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Milí přátelé,
právě otevíráte nové,
v pořadí již druhé číslo
mého zpravodaje, ve kterém vás informuji o své
práci za poslední tři měsíce. Oproti prvnímu číslu
se nám to druhé trochu
rozrostlo, a tak Vám informace o mé činnosti
místo na 12 stranách přinášíme na dvojnásobku,
tedy 24 stranách. Přeji
vám hezké čtení, a samozřejmě i příjemně prožité
letní měsíce s Vašimi blízkými.

S podvýborem pro energetiku a dopravu
proti
dopravním
kolapsům

S náměstkem ministerstva dopravy Jakubem Kopřivou (uprostřed) během jednání podvýboru pro energetiku a dopravu.

Pětadvacátého dubna jsem předsedala senátnímu podvýboru pro energetiku a dopra-

Ředitelství silnic a dálnic a Ministerstvo

s velkou radostí v srdci. Povedla se výborná

dopravy zpřesní také informační světelné

věc, díky níž snad budeme moci lépe reago-

tabule na dálnici.

vat na kalamitní situace zejména na dálni-

To vše samozřejmě bude nutné vyzkoušet,

ci D1. Na jednání totiž kromě politiků přišli

a proto jsme se všichni dohodli na uspořádá-

také zástupci Integrovaného záchranného

ní cvičení na některém z uzavřených opra-

systému (IZS), mobilních operátorů a také

vovaných úseků dálnice D1. Zástupce Policie

České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo),

ČR k tomu poznamenal, že poté by bylo dobré

kteří všichni chtějí přispět k vyřešení tohoto

tento systém zavést i jinde, nejen na D1. Tech-

palčivého problému.

nicky to není problém, minimálně pro mo-

dohodli na těchto krocích – ČT by měla mít

Hana Žáková

pomoci.

vu a musím říct, že jsem se do Třebíče vracela

Po velmi konstruktivní debatě jsme se

Vaše

lal informační SMS o stavu kolon či možné

bilní operátory, kteří varovné SMS mohou
poslat prakticky kamkoliv po celé ČR.

zpřístupněn systém kamer na dálnicích,

Vše je nyní nutné podrobně připravit, tak-

aby okamžitě mohla přenášet obraz kolon

že jsme si dali zhruba půlroční lhůtu k dal-

a informovat v reálném čase. S tím souvisí

šímu jednání, kde zhodnotíme dosažené kro-

i zpravodajství ČRo. Je samozřejmé, že pokud

ky. Pevně ale věřím, že příští zimu nás už tak

chceme opravdu kvalitní a rychlé zpravodaj-

hrozná kalamita, kdy tisíce lidí zůstaly uvěz-

ství, není možné, aby se na místo vypravili

něny na dálnici D1 po celou noc, nepotká.

redaktoři a následně uvízli v kolonách. Zde
tedy musí pomoct právě technika.
Ta pomůže i všem řidičům, protože zástup-

Na novele o liniových stavbách budeme
pracovat souběžně se Sněmovnou

ci mobilních operátorů se dohodli na vytvo-

Dalším bodem jednání byla novela záko-

ření systému, jenž by lokalizoval mobily na

na o urychlení výstavby dopravní, vodní

dálnici či v její blízkosti, na který by rozesí-

Pokračování na straně 2.
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Práce v Senátu

S podvýborem pro energetiku a dopravu
proti dopravním kolapsům
Pokračování ze strany 1.

pokládám za velmi problematický, což přiznal i pan náměs-

a energetické infrastruktury (tzv. liniové stavby). Zde jsme

tek Kopřiva. Problém totiž je, že pokud se zpoplatní silnice

se s panem Jakubem Kopřivou, náměstkem ministra dopra-

I. třídy, doprava, hlavně kamionová, se přesune na silnice

vy, shodli, že chceme legislativní proces zrychlit. Novelu,

ještě nižších tříd, tedy „dvojky“ a „trojky“, které procházejí

kterou nyní projednává vláda, dostaneme tedy zároveň s Po-

i malými vesnicemi. Je jasné, že obce se jakémukoli zpoplat-

slaneckou sněmovnou. Takto na ní můžeme pracovat souběž-

ňování „jedniček“ brání. Složité bylo, že v době jednání se

ně, čímž vše uspíšíme.

střídali ministři dopravy, nicméně pan náměstek slíbil, že
nového ministra s tímto problémem seznámí okamžitě, jak-

Nechceme kamiony na silnicích 2. a 3. tříd

mile bude uveden do funkce.
Děkuji všem zúčastněným za jejich konstruktivní jednání

Třetím bodem bylo informování o plánovaném zpoplatně-

a přístup, Radce Novákové pak za vzornou organizaci.

ní dálnic a vybraných silnic I. třídy od roku 2020. Tento bod

„Lex Hnilička“ dává premiérovi a lidem kolem něj
nekontrolovanou moc nad financováním sportu
Druhý květnový den jsme v Senátu několik hodin jedna-

této agentury, jak by měla pracovat atd. Senát proto tuto no-

li o nové Národní sportovní agentuře, která by měla mít za

velu odmítl – ačkoli předpokládáme, že nás poslanci opět

úkol dostat sport mimo Ministerstvo školství, mládeže a tě-

přehlasují a novela vstoupí v platnost, a tedy vznikne i Ná-

lovýchovy. Zjednodušeně řečeno, měla by údajně pomáhat

rodní sportovní agentura.

lépe rozdělovat peníze jednotlivým sportům. Její vznik ini-

„Jediná věc, kterou pak můžeme dělat jako Senát, je to, že

ciovali poslanci za ANO a v jejím čele by měl být poslanec

si musíme počkat, jak začne agentura fungovat. Jak budou

za ANO, a zároveň bývalý reprezentační hokejový brankář

najmenováni místopředsedové agentury a jak bude najme-

Milan Hnilička. Zákonu o této agentuře se proto také říká

novaná rada, která spadá přímo pod svého šéfa. Ale de facto

„Lex Hnilička“.

to všechno bude vždy ovládat premiér. Podle něj se bude vše

Musím souhlasit s mým kolegou senátorem Janem Horní-

dít,“ vysvětlil kolega Horník. „V jeho rukou je obrovská moc,

kem, který předsedá Podvýboru pro sport a který s panem

která je nekontrolovaná.“

Hniličkou o této novele jednal s dalšími senátory v rámci ku-

Premiér s předsedou agentury tak budou moci rozdělovat

latého stolu. Pan kolega Horník se domnívá, že pan Hnilička

peníze dle své libosti.

byl do pozice zástupce této agentury vmanipulován svými

„Myslím si, že se jedná o obrovsky korupční prostředí. Za-

spolupracovníky z ANO, kteří ho – coby sportovní ikonu – vy-

tímco dříve se jednalo o rozdělování stovek milionů korun,

užili jako nosiče této myšlenky.

nyní to má být až 12 miliard korun,“ dodal kolega Horník.

„Jak pan Hnilička rozumí dobře sportu, tak nerozumí le-

„Bude to byznys, u kterého se bude různě uplácet. A bohužel,

gislativnímu procesu, když se na tuto cestu dal,“ řekl k tomu

i u nás v Senátu jsem slyšel, že někomu bylo nabídnuto: ‚Když

kolega Horník.

to uděláme, bude u tebe to sportoviště.‘ Tak už de facto začíná

Problém totiž je, že novela o sportu neproběhla normálním

korupce.“

legislativním procesem. K jejímu návrhu se nevyjadřovali

Divíte se, že jsme v Senátu něco takového odmítli? Je mi

odborníci, ale rovnou poslanci, přičemž oni sami tento ná-

jasné, že nás poslanci za Babišovo ANO a jejich spřátelené

vrh obdařili desítkami pozměňovacích návrhů. Z toho nám

strany přehlasují, ale něco takového jsme zkrátka přijmout

v Senátu vyplynulo, že oni sami asi nevěděli, co je prioritou

nemohli.

Z převodu nemovitosti by se neměla platit daň
Pokud převádíte nemovitost, mám pro vás skvělou zprávu.

soudí poslanci. Pokud vše projde hladce, můžete se těšit, že

V Senátu jsme totiž 2. května odsouhlasili, že se z převodu

při převodu nemovitosti ušetříte značné peníze.

nemovitosti nově nebude muset platit daň. Zákon nyní po-
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Práce v Senátu

Můj projev v senátním Výboru pro záležitosti EU
týkající se udržitelného rozvoje Evropy
Pro vysvětlení: Výbor pro záležitosti EU (VEU) se v dubnu zabýval udr-

V oblasti udržitelného rozvoje je nutné více upozorňovat například na

žitelným rozvojem (nejen) Evropy do roku 2030. Jako zpravodajka výboru

stále více se projevující klimatické změny. A to nejen upozorňovat, ale dů-

jsem však vyjádřila nesouhlas s pořadím bodů tak, jak nám byly předloženy

sledně jim i čelit. Dlouhodobě se mluví o rychle postupující Sahaře smě-

z EU, kde to nejdůležitější, tedy mírové soužití, bylo uvedeno až na jednom

rem na jih, a to i o několik desítek kilometrů ročně. Ubývají tak statisíce

z posledních míst. Nakonec se zjistilo, že tento nesoulad byl zaviněn chybným

či miliony km2 orné půdy ročně, což přináší chudobu tamních obyvatel

překladem, VEU přesto senátory, a potažmo i další zainteresované osoby

a jejich následné pokusy o migraci do bohatších zemí. Viz např. https://

a média, upozornil, že právě mír je pro splnění všech bodů nejdůležitější.

ct24.ceskatelevize.cz/svet/1334495-postup-sahary-ma-zastavit-zelena-zed
(podotýkám, že se jedná o reportáž z roku 2010, tedy před migrační krizí).

Vážení kolegové, diskusní dokument „Směřování k udržitelné Evropě

Právě vysázení „zeleného pásu“ napříč Afrikou by mohlo jednak pomoci

do roku 2030“ obsahuje celkem 17 bodů, jež organizace jako OSN či EU

místním obyvatelům, ale v návaznosti na to lidem na celém světě, a to

chápou jako nutné cíle k zachování životní úrovně nejen v Evropě, ale na

v oblasti udržitelného rozvoje, dále by tamním lidem přineslo práci a ob-

celém světě. Těmito body jsou 1. vymýcení chudoby, 2. vymýcení hladu,

živu. Bohaté země a globální instituce by si měly vytknout za cíl lidem

3. zdraví a kvalitní život, 4. kvalitní vzdělání, 5. genderová rovnost, 6. čis-

v těchto rozvojových oblastech vysvětlovat, jak je pro ně ekologie důležitá,

tá voda a sanitační zařízení, 7. cenově dostupná a čistá energie, 8. důstojná

jak jim může dát obživu a práci. Lidé v rozvojových zemí musejí jednou

práce a hospodářský růst, 9. průmysl, inovace a infrastruktura, 10. méně

provždy pochopit, že nelze spoléhat pouze na pomoc zvenčí, ale že pro ni

nerovností, 11. udržitelná města a obce, 12. zodpovědná spotřeba a vý-

také musejí něco udělat. Jak praví staré přísloví, lepší naučit lidi chytat

roba, 13. opatření v oblasti klimatu, 14. život ve vodě, 15. život na zemi,

ryby, než jim dát jednu ulovenou.
To s sebou přináší i nutnost bezpečnostních otázek. Rozvojové země

