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Milí přátelé,

po více než dvou měsících, kte-
ré se asi většině z nás zdály 
nekonečné, se náš život poma-
lu vrací do původních kolejí. 
Roušky už musíme nasazovat 
pouze v interiérech, část dětí 
se vrátila do školy, už může-
me navštívit i některé menší 
společenské či kulturní akce. 
Velice důležité je, že se mnozí 
z nás po dlouhé době shledali 
se svými blízkými, kteří byli 
hospitalizováni v nemocnicích 
či uzavřeni v domovech pro 
seniory. Všechna tato pozitiva 
jsou znamením, že nad koro-
navirem vítězíme. Kéž nad-
cházející letní dny budou plné 
sluníčka. Nejen toho na obloze, 
ale i v duších nás všech.
 

Vaše
 Hana Žáková

senátorka za Třebíčsko

Senátorský klub
Starostové a nezávislí

Řešili jsme koronavirus i vměšování 
Číny do záležitostí ČR

Ve druhém a třetím květnovém týdnu 
proběhly 22. a 23. schůze Senátu. Hlasova-
li jsme zejména o zákonech souvisejících 
s dopady koronavirové epidemie.

• Návrh zákona, který má odložit po-
čátek 3. a 4. vlny EET na konec tohoto 
roku, jsme vrátili do Poslanecké sně-
movny s návrhem na odložení až na 
rok 2023,

• vrátili jsme rovněž novelu o kom-
penzačním bonusu, která peníze pro 
OSVČ a malé s. r. o. hledala v rozpo-
čtu obcí a krajů, a s pozměňovacími 
návrhy jsme odsouhlasili, že tyto ná-
klady má nést stát, a nikoli obce, jež 
jiný zdroj příjmů než z rozpočtového 
určení daní nemají, tím pádem by si 
vyčerpaly těžce naspořené peníze 
z rozpočtu a nemohly by plnit plány 
investic,

• schválili jsme novelu zákona o spor-
tu, která převádí pravomoc posky-
tování příspěvků sportovním orga-
nizacím na rok 2020 z Ministerstva 
školství na nově vzniklou Národní 
sportovní agenturu,

• podpořili jsme novelu zákona, která 
umožňuje organizátorům kultur-
ních akcí nabídnout svým klientům 
voucher jako kompenzaci za zruše-
né kulturní akce do října letošního 
roku,

• schválili jsme novelu zákona, která 
chrání zaměstnance při platební ne-
schopnosti zaměstnavatele.

O týden později jsme
• nepřijali žádné stanovisko k návrhu 

ministryně financí o odložení o je-
den měsíc termín pro návrh rozpočtu 
na příští rok. (Pokračování na str. 2)
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Práce v Senátu

(Pokračování ze strany 1) Návrh tedy po uplynutí marné 
lhůty bude postoupen prezidentovi k podpisu,
• schválili jsme novelu zákona z dílny ministerstva prá-

ce a sociálních věcí, která nabízí zaměstnavatelům 
možnost odložit platby na sociální pojištění za měsíce 
květen až červenec a tuto platbu provést nejpozději do 
20. října s 20% výší standardního penále za zpoždění. 
Součástí této novely je také prodloužení nároku na 
ošetřovné do 30. června a elektronizace komunikace 
s Českou správou sociálního zabezpečení,

• schválili jsme, že se senátním návrhem zákona o nená-
vratné jednorázové podpoře ze státního rozpočtu ur-
čené krajům ve výši 400 Kč za každého obyvatele kra-

Šestadvacátého května jsem se vyda-
la vlakem do Prahy na již 20. zasedání 
senátního Výboru pro záležitosti EU. 
Vytyčím zde nejdůležitější body, které 
jsme projednávali. Zabývali jsme se vý-
chodisky k prioritám předsednictví ČR 
v Radě Evropské unie v roce 2022. Rádi 
bychom uvítali předložení specifičtěj-
ších iniciativ, které bychom ve Výboru 
chtěli s vládou projednat na podzim 
2020. Diskutovali jsme o sdělení Komi-
se týkající se posílení procesu rozší-
ření a perspektivy Evropské unie pro 
západní Balkán. Nová metodologie pro 
rozšíření zpřesňuje a vyjasňuje pod-
mínky procesu přistoupení, což vedlo 

k oživení celého procesu a odblokování 
jednání o zahájení přístupových roz-
hovorů s Albánií a Severní Makedonií, 
jejichž zahájení Senát dlouhodobě pod-
poroval.

