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V Evropském parlamentu již
nezasednou, voliči je zpět do
Bruselu neposlali. Co budou
čeští europoslanci, kteří se
se svým mandátem brzy
rozloučí, dělat?

MICHAL BERNÁTH

PRAHA Jedenácti českým europo-
slancům skončí prvního července
jejich mandát a v Evropském par-

lamentu (EP) už zasedat nebu-
dou. Jeden z nich však ve struktu-
rách Evropské unie přesto zůsta-
ne, jiní chtějí svá nově založená
hnutí ukotvit na české politické
scéně. Další zase pošilhávají po
tuzemských volených funkcích.
Z jedenáctky, jež se nedočkala

dostatečné podpory voličů a Bru-
sel opouští, tvoří těsnou většinu
čtveřice zástupců ČSSD a duo ko-
munistů. Doplňují ji lidovec, dva
politici původně zvolení za ANO,
jeden za TOP 09 a jeden od Svo-
bodných.
Zatímco u většiny odcházejí-

cích zástupců Česka v Evrop-
ském parlamentu lze říct, že kon-
čí nedobrovolně po neúspěchu ve
volbách, v případě sociálního de-
mokrata Miroslava Pocheho (na
snímku vlevo) to tak neplatí.
Dlouholetý pražský zastupitel si
v Bruselu a Štrasburku jedno
funkční období vyzkoušel, o dru-
hé už však nestál a na kandidátce
sociálních demokratů se v květno-
vých volbách neobjevil.
Paradoxně však jako jediný

z uvedené jedenáctky v unijních
službách zůstane. Šéfka evropské
diplomacie Federika Mogherinio-
vá jmenovala Pocheho do čela
dvou zahraničních misí EU v Afri-

ce. „Budu působit jako chief obser-
ver (vedoucí pozorovatel – pozn.
red.) pozorovatelské mise v Mala-
wi, odkud jsem se vrátil první červ-
nový týden. Ještě se tam v září
a v říjnu budu muset vydat, to
samé platí i pro moje angažmá
v Gambii,“ řekl Poche pro LN.
Africké mise mu podle jeho

slov zaberou hodně času, co bude
dělat dál, se proto začne rozhodo-
vat až v příštím roce. Své angaž-
má v tuzemské politice však neo-
depisuje. Obdržel prý také nabíd-
ky ze soukromého sektoru. „Není
to však něco, co by mě naplňova-
lo,“ uvedl Poche.

Telička: Brusel už nikdy
ČSSD skončila ve volbách v poli
poražených, ze čtyř mandátů neob-
hájila ani jediný. Spolu s Pochem
tak z Bruselu odejde sociolog
a člen výboru pro zaměstnanost
a sociální péči Jan Keller. Končí
také lídr eurokandidátky biolog Pa-
vel Poc, jenž ihned po prohraných
volbách zaútočil na českou euroko-
misařku Věru Jourovou s tím, že
by ČSSD neměla její opětovnou
nominaci podpořit. Podle informa-
cí LN to však není oficiální postoj
oranžové partaje, podle některých
straníků spíš hraje roli frustrace.

Stejně jako Poc strávila dekádu
v europarlamentu také Olga Sehna-
lová. O té se v diplomatických kru-
zích teď mluví jako o možné poli-
tické náměstkyni na ministerstvu
zahraničních věcí, tiskové odděle-
ní ČSSD však na ni nemá kontakt.
Pendlovat mezi Českem, Bruse-

lem a Štrasburkem přestane také
bývalý evropský komisař a lobbis-
ta Pavel Telička (dříve ANO), kte-
rý se svým hnutím Hlas neuspěl.
Hodlá ho však dále budovat.
„V nejbližší době chystáme usta-

vení všech struktur, na které před
eurovolbami nebyl čas. Nabíráme
nové lidi a připravujeme strategii
na dalších 11 měsíců,“ uvedl Telič-
ka na dotaz LN. Spolu s ním propa-
dl volebním sítem i Petr Ježek, tak-
též původně zvolený za ANO.
Telička tvrdí, že jakékoliv dal-

ší působení v Bruselu mu připadá
nepředstavitelné, budování Hlasu
jej prý značně zaměstná. Působit
podle svých slov může v soukro-
mé i nevládní sféře, stejně jako na
akademické půdě. „Mojí velkou
výhodou je, že záběr mám za ta
léta velký. Od digitálu přes nano-
technologie a mohl bych pokračo-
vat. Zatím o tom ale nepřemýš-
lím,“ řekl LN Telička.
Hlas nebyl jedinou novou stra-

nou. Hnutí Evropa společně (ESO)
okolo Jaromíra Štětiny, který byl
původně zvolen do europarlamen-
tu za TOP 09, ale propadlo. Štětina
to přesto nevzdává. „Mám rozepsa-
nou knihu povídek, tu potřebuji do-
psat. Pak se hodlám věnovat hnutí
ESO, které není jednorázovým pro-
jektem. Na obzoru jsou tedy kraj-
ské volby,“ řekl LN končící euro-
poslanec s tím, že bližší detaily ne-
chce z taktických důvodů prozrazo-
vat. Vyloučil však, že by se objevil
v soukromém sektoru.

Buď Senát, nebo opět Evropa
K největším smolařům evrop-
ských voleb se řadí Pavel Svobo-
da, který vedl kandidátku
KDU-ČSL. Preferenční hlasy vo-
ličů však způsobily, že ho přesko-
čila dvojka i trojka lidovecké kan-
didátky. O svém dalším působení
vystudovaný právník zatím roz-
hodnutý není.
„Čekám, jaké nabídky se obje-

ví. Poohlížím se zatím hlavně
v akademické sféře,“ řekl Svobo-
da LN. Dveře do politiky si však
rozhodně nezavírá. „Viděl bych
to na senátní volby nebo za pět let
znovu ty evropské. Zatím však ne-
vím,“ přiznal dosluhující šéf práv-
ního výboru EP.

MICHAELA TĚŠÍNSKÁ

PRAHA Na základní škole dostal
za špatné chování ředitelskou dů-
tku. Ta střední ho vlastně ani moc
nebavila. Na vysoké škole ho vy-
hodili od státnic z matematiky.
Jen málokdo by řekl, že tento

výčet nezdarů patří člověku, kte-
rý čerstvě získal ocenění Teacher
Global Prize Czech Republic.
Mimo jiné za výuku matematiky.
Cenu uděluje odborná společ-

nost EDUin kantorovi základní
nebo střední školy, který je nejen
pro své žáky a studenty inspirací.
A v letošním ročníku si cenu od-
nesl pětatřicetiletý Tomáš Chro-
bák ze Základní školy Baška na
Frýdecko-Místecku, kde vyučuje
matematiku a tělocvik. „Porota
ocenila u vítěze mimo jiné také
jeho snahu pomáhat dalším učite-
lům,“ okomentoval EDUin.
Chrobák vyučuje matematiku

pomocí metody Milana Hejného.
Staví tedy na tom, že dítě objevu-
je početní souvislosti samo. Ne-
pracuje s definicemi. A to vše –
alespoň dle této metody – dělají
děti s radostí. V Česku, kde sami
žáci označují matematiku často
jako nejméně oblíbený předmět,
to zní jako fikce.

Hlavně žádná nenávist
„Ne každý musí matematikumilo-
vat, ale nikdo ji nesmí nenávi-
dět,“ popisuje základní pravidlo
kantor s jedenáctiletou praxí. Ten
tvrdí, že pokud se žák bude muset
jen biflovat vzorečky, počty ho
bavit určitě nebudou.
Samé jedničky Chrobák roz-

hodně nerozdává. „Málokdo po-
užívá matematiku, která se vyuču-
je na druhém stupni základních
škol, v reálném životě. Například
jedna žákyně je v tomto předmětu

slabá, ale má jiné schopnosti a ty
se ukazují při skupinové práci,“
popisuje učitel. Zmíněná žačka
dokáže práci skupiny režírovat
tak, aby se zapojil každý člen a vý-
sledek byl skutečně společnou
prací. „Bude z ní skvělá manažer-
ka. Základní otázka zní: má chyt-
rý, ale líný žák dostat lepší znám-
ku než ten hloupější, který se
však snaží?“ ptá se Chrobák.
Záhy odpovídá, že rozhodně ne.
I hodiny matematiky dle něj mo-
hou skvěle sloužit k výchově dětí.
Sám totiž podle svých slov

dobře ví, jaké to je, když žáka ško-
la nebaví. Čím by se chtěl v dospě-
losti živit, ho nikdy kvůli přístupu

svých někdejších učitelů nena-
padlo. „Sice jsem vyhrával mate-
matické olympiády, ale měl jsem
také kázeňské problémy. Když se
mi něco nelíbilo, řekl jsem to,“
líčí Chrobák. Po základní škole
nastoupil na obchodní akademii.

Rozhodla zkušenost ze Skauta
Při volbě vysoké školy mu po-
mohlo jeho působení v roli vedou-
cího ve skautském oddílu: „Práce
s dětmi mě bavila. Začal jsem
tedy studovat pedagogiku. A tam
jsem pochopil to nejzásadnější –
jak děti motivovat a jak se s nimi
bavit na rovinu, ale zároveň udr-
žet pravidla.“

Jeden z principů Hejného meto-
dy, kterou Chrobák učí i své pro-
fesní kolegy, praví: Běžná spole-
čenská představa učitele je obraz
někoho, kdo ví, umí a přednáší.
V našem chápání výuky je role
učitele i dítěte zcela jiná – učitel
je průvodce. „Kdybychom si
k sobě ve třídě udrželi vzájemný
respekt, mohla by mi děcka klid-
ně tykat. Nemám rád, když učitel
využívá svou jakousi umělou au-
toritu,“ vypráví Chrobák.
Podprůměrný kantor si podle

něj ani nedokáže zjednat pořádek
ve třídě. Ten průměrný dokáže
učivo tak nějak předat. „A oprav-
du vynikající učitel vytvoří tako-
vé podmínky, aby žáci učivo po-
chopili, ale také dokázali vysvět-
lit, jak k pochopení přišli,“ líčí
oceněný kantor.
Chrobák vytváří pro ostatní uči-

tele databáze a natáčí takzvané
webináře, ve kterých se snaží ko-
legům pomoci například nevyho-
řet či se zlepšit v profesi.
Ve volném čase organizuje pro-

jekt Sobotní škola hrou, který se
zaměřuje na výchovně-vzděláva-
cí programy: „Nadchlo mě, že se
povedlo zlomit předsudky, že
děti odmítnou trávit soboty a ne-
děle se svými učiteli, a stejně tak
to, že učitelé nebudou chtít oběto-
vat svůj volný čas ve prospěch
svých žáků.“
Na otázku, jak stíhá všechny

své aktivity a zároveň i nepříjem-
nou povinnost – tedy administrati-
vu, jíž je dle kantorů čím dál více
–, odpovídá Chrobák s úsměvem:
„Mám štěstí, že jsem narazil na ta-
kové vedení ve škole, kde učím.
To ví, že v papírování rozhodně
nevynikám. Kolegové mi pomá-
hají. A dost mi to také napovídá,
že navždy zůstanu učitelem. Ředi-
tel ze mě nikdy nebude.“

PRAHA Bývalý středočeský
hejtman David Rath se včera
ostře ohradil proti návrhu státní
zástupkyně Kateřiny Weissové,
aby odvolací pražský vrchní
soud rozhodl o zabavení celého
jeho majetku. Žalobkyně podle
někdejšího politika svým tvrze-
ním, že by nebyl bez větší peněži-
té sankce náležitě potrestán, na-
prosto zlehčuje důsledky mnoho-
letého trestu vězení. Její návrh
označil za „návrh na majetkový
trest smrti“. Rath od počátku pří-
padu trvá na tom, že je nevinný.
Weissová v přednesu odvolání

proti prvoinstančnímu rozhodnu-
tí v korupční kauze expolitika
uvedla, že si Rath přísnější fi-
nanční postih zaslouží, protože
bral úplatky, byť netrpěl nedostat-
kem. Navíc se za to neomluvil
a nesnažil se nahradit škodu.
Rath čelí obžalobě z přijímání

úplatků za zmanipulovaná výbě-
rová řízení na získání krajských
zakázek. Prvoinstanční Krajský
soud v Praze mu za to loni uložil
trest 8,5 roku vězení.
„Osm a půl roku vězení, to je

jako nic?“ reagoval Rath na slo-
va žalobkyně o nedostatečnosti
jeho potrestání. I daleko kratší
tresty mají podle něj na lidskou
psychiku naprosto zničující do-
pad. „Státní zástupkyně si neuvě-
domuje, že posílá lidi téměř na
smrt,“ prohlásil. Dlouhodobý
trest vězení podle něj minimálně
společenskou a profesní smrtí je.
Soudy se kauzou zabývají od

roku 2013. Její první větev se
týká údajně zmanipulovaných za-
kázek na opravy zámku
v Buštěhradě či budovy gymná-
zia v Hostivici a na modernizaci
středočeských nemocnic. čtk

Jaromír Štětina FOTO MAFRA

Nejinspirativnější kantor. Tomáš Chrobák, učitel matematiky a tělocviku ze Základní školy Baška na Frýdecko-Místecku, získal
cenu pro inspirativní učitele základních a středních škol. FOTO EDUIN

Umělou autoritu učitelů neuznávámJe to majetkový
trest smrti,
stěžuje si Rath

Inspirativní učitel
■ Letos se v Česku uskutečnil
druhý ročník této ankety, kterou
pořádá odborná společnost EDUin.

■ Organizátoři navázali spolupráci
s nadací Varkey Foundation,
která tuto celosvětovou soutěž
pořádá.

■ Pedagogy, kteří se do soutěže
přihlásí, hodnotí porota na základě
těchto kritérií: podpora žáků,
inovativní výuka, spolupráce
a podpora ostatních učitelů.

Pavel Svoboda FOTO MAFRA Pavel Telička FOTO MAFRA

Platy a důchody
■ Každý europoslanec si měsíčně
přijde na zhruba 175 tisíc korun.
■ Za každý den na jednání
Evropského parlamentu (EP)
dostává navíc 8 tisíc korun na
ubytování a stravu.
■ Na služební cesty má měsíční
rozpočet 114 tisíc korun.
■ Na chod kanceláře má měsíčně
k dispozici přes 360 tisíc korun.
■ Příspěvek na penzi může pobírat
od 63 let, začne brát 3,5 %
z europlatu za každý rok v EP. Za
jedno volební období (5 let) to je
měsíčně zhruba 30 tisíc korun.

Po Bruselu Malawi i psaní povídek