16. mír, spravedlnost a silné instituce, 17. partnerství pro plnění cílů.
Chápeme tyto body jako velice důležité, ale nesouhlasíme s jejich pořa-

jsou většinou velmi nestabilní (v případě „zeleného pásu“ se jedná o Bur-

dím. Bod číslo 16, tedy mír, spravedlnost a silné instituce, musí být zařazen

kinu Faso, Džibutsko, Eritreu, Etiopii, Mali, Mauritánii, Niger, Nigérii,

na první místo, tedy předřazen všem ostatním. Logika je zcela jednoduchá

Senegal, Súdán a Čad, rozhodně však nelze soustředit se pouze na těchto

– bez míru se nepodaří vymýtit chudobu ani hlad, nebude možné zajistit

jedenáct). Bohaté a vojensky vyspělé státy by měly mít možnost získat od

obyvatelstvu zdraví, kvalitní život, kvalitní vzdělání ani genderovou rov-

OSN silný mandát, který by jim dal možnost vojensky zasáhnout do vý-

nost. V případě války nelze předpokládat, že by nebyla znečištěna voda

vojů těchto nestabilních zemí tak, aby na místě fungovaly demokraticky

a nebyla by ani dostupná energie, ať už čistá či z fosilních paliv. V případě

zvolené vlády, bez diktátorů a zkorumpovaných úředníků. Tento mandát

války, kdy by hospodářství bylo nuceno plnit válečné plány, nelze očeká-

by zaručil, že vojska OSN či EU nebudou pouze přihlížet bezpráví, ale

vat důstojnou práci – a rozhodně by nenastal ani hospodářský růst, spíše

budou moci proti tomuto bezpráví i účinně zakročit. V minulých dnech

naopak. Průmysl a infrastruktura by byly zcela zničeny. Nerovnost by se

jsme si připomněli 25 let od genocidy ve Rwandě, kde během sto dnů bylo

naopak rozvinula v plné míře, protože by hlavní slovo měl ten silnější. Ve-

strašným způsobem povražděno zhruba 800 tisíc lidí. Tedy zhruba sedm

dení měst a obcí by byla ráda za každou korunu/euro/dolar, bez ohledu na

za minutu! Kdyby OSN v okamžiku, kdy přišly první zprávy o vraždění

to, zda by bylo jejich fungování založeno na udržitelné ekonomice. Nebyla

nevinných civilistů, začala konat a na místo poslala brigádu výsadkářů,

by možná ani zodpovědná spotřeba a výroba, protože v případě války by

kteří by důrazně vysvětlili každému člověku s mačetou, aby ji odhodil

se vše podřizovalo válečným cílům a válečnému hospodářství. Opatření

co nejdál, mohly žít statisíce lidí. A dalších 2,7 milionů nemuselo utíkat

v oblasti klimatu by musela ustoupit do pozadí, nehledě na to, že válečná

jako štvaná zvěř ze svých domovů do zahraničí (viz např. https://www.

mašinerie by těžko přijala taková opatření, aby neznečišťovala životní

irozhlas.cz/veda-technologie/historie/rwanda-genocida-vyroci-hutuove-

prostředí, nezvyšovala CO2 v atmosféře a neoteplovala tak planetu. Stejně

-tutsiove-vrazdeni_1904061200_och). Podobně si příští rok připomeneme

tak by nikdo nedbal o život ve vodě ve snaze zachránit si holý život. V pří-

25 let od masakru ve Srebrenici, kde vojáci OSN také jen přihlíželi, protože

padě války by samozřejmě také byl ohrožen život na zemi.

neměli mandát zasáhnout do konfliktu.

Souhlasíme s tím, že mírového stavu lze dosáhnout v případě partner-

Navrhujeme tedy toto usnesení: Senát Parlamentu ČR bere na vědo-

ství s jinými zeměmi, a proto stávající bod 17 doporučujeme zařadit na

mí „Diskusní dokument Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030“,

druhou pozici.

avšak navrhuje jeho důsledné přepracování, kdy budou body 16 a 17

V návaznosti na to doporučujeme dále v dokumentu předeslat, že boha-

přemístěny do popředí, tedy jako body 1 a 2. Jedině takto lze učinit

té země si vytknou za cíl pomáhat rozvojovým zemím například v Africe,

adekvátní opatření v dalších oblastech, které jsou uvedeny v bodech

a to zejména za účelem zastavení migrace z Afriky do Evropy či do Ameri-

následujících (nyní body 1 až 15, po úpravě body 3 až 17).

ky. Tuto pomoc lze chápat jak v oblasti udržitelného rozvoje, tak i v oblasti

Usnesení VEU dle mé zprávy:

bezpečnosti.

https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/91306/76533
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S učiteli chystáme velkou akci ke 170. výročí TGM
V pondělí 6. května jsem měla v Třebíči senátorský den
a kromě řady občanů jsem jednala i s učiteli z třebíčských
základních škol a Gymnázia Třebíč a Katolického gymnázia
Třebíč. Konkrétně s dějepisáři, s nimiž připravujeme velkou akci pro žáky 6. až 9. ročníků u příležitosti blížícího se
170. výročí narození prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka.
To si sice připomeneme až v březnu příštího roku, tato akce
ale rozhodně nebude jednorázová, potrvá několik měsíců –
a vyvrcholí právě v době oslav.
O spolupráci jsem požádala i pana Jaroslava Baštu z Muzea
Vysočiny Třebíč. Už nyní je jisté, že šikovní žáci se mají na
co těšit – ale rozhodně se nemusejí bát memorování údajů
a sáhodlouhých textů. Naopak si myslím, že je čeká pořádný

Jaroslav Bašta z Muzea Vysočiny Třebíč (uprostřed) přišel se zajímavým
nápadem, jak akci ozvláštnit. Jakým? Nechte se překvapit :-)

ranec zábavy, na který budou ještě dlouho vzpomínat.

Jednání o přímém vlaku do Prahy pokračují
Jeden z mých úkolů, které jsem si
vytkla ještě před vstupem do Senátu, byla práce na zřízení přímého
rychlíkového spojení mezi Třebíčí
a Prahou. Bylo mi jasné, že je to běh
na dlouhou trať (jak se píše i v článku vpravo), ale jsem ráda, že stejně
jako já se k této myšlence začínají
stavět i města a obce, které by z tohoto spoje také mohly profitovat.
Chci tedy poděkovat všem zastupitelstvům a radám, které o rychlíku
na Prahu zatím jednaly. Jak vidíte,
podporu tomuto záměru vyjádřili
v Třebíči a Okříškách, stejný názor
ale zazněl i ze zastupitelstva městyse Vladislav a z dalších obcí. Jejich
vedení vědí, že občané by přímé
vlakové spojení na Prahu uvítali.

Setkání s novým ředitelem SÚRAO
V senátorské kanceláři jsem v pátek 26. dubna přivítala milou návštěvu – pana Jana Prachaře, nového ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Velice ráda jsem se s ním seznámila,
a zároveň s ním prodiskutovala řadu věcí, které se týkají také našeho regionu. Zejména jsme se zabývali komunikací s veřejností, která za jeho předchůdce nebyla zcela
ideální, nastínili jsme si plánované termíny, situaci v připravovaném zákonu o zapojení obcí a také to, jak jsou v zahraničí řešena hlubinná úložiště.
Jsem ráda, že jsem se s panem Prachařem mohla setkat, a to nejen z důvodu, že
se jeho práce dotýká našeho regionu, ale že s jeho činností mohu seznámit i kolegy ze senátního podvýboru pro energetiku a dopravu, jemuž předsedám.
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Akce, jichž jsem se zúčastnila

Oblastní kolo soutěže mladých zdravotníků
Ředitelka ČČK Třebíč paní Hana Fukalová mě 9. května pozvala na oblastní kolo soutěže mladých zdravotníků, které se
konalo na ZŠ Týnská v Třebíči.
Překvapilo mě, jak jsou děti šikovné – jistě šikovnější než
mnozí dospělí, kteří by asi první pomoc nedokázali poskytnout, nebo by postupovali podle starých metod, jimiž by zraněnému mohli spíše ještě ublížit.
Děti soutěžily v transportu zraněných, obvazové technice,
pomoci při diabetickém záchvatu (hypoglykémii), mozkové
mrtvici a při úrazech. Právě stanoviště s ošetřováním úrazů
velmi přibližovala reálné situace. První z nich simulovalo
například dvorek, kde chlapec seká dřevo, sekera mu sklouzne a poraní ho na noze, a odražený kus dřeva zároveň zraní
vedle stojící dívku. Děti tak musely ošetřovat jak poraněnou
nohu chlapce, tak i rozbitou hlavu dívky a reagovat na následný otřes mozku. Další stanoviště mělo evokovat nehodu cyklistky, která srazila matku s dítětem. To nedýchalo,
a proto bylo potřeba je okamžitě resuscitovat, matka měla
navíc zraněnou nohu. Aby tyto situace byly ještě více reálné,
figuranti například propadali panice, čímž ztěžovali práci

Paní Hana Fukalová z ČČK je hlavní organizátorkou soutěže Mladých zdravotníků

záchranářům. Všichni soutěžící si ale poradili a zachovali

um nemuseli nikdy použít, ale jsem velice ráda, že první po-

chladnou hlavu.

moc zvládají tak bravurně. Protože je vždy lepší být pořádně

Soutěžilo celkem 65 dětí ve dvou kategoriích – ve starší,

připraven, než nepříjemně překvapen.

kde bylo osm týmů, vyhrály děti ze ZŠ Havlíčkova v Morav-

Když jsem s paní Fukalovou předávala dětem ceny, byla

ských Budějovicích, v mladší o celkovém počtu pěti týmů se

jsem hrdá na to, jak rychle dokážou analyzovat situaci a pus-

na prvním místě umístili žáci ze ZŠ Týnská Třebíč - D.

tit se do první pomoci. Kéž by všichni lidé věděli, jak se za-

Pro mě jsou ale vítězi všichni, protože co je větší vítězství,

chovat v krizových situacích, kdy rozhoduje každá vteřina.

než zachránit lidský život? Moc bych si přála, aby tento svůj

Ještě jednou gratuluji, děti, pro mě jste opravdu jedničky!

Beseda v mých rodných Ocmanicích
Pozvání do mé rodné obce Ocmanice

než 50 let, místy jsem si připadala jako

né doby v nás vyvolává mix emocí a to

17. března mě opravdu zahřálo u srd-

archivář. V každé z nich byl zachycen

vše ustát s nadhledem není jednoduché.

ce. Když jsem doma vybírala fotografie

nějaký důležitý okamžik našeho bytí,

Paní starostka Věrka Filipčíková a mís-

na besedu, v mnoha případech starší

emoce, příběh. Každá vzpomínka z růz-

tostarostka Jitka Borůvková s několika
dalšími velmi pěkně připravily kulturní dům, ve kterém se setkání uskutečnilo. Nechyběla květinová výzdoba,
občerstvení, čisto, útulno. Je znát, že
ve vedení obce jsou ženy. Beseda a povídání s lidmi, se kterými jsem prožila
část svého života, bylo zcela jistě obohacením pro nás všechny. Děkuji za
pozvání a milé přijetí a novému vedení
obce přeji hodně sil, mnoho plodných
myšlenek, které nechají růst, a spoustu
moudrých rozhodnutí.
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Ve Starči jednali dobrovolní hasiči
Velice ráda jsem 23. března přijala pozvání na Shromáždění představitelů dobrovolných hasičů okresu Třebíč. To
proběhlo ve víceúčelovém kulturním zařízení ve Starči a mě
velice potěšilo, kolik sem dorazilo delegátů.
Jejich práce si velice vážím, už proto, že ji dělají zcela zdarma, ve svém volném čase, na úkor svých rodin. Tito hasiči
dělají tuto činnost jako svůj koníček, ale je to koníček, který
dokáže zachránit lidské životy i milionové majetky.
Moc mě potěšilo, že jsem si s těmito obětavými lidmi mohla popovídat – a velice ráda se zúčastním i jejich dalších setkání. Hasiči jsou přesně tím typem spolků, které si zaslouží
podporu nás všech.
Děkuji panu Františku Hruškovi za pořízení fotografií.