Dále jsme se zabývali návrhem na-
řízení, kterým se stanoví rámec pro 
dosažení klimatické neutrality. Sta-
novisko k možnému navýšení cíle Ev-
ropské unie v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů do roku 2030 na 
úroveň 50 – 55 % zaujmeme až poté, co 
Komise zveřejní komplexní posouzení 
dopadů tohoto možného navýšení. Také 
se domníváme, že by Evropská unie 
z důvodu současné pandemie COVID-19 
neměla omezovat svoji snahu dosáh-
nout do roku 2050 
klimatické neutra-
lity. Zelená dohoda 
pro Evropu by se 
měla stát základ-
ním rámcem pro 
obnovu evropské-
ho hospodářství 
zasaženého touto 
pandemií.

Projednali jsme 
pokyny Komise tý-
kající se přímých 
z a h r a n i č n í c h 
investic a volné-

je a obcím ve výši 1000 Kč za každého obyvatele obce 
budou ve zkrácené lhůtě zabývat Hospodářský výbor 
a Ústavně-právní výbor,

• podpořili jsme usnesení kolegy Miroslava Balatky 
ohledně diskriminace přeshraničních pracovníků 
v souvisloti s koronavirovou situací,

• schválili jsme usnesení navrhované skupinou senáto-
rů k 75. výročí ukončení II. světové války a odsouzení 
zločinů proti lidskosti spáchaných zejména v období 
obou světových válek,

• podpořili jsme usnesení Senátu k pokusům Čínské li-
dové republiky o vměšování do vnitřních záležitostí 
České republiky.

ho pohybu kapitálu ze třetích zemí 
a ochrany evropských strategických 
aktiv před začátkem používání naříze-
ní o prověřování přímých zahraničních 
investic. Doporučujeme vládě rychlé 
přijetí navrženého zákona v takové po-
době, aby se plně vztahoval i na oblast 
zdravotnických a ochranných výrobků 
a zdravotnického výzkumu a vývoje. 
Požádali jsme rovněž vládu, aby do při-
jetí zákona využívala stávající zákonné 
prostředky ke sběru informací a ko-
munikaci s partnery v Evropské unii. 
V souvislosti s koronavirovou krizí vi-
díme, jak je strategická soběstačnost 
Evropská unie důležitá.

(O Výboru EU též strany 4 a 5.)

Řešili jsme koronavirus i vměšování Číny

Rozšíří se EU na Balkán?

Do Prahy jsem se tentokrát vypravila vlakem.

Během zasedání Výboru pracujeme v rouškách.  Foto: Senát
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Zabývala jsem se...

Je to už tři čtvrtě století, co v Evropě 
skončila 2. světová válka. Pokud ji vy-
jádříme čísly, pak zjistíme, že během 
šesti válečných let zahynulo 60 milionů 
lidí – tedy 10 milionů každý rok. Tedy 
tolik, jako by během jediného roku byli 
povražděni všichni obyvatelé České 
republiky. Z těch 60 milionů připadá 
rovných čtyřicet na civilisty – a z toho 
plných šest milionů na Židy, kteří byli 
systematicky vyhlazováni v nacistic-
kých továrnách na smrt.

