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Hana Nejedlá ocenění nečekala

Slavnostní předávání 16. ročníku cen MOSTY se letos uskutečnilo v hotelu ATOM v Třebíči. Ceny
MOSTY uděluje Národní rada
osob se zdravotním postižením ČR
za mimořádnou aktivitu nebo čin
ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Z více než padesáti návrhů na udělení cen MOSTY
vybrala nominační komise ﬁnalisty
čtyř kategorií letošních cen. Hodnotící výbor ve druhém kole rozhodl o
vítězích jednotlivých kategorií.
Ve třetí kategorii převzala ocenění
pro Osobnost hnutí se zdravotním
postižením Hana Nejedlá z Třebíče, za založení spolku Míša & Míša.
Tento spolek Nejedlá založila, i díky

OCENĚNÁ Hana Nejedlá uprostřed
společně s kolegy Michalem Kalendou
a Nelou Petričkovou.
Foto: Antonín Zvěřina
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vlastní zkušenosti s péčí o dceru se
zdravotním postižením v roce 2012
a jeho cílem je propojovat handicapované s lidmi bez handicapu.
Spolek vytváří chráněná pracoviště
pro osoby se zdravotním postižením,
pořádá společenské akce nebo
dokonce svatební veletrh, v jehož
rámci bývá oddán pár, který tvoří
osoby se zdravotním postižením.
„Třebíči se říká město dobrých přátel.
A je nám velkou ctí, že naše město hostí akci, která jasně ukazuje, že přibývá
lidí, kteří nemyslí jen na sebe, ale i na
druhé a potřebné,“ přivítal účastníky
starosta Pavel Pacal, který poděkoval
Haně Nejedlé za odvedenou práci a
popřál jí spoustu sil a elánu do další
práce.
Město Třebíč se projektu účastnilo v první kategorii – instituce
veřejné správy, s projektem vybudování chráněného bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným
postižením. Za tento počin získalo
město výroční cenu.
„Vůbec jsem netušila, že nějakou cenu
obdržím. Že jsem nominovaná, to ano.
Původně jsem na předávání ani nechtěla jít, ale kolegové ze sdružení mě přemluvili,“ naznačila Nejedlá.
Myslí si, že jsou lidé, kteří by si ocenění zasloužili víc. „To je ocenění za
tvoje celoživotní dílo. Třeba za to, jak
ses dokázala postarat o svoji handicapovanou dceru. I za založení tohoto
sdružení, kterému věnuješ tolik času,“
poukázal její kolega Michal Kalenda.
Oba se shodli, že i když cenu dostala
Hana Nejedlá, je to kolektivní cena
pro celý spolek Míša a Míša.
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Jak může europoslanec hájit české zájmy?
V roce 2014 jsem do
Evropského parlamentu kandidoval s heslem
„Hájíme české zájmy“.
Od té doby jsem mnohokrát dostal otázku,
co to vlastně znamená,
a co jsem tedy konkrétně udělal. Pokusím se to
proto vysvětlit.
Osobně za tím vidím
tři oblasti témat. První jsem si nazval pomáhat českým občanům a ﬁrmám,
druhou je podpora dlouhodobých
stanovisek vlády a třetí je prosazování a řešení větších témat, které trápí většinu občanů nebo jde o nějaký
strukturální problém.
K tomu, aby mohl europoslanec
pomáhat českým občanům a ﬁrmám, je potřeba skutečně jezdit do
regionů, osobně se zde s lidmi setkávat a ﬁrmy navštěvovat. Nikdy jsem
se proto nevymlouval na to, že práce
europoslance je jen příprava legislativy, přistupoval k dočasně získané
pozici jako ke službě lidem a dělal
věci navíc.
Když si zadáte mé jméno do googlu nebo navštívíte www.zdechovsky.eu, tak si i budete moci ověřit, že
jsem za mandát pomohl desítkám lidí, ﬁrmám i neziskovkám. Ne všechny případy jsou tak známé jako třeba
příběh paní Michalákové, které odebrali syny v Norsku nebo kauzy ve
Francii neoprávněně sankcionovaných řidičů, brzy totiž skončily dobře, a příliš se tak o nich neví. Mnoho případů jsme s mým týmem ani

nemedializovali, protože naším cílem bylo
pomoci, ne se chlubit.
Můžete ale najít více
o šťastném konci příběhu maminky Renaty
Rolle, jíž jsem pomohl
s dcerou ve Švýcarsku
nebo příběh českého
rabína Jaira R., jehož
syna chtěly české úřady
jen tak poslat do Francie, kde zrovna pobývala matka. Nebo více o případu
válečného novináře Radana Šprongla, který byl ve vazbě v Thajsku a za
pouhý převoz neprůstřelné vesty mu
hrozilo až 5 let vězení.
Do podpory stanovisek vlády řadím třeba aktivní vzdor proti nesmyslným kvótám na běžence,
odpor k protizbraňové směrnici,
výraznou pomoc s vyjednáváním
výjimky EIA, aby ČR mohla stavět
nové dálnice z evropských dotací,
nebo podporu Izraele. Toto vše byly
zájmy ČR a byl jsem v nich naší vládě nadstandardní oporou.
Do třetí kategorie řadím třeba boj
proti dvojí kvalitě potravin a dalších
výrobků. Byli to lidovci, kteří téma
prosadili k řešení a ukázalo se tak, že
český hlas opravdu může být v EU
slyšet. Ale k tomu potřebujeme mandát od občanů ve volbách. Čím bude
silnější, tím více budeme moci za lidi
z České republiky opět bojovat. Proto to nyní máte ve svých rukách. A
věřte nebo ne, každý hlas může rozhodnout.
Tomáš Zdechovský,
europoslanec (KDU-ČSL)
z05-zdD

Sázení bylo úspěšné
RUKU k dílu přiložili
dospělí i malé děti.
Foto: Antonín Zvěřina

Sobotní dopoledne 6. dubna znamenalo velký krok při zalesňování
třebíčského Libušina údolí. Zhruba
sto dospělých lidí se rozhodlo, že přijdou bezplatně pomoci obnovit les po
kůrovcové kalamitě.
„Máme k dispozici pět tisíc sazenic. Jedná se o buk, javor a dub. Pevně věříme,
že se akce vydaří a bude to první krok
k obnově lesů,“ konstatoval ještě před
akcí starosta Pavel Pacal. Ten samozřejmě na místě nechyběl stejně jako
místostarostové Pavel Janata a Vladimír Malý.
Ruku k dílu přiložili i mnozí zastupitelé. Účastníci, kteří si nepřinesli vlastní náčiní, byli vybavení městským.
Nejprve jim lesník Jiří Dobeš vysvětlil,
jak sazenice správně sázet, aby opravdu rostly.
Pak už se lidé rozdělili do dvoučlen-

ných či tříčlenných skupinek a začala vlastní práce. Kolíky s provazem si
sázející vytyčili trasu. Mezi nimi byla
150 centimetrová mezera. Jednotlivé
sazenice se vkládali do země v přibližně v 80 centimetrové vzdálenosti.
Jak velká plocha se osázela, Dobeš
nedovedl kvůli rozmanitosti terénu odhadnout. Starosta Pacal označil
celou akci jako velice úspěšnou. „Přišlo hodně lidí, kteří ukázali, že jim osud
Libušina údolí není lhostejný,“ liboval si.
Potěšila ho i účast dětí.
„Nějaké sazenice zbyly, ale určitě pro
ně najdeme využití,“ poznamenal. Měl
radost také z toho, že se účastníci ptali
na další brigádu i v jiných částech města. „Musíme se ale dobře připravit. Zajistit sazenice a také najít termín v období,
kdy se sázení doporučuje,“ dodal starosta Pacal.
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