Čáslavičtí mohou být na svou obec právem hrdí
kolika letech a také to, že zde mají velice aktivní společenský
život. Na tom se mj. podílejí i děti ze zdejší školy a školky, které byly jedněmi z hlavních aktérů při nedávných oslavách
777. výročí první zmínky o obci. Krásně upravená náves, jíž
vévodí kašna s husou upomínající na to, že „její“ sv. Martin
je patronem Čáslavic, je krásným důkazem toho, jak se zdejší vedení obce občanům již řadu let opravdu snaží vytvářet
pěkné podmínky pro život. Není divu, že Čáslavičtí získali
i řadu ocenění v soutěži Vesnice roku. Čáslavice mohou být
hrdy také na své rodáky, katolicky orientovaného spisovatele Bedřicha Fučíka (mladší ho možná znají díky skvělé knize Zakopaný pes, v níž zábavnou formou vysvětluje různá
přísloví a pořekadla) a socialistického spisovatele Bedřicha
Václavka. Panu starostovi Pavlovi Vařbuchtovi děkuji za
Sedmnáctého dubna jsem navštívila obec Čáslavice, kde

milé přijetí a přeji jemu a vedení obce ještě spoustu úspěš-

jsem se setkala s tamním panem starostou Pavlem Vařbuch-

ných projektů a spokojenost občanů. Jejich snažení, úspěchy

tou. Na Čáslavicích je vidět jejich proměna v posledních ně-

a další informace můžete sledovat na www.caslavice.cz.

Svátek matek v Jaderné elektrárně Dukovany
Letos již po patnácté přijaly pozvání ženy z energetického
regionu Dukovany, a to především starostky, ředitelky škol
a neziskových organizací do JE Dukovany oslavit svůj svátek
v elektrárně.
Do elektrárny přijíždím vždy ráda, a to nejen při příležitosti Svátku matek. Toto pravidelně organizované setkání
ženských osobností regionu mám ale obzvlášť ráda. Setkám
se zde totiž vždy s mnoha známými tvářemi ještě z dob mého
starostování. Je to příležitost popovídat si o tom, co nás těší
i trápí.
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Bál moravskobudějovické praktické školy
Na pozvání ředitelky Základní školy
a Praktické školy Moravské Budějovice
paní Miroslavy Zvěřinové a její zástupkyně paní Hany Plačkové jsem v pátek
26. dubna navštívila Školní bál, který
byl v letošním roce tematicky zaměřen
na CIRKUS. Bál jsem si opravdu užila,
hned v úvodu jsem prozradila, že se těším, až si s dětmi zatancuji, zazpívám
a něco nového se naučím. Moje mise
byla splněna bezezbytku. Z Moravských Budějovic jsem si odvezla spoustu pozitivní a láskyplné energie. Děkuji
vedení školy a všem pedagogickým pracovníkům, kteří se organizačně podíleli na zajištění Školního bálu. Odvádíte
velký kus velmi užitečné a smysluplné
práce, vlastně poslání. Kéž je vám vracena v podobě spokojených dětí a rodičů.

Zase jsme se na kole projeli po Rakousku
Cyklostezka v údolí Piestingtal v Dolním Rakousku, patří k jedněm z nejkrásnějších. V sobotu 27. dubna jsem
měla možnost navštívit ji již potřetí.
I tentokrát se účastníkům cyklistického putování líbila. Organizování výletů
mě baví, inspiruje a též zavazuje, abych
pro příště vybrala stejně půvabnou, ne-li ještě lepší lokalitu. Relax těla a potažmo i duše potřebuje každý z nás.
Děkuji všem za skvělou atmosféru.

Třebíčská „zdravka“ mě navštívila v Senátu
Velice ráda jsem 15. dubna prostorami Senátu provedla studenty VOŠ a SŠ
veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč.
Díky krásnému počasí jsme si mohli projít nejen vnitřní části, ale i Valdštejnskou zahradu. Mile mě překvapila
zvídavost studentů a jejich rozhled. Už
teď se těším na další podobné návštěvy
Senátu Parlamentu ČR.
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Budoucí španělští hasiči v Třebíči
Velice milou návštěvu jsem přivítala 7. května v Třebíči,
kam zavítali dva sympatičtí španělští hoši David a Miguel.
Byli zde na výměnném pobytu a doprovod jim dělala Pavlínka Havlenová, hasička a záchranářka, již jsem vám už dříve
představila coby dívku, která v hasičské disciplíně FCC překonává jeden rekord za druhým a sbírá sportovní ocenění
jako na běžícím pásu.
Oba kluci si měli s Pavlínkou o čem povídat, protože z nich
také budou profesionální hasiči. Pavlínka nám všem navrhla, abychom zašli společně na oběd, a musím říct, že jsem se
tak skvěle už dlouho nepobavila. Popovídali jsme si o studiu,
o České republice, o rodinách, o zvycích u nich a u nás, o tom,
co je ve španělsku trápí (nejvíce prý korupce, nezaměstnanost a migrace), mě zajímaly také jejich názory na politiku
a královskou rodinu.
Kluci chtěli ochutnat pravé české jídlo, a tak si vybrali vepřového vrabce se zelím a bramborovým knedlíkem a kroupovou polévku. Neumím španělsky, zato má dcera Katka
ano. Ta se bohužel oběda nemohla zúčastnit, ale lehce jsme to

Na Davida a Miguela budu moc ráda vzpomínat, bylo to ve-

vyřešili – stačilo vytočit její číslo, nastavit telefon na hlasitý

lice hezké setkání. Přeji jim, ať se jim v České republice vždy

odposlech a Katka už si s kluky vesele brebentila. Když jsme

líbí a ať se z nich profesionální hasiči stanou co nejdříve. Špa-

zavěsili, říkali, že by nepoznali, že mluví s Češkou.

nělsko na ně může být hrdé.

Valná hromada mikroregionu Horácko
Ve Společenském centru v Číměři se

Zabývali jsme se činností mikroregio-

významné orgány, jež dovedou pomá-

v sobotu 30. března konala valná hro-

nu v loňském roce, jeho hospodařením

hat svým členům, tedy obcím, které

mada "Horácko ekologického mikrore-

a také jsme volili novou radu. Zde bych

mnohdy mívají třeba jen několik desí-

gionu". Ten letos slaví krásných 20 let od

chtěla poděkovat všem zúčastněným,

tek obyvatel (v našem případě má pod

svého vzniku a už mnoho let sdružuje

že mě opětovně zvolili její předsedky-

sto obyvatel Kojatín, Přeckov a Třesov,

celkem 33 obcí od Tasova až po Kramo-

ní. Projevená důvěra je pro mě velkým

řada dalších se ale pohybuje jen těsně

lín, což jej řadí mezi ty větší. Jsem ráda,

závazkem, a to zejména proto, že hla-

nad stovkou). Tak malá obec má velmi

že jsme zde mohli přivítat nové staros-

sování bylo jednomyslné. Těším se na

omezené pole působnosti, a samozřej-

ty členských obcí a také hosty, jimiž byl

spolupráci se všemi svými kolegy. Vím,

mě i velmi malý rozpočet. Spojí-li se ale

třebíčský radní Jan Burda a paní Pav-

že jsou to lidé na pravém místě.

více obcí do mikroregionu, mohou do-

lína Buršíková ze společnosti ESKO-T.

Osobně mikroregiony chápu jako

kázat opravdu mnoho. V našem případě
je to třeba finanční podpora při společenských akcích v dané obci, vzájemné
půjčování party stanů na tyto akce či
podpora cestovního ruchu, který může
v mnoha případech silně pomoci ekonomice obce. Už proto chci mikroregionům
v Senátu co nejvíce pomáhat. Také bych
chtěla poděkovat Skupině ČEZ a Nadaci ČEZ, že ekologický mikroregion
Horácko dlouhodobě podporují. Jejich
spolupráce je naprosto prvotřídní a my
jsme za ni velice rádi a moc si jí vážíme.

8

Akce, jichž jsem se zúčastnila

Cena Mosty pro Hanku Nejedlou z Míša & Míša
někdy mi přijde až bezbřehá. Postiženým pomáhá například prodejem keramických lampiček, z nichž každá je
co kus, to originál – což z těchto lampiček dělá skvělý dárek pro vaše přátele
(teď za mě mluví osobní zkušenost, na
Vánoce jsem jich od Hanky koupila sto
třicet). Řada z vás už možná také navštívila svatební veletrh, který Hanka pořádá na zámku v Náměšti nad
Oslavou – a kde handicapovaní nejen
mívají módní přehlídky ve svatebních
šatech, ale dokonce i opravdové svatby. Letos mě Hanka požádala, abych
nad tímto veletrhem převzala záštitu,
což jsem velice ráda učinila, byť jsem
se jej z důvodu služební zahraniční
cesty bohužel nemohla zúčastnit.
Entuziasmus Hany Nejedlé je pro mě
S Hanou Nejedlou a třebíčským starostou Pavlem Pacalem na „Mostech 2018“

obrovskou inspirací. A snad také pro-

Osmadvacátý březen patřil nejen

štěstí a užíváme si života plného zdra-

to jsem s Hankou naladěna na stejnou

učitelům, ale i všem, kdo pomáhají

ví, a svět těch, kteří tolik štěstí neměli.

vlnu – jsem asi stejně tvrdohlavá a jdu

handicapovaným či nemocným. Tedy

Každý z nominovaných i oceněných

alespoň v třebíčském Hotelu Atom,

si zaslouží obrovský potlesk, mě však

Haničko, opravdu moc Tě obdivuji,

kde proběhlo celorepublikové finále

dvojnásob těší, že v kategorii „osob-

jak nezištně a obětavě pracuješ pro

ankety Mosty 2018 sloužící jako podě-

nost hnutí osob se zdravotním posti-

druhé, jak dokážeš plnit sny nejen

kování těm, kteří se denně obětují pro

žením“ zůstala cena v Třebíči – a to

sobě, ale hlavně svému okolí. Pokra-

druhé. Ocenění dostávali krásné plas-

zcela právem, protože jí odborná ko-

čuj v tom, protože takové dobré duše,

tiky vytvořené akademickou sochař-

mise ocenila Hanu Nejedlou za založe-

jako jsi Ty, bychom měli nosit na ru-

kou Jitkou Wernerovou. Zobrazují dvě

ní jejího spolku Míša & Míša.

kách.

si podobně jako ona za svým cílem.

propletené ruce – tedy podobné gesto,

Možná si vzpomínáte, jak jsem byla

Ještě jednou gratuluji k dnešnímu

jímž malé děti ztvárňují most. A právě

nadšená z prvorepublikového plesu,

ocenění, moc si Tě vážím a cením si

oni ocenění podávají ruce těm potřeb-

který Hanka společně se svými přáteli

toho, jak dokážeš lidem nosit štěstí.

ným, čímž vytvářejí most, jímž spoju-

pořádá ve prospěch handicapovaných

Vždycky Tě budu v Tvých aktivitách

jí dva světy. Svět nás, kteří jsme měli

– její činnost je ale mnohem obsáhlejší,

podporovat. Zasloužíš si to!

Ve škole je bomba, to je prostě bomba divadlo
Ochotnické divadlo je řehole. Vybrat
hru, nacvičit ji a pobavit diváka není
vůbec jednoduché. Hrotovičtí ochotníci pro letošní sezónu nacvičili komedii
s názvem Ve škole je bomba, kterou
představili v polovině dubna. Jak už
sám název napovídá, děj se odehrává
v prostorách školy, kde o veselé scénky
není nouze. Bavili se diváci a herci též.
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S „WiNkami“ jsem se dostala až k jádru
Kvůli tomu jsme musely projít i tzv.
hygienickou smyčkou, v níž je potřeba
se zcela převléct, a to včetně spodního
prádla. Dostaly jsme také dozimetry
pro naměření případných radiačních
látek.
Tak velká skupina žen si přirozeně
všímá jiných věcí než mužští návštěvníci, takže mnohé z nás zaujala i prádelna, v níž se perou ochranné osobní
pomůcky, které mají na sobě pracovníci v kontrolovaném pásmu elektrárny.
Milé dámy, každý rok tam vyperou 140
tun prádla, dovedete si to představit?
Jsem ráda, že elektrárna takové exkurze pořádá, a že mám tu čest patřit
Vedení Jaderné elektrárny Dukova-

zkratka pro „Women in Nuclear“, pře-

do společenství WiN Czech. Návštěva

ny uspořádalo 29. března setkání WiN

neseně tedy „ženy v jádru“. A až k jádru

Jaderné elektrárny Dukovany je pro mě

Czech, což je profesní sdružení žen

jsme se tentokrát opravdu dostaly.

vždy příjemným zážitkem – už z toho

pracujících v jaderných oblastech. Ono

Celkem se nás v elektrárně sešlo té-

důvodu, že zde mám spoustu přátel,

WiN je slovní hříčka – nejenže to ang-

měř třicet, přičemž nám bylo umožně-

o nichž vím, že své práci velmi dobře

licky znamená „vyhrát“, ale je to také

no podívat se až do reaktorového sálu.

rozumějí.