Tak obrovská čísla, tak neskutečný 
počet mrtvých, si asi nikdo neumíme 
představit. Stačí se ale zeptat našich 
rodičů a prarodičů, zda osobně znali 
někoho, kdo zahynul v koncentračním 

táboře či byl popraven. Bohužel jsem 
si jista, že vám odpoví kladně. Každé 
to zmíněné číslo je totiž jeden lidský 
osud. Jeden člověk, který měl své zná-
mé a příbuzné, který dýchal stejný 
vzduch jako oni, žil ve stejné vesnici 
či městě, měl své sny, radosti i starosti. 
Mohl to být dospělý, ale také starý člo-
věk – a co nejhorší, mohlo to být také 
dítě. Holčička či chlapeček, kteří mohli 
dokázat ohromné věci, kdyby se dožili 
dospělosti. Mohli z nich být vynálezci, 
hudebníci, malíři, spisovatelé, lékaři… 
Jenže se dospělosti nedožili – a proto-
že mnozí z nich byli ještě hodně malí, 
jediné, co si uvědomovali, bylo to, jak 
moc mají rádi svoji maminku a tatínka. 

Nechápali svět kolem sebe, chtěli být 
se svými rodiči. Ale nacističtí vrazi jim 
ten krásný život neumožnili a připravi-
li jim osud tak krutý, že dodnes nechá-
peme, jak se tvor jménem člověk mohl 
k takovým krutostem uchýlit.

Když vzpomínáme konec 2. světo-
vé války, měli bychom si připomínat 
právě tyto hrůzné okamžiky. Miliony 
lidských osudů, které se mohly odvíjet 
úplně jiným, šťastnějším směrem.

Nabízí se otázka, zde se lidstvo z těch-
to zkušeností poučilo. Jistě, další „hor-
ká“ celosvětová válka už nevypukla, 
ale konflikt trval dále v podobě války 
„studené“ – kde Hitlera vystřídal Sta-
lin, koncentrační tábory gulagy a tábo-
ry nucených prací. Ale porobené náro-
dy zůstaly a mnohé země přišly o svou 
samostatnost. Sovětský svaz zabral 
pobaltské státy, východní Polsko, nám 
Podkarpatskou Rus a třeba Rumunsku 
Besarábii. Na osvobozených území byli 
pronásledováni obyvatelé původně 
ruského původu, kteří byli vražděni so-
větskou tajnou službou či deportováni 
na Sibiř, po státních převratech, pomo-
cí nichž přišly k moci lidově-demokra-
tické diktatury, byli cíleně likvidováni 
„třídní nepřátelé“, jen z Českosloven-
ska v následujících desetiletích uprchly 
statisíce lidí na Západ. I to byl důsledek 
2. světové války, na nějž bychom nikdy 
neměli zapomínat.

Na 9. květen připadá Den Evropy při-
pomínající událost, která se odehrá-
la před 70 lety, 9. května 1950. Tehdy 
francouzský ministr zahraničí Robert 
Schuman prohlásil, že je nutné, aby ev-
ropské státy co nejvíce spolupracovaly 
– vyloučí se tak pravděpodobnost nové-
ho vzájemného konfliktu, který skončil 
teprve pět let předtím. Schumanovou 
myšlenkou byla spolupráce zejména 
na hospodářské úrovni, čímž vzniklo 
ESUO, tedy Evropské společenství uhlí 

a oceli. Smlouvu o vzniku této orga-
nizace podepsaly nejen Francie s Ně-
meckem, ale přidaly se i Itálie, Belgie, 
Lucembursko a Nizozemsko – tedy jak 
vítězné, tak poražené státy 2. světové 
války. Uhlí a ocel nebyly jako komodity 
vybrány náhodou – obojí jsou totiž stra-
tegické suroviny, které by země nutně 
potřebovaly k válčení. Ale už jen sku-
tečnost, že se o tyto klíčové materiály 
dělíte s potenciálním nepřítelem, au-
tomaticky předznamenává, že k válce 

nedojde. V roce 1957 následoval vznik 
podobného uskupení s názvem Eura-
tom, které si kladlo za cíl spolupráci 
v oblasti atomové energie, a Evropské-
ho hospodářského společenství (EHS), 
tedy sdružení zemí vzájemně spolu-
pracujících na obchodní bázi. A když 
v roce 1960 byly podepsány smlouvy 
o Evropském sdružení volného obcho-
du (ESVO), začalo toto sdružení poma-
lu dostávat podobu současné Evropské 
unie.

Den Evropy připomíná první myšlenku spojit evropské země

Poučilo se lidstvo z 2. světové války?

Oběti 2. světové války jsem si
letos připomněla v Třebíči s představiteli 
města. Foto: MěÚ Třebíč
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Všech cílů politiky zaměstnanosti bylo dosaženo nejpozději v 1. čtvrtletí 2017 
a od této doby jsou vytyčené cílové hodnoty plněny. Národní cíl zvýšit míru 
zaměstnanosti ve věkové skupině 20 – 64 let na 75 % byl dosažen ve 3. čtvrtletí 
2015 a ve 4. čtvrtletí 2019 příslušný ukazatel dosáhl hodnoty 80,4 % (4. nejvyšší 
mezi členskými státy EU). Míra zaměstnanosti žen ve věku 20 – 64 let dosáhla 
ve 4. čtvrtletí 2019 hodnoty 72,7 % (12. nejvyšší mezi členskými státy EU) 
Výraznějšího růstu bylo dosaženo u starších osob, když míra zaměstnanosti 
ve věku 55 – 64 let vzrostla ve 4. čtvrtletí 2019 meziročně o 1,7 p. b. na hodnotu 
67,4 % (8. nejvyšší mezi členskými státy EU).

Ve 3. čtvrtletí 2015 bylo rovněž dosaženo dílčího národního cíle spočívajícího 
v poklesu míry nezaměstnanosti mladých, tj. osob ve věku 15 – 24 let. Ve 
4. čtvrtletí 2019 činila míra nezaměstnanosti mladých 5,4 % (nejnižší mezi 
členskými státy EU), přičemž meziročně se snížila o 0,1 p. b. a národní cíl byl 
plněn téměř o 7 p. b. Nejobtížněji se dařilo naplňovat dílčí národní cíl spočívající 
v poklesu nezaměstnanosti osob s nízkým vzděláním (úroveň ISCED 0 – 2), tj. 
osob s nejvýše dosaženým základním vzděláním. Tohoto cíle bylo dosaženo až 
v 1. čtvrtletí 2017. Nezaměstnanost osob s nízkou kvalifikací ve 4. čtvrtletí 2019 
dosahovala hodnoty 10,2 % (13. nejvyšší mezi členskými státy EU) a meziročně 
se snížila o 0,6 p. b. Cíl je plněn o více než 8 p. b.

Podíl osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením byl v roce 2018 
v ČR nejnižší ze všech zemí EU (12,2 % populace), přičemž stanovený cíl je plněn 
od roku 2015. Oproti roku 2017 klesl počet osob ohrožených chudobou nebo 
sociálním vyloučením v roce 2018 o 3 tisíce osob.

Hodnoty indikátoru podílu osob předčasně odcházejících ze vzdělávání se 
v letech 2006 – 2014 pohybovaly (mimo jednoho výkyvu v roce 2008) pod 
hodnotou stanovenou jako národní cíl pro rok 2020 (5,5 %) nebo maximálně na 
její úrovni. V letech 2015 – 2017 však došlo k významnějšímu nárůstu hodnot 
pro tento indikátor a trvalejšímu překročení stanoveného cíle. Mezi lety 2017 
a 2019 se podíl osob ve věku 18 – 24 let, které dosáhly maximálně základního 
vzdělání a zároveň nejsou ve vzdělávání, pohybuje mezi 6,2 % a 6,7 %. Ve 
srovnání s ostatními členskými státy EU byla hodnota tohoto indikátoru pro ČR 
v roce 2019 osmá nejnižší.  (Pokračování na straně 5

Jedním z bodů schůze Výboru pro záležitosti EU (viz str. 2) bylo představení Národního programu reforem ČR (NPR) pro 
rok 2020, který vláda schválila 7. května 2020. Dokument popisuje opatření, jejichž cílem je obnova hospodářského rozvoje 
ČR a jeho dlouhodobá udržitelnost. Tento materiál je v rámci tzv. evropského semestru předkládán Evropské komisi, která 
zhodnotí hospodářskou politiku ČR a navrhne jí následně nová doporučení. Letošní Národní program reforem obsahuje čty-
ři klíčové dimenze: makroekonomická stabilita, spravedlnost, produktivita a udržitelnost. Konkrétnější informace si mů-
žete přečíst přímo v dokumentu, který je volně ke stažení na stránkách www.vlada.cz. Jednou z kapitol NPR je i znázornění 
pokroku ČR v plnění národních cílů v rámci strategie Evropa 2020. A jak si vedeme,můžete sledovat na následujících grafech:

