 
musím stanovit diagnózu a pak 
ho teprve léčit. V politice je 
nutné postupovat úplně stejně 
– nejdříve  zjistit   co   je  špatně 
a potom se pomocí legisla-
tivních opatření pokusit situaci 
změnit. Ozdravit.
Jmenuji se David Kasal a již 
dvacet let působím na dětském 
oddělení Chrudimské nemoc-
nice, kde také zastávám funkci 
primáře. V roce 2010 jsem se 
rozhodl   vstoupit    do    politiky 
a hned v prvních volbách jsem 
uspěl – díky preferenčním 

hlasům     jsem      byl       zvolen 
do zastupitelstva Chrudimi. 
Vidím ale, že mnoho důležitých 
rozhodnutí není jen v rukou 
obcí,     proto    nyní    kandiduji  
do Senátu, kde bych se rád 
pokusil    zlepšit    život   (nejen) 
ve svém regionu.
Jako velmi závažné zde vidím 
zachování dostupnosti a roz-
sahu akutní zdravotní péče. Mít 
adekvátní        pomoc        rychle 
a na dosah ruky je v mnoha 
případech životně nezbytné. 
Plánované přesunutí oddělní 
nemocnic nebo jejich částí 
do centralizovaných zdravot-
nických zařízení může nejen 

znepříjemnit život mnoha 
pacientům            cestováním 
ale v mnoha případech to jejich 
život přímo ohrozí. A to by se 
nemělo nikdy stát!
Dalším důležitým problémem 
je neúnosná dopravní situace. 
Dlouho slibované obchvaty 
Chrudimi a Havlíčkova Brodu 
se již stávají opravdovou nut-
ností. Jako chrudimský občan    
jsem            se            dlouhodobě 
a intenzivně zajímal o možnosti 
a dění kolem místního obchvatu 
a nepřestal jsem se zajímat ani 
nyní jako zastupitel. Zvolíte-
li mě  za Senátora, věřte, že 
udělám vše pro to, abych našel 

řešení také tohoto problému.
Proč kandiduji do Senátu?
Slýchávám od potenciálních 
voličů,     že      nechtějí       přijít
o dobrého doktora. Ano, 
medicinu mám nesmírně rád, 
nevzdám se jí a primářem 
dětského oddělení zůstanu i na-
dále. Rozdělením práce svému 
týmu             si           pohlídám 
jednak         správné          zákony 
v Senátu (průběžně si tyto 
úpravy vyzkouším i v praxi), 
tak i bezchybný chod dětského 
oddělení. Na sliby politiků 
kolem mě se již nechci spoléhat, 
raději zkusím důležité věci 
změnit sám!



Kde je problém v českém zdravotnictví?
Problémem našeho zdravot-
nictví je, že od přechodu na 
pojišťovenský          systém 
v roce 1990 nebyla předložena 
koncepce        rozumného 
a rovnoměrného rozvoje jak 
nemocniční tak ambulantní 
péče. Toto ve spojení s eko-
nomickou krizí pak vede 
představitele pojišťoven a státu 
k neuváženým a nepocho-
pitelným zásahům do systému 
zdravotní péče, kdy se šetří 
za každou cenu.

Příkladem nesmyslného 
šetření je zamýšlené rušení více 
než 50%  dětských  oddělení 
v celé republice, protože mají 
nízkou obložnost. Na kvalitu 
péče se přitom vůbec nebere 
zřetel. Do obložnosti dětských 
oddělení se však nezapočítávají 
(patrně úmyslně) doprováze-
jící rodiče, i když na posteli 
prokazatelně leží. Pak by totiž 

obložnost byl dvojnásobná, 
a to už by se rušení oddělení 
občanům špatně vysvětlovalo.

Zdravotní  péče  –  spolehlivá 
a kvalitní – je jednou ze základ-
ních potřeb každého občana. 
Musí ale být dostupná a to 
pro všechny. Co nám je platné 
špičkové pracoviště vzdálené 
50 km, když se tam nejsme 
schopni dopravit včas? A když 
už se tam dostaneme, máme 
jistotu, že se o nás v zařízení 
postarají? Že mají zrovna 
volná lůžka? Zejména některé 
rodičky, které musejí přejíždět 
od porodnice k porodnici, by 
nám o tom mohly vyprávět!

Co tedy dělat? Nerezignovat 
a bojovat o svá zdravotnická 
zařízení a tím i o svoji zdravot-
ní péči, bránit se nelogickému 
a nesmyslnému okrajování 
některých oborů nebo činností 

nemocnic. Brzy bychom totiž 
mohli  zjistit,  že  nám  chybí 
a komplikují poskytovaní 
zdravotních služeb v celé 
nemocnici. 

Nesmíme ale zapomenout ani 
na zdravotníky, kteří se o vás 
starají. Jsou zahlcováni řadou 
administrativních, často i nes-
myslných činností, které brání 

a komplikují jejich nelehkou 
práci v přímé péči o pacienta. 

Řešením je odborná kontrola 
smysluplnosti přijímaných 
zdravotních zákonů. Kdo jiný 
totiž může poukázat na chyby 
v systému,    než      odborníci 
a   lékaři,   kteří   v  něm  chtějí 
fungovat co možná nejlépe?

Kdo je MUDr. David Kasal?

Chrudimský rodák a zastupitel. Téměř 20 let 
působí ve zdejší nemocnici na Dětském 
a novorozeneckém oddělení, 8 let ve funkci 
primáře. 14 let vede take alergologickou 
poradnu. Vystudoval Lékařskou fakultu 
Univerzity Karlovy. Je rozvedený a má 
čtyři děti.

•  Šance na zlepšení dopravní 
    situace v regionu.
“Udělám vše, co bude v mých silách, aby se zlepšila 
dopravní situace v Chrudimi a v Havlíčkově Brodě, 
zejména budu nadále podporovat stavbu obchvatu 
Chrudimi.”

•  Šance na zachování dostupnosti   
    zdravotní péče.
“Zasadím se o zachování stávajího rozsahu zdravotní 
péče v nemocnicích tak, aby nebylo nutné pro standardní 
ošetření cestovat desítky kilometrů daleko.”

•  Šance pro region!

David Kasal v Senátu to je:
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Doprava v regionu:

Chrudimský obchvat – kdy konečně bude?

David Kasal 
k tématu:
Pro mě byl právě obchvat Chru-
dimi důvodem, proč jsem vstoupil 
v roce 2010 do komunální politiky. 
Již tehdy jsem si vytyčil jako hlavní 
cíl prosazovat stavbu této důležité 
dopravní tepny. Právě proto 
jsem jako zastupitel Chrudimi 
soustavně vyjednával s několika 
ministry dopravy a snažil se po-
starat o jeden z hlavních problémů 
našeho města. A rozhodně ne bez 
výsledku!
Na podzim roku 2011 jsem díky 
panu  ministru  Dobešovi    zajistil 
33   milionů   na    archeologický  
výzkum, který je dnes z velké části 
proveden a samotná stavba se tak 
zase o něco přiblížila k realizaci.

Díky mému zájmu o toto téma 
dnes vím, že jeden z velkých 
problémů je v nedostatku in-
formací, které jsou o obchvatu 
podávány na patřičná místa – ať 
už na Ministerstvo dopravy nebo 
na Ředitelství silnic a dálnic. 
Osobně se snažím napomoci, 
například zajištěním kontaktů 
na vlastníky pozemků pod bu-
doucím obchvatem a podobně. 
Když vidím přístup ministerstva 
dopravy k naší situaci, nejsem 
proto stejně skeptický jako většina 
místních.  Vidím totiž opravdovou 
snahu vymyslet způsob jak obch-
vat postavit.

V mém pracovním životě mi vadí 
věta “Ono to nejde.” Vše má své 
řešení,   jen   je   potřeba   ho   najít!
Věřím proto, že obchvat bude brzy 
postaven!

V mém pracovním 
životě mi vadí věta 
“Ono to nejde.”“

”

Chybějící   obchvat   Chrudimi   významně   ztěžuje   život   nejen   obyvatelům    Chrudimi 
a okolních obcí, ale také všem návštěvníkům města. Kdo se někdy pokoušel přes den projet 
centrem města a musel se vyhýbat všem kamionům, stát v nekonečných kolonách, ten jistě 
ví, o čem je řeč.

Je škoda, že s tím vedení města a zodpovědní lidé léta nic nedělají.

Chrudim se tak “proslavila” i u mnoha přespolních. Bohužel ne jako krásné historické město, 
ale jako město beznadějně ucpané projíždějícími kamiony.

Chrudimský obchvat, tak jak je nyní plánován, byl navržen již v roce 1942. Od té doby se 
mnohé změnilo, včetně nové silnice od Pardubic, která končí nechvalně známou zatáčkou 
a křižovatkou smrti u Medlešic. Úsek Pardubice - Medlešice je totiž postaven jako jedna 
polovina čtyřpruhé komunikace (budoucí rychlostní silnice R37), spojující Hradec Králové, 
Pardubice a Chrudim. Jedná se v podstatě o jednu polovinu dálnice, kdy návrhové parametry 
vyhovují rychlosti 160 km/h. Tento úsek, dokončený 
v roce 2006, však končí v ostré zatáčce u Medlešic, 
kde už mnoho  řidičů   doplatilo  na  ukolébání 
se polovinou  rychlostní  silnice  od  Pardubic.

V   roce  2009   mělo   být   podle  původních 
plánů   pokračováno  s   touto  stavbou  dál,
a to ke křížení se silnicí I/17 u Kaufllandu 
a  v  roce  2010  měla být  zahájen   stavba 
další  části  obchvatu  a  to  od  křížení  se
silnicí   I/17   (od  Kauflandu)   kolem 
Slatiňan  až  do  Kunčího,  kde  se  má 
obchvat napojit na stávající komu-
nikaci I/37. Bohužel tato fáze již 
nebyla realizována.

V druhé polovině roku 2011 
se podařilo získat prostředky 
na archeologický výzkum 
pod    trasou   budoucího 
obchvatu. Tento výzkum 
je dnes z velké části 
proveden a termín 
stavby se tedy zdá se 
blíží.

Díky neustálé snaze 
MUDr. Davida Kasala 
dodávat ŘSD a Minis-
terstvu dopravy patřičné in-
formace, se stavba obchvatu 
jeví   den   ode   dne   reálnější. 
Můžeme       proto            doufat, 
že již   za   pár   let   nás     nebudou
kamiony v centru Chrudimi vůbec 
trápit.
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