Kytka jako poděkování Aspoň pár dní dovolené
Tuto pěknou kytku jsem do-

S manželem jsme si na

stala od studentů a pedagogů

přelomu dubna a května po

Soukromé SOŠ a SOU Vostrý

dlouhé době dopřáli krátkou

Třebíč za to, že jsem jim za-

dovolenou v jižních Čechách.

jistila prohlídku Senátu. Moc

Třeboň, Nové Hrady, Jiří-

děkuji a těším se na viděnou

kovo údolí, Červené Blato,

u nich ve škole, kde si s nimi

Dobrá Voda – to vše stojí za

ráda popovídám o jejich stu-

návštěvu.

diu, ale třeba i o tom, jak to

Svezli jsme se i lodí po ryb-

v Senátu chodí a v čem všem

níku Svět, což mi připomně-

práce senátora spočívá.

lo naši Dalešickou přehradu.

Dobrovolnická odpoledne na Koutkově ulici
Opět jsem několikrát v rámci dobrovolnických odpolední zavítala mezi
skvělé lidičky v domově pro seniory na
Koutkově ulici v Třebíči. Čas strávený
mezi jejich obyvateli mě vždy nabíjí
energií, protože darovat svůj čas tam,
kde je ho zapotřebí, nikdy není jeho
ztrátou. Naopak, můžete jen získat. Děkuji všem, kteří se aktivně zapojují.
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Oběti i hrdiny války si musíme stále připomínat
To, že žijeme v míru, není samozřejmost – je to privilegium, jehož se generacím před námi nedostávalo. Proto
je nutné si připomínat hrůzy válek,
a proto jsme si dnes také připomněli
nejen všechny oběti, ale i hrdiny nejstrašnějšího konfliktu lidských dějin.
Druhé světové války, která skončila 8.
května 1945, tedy před 74 lety. Zdá se to
jako dlouhá doba – ale o to větší nebezpečí nám hrozí. Lidí, kteří si pamatují
válku, je bohužel čím dál méně, zato je
mezi námi čím dál více lidí, kteří nebezpečí různých ideologií bagatelizují, nejsou si jich vědomi, anebo těmto
ideologiím dokonce pomáhají opět vyplouvat na povrch. Žijeme v blahobytu,
o jakém se našim předkům mohlo jen
zdát, ale právě neustálá honba za bo-

Starostka Rešic Petra Jílková si zahrála v historické scénce, a tak byla oblečena do krásných dobových šatů.

hatstvím a za osobním vlastnictvím na

nula rešické padlé včetně výsadkářů

nit spolu s ní – a mimo jiné jí i zatleskat

úkor společenských hodnot nás o tento

Adolfa Opálky a Františka Pospíšila.

za to, jak se ujala své úlohy v krátké his-

blahobyt může připravit.

Petru velice obdivuji za to, jak i v tak-

torické scénce.

to malé vesničce dokáže zorganizovat
Rešické děti mohou jít příkladem

krásnou vzpomínkovou akci a jak do-

Zrůdné ideologie se schovávají za
medovými řečmi

To vše jsem si znovu uvědomila

káže působit na děti z Rešic, že pietní

8. května v Rešicích, kde jsem spolu se

akt sledují opravdu pozorně a ve vší

Ta pojednávala o okamžicích mobi-

svou dlouholetou kamarádkou, tamní

vážnosti. Zároveň jí velice děkuji, že

lizace v Rešicích v roce 1938, sehráli ji

starostkou Petrou Jílkovou, vzpome-

jsem se mohla této vzpomínky zúčast-

členové klubů vojenské historie, kteří
do role „paní starostové“ angažovali
právě Petru. Přiznám se, že jsem při
sledování toho, jak se v Rešicích roztahují Němci a jak musí zasahovat četnictvo a později i vojsko, měla slzy v očích
– zvlášť když člověk ví, co v dějinách
následovalo poté. Tato ukázka byla
opravdu velmi sugestivní, ale to je účel.
Lidé si tak uvědomí souvislosti a zamyslí se. Jak jsem řekla již v úvodu, je třeba si neustále připomínat, jak zrůdné
ideologie se schovávají za medovými
řečmi, a jaké zlo se stane, bude-li se jedna skupina povyšovat nad ostatní. A je
také potřeba si neustále připomínat ty,
kteří zemřeli proto, aby napravili křivdy, jež byly vyvolány právě zrůdnými
ideologiemi a nadřazeností ostatních.
Vzpomeňte je prosím také a modlete se
za ně spolu se mnou.
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Uctili jsme památku nejvýznamnějšího starosty
Ve čtvrtek 23. května jsem se zúčast-

kytice, přičemž tohoto úkolu se zhostili

noduchý úkol, aby držel laťku, kterou

nila velmi krásné, a hlavně velmi do-

ti nejmenší, tedy prapravnuci a prapra-

jeho pradědeček nastavil. Ale pokud

jemné akce. Měla však velice smutný

vnučky Josefa Vaňka.

k tomu mohu dodat svůj názor – drží-li

podtext, jímž bylo umučení nejdéle

rodina takto pohromadě a připomíná-

sloužícího třebíčského starosty Josefa

Josef Vaněk by na své příbuzný byl

-li si takto svého slavného předka, pak

Vaňka, který zemřel v koncentračním

hrdý tak, jako jsou oni hrdi na něj

tento úkol všichni společně zvládnou.

táboře Buchenwald 23. května 1944,

Těžko se tento jednoduchý, ale ne-

Na všech přítomných bylo totiž vidět,

tedy přesně před 75 lety. Jeho potom-

smírně dojemný akt popisuje, ale když

jak jsou na Josefa Vaňka, jenž v čele

ci však na svého dědečka, pradědečka

jsem viděla tyto děti, měla jsem slzy

města Třebíče stál od roku 1925 až do

a prapradědečka nezapomínají, odkaz

v očích. Podobně jako pravnučka Jose-

roku 1939, kdy ho coby vlastence a pr-

tohoto velkého vlastence v rodině stá-

fa Vaňka, paní Vendula Jašková, která

vorepublikového poslance zatklo gesta-

le žije. A proto se široké příbuzenstvo

poté se svým bratrem Janem k ostatním

po, hrdí. A já jsem hrdá na ně a velice

tohoto vzácného člověka sešlo u jeho

promluvila a na závěr své řeči řekla, že

děkuji, že jsem se tohoto setkání, na něž

pamětní desky umístěné na domě, kde

věří, že geny jejich pradědečka budou

jen z nejbližších příbuzných dorazila

bydlel a kde dodnes bydlí někteří z jeho

předávány

dál. Její bra-

tři vnoučata, čtyři pravnoučata a pět

potomků – na náměstí Josefa Vaňka

tr, pan Jan

Va ně k ,

prapravnoučat, mohla zúčastnit. Ještě

v Třebíči, aby si ho připomněli a společ-

pak dodal,

že jako

jednou velice děkuji a všem potomkům

ně na něj zavzpomínali. Je přitom jed-

následov-

no, že si ho už nikdo z nich nepamatuje,

ník

jsou na něj stále hrdí. Za přítomnosti

na

dalších Třebíčanů pak k desce položili

nemá jed-

Josefa Vaňka přeji hodně štěstí a zdraví.

jmé-

Ať i nadále vzpomínají na svého slav-

Vaněk

ného předka v takové soudržnosti
jako na tomto pietním setkání.
Čest památce
Josefa Vaňka.

S potomky pana starosty Josefa Vaňka a dalšími lidmi, kteří přišli uctít památku nejvýznamnějšího třebíčského starosty.

Koněšínské děti nastudovaly Zlatovlásku
Od pátku 5. do pondělí 8. dubna jsme
měli v mém domovském Koněšíně příležitost navštívit dětské divadelní představení Zlatovláska. Já je zhlédla právě
v pondělí a nemohla jsem si přát lepší
start do pracovního týdne. Máme šikovnou divadelní drobotinu, která se
rozhodně neztratí. Velké poděkování
směřuji všem dospělým, kteří se podíleli na nastudování pohádky. Zvláštní
poděkování patří paní Vlastě Komárkové, která napsala scénář, ujala se i režie
a s dětmi pracuje soustavně.
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Jak na nakažlivou nemoc?
všechny náročná, ale jak se říká: „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.“ Pevně
věřím, že tento druh zásahu snad nikdy
nebude potřeba – nicméně člověk nikdy
neví, a proto je lepší být připraven na
vše.
Oceňuji proto vysoké nasazení hasičů
a dalších zúčastněných složek, jejich
vysokou profesionalitu, samozřejmě
také obětavost dobrovolníků a všech
ostatních,

protože

každá

podobná

zkouška může zachránit stovky lidských životů.
S profesionálními hasiči a záchranáři
jsem měla výborné vztahy již jako starostka Koněšína. Děkuji za pozvání, těším se na další setkání – a všem hlavně
Desátého dubna jsem měla tu čest

Cvičení se účastnili zástupci třebíčské

přeji, aby se z každého zásahu vrátili

sledovat třebíčské a krajské profesio-

hygienické stanice, nechyběla ani Zdra-

v pořádku ke svým blízkým. Pánové,

nální hasiče, kteří nacvičovali zásah

votní záchranná služba Kraje Vysočina

jste borci! A totéž platí i o ženách v zá-

proti šíření vysoce nakažlivé nemoci.

a zástupce Policie ČR. Akce byla pro

chranných složkách.

Vrátila jsem se do „své“ základní školy
Jak funguje Senát, jaké jsou jeho pra-

Špačkové a paní učitelce Jitce Julii Od-

Snažila jsem se u nich probudit větší

vomoce, kde sídlí a spoustu dalších

razilové děkuji za pozvání a možnost

zájem o veřejný život a dění. Vždyť prá-

informací jsem se 9. května pokouše-

vyzkoušet si být jednou v životě učitel-

vě tyto děti jednou budou předávat své

la předat žákům osmých a devátých

kou.

zkušenosti generaci příští.

ročníků na ZŠ Husova v Náměšti nad

Když jsem v roce 1983 zmíněnou ško-

Milým překvapením pro mne též

Oslavou. Mě osobně zajímalo, čemu by

lu vycházela, zdaleka jsem netušila, že

bylo nečekané setkání s mým třídním

se jednou děti chtěly věnovat a jestli již

se do ní jednou vrátím, abych mohla

učitelem panem Janem Chatrným. Ze

mají o svém vlastním směřování jasno.

předat své zkušenosti další generaci.

srdce děkuji.

Těm, co již vědí, kam budou upínat své
vědomosti a další studium, přeji, ať se
jim splní jejich sny.
Práce s dětmi mě vždy naplňovala, jsou zvídavé, energické, všímavé
a umějí překvapit. Na dětech nejvíce
poznáte výchovu, případně nevýchovu rodiny, zájem o veřejné dění či pouhou apatii. Přesto o ně nemám strach,
již nyní se tam rýsují politikové, zemědělci, zootechnici, cukrářky, herečka,
profesionální sportovci, strojvedoucí,
učitelé a vojáci z povolání.
Vedení školy přeji, ať je žáci překvapují pouze v tom pozitivním slova smyslu, a jmenovitě paní ředitelce Věře

Děti v ZŠ Husova v Náměšti nad Oslavou mě příjemně překvapily svou zvídavostí a všímavostí
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V Chile o energetice a vědeckém výzkumu
V květnu jsem spolu se členy senátního Výboru pro EU
odletěla do Chile, které má jako jediný stát v Jižní Americe
zastoupení v EU. Z evropského pohledu je tedy Chile jednou
z nejdůležitějších zemí v latinskoamerickém regionu. Významné jsou také styky našich představitelů s chilskými
a spolupráce zejména na vědeckotechnické bázi. Právě první mezinárodní dohoda mezi tehdejší ČSSR a Chile se týkala
vědeckotechnické spolupráce, přičemž v poslední době tyto
vztahy ještě zesílily. V Chile totiž ve vysokých nadmořských
výškách v poušti Atacama působí Evropská jižní observatoř

Radioteleskopy ALMA v pětikilometrové
výšce u observatoře Chajnantor.

