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Milí přátelé,

před dvěma měsíci se náš svět 
změnil. Vidíme to všude kolem 
sebe. Musíme nosit roušky,  
děti se učí doma, řada podni-
ků je stále zavřená. I přesto, 
že situace v České republice 
není tak dramatická jako třeba 
v Itálii, pandemie koronaviru 
nás velmi zasáhla. I za ztíže-
ných podmínek však nadále 
pracují všechny úřady a in-
stituce, včetně Senátu. Záko-
nodárný sbor totiž pracovat 
musí, a nyní možná i dvakrát 
či třikrát více, protože jsou ne-
ustále přijímány nové a nové 
zákony, které na současnou si-
tuaci reagují. A Senát zároveň 
musí stále dohlížet na to, aby 
tyto zákony odpovídaly Ústavě 
ČR a opravdu byly prospěšné 
občanům.  Nejen o tom si pře-
čtete v tomto čísle Zpravodaje.
 

Vaše
 Hana Žáková

senátorka za Třebíčsko

Senátorský klub
Starostové a nezávislí

V Senátu jsme řešili 
„protikoronavirová“ opatření

Ve dnech 16. a 17. dubna jsem se účastnila 
zasedání Senátu, přičemž první den jsme

schválili:
• zákon, který prodlužuje lhůtu pro 

doložení certifikátu o složení zkouš-
ky profesní kvalifikace realitních 
zprostředkovatelů (dochází zde totiž 
nově k přechodu z volné živnosti do 
vázané živnosti),

• zákon, kde zprostředkovatelé služeb 
ubytování v soukromí (např. Airbnb) 
budou povinni sdílet informace 
o jednotlivých ubytovatelích a nemo-
vitostech, které jsou k tomuto účelu 
využívány,

• zákon, který umožňuje, aby cestovní 
kanceláře místo vyplácení peněz za 
zakoupené zájezdy vydaly voucher 
s platností do 31. srpna 2021, po tom-
to již budou povinni vracet peníze,

• zákon, který zavádí pro firmy i jed-

notlivce tzv. ochrannou dobu, po kte-
rou lze přerušit splácení úvěru na tři 
nebo až na šest měsíců,

• zákon, který umožní ČNB (až do kon-
ce roku 2021) obchodovat s cennými 
papíry s delší splatností a s více insti-
tucemi,

• zákon, který omezuje sankce z pro-
dlení splátky úvěrů pro živnostníky 
a zastropuje smluvní úrok u dlouho-
dobého prodlení ze splácení spotře-
bitelských úvěrů.

vrátili s pozměňovacím návrhem:
• zákon o odkladu nájmů, kde navr-

hujeme, aby stát poskytl majitelům 
domu garanci 80% z dlužné částky, 
pokud nájemce nebude kvůli součas-
né krizi schopen nájem platit,

Pokračování na straně 2.

Žijeme v době rouškové...
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Práce v Senátu

V Senátu jsme řešili „protikoronavirová“ opatření
Pokračování ze strany 1.
zamítli:
• zákon, který by umožňoval, aby z důvodu koronaviro-

vé krize mohli v nemocnicích pracovat lékaři ze zemí 
mimo EU i bez aprobačních zkoušek.

Další den jsme schválili následující:
• zákon, obsahující zvláštní pravidla pro vzdělávání 

a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o po-
suzování doby studia (VŠ mohou stanovit nový termín 
přijímacích zkoušek a mohou tyto zkoušky provést di-
stančně, rektoři budu moci prodloužit/zkrátit akade-
mické roky 2019/2020 a 2020/2021 aj.),

• zákon o prodloužení lhůt pro konání doplňujících vo-
leb do Senátu, k tomuto návrhu jsme zároveň přijali 
doprovodné usnesení vyzývající Vládu, aby ani v sou-
časné mimořádné situaci nerezignovala na výkon stát-
ní moci výhradně v mezích jejích pravomocí a působ-
nosti (chceme tak předejít tomu, že by podobné situace 
řešila pouze vládním nařízením a nikoliv zákonem, 
což je i v nouzovém stavu protiústavní),

