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Vysočina
Lyžníci vzdali hold svým předkům

Radek Laudin
redaktor MF DNES

VĚTRNÝ JENÍKOV Exministr prá-
ce a sociálních věcí Petr Krčál
(ČSSD), který loni v létě podal demi-
si kvůli problému s opsanou ba-
kalářskou prací, se v sobotu po půl
roce vrátil do politiky. Na krajské
konferenci ve Větrném Jeníkově
byl zvolen šéfem sociálních demo-
kratů na Vysočině. Tuto funkci loni
v červenci složil s konstatováním:
„Uzavřel jsem politickou kariéru.“
Předseda ČSSD Jan Hamáček podě-

koval Krčálovi, že se rozhodl vrátit.
„Asi to vyžadovalo jisté rozho-

dování. Myslím si, že má co dát
nejen vysočinské, ale celé ČSSD.
Gratuluji ke zvolení,“ uvedl Hamá-
ček ve Větrném Jeníkově.

Krčálův návrat uvítal i hejtman
Jiří Běhounek (za ČSSD). Ten ho
k tomu přesvědčoval i s Liborem
Jouklem, jenž po Krčálově červen-
cové rezignaci dočasně řídil stranu
na Vysočině.
„Jsem velice rád, že se Petr Krčál

rozhodl k tomuto kroku. Já to s ním
rozebíral velice často,“ uvedl
hejtman Běhounek.

V domově prý nebudou rádi
„Děkuji všem, že jsou rádi,“ rea-
goval Krčál po svém zvolení. Po od-
chodu z ministerstva je ředitelem
krajského Domova Jeřabina
v Pelhřimově. Ten poskytuje služ-
by a pomoc mentálně a zdravotně
postiženým. Krčál dodal, že mu za-
městnanci domova rozmlouvali
jeho návrat do politiky. „Takže asi
moc rádi nebudou,“ řekl exministr.

A doplnil, že zatím nemá ambice
kandidovat v krajských či parla-
mentních volbách, případně se
vrátit v nějaké funkci na minis-
terstvo. Do budoucna to ale nevy-
loučil. „Za rok bude další krajská
konference. A uvidí se, jak se bu-
dou věci vyvíjet dál,“ dodal Krčál.
Nyní se chce věnovat především
přípravám kandidátky ČSSD pro
krajské volby a další práci uvnitř
strany. Vedle toho i ředitelování
v Jeřabině.
Také místopředsedkyně ČSSD

Jana Fialová je ráda, že se Krčál vra-
cí.
„Protože je to zkušený matador,“

vysvětlila. Ona sama už nebude po
sjezdu pokračovat ve funkci nej-
výše postavené ženy v ČSSD. Krčál
ale chce, aby byla jeho místopřed-
sedkyní na Vysočině.

V pelhřimovské
nemocnici pečují
o zhruba šestnáctměsí-
ců starého chlapce.
Někdo se jej zbavil
v pátek před půlnocí.
Jde o jedno z nejstar-
ších odložených dětí
do babyboxu v Česku.

PELHŘIMOV Babybox v pelhři-
movské nemocnici byl až dosud ne-
využitý. Přitom je na svémmístě už
od prosince 2007. První odložené
dítě — v mrazivé noci z pátku na so-
botu — zdravotníky pořádně pře-
kvapilo.
Ve vytápěné schránce se signaliza-

cí, která je dimenzovaná maxi-
málně na deset kilogramů, nenašli
v pátek hodinu před půlnocí novo-
rozence, jak v těchto případech
bývá obvyklé, ale více než ročního
chlapce, který už chodí.
„Jeho stáří odhaduji na patnáct až

šestnáct měsíců. Váží devět a půl
kila a má šest zubů. Je zcela zdravý,
jenom byl mírně podchlazený,“
sdělil primář dětského oddělení
Stanislav Houštěk.
Chlapec byl umístěn na dětské od-

dělení stanice jednotky intenzivní
péče. Jak dlouho tam zůstane a kdy
jej bude moci převzít sociální pra-
covnice, bude podle mluvčí
nemocnice Petry Černo jasné, až
budou známy výsledky vyšetření.

„Každý případ je nestandardní“
Podle zakladatele schránek pro od-
ložené děti Ludvíka Hesse je pelhři-
movský případ nestandardní. „Ale
to je svým způsobem každý případ
dítěte z babyboxu,“ reagoval Hess

na dotaz MF DNES. Od roku 2005
vzniklo v Česku celkem 76 babybo-
xů. „Odložených dětí bylo dosud
už 180, nepamatuji si už všechny,
ale případ staršího dítěte jsme řešili
snad jen před lety v Olomouci,“ za-
vzpomínal.
V případu z listopadu 2011 od-

hadli lékaři stáří chlapce na osm-
náct měsíců.
Postup nemocnice a úřadů však

bude i v tomto případě standardní.
Podle Ludvíka Hesse nemocnice
dál postupuje jako s novorozenci.
„Nemocnice dá hlášení orgánu so-

ciálně-právní ochrany dětí, ten
navrhne opatrovnickému soudu ně-
jaké řešení. Pakliže soudce to ře-
šení přijme, vydá usnesení o před-
běžném opatření a tím dítě svěří na
přechodnou dobu do pěstounské
péče,“ popisuje Ludvík Hess.

„Ideální je, když už je to zájemce
o náhradní rodičovství. Pak se zahá-
jí soudní řízení, které skončí pravo-
mocným rozsudkem o umístění do
náhradní rodinné péče,“ dodává.
Případem se hned zabývali také

pelhřimovští policisté. „Provedli
prvotní šetření zaměřené zejména
na zjištění, zdali dítě nebylo
ohroženo na životě a zdraví a zdali
na něm nemohl být spáchán nějaký
trestný čin. Z výsledků prvotního

lékařského vyšetření vyplynulo, že
dítě je v pořádku, proto policisté
v současné době nebudou ve věci
provádět další šetření,“ reagovala
v sobotu policejní mluvčí Dana Čírt-
ková.
Vyšetřování by zahájili pouze

v případě, pokud by se objevily
nové informace, jež by týkaly pode-
zření na spáchání protiprávního
jednání. Například v tom případě,
kdyby lékaři přišli na známky tý-
rání dítěte.
Jinými slovy: odložení dítěte do

babyboxu zaručuje matkám anony-
mitu a beztrestnost a policisté po
matce či osobě, která dítě odložila,
nepátrají. „Matka bymusela dítě vy-
dat do nebezpečí zdraví nebo živo-
ta, ale v babyboxu je péče okamžitě
zajištěna, navíc je toto zařízení kli-
matizované, takže v něm byla při-
měřená teplota,“ shoduje se s poli-
cií Hess.

Rozhodli se v roce 2007, když
našli novorozeně na toaletě
Podle něj však není vyloučené to, že
se matce rozleží odložení dítěte
v hlavě. „Takových případů, kdy se
matka později přihlásila k odložené-
mu dítěti, bylo dosud asi pět. Ne-
předpokládám, že by se to stalo
v tomto případě,“ zmínil muž, který
se sám označuje jako „babydědek“.
Pelhřimovský babybox se oteví-

ral pár dní před Štědrým dnem
roku 2007, byl tehdy šestou
schránkou v Česku vůbec. K jeho
umístění přispěl případ ze září
toho roku, kdy někdo odložil na
toaletách pelhřimovské nemocnice
několikadenní holčičku. „Tím se to
všechno odstartovalo. Spolupráce
s pelhřimovskou nemocnicí byla
senzační a také nejkratší. Vše šlo
jako po másle,“ uvedl v prosinci
2007 Ludvík Hess. Babybox je
v podstatě novorozenecký inkubá-
tor. Ve chvíli, kdy je do něj dítě
vloženo, zapne se vyhřívání a venti-
lace a s mírnou prodlevou i alarm,
který upozorní zdravotníky.

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

JIHLAVA Hnutí ANO z Vysočiny
bude na celostátním sněmu podpo-
rovat do funkce předsedy současné-
ho předsedu a premiéra Andreje Ba-
biše. Jako kandidáta do květnových
voleb do Evropského parlamentu
navrhne Lukáše Štěpánka. „Jsme při-
praveni podporovat i Věru Jou-
rovou, kdyby chtěla kandidovat,“
řekla krajská šéfka hnutí Monika
Oborná po pátečním zasedání kraj-
ského sněmu v Jihlavě. Předseda po-
slaneckého klubu ANO Jaroslav Fal-
týnek má v kraji podporu jako první
místopředseda. Na posty dalších
místopředsedů sněmnominoval Pet-
ra Vokřála a Richarda Brabce.
Celostátní volební sněm se bude

konat 16. února v Praze. Nominaci
na člena předsednictva hnutí získal

na Vysočině náměstek hejtmana
Martin Kukla. Ten by mohl na úno-
rovém sjezdu vystřídat poslankyni
Moniku Obornou.
„Rád bych využil zkušenosti kraj-

ské členské základny a své nové pozi-
ce k posílení hnutí,“ komentoval no-
minaci Martin Kukla.
Nominace jednotlivých krajských

sněmů z celé republiky budou zá-
stupci ANO projednávat na úno-
rovém celostátním zasedání.
Nominace už navrhla většina

krajů. Všechny podpořily na funkci
předsedy Andreje Babiše a většina Ja-
roslava Faltýnka jako prvního
místopředsedu. Středočeské ANO by
za první místopředsedkyni chtělo
hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jer-
manovou. (red, ČTK)

Krčál je zpět, vede ČSSD na Vysočině

Jiří Bárta
redaktor
MF DNES

Pozdravit známé, dát si panáka
na zahřátí, seřídit řemínky na
vázání, krátce se rozcvičit a pak
už vyrazit do stopy. Třináctý
ročník závodu na historických ly-
žích a v dobových kostýmech Ski-
man, který se v posledních le-
tech jezdí z Polničky do Radostí-
na na Žďársku, si v sobotu nene-
chalo ujít bezmála padesát lyžní-
ků. „Není to maškarní bál, ale zá-
vod v dobovém oblečení, jaké po-

užívali naši dědové. Mě k lyžo-
vání přivedl táta, touto akcí
vzdáváme hold i našim otcům,“
řekl organizátor akce Pavel Kusý
(na snímku). Sámmá doma ko-
lem padesáti párů starých lyží,
na závod si vybral jedny ja-
sanové, další nabídl k zapůjčení.
„Je tu i jeden účastník, který si
lyže vyráběl ve vlastní dílně,“
zmínil Kusý. Jedním z těch, kteří
vyrazili na zhruba osmikilomet-

rovou trať, byl i Josef Svatoň.
„Jsem tu asi poosmé, kostým
mám pořád stejný, na hlavně rá-
diovku, nalepuji si knírek, jen
brýle střídám,“ prozradil. Co ho
na akci nejvíc láká? „Setkám se
se známými, není to o žádném
velkém závodění, ale je to hezká
projížďka krásnou přírodou za
dobrou zábavou,“ svěřil se Sva-
toň. (bar)
Foto: Petr Lemberk,MAFRA
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Po půlroční pauzePetr Krčál si roz-
myslel svůj odchod po kauze s plagi-
átorstvím. Foto: ArchivMAFRA

Náměstek Kukla získal
nominaci v hnutí ANO

Překvapení
v babyboxu:
chodící kluk

Odložených dětí
bylo dosud už 180.
Nepamatuji si už
všechny, ale případ
staršího dítěte jsme
řešili snad jen před
lety v Olomouci.