(ESO), která je financována právě z fondů EU a v níž naši vědci
hrají jednu z vedoucích rolí. V Chile navíc žije asi 300 rodin,
které mají české kořeny, působí zde i obecná škola nazvaná

vání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. V případě jednání

„Escuela República Checa“, jež navazuje na původní školy

o školství panovala všeobecná shoda, že jak v ČR, tak v Chile

pro děti vedoucích pracovníků ze zdejších Baťových továren.

je nutné zvýšit prestiž pedagogů, s čímž souvisí i jejich plato-

Delegaci EU v Chile zastupuje paní Uli Wienrich, která

vé ohodnocení. Systém výuky je také nutné nastavit tak, aby

nás přijala hned po našem příletu. Po celou dobu se o nás

se učilo v souvislostech, nikoli „kouskovaně“, bez propojení

výborně staralo naše velvyslanectví v čele s ambasadorem

různých předmětů. Tyto problémy jak v Chile, tak v ČR se pak

Josefem Hlobilem, jenž nás seznámil s místními poměry a po

projevují na nedostatku kvalitních učitelů.

celou dobu nám dělal doprovod.

Já spolu s dalšími senátory zastupovala Výbor pro EU. Naši
hostitelé se zajímali o možnosti spolupráci ČR a Chile v oblas-

Jednání ve Sněmovně, chilský zájem o energetiku

ti energetiky, a to především obnovitelných zdrojů, a jelikož

Hlavním městem Chile je Santiago, chilský parlament,

jsem předsedkyní senátního Podvýboru pro energetiku a do-

který se jmenuje Národní kongres, však sídlí v přímořském

pravu, byla toto moje parketa. Dalším tématem byl i dovoz au-

Valparaísu. Zde nás přijali v Poslanecké sněmovně, kde jsme

tomobilů a aktualizace smlouvy mezi Chile a EU. Ta se již delší

jednali s jejím předsedou Ivánem Floresem. Kromě toho jsme

dobu projednává, ale stále nebyla podepsána. Velmi milé bylo

se setkali i s představiteli univerzit a se studenty, s nimiž

slyšet ze strany chilských protějšků pochvalná slova na adre-

jsme diskutovali o našich „devítkových“ výročích.

su Václava Havla, jenž je prý pro mnoho z nich vzorem.

Ve Valparaísu nás přijali také předseda meziparlamentního výboru Chile–ČR pan Andrés Longton a předseda Komise

Nejchladnější objekty zkoumá Chajnantor

pro vzdělávání pan Jaime Beolio. Jednání za nás vedl zejmé-

Velice zajímavá byla návštěva města Antofagasta, respekti-

na předseda Výboru pro EU senátor Václav Hampl a senátor

ve kopců, které se vypínají nad ním. Právě zde ESO provozu-

Jiří Drahoš, jenž je předsedou senátního Výboru pro vzdělá-

je obří teleskopy a radioteleskopy.  Pokračování na straně 15

Jednání s představiteli chilského parlamentu
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Zlomená poloosa pomohla malému chlapci
Osmadvacátý ročník tradiční soutěže a srazu historických
vozidel O zlomenou poloosu se uskutečnil 24. až 26. května
v Koněšíně v Autocampu Borovinka. Soutěž je určena vojenským a užitkovým historickým terenním vozidlům do roku
výroby 1965. Trasa v délce 70 kilometrů vedla okolím Koněšína, Dalešické přehrady a dalších obcí, převážně po polních
a lesních cestách.
Letošní ročník měl i charitativní obsah, účastníci a návštěvníci akce mohli přispět zakoupením tomboly na jednu
velmi potřebnou pomoc. Příběh čtyřletého Nikolase, který
trpí velice těžkou nemocí, zasáhl opravdu hodně dobrých
lidských duší, a tak mohli pořadatelé chlapcově mamince
v podvečer srazu předat výtěžek z tomboly ve výši přesahující 12 tisíc korun.
Pořadatelům akce z Veteran Car Clubu Třebíč chci poděkovat za jejich práci a nasazení, bez kterého by se „zlomená
poloosa“ jen stěží povedla, a také za to, že myslí na potřebné
a mají srdce na pravém místě.

V Chile o energetice a vědeckém výzkumu
Pokračování ze strany 14.

odvádějí. Není to přitom žádná maličkost, protože podmín-

Využívají čistý vzduch ve vysoké nadmořské výšce – kon-

ky zde jsou opravdu drsné – zvláště v Chajnantoru, který je

krétně observatoř La Silla a observatoř Paranal se nacháze-

umístěn v pětikilometrové výšce na obří planině. Abychom

jí zhruba ve 2500 m n. m., observatoř Chajnantor v pro nás

se sem mohli vůbec vypravit, museli jsme absolvovat nároč-

těžko představitelné výšce 5104 m n. m. (!). Observatoř Chaj-

nou lékařskou prohlídku – přičemž dva z nás museli zůstat

nantor provozuje radioteleskop ALMA, který zkoumá záře-

dole. A je pravda, že i zdravý člověk má co dělat, aby jakýkoli

ní nejchladnějších objektů ve vesmíru – a na jehož provozu

pohyb zde „udýchal“.

a zpracování dat, která získá, se podílejí i čeští vědci. Již dříve

Jsem ráda, že jsem mohla zhlédnout ty obří paraboly, které

jsem slyšela, že náš vesmírný výzkum patří ke špičce. Osob-

obohacují naše znalosti o vesmíru, vývoji sluneční soustavy

ně si myslím, že financování těchto projektů má velký smysl

a mnoha dalších věcech. Člověk si pak uvědomí, jak je oproti

a naše spolupráce s ostatními evropskými zeměmi v rámci

celému tomu obrovskému komplexu maličký, a že to, co nyní

ESO může velmi pomoct k mnoha zajímavým objevům.

známe, je jen pouhé zrníčko písku v obrovské poušti vědění.

Spolu s námi byl v Chile i senátor Jiří Dušek, který je zároveň ředitelem brněnské hvězdárny a planetária.

A také jsem ráda, že česko-chilské vztahy jsou tak dobré.
Možná je to vzdálená země, ale kulturně jsme si velmi blízcí.

„Jestli se Evropě něco povedlo na poli vědy a výzkumu, pak

Koneckonců, i vlajky máme velice podobné :-)

je to právě tady v poušti Atacama, na chilské hoře Paranal ve
výšce 2635 m n. m., kde se sci-fi stává realitou,“ zamyslel se,
když viděl ty obří přístroje, jejichž princip nám také vysvětloval. „Odtud až na konec vesmíru totiž vidí největší optický
dalekohled na světě. Vlastně se jedná o důmyslnou soustavu
hned několika přístrojů, z nichž ty největší mají průměr objektivu více než osm metrů. Dokážete si to představit? Tak
obří zrcadlo vyleštěné s přesností na několik atomů?“
Přiznám se, že do té doby, než jsem ten zázrak techniky
spatřila na vlastní oči, jsem si to představit nedovedla. Teprve přímo na místě mi došlo, jak významnou práci tu vědci
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V Santiagu nás přivítala také vedoucí delegace
EU v Chile, paní Uli Wienrich (uprostřed)
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Proč museli být ti lidé zavražděni?

Tři kameny zmizelých byly umístěny na Karlově
náměstí. Připomínají památku Anny a Bedřicha
Polnauerových a Elsy Subakové.

V Zadní synagoze v Třebíči se v nedě-

650. Tito Židé později byli většinou

to jediné, co po nich zůstalo. Naprostá

transportováni do vyhlazovacích tábo-

většina z nich totiž byla deportována

rů – a z obou transportů se konce války

do Osvětimi či jiných vyhlazovacích tá-

dočkalo jen 60 lidí. Tedy jen asi čtyři

borů, kde byla zavražděna. Mezi nimi

procenta z těch, kteří byli před 77 lety

i Petr Ginz, židovský chlapec z Prahy,

odvlečeni do Terezína.

který nakreslil známý obrázek Měsíční

Aby se na tyto zavražděné nikdy ne-

krajina, jehož reprodukci si na Petrovu

zapomnělo, pokládají se před domy, kde

památku vzal v roce 2018 s sebou do

bydleli, tzv. kameny zmizelých, neboli

vesmíru astronaut Andrew Feustel, či

Stolpersteiny. Na nich je uvedeno jmé-

Petrův kamarád Hanuš Hachenburg,

no daného člověka a všechna potřebná

který psal nesmírně hluboké básně.

data – včetně data a místa jeho zavraž-

Ty jsme si mohli poslechnout v podání

dění. V Třebíči onu neděli přibyly další,

dětí z Přírodní školy a musím souhla-

z toho tři na Karlově náměstí a pět v ži-

sit s jejich panem učitelem Tichým, že

dovské čtvrti. Ty na Karlově náměstí

byť je Hanuš psal někdy v šestnácti le-

připomínají památku Anny a Bedřicha

tech, mohou se klidně rovnat Ortenově

Polnauerových a Elsy Subakové, ty v ži-

či Wolkerově tvorbě. A stejně jako on

dovské čtvrti dávají vědět, že v domech,

si také kladu otázku: „Jak by se rozví-

u kterých jsou usazeny, žili Leo Braun,

jel talent těchto dětí dál, kdyby nebyly

Tereza a Eliška Braunovy, Otto Neu-

zavražděny? Čeho mohly dosáhnout?“

mann a Lina Wittmannová. Za každého

Možná Nobelovy ceny za literaturu,

z nich se pomodlil brněnský rabín Ště-

možná jsme jejich obrazy mohli obdi-

pán Menaše Kliment.

vovat v těch nejproslulejších galeriích

li 26. května uskutečnila vzpomínková
akce k uctění obětí holokaustu. Víme

světa. Ale nikdy tyto obrazy obdivovat

Čím vším ty děti mohly být?

nebudeme, protože neměly šanci vznik-

o něm hodně, ale každé takové setká-

V rámci kulturního programu vy-

nout, a tyto děti nikdy Nobelovu cenu

ní mě znovu nutí, abych se zamyslela

stoupily děti z pražského gymnázia

nedostanou, protože jim osud znemož-

a řekla si „proč“. Proč musela nastat ta-

Přírodní škola, které v rámci vlastního

nil napsat jejich životní dílo. Přišly si

ková hrůza, proč se stalo, že zničehonic

projektu Terezínská štafeta představily

pro ně odporné zrůdy, které řekly, že

byli vražděni lidé, kteří žili vedle nás,

zhudebněné texty z terezínských časo-

tyto děti a jejich blízcí jsou méněcenní,

kteří se radovali stejně jako my, smutni-

pisů Vedem a Rim-Rim-Rim. Tyto časo-

a proto si nezaslouží žít. Přitom byly

li stejně jako my, byli zkrátka jako my?

pisy si vedly židovské děti v Terezíně,

tyto děti talentovanější, než je naprostá

Proč přišel někdo a řekl, že tito lidé ne-

které do nich psaly různé básničky či

většina z nás. Je mi z toho na nic, my-

jsou jako my, a nezaslouží si žít? O tom

povídky, kreslily obrázky... Bohužel,

slím na ně a modlím se za ně. Prosím,

uvažuji pokaždé, když se těchto akcí

právě tyto básničky či povídky jsou

učiňte totéž. Čest jejich památce.

