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Z REDAKČNÍHO STOLU

Do boje!
Čas bilancování, sčítání i nimrání se v tom,
co bylo, se v politice tři měsíce před volbami měnívá v čas plánů, odhalování a ukazování, v čem jsme fakt dobří. Kampaň má
hodně co dělat s bojem a akcí. To slovo znamená dokonce i vojenské tažení. Náš sjezd v Praze byl v tomto
ohledu přípravou na vypjaté podzimní úsilí a boj o důvěru
našich spoluobčanů.
Zkušenost s našimi dlouholetými členy mi říká, že my lidovci
jsme lidé realističtí, skromní v očekáváních – ale také pořádní
bojovníci. To, že se snažíme najít ve společnosti shodu a že konﬂikty spíše hasíme než rozpoutáváme, vůbec neznamená, že
jsme vůči druhým lhostejní, vlažní, neteční či apatičtí. Opak je
pravdou. Naberte sil – a na podzim do toho pojďme naplno!
Pavel Mareš, šéfredaktor

K R ÁT K É Z P R ÁV Y
■ 26. 5. / Europoslanec Pavel Svoboda navštívil Louny. Studenty na Gymnáziu Václava Hlavatého seznámil s dějinami a posláním EU. Poté zavítal do klubu seniorů „Pomoc bližnímu“, který
letos slaví 15. výročí založení. Z obou setkání měli přítomní velkou radost.
Vilma Svobodová

VIZE 2050

UK v KV!

■ 16. 5. / Slavnostním oceněním vítězů
skončila soutěž Vize ČR 2050, vyhlášená Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku a KDU-ČSL. Celkem bylo oceněno 7 mladých lidí do 30 let, kteří sepsali své vize
pro zemědělství, ekonomiku, technologie, zahraniční politiku,
regionální rozvoj a sociální politiku ČR v roce 2050. Ceny odborné poroty předal vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace Pavel
Bělobrádek. Za nejlepší byla vyhodnocena práce Kláry Bednářové (21) „Skutečným účelem welfare state je naučit lidi, jak si počínat bez něho“. Druhé místo získal Vojtěch Drápal (27) za „Sen
o zemi, která zbohatla svou prací“. Na třetím se umístila vize „Zemědělství v roce 2050“ od tria Adam Šilar, Jan Vacíř a Jan Martínek. Druhou sadu cen za vize nejlépe hodnocené v internetovém hlasování předával ministr zemědělství Marian Jurečka.
První místo získal Jan Malota (21) a „Vize komunitního bydlení pro seniory“. Za ním se umístil Vojtěch Chupík (21) a „Rozvojová pomoc – nově a efektivněji“. Třetí místo zaujala opět Klára
Bednářová. Soutěžící obdrželi ceny celkem za 90 000 Kč. Vítězné práce si můžete přečíst na webu vizecr2050.cz. Práce hodnotili Ondřej Benešík, Tomáš Weiss, Robert Šťastný, Vladimír Pikora, Marian Jurečka, Pavel Ryant, Marián Hošek, Iveta Radičová,
Jana Adamcová a Marek Jetmar.
(red)

Od příštího školního roku bude možno v Karlových Varech studovat na Univerzitě Karlově. Akademický senát 3. lékařské fakulty UK 9. května 2017 rozhodl, že do K. V. rozšíří prezenční výuku
fyzioterapie. Je to zásluhou Magistrátu města Karlovy Vary a zejména lidoveckého zastupitele Jana Klímy, který se v této věci
velmi angažoval a nyní ji koordinuje.
Miluše Stehnová

KLIDNÁ SÍLA PRACUJE
Před víc než rokem naše republika přijala sto iráckých křesťanů. Několik z nich přišlo i do Moravskoslezského kraje. Zůstaly
u nás tři rodiny a integrovaly se. Ženy i muži pracují, děti chodí
do školy. Tento příklad dobré praxe nelze praktikovat v masovém měřítku, ale je třeba pomáhat lidem ohroženým válkou
v místech, kde žijí, nebo v uprchlických táborech. Slýchávám
také, že v politice scházejí pozitivní emoce. Politika prý za poslední generaci a půl není schopna vzbudit hrdost, že člověk
může udělat něco pro ostatní, pro společnost a národ. Přitom
to, kdo bude určovat směr a rozvoj naší země, ovlivňuje každý
z nás. Minimálně ve volbách. Buďme i nadále stranou jasných
cílů a vizí, stranou otevřenou novým lidem, v níž se planě neslibuje, ale pracuje. Buďme klidnou silou, která je v dnešním nestabilním světě kotvou, která zdůrazňuje tradiční rodinné hodno-
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ty jako právo dítěte na oba rodiče – na mámu a na tátu – a která
společensky oceňuje manželství a mateřství. Kde není pojem rodina vyprázdněn a plní svou tradiční funkci vzdělávací, výchovnou, společenskou i ekonomickou. Obhajujme i nadále etické
principy života od početí až do smrti. Teď máme šanci svoji sílu
znásobit ve spojení s hnutím STAN, a dát tak lidem naději, že
naše země zůstane zemí svobodnou, kde se cení lidská důstojnost a právo jedince na svobodu projevu. Zabraňme tomu, aby
se naše země vrátila na Východ. My na to prostě máme.
Pavla Golasowská, poslankyně

Výšlap
■ 6. 5. / Lidovci
v Budišově nad Budišovkou uspořádali 25. ročník výšlapu údolím Budišovky a Odry k Panně
Marii ve Skále v Klokočůvku. Na akci se sešlo a za pochmurného počasí z Náměstí republiky vyrazilo 80 účastníků (65 pěších a 15 cykloturistů). Bylo zde hojně dětí, které dostaly sladkosti a upomínkový
předmět od sponzorů. Nejmladší byli Terezka Metelková a Ladislav Boček, nejstarší Jana Jochimová a František Škrobánek.
Tuto tradici založil Václav Hohn, který u příležitosti letošního
jubilea obdržel pamětní list a dárkový balíček.
(red)

Běh proti rakovině
■ 2. 6. / Místostarosta Žďáru nad Sázavou Josef Klement (KDU-ČSL) spolupořádal 8. ročník charitativního
běhu městem. Akce Pohybem k naději navazuje na úsilí Terryho Foxe,
který běhal i se zhoubným nádorem,
aby vybral peníze na výzkum rakoviny. Letos do Žďáru zavítalo 353 lidí a pro Nadační fond dětské
onkologie Krtek se vybralo 16 333 Kč. „Atmosféra i počasí vyšly
na jedničku. Mezi hosty byl i Aleš Wasserbauer, který s podobnou diagnózou jako Terry Fox absolvoval amputaci nohy,“ uvedl
místostarosta Klement a doplnil: „Naším přáním je dostat děti
a mládež ven a vést je k aktivnímu pohybu.“
(hm)

