
Postižení si v Krásné Lípě počíhali na prezidenta a vyčinili mu 
za jeho výroky
(Mladá fronta Dnes, 4.2.2015, (aa))

KRÁSNÁ LÍPA Neplánovaný bod, který nečekal, přibyl včera prezidentovi Miloši Zemanovi do rozvrhu 
druhého ze tří dnů jeho cest v kraji. Na náměstí v Krásné Lípě ho překvapily desítky handicapovaných lidí, 
kteří přijeli prezidentovi dát najevo nesouhlas s jeho nedávným výrokem o inkluzivním vzdělávání, kdy 
Zeman prohlásil, že postižené děti by se neměly učit společně se zdravými. 
Na náměstí před Křinickým pivovarem, kde měl Zeman oběd, několik desítek mentálně i tělesně 
postižených a jejich přátel uvítalo prezidenta bubnováním. Protest pořádala rumburská agentura Pondělí, 
která se snaží spojovat znevýhodněné lidi s většinovou společností, a občanské sdružení Krásnolipsko. 
"Chtěli jsme reagovat na jeho názor, se kterým nesouhlasíme. Je jak z komunistické éry, kdy se postižení 
zavírali do desítek ústavů právě tady na severu Čech. Ti lidé se integrovat musejí," uvedla Monika 
Lampová z agentury Pondělí. 
Akce se nelíbila bývalému komunistickému zastupiteli Josefu Myšákovi, který začal strkat do Ireny 
Kubicové ze sdružení Krásnolipsko a chtěl po ní, aby protestující přestali bubnovat a z náměstí odešli. 
Ti ale zůstali. Kromě bubnů měli i transparenty "Víte jistě, že nebudete jedním z nás?", "Žijeme tu s 
vámi", "Koho vyloučíte příště?" či "Kdo má normálně pracovat, musí normálně studovat". Zeman však při 
příjezdu odešel rovnou do restaurace. 
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"Mrzí mě to. Chtěla jsem mu říct, jaké to bylo, když jsem ještě před pěti lety byla zavřená v ústavu, 
nikam jsem sama nesměla a večer jsem musela jít spát, jako bych byla dítě. Teď jsem na svobodě, mám 
práci a jezdím sama na snowboard na Ještěd," svěřila se jedna z protestujících, pětatřicetiletá Žaneta. 
Chráním vás před šikanou, snažil se hájit Zeman Po obědě se Zeman se zástupci protestujících přece jen 
setkal. Řekl, že handicapovaní jsou ve většinové společnosti často šikanovaní a on je bude před šikanou 
chránit. "Přirovnal je k malým dětem. Je vidět, že tomu vůbec nerozumí. Odpověděla jsem mu, že šikaně 
ale nejlépe zabrání právě to, že obě skupiny budou vyrůstat spolu a budou na sebe od mala zvyklé. Jinak 
si nebudou rozumět nikdy," popsala setkání Lampová. 
Zeman handicapované po celé republice pobouřil svým přístupem k inkluzi, tedy výuce všech dětí 
pohromadě, ale zároveň s individuálním přístupem. Chystaná novela školského zákona totiž má vést k 
tomu, že část žáků z praktických škol, kam chodí děti s lehkým mentálním postižením, začne chodit do 
běžných základních škol, aby měly lepší podmínky pro zapojení se do společnosti. 
Při nedávné návštěvě v Brandýse nad Orlicí prezident řekl, že je to nešťastné pro obě skupiny. "Nejsem 
zastáncem názoru, že by děti, které jsou určitým způsobem handicapované, měly být umisťované do tříd 
s nehandicapovanými žáky, protože je to neštěstí pro obě skupiny. Děti jsou daleko šťastnější, když jsou 
v rovnocenné komunitě," prohlásil. Odborníci i učitelé to označili za nesmysl. 
Dnes Zeman svou návštěvu kraje zakončí cestou na Mostecko, kde se setká mimo jiné s horníky 
bojujícími za prolomení limitů těžby uhlí. 

Foto: Nesouhlas s prezidentem Několik desítek postižených lidí včera překvapilo na náměstí v Krásné Lípě 
prezidenta Zemana, který tu měl naplánovaný oběd. Bubnováním a transparenty mu dali najevo, že svým 
nedávným výrokem, že by se handicapované děti neměly učit společně se zdravými, pořádně přestřelil. 
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