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Hana Žáková
Zpravodaj o práci v Senátu i ve volebním obvoduÚnor 2020
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Milí přátelé,

je tu konec měsíce a já Vám 
opět přináším nové číslo 
zpravodaje, v němž se dozví-
te o mé činnosti v právě uply-
nulém únoru. Ten má letos 29 
dní, zpravodaj ale dostáváte 
28. února. Ten devětadvacátý 
den si chci totiž schovat do 
příštího čísla, které bude vel-
kou částí věnováno blížícímu 
se 170. výročí narození prezi-
denta T. G. Masaryka. Proč si 
29. únor, který bývá jen jed-
nou za čtyři roky, schovávám 
až do březnového čísla? Má 
to souvislost právě s TGM, 
ale více se dozvíte za měsíc :-)

Vaše
Hana Žáková

senátorka za Třebíčsko

Senátorský klub
Starostové a nezávislí

Novým předsedou Senátu byl 
zvolen Miloš Vystrčil

Některé jednací dny Senátu bohužel začí-
nají smutně. Tak tomu bylo 30. ledna, kdy 
jsme jej zahájili minutou ticha za zesnu-
lého předsedu Senátu, pana Jaroslava Ku-
beru. Pan předseda už se bohužel nedožil 
plánované cesty na Tchaj-wan, určitě by 

měl ale radost ze schválení návrhu zákona 
z dílny ministryně financí, který zabraňu-
je dvojímu zdanění ve vztahu s touto zemí. 
S Tchaj-wanem nemáme diplomatické sty-
ky, ale považujeme za mimořádně důležité 
udržování co nejlepších vztahů v oblasti 

obchodu, kultury, vědy atd.
V tajné volbě jsme schválili no-

minaci Pavla Šámala na ústavního 
soudce a Ústavní soud je tímto po 
roce opět kompletní. Schválili jsme 
zpřísnění trestů za týrání zvířat. 
Podpořili jsme rozvíjení výzkumu, 
vývoje a inovací a odhlasovali no-
velu, která splavní řeku Berounku 
pro vodáky. Věnovali jsme se také 
návrhu zákona o silniční dopravě, 
kde se upravují podmínky taxisluž-
by. Tento návrh jsme vrátili poslan-
cům s pozměňovacími návrhy.

Jednali jsme o Tchaj-wanu i Ústavním soudu

Na plénu Senátu 19. února 2020 byl novým předsedou horní komory zvolen Miloš Vystrčil (ODS). Rodák z Dačic, 
dlouholetý starosta Telče a bývalý hejtman Kraje Vysočina nahradil zesnulého Jaroslava Kuberu. Gratuluji ke zvolení.
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Práce ve volebním obvodu

Milé přijetí ve Věznici Rapotice
Milé přijetí ve věznici. Že se vám to zdá jako protimluv? Ale 

skutečně je to pravda. V pátek 7. února jsem navštívila Vězni-
ci Rapotice a hned zkraje tohoto příspěvku musím poděkovat 
za velmi milé přijetí řediteli věznice Františku Melicharovi, 
kaplanu Vladimíru Večeřovi a mnoha dalším, s nimiž jsem 
měla tu čest se potkat.

Rapotickou věznici jsem chtěla navštívit z mnoha důvodů, 
jedním z nich je skutečnost, že ji mám ve svém volebním ob-
vodu. Ten další se nabízí zcela intuitivně. Chtěla jsem si ne-
dávno získané podněty z Věznice Příbram ověřit právě v Ra-
poticích. Všem přítomným děkuji za naprostou otevřenost, 
vstřícnost a další podněty, které jsem zde získala.

České věznice jsou přeplněné a ani Rapotice toho nejsou 
výjimkou. Spousta vězňů je tam ale zbytečně, za mírné de-
likty, s dobou trestu třeba jen několik měsíců. Takový člověk 
by ale mohl absolvovat alternativní trest či domácí vězení za 
pomoci elektronického náramku. Mohl by tak stále žít doma 
se svou rodinou, chodit do zaměstnání, vydělávat si – a tím 
i splácet své dluhy. Že by v tomto případě ušetřil i stát, je víc 
než jasné.

Určitě by bylo vhodné nabízet práci i vězňům s delším 
trestem. Přímo v areálu by mohly vzniknout prostory, které 
by firmy využívaly k jejich zaměstnání. Jednak by to mělo 
výchovný účel, který by vězňům pomáhal v udržování pra-
covních návyků (případně k jejich získávání, protože mnozí 
z nich ani nikdy nepracovali), jednak by si vězni mohli více 
vydělat a třeba splácet své dluhy během pobytu ve vězení.

Vězni jsou opravdu šikovní. Přesvědčila jsem se o tom při 
návštěvě jejich keramické dílny, kde mě obdarovali krásnou 
keramikou. Ráda jsem také navštívila tamní kapli, kde zrov-
na probíhala mše svatá, a také si přímo s vězni popovídala. 
Jsou to normální lidé s různými starostmi, ale i radostmi, a já 
bych chtěla poprosit každého z vás, aby je předem neodsuzo-
val. Mnozí z nich jsou ve vězení opravdu za drobnosti, kte-
ré se mohou přihodit každému. Stačí zapomenout na nějaký 
dluh, mít nepořádek v papírech či prostě udělat chybný krok 
– a rázem se pohybujeme na tenkém ledě. A pak už se vše točí 
ve spirále. Člověk má třeba snahu splatit dluhy, ale nedaří 
se mu to, protože ve vězení si nevydělá tolik, když vyjde na 
svobodu, těžko shání práci, protože na něj mnozí lidé kou-
kají skrz prsty. Přitom by stačilo více využívat alternativní 
tresty.

Jsem moc ráda, že jsem Věznici Rapotice navštívila. Děkuji 
jejím zaměstnancům za snahu, kdy se nevzdávají idejí a stá-
lou motivací a výchovou působit na odsouzené. Je to velmi 
těžké, mnohdy skličující, ale já jsem v Rapoticích mohla po-
tkat několik vězňů, kteří jsou dostatečně motivovaní, a to je 
díky vaší skvělé práci s nimi. Děkuji vám za to.

Návštěva seNátorky (tisková zpráva vězeňské služby)
RAPOTICE 10. února (VSČR) – Dluhová problematika odsou-

zených, alternativní tresty spojené s trestem domácího věze-
ní, zaměstnávání odsouzených, ale i nelehká práce odborných 
zaměstnanců. Takto by se dala shrnout hlavní témata, o které 
se při své návštěvě Věznice Rapotice zajímala senátorka Parla-
mentu ČR Hana Žáková.

Paní senátorce představil věznici její ředitel František Meli-
char jako moderní vězeňské zařízení. Součástí návštěvy byla 
prohlídka vězeňské kaple a možnost zúčastnit se některých 
aktivit programů zacházení, kde paní senátorka pohovořila 
s odsouzenými na téma dalšího života po propuštění. Na zá-
věr proběhla debata s odbornými zaměstnanci věznice, která 
řešila problematiku zaměstnávání odsouzených, konkrétně 
výhody, které zaměstnávání přináší ve spojení s narůstajícími 
dluhy a formy alternativních trestů, které mohou ovlivnit pře-
plněnost vězeňských zařízení.

Hana Žáková kladně zhodnotila návštěvu věznice: „Děku-
ji zaměstnancům za snahu, kdy se nevzdáváte idejí a stálou 
motivací a výchovou působíte na odsouzené. Je to velmi těžké, 
mnohdy skličující, ale já jsem dnes mohla potkat několik vězňů, 
kteří jsou dostatečně motivovaní, a to je díky vaší skvělé práci 
s nimi. Děkuji vám za to.“ jad

Navštívila jsem i místní keramickou dílnu.

S vedením a zaměstnanci věznice při diskuzi
Foto: 2x Vězeňská služba
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Práce ve volebním obvodu / Akce, jichž jsem se zúčastnila

Děkuji za
pozvání na 

plesy

Děkuji za milá pozvání na řadu plesů, které jsem 
měla tu čest s manželem v únoru navštívit, jako 
například ples Snipers Třebíč nebo ples města 
Hrotovice.

Těší mě, že jste si již našli cestu do 
mé kanceláře v Třebíči na ulici Vítěz-
slava Nezvala 2/3. Navštěvuje mě zde 
stále více jednotlivců i skupin občanů, 
s nimiž řeším jejich problémy, nebo se 

Návštěvnost mé kanceláře vzrůstá
kterými pracuji na různých projektech. 
V kanceláři mě nebo mého asistenta na-
jdete vždy v pondělí od 14 do 17 hodin 
(nebude-li s dostatečným předstihem 
uvedeno jinak).

Videopozvánka na konferenci

Spolu s mým kolegou senátorem, a zároveň ředitelem Hvězdárny a planetária Brno Jiřím Duškem jsem 
v infocentru Jaderné elektrárny Dukovany natáčela 28. února videoklip coby pozvánku na konferenci 
„Energetika bezpečná, bezemisní a udržitelná“. Ta proběhne 12. března v prostorách Senátu a pořádá 
ji senátní Podvýbor pro energetiku a dopravu, jemuž předsedám. Konferenci budu s Jirkou Duškem 
moderovat, a tak se už nyní těším na skvělého parťáka i na energetické odborníky, kteří na ní vystoupí. 

Dnes udělám jednu z výjimek a následující příspěvek vě-
nuji svatému Valentýnovi. Z různých zdrojů se můžete dočíst 
o jeho životě – nejspíš se jednalo o katolického kněze, kte-
rý zemřel mučednickou smrtí 14. února roku 269 v docela 
mladém věku asi 43 let. Je patronem zamilovaných, včelařů, 
pocestných a mládeže.

Přibližně před dvaceti roky se svátek sv. Valentýna do-
stal do většího povědomí i u nás. Jak už to bývá, začali na 
něj nejdříve reagovat obchodníci. Pro nás dříve narozené se 
zničehonic na stáncích začala objevovat chvíli po Vánocích 
srdíčka ve všech možných podobách – a upřímně řečeno do-
teď mnozí z nás nevědí, jak tento nový svátek pojmout. Byl 
nový, chyběl příběh, historie, zvyky.

Generace našich dětí již svátek bere jako běžnou součást 
roku a dokážou jej využít lépe, než jsme to uměli ve své době 
my. Přesto za něj děkuji. Pro mě jako věřící je pěkné, že tu 
máme světce, který přeje zamilovaným, a nemusím čekat 
pouze na 1. máj, který byl v mé generaci spíše spojován s po-
vinným prvomájovým průvodem a proslovy, a o lásce jako 
také rozhodně nebyl. Zato sv. Valentýna si dnes opravdu uží-
vám. Nějakou dobu sice trvalo, než jej mezi mých docela hod-
ně svátků, výročí a narozenin zařadil i manžel. O to hezčí je 
těšit se, čím mě překvapí. Tedy srdíčko k snídani a společná 
káva… Děkuji sv. Valentýne, že jsi.

Jsem ráda za svátek svatého Valentýna,
patrona všech zamilovaných
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Akce, jichž jsem se zúčastnila

Spojené farnosti Valeč, Dalešice, Lipník a Koněšín 9. února 
v kulturním domě v Koněšíně společně uspořádaly dětský 
karneval. Otec Michal Seknička tuto pěknou tradici převzal 
po svém předchůdci Petru Holém a ujal se jí na jedničku. 
Ráda jsem přijala jeho pozvání do poroty, která hodnotila 
nejlepší masky, a zároveň jsem měla tu čest předávat ceny 

Na karnevalu s čerty, princeznami a žabáky

v hlavní tombole. Kolem nás se to hemžilo maskami žabá-
ků, princezen a čertů, kteří do Koněšína dorazili opravdu 
v hojném počtu. Ani já neodolala a s jednou malou čerticí se 
vyfotila. Závěrem chci poděkovat otci Michalovi, realizační-
mu týmu a kapele Virus za úžasnou atmosféru, kterou máme 
navždy zvěčněnou díky fotografovi Ivu Svobodovi.

Foto: 2x Ivo Svoboda

Masopust v Koněšíně se opět vydařil. Děkuji Chase Koněšín, že udržuje tradice.

Masopust v Koněšíně
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S Klubem českých turistů do Radošova

V podvečer 6. února jsem navštívila Městskou knihovnu 
Třebíč, kde se v rámci Francouzského klubu konala bese-
da Milana Krčmáře o jeho putování po jihozápadní Francii. 
Nejvíce jsem se těšila na snímky a autentické zážitky z pout-
ního místa zjevení Panny Marie v Lurdech, kde je patron-
kou svatá Bernadeta. Bylo zjevné, že byť Milan není věřící, 
Lurdy se mu přesto vryly pod kůži. Každé poutní místo je 
prosyceno množstvím proseb, modliteb a láskyplné ener-
gie, která nemůže nezanechat u poutníků silný dojem a hlu-
boký zážitek. Dalšími místy, která navštívil, byla města Pau 
a Toulouse. To je neodmyslitelně spjaté se svatým Sermi-
nem, neboli svatým Saturninem.

Od svaté Bernadety ke svatému Saturninovi

Téměř celý první únorový týden jsem strávila v Praze ná-
ročnými jednáními, a proto jsem byla moc ráda, že jsem v so-
botu mohla vyrazit do přírody. Využila jsem pozvání manže-
lů Tomášových z Klubu českých turistů Třebíč a vypravila se 
s nimi na pohodový výšlap z Číchova přes samotu na Leštině 
a Kouty až do Radošova. Tam jsme mohli doplnit kalorie, kte-
ré jsme spotřebovali během chůze, a také živá hudba, s níž 
jsme si rádi zazpívali pěkné písničky a též zatančili.

Celkem nás šlo asi sto padesát, a to z různých směrů. Ně-
kteří již cestu znali, já ji absolvovala poprvé. Severozápad 
Třebíčska je nádherný, má už ryze vysočinský charakter. 
Z mého pohledu se tedy jednalo nejen o odpočinkovou túru, 
která mi dodala síly pro nadcházející týdny, ale také o vý-
pravu, díky níž jsem se seznámila s krásnou krajinou (na ně-
kolika místech bohužel zasaženou těžbou lesů postižených 
kůrovcem, avšak pořád je zde plno míst, na která je radost 
pohledět).

Děkuji všem, kteří se včerejší túry zúčastnili. Opět jsem 
zde potkala plno starých přátel, ale také jsem během ní na-
šla řadu nových. Už se těším, až s nimi zase někam vyrazím. 
A kdybyste se k nám chtěli také připojit, podívejte se na web 
https://kct-trebic.webnode.cz/, kde jistě najdete výlet přesně 
podle svého gusta.

Akce, jichž jsem se zúčastnila

V kopcích nad Číchovem

V Radošově nás čekalo milé posezení.

Toto je jen malá část výpravy.
Celkem se nás v Radošově sešlo asi sto padesát.

Milan Krčmář nám ukazuje prostranství před Svatyní Panny Marie Lurdské.
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Good bye, hrdý Albione

Mé názory

Ve střední Evropě odbíjela půlnoc na 1. února, v Británii 
23. hodina pátku 31. ledna 2020. Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska v tuto chvíli vkročilo do své nové 
éry, která ukončila 47 let britského členství v Evropské unii. 
Irský premiér Leo Varadkar k tomu několik hodin předtím 
poznamenal, že Velká Británie se vydává na dobrodružnou 
cestu.

Od mého zvolení v roce 2018 do Senátu se Výbor pro záleži-
tosti EU, ve kterém působím, zabýval brexitem snad na kaž-
dém jednání. Tak trochu jsem doufala, že se podaří Británii 
přesvědčit, aby své rozhodnutí, byť plynoucí z veřejného re-
ferenda, přehodnotila. Jsem politikem, který se snaží ostatní 
spojovat, propojovat, spolupracovat a obecně chránit. Každé 
loučení, odtržení je pro mne symbolem neúspěchu a bohužel 
nestability. Narušení vztahů a pochopitelně mnohem kom-
plikovanější spolupráce.

Osobně jsem Británii navštívila v listopadu 2013. V té době 
tam všichni měli v klopách sak a kabátů vlčí mák. Blížil se 
Den válečných veteránů, na který nikdo z nich nezapomíná, 
a jsem velmi ráda, že jeden ze symbolů Anglie se dostává do 
povědomí i našeho národa. Dalším příjemným znakem bylo, 
že kamkoli jsem vstoupila jako žena, měla jsem přednost. 

Úcta k ženám je pro tamní muže naprostou samozřejmostí. 
Nejspíš bych mohla pokračovat dalším výčtem superlativ, 
kterými přispěla Anglie svým dlouholetým členstvím v EU, 
k její kultivovanosti a rozvoji, ale to je od 1. února 2020 už 
minulostí. Britům proto k jejich odchodu přeji, ať toto jejich 
dobrodružství, o němž mluvil irský premiér, dopadne dobře.

„Kdybych měla volit, zda žít znovu, chtěla bych narodit se 
za 200 let, kdy bych se snad zrodila do světa, jenž by mně 
umožnil žít s plnou rozkoší.“

Těchto 200 let se naplňuje právě letos – 4. února 2020. Dá-
mou, která si takto povzdechla v dopise spisovateli Janu Hel-
celetovi, nebyl nikdo jiný než nejslavnější česká spisovatelka 

Božena Němcová. Narodila se přesně před 200 lety, 4. února 
1820.

Božena Němcová byla na svou dobu velmi emancipovaná 
a svobodomyslná žena. Byla celebritou, kterou znal snad ka-
ždý. A to z toho důvodu, že tehdy byla jediná, a tedy i jedineč-
ná. Nepočítáme-li Magdalenu Dobromilu Retigovou, která se 
však svými kuchařkami poněkud vymyká z našeho hodnoce-
ní, neměla ve své době konkurentku. Karolína Světlá, Teréza 
Nováková, Eliška Krásnohorská a další spisovatelky přišly 
až dlouho po Němcové. A protože Němcová uměla opravdu 
nejen dobře psát, ale navíc do české literatury vnesla nové 
prvky (jako první dokázala zachytit dětský svět, nahlížela 
na své okolí ženským pohledem atd.), zapsala se nesmrtelně 
do historie české literatury.

Je tedy možné, že pokud se letos 4. února narodila nějaká 
nová Božena Němcová, pak se jí splní to, co by si přála její 
předchůdkyně – žít s plnou rozkoší, užívat si bez zábran. 
Ovšem dá-li se na spisovatelskou dráhu, bude se prosazovat 
o poznání hůře než Němcová z 19. století. Bude prostě jednou 
z mnoha. Ale na druhou stranu možná právě to by si Božena 
Němcová přála nejvíce. Svět, ve kterém se ženy prosadily na-
tolik, že máme nejen velké množství spisovatelek, ale také lé-
kařek, vědkyň, učitelek, nebo třeba i političek. Snad by tedy 
byla s naší dobou spokojená.

Co by na naši dobu asi říkala Božena Němcová?

Na Londýnském oku v roce 2013. V pozadí Westminsterský palác a Big Ben
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Mé názory / Kde se potkáme

T. G. Masaryk v Třebíči
Výstava prací žáků ZŠ TGM, ZŠ Benešova, ZŠ Horka-Domky,

ZŠ Bartuškova a Gymnázia Třebíč u příležitosti 170. výročí narození TGM. 
Vernisáž v pondělí 2. března v 1700 hodin 

v hudebním oddělení Městské knihovny Třebíč.

Akce se koná pod záštitou 
senátorky Hany Žákové.

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

V TŘEBÍČI

Představte si svět, v němž by prezi-
dent Beneš nepřijal demisi demokratic-
kých ministrů.

Představte si svět, v němž by faráři 
Josef Toufar, Jan Bula a Václav Drbola 
nebyli umučeni k smrti a v poklidu, 
všemi oblíbeni, by na Vysočině strávi-
li spokojený život a dožili se pozdního 
věku.

Představte si svět, v němž by nebyli 
pronásledováni a týráni další kněží 
a jeptišky a další lidé se svobodným 
myšlením.

Představte si svět, v němž by hrdino-
vé ze západní fronty nebyli „odměněni“ 
trýzněním v kriminálech a pracovních 
táborech.

Představte si svět, v němž by Čes-
koslovensko přijalo Marshallův plán 
a stalo by se ekonomickým lídrem Ev-
ropy.

Představte si svět, v němž by generál 
Heliodor Píka a doktorka Milada Ho-
ráková počátkem 50. let vedli mírovou 
delegaci zprostředkující mír mezi Jižní 
a Severní Koreou, za což by jim posléze 
byla udělena Nobelova cena míru.

Představte si svět bez závisti a nená-
visti, na nichž některé politické strany 
staví svůj program.

Představte si svět bez 25. února 1948.

Od komunistického puče uplynulo 72 
let a naše země se z této tragédie stále 
vzpamatovává. Dokážou Gottwaldovi 
následovníci někdy dospět k takové se-
bereflexi, aby si plně uvědomili, co ve 
své zvrácené ideologii hlásají?

Dovoluji si vás srdečně pozvat na

vzpomínkové setkání
u příležitosti 170. výročí narození

prezidenta-osvoboditele

Tomáše G. Masaryka
Sobota 7. března 2020 ve 1400

Jubilejní háj v Třebíči-Týně
pod Koutkovou ulicí.

senátorka za Třebíčsko

Představte si 
svět...

Kde se potkáme v březnu
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Mé názory / Kde se také potkáme

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

Adresa: Valdštejnské nám. 17/4, 118 01  Praha 1            
E-mail: zakovah@senat.cz, Telefon: 608 456 620
Obvodní kancelář v Třebíči: Každé pondělí na ulici V. Nezvala 2/3 
(budova firmy McRAI).
Hodiny pro veřejnost: V pondělí vždy 1400 − 1700.

14. března Nová Ves: Dětský karneval
 
21. března Třebelovice: Okresní shromáždění sborů
  dobrovolných hasičů za okres Třebíč 

Sledujte můj web www.hanazakova.cz, instagram zakova.h 
či facebook www.fb.com/hanazakovasenat, kde najdete 
aktuální články, fotogalerie a také více pozvánek na akce.

Úspěch našich mladých 
vědců ve Spojených 

arabských emirátech
Festival zahájím coby jeho patronka

Obrovskou radost mi udělali mladí vědci z Fa-
kulty elektrotechnické ČVUT, kteří získali zla-
tou medaili na mezinárodní soutěži dronů ve 
Spojených arabských emirátech (SAE) a k tomu 
ještě první a druhé místo v dílčích disciplínách.

Už dlouho před závody, které se konaly 23. až 
25. února v emirátu Abú Zabí, jsem sledovala 
jejich přípravy. Rozhodně byly na místě, pro-
tože tato soutěž není „jen“ nějaké létání s dro-
nem z bodu A do bodu B. Některé přístroje bylo 
potřeba naučit hledat a likvidovat ve vzduchu 
balonky, jiné pro změnu stavěly zeď či hasily po-
žár – a na konci soutěže bylo potřeba všechny 
tyto dovednosti zkombinovat v závěrečné disci-
plíně.

Technická příprava byla natolik náročná, že 
český tým se do místa závodů přesunul už v led-
nu, aby si osvojil pouštní podmínky, a na soutěž 
se v České republice soustavně připravoval plné 
dva roky. Tajemství úspěchu naši vědců spočí-
vá v tom, že naučili drony spolupracovat. Každý 
z dronů tedy vykonává určitou úlohu, čímž se 
jejich práce zrychluje a zpřesňuje. Odborně se 
tomu říká multirobotický přístup, který největší 
ovoce přinesl při stavění zdi z náhodně rozmís-
těných kostek. Zde musely spolupracovat heli-
koptérové drony s pozemními roboty třeba tak, 
že vrtulníček skenoval zemi pod sebou, a když 
„uviděl“ některou z kostek, poslal informaci po-
zemnímu robotu, který si ji přijel vyzvednout.

Úspěch týmu ČVUT, který se dokázal prosadit 
v rámci nejlepších technických univerzit celého 
světa, vnímám jako skvělou reklamu na „chytré 
české hlavy“ a také vizi budoucnosti. Nejen pro-
to, že právě tyto technologie budou za několik 
let možná zcela běžné třeba v tom, že nám zásil-
ky budou doručovat drony, ale také jako rekla-
mu české účasti na veletrhu EXPO 2020, která 
začne v říjnu tohoto roku v emirátu Dubaj. Jsem 
přesvědčena, že o český pavilon tam bude i díky 
těmto našim technikům veliký zájem.

Gratuluji, pánové, jsem na vás opravdu hrdá!


