
Moji podporovatelé
JUDr. Luboš Průša

emeritní starosta města 

Písek

„Pro mne, Písečáka, byl 

Tomáš Fiala jako významná 

spojnice písecké a 

strakonické nemocnice. Budiž 

naší spojkou i v Senátu.” 

MUDr. Helena Kozlíková 

lékařka

„Znám pana Tomáše Fialu 

jako nesmírně pracovitého

a slušného člověka, který je 

vždy ochotný pomoci 

druhým. Má volba je jasná.”

prim. MUDr.

Vilém Svoboda

ortoped

prim. MUDr.

Václav Vlášek 

gynekolog a porodník

Ilona Csáková

zpěvačka

Jaromír Hlaváč

starosta města Protivín

„Tomáš Fiala je dle mého 

názoru velmi vhodným 

kandidátem do Senátu, kde by 

se měl věnovat v případě 

zvolení oblasti zdravotnictví.”

Hubert Kořínek 

jednatel spol. 

FOLADALEN s.r.o.

Aleš Černý

trenér mládeže

RNDr. Jan Zahradník 

bývalý jihočeský 

hejtman, poslanec 

Parlamentu ČR

Miroslav Paleček 

písničkář

Ing. Pavel Pavel 

technik a exp. archeolog

„Tomáš Fiala dobře zná, díky 

své profesi, život a potřeby 

Písecka a Strakonicka. Za mě 

je svým citlivým lidským 

přístupem a profesním 

předpokladům tím správným 

kandidátem na senátora.”

  JUDr. Ladislav Faktor 

     senátor a podnikatel

    „Vždycky jsem si vážil lidí, 

kteří se pro vstup do politiky 

rozhodli až poté, co za sebou 

měli úspěšnou kariéru profesní. 

Pan doktor Tomáš Fiala je 

jakožto dlouholetý ředitel 

nemocnice bezesporu jedním

z nich. Takoví lidé jsou pro stát 

cenní, protože nežijí odtrženi

od běžného života a vidí 

problémy z lidské stránky. Věřím 

proto, že Tomáš Fiala by byl

pro Senát přínosem.”

Spolupráce písecké

a strakonické nemoc-

nice se nabízela po ce-

lou dobu jejich více 

než stoleté existence. 

Vždy jedna z nich měla 

některé odborníky  

resp. medicínské obory 

„silnější“. Měl jsem tu 

možnost být u domluv 

a následně u smlouvy

z roku 1997, která 

navázala na situaci

z první poloviny 90. let, kdy

v obou nemocnicích končily 

některé odbornosti, v každé

z nich jiné. Postupně se ve Stra-

konicích rozvíjela nukleární 

medicína a v Písku vyšetření 

magnetickou rezonancí. To

od roku 2018 nabízí pacientům

i Nemocnice Strakonice, a.s. 

V současné době poskytuje 

služby pro Strakoňáky především 

písecká ortopedie a mamografie. 

Pacienti z Písecka zase

do Strakonic dojíždějí hlavně 

kvůli gastroenterologii a plicní 

medicíně. Nejde však jen čistě

o medicínu. Ve vedeních obou 

zařízení těsně spolupracujeme

i ekonomicky. V holdingu 

Jihočeských nemocnic se 

sdružujeme ke společným 

výběrovým řízením na dodávky 

medicínských pomůcek. Úspěšná 

společná jednání vedeme

i s plátci zdravotní péče – 

zdravotními pojišťovnami. Obě  

nemocnice jsou pevnou součástí 

jihočeského zdravotnictví, 

neustále se modernizují a mají 

dostatek odborníků.

Strakonická nemocnice 

v posledních deseti 

letech investovala

do svého rozvoje přes 

1,2 miliardy korun,

za které například 

zmodernizovala 

pavilon operačních 

oborů s centrálními 

operačními sály

a multioborovu 

jednotkou intenzivní

a resuscitační péče, vybudovala 

na evropské poměry prvotřídní 

gastroenterologické centrum či 

otevřela pracoviště magnetické 

rezonance. Pýchou strakonické 

nemocnice je také porodnice

s moderními porodními boxy, 

kde je poskytována špičková

a komfortní medicínská péče.  

Mezinemocniční spolupráce

Písecko a já
Písek byl vždycky městem kultur-

ním, centrem vzdělanosti, zdravého 

patriotismu. Po sametové revoluci 

se stal i městem vyhledávaným 

pro úspěšné podnikání, průmysl – 

nyní mimo jiné např. automotive. 

Tyhle proměny jsem měl možnost 

sledovat – můj otec, lékař, byl 

původem Písečák. U prarodičů 

na Jiráskově nábřeží jsem trávil 

hodně času. S dědečkem rybářem 

jsem poznával Otavu a město Písek. 

Později jsem se hodně učil u svého 

mentora Petra Pumpra – jak řídit 

nemocnici.  Obě nemocnice k sobě 

mají doposud velmi blízko. Písecko 

a Protivínsko je  velmi aktivním 

regionem a mám zde hodně 

sportovních přátel. Často a rád sem 

jezdím - jak za kulturou, tak

za sportem, hlavně za tenisem.
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