Naše číslo účtu: 2001210359/0800

e-mail: hlas@kdu.cz / www.kdu.cz

SLOVO PŘEDSEDY

Teď je potřeba
začít trhat asfalt…
Bratři a sestry,
naším sjezdem skončilo období příprav. A i jisté nervozity a nejistoty. Nemohli jsme naplno vyrazit do voleb, dokud nám delegáti
nedali jasný mandát pro koalici s hnutím Starostové a nezávislí.
Myslím, že sjezd se mimořádně vydařil, čímž zdaleka nemyslím
jen schválení volební koalice. Teď nastal čas jít do toho naplno.
Schválení koalice Lidovci a Starostové (a to více než čtyřmi pětinami hlasů) bylo sice důležitým prvkem sjezdu, nikoli však jediným. Byl to sjezd sebevědomé, programově silné a semknuté strany. Na tom posledním nemění nic fakt, že jak na předsedu, tak
na 1. místopředsedu byli dva kandidáti. Naopak, ukázali jsme, že
jsme stranou demokratickou, nikoli hnutím postaveným na vůdcovském principu. Všechny zásadní volby jsme zvládli v prvním
kole a udrželi jsme jak kontinuitu, tak schopnost postupně vedení
obměňovat. Mnohé může mrzet, že se do předsednictva nedostala
Zuzana Roithová jako výrazná reprezentantka ženského prvku.

Elán, životní
zkušenosti a srdce
Už tradičně byly na Sjezdu uděleny Ceny předsedy KDU-ČSL,
jimiž Pavel Bělobrádek oceňuje výrazné a zasloužilé osobnosti z řad členů a sympatizantů KDU-ČSL. Letošními laureáty
se stali Václav Čada z Verměřovic (okr. Ústí nad Orlicí), Eva
Nováková z Kroměříže a Jaroslav Štarha z Lískovce u Nedvě-

Nicméně její zkušenosti, kompetenci ve zdravotnictví, slušné a rozumné vystupování i dobrou pověst určitě ještě využijeme v Celostátním výboru.
Teď hlavně musíme zabrat. Ztratili jsme – z objektivních důvodů
– docela dost času vyjednáváním a schvalováním koalice. Využili
jsme tu dobu k přípravě volebního programu a kampaně, kterou
jsme hned po sjezdu naplno rozjeli. Nyní potřebujeme, abyste se
– tak jako vždy – do kampaně naplno zapojili i vy, naši členové.
Je třeba vybudit a strhnout i STAN. Pro jeho politiky jde de facto
o první velké volby, do nichž jdou v pozici rovnoprávného hráče.
A je nutné, aby se nám nasazením vyrovnali. Potřebujeme vytvořit v krajích kompaktní týmy, kterým půjde o společný úspěch.
Zkrátka a dobře, musíme začít trhat asfalt. Zároveň vám ovšem
chci popřát, abyste si přes prázdniny našli čas na odpočinek
a hezké chvíle s vašimi rodinami a blízkými.
Zdař Bůh! Pavel Bělobrádek

dice. Všichni tři jsou svým elánem a životními zkušenostmi
vzorem pro další členy.
Eva Nováková (79) byla na přelomu století místostarostkou
Kroměříže a podílela se na realizaci zápisu Arcibiskupského
zámku a zahrad v Kroměříži na Seznam světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO. Václav Čada (80) pochází z lidovecké rodiny. V roce 1982 přijímal do ČSL pozdějšího předsedu Josefa Luxe a je stále platným členem okresního výboru
v Ústí nad Orlicí. Jaroslav Štarha (76) pracoval jako ekonom,
byl zastupitelem v obci Ujčov a působí v klubu Sdružení křesťanských seniorů v Bystřici nad Pernštejnem.
(pm)

VAŽ jede!
Gratulace!

Ocenění u jednoho stolu:
zleva Václav Čada, Jaroslav Štarha a Eva Nováková

■ 14. 6. / Kampaň uvádějící do širšího povědomí Volební akademii žen získala 3. místo v oborové soutěži „Česká
cena za public relations“ v kategorii Politická komunikace. Máme velikou radost. Jednak za uznání, jednak za
úspěch v konkurenci mezi velkými PR agenturami. A především za prezentaci KDU-ČSL mezi 300 účastníky slavnostního ﬁnálového večera.
Václav Pláteník
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VEDENÍ KDU-ČSL ZVOLENO!

PŘEDSEDNICTVO KDU-ČSL
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA
předseda

Ing. Marian Jurečka
1. místopředseda

Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

Mgr. Ondřej Benešík

Mgr. Daniel Herman

Ing. Jan Bartošek

místopředseda

místopředseda

místopředseda

místopředseda

Mgr. Pavel Hořava

Ing. Petr Šilar

člen z funkce generálního sekretáře

člen z funkce předsedy senátorského klubu

CELOSTÁTNÍ VÝBOR KDU-ČSL
• zvolení

• členové z funkce

MUDr. Vít Kaňkovský (VYS)
Ing. Jiří Carbol (MSL)
PhDr. Michal Pehr, PhD. (ULA)
Mgr. Šárka Jelínková (ZLN)
Ing. Jaromír Talíř (JHC)
Ing. Roman Celý, DiS. (JMK)
Mgr. Robert Štastný (HKR)
MUDr. Zuzana Roithová, MBA (JHC)

Jan Wolf (PHA)
Mgr. Jaroslav Fidrmuc (OLM)
MUDr. Vít Ulrych (PCE)
Oľga Haláková (KVA)
Ing. Josef Uhlík (JMK)
David Smetana (HKR)
Ing. arch. Jaroslav Klaška (JMK)

Jiří Čunek (hejtman, ZLN)
Ing. Vladimír Derner (náměstek hejtmana, HKR)
Mgr. Zdeněk Dvořák (náměstek hejtmana, JHC)
Ing. Roman Línek (náměstek hejtmana, PCE)
Jiří Navrátil (náměstek hejtmana MSL)
Ing. Michaela Šojdrová (předsedkyně
národní delegace v EP, ZLN)

předsedkyně Celostátního rozhodčího sboru: JUDr. Marie Mazánková
členové CRS:
Ing. Petr Doležal, JUDr. Dobromila Marková, JUDr. Vratislav Pospíšil, Mgr. Vilém Anzenbacher
předsedkyně Celostátní revizní komise: Ing. Monika Turnovská
členové CRK:
Marie Monsportová, Ing. Mgr. Marie Sendlerová, Ing. Jiří Vencl, Ph.D., Ing. Josef Svoboda, Ph.D.,
Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D., Jiří Skřivánek, MBE, Marie Kubová, Mgr. Tomáš Novotný, DiS.

K O A L I C E K D U - Č S L A S TA N

Koalice
potvrzena
228 : 41

Síla, kterou má
smysl volit
Česká republika potřebuje novou sílu,
aby měli lidé koho volit. Od 90. let
jsme byli přesvědčováni o tom, že existují vždy jen dvě varianty. Doleva nebo
s Klausem, Paroubek nebo Topolánek.
Pravice nebo levice, tradiční strany,
nebo ti noví. Tato falešná dialektika
nakonec skončila opoziční smlouvou,
vyjednáváním o velké koalici. Ten, kdo
se nejvíc vymezuje proti tradičním
stranám, je s nimi nakonec v koalici.
Lidé si zaslouží alternativu k neustálému
štvaní jednoho proti druhému. Zaslouží
si, aby si představitelé politických stran
nevyčítali v televizi, kdo je větší zloděj,
kdo toho kolik ukradl jako politik, státní
úředník, podnikatel. Potřebují stabilitu
a čitelnost. A také jednu výhodu, která se
málokdy poštěstí: že jsme schopni se spojit. Můžeme tak oslovit daleko víc voličů.
Sami bychom jistě dosáhli slušného, ale
ne dostatečného výsledku. Proto potřebujeme sílu nové volby, sílu spojení, sílu,
která bude daleko přijatelnější pro velké
množství voličů. Důležité je, že tato síla
je jednoznačně zakotvená v Evropské
unii, že nechce směřovat politiku do orientálních způsobů, že nechce demontovat parlamentní liberální demokracii.
Druhé, co zde chci zmínit, je nová generace. Nám předsedům a prvním místopředsedům KDU-ČSL a STAN je mezi
36 a 42 lety. Když byla divoká devadesátá léta, byli jsme na školách, poté
jsme šli do civilních zaměstnání. Pracovali jsme jako učitelé, veterinární lékaři,
zemědělci a podnikatelé. Žili jsme běžné
životy. Prošli jsme si od komunální politiky přes krajskou až po tu celostátní.

Zkušenost s normálním, běžným životem a možnost vidět chyby, které se tady
udály, jsou velmi důležité. Velkou výhodou je, že máme lidi jako Zuzana Roithová, Petr Pithart a další zkušené matadory, kteří nás dokážou uklidnit, abychom nebyli radikální. Mají zkušenost,
která dává nové energii správný smysl.
U nás se tradice snoubí s modernitou. Co je
dobré, to necháváme a rozvíjíme. Měníme
jen to, co je třeba skutečně změnit k lepšímu – neboť změna může být i k horšímu. Společným tématem pro nás i pro
Starosty je subsidiarita: vládnutí zezdola.
My máme stovky starostů, oni mají stovky
starostů, tisíce zastupitelů. Víme, jak se
lidem žije nejen na venkově, ale i ve velkých městech. Pro nás je důležité, že náš
stát netvoří moudrý vládce, který nám
říká, co bude a že všechno zařídí. Pro nás
je důležité, že víme, jak se žije našim rodinám a že tyto rodiny tvoří obec. Víme, jak
se žije v obcích a v jednotlivých krajích.
Víme, jak se pak tyto věci promítají do
centrální politiky. V tom je síla naší volby.
Rodina je něco, co má smysl pro celou
společnost. Není to jen soukromá věc, ale
záležitost národohospodářská, záležitost
budoucnosti celého národa.
Pojďme ukázat, že tady je síla. Jediná
síla, která dokáže, aby se věci neměnily
k horšímu. Jediná síla, která ukáže, že
se dá žít v normální zemi. V zemi, kde to
normálně funguje, kde se nemusíme stydět za to, co se tu děje. Jediná síla, kterou
má smysl volit. Jediná síla, která ukazuje,
že je připravena na to, aby Česká republika prosperovala, aby se tady dobře žilo
nám i našim potomkům!
Pavel Bělobrádek

Celostátní sjezd KDU-ČSL v Praze
schválil po třičtvrtěhodinové diskusi
a v tajném hlasování (poměrem hlasů
228 pro, 41 proti, 10 neplatných) koaliční smlouvu pro volby do Poslanecké
sněmovny v roce 2017 mezi KDU-ČSL
a hnutím STAN. Předseda KDU-ČSL
prohlásil, že větší počet mandátů společného uskupení „může zabránit vzniku mocenského monopolu protestního
hnutí a také vstupu extremistů do vlády“.
Předseda hnutí STAN Petr Gazdík ho
doplnil předsevzetím: „Teď nás čeká
intenzivní kampaň, abychom přesvědčili
co nejvíce voličů o tom, co to přinese jim.
Chceme oslovit voliče přemýšlivé, voliče,
kteří si váží svých svobod a nechtějí, aby
jejich život řídil někdo jiný.“ Bezprostředně po schválení smlouvy byl promítnut videospot natočený Filipem
Renčem.

Lidovci a Starostové:

Intenzivní
kampaň začíná
www.lidovcistarostove.cz
Delegáti rozhodli velmi přesvědčivou
většinou o tom, že KDU-ČSL a STAN
mají vytvořit dvojkoalici do sněmovních voleb. Přes 80 % hlasů znamená silné znamení jednoty, odvahy
a odhodlání. I ti, kdo hlasovali proti,
jsou přesvědčeni, že teď je třeba dát do
boje o hlasy občanů veškerou sílu i um.
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VÝZVY PRO KDU-ČSL