Národní program reforem ČR pro rok 2020
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(Pokračování ze strany 4)
Z vývoje hodnot ukazatele podílu obyvatelstva ve věku 30 – 34 let s terciárním 
vzděláním vyplývá, že národní cíl (32 %) je dosažen od roku 2016, přičemž 
příslušný podíl i nadále roste. V roce 2019 dosáhl hodnoty 35,1 %. Lze tedy 
očekávat splnění daného cíle v roce 2020, protože z dostupných dat rovněž 
vyplývá, že do terciárního systému vstoupí přes 50 % osob z generací 
narozených po roce 1989. Ve srovnání s ostatními členskými státy EU však byl 
v roce 2019 podíl obyvatelstva ve věku 30 – 44 let s terciárním vzděláním šestý 
nejnižší.

Stanovenému národnímu cíli (úroveň veřejných výdajů na výzkum, vývoj 
a inovace v ČR ve výši 1 % HDP) se ČR nejvíce blížila v letech 2012 – 2015. Pokles 
celkových výdajů a veřejných zdrojů na VaV v roce 2016 (i v relativním vyjádření 
vůči HDP) byl způsoben zásadním snížením zahraničních veřejných zdrojů, což
souvisí s přechodem na další programové období čerpání ESIF. Od té doby 
lze sledovat opětovné zvyšování celkových výdajů a veřejných zdrojů na VaV 
(i v relativním vyjádření vůči HDP) a postupné přibližování se stanovenému cíli.

I přes určité navýšení emisí v sektorech, které nespadají do evropského 
systému emisního obchodování (předběžné výsledky k roku 2018: + 3,6 %), by 
měla ČR bez problémů splnit cíl maximálního nárůstu těchto emisí o 9 % mezi 
roky 2005 a 2020. Ve srovnání s ostatními členskými státy EU se však ČR v růstu 
emisí mimo systém EU ETS oproti roku 2005 v roce 2018 umístila na 7. místě.

ČR rovněž od roku 2013 plní národní cíl stanovující podíl obnovitelných zdrojů 
energie (OZE) minimálně na 13 % hrubé konečné spotřeby energie. V roce 
2018 se tento podíl zvýšil na 15,15 %. Mezi členskými zeměmi EU se jedná 
o 18. nejvyšší hodnotu. Co se týče cíle v podobě dosažení 10% podílu OZE na 
hrubé konečné spotřebě v dopravě, k jeho naplnění se v posledních letech ČR 
nepřiblížila.

Letnice nebo také svatodušní svátky, 
které letos, jako vždy padesát dnů po 
Velikonocích, připadly na 31. květen, 
jsou vyvrcholením Velikonoc. Pro křes-
ťany představuje slavnost letnic seslání 
Ducha svatého a jeho sedmi darů: daru 
moudrosti, daru rozumu, daru rady, 
daru síly, daru umění (poznání, vědě-

ní), daru zbožnosti a daru bázně Boží 
pro naplněnost života každého z nás. 
Symbolem Ducha svatého je nejčastěji 
holubice, voda, oheň, světlo nebo ruka. 
Letnice vycházejí ze židovského svátku 
Šavuot, kterým si židé připomínají ze-
jména darování Tóry.

Křesťanské Letnice i židovský Šavuot mají stejný základ

Národní program reforem ČR pro rok 2020
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Dvacátý květen připomíná smutné vý-
ročí jedné komunistické zlovůle. Před 
68 lety, 20. května 1952, byla v Jihlavě 
spáchána justiční vražda na faráři Janu 
Bulovi. Pocházel z Lukova na Třebíčsku, 
bohoslovectví studoval v Brně, později 
jako kaplan a administrátor farnosti pů-
sobil v Rokytnici nad Rokytnou, kde byl 
velmi oblíben. Zatčen komunistickou 
StB byl 30. dubna 1951, přičemž o necelé 
tři měsíce později došlo k tzv. babickým 
událostem, kdy byli zastřeleni tři komu-
nističtí funkcionáři v Babicích. I přes 
naprostou časovou nelogičnost spojila 
komunistická justice Bulovo působe-
ní s tímto případem a 5. listopadu 1951 
byl v třebíčském kině Moravia odsou-
zen k trestu smrti oběšením (k nižším, 
přesto i tak velmi vysokým trestům bylo 
v tomto procesu odsouzeno mnoho dal-
ších lidí). Bylo mu pouhých 32 let. Ve vaz-
bě byl mučen, vyšetřovatelé mu vyrazili 

zuby, trýznili ho i dalšími způsoby – ale 
duševně ho nezlomili. Den před popra-
vou mu bylo dovoleno napsat rodičům 
dopis, v němž uvedl: „Pán Bůh vyměřil 
mi krátký život. (…) Těší mne dnes, že jsem 
mu sloužil a že jsem Jeho služebníkem zů-
stal až do konce. Odcházím s ním smířen. 

Těším se na oddech a na shledání se všemi 
těmi, kteří mne na věčnost předešli. Můj 
patron neměl delší život než já, a v jeho 
osudu se mnou je tolik společného.“

Po popravě bylo tělo P. Jana Buly spá-
leno a popel umístěn do urny, která do-
sud nebyla nalezena. Předpokládá se, že 
je uložena na utajeném místě, nejspíše 
na Ústředním hřbitově v Brně. Rok po 
sametové revoluci, 4. prosince 1990, byl 
Jan Bula soudně rehabilitován.

P. Jan Bula bude pro všechny svobodo-
myslné lidi navždy symbolem odvahy 
a nezlomnosti ducha. Spolu s babickým 
farářem Václavem Drbolou, jehož ko-
munisté popravili 3. srpna 1952, by měl 
být blahořečen. Tento proces je velmi 
rozsáhlý a časově náročný, pevně však 
věřím, že nakonec dojde do kýženého 
cíle a oběma farářům z Třebíčska se tak 
mnoho let po jejich smrti dostane zado-
stiučinění.  (Viz též stranu 8.)

Od justiční vraždy na P. Bulovi uplynulo 68 let

Před 78 lety, 27. května 1942, se po 
předměstí Prahy pohyboval otevřený 
automobil, před nějž najednou skočil 
muž se samopalem. Chtěl na posádku 
vystřelit, ale zbraň se zasekla. Když 
to viděl opodál stojící mladík, neváhal 
a hodil směrem k automobilu jakýsi 
předmět. Vzápětí se ozval výbuch – 
a důstojník s krutým pohledem a čepicí, 
jíž vévodil velký smrtihlav, se zhroutil 
do vozu. Tím, kdo hodil bombu, byl Jan 
Kubiš z Dolních Vilémovic na Třebíč-
sku. Jan Kubiš, muž, který zlikvidoval 
zastupujícího říšského protektora Re-
inharda Heydricha, třetího nejvýše po-
staveného muže nacistického Němec-
ka, jenž stál u zrodu „konečného řešení 
židovské otázky“. Jan Kubiš, muž, který 
změnil průběh 2. světové války i česko-
slovenských a možná i světových dějin. 
Čin, který vykonal spolu s Jozefem Gab-
číkem a s jehož přípravou jim mimo 
jiné pomohl i rodák z nedalekých Rešic 
Adolf Opálka, je vojenskými odborníky 

dodnes hodnocen jako jedna z nejdůle-
žitějších individuálních akcí, jaké kdy 
byly ve válečných konfliktech prove-
deny. Čechoslováci díky němu dokáza-
li, že s nacistickou okupací nesouhlasí 
a chtějí s nacisty bojovat. Represe, které 
poté Němci provedli, byly strašné, sám 

Kubiš, Gabčík, Opálka a další parašu-
tisté za svou odvahu také zaplatili živo-
tem, ale český národ nezlomily. Nacisté 
najednou viděli, že si nemohou být ni-
čím jisti, nevěděli, odkud přiletí další 
kulka či granát. A spojenci pochopili, 
že se Češi nevzdávají – jak do posled-
ní chvíle křičeli obklíčení parašutisté 
v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Anglie 
a Francie anulovaly Mnichovskou do-
hodu, což byl nejdůležitější fakt pro to, 
aby po válce zůstaly Sudety Českoslo-
vensku a samo Československo bylo bez 
výhrad zařazeno mezi vítězné státy.

Čest památce všech, kteří se na li-
kvidaci Reinharda Heydricha podíleli 
a zaplatili za ni životem. Buďme hrdi 
na to, že lidmi, kteří sprovodili ze svě-
ta nacistického kata a vraha, byli naši 
rodáci. Jsem hrdá na Dolní Vilémovice, 
Rešice a další obce, které na své hrdin-
né rodáky nezapomínají a uctívají je 
pietními shromážděními, jichž se vždy 
velmi ráda účastním.

Jsem hrdá na naše rodáky, kteří se postavili zlu



7

Zabývala jsem se...

Před 75 lety povstali Češi proti okupantům
Pátého května jsme si připomněli 

75. výročí Květnového povstání české-
ho lidu. V Praze 5. května 1945 došlo 
k prvním velkým střetům mezi tamní-
mi obyvateli a ustupujícími Němci, kte-
ré tak možná zkrátily druhou světovou 
válku i o celé týdny. Pražané za to ale 
zaplatili velkou cenu v podobě asi 3700 
životů. Někteří rozzuření Němci navíc 
odmítali přijmout porážku, a proto po-
slední výstřely na evropském bojišti 
nepadly 8. května, kdy válka oficiálně 
skončila, ale až 11. května, kdy v Milíně 
u Příbrami zbytky jednotek SS postříle-
ly přes šedesát partyzánů.

Podobné povstání vypuklo i v Plzni. 
Tu následně obsadila americká armá-
da a 6. května zlikvidovala poslední 
zfanatizované Němce, kteří se odmítali 
vzdát. Jaká škoda, že Američané ze zá-
padních Čech nesměli postupovat dále 
na Prahu, byť to z Plzně měli mnohem 
blíže než Rudá armáda. V závěrečných 
dnech a hodinách války tak mohly být 
ušetřeny další české životy.

Je ale nutné dodat, že se nebojovalo 
pouze v Praze a okolí. Řada sabotážních 
akcí, které byly předzvěstí povstání, 
probíhala už od jara po celém protek-
torátu, přičemž k jedné z nejvýznam-
nějších došlo na trati Brno-Jihlava. Už 
v noci z 10. na 11. dubna se partyzánům 
podařilo poškodit most nedaleko Jih-

lavy, na nějž chvíli poté najel obrněný 
vlak s desítkami německých vojáků, 
kteří měli posílit obranu Vídně. Most 
se ale zřítil a řada z vojáků zahynula 
v jeho v troskách. Jen o den později se 
totéž povedlo i nedaleko Rapotic a tře-
bíčský úsek trati tak byl na několik týd-
nů zcela vyřazen z provozu.

S postupující frontou se ocitlo v ohro-
žení i Třebíčsko. Nejhorší chvíle zažilo 
v samém závěru války, kdy sovětská le-
tadla bombardovala Hrotovice, Daleši-
ce, Valeč, Rouchovany, Čáslavice a další 
obce. Nejtěžší chvíle zažili obyvatelé 
Hrotovic a Dalešic, které už přitom byly 
zcela bez Němců. V Hrotovicích se 
8. května sovětští piloti spletli a zaúto-
čili na vlastní vojáky, které na náměstí 
vítali tamní obyvatelé. V již osvoboze-

ném městě tak zahynulo 114 občanů 
a 36 vojáků Rudé armády (na snímku 
vidíte hrotovický památník padlých). 
Jen o den dříve došlo k podobné tragé-
dii v nedalekých Dalešicích. Piloti zřej-
mě považovali vytaženou zemědělskou 
techniku za německá děla a začali obec 
bombardovat. Následkem toho v Daleši-
cích, odkud poslední německé jednotky 
odešly o den dříve, přišlo o život 27 lidí.

Připomínejme si prosím ty hrozné 
okamžiky, kdy každý už viděl závěr 
šest let trvajícího strádání, ale mnozí 
se tohoto šťastného konce nedožili. Ti, 
kteří bojovali na barikádách v Praze, 
ti, kteří vyhazovali do vzduchu mosty 
s vlaky plnými okupantů, i ti běžní lidé, 
kteří chtěli jen přežít, si zaslouží naši 
nejhlubší úctu. Čest jejich památce.

Patnáctý květen patří rodinám, tehdy totiž slavíme jejich 
mezinárodní den. Trochu mě mrzí, že je tak málo připomí-
naný, protože právě rodina je to, co je nám nejbližší. Co nás 
formuje v dětství, co je příčinou naší povahy, jak se chováme 
ke svému okolí.

Je-li naše rodina harmonická, pak nás čeká nejen krásné 
dětství, ale většinou i krásná dospělost a stáří. Co si však 
člověk může odnést z rodiny, která nefunguje? Z rodiny, kde 
jsou na denním pořádku hádky, křik, ne-li dokonce násilí? 
Dítě, které vyrůstá v takových poměrech, si bude myslet, že 
je podobná situace naprosto normální – a proto ji o několik 
let později promítne do svých vztahů, vůči svému partnerovi 
a bohužel i ke svým dětem. To s sebou ale také přináší další 
negativní jevy, jako je alkoholismus, závislost na nikotinu, 

či dokonce i drogách. Kvůli nedostatečné péči rodičů o dítě 
v disharmonické rodině přichází špatná motivace pro vzdě-
lávání, ohleduplnost vůči svému okolí, lajdáctví. Dítě z tako-
vé rodiny pak mívá špatné výsledky ve škole a posléze i v za-
městnání, je náchylnější k vandalismu či kriminalitě.

Dospělý člověk je odrazem svého dětství, které formova-
ly rodinné vztahy. Moc bych si proto přála, aby kolem nás 
bylo co nejvíce rodin, které fungují, kde maminka a tatínek 
mají rádi své děti a mají se rádi navzájem. Všichni bychom 
to pocítili tak, že by se nám svět zdál najednou hezčí – a také 
bychom významně ušetřili ze státního rozpočtu, protože ve 
věznicích by bylo o poznání méně odsouzených. Právě jejich 
dětství v nefunkčních rodinách je totiž prapříčinou toho, 
proč se dali na šikmou plochu.

Den rodin připomíná to nejdůležitější, co máme
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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): Jakub Mertl, 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.

Milé maminky, ještě jednou vám přeji všechno nejlepší 
k vašemu svátku, který jste oslavily 10. května. Ať vám i na-
dále dělají radost děti i partneři, ať jste stále veselé a usmě-
vavé, ať se vám daří vše, na co sáhnete. Není nic krásnějšího 
než být matkou hrdou na své děti.

Před 200 lety, 12. května 1820, se narodila Florence Nigh-
tingalová, která jako první začala prosazovat soustavnou 
zdravotnickou péči o nemocné a raněné. Stala se tak vlastně 
první ošetřovatelkou moderního typu. Na její počest ošet-
řovatelky a ošetřovatelé 12. května slaví svůj mezinárodní 
den. Děkuji všem, kteří jdou ve stopách Florence, zvláště 
v této nelehké době!

Pátek 5. 6. 2020 v 1700

Komunitní centrum 
Moravia
Třebíč

Kde se potkáme

Vše nejlepší maminkám a ošetřovatelkám

Časopisy Senát
a STANoviny

Nejnovější číslo časopisu Senát můžete stáhnout na
www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/95188/79822
Květnové STANoviny s mým příspěvkem o mé činnosti bě-
hem koronavirové krize pak
z www.hanazakova.cz/data_1/soubory/24.pdf
Nebo použijte QR kódy:


