
Vážení spoluobčané, milí sou-
sedé a  přátelé. Posílám vám 
každoroční bilanci své práce 

a chci se s vámi podělit nejen o své 
informace z dění v parlamentu a Se-
nátu zvlášť, ale také o  své názory, 
přání i obavy.
Máme za sebou naprosto neuvěři-
telné věci, které se nám, Čechům 
i  Moravanům staly kvůli kovidové 
pandemii a hlavně kvůli nebývalým 
přešlapům naší vlády. Nechci mluvit 
o  desítkách tisíc zbytečných úmrtí 
ani o zničených existencích. Chci se 
zmínit především o  našich dětech, 
žácích a studentech. Školy jsme jim 
zavřeli na nejdelší období v celé Ev-
ropě. Tedy ne my, senátoři a vůbec 
ne rodiče a dokonce ani pedagogo-
vé. Ale není až tak důležité dnes hle-
dat viníky tohoto šlendriánu a skan-
dálního selhání.
Důležité je podívat se, co můžeme 
my všichni udělat pro to, aby se to 
už nikdy nestalo. Další zavření škol 
by totiž znamenalo, že naše děti mají 
fatálně poznamenaný už třetí školní 
rok v řadě za sebou, a to už se prostě 
opakovat nesmí.
Česká školní inspekce vydala na-
prosto jednoznačnou a velmi preciz-
ně zpracovanou zprávu o dopadech 
jarního distančního vzdělávání v  zá-

kladních a  středních školách. V  se-
nátním školském výboru, jehož jsem 
členem, jsme tuto zprávu projedná-
vali na konci školního roku (vy si ji 
v plné verzi můžete přečíst zde).
Musím říct, že jde o  velmi smutné 
čtení, ze kterého ovšem vyplývá 
několik cenných rad a návodů. Tady 
jsou:

- Včas připravit organizaci ŠR 
2021/2022 a  revizi ŠVP zejména 
s důrazem na zúžení obsahu vzdě-
lávání

- Využít zkušenosti a sdílení inspira-
tivních příkladů různých škol s pře-
chodem do online prostředí

- S návratem žáků do škol rozvíjet 
všechny dimenze jejich osobnos-
tí a co možná nejvíce pracovat na 
nápravě psychických a  sociálních 
deprivací způsobených distanční 
výukou

- Cíleně psychicky podporovat ne-
jen žáky, ale i pedagogy
V těchto dnech bychom se od vlády 
měli dozvědět, jaké jsou podmínky 
pro zahájení zářijové výuky. Chci 
věřit, že tentokrát (času měli dost), 
bude organizace školního roku 
normální, to znamená bez chaosu, 
protichůdných pokynů a podivných, 
nesplnitelných příkazů učitelům, ro-
dičům a žákům.

Víte, možná jste v řádcích výše zazna-
menali poněkud ostřejší tón, než jste 
ode mě zvyklí. Je to proto, že jsem 
nejen hodně rozzlobený na vládu 
a  její byrokracii, kteří skutečně ne-
sou přímou odpovědnost za českou 
kovidovou bramboračku a hlavně se 
opravdu obávám nového školního 
roku. Naše děti si totiž dvouletou de-
strukci vzdělávání nezasloužily.

ŠACH

Milí přátelé, sousedé, kolegové. Jsem 
senátorem v obvodu č. 44, tedy Chrudim-
sko a Havlíčkobrodsko. Žiji zde a záleží mi 
na svém domově, stejně jako vám.
Mým hlavním cílem v Senátu je dávat bed-
livý pozor na to, aby zákony, které par-
lament přijímá, nám i našemu domovu 
neškodily, ale naopak prospívaly. Proto 
uvítám jakékoliv vaše podněty, připomín-
ky i názory. Jsem zde proto, že v Praze za-
stupuji právě vás.
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JAN TECL
zvolen v roce 2018 jako společný 
kandidát ODS, STAN a STO

volební obvod 44 (Chrudimsko 
a Havlíčkobrodsko)

pracuje ve dvou senátních výborech: 
Mandátovém a ve Výboru pro vzdělávání, 
vědu, kulturu, lidská práva a petice
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TROCHA LETNÍHO ČTENÍ OD VAŠEHO SENÁTORA JANA TECLA • VYCHÁZÍ PRO CHRUDIMSKO A HAVLÍČKOBRODSKO

Školy už potřetí zavřít nesmíme

„Další zavření škol by 
znamenalo, že naše děti 
mají fatálně poznamenaný 
už třetí školní rok v řadě 
za sebou, a to už se prostě 
opakovat nesmí.“

Dění na síti(Vi)
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JAN TECL

S  POZMĚŇOVACÍMI NÁVRHY JSME DO SNĚMOV-
NY VRÁTILI NOVELU ZÁKONA O PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍCÍCH. Významná část odborné veřejnosti 
sdílí názor, že není v  pořádku, aby vyučovali nepeda-
gogičtí pracovníci. Na druhou stranu naše školství 
bylo dlouhá léta natolik zanedbáváno, že umožnění 
zapojit tyto pracovníky je jedním z  řešení, a  to zejmé-
na tam, kde je významný nedostatek kantorů. Ředite-
lé škol v případě, že tento zákon bude schválen, získají 
významnou pravomoc. Je však potřeba vymezit jasná 
pravidla. Hlavní podmínkou je pro nepedagogické vy-
sokoškolské odborníky z praxe doplnění pedagogické-
ho vzdělání do tří let.

V této souvislosti připomínám, že rád zodpovím všech-
ny dotazy a rád vyslechnu každý námět či připomínku 
k projednávaným věcem i politice obecně. Například 
prostřednictvím sociálních sítí. 

»

@tecljan

PO TÉMĚŘ DVOU LETECH SE NÁM V  SENÁTU PO-
VEDLO SCHVÁLIT POSÍLENÍ ÚSTAVNÍHO PRÁVA 
BRÁNIT SE LEGÁLNĚ DRŽENOU ZBRANÍ. Senátní 
novela Listiny základních práv a svobod se neomezuje 
na střelné zbraně, jejichž vlastnictví je regulováno a ne-
povede k  nekontrolovanému ozbrojování. Novela má 
naopak zabránit odzbrojování potenciálních obětí.

VÍCE V ČLÁNKU ČESKÉ TELEVIZE »

#NAČEMZÁLEŽÍ ANEB VÝZVA STOLETÍ

Loni v  březnu jsem připomněl zvoláním brněnské 
univerzity #followmasaryk zranitelnost demokracie, 
o níž se právě T.G.M. tolik zasloužil. Letos je největší 
zranění naší svobody cítit v omezeném přístupu dětí 
ke vzdělání. České školy jsou nejdéle zavřené z celé 
Evropy. Děti, rodiče i učitelé strádají.
Tato neutěšená situace však přímo vybízí k připome-
nutí významného, již 100. výročí mládežnické organi-
zace YMCA ČR. Samostatná Československá YMCA 
vznikla z iniciativy T.G. Masaryka v dubnu roku 1921. 
Díky aktivitám dobrovolníků již 100  let existuje pro-
stor pro přátelství, seberealizaci a podporu dětí v ob-
jevování vlastních talentů. Zajímavostí je, že YMCA 
u nás zavedla slavení Dne matek či tradici stavění vá-
nočních stromů na náměstích. Pod ty nosili lidé dárky 
pro chudé, ty pak členové organizace distribuovali. 
I v covidové době Ymcaři pomáhají potřebným a věří, 
že je důležité hledat svoje místo ve světě. YMCA 
zkrátka staví na hodnotách, které přetrvávají.
Alespoň malou částí jsem se ke Stoleté výzvě připojil 
i  já. Záleží mi na kvalitě vztahů v rodině i ve společ-
nosti, cítím potřebu pravidelného pohybu na čers-
tvém vzduchu, a hlavně chci, abychom se brzy mohli 
vrátit ke všem našim společenským aktivitám. Inspi-
rujte se a také zkuste tuto výzvu. Je to ideální aktivita 
pro rodinu, oddíl nebo partu spolužáků. Společně 
i bezpečně zvládneme víc, než si často umíme před-
stavit. Velmi děkuji všem členům i podporovatelům 
YMCA ČR za jejich aktivity, energii a nápady.
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VIDEO ZDE

VIDEO ZDE

@tecljan

Po stopách ležácké tragédie
Vypálení Ležáků 24.  června  1942 
následovalo dva týdny po vypálení 
Lidic. Bylo součástí tzv.  heydrichiá-
dy, tedy období teroru německých 
okupantů, kteří se českému národu 
mstili za zabití zastupujícího říšské-
ho protektora Reinharda Heydri-
cha. Ležáky byly srovnány se zemí 
proto, že v  blízkém lomu Hluboká 
byla ukrývána vysílačka Libuše pa-
rašutistické skupiny Silver A, kte-
rou obsluhoval Jiří Potůček. Na její 
umístění se přišlo v  důsledku zatý-
kání, jemuž předcházelo udání Kar-
la Čurdy.
V  pondělí ráno - 22.  června  1942 

- se při služební pochůzce poblíž 
Habrovče zastřelil i vrchní strážmistr 
četnické stanice ve Vrbatově Kos-
telci Karel Kněz, který s parašutisty 
tajně spolupracoval. Svojí smrtí ne-
dokázal zachránit obyvatele osady 
Ležáky, ale zachránil mnoho jiných. 
Nedaleko místa, kde se zastřelil, je 
pomník a pietní místo připomínající 
jeho smrt a hrdinství. Osadu Ležáky 
tvořilo osm domů seskupených ko-
lem mlýna na říčce Ležák v katastru 
obcí Miřetice a  Louka. Byly vypále-
ny v den, kdy se konalo také rozlou-

čení rodiny s  Karlem Knězem. Po 
válce nebyly Ležáky obnoveny, ale 
na jejich místě vznikl památník.
Připomínku oběti Karla Kněze jsem 
v  pátek 18.  června uctil společně 
s jeho vnučkou Alenou Mergl Kuče-
rovou, které patří velký dík za péči 
o  naši historickou paměť. Děkuji 
i  starostce obce Vrbatův Kostelec 

Ing.  Pavle Němcové za organizaci 
tradiční piety i  za pozvání k  přátel-
skému setkání v jejich novém komu-
nitním centru. Zástupci České obce 
legionářské i  pardubické Četnické 
pátrací stanice v  historických uni-
formách položili květiny na hrob ro-
diny Karla Kněze ve Vrbatově Kos-
telci.

Zleva: Jan Tecl, starostka Vrbatova Kostelce Ing. Pavla Němcová, 
vnučka Karla Kněze - Alena Mergl Kučerová, četník z Četnické pátrací 
stanice Pardubice Mgr. Jan Hrubecký

FOTOGALERIE 
A VIDEO ZDE

Slavnostního otevření se účastnil mj. předsedy Senátu 
Miloš Vystrčil a hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. 
Akce byla doslova zalitá sluncem. Městys bude stodolu 
využívat pro konání nejrůznějších kulturních akce.

„Jsem rád za načasování otevření, kdy se postupně roz-
šiřují možnosti k  setkávání. Chci ocenit práci starosty 
Václava Venhauera i zastupitelů městyse a pochválit je 
za energii k dotažení takto skvělého kulturního projek-
tu“, komentoval Jan Tecl. Současně popřál občanům 
městyse i jeho blízkého okolí, aby v sobě dokázali vždy 
co nejdéle uchovat radost z báječných chvil, strávených 
v jejich nové Kulturní stodole.

Nová Kulturní stodola 
v Libici nad Doubravou

VÍCE »

Květnové vydání slatiňanského měsíčníku je již vol-
ně dostupné ke stažení. Aktuální číslo referuje nejen 
o daru respirátorů, ale také o dalších místních tématech.
Na úvodní straně členové lokálního Svazu diabetiků 
otevřeně děkují jeho předsedkyni, paní Olze Slachové. 
Čtenáři se v měsíčníku také dělí o tipy na zajímavé knihy, 
které stojí za přečtení. Místní se dále mohou dozvědět, 
jak probíhala rada města, co na ní bylo schváleno a jaké 
jsou nové legislativní změny. I malí čtenáři si přijdou na 
své. Mohou vyplnit kvíz o koňském plemenu staroklad-
rubských vraníků. To a spoustu dalších regionálních té-
mat, aktivit a informací se můžete dozvědět na tomto 
odkazu.

Ozvěny Slatiňan: 
Senátor Tecl předal respirátory 
z tchajwanské linky

1

Senátor Tecl ve Slatiňanech
předal respirátory z taiwanské linky

Státní svátek

Měsíc s pěknou knihou

Pozvání

Poděkování předsedkyni svazu diabetiků
od všech členů – Olgo, díky

HROŠI HAVLÍČKŮV BROD JSOU V ČESKÉM SOFTBALLU 
OPRAVDOVÝ POJEM. Na jejich úspěchy jsme moc pyšní. 
Takhle jsme si užili červencové zahájení mistrovství Evropy 
juniorů a kadetů v brodské Hippos Aréně a české reprezentaci 
držíme palce na cestě za dalšími úspěchy!

Z mého senátního obvodu

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Distancni-vzdelavani-v-zakladnich
https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Distancni-vzdelavani-v-zakladnich
https://www.senat.cz/senatori/index.php?lng=cz&ke_dni=15.10.2019&O=12&par_3=325
https://www.senat.cz/senatori/index.php?lng=cz&ke_dni=15.10.2019&O=12&par_3=325
https://www.senat.cz/senatori/index.php?lng=cz&ke_dni=15.10.2019&O=12&par_3=325
https://www.jantecl.cz/
https://www.facebook.com/tecljan/posts/3242548259320383
https://www.facebook.com/tecljan
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3343670-pravo-branit-se-zbrani-bude-ustavne-zakotveno-senat-zmenu-schvalil?fbclid=IwAR3AY3teWvn-e_Ht_MbJJ-sv9Ne2oj7NjV3JmZgies4vPZVlnvEwdoLTCdE
https://ymca100.cz/na-cem-zalezi/
https://www.jantecl.cz/l/nacemzalezi-aneb-vyzva-stoleti/
https://www.facebook.com/363954587047870/videos/484416246190445
https://www.facebook.com/tecljan/posts/3305971266311415
https://www.facebook.com/tecljan/posts/3287078278200714
https://www.facebook.com/tecljan/posts/3260409914200884
https://www.facebook.com/tecljan/posts/3285797028328839
https://www.facebook.com/tomasgolansenator/videos/755356385099350
https://www.facebook.com/tecljan
https://www.jantecl.cz/l/79-vyroci-lezacke-tragedie/
https://www.jantecl.cz/l/79-vyroci-lezacke-tragedie/
https://www.jantecl.cz/l/nove-zrekonstruovana-kulturni-stodola-v-libici-nad-dobravou/
http://www.slatinany.cz/doc/ozv2105.pdf
http://www.slatinany.cz/doc/ozv2105.pdf
http://www.slatinany.cz/doc/ozv2105.pdf