ZE ZPRÁVY PŘEDSEDY KDU-ČSL NA SJEZDU V PRAZE

Síla pro budoucnost
Je před námi opravdu velká výzva. Zasadit se o to, aby Česká republika byla
a zůstala normální zemí. Lidem se za poslední tři roky konečně daří lépe. Chci,
aby KDU-ČSL byla tou silou, která se zasadí o to, aby to tak zůstalo. Aby nové
politické třenice, nové politické skandály, nové zneužívání moci, nové propojování soukromého byznysu a politiky, nové ovlivňování svobody médií nezničilo onen nadějný počátek pozitivní změny. Protože my reprezentujeme
změnu k lepšímu.
Nenechme otrávit studny důvěry
Bratři a sestry, nenechme si vzít tento étos
změny! Nenechme otrávit studny znovu
se vracející důvěry občanů v politiku! Nenechme nikoho, aby nás vrátil do propasti nedůvěry, do „údolí stínu smrti“, které
vedlo v roce 2013 ke katastrofálnímu propadu víry občanů v demokracii. Nastal
čas, aby KDU-ČSL daleko razantněji převzala svůj díl odpovědnosti za budoucnost
České republiky. Nestačí, že jsme spokojeni s naším působením ve vládě. Nestačí,
že plníme naše sliby. Nestačí, že se momentálně lidé mají lépe. Je třeba se zasadit o to, aby tomu tak bylo i do budoucna.
Ano, budoucnost je to slovo. KDU-ČSL je
SILOU PRO BUDOUCNOST!
Rozmnožit hřivny
Být silou pro budoucnost znamená plánovat déle než na jedno volební období, šířeji, než jsou naše momentální preference, a komplexněji, než jsou kompetence, které nám veřejné mínění obvykle přisuzuje – tedy oblast rodiny, kultury, zemědělství a rozvoje venkova. Malý
je ten, kdo si klade malé cíle. Slabý je
ten, kdo v bázni zakopává svou hřivnu,
aby mu z ní neubylo, místo aby ji odvážně rozmnožil. A naopak ten, kdo zůstal
věrný v malém, zaslouží si šanci osvědčit se ve velkém.
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Musíme překročit svůj vlastní stín. Nestačí počítat s nějakými 7–9 % a 2 až 3 ministerstvy. To by mohlo stačit KDU-ČSL.
Ale hrozí, že to bude zoufale málo pro
Českou republiku. Proč? Prostě proto, jak
se vyvíjí politická situace. Česká politická scéna není v dobré kondici. Na ODS
a TOP 09 stále leží stín minulých chyb.
ČSSD se potýká s velkým odlivem voličů. ANO 2011, které slibovalo změnu, se
ve skutečnosti ukázalo být součástí problémů, ne jejich řešením – a největší bojovník proti Matrixu jeho budovatelem
s mnoha kostlivci ve skříni.
Plán na průlom
Za této situace přirozeně hodně lidí uvažuje o tom, koho volit. Hlavní překážkou, proč by statisíce zklamaných či
o budoucnost se obávajících lidí nemohly volit nás, je předsudek o naší slabosti.
Musíme prolomit ghetto desetiprocentní
strany. Pokud chceme hrát nejen o svou
budoucnost, ale o budoucnost celé země,
musíme ukázat větší SÍLU. Musíme se
poprat o vítězství. To je důvod našeho koaličního spojení se STANem. (...)
Co uděláme pro to, abychom my jako
KDU-ČSL měli co největší SÍLU? Můj plán
se skládá ze tří bodů.
1) Ukažme, že naše hodnoty, které sto
let vyznáváme, jsou dobré pro celou
společnost a že jsou stále moderní.
2) Využijme naši schopnost naslouchat lidem.
3) Ukažme, že máme rozum.
SÍLA SRDCE, SÍLA KOMUNIKACE, SÍLA
ROZUMU. Navrhl jsem náš dlouhodobý
program. Jmenuje se ZODPOVĚDNÁ SOLIDARITA a představuje nás jako stranu
konzervativní, která nabízí moderní řešení, která se drží svých hodnot a hledí vstříc
budoucnosti. Ukazuje SÍLU naší ZODPOVĚDNOSTI, SÍLU naší SOLIDARITY, SÍLU
našich HODNOT, našeho SRDCE.

My přece máme schopnost naslouchat
lidem! Od nejnižší úrovně. Naši starostové, krajští zastupitelé, radní a hejtmani
dobře vědí, co lidi v místě trápí, a umí nabídnout řešení jejich problémů. Jen musíme umět ukázat, že všechna velká celostátní řešení se skládají z těch malých.
Že ta správná řešení přicházejí zdola, ne
shora. Takto má vypadat normální politika: naslouchat, nacházet řešení konkrétních problémů lidí a vysvětlovat je.
Normálnost je silná vize
Nebojme se toho, že nemáme žádnou tzv.
velkou vizi. Normálnost je dost SILNÁ vize.
Zatímco druzí se překřikují a napadají, my
pracujeme a hledáme řešení. Normálnost
ukazuje naši kompetenci řídit stát. Ukažme
proto SÍLU NASLOUCHAT lidem.
Všechno to, co je s námi spojováno, se
spojuje v tématu modernizace České republiky. Podpora rodiny a výchovy nové
generace, důraz na vzdělání, rozvoj venkova a českého podnikání, naše ukotvení v západní civilizaci. Zároveň jde o záležitost skutečně globální. Vzdělání, výzkum a inovace, tento znalostní trojúhelník, je zásadní pro budoucí úspěch našeho národa. Žádná strana nemá jako
svou hlavní prioritu modernizaci. Žádná
nemá komplexní program pro vzdělání,
výzkum a inovace. Chci, aby téma modernizace České republiky bylo spojeno
s KDU-ČSL. Ukažme naši SÍLU ROZUMU!
SÍLA MODERNIZACE se musí stát základem prosperity České republiky. A bude
výkladní skříní programu KDU-ČSL.
Buďme skutečnými lídry. Ukažme SÍLU
ODVAHY. Veďme, a druzí se přidají. Buďme
těmi, kdo chtějí změnit sami sebe, a občané uvěří v naši SÍLU ZMĚNY. Buďme těmi,
kteří lidem ukazují cestu a nabízejí řešení,
a lidé nás budou volit. Buďme SILOU PRO
BUDOUCNOST České republiky!
Pavel Bělobrádek

VÝZVY PRO KDU-ČSL

Spojujme se proti
odstředivým silám
ze všeho nejdřív chci ocenit naši stranu
a její vedení za to, že se v nedávné vládní
krizi chovala uměřeně, že ani jednou neuklouzla. Její dikce byla lakonická, loajální: k ústavě, ke státu. Nezaznamenal jsem
žádnou chybu. Osvědčili jsme se v sebeovládání, trpělivosti, respektu k pravidlům.

ta a soucit, to je to, co udržuje lidská společenství pohromadě: národy, státy, spojenectví či unie států. Takovéto postoje
dnes působí proti rozkladným silám špatně regulovaného trhu, proti odstředivým
silám globalizace puštěné ze řetězu. My
Lidovci a Starostové se proti odstředivým silám právě teď spojujeme. Řadě lidí
smysl našeho spojení ještě nedochází, ale
věřím, že dojde a že ocení naši odvahu,
když dobře vysvětlíme, oč nám spolu jde.

Jde o nadstředové hodnoty

Bez oběti se neobejde nic důležitého

Zažil jsem už před lety v Senátu tu blízkost a tak si myslím už dlouho, že bude
dobře, když do nelehkých nadcházejících dob nevstoupíme sami, když nám
po boku půjdou Starostové. Jsou to
lidé, které mají občané České republiky na očích víc než jiné. A je v tom tak
i šance, že zůstaneme koalicí bez skandálů. Věřím, že tak vznikne uskupení nejen
mechanicky středové, ale nadstředové,
že nás budou oslovovat i témata a hodnoty, které neleží na vodorovné pravolevé ose, kde se vedou spory o přerozdělování, ale také témata a hodnoty na
ose vertikální, ukazující vzhůru. Na jejím
horním konci je sebeomezující se ústavní
demokracie, solidarita a také soudci. Na
jejím dolním konci je autoritářství, mocenská rozpínavost, sobectví.

V České politice je odvaha málo známé
slovo. My spíš známe staré ještě za socialismu osvědčené „mít svý jistý“ a starat se
jen o sebe. Když už někdo takto riskuje,
řeknou si lidé: musí mu asi jít o něco důležitého, přece by se do toho jinak nepouštěl. Jinak se tu přece hraje „každý sám za
sebe“, co nejopatrněji při zdi. A navíc si
myslím, že nemalá, a proto úctyhodná
oběť moravských kandidátů ve prospěch
našich lidí na územích tolikrát zraněného
českého severu a západu nám jako křesťanům sluší. My snad přece ještě pořád
víme, co je oběť, že se bez obětí nedělo
a neděje nic, co bylo a je v lidských životech a v lidských dějinách důležitého.

Vážené sestry a bratři, dámy
a pánové, milí přátelé,

Ukotveni solidaritou
Právě nad středem a nikde jinde bude
doufám manévrovat naše uskupení
a bude jej ukotvovat solidarita. Solidarity je dnes třeba ve vztahu třeba k našim
důchodcům a k lidem na okraji, kteří si
to nezavinili. Ale podle stejného měřítka také k Řekům a Italům, kteří za polohu svých zemí na pobřeží Středozemního
moře rovněž nemohou. Soucit pak patří
lidem, kteří právě teď leží na cestě a my
je můžeme překročit, protože to nejsou
našinci. Ale my to neuděláme. Solidari-

Bělobrádkův minimalismus
Do obtížných dob má strana dobrého
předsedu: mluví málo, naznačí někdy
víc, než vysloví. A učiní tak lapidárností,
lehoučkou ironií, která zbavuje problém
nadbytečné melodramatičnosti. Činí tak
úsečnými větami a ještě se přitom neznatelně, ale pořád, tak trochu, usmívá. Jako
kdyby chtěl říci: já vím, že i vy to víte... ano,
je to složitější, to si řekneme jindy,... víme
o tom, ale teď musíme jednat, rozhodnout
se a věříme, že to dopadne dobře. Bělobrádkův vlídný sebeovládavý minimalismus
zachránil řadu složitých situací. Úsporným stylem a přitom „tahem na branku“
připomíná mi Josefa Luxe. Prostě talent!

Odpovědnost větší, než dnes tušíme
Budeme se napříště nejednou dohadovat, budeme i spolurozhodovat o zachování ústavní demokracie u nás i v Evropě.
Nedejme se mýlit: bude to teď hodně na
nás. Ona totiž demokracie je nejvíc ohrožena tehdy, když si lidé myslí, že teď „už
je to na beton“, že jsme na tom lépe než
ostatní. Pohroma vždycky přichází po
špičkách. Když se lidé oddají sebeuspokojení, když si s pocitem, že už jsou unavení nekonečnými volbami, zjednodušují vládnutí, rozvolní dělbu moci a vyvažování jednotlivých mocí, zavedou
si všelijaká zkrácená jednání. Volby co
možná najednou a pak k čemu tolik poslanců, to všechno prý z úsporných důvodů. Končí to u dekretálních pravomocí parlamentu a u režimu prezidentské
republiky. Vidíme v přímém přenosu už
více než čtyři roky, že pro naše poměry
se takový režim, takové zjednodušování a soustředění moci opravdu nehodí.
Teď na nás, na naší straně, na našem
uskupení, zůstává odpovědnost za to
nejdůležitější: za Evropu. Navštívila nás
velká odpovědnost, větší, než dnes tušíme. Ukáže se možná větší, než bychom
si přáli. Přijmeme jí klidně a se vší odpovědností. Všechny malichernosti musí jít
dnes stranou. Zdař Bůh našemu společnému dílu.
Petr Pithart
právník, politik,
bývalý český premiér
a předseda Senátu
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Z USNESENÍ SJEZDU

CO ŘEKL SJEZD
Dostupné bydlení a daňové
úlevy pro pracující rodiče
• Sjezd KDU-ČSL vyzývá vedení strany, aby prosazovalo rozšíření podmínek Státního fondu rozvoje bydlení v oblasti dostupného bydlení pro mladé rodiny tak, aby mohli manželé
získat půjčku nejen na novou výstavbu, ale i na rekonstrukci; aby se zvýšila celková výše půjčky a za každé narozené
dítě byl možný odpočet z jistiny úvěru ve výši 100 000 Kč
(dnes 30 000 Kč)
• Sjezd KDU-ČSL podporuje stabilní daňové a podnikatelské prostředí, další zvyšování slev na daňového poplatníka (manžela/manželku) a odstropování daňového bonusu pro tyto slevy a ponechání více ﬁnančních prostředků
v rodinách a u pracujících rodičů.

■ RO D I N N Á
A SOCIÁLNÍ POLITIKA

Podporujeme manželství
a úplné rodiny a chráníme
týrané a zneužívané děti
• KDU-ČSL bude podporovat opatření směřující k ochraně
manželství a úplných rodin jako záruky nejvyšších jistot
pro výchovu dětí.
• KDU-ČSL vynaloží veškeré úsilí na ochranu a podporu rodiny, při čemž neztrácí ze zřetele nutnost přijímat opatření na ochranu dětí týraných, zanedbávaných a zneužívaných, a to i ve vlastních rodinách.
• KDU-ČSL bude nadále podporovat přijímání takových
opatření, která zaručí dětem právo na dětství primárně
ve svých vlastních rodinách. Pokud to nebude možné, pak
v náhradní rodinné péči, v nejzazším případě v jiné vhodné formě náhradní péče. Přednost má náhradní rodinná
péče trvalá. Deinstitualizace nesmí jít proti zájmu dětí.

Víceleté financování
sociálních služeb
a rozvoj hospiců
• Sjezd KDU-ČSL doporučuje vedení strany prosazovat
spravedlivé rozdělení prostředků na sociální služby na
území celé ČR.
• Sjezd KDU-ČSL vyzývá vedení strany, aby se zasazovalo
o rozvoj hospicové a paliativní péče a dlouhodobé péče
a aby se zasazovalo o víceleté ﬁnancování sociálních služeb a zvýšení mezd v sociální sféře.
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■ OBRANA A BEZPEČNOST

Jednota v NATO,
2 % HDP na obranu
a bojeschopnější armáda
• KDU-ČSL si je vědoma toho, že bezpečnostní situace v Evropě i ve světě je vážná a nutnost zachovat si solidaritu
a jednotu v rámci NATO je pro české bezpečnostní zájmy
životně důležitá.
• KDU-ČSL deklaruje, že bude prosazovat a podporovat nastoupený trend české obranné politiky, spočívající především ve zvyšování obranného rozpočtu na výši 2 % HDP.
• KDU-ČSL bude věnovat zvýšenou pozornost struktuře obranného rozpočtu s cílem zajistit, aby rostoucí výdaje směřovaly
především do růstu bojových schopností Armády ČR.

■ ZAHRANIČNÍ POLITIKA A EU

Ochrana vnějších hranic,
společná azylová politika
a NE přerozdělovacím kvótám
• Sjezd KDU-ČSL zavazuje vedení strany, aby podporovalo užší spolupráci členských států EU při ochraně vnějších
hranic a zajištění vnitřní bezpečnosti EU.
• Sjezd KDU-ČSL schvaluje podporu reforem ve společné azylové politice EU, které povedou ke stabilizaci zemí
v evropském sousedství a efektivní návratové politice.
• Na základě dosavadních zkušeností s přerozdělovacím
mechanismem napříč EU nepovažuje Sjezd povinné přerozdělovací kvóty za funkční řešení.

Z USNESENÍ SJEZDU

K POLITICE KDU-ČSL
■ Z D R AVO T N I C T V Í

■ ZEMĚDĚLST VÍ

Více lékařů a sester,
omezení zbytečné byrokracie
a lepší prevence

NE spekulacím s půdou

Sjezd KDU-ČSL žádá členy vlády za KDU-ČSL, aby pomohli
vytvořit podmínky pro zachování tuzemského vývoje a výroby zdravotnických prostředků.
Sjezd KDU-ČSL schvaluje tyto zásadní úkoly
na období 2017–2019:
a) Zajištění dostatečného počtu lékařů a zdravotních sester (posílení rozpočtu vysokých škol a zvýšení počtu českých studentů na lékařských fakultách; další zjednodušení přípravy mediků na atestaci, odměňování a zvýšení
prestiže povolání, omezení zbytečné byrokracie – ošetřovatelské dokumentace apod.).
b) Zvýšení státního dozoru nad zdravotními pojišťovnami
a přímo řízenými nemocnicemi. Současný model řízení
zaměstnaneckých pojišťoven, kdy 1/3 dozorčích rad je
zastoupena významnými zástupci odborových organizací, je neudržitelný.
c) Zásadní zjednodušení procesu stanovování cen a úhrad
léčiv a zdravotnických prostředků a přísné sledování jejich nákladové efektivity.
d) Zásadní revize a aktualizace seznamu zdravotních výkonů.
e) Snížení propastného rozdílu mezi státními a regionálními nemocnicemi. Vyšší podpora investic nejen u státních
nemocnic.
f) Zvýšení podílu zdravotnictví na HDP ze 7 na 7,5 % tak,
aby se podíl zdravotnictví na hrubém domácím produktu přiblížil k srovnatelným údajům v jiných státech EU.
g) Umožníme dobrovolné soukromé zdravotní připojištění tak, aby si občané mohli legálně připlatit za rozdíl
u zdravotní péče, která přesahuje rozsah péče veřejného
zdravotního pojištění.
h) Zásadně podpoříme primární prevenci nemocí. Lepší
prevence = méně nemocí. Méně nemocí = menší náklady na zdravotní péči.

Sjezd KDU-ČSL vyzývá své zástupce ve vládě a v parlamentu, aby se intenzivně zabývali problematikou prodeje zemědělské a lesní půdy s cílem zabránit obchodním spekulacím
s půdou v naší zemi.

■ S P R AV E D L N O S T

Přehledné
a předvídatelné zákony
Sjezd KDU-ČSL je přesvědčen, že je třeba u občanů posílit
vnímání demokratického právního státu i prostřednictvím
prohloubení principu právní jistoty. Z toho důvodu požaduje
přehlednější a předvídatelnou legislativu, která nebude zbytečně často novelizována, a tudíž občané, spotřebitelé i podnikatelé nebudou podléhat zbytečné byrokratické zátěži spojené s příliš častými změnami právního rámce.

■ VO L E B N Í S Y S T É M

Opravdu poměrné volby
KDU-ČSL bude usilovat o úpravu volebních zákonů tak,
aby byla snížena volební klauzule pro koalice dvou stran na
7 % a pro koalice tří a více stran na 9 % hlasů a aby byl tzv.
D´Hondtův dělitel nahrazen takovou metodou, která zajistí přísně poměrný přepočet hlasů na mandáty.

■ Š KO L S T V Í

Vyšší platy učitelům
a modernizace škol
Sjezd KDU-ČSL zavazuje vedení strany realizovat priority
formované v jejím volebním programu pro oblast vzdělávání, především v oblasti platových podmínek učitelů a ﬁnančních podmínek pro rozvoj a modernizaci škol a sportovišť.
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REPREZENTANTI KDU-ČSL
LIB
Štěpán Matek /CK/
VÁCLAV NOSEK /př/
Miloš Krčmář /mpř/
Štěpán Matek /mpř/
Romana Charvátová /taj/

ULA
MICHAL PEHR /CV/
František Černý /CK/
ALENKA ANTOŠOVÁ /př/
Vratislav Pospíšil /mpř/
Jan Růžička /mpř/
Hana Zvalová /mpř/
Roman Gaudyn /taj/

KVA
OĽGA HALÁKOVÁ /CV/
Václav Slavík /CK/
OĽGA HALÁKOVÁ /př/
Miloš Holík /mpř/
Václav Slavík /mpř/
Libuše Hoyerová /čl/
Miluše Stehnová /taj/

PHA

PRAHA

STC
PLZ
IVANA BARTOŠOVÁ /CV/
Jiří Svejkovský /CK/
Stanislav Šec /CK/
IVANA BARTOŠOVÁ /př/
Stanislav Antoš /mpř/
Petr Náhlík /mpř/
Jiří Basl /čl/
Roman Bílek /čl/
Luděk Ekstein /čl/
Josef Jílek /čl/
Pavel Vaněk /čl/
Oldřich Rozšafný /taj/

■ CELOSTÁTNÍ VEDENÍ
/CV/ Celostátní výbor
/CK/ Celostátní konference
/př/ předseda
/mpř/ místopředseda
/čl/ člen předsednictva

■ předseda krajské organizace
■ krajské vedení
/taj/ krajský tajemník

ROBERT ŠŤASTNÝ /CV/
Zdeněk Volf /CK/
Daniel Průša /CK/
KAREL KOUBSKÝ /př/
Jakub Ševčík /mpř/
Zdeněk Volf /mpř/
Jan Borguľa /čl/
Daniel Průša /čl/
Tomáš Růžička /čl/
Petr Dvořák /taj/

DANIEL HERMAN /mpř/
JAN WOLF /CV/
Marián Hošek /CK/
Pavel Mareš /CK/
Miroslava Mencová /CK/
Daniela Rázková /CK/
JAN WOLF /př/
Pavel Mareš /mpř/
Marián Hošek /mpř/
Daniel Kajpr /mpř/
Jan Čižinský /mpř/
Tomáš Kaplan /čl/
Jan Martínek /čl/
Daniela Rázková /čl/
Miroslava Mencová /taj/

JHC
JAN BARTOŠEK /mpř/
ZUZANA ROITHOVÁ /CV/
JAROMÍR TALÍŘ /CV/
ZDENĚK DVOŘÁK /CV/
Lukáš Franta /CK/
Terezie Jenisová /CK/
Ludmila Ourodová /CK/
JAN BARTOŠEK /př/
Jaroslav Hejl /mpř/
Petr Hladík /mpř/
Robert Huneš /mpř/
Jaromír Talíř /mpř/
Lukáš Franta /čl/
Vít Svoboda /čl/
Jan Šrámek /čl/
Šimon Heller /taj/

VY
VÍT
Čeně
Jaro
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Mag
VÍT
Miro
Jaro
Čeně
Rad
Petr
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Jaro
zast

O BZO RY
P Ř Í LO H A N O V É H O H LA S U
P R O K Ř E S Ť A N S K O U K U L T U R U A KO N Z E R V A T I V N Í P O L I T I K U

3/ 2 0 1 7

Ukažme, že nenávist
se dá překonat láskou
ÚPLNÉ ZNĚNÍ PROJEVU PŘEDSEDY KDU-ČSL
PAVLA BĚLOBRÁDKA NA 68. SUDETONĚMECKÝCH
DNECH V AUGSBURGU NA S VATODUŠNÍ NEDĚLI
4. ČERVNA 2017
Milí krajané, vážený pane předsedo vlády,
vážená paní ministryně, milá Emílie,
vážený pane předsedo. Ano, milí krajané!
Ano, krajané, protože význam slova krajané není jenom ve smyslu etnického původu, nýbrž ve smyslu lidí, kteří sdílejí
lásku ke stejné zemi i k její kultuře, k její
historii, k její tradici. A já věřím, že všechno toto sdílíme, byť nesdílíme stejný jazyk. Jsme tedy krajané. A kromě toho nedaleko odtud leží Řezno, Regensburg,
místo, kde v devátém století přijalo křest
čtrnáct českých knížat, čímž nasměrovali
České země k Západu.

Přijel jsem na návštěvu
k sousedům
Druhá věc – kromě toho, že jsme krajané –
je zásadní. Přijel jsem k vám na návštěvu,
nepřijel jsem se ani omlouvat, ani usmiřovat, jak spekulují mnozí v České republice. Přijel jsem na návštěvu k lidem, kteří
mě pozvali, na návštěvu k sousedům. Prostě jsem se stavil na oslavu, na kterou jsem
byl pozván. Přál bych si, aby takovéto přátelské návštěvy u sousedů v našich zemích
už nevyvolávaly žádnou pozornost, protože budou prostě normální.
Samozřejmě nesmíme zapomínat na minulost. Hlavně na časy násilí a brutality
před, při i po druhé světové válce. To se
nikdy nesmí opakovat! Už nikdy se nesmí
vyhánět lidé ze svých domovů jen proto,
že jsou nějaké národnosti, náboženství,
rasového původu. Přesto i dnes v Evropě
a v nedávné minulosti jsme tyto činy viděli. Nikoli však v rámci Evropské unie –

a tady je vidět, jak důležitá Evropská unie
je, a já si vážím toho, že evropská vlajka
byla v čele vašeho průvodu.

Demokracii si každá generace
buduje znovu
Na to, co se stalo v minulosti, nesmíme zapomínat, ale nesmí nám to bránit v pohledu do budoucnosti. Musí to pro nás
být téma. Téma diskusí, téma vysvětlování, protože demokracii si každá generace
musí vybudovat znovu. Demokracie není
automatická. Dovolte mi, abych ocenil
všechny ty, kteří se na usmíření, na omluvách, na významném zlepšení našich
vztahů podíleli. Máme na co navazovat.
Chci poděkovat za českou vlajku, která
visí před touto budovou. Chci poděkovat
za vaše významné úsilí a pomoc na obnově stovek památek v České republice,
ať už to byly památky církevní, ať už to
byly hřbitovy, ať už to byly mnohé další
památky. Ale tím to nesmí skončit a musíme se dívat do budoucnosti. Naše společná evropská budoucnost je naší novou
šancí, jak žít v míru, v bezpečí, v prosperitě a svobodě. Konečně žít společně, nikoliv pouze vedle sebe.

Kdo je silný ve svých hodnotách,
nemusí se bát cizích
Ani Češi v Rakousku-Uhersku, ani Němci v Československu se plně nesžili se státním uspořádáním – to je fakt. Nicméně to
teď není třeba hodnotit. Teď je třeba se
dívat na to, že zde máme úžasnou možnost být zároveň Čechy, Moravany, Slezany, Bavory, sudetskými Němci, ale nebrá-

ní nám to v tom, být Evropany. Naším společným zájmem musí být, abychom si zachovali svoji identitu, abychom si zachovali regionální hrdost, abychom ubránili
ono evropské heslo „Jednota v různosti“.
Musíme být spojenci v obraně hodnot,
v obraně tradic, v obraně toho, co skutečně můžeme nejlépe bránit tím, že sami
na svém příkladě prožíváme a plníme.
My víme, že je třeba pomoci druhým a že
je třeba pozvat hosty, že je třeba pomáhat potřebným. Víme ale také, že povinností hosta je chovat se v úctě a dodržovat pravidla, která platí v našem domě.
Kdo je silný ve svých hodnotách, nemusí se bát cizích.

Tři společné úkoly
do budoucnosti
Pro nás všechny je velmi důležité – a byla
tady o tom řeč –, že abychom se mohli
dívat do budoucnosti, učinili jste velmi
odvážný a velmi zásadní krok ve změně
svých zásadních dokumentů. Chci vám
za to poděkovat, protože to bezpochyby
nastartovalo novou etapu našich vztahů.
Teď dovolte, abych zmínil tři společné
úkoly do budoucnosti.
Vy sudetští Němci hrajete významnou roli
při posilování sousedské spolupráce a já
velmi oceňuji vaše slova o mostech, které
chcete budovat. Je to možné i díky předchůdcům, které je zde potřeba zmínit, ať
už to byl Václav Havel nebo Richard von
Weizsäcker. Tento proces pomohl završit i Horst Seehofer svojí návštěvou v Praze v roce 2010 a Petr Nečas svým projevem
v Bavorském zemském sněmu v roce 2013.
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M ÝTY O L I DOVC Í C H
Díky změnám vašich stanov byla umožněna i loňská návštěva Daniela Hermana.
Dívejme se tedy do budoucnosti. V Bavorsku máme velmi dobré vztahy. Já osobně
i moji spolupracovníci sem jezdíme velice často a s panem předsedou vlády hovoříme o naší budoucnosti ve spolupráci ve
vědě a výzkumu. Musíme navázat na spolupráci, která se traduje už od přemyslovských králů, která byla doprovázena i německými osadníky přicházejícími do Zemí
Koruny české. Tato spolupráce předávání technologií, inovací, vzájemná spolupráce a budování nové a lepší konkurenceschopnosti je obrovským potenciálem,
který naše dvě země i naše národy mají.
Společně rozhodně dokážeme více.
Potřebujeme se a navzájem si budeme
i daleko lépe rozumět, pokud budeme na
všech úrovních spolu daleko více komunikovat. Jsou místa, kde ještě tak daleko

jako mezi Němci a Francouzi nebo mezi
Čechy a Němci nejsou. Podívejme se na
země Balkánu, které si v podstatě nedávno prožily obrovskou brutalitu. Myslím,
že Fond budoucnosti může být velkým
vzorem pro západobalkánský fond a že
společné investice do konkrétních projektů, jako je oprava škol, památek, kostelů a hrobů, je účinná cesta. Protože my
už jsme to společně dokázali.

Evropa musí být skutečně
jednota v rozmanitosti
Na závěr: Střední Evropa je naší společnou vlastí, naším společným kulturním
prostorem. Naše propojení, staré a nové
členské země, naše zkušenosti s tím, co
se dělo v minulém století, to všechno
nám dává prostor pro to, abychom byli
nositeli té jednoznačné myšlenky. Stejně
jako vedoucí bavorská politická síla CSU,

100 x vyvrácené mýty o lidovcích
■ TOMÁŠ ZDECHOVSKÝ
S tím, jak se blíží volby, začíná jako
vždy houstnout atmosféra vůči lidové
straně a jejím členům. S europoslancem Zdechovským si probereme čtyři
nejnesmyslnější výroky a uvedeme je
na pravou míru.

1. „Lidovci rovná se církev“
Lidovci jsou standardní politická strana.
Její členové vyznávají křesťansko-demokratické hodnoty. Ne všichni členové pravidelně chodí do kostela. Zcela mylná je
představa, že si volební programy necháváme schvalovat představiteli církve. Postoj strany k řešení migrace se například
liší od názorů papeže Františka. Naprosto absurdní je lidovcům předhazovat inkviziční zločiny.

2. „Lidovci jsou vždy ve vládě“
Fakta jsou následující. KDU-ČSL nebyla od
roku 1992 zastoupena v Zemanově, první Topolánkově, Fischerově a samozřejmě
i Nečasově vládě, neboť tehdy jsme nebyli
ani v Poslanecké sněmovně. Tvrdit, že půjdeme do vlády s kýmkoli a za jakýchkoli
okolností, je holý nesmysl.

3. „Lidovci kolaborovali
s komunisty a vytvořili
Národní frontu“
S údajným prospěchářstvím souvisí i další oblíbené téma našich protivníků. Pro-

Poslední slova poslance
Stanislava Broje (1901–1950):
„Umírám proto, že jsem chtěl mít
svobodné zemědělce ve svobodné zemi.
Ať žije svobodné Československo!“

tože prý jdeme s každým, nelze nám ani
odpárat údajnou kolaboraci s komunisty. I to ale stojí na vodě. Ano, ČSL měla
své komunistické kolaboranty. Nejznámější z nich je Josef Plojhar, který kolaboroval s KSČ od roku 1945 a byl tajným
agentem StB. Z Československé strany lidové byl ale Josef Plojhar v únoru 1948
vyloučen, ale po únorovém puči bohužel
znovu dosazen komunisty spolu s dalšími spolupracovníky StB.
V den přijetí demise demokratické vlády
prezidentem Benešem nejvyšší orgán lidovců, tzv. Ústřední výbor ČSL, ukončil
veřejnou stranickou činnost. Tak došlo
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tak i KDU-ČSL tvoří konzervativní politický střed. Je to důležité, abychom dokázali eliminovat extrémy zleva i zprava
a abychom dokázali prosazovat v rámci
Evropské unie to, co nám je vlastní.
Evropa musí být silná ve velkých věcech a svobodná v těch malých. Skutečná jednota v rozmanitosti. To máme společné a to musíme v rámci celé Evropské
unie prosazovat. Nejsme ti, kdo hledají
problémy. Hovoříme otevřeně o tom, co
bylo, ale zároveň se díváme dopředu. Nebuďme už sebezahledění jen do sebe, ale
podívejme se, co můžeme udělat pro své
děti a pro jejich budoucnost, aby se už nikdy nic takového neopakovalo.
Člověk, který v sobě nosí nenávist, je slabý člověk. Dejme Evropě budoucnost.
Ukažme, že se nenávist dá překonat láskou a že spolupráce je tou nejlepší prevencí do budoucna.

k rozpuštění strany. Činnost znovu obnovili Josef Plojhar a Alois Petr, když převzali lidoveckou tiskárnu a ústřední kancelář. Mezi řadovými členy však Plojhar
neměl absolutně žádnou autoritu. Mezi
lidovci i věřícími katolíky byl vnímán
jako odpadlík, komunistický kolaborant
a estébák. Jeho reputace je stejná, jakou
měl mezi Nory Vidkun Quisling. Lidovci kolaborovali s komunisty asi tak jako
židé s nacisty. Stranu ovládali komunisté, kteří dbali na to, aby do jejího čela byli
dosazováni lidé loajální režimu. Strana
nemohla dělat žádnou smysluplnou politickou činnost.

4. „Lidovci nebojovali proti
komunistickému režimu“
Když se říká A, je třeba říci i B. Naše strana má i své mučedníky, kteří byli zavražděni nebo komunisty dlