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Senátorka Hana Žáková a její přání do nového roku 
 

Milí přátelé, obyvatelé Třebíčska, 

dovolte, abych Vám popřála krásné a požehnané Vánoce a šťastný vstup do roku 2020. Bude 

také tak hektický jako ten, který právě končí? Přiznám se, že mně rok 2019 doslova prolétl před 

očima – ale jsem moc ráda, že to bylo i díky akcím, které jste na Třebíčsku připravovali. Že to 

bylo na vašich poutích a hodech, hasičských slavnostech, sportovních a kulturních událostech, 

ale i na pietních shromážděních, kde jsme uctili památku vašich předků. S mnohými z Vás jsem 

měla tu možnost se během těchto událostí setkat, pobavit se s vámi, poveselit se či naopak 

vyslechnout to, co vás trápí. 

Vlastně jsem ale ráda, že tento rok uplynul tak rychle – je z toho totiž patrné, že Třebíčsko nespí, 

že se v každé obci dovedete bavit, držíte tradice, dovedete zorganizovat velmi pěkné akce. Akce, 

na kterých si vždy krásně odpočinu a přijdu na jiné myšlenky po zasedání Senátu a jeho výborů. 

Když jsem byla loni do Senátu zvolena, jednou z priorit, které jsem si předsevzala, bylo 

zkvalitnění železniční dopravy na Třebíčsku, a hlavně vytvoření přímého vlakového spoje 

z Třebíče na Prahu a dále do Čech. Ten by našemu okresu opravdu velmi pomohl – stačí se jen 

podívat na přeplněné autobusy, které musejí obyvatelé Třebíčska při cestách do hlavního města 

využívat, o komfortnosti cestování nemluvě. Je to nepohodlné pro zdravé a dospělé lidi, neřkuli 

třeba pro maminky s dětmi či pro seniory. Jsem proto ráda, že v tomto ohledu se začíná blýskat 

na lepší časy. 

Jako předsedkyně senátního Podvýboru pro energetiku a dopravu jsem v tomto ohledu 

absolvovala řadu jednání, z nichž nejdůležitější byla ta na Ministerstvu dopravy, Generálním 

ředitelství Českých drah a také na Krajském úřadu Kraje Vysočina. Díky tomu, že vedení 

mnohých měst a obcí na Třebíčsku tuto iniciativu podporují, jsem kompetentní místa obcházela 

se souhlasnými stanovisky zastupitelstev obcí a rad měst, v nichž Vaši představitelé jasně říkají, 

že by si přímý vlakový spoj do Prahy také přáli. S tímto pověřením se pak jedná mnohem lépe, 

pověření úředníci vidí, kolik za touto snahou stojí lidí. 

Díky tomu je na obzoru první krok – půjde-li vše dobře, od roku 2021 by mohl být v jízdním 

řádu zaveden spěšný vlak z Třebíče do Jihlavy, možná až do Havlíčkova Brodu, kde lze 
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přestoupit na rychlík na Prahu. Je to sice malý krůček, ale důležitý pro další vyjednávání. Jedná 

se o maratonský běh, který chce ještě hodně trpělivosti, práce a hledání kompromisů, ale i díky 

tomuto již máme v nohou pěkných pár kilometrů. Tak věřme, že jednou doběhneme do cíle. 

 

Moc Vám děkuji za podporu, kterou mi vyjadřujete, důvěru, s níž se na mě obracíte, a slova 

uznání, která mi sdělujete. Bez toho všeho bych svou práci nedokázala odvádět v takové míře 

jako dosud. Z celého srdce Vám přeji požehnané vánoční svátky, které budete moci strávit se 

svými blízkými. Odpočiňte si, na chvíli se zastavte, ohlédněte se za právě končícím rokem a tiše 

rozjímejte. Každému z nás možná přinesl několik špatných chvilek, ale jsem přesvědčena, že 

mnohem více bylo těch hezkých. A proto vám přeji, aby těch hezkých bylo i v nadcházejícím roce 

2020 co nejvíce. Ať je tento rok pro Vás a Vaše blízké naplněn Boží pomocí, ať Vaše kroky vedou 

tím správným směrem, ať Vám děti dělají jen radost a ať Vás každý den někdo obdaří úsměvem. 

Protože s úsměvem jde vždy všechno lépe.  

 
S láskou a úctou 

 
 

Vaše 
 
 
 
 

Hana Žáková 
senátorka za Třebíčsko 

 
 


