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(Pokračování ze str. 1)
Pohoršila si i ODS, kterou by

volilo v červnu 11 procent lidí,
o měsíc dřív to bylo 13 procent.
V nové Sněmovně by ODS získa-
la 25 křesel.

Koalicí lidovců a Starostů by
podle volebního zákona potřebo-
vala aspoň 10 procent hlasů, ale
nyní by v případě prostého součtu
získala jen 8,5 procenta. CVVM
se neptá na jednotlivé strany či
koalice, ale pokládá otevřenou
otázku. Na ni 7,5 procenta odpo-
vědělo, že by volilo lidovce, což
je o bod méně než před měsícem.
A hnutí STAN preferuje jen jedno
procento dotázaných.

Do Sněmovny by se dostala
TOP 09, kterou by si vybralo 6,5
procenta lidí, což by stačilo na 11
mandátů. Proti květnu oslabila
o půl procentního bodu. Piráti by
obdrželi 3,5 procenta hlasů, zele-
ní a svobodní po 1,5 procenta.

K podobným číslům jako
CVVM došla minulý týden agen-
tura STEM. Podle ní by vyhrálo
hnutí ANO s 32,8 procenta před
KSČM s 12,7 procenta. Třetí by
skončila ČSSD s 11,4 procenta,
následovaná ODS s 9,6 procenta,
KDU-ČSL s 7,4 procenta a TOP
09 s 5,5 procenta. (dan)

Průzkum: Vládu proti Babišovi by sestavit nešlo
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* volební zisk původního politického hnutí Úsvit

Jiří Novotný
O prázdninách, kdy jsou čes-

ké dálnice přeplněné, uleví
alespoň částečně běžným mo-
toristům letní zákaz jízd ka-
mionů.

Ten bude tak jako v minulých
letech platit od 1. července až do
31. srpna, vždy v pátek od 17 do
21 hodin, v sobotu od 7 do 13 ho-
din a v neděli od 13 do 22 hodin.

Cílem tohoto legislativního
opatření je omezit vznik kolon
a zvýšit bezpečnost silničního
provozu. Vždyť o prázdninách
vyjíždějí na delší cesty i mnozí
tzv. sváteční řidiči, kterým dělá

problém rychle zareagovat napří-
klad na pomalé vzájemné před-
jíždění kamionů. Tyto kolosy ne-
zřídka zacpou dálniční vozovku
na mnoho kilometrů.

Chybí až dva tisíce
parkovacích míst

Radost z rozšíření zákazu jízd
samozřejmě nemají silniční do-
pravci. Přestože jinak v průběhu
roku tento zákaz v ČR platí jen
v neděli od 13 do 22 hodin, mají
i v té době řidiči kamionů prob-
lém, kde k nucené odstávce za-
parkovat. 

„V Česku pro nákladní vozid-
la stále chybí až dva tisíce parko-

vacích míst. Za poslední roky
s tím stát téměř nic neudělal. Tím
komplikovanější to teď v červen-
ci a srpnu pro posádky kamionů

bude,“ řekl včera Právu mluvčí
sdružení autodopravců Česmad
Bohemia Martin Felix.

Najít zvláště u hranic místo
k parkování navíc už teď kompli-
kuje fakt, že Německo zavedlo
od letošního 25. května pro řidi-

če kamionů povinný prodlouže-
ný 45hodinový odpočinek po
každých šesti pracovních dnech.

„Lacinější německé hotely
a penziony bývají přeplněné. Ři-
diči se tedy snaží trávit tento po-
vinný odpočinek na území ČR co
nejblíže hranicím se SRN,“ vy-
světluje Felix.

Letní zákaz jízd pro nákladní
automobily o hmotnosti nad 7,5
tuny začne nyní platit i v Chor-
vatsku, kam budou po dálnicích
směřovat k moři statisíce českých
turistů. Nákladní auta tam celé
prázdniny nebudou smět na dálni-
ce každou sobotu od 4 do 14 ho-
din a neděli od 12 do 23 hodin.

Problém je, že každá země si
stanovila víkendové zákazy ji-
nak. Strana zelených proto ve
svém volebním programu pro říj-
nové parlamentní volby přišla
s nápadem sjednotit to v Česku
s Rakouskem, kde kamiony ne-
smějí na dálnice od sobotní pat-
nácté do nedělní dvaadvacáté ho-
diny.

Přespříliš výjimek
Na otázku, co záměru Zele-

ných říká, odpověděl Felix:
„Sjednotit časy zákazu jízd ve
střední Evropě by nebylo špat-
ným opatřením. Nechápu ale,
proč si Zelení vzali za vzor právě

Rakousko, když nejsilnější pro-
voz je nejen tam, ale i v Česku
v sobotu dopoledne.“

Rozšířený letní zákaz navíc
neznamená, že české dálnice bu-
dou o víkendech zcela bez kami-
onů. Tisíce dopravců, kteří vozí
do obchodů potraviny a k čerpa-
cím stanicím pohonné hmoty,
mají totiž z tohoto zákazu výjim-
ku danou zákonem.

Další stovky výjimek pak do-
pravním firmám povoluje minis-
terstvo dopravy. To ovšem Čes-
mad považuje za normální.
„Nikdo přece nebude o víkendu
s nákladem jezdit jen proto, že
ho to baví,“ prohlásil Felix. 

Prázdniny znovu omezí provoz kamionů

Petr Kozelka
Symbolického odškodnění de-

set tisíc korun se dočkala matka
handicapované dívky z Brna, na
kterou si zasedla pracovnice míst-
ního Orgánu sociálně právní
ochrany dítěte (OSPOD). Matka
přitom chtěla jen to, aby se její
dcera mohla vzdělávat v běžné
škole. 

Reakcí byl nevybíravý nátlak
sociální pracovnice, která dokon-
ce k soudu podala návrh na vý-
chovné opatření, za nímž se může
skrývat i umístění dítěte do ústa-
vu. Chybu OSPOD přiznalo mi-
nisterstvo práce a sociálních věcí,
kam se matka obrátila se žádostí
o odškodnění. 

Žena se pro svou jedenáctiletou
dceru snaží zajistit inkluzivní
vzdělávání a po škole chtěla jen
to, aby plnila všechny náležitosti

s takovou formou školní docház-
ky spojené. Jenže komunikace
s vedením školy vázla, a do věci
se proto na žádost školy vložila
sociální pracovnice a začala na
matku tlačit, aby přehlásila dceru
do jiné školy. 

To si žena nechtěla nechat líbit
a obrátila se na brněnský magis-
trát, který jí dal po kontrole pří-
padu za pravdu, jak Právo už před
několika týdny upozornilo. 

„Pracovnice povětšinou neháji-
la zájmy dítěte, nýbrž valná část
její ‚sociální práce‘ s rodinou spo-
čívala v nátlaku na vás jakožto
matku individuálně integrované
žákyně se speciálními vzdělávací-
mi potřebami, abyste přestala tr-
vat na tom, že legislativně zakot-
vená práva vaší dcery a vaše by
měla být ze strany školy dodržo-
vána,“ napsala vedoucí Oddělení
sociálně právní ochrany dětí ma-

gistrátu Dáša Třetinová s tím, že
pracovnice rezignovala na pod-
statu svojí pracovní funkce, jíž je
ochrana zájmů nezletilého dítěte. 

Magistrátní kontrola odhalila
v přístupu OSPOD i další chyby,
a matka se proto ve spolupráci
s Ligou lidských práv obrátila na
ministerstvo práce a sociálních
věcí se žádostí o odškodnění za
nesprávný úřední postup. 

„Po prostudování spisu jsme
dospěli k závěru, že došlo k urči-
tému pochybení, proto přiznává-

me přiměřené zadostiučinění za
vzniklou nemajetkovou újmu,“
napsal matce státní tajemník mi-
nisterstva Petr Smrček. 

„Ze strany OSPOD ani školy
nebyly využity všechny podpůrné
nástroje práce s rodinou a nezleti-
lou. Rodičům nebylo poskytnuto
nebo zprostředkováno poraden-
ství, odborné služby a ani nebyl
proveden rozhovor nezletilou,
a nebyl tak zjištěn její názor,“ do-
dal tajemník. 

Žádná omluva
Pouze s takovým výsledkem se

ale žena nechtěla smířit. „Minis-
terstvo sice připouští, že došlo
k ‚určitému pochybení‘, ale toto
pochybení nespecifikuje ani ne-
označuje osoby, které se pochy-
bení měly dopustit, a zejména ne-
obsahuje zmínku o opatřeních,
jimiž by bylo možné předejít opa-

kování obdobných případů do bu-
doucna. Chybí i projev lítosti ne-
bo snad omluvy za chování mi-
nisterstvu podřízených správních
orgánů,“ vysvětlila advokátka
spolupracující s Ligou lidských
práv Zuzana Candigliota, proč
nyní na ministerstvo míří žaloba. 

V případu přitom došlo nejen
k pochybení OSPOD, ale i školy,
jak konstatovala kontrola České
školní inspekce a zpráva ombuds-
manky Anny Šabatové. 

Podle veřejné ochránkyně
práv by se dokonce některá po-
chybení školy dala označit za
diskriminaci. 

„Jde zejména o odepření účasti
dítěte ve škole v přírodě a neza-
jištění kvalitní pedagogické asis-
tence po celou dobu její výuky.
Účast ve škole v přírodě je totiž
třeba chápat jako standardní sou-
část vzdělávání. Podobně zajiště-

ní kvalitní pedagogické asistence
žákovi či žákyni s postižením po
celou dobu výuky je výrazem
rovného přístupu ke vzdělání,“
upozornila Šabatová. 

Místo pomoci 
mně vyhrožují

„Jako samoživitelka, a ještě
s postiženým dítětem stojím úpl-
ně sama proti státním organiza-
cím, které se chovají mocensky
a místo pomoci mě buď ignoru-
jí, nebo mi vyhrožují,“ řekla
Právu matka. Na soudu navíc
stále leží návrh OSPOD na vý-
chovné opatření, které může
skončit umístěním jedenáctileté
dívky do ústavu. 

„Nic na tom nezměnilo ani to,
že jak ministerstvo, tak magistrát
uznaly pochybení sociálky a ne-
odůvodněnost takového návrhu,“
dodala matka.

Za špatnou práci sociálky dostala matka odškodnění

Rakouský
prezident 

přijel vlakem
Vlakem přijel na svou první

návštěvu Česka ve funkci rakou-
ského prezidenta včera Alexan-
der Van der Bellen. 

Na nádraží vítal hosta premiér
Bohuslav Sobotka (na snímku).
Projednávali pak zejména česko-
rakouské hospodářské styky. Pro
české exportéry je Rakousko 
šestým nejdůležitějším trhem.

Dnes má Van der Bellen jednat
s prezidentem Milošem Zema-
nem. Oba měli také oba vystou-
pit na česko-rakouském podnika-
telském fóru. Český prezident se
ale oproti plánu fóra nakonec ne-
zúčastní, podle mluvčího Ovčáč-
ka musí před dovolenou a cestou
na Vysočinu vyřídit prezident-
skou administrativu. (nek, ČTK)

Jihočeskou
kandidátku

ČSSD opustili
další lidé

V pondělí odstoupili z kandi-
dátky jihočeských sociálních de-
mokratů pro říjnové sněmovní
volby další tři lidé. Právu to po-
tvrdil lídr kandidátky Ondřej Ve-
selý. Voleb se vzdalo už osm lidí
a další k tomu má nakročeno.

„Rezignaci oznámil Pavel
Svoboda, který byl na 12. místě,
Ivana Ambrusová na 15. místě
a Jitka Svobodová na 10. místě,“
řekl Veselý s tím, že okres Český
Krumlov nyní nemá žádné za-
stoupení.

„Z kandidátky zřejmě odstoupí
i místostarosta Blatné Pavel Ou-
nický. Už tomu moc nerozumím,
proč odstupují v tuto chvíli, už
tím ničeho nedosáhnou,“ uvedl
Veselý.

Důvod je údajně stejný jako
u předchozích kandidátů – a to
vyškrtnutí Jiřího Zimoly z po-
sledního 22. místa předsednic-
tvem strany. „Dalo se čekat, že
další lidé odstoupí, ale více už to
nechci komentovat,“ reagovala na
odchod dalších členů hejtmanka
Ivana Stráská, která listinu opus-
tila minulý týden. (kal)
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Jako samoživitelka,
a ještě s postiženým
dítětem stojím úplně
sama proti státním
organizacím

matka

Cílem je ulevit
přeplněným
dálnicím a zvýšit
bezpečnost provozu

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš
půjde do voleb jako lídr Středo-
českého kraje, kde se utká mj.
s předsedou TOP 09 Miroslavem
Kalouskem, šéfem Sněmovny
Janem Hamáčkem (ČSSD), líd-
rem SPD Tomiem Okamurou,
předsedou Pirátů Ivanem Barto-
šem a komunistou Stanislavem
Grospičem.

Jasno už je i v dalších krajích.
„Schválili jsme čtyři ministry,
jednu náměstkyni ministra a dva
hejtmany s tím, že ti si budou mu-
set vybrat, zda v případě úspěchu
chtějí být poslancem, nebo hejt-
manem,“ řekl po jednání celostát-
ního výboru Babiš.

Jedničkou na Vysočině bude
místopředseda hnutí Jaroslav Fal-
týnek, když ministr financí Ivan
Pilný oznámil, že z osobních dů-
vodů v říjnu v politice skončí. 

Lídrem v Olomouckém kraji bude
hejtman Ladislav Okleštěk, na ji-
hu Čech poslankyně Radka Ma-
xová, hejtman Ivo Vondrák v Mo-
ravskoslezském kraji. 

Náměstkyně hejtmana Taťána
Malá bude jedničkou na jihu 
Moravy, ministr obrany Martin
Stropnický v Praze, Plzeňský kraj
povede do voleb ministryně pro
místní rozvoj Karla Šlechtová. 

Jedničkou v Ústeckém kraji je
ministr životního prostředí Ri-
chard Brabec, ministr dopravy
Dan Ťok v Karlovarském kraji.

Náměstkyně ministryně pro
místní rozvoj Klára Dostálová bu-
de jedničkou Královéhradeckého
kraje, místopředseda Sněmovny
Radek Vondráček Zlínského, po-
slanec Martin Kolovratník Pardu-
bického, pekař Jiří Bláha Libe-
reckého kraje. (bja)

ANO vybralo lídry