• zákon o pojišťování a financování vývozu se státní 
podporou, jež rozšíří formy podpory o poskytování zá-

ruk za splacení úvěru vývozců, výrobních a obchod-
ních podniků

Dále jsme:
• zamítli návrh zákona o některých opatřeních ke zmír-

nění dopadů epidemie na nájemce prostor sloužících 
podnikání a vrátili jsme ho do Poslanecké sněmovny 
s doprovodným usnesením, ve kterém vyzýváme Vlá-
du, aby zřídila operační program pro čerpání bezúroč-
ných úvěrů pro nájemce, kteří nejsou v důsledku epi-
demie schopni platit nájemné,

• zamítli novelu zákona o pravidlech rozpočtové odpo-
vědnosti, která by tato pravidla rozvolnila na dalších 
7 let a docházelo by tak k vyššímu zadlužování,

• u návrhu zákona o pravomoci Policie ČR a obecní po-
licie postihovat porušení krizových opatření a mimo-
řádných opatření nařízených v souvislosti s proká-
záním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území ČR 
bohužel nepřijali žádné usnesení. Neshodli jsme se ani 
na schválení tohoto návrhu zákona, ani na jeho zamít-
nutí, a tak po uplynutí třicetidenní lhůty pro projed-
nání Senátem bude tento návrh zákona přijat, což mě 
mrzí, protože jsem hlasovala proti.

Desátého dubna proběhla mimořád-
ná 19. schůze Senátu a vzhledem k po-
kračujícímu stavu nouze to bylo bezpro-
středně poté, co Senát obdržel návrhy 
zákonů od Poslanecké sněmovny, aby 
tak co nejvíce urychlil jejich schválení 
a následnou pomoc občanům. I včera 
se jednání zúčastnila zhruba polovina 
senátorů. Já ale byla mezi těmi, kteří 
zůstali doma a zajišťovali tak usnáše-
níschopnost v případě, že by kolegové 
museli odejít do karantény.

Předmětem jednání byly tři body, kte-
ré v současné situaci nesnesou odkladu. 
Ve zkratce došlo ke schválení těchto ná-
vrhů zákonů:

• Finanční podpora pro osoby pra-
cující jako OSVČ ve výši 25 000,- 
Kč (Kompenzační bonus bude po-
skytován ve výši 500 Kč denně za 
každý den v rámci období od 12. 
března do 30. dubna 2020, pokud 

bude osoba v daný den splňovat 
podmínky pro jeho poskytnutí).

• Lidé, kteří žádají o příspěvek na 
bydlení, na dítě nebo o zvýšený 
příspěvek na péči a u nichž ne-
došlo k žádné změně, nebudou 
muset chodit na úřady práce, aby 
doložili příjmy a náklady.

V Senátu proběhla mimořádná schůze

• Nově budou moci uchazeči o prá-
ci komunikovat s úřady práce on-
line, odkudkoliv, nikoliv pouze 
osobně a z místa svého trvalého 
bydliště, dále po dobu nouzového 
stavu nebudou muset firmy, které 
žádají o podporu v programu An-
tivirus, dokládat bezdlužnost.
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Práce v Senátu / Práce ve volebním obvodu

Během dvoudenní 21. schůze Senátu 
jsme se 29. a 30. dubna věnovali nejpr-
ve dalšímu balíčku zákonů, zmírňující 
dopady epidemie:

• schválili jsme ošetřovné, o které 
nově budou moci žádat i lidé pra-
cující na DPP a DPČ,

• vrátili jsme do Poslanecké sně-
movny zákon o kompenzačním 
bonusu s pozměňovacími návrhy, 
kdy jeden z nich zvyšuje tento bo-
nus a druhý návrh zvyšuje okruh 
podnikatelů a živnostníků, kteří 
by na něj měli mít nárok,

• schválili jsme novelu o pojist-
ném, čímž bude od června zvýše-
na platba za státního pojištěnce 
o 500 Kč měsíčně a od ledna o dal-
ších 200 Kč měsíčně,

• schválili jsme poskytnutí státní 
záruky Českomoravské záruční 
rozvojové bance, díky čemuž tak 
nově bude pro mnoho podniků 
a firem jednodušší získat úvěr,

• o měsíc jsme prodloužili dobu 
skladování cigaret odpovídající 
staré sazbě daně, aby tak prodej-
ci za ztížených podmínek měli 
možnost doprodat staré zásoby.

Dále jsme se zabývali například:
• nově vznikajícím Fondem pro 

spravedlivou transformaci, ná-
strojem Evropského parlamentu 
pro snížení dopadů při přechodu 
na bezuhlíkovou Evropu do roku 
2050; tohoto tisku jsem byla zpra-
vodajkou,

• bezpečným zaváděním 5G sítí 
v EU – implementace opatření,

• ratifikací smluv s vládami Bots-
wanské republiky, Bangladéšské 

Když se dřív říkalo „nachoďte sto jarních kilometrů pro 
zdraví“, nedovedla jsem si takové penzum ani představit. 
Připadalo mi to jako neskutečně velká zátěž. A tím nemys-
lím, že by se těch sto kilometrů mělo ujít najednou, ale po-
stupně, prostě v průběhu jara. Když jsem si ale nainstalovala 
aplikaci „EPP – Pomáhej pohybem“, kterou vytvořila Nadace 
ČEZ, najednou jsem zjistila, že ujít sto kilometrů není nic ob-
tížného, stačí jen pravidelně chodit na procházky. „EPPka“ 
mi spočítala, že jsem za duben ušla 137,6 km, za což mě od-
měnila 809 body, které se následně přemění na dar pro pro-
jekt potřebným. Člověka pak ta chůze těší dvojnásob – nejen-
že se cítí dobře a svěže, ale také vnímá, že pohybem opravdu 
pomáhá, jak zní motto „EPPky“. Je to motivující, povzbuzující 
a pozitivní.

A co vy? Používáte také „EPPku“? Jestli ano, tak se v ko-
mentářích nebojte svými výkony pochlubit, vždyť určitě 
máte čím.

lidové republiky a Senegalské 
republiky o zamezení dvojímu 
zdanění v oboru daní z příjmu 
a o zabránění daňového úniku 
a vyhýbání se daňové povinnosti,

• úpravami státního rozpočtu 
v souvislosti s povinností rozvoje 
schopností Armády ČR,

• novelou zákona o obecní policii,
• zprávou o životním prostředí ČR 

za rok 2018.

Poslední dubnová schůze se netýkala jen koronaviru

Chodíte také s „EPPkou“?

Můžete si sami zvolit, kterým projektům své body věnujete. Foto: Nadace ČEZ

Senát opět se opět sešel v neúplném složení, část mých kolegů byla „v záloze“,
aby nás v případě potřeby mohli vystřídat. 
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Čtyřiadvacátého dubna jsem měla možnost 
navštívit třebíčskou firmu MICo spol, s r. o., 
která vyrábí plicní ventilátory Corovent a vý-
znamně tak přispívá v boji proti koronaviru. Na 
vývoji tohoto zařízení spolupracovala s ČVUT, 
s nímž během měsíce celý projekt dotáhla do 
finální podoby. Od této středy má také potvrze-
ní, že ventilátory může dodávat na trh, přičemž 
v ČR je zatím poptávka po 500 ks, zahraniční od-
běratelé však objednávají i desetitisícové série.

Jednatel firmy pan Jiří Denner mi ochotně po-
psal, na jakém principu ventilátor funguje. Po-
dle něj je mnohem bezpečnější než běžné ven-
tilátory s tzv. ambuvakem. Díky tomu, že lékaři 
mohou ventilátor nastavit přesně na míru danému paciento-
vi, „netrhá“ plicní kanálky, což je jinak značný problém při 
využívání ventilátorů. Ten třebíčský dodává do plic kyslík, 
a zároveň odebírá vše z jeho výdechu, přičemž se snaží o ma-
ximální komfort pacienta.

Ventilátor, který má pan Denner vystavený v kanceláři, 
nese podpisy svých tvůrců a je v pořadí třetí, který firma 

vyrobila. Ty předchozí byly zkušební a nyní již byly zlikvi-
dovány – tento plně odpovídá požadavkům a vycházejí z něj 
i další vyrobené kusy. Celé zařízení je velmi nenáročné na 
údržbu, může být uskladněno třeba několik let, aniž by ně-
jak utrpělo. V případě potřeby tak může být uvedeno do pro-
vozu během několika okamžiků. Na šikovné firmy a občany 
z Třebíčska jsem v Senátu právem pyšná.

Třebíčská firma vyrábí plicní ventilátory

Jednatel firmy MICo Jiří Denner s plicním ventilátorem Corovent

Výbor pro EU některé záležitosti projedná znovu
Jednadvacátého dubna jsme měli v Senátu schůzi Výboru 

pro záležitosti Evropské unie. Ve stručnosti shrnu, co jsme 
probírali.

Jako první bod dnešního jednání nám zástupce Minister-
stva spravedlnosti předložil zprávu Vlády o přejímání le-
gislativních závazků vyplývajících z členství ČR v Evropské 
unii za rok 2019.

Následovalo pět evropských tisků, u kterých je nutno do-
plnit, že byly zpracovány ještě před propuknutím pandemie 
koronaviru, takže jsou v řadě ohledů, především v alokaci 
prostředků, neaktuální. Do konce dubna se očekává předlo-
žení nové podoby víceletého finančního rámce, ze kterého 
bude patrné, jaké prostředky budou na tyto programy vyčle-
něny.

1) sdělení Komise: Strategie pro udržitelný růst na rok 2020
2) sdělení Komise Zelená dohoda pro Evropu.
3) sdělení Komise Bezpečné zavádění sítí 5G v EU – Imple-

mentace souboru opatření EU

U dalších dvou tisků jsem byla zpravodajkou. Týkaly se zří-
zení Fondu pro spravedlivou transformaci a s tím související 
změny ve společných ustanoveních o evropských fondech.

Pro tento den jsme tedy měli hotovo a s kolegou senátorem 
Jiřím Duškem vyrazili domů. Samozřejmě ale nesměly chy-
bět ochranné roušky a bezpečný odstup! Hlavně si držet bezpečný odstup
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Co předcházelo úmrtí bývalého
předsedy Senátu Jaroslava Kubery?

Na úvod mi dovolte několik otázek: 
Jsme snad provincií Čínské lidové re-
publiky, že nám určuje, kam mají její 
vrcholní představitelé jezdit na stát-
ní návštěvy? Vyhrožujeme snad my 
některým jiným svrchovaným stá-
tům, že chtějí mít lepší styky s jinou 
zemí než s námi? Kdo je vlastně pan 
Mynář, který nemá ani bezpečnostní 
prověrku? Je to nějaký nadčlověk, kte-
rý může arogantně pohrdat volenými 
zástupci, a to nejen senátory, ale i po-
slanci? A kdo je vlastně pan prezident 
Zeman, že neodpovídá na dopisy dru-
hého muže v zemi? Jaké k tomu má 
důvody?

Tchaj-wan není Čínská lidová 
republika

Pokud nerozumíte, proč se vás na 
to ptám, asi jste 27. dubna neviděli re-
portáž pořadu 168 hodin, která se za-
bývala výhrůžným dopisem bývalé-
mu předsedovi Senátu panu Jaroslavu 
Kuberovi ze strany Číny, okolnostmi 
úmrtí pana Kubery – a také arogant-
ním chováním hradních představite-
lů. Ve zkratce lze ale o reportáži říct 
následující: Jaroslavu Kuberovi bylo 
ze strany Čínské lidové republiky vy-
hrožováno kvůli jeho chystané cestě 
na Tchaj-wan, který ČLR považuje za 
svou odštěpenou provincii. Pan Kube-
ra byl odhodlán na Tchaj-wan jet (už 
z toho důvodu, že tento stát investuje 
v České republice více než ČLR), od to-
hoto úmyslu však byl zrazován na no-
voročním obědě na Pražském hradě, 
kde se setkal s prezidentem Milošem 
Zemanem a předsedou Poslanecké 
sněmovny Radkem Vondráčkem.

Co se dělo na schůzce
s čínským velvyslancem?

Vše se zřejmě vyhrotilo tři dny před 
smrtí předsedy Kubery, kdy byl spolu 
se svou manželkou pozván na amba-

sádu ČLR. Oficiálním důvodem pozvá-
ní byly oslavy čínského nového roku 
– teprve až po cestě na velvyslanectví 
se pan Kubera dozvěděl, že s ním chce 
mluvit čínský velvyslanec osobně. Na 
této schůzce byl jen pan Kubera, vel-
vyslanec a čínský tlumočník. Podle 
paní Kuberové byl její manžel po této 
schůzce jako vyměněný a tři dny poté 
zemřel. Manželka pana Kubery poté 
v jeho aktovce našla výhrůžný dopis, 
který ho zrazuje od cesty na Tchaj-
-wan a který mu byl předán na Hradě. 
Senát i zahraniční výbor Sněmovny 
chtějí po Hradu, aby okolnosti vzniku 
tohoto dokumentu vysvětlil.

Tři dopisy prezidentovi
zůstaly bez odpovědi

Nový předseda Senátu Miloš Vy-
strčil už třikrát psal v tomto ohledu 
prezidentu Miloši Zemanovi, ale ne-
dočkal se odpovědi. Zahraniční výbor 
Sněmovny si pozval hradního kanc-
léře Vratislava Mynáře a šéfa hrad-
ního zahraničního odboru Rudolf 
Jindráka. Poslanci zároveň chtěli, aby 

jim předali kompletní hradní kore-
spondenci s ambasádou ČLR o cestě 
pana Kubery na Tchaj-wan. Vratislav 
Mynář však poslancům odepsal, že 
s Jindrákem na zahraniční výbor ne-
přijdou a materiály nevydají. Podle 
Deníku N to byl právě Mynář, který si 
výhružný dokument u ambasády ČLR 
vyžádal.

Abyste si udělali obrázek – myslíte, 
že by bylo možné, aby vám starosta 
byť té nejmenší obce neodpověděl na 
váš dotaz? Ne, nebylo, protože se to po 
něm zkrátka vyžaduje – a má-li v sobě 
člověk aspoň trochu slušnosti, pak na 
dopisy odpovídá. A udělá to o to rych-
leji, jsou-li tak závažného charakteru.

Reportáž si můžete přehrát na
https://cutt.ly/xysZQnw

nebo pomocí tohoto QR kódu.

Bývalý předseda Senátu Jaroslav Kubera si vždy stál za svými názory. Od své cesty na Tchaj-wan nechtěl 
ustoupit ani po nátlaku Číny a Hradu. Byl to důvod jeho náhlého skonu? Foto: Repro ČT
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Kéž knihy nevymizí z našeho života

Dvaadvacátého dubna slavíme Den Země. Každým rokem 
čistíme struhy podél silnic, sázíme stromky a snažíme se 
něco málo pro naši matičku Zemi udělat. Letos snad popr-
vé mohu říct, že se to opravdu povedlo, Země se po dlouhé 
době mohla nadechnout a život v ní nyní pozorujeme úplně 
z jiného úhlu pohledu. Při mé cestě do Senátu jsem ten den 
potkala rodinku kačenek. Od stanice metra Malostranská si 
to přes jindy stěží průchozí chodník a křižovatku trádova-
la k sídlu vlády. Nevím, jestli došla až tam, ale bylo hezké 
pozorovat kolemjdoucí, auta a tramvaje, jak té malé rodince 
dávali přednost a s napětím sledovali každý jejich pohyb. Při 
běžném provozu a davech turistů by něco podobného neby-
lo možné. Je to takový malý zázrak přírody, za který máme 
Zemi poděkovat.

Na 23. duben připadá Světový den knihy, který organiza-
ce UNESCO vyhlásila jako vzpomínku na autory Williama 
Shakespeara a Miguela de Cervantese. Shakespeare totiž ze-
mřel 23. dubna 1616 (dle juliánského kalendáře) a Cervantes 
jen o den dříve. Právě druhý jmenovaný pocházel ze Španěl-
ska, přičemž v jedné jeho provincii, v Katalánsku, spojují 
Světový den knihy se svátkem sv. Jiří. Mají tam velice hezký 
zvyk – každý, kdo si ten den koupí knihu, dostane růži.

U nás jsme si v dubnu knihy bohužel mohli koupit pouze 
pomocí e-shopů, knihkupectví byla zavřena. Před několika 
dny jsme ale zase mohli vstoupit do jejich dveří a vdechnout 
tu krásnou vůni papíru a tiskařské barvy. O Češích se říká, 
že jsou národem čtenářů, ročně se u nás prodá knih za osm 
miliard korun. Přitom ti nejmenší knihkupci jsou nynější 
koronavirovou krizí postiženi nejvíce – jejich marže jsou 
opravdu malé, svou práci mnohdy berou jako svůj koníček. 
Za to jim patří obrovský dík.

Doufám také, že se z krize vzpamatují i nakladatelství, 
aby knihy mohly u nás vycházet i nadále. Ročně se jich na 
český trh dostane asi 15,5 tisíce. Je tedy opravdu z čeho vy-
bírat.

Měla jsem tu čest už několik knih také pokřtít. Je to vel-
mi hezký pocit – nejedná se totiž o křest běžné věci, ale pří-
běhu. Stojíte u něčeho, co lidé budou hodiny či dny znovu 
a znovu otevírat, vracet se k tomu, přemýšlet nad postavami 
a dějem, možná i nad tím, proč autor v daném okamžiku po-
užil zrovna toto slovo či větu, a zda tento důvod nebude vy-
světlen o několik stránek dál, kdy do příběhu něco zasáhne.

Knihy jsou jako tajemné bytosti, které těžko mohou být 
nahrazeny filmem. U knih si sami ve své fantazii předsta-
vujeme hlavní postavy a lokality, nahlížíme na děj očima je-
jich hrdinů a prožíváme s nimi jejich osudy. Umožňují nám 

cestovat do minulosti i do budoucnosti, na místa vzdálená 
i blízká, projít se díky nim můžeme po amerických prériích, 
asijských velehorách i po Třebíčsku. To vše nám má připo-
mínat Světový den knihy, který slavíme právě 23. dubna.

Kačenky vykročily vstříc Dni Země

Náš senátorský klub 
daroval v rámci 
„koronavirové“

pomoci přes půl milionu
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Naděje pro autismus v modrém
Od roku 2014 pořádá Platforma Na-

děje pro autismus celorepublikovou 
osvětou kampaň Česko svítí modře - 
kampaň Naděje pro autismus ke zvý-
šení povědomí společnosti o podstatě 
autismu a života s ním. Kampaň obvyk-
le trvá celý duben, začíná 2. dubnem, 
který OSN vyhlásila v roce 2008 jako 
Světový den zvýšení povědomí o autis-
mu. Vzhledem k celosvětové pandemii 
je letošní ročník kampaně omezen pou-
ze na připomenutí 2. dubna. Současná 
doba není pro lidi s poruchou autistic-
kého spektra (PAS) nijak jednoduchá. 
Opatření přijatá vládou ČR k omezení 
šíření pandemie jako například uza-
vření škol, omezení pohybu na veřej-
nosti, nošení roušek, omezování pro-
vozu sociálních služeb aj. přinášejí do 
života dětí a dospělých lidí na spektru 
autismu zásadní a okamžité změny, na 
které se neměli šanci připravit stejně 
jako většinová společnost. Opatření 
pro ně znamenají náhlou změnu reži-
mu dne, izolaci v domácím prostředí, 
útlum obvyklých činností, sociální izo-
laci. Někteří nemusí být schopni ze dne 
na den snést na obličeji roušku, jiné 
frustruje izolace od vrstevníků, obava 
z nové nemoci, absence oblíbených ak-

tivit bez vidiny reálného data návratu 
k běžně zažitému režimu. Tyto a další 
podněty mohou vést ke vzniku nároč-
ného chování. Buďme prosím k těmito 
lidem a jejich případnému nestandard-
nímu chování tolerantní a vstřícní. 
Poruchy autistického spektra (PAS) – 
lidově autismus – postihují dle nejno-
vějších epidemiologických průzkumů 
2 až 2,5 % populace. V naší zemi je to 

na 200 000 občanů. Autismus však zasa-
huje do života dalším na 400 000 jejich 
nejbližších. Jedná se o celoživotní posti-
žení v oblasti vnímání, představivosti 
a sociální komunikace. V 70 % se jedná 
o postižení kombinované. Lidé s PAS 
dokážou s adekvátní podporou žít pl-
nohodnotný život a obohatit společnost 
svým jedinečným, originálním vnímá-
ním světa.

Kampaň „Česko svítí modře“ nás vy-
zývala k tomu, abychom rozsvítili mod-
rá světla v noci ze dne 2. 4. na 3. 4. ve 
svých domovech, zaměstnáních, či na 
významných budovách. Proč modrá 
barva? Je symbolem komunikace – jed-
né ze tří oblastí, které jsou pro osoby 
s autismem problematické a pro vza-
́jemné porozumění zcela zásadní. Svoje 
sympatie s lidmi s autismem lze vyja-
d́řit modrým laděním oblečení nebo 
jeho doplňku, účastí na některé z akcí 
(za normální situace), nasvícením ob-
jektu na modro.

Já 2. dubna podpořila tuto iniciativu 
alespoň tím, že jsem našemu Tedíkovi 
na vycházku uvázala modrý šáteček 
a sama jsem také zvolila modře laděný 
outfit.

A teď všichni školáci pozor! Kdyby 
snad někdo z vás tápal v matematice 
nebo si ji chtěl procvičit zábavnou a in-
teraktivní formou, mám pro vás skvělý 
tip! Aplikaci Mathman– Matematika In-
teraktivně! Je volně stažitelná a kompa-
tibilní se zařízeními s operačním systé-
mem Android. Přijdou si v ní na své jak 
žáci základních škol, z nichž někteří bu-
dou dělat přijímací zkoušky na střední 
školy, tak i studenti středních škol, kde 
některé čeká maturita z matematiky. 
A kdo za nápaditou aplikací stojí? Jan 
Maloušek z Třebíče, šikovný student br-

něnského VUT. Na aplikaci pracuje už 
rok a půl a s její obsahovou částí mu po-
máhá pan Ondřej Hudeček, dlouholetý 
soukromý lektor matematiky. Věřím, 
že si aplikace najde své příznivce, a to 
především teď, v době karantény, kdy 
jsou žáci a studenti odkázáni zejména 
na výuku prostřednictvím moderních 
technologií. Honzovi, který má vývoj 
aplikace jako součást své diplomové 
práce přeji, aby byla úspěšná a věřím, 
že to není poslední počin z jeho vývo-
jářské „dílny“.

Lze stahovat na: https://bit.ly/3eUZGy2

Květnou neděli mám od malička spo-
jenou se svěcením kočiček a také se 
začátkem svatého týdne neboli pašijo-
vého týdne, který končí nedělí Zmrt-
výchvstání Páně. Ještě zpětně vám 
všem přeji krásnou Květnou neděli.

Mathman je z Třebíče 
a pomáhá školákům

Květná neděle 
s kočičkami
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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): Milan Krčmář, Senát, internet 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:  Pondělí 1400 až 1700

Web: www.hanazakova.cz Facebook: fb.com/hanazakovasenat

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.

Bylo to 7. dubna 1348, kdy český král 
a císař Svaté říše římské Karel IV. za-
ložil pražské vysoké učení, které dnes 
známe pod názvem Univerzita Karlova. 
Letos tomu tedy bylo přesně 672 let.

Jako připomínku této události v Čes-
ké republice 7. duben slavíme coby 
Den vzdělanosti. Není divu, protože 
být vzdělán a něco vědět znamená být 
o krok či o celý skok před ostatními. 
Vzdělání je jedna z nejcennějších ko-
modit, které můžeme nabídnout svým 
zaměstnavatelům, je to vlastnost, která 
nám pomáhá lépe se orientovat ve svě-
tě, nevěřit fakenews, chápat souvislos-
ti.

V současné době prochází systém 
vzdělávání těžkou zkouškou – ale jsem 
přesvědčena, že naprostá většina dětí 

a mladých lidí ji zvládne. Bude to hlav-
ně díky jejich rodičům a učitelům, kteří 
si během několika dnů museli osvojit 

zcela nové principy výuky. Jak před ro-
diči, tak před učiteli hluboce smekám.

Škola totiž není jen instituce vzdělá-
vající, ale i společenská. Jejím úkolem 
je děti také vychovávat, naučit je žít 
v kolektivu, pomáhat si navzájem. Lze 
předpokládat, že i to měl na mysli Karel 
IV., když zakládal svou univerzitu. Jeho 
cílem bylo shromáždit v Království čes-
kém chytré jedince, kteří se ve škole po-
znají, a pak navzájem budou spolupra-
covat. Jedině tak lze totiž zemi rozvíjet 
a posouvat ji kupředu.

Proto pevně věřím, že se žáci základ-
ních škol, středoškoláci i vysokoškoláci 
vrátí brzy zpět do lavic. Bez vzdělaných 
lidí, kteří spolu dokážou komunikovat, 
by totiž stát nemohl prosperovat. Právě 
to nám připomíná Den vzdělanosti.

Na 21. dubna letos připadl Jom ha šoa, tedy Den holokaustu 
(datum se řídí židovským kalendářem, a proto se každý rok 
mění). Kdyby nebyl vyhlášen nouzový stav, lidé by veřejně 
četli jména židovských a romských obětí holokaustu – letos 
se však tato akce mohla odehrát pouze virtuálně. Od 14 ho-
din jste tento den na facebookové stránce „Veřejné čtení jmen 
obětí holocaustu – Jom ha-šoa“ mohli toto čtení sledovat a při-
pomenout si tak nejhorší událost v lidských dějinách. Další 
možností bylo a stále ještě je třeba jít na procházku po městě 
a tiše postát u každého ze Stolpersteinů, tedy kamenů zmi-
zelých, které připomínají naše židovské sousedy zavražděné 
nacisty během 2. sv. války. V Třebíči jich je zatím dvacet tři.

Děkuji vám, že se k této akci alespoň v myšlenkách připojí-
te. Hrozné okamžiky, které v sobě skrývá holokaust, nesmějí 
být nikdy zapomenuty.

Založení Univerzity Karlovy připomíná Den vzdělanosti

Jom ha šoa tentokrát ve virtuální podobě