účastním – a stále nenalézám odpověď.
Šoa, jak holokaustu říkají Židé, ovlivnila nejen podobu Třebíče, nejen celých
českých zemí, ale celé Evropy. Prakticky zcela z ní během několika málo let
zmizela komunita, která tu byla stovky
let. Byli vražděni muži, ženy, starci i novorozeňata.
Z Třebíče byly na konci května 1942
vypraveny dva transporty Židů z Třebíče a okolí, které byly označeny jako Av
a Aw. V tom prvním bylo do Terezína
deportováno 720 Židů, v tom druhém

Za naše zavražděné židovské spoluobčany se pomodlil brněnský rabín Štěpán Menaše Kliment.
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Demonstrovali jsme za demokracii v Praze...
„Pokud chceme podpořit demokracii,
můžeme to udělat několika způsoby.

častějšími útoky na základní demokratické hodnoty.

Tím, že budeme volit, tím, že bude-

Ten den se nás na Václavském náměs-

me voleni, a tím, že půjdeme na tako-

tí sešlo 50 tisíc. Těší mě, že lidé nejsou

vouto demonstraci,“ odpověděla jsem

lhostejní k tomu, co se kolem nich děje.

21. května na Václavském náměstí

Naopak mě netěší, jak se k tomuto pro-

v Praze na dotaz, jak podpořit demokra-

jevu nespokojenosti staví prezident,

cii. Společně s panem profesorem Jiřím

jenž demonstranty nazývá „podivnými

Drahošem (na snímku jsem zachycena

zjevy“. „Podivnými zjevy“ jsou tak tře-

s ním i s jeho manželkou Evou) a další-

ba herci Anna Geislerová, Marta Issová

mi senátory z klubu STAN jsem se zú-

nebo Karel Heřmánek, brankář Domi-

častnila už tradičních akcí pořádaných

nik Hašek či biskup Václav Malý, kteří

seskupením nazvaným Milion chvilek

byli jedněmi z těch, kdo na demonstraci

pro demokracii, které varuje před stále

vystoupili, aby veřejně řekli svůj názor.

...i doma
Milion chvilek pro demokracii se 28. května přeneslo

Prosím, hledejte pravdu i nadále! Všichni jsme si rovni,

z Prahy do 240 měst a obcí po celé republice, aby se k sou-

všichni jsme svobodní, každý má tedy právo projevit svůj

časné politické situaci mohli vyjádřit i lidé z menších sídel.

názor. Právě to chtěl pan prezident Masaryk říct.

A musím říct, že jsem hrdá na Třebíč, kde se navzdory sil-

Nenechte se znechutit současným prezidentem, který de-

nému dešti sešlo mnoho desítek lidí, kteří přes značné ne-

monstrující nazývá „podivnými zjevy“. Buďme naopak hrdí

pohodlí a zimu neváhali projevit svůj názor. Ani jednomu

na to, že jsme těmi „podivnými zjevy“, protože lidé, kteří ne-

z nich nepřipadá normální, že den poté, co policie předala

chtějí slyšet a znát pravdu, nazývají ty, kteří ji hledají a říka-

státním zástupcům návrh na obžalobu předsedy vlády An-

jí, všelijak. Napadá mě třeba „ztroskotanci a samozvanci“.

dreje Babiše v kauze Čapí hnízdo, odstoupil ministr sprave-

Tak komunisté nazývali chartisty – a vidíte, nakonec to byli

dlnosti Kněžínek a premiér na jeho místo bleskově povolal

chartisté, kteří dokázali zvítězit, vydobyli nám před 30 lety

Marii Benešovou.

demokracii. Nenechme si demokracii vzít, a proto diskutuj-

Jsem hrdá na ty, kteří tímto klidným projevem vyjadřují
svůj nesouhlas – protože tak diskutují, a jak říkal pan pre-

me a projevujme názor. Diskutujme a projevujme názor tak,
jak to chtěl pan prezident Masaryk.

zident Masaryk: „Demokracie je diskuze.“ A Masaryk tehdy

A ještě jednou zopakuji to, co jsem řekla Třebíčanům na

pokračoval: „Ale pravá diskuse je možná jen tam, kde si lidé

Karlově náměstí: „Máte moji plnou podporu, stejně jako pod-

navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu. Demokracie,

poru naprosté většiny senátorů. Stojíme za vámi!“

to je hovor mezi rovnými, přemýšlení svobodných občanů
před celou veřejností.“

Ještě jednou děkuji, že jste přišli, a děkuji i organizátorům,
že akci svolali a že mě požádali, abych také promluvila.

Potěšil mě zájem veřejnosti a dotazy občanů.

I přes nepřízeň počasí v Třebíči na demonstraci přišla asi stovka lidí.
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Nad Třebíčskem létaly vrtulníky šesti zemí EU
Na Třebíčsku na přelomu května
a června probíhalo vojenské cvičení
Dark Blake, které mělo za úkol prohloubit mezinárodní operační zkušenosti
armád šesti zemí. Kromě českých vojáků jsme se zde mohli setkat s Belgičany,
Němci, Slovinci, Slováky, Maďary a Poláky. Všechny tyto státy jsou aktivními
členy Evropské obranné agentury, která
poskytuje podporu projektům spolupráce v oblasti evropské obrany a zajišťuje
spolupráci mezi ministry obrany zemí
EU. Dark Blade tedy nebylo cvičením
NATO, ale EU, a soustředilo se zejména
na vrtulníkové operace. Spolu s další-

Foto: Jan Hlaváč

mi pozvanými včetně pana Jaroslava
Kubery, tedy předsedy Senátu, a zároveň druhého nejvyš-

Metnara či náčelníka Generálního štábu Armády ČR pana

šího ústavního činitele, ministra obrany pana Lubomíra

arm. gen. Aleše Opaty, jsme měli možnost zhlédnout působivou ukázku strojů i jejich obsluhy. I přes nepřízeň počasí,
kdy některé z plánovaných prezentací musely být zrušeny,
na mě cvičení udělalo hluboký dojem. Bylo naprosto zjevné, že vojáci všech zemí jsou skuteční profesionálové, kteří
svou práci zvládají s bravurou a jsou za nás všechny ochotni
riskovat své životy. Jsem ráda, že se podobná cvičení konají,
protože je vždy dobře být připraven. A nemusí se jednat jen
o vojenské konflikty – stačí i větší přírodní katastrofa, při níž
by musely být nasazeny vrtulníky, aby pomohly se záchranou civilních obyvatel. Součástí Dark Blade totiž byl i nácvik
programu MEDEVAC, tedy programu, který se zaměřuje na
poskytování péče zranitelným skupinám.
Děkuji vedení základny v čele s plk. gštb. Miroslavem Svobodou za velmi příjemné přijetí. Cvičení Dark Blade na mě

S jihlavským radním Liborem Kuchyňou, velitelem základny plk. gštb. Miroslavem
Svobodou a náčelníkem Generálního štábu Armády ČR arm. gen. Alešem Opatou

opravdu velice zapůsobilo.

Ve Stropešíně se závodilo v orientačním běhu
Oddíl orientačního běhu Třebíč OOB Třebíč uspořádal v sobotu 25. května další ročník mistrovství Oblasti Vysočina na
krátké trati, tentokrát v okolí Dalešické přehrady se startem
a cílem v obci Stropešín. Obec se tak na několik hodin rozrostla na trojnásobek svých vlastních obyvatel, ale zvládla
to naprosto bravurně, je zde totiž skvělé zázemí a ochota vedení obce pomoci dobré věci. Závod je pro všechny věkové
kategorie i rodiny s dětmi, a tak není divu, že malou běžeckou drobotinou se to ve Stropešíně celé hemžilo. Ráda bych
poděkovala pořadatelům za jejich mravenčí a poctivou přípravu celé akce a také za to, že jsem ji mohla podpořit. Jak
organizátoři, tak běžci byli naprosto skvělí.
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Gymnazisté znají historii, za odměnu byli v Senátu
Na Gymnáziu Třebíč loni

splnit 30. května, kdy mě při-

v listopadu probíhala soutěž

jeli do Senátu navštívit. Kro-

pro studenty s názvem "Aten-

mě Valdštejnského paláce a

tát". Měla jsem tehdy čest se

Valdštejnské zahrady měli

zúčastnit vernisáže výstavy

možnost i prohlídky Zelené-

pojednávající hlavně o ope-

ho salonku v Kolovratském

raci Anthropoid, tedy o likvi-

paláci, kde na studenty če-

daci Reinharda Heydricha

kal historik Jaroslav Šebek,

parašutisty Janem Kubišem

jenž je seznámil s důležitými

a Jozefem Gabčíkem.

historickými okamžiky, kte-

Vítězným studentům jsem

ré Zelený salonek pamatuje.

jako ocenění slíbila návště-

Děkuji za příjemné dopoled-

ty strávit. Věřím, že se jim

vu Senátu a slib jsem mohla

ne, jež jsem mohla se studen-

návštěva Senátu líbila.

O Janu Kubišovi a atentátu
na Heydricha více na str. 22.

Tleskám skvělému svatebnímu veletrhu
Na straně 9 se můžete do-

jednou z donátorek této krás-

číst o ceně Mosty, kterou za

né akce a o to více mě mrze-

svou pomoc handicapova-

lo, že jsem se letos veletrhu

ným dostala předsedkyně

nemohla zúčastnit. Ale kaž-

spolku Míša & Míša Hana

dému, kdo se na něm podílí,

Nejedlá. Mimo jiné je tam

přeji vše nejlepší, a novo-

i zmínka o svatebním vele-

manželům Zdeňce a Patriko-

trhu, jejž každoročně pořá-

vi (na snímku), kteří na něm

dá na zámku v Náměšti n. O.

byli oddáni, hodně štěstí do

Jsem moc ráda, že mohu být

společného života.

S ghanskou ministryní o rovnoprávnosti žen Nový kolega
David
Smoljak
Na snímku vidíte (až na jed-

nu čestnou výjimku) samé
ženy. Byl pořízen v Senátu,

kde nás navštívila ghan-

ská ministryně pro gender,

V Senátu toho bylo 2. května

děti a sociální věci Cynthia

opravdu hodně na projedná-

Morrison. Genderové téma

vání, ale začali jsme velice pří-

velmi silně rezonuje v ce-

jemně – přivítali jsme nového

lém spektru jejího portfolia,

kolegu Davida Smoljaka! Tak-

ale také u prezidenta Ghany,

též byl zvolen za STAN stejně

jenž je o misi do ČR infor-

jako já, onoho 2. květ-

mován a velice ji podporuje.

na složil senátor-

Rovnoprávnost a zaměstna-

ský slib, a tak se

nost žen je jednou z priorit

náš klub opět

současné ghanské vlády. Se-

rozrostl.
Dav ide,

tkání s paní ministryní, které se konalo 30. května, bylo
velice příjemné a oboustranně inspirativní.

Jednání s paní ministryni Cynthii Morrison (druhá zleva) vedla má kolegyně,
paní senátorka Jitka Seitlová, která je předsedkyní Stálé komise pro práci
Kanceláře Senátu (v popředí v šedém saku).
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Blahopřejný dopis Zuzaně Čaputové
Vážená paní Čaputová,
a nyní již mohu s klidným srdcem napsat i „vážená paní prezidentko“, dovolte, abych
Vám poblahopřála ke zvolení prezidentkou Slovenské republiky. To klidné srdce je na místě, protože jsem s velkým zájmem sledovala Vaši cestu předvolebním kláním, a mnohokrát
se mi rozbušilo srdíčko, když jsem viděla, jaké překážky zvládáte a jak dokážete oslovovat
stále více a více lidí.
Některá naše média o Vás psala jako o „slovenské raketě“, přičemž toto spojení nebylo
myšleno nijak hanlivě. Naopak, bylo to myšleno pochvalně, a navíc i zcela pravdivě. Najednou jste se objevila mezi tolika kandidáty a okamžitě jste začala stoupat v preferencích
výš a výš. Přesně jako raketa, která letí ke hvězdám a zanechává vše ostatní hluboko pod
sebou.
Častokrát jsem sledovala Vaše projevy a Vaše vystupování a mohu jednoznačně říct, že
si Slováci, které vždy budu považovat za naše bratry, tak skvělou prezidentku zaslouží.
Dokážete klidně čelit invektivám, vyjádřit se otevřeně, ale přitom nekonfliktně, k tomu

Zuzana Čaputová vystřídá v čele Slovenska
prezidenta Andreje Kisku 15. června.

s ženskou noblesou, za niž by se nemusela stydět žádná aristokratka. Jsou na Vás vidět životní zkušenosti, pracovní zápal i rodinná
pohoda.
Minulý rok jsem absolvovala podobnou životní zkušenost jako Vy, jen ne do toho zcela nejvyššího patra politiky, nýbrž „jen“ do Senátu. Také jsem se rozhodla zkusit oslovit voliče, byť jsem byla pouze starostkou malinkaté vesničky Koněšín na Třebíčsku a předsedkyní
zdejšího mikroregionu. Ale snažila jsem se stejně jako Vy mluvit s lidmi, nalézat s nimi odpovědi na jejich problémy a otevřít jim srdce.
A pak přišlo první kolo senátních voleb a já o dvojnásobný počet hlasů předčila druhého v pořadí. O týden později se konalo kolo druhé,
v němž mi voliči dali přes 77 % svých hlasů. Tehdy mi vhrkly slzy do očí, protože jsem si uvědomila, jak mi ti lidé důvěřují – a jak já
důvěřuji jim. Stále vůči nim cítím a i nadále budu cítit obrovskou pokoru a tato pokora je pro mě hnacím motorem všeho mého konání.
Ze všech stran cítím, že toto moje vystupování, tento můj motor, který mě žene kupředu, který mi dodává energii a který mi pomáhá
překonávat všechny překážky, je ta nejlepší cesta, jíž jsem se mohla vydat.
Vážená paní prezidentko, přeji Vám, abyste i Vy měla v sobě takovýto motor, tuto neustávající sílu, s níž povedete Slovensko v následujících létech. Velmi Vás obdivuji za to, co jste už nyní dokázala, a těším se na to, co v budoucnu ještě dokážete. Jsem hrdá na to, že náš
tradiční partner, Slovenská republika, má ve svém čele poprvé ženu a že je to žena tak inteligentní, moudrá a krásná jako Vy.
Snad se nám v budoucnu podaří se spolu setkat a já Vám budu moct popřát k Vašemu novému úřadu i životní etapě osobně.
				

S hlubokou úctou

					
V Třebíči 30. března 2019

Církevní restituce k ÚS Máme nové europoslance
Jsem znechucena jednáním poslanců ANO, SPD, ČSSD

Po celé Evropě se na konci května konaly volby do Evropské-

a KSČM, kteří 23. dubna přehlasovali senátní veto ve věci zda-

ho parlamentu. V ČR tomu tak bylo 24. a 25. května, přičemž

nění peněžitých náhrad z církevních restitucí. Jedná se o 114

jste mohli volit i společnou kandidátku STAN+TOP09. Tato kan-

jedinců, kteří (ač zákonodárci) nerespektují české právo a Ústa-

didátka obdržela celkem 11,65 % hlasů, což jí přisoudilo tři

vu ČR. Církevní restituce jsou totiž právně ošetřeny smlouva-

křesla z celkových jednadvaceti. Do Evropského parlamentu

mi a smlouvu nelze jen tak změnit, aniž by s tím druhá strana

tak zamíří Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák a Luděk Niedermayer.

souhlasila. Novela pak zamířila k prezidentovi, který ji pode-

Gratuluji jim ke zvolení a věřím, že v EP budou platným hla-

psal. Na to jsme coby senátoři nemohli reagovat jinak, než že

sem zastupujícím naši zemi. Děkuji také všem, kteří jste jim

jsme podali stížnost k Ústavnímu soudu. Věřím, že ÚS snad vše

dali hlas, jakož i každému, kdo se dostavil k volbám. Účast

zvrátí, čímž bude zachován právní pořádek, a hlavně elemen-

28,72 % je sice lepší než před pěti lety, ale stále jsme v tomto

tární slušnost, která předpokládá dodržování smluv.

ohledu třetí nejhorší v EU. Je tedy i nadále co zlepšovat.
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Spolky by se neměly danit (text pro časopis Senát)
Slyšeli jste někdy o Ocmanicích? Asi ne, neboť tato moje rodná víska na Vysočině čítá pouhých 329 obyvatel.
A znáte Koněšín? Předpokládám, že také ne. Koněšín, jenž se nachází co by kamenem dohodil od Ocmanic
a v němž jsem 18 let dělala starostku, je totiž jen o málo větší. Přesto tyto obce žijí bohatým společenským
životem – a to díky spolkům, které zde působí.
Lidé z velkých měst si život na vesnici často neumějí

místní organizace Českého červeného kříže (ČČK). Dob-

představit. Jsou zvyklí na divadla, kina, kluby. A říkají,

rovolní hasiči opravdu hasí požáry či likvidují následky

jaká na vesnici musí být nuda, protože tam nic takového

přírodních katastrof, členové (na vsích spíše členky) ČČK

není. Nezazlívám jim to, je to jejich názor, ale je to názor

pak pomáhají třeba zdravotně znevýhodněným spoluob-

vyplývající z neznalosti toho, jak vesnice fungují. Zatímco

čanům. Jen pro zajímavost – první sbory dobrovolných ha-

ve městech se o zábavu starají subjekty zřizované přímo

sičů na Moravě začaly vznikat právě na mém Třebíčsku.

k těmto účelům (typicky kulturní střediska), na vesnicích

A to již v roce 1868, kdy zde první hasičskou jednotu zalo-

jako pořadatelé těchto akcí působí dobrovolnické spolky.

žil třebíčský rodák Titus Krška. Už tehdy si ale dobrovolní

Jedná se o organizace sdružující obyvatele vesnic. Kdy-

hasiči nekladli za cíl „jen“ ochranu obyvatel před požáry.

by nebylo spolků, vesnice by fakticky vymřela nebo by se

Chápali své působení i jako možnost osvěty. A tak se účast-

„odlidštila“. Chyběl by v ní prvek, jenž spojuje obyvatele,

nili společenského života podobně, jako se jej jejich násle-

dává jim společný cíl, společnou možnost vyžití. Ač může

dovníci účastní dosud.

činnost spolků někomu při-

Bez spolků by soused
neznal souseda

padat jako cosi banálního či
nedůležitého, jsou nesmírně
významným jednotícím prv-

A s hasiči se jej účastní

kem, jehož existence je pro

i ochotníci, členové folklor-

vsi důležitá víc než cokoli ji-

ních

ného. A nejen proto, že sama v

dalších

těchto spolcích působím coby

spolků. Jsou to právě dobro-

divadelní ochotnice a zpěvač-

volníci, díky nimž je na ves-

ka folklorního souboru, jsem

nicích mnohdy bohatší život

si vytkla jeden velký cíl – ma-

než v mnoha městech. Má asi-

ximální podporu spolků. Vím

stentka Lenka Hůlková, která

totiž, jak je jejich činnost neu-

je starostkou Číměře mající

stále nějak ztěžována.

200 obyvatel, by o tom mohla

Mojí prioritou je zjednodušit

zakládání

souborů

a

mnoha

dobrovolnických

vyprávět – a Číměř zcela prá-

spolků

vem i díky zapojení obyvatel,

a prosadit snazší získávání

kteří společně udržují zeleň v

státních grantů pro nastar-

obci, získala loni zelenou stu-

tování jejich činnosti. A pak
to hlavní – stát by jim neměl
danit to, co si vydělají. Vytvoří-li lidé ve svém volném

Lidé na vesnicích se musejí sdružovat ve spolcích, pomáhat si navzájem,
organizovat si akce pro sebe a své děti. Nikdo jiný než oni sami a spolky,
v nichž působí, to pro ně neudělá. Proto se musí spolkům pomáhat. Na
snímku loňské sázení lip v Číměři, jehož se zúčastnila většina obyvatel obce.

hu v soutěži Vesnice roku.
Bez dobrovolnických spolků by život na vesnicích nemohl existovat. Lidé by tam

čase a pro blaho obce zisk, stejně ho vkládají do další čin-

nežili spolu, ale vedle sebe, soused by neznal souseda

nosti a do místa, kde žijí. Danění je pro ně demotivující.

(což je třeba problém satelitních městeček, která vznikla

Musíme si uvědomit, že většina členů svoji aktivitu vyko-

uměle a lidé se v nich navzájem neznají). Ale právě spolky

nává bez nároku na odměnu, jejich jedinou odměnou často

vesnice sdružují, dodávají jim ducha. A já, hrdá na to, že

bývá jen dobrý pocit. Přesto stát jejich aktivitu vnímá jen

pocházím z malé vesničky Ocmanice, budu dobrovolnické

z hlediska konečného zisku. K čemu to může vést? Každý

spolky podporovat, jak jen budu moci. Ať už jako senátor-

činorodý člověk, který se zde poznal, si asi odpoví sám.

ka, tak i jako běžná občanka.

Je nutné si uvědomit, že spolky vyvíjejí opravdu záslužnou činnost související často i s ochranou života či zdra-

Originál článku najdete na

ví. Jako příklad mohu uvést sbory dobrovolných hasičů či

www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/91688/76848
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Atentát na Heydricha změnil dějiny
Před 77 lety, 27. května 1942, došlo k události, o níž mno-

jaké si my ani nedokážeme předsta-

zí historici tvrdí, že změnila průběh 2. světové války i po-

vit. „Přijdou si pro nás taky?“

válečné uspořádání Evropy. Před projíždějící otevřený

ptali se lidé ve vesnici. Ku-

automobil na křižovatce pražské ulice V Holešovičkách

bišovi příbuzní byli od-

a Kirchmayerovy třídy (dnes Zenklova) skočil muž se samo-

vlečeni do koncentračního

palem, kterým chtěl zlikvidovat posádku vozu. Zbraň se mu

tábora a lidé žili ve strachu,

však zasekla, a proto jeho opodál stojící společník hodil na

že Dolní Vilémovice budou

auto bombu, jejíž exploze značně poranila důstojníka, na

vypáleny stejně jako Lidice.

jehož čepici se skvěl symbol smrtihlava. Tento muž zemřel

Nakonec k tomu nedošlo, udá-

na následky sepse týden poté, 4. června 1942.

losti nabraly jiný směr – a v Dol-

Asi už víte, koho mám na mysli. Kata českého národa Re-

ních

Vilémovicích

se

dodnes

inharda Heydricha, který byl hlavním strůjcem tzv. koneč-

zachoval i rodný dům člověka,

ného řešení židovské otázky, a fanatického nacistu, jenž

který svým individuálním

v době atentátu coby třetí nejvýše postavený muž Třetí říše

činem ovlivnil historii

zastával také funkci zastupujícího říšského protektora v Če-

jako málokdo. Navštiv-

chách a na Moravě. Jeho likvidace byla naprosto ojedinělý

te jej, nyní je v něm

čin, jaký neměl po celou válku obdoby, a mj. vedla k tomu,

muzeum,

a

že Británie a Francie odvolaly své podpisy na Mnichovské

Kubišovu

památku

dohodě, čímž poválečné Československo získalo zpět také

i památku jeho kama-

Sudety. A tím, kdo hodil onu bombu, byl Jan Kubiš, rodák

rádů, kteří po boji se

z Dolních Vilémovic u Třebíče, který odešel bojovat proti

stonásobnou přesilou

nacistům do Francie a později do Británie, odkud se vrátil

nacistů zemřeli 18. června 1942 poté, co byli zrazeni.

uctěte
Plk. in memoriam Jan Kubiš, rodák z Dolních
Vilémovic u Třebíče, změnil svým odvážným
činem dějiny Evropy. (foto: wikipedia.cz)

jedné prosincové noci, aby spolu se svým kamarádem Jo-

Vzpomeňte všech, kteří se konce války nedožili, ale kteří

zefem Gabčíkem začal připravovat atentát na zrůdu, která

do poslední chvíle věřili, že proti zlu je nutné bojovat vše-

po Židech chtěla sprovodit ze světa i Slovany, Romy a dal-

mi prostředky. To, co se stalo před 77 lety, je důkazem, že

ší „méněcenná“ etnika. Tento odvážný čin u šokovaných

i jeden člověk zmůže opravdu hodně. Jen to chce odvahu

nacistů vyvolal odezvu v podobě vypálení Lidic, následně

a odhodlání. Čest všem, kteří tyto dvě vlastnosti mají a ne-

i Ležáků a také v podobě heydrichiády, kdy mnoho českých

váhají je použít.

vlastenců bylo popraveno. Celosvětový dopad byl ale obrovský – Češi dokázali, že s nacisty chtějí bojovat a že s nimi

PS: Ono muzeum v rodném domě Jana Kubiše vzniklo

Spojenci musejí počítat nejen během války, ale i po ní.

díky iniciativě mnoha lidí, ovšem největší zásluhu na něm

Na mě tyto události působí o to silněji, že moje babička

má někdejší starostka Dolních Vilémovic a moje kamarád-

pocházela z Dolních Vilémovic. Dodnes mi běhá mráz po

ka Jitka Boučková. Jitko, moc děkuji. I díky tobě je připomí-

zádech, když mi coby malé holce líčila ty chvíle strachu,

nán jeden z nejvýznamnějších milníků naší historie.

Učitelům k jejich svátku
Má zdravice učitelům 28. března:

buďme patrioty a pomiňme jeho rozsáhlé dílo, o němž jsme se

Milé paní učitelky, milí páni učitelé, přeji vám vše nejlepší

tolik učili ve škole. Naopak vzpomeňme, že jeho první i druhá

k vašemu dnešnímu svátku.

manželka, Mandalena Vizovská a Marie Dorota Cyrillová, po-

Moc si vážím vaší práce – a pokud už jste někdy byli na ně-

cházely z Třebíče. Jako ženu mě hřeje u srdce, že nejslavnější

které z mých besed, asi víte, že jsem také kdysi chtěla být jed-

učitel všech dob se zakoukal právě do třebíčských žen – to jistě

nou z vás. Osud rozhodl jinak, ale radost práce s dětmi mi

svědčí o jeho velmi dobrém vkusu :-)

zůstala.
Váš svátek se slaví na den narození Jana Ámose Komenského, učitele národů. Narodil se 28. 3. 1592. A v tuto chvíli

A dobrý vkus jste projevili i vy, když jste se rozhodli pro toto
zaměstnání, které není ani tak zaměstnáním, jako spíše posláním. Jste skvělí a moc vám fandím.
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Jsem ráda za každou českou „stopu“ v zahraničí
Kdykoli jsem v cizině, mám ráda české „stopy“. Tedy hlavně setkání s českou kulturou, českou vědou nebo Čechy, kteří
v daleké zemi něco dokázali, prosadili se v neznámém prostředí a šíří slávu České republiky do světa. Přesně takové
bylo mé setkání s paní Monikou Dvořákovou (na snímku),
která v Chile vaří pivo Slavia. To dodává na českou ambasádu a do luxusních chilských restaurací. Zakládá si na kvalitě, takže se její ležák nevaří z kukuřičného nebo rýžového
sladu, jak je v Chile zvykem, nýbrž z drahého kvalitního sladu z ječmene dováženého z Německa – a z žateckého chmele. Dříve prý vařila sladší verzi, která je obvyklá v tamních
končinách, postupně ale přešla na hořčejší. Chilané si tedy
osvojují naše chutě. A aby toho nebylo málo, na etiketě je nenápadně stylizován i pražský orloj.
Tleskám, Cerveza Slavia :-)

Světový den informační společnosti
Sedmnáctý květnový den připadá na Světový den informační společnosti.

netvrdím, že novináři občas nedělají chyby, ale minimálně
se snaží alespoň o nějakou objektivitu. Běžný člověk, tedy ni-

Asi jste o něm nikdy neslyšeli, OSN jej poprvé vyhlásila

koli novinář, by si měl zachovávat od všech zpráv, a to nejen

v roce 2006, aby zvýšila podvědomí o vzdělávání, přístupu

ze sociálních sítí, ale třeba právě i z médií, určitý odstup.

k informacím a dalších jiných možnostech prostřednictvím

Ideálně čerpat informace z více zdrojů a porovnávat je, pro-

internetu a komunikačních medií. Stručně řečeno je to hlav-

stě k nim přistupovat zdravě kriticky. Jedině tak bude scho-

ně upozornění na stále více bující fakenews a ony "zaruče-

pen přemýšlet v souvislostech, dokáže vyhodnotit, zda ona

né" zprávy, které se šíří internetem, a hlavně po sociálních

zpráva, kterou právě čte, je úplný nesmysl, nebo je pravdivá.

sítích. Jejich nebezpečí si mnohdy ani neuvědomujeme, ale

Právě kvůli tomu OSN vyhlásila Světový den informační spo-

právě podceňování této hrozby je o to horší. Problém totiž

lečnosti. Upřímně řečeno ale myslím, že jen den proti fake-

tkví v tom, že mnoho lidí už ani nezískává zprávy z ověře-

news nestačí. Jejich nebezpečí bychom si měli připomínat po

ných zdrojů, tedy z novin, rádia či televize, ale jen ze soci-

celý rok, 24 hodin denně. Pak by nad námi nevisely hrozby

álních sítí, kam je jiní lidé, kteří v životě nepřišli do styku

populistů, neofašistů, popíračů holokaustu atp.

s novinářskou praxí, umísťují bez jakéhokoli ověření. Tím

O fakenews také na straně 24.

Voda v krajině

Mezinárodní den rodiny
Patnáctý květen patří Mezinárodnímu dni rodiny. Nejde

Vždy 22. března si připomínáme Světový den vody a neji-

o státní svátek, a ani není tento den tak známý jako třeba

nak tomu bylo i letos. Nutno poznamenat, že rozhlédneme-

Svátek matek či třeba Světový den vody. Podle mě je to škoda,

-li se kolem sebe, časem si vodu nebudeme připomínat jen

protože právě rodina je pro naprostou většinu z nás jedním

v tento den, ale asi po celý rok. Ubývá čím dál rychleji a na

z nejvýznamnějších faktorů, které nás ovlivňují na celý ži-

Třebíčsku je to znát ještě více než v okolí. V únoru na Vysoči-

vot. Právě na rodině záleží, jaké budeme mít dětství, jací bu-

ně napadlo kolem 28 mm vody, v našem okrese to však byla

deme v dospělosti, jaké budeme mít zájmy či co bude našimi

pouhá třetina. A i když v květnu pršelo poměrně dost, pro-

prioritami.

blém je hlavně se spodní vodou, jejíž zásoby jsou stále pod

Přála bych všem, aby jejich rodiny byly vždy plné lásky

normálem. Tento stav se navíc asi bude zhoršovat, protože

a vzájemného porozumění – protože taková pak bude i celá

kvůli kůrovcové kalamitě byly vykáceny obrovské plochy

společnost. Ne nadarmo se přece říká „rodina je základ stá-

lesů, které vodu zadržovaly. Nyní jejímu odpařování už vů-

tu“. Ať je tedy pro každého z vás právě vaše rodina ta nejlepší

bec nic nebrání, což bohužel znamená, že tyto prostory bu-

na světě :-)

dou vysušené na troud.
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Web „Senát pro mládež“ přibližuje Senát dětem
Navštívili jste již webové stránky „Senát pro mládež“ na
https://mladez.senat.cz?
Pokud ne, tak se koukněte, jak jsou zde jednoduše a přehledně vysvětleny hlavní úkoly Senátu, funkce Senátu, jak
vzniká zákon, kde sídlí Senát, informace o Valdštejnském
paláci a zahradě a mnoho dalších.
A na závěr si s dětmi vyzkoušejte soutěžní kvíz. Budu
ráda, když mi napíšete, jak jste v kvízu vy a vaše děti uspěli
:-)

Novela insolvečního zákona snad pomůže
v boji s chudobou
Od 1. června 2019 začne platit novela insolvenčního zá-

nemůže podávat dlužník sám. Musí se obrátit na advoká-

kona. Největší změna tkví v tom, že padla hranice 30 % dlu-

ta, notáře, soudního exekutora, insolvenčního správce či

hů, kterou dlužník musel dříve uhradit. Splátky se počítají

akreditovanou osobu. Chce-li bezplatnou pomoc, seznam

z příjmu dlužníka, přičemž minimální splátka činí 2178 Kč

akreditovaných osob lze nalézt na stránkách Ministerstva

měsíčně, nutností je také řádné splnění vyživovacích po-

spravedlnosti https://sako.justice.cz (v Třebíči je touto oso-

vinností. I v situaci, kdy by dlužník nebyl schopen platit ani

bou Občanská poradna).

tuto minimální splátku, může uzavřít darovací smlouvu

Pevně věřím, že novelizovaný insolvenční zákon pomů-

a někdo z rodiny mu může touto formou pomoci. Oddlužení

že boji s chudobou, a hlavně ke snížení počtu exekucí. Na-

může trvat pět let. Neuhradí-li během nich dlužník 30 %

příklad v roce 2017 mělo nějakou exekuci 9,7 % Čechů, tedy

dluhů, insolvenční soud bude zkoumat, zda dlužník vyna-

863 tisíc lidí. Tři a více exekucí mělo 493 000 lidí a více než

ložil dostatečné úsilí k úhradě dluhů. Návrh na oddlužení

deset exekucí 151 tisíc lidí.

Kéž by o fakenews lidé věděli víc
Senátní Výbor pro záležitosti EU pořádal 24. dubna velice zajímavý seminář

Adresa:
Valdštejnské nám. 17/4

s názvem „Fakenews – algoritmy a technologie“. O fakenews, tedy nepravdivých

118 01 Praha 1

zprávách, mnohdy i naprosto dezinformačních, které se někoho snaží poškodit,

E-mail: zakovah@senat.cz

slyšel asi každý. Jak ale vlastně vznikají? Tím jsme se dnes zabývali my. Sezná-

Telefon: 608 456 620

mili jsme se s technologiemi, které jejich šíření umožňují, lektoři nám osvětlili
princip tzv. botnetů, tedy jakýchsi robotů rozesílajících například spamy. Školili

Obvodní kancelář v Třebíči

nás odborníci na slovo vzatí – pan Josef Holý (Strategy & Communication, Glo-

Každé pondělí na ulici V. Nezvala 2/3

bal Software Engineering) nám prozradil, jak fungují online služby, které stojí

(budova firmy McRAI).

za šířením fakenews, a pan František Vrábel (CEO a datový analytik, Semantic

Hodiny pro veřejnost 14 00 −1700

Visions) přiblížil zkušenosti, příklady a technologický přístup, jak nepřátelské

Lenka Hůlková − asistentka

propagandě a dezinformacím čelit. Když jsem tyto pány poslouchala, docházela

E-mail:

mi řada věcí, které ovlivňují naše životy, aniž si to uvědomujeme. A myslím, že

Telefon: 605 284 338

lenka.hulkova@seznam.cz

podobně na tom byli i další mí kolegové ze Senátu, protože závěrečná diskuze
byla opravdu bohatá na doplňující otázky. Kéž by takovým školením mohli projít

Web:

všichni lidé – možná bychom pak žili ve světě, kde by se lépe hledala společná řeč

Facebook: fb.com/hanazakovasenat

mezi skupinami zastávajícími odlišné názory. 

www.hanazakova.cz

O fakenews také na straně 23.

Hana Žáková. Zpravodaj senátorky Hany Žákové informující o její práci v Senátu a ve volebním obvodu č. 53 Třebíčsko. Vychází čtvrtletně.
Foto (není-li v daném článku uvedeno jinak): Lenka Hůlková, Jakub Mertl, Milan Krčmář a Senát. Grafika a sazba: Milan Krčmář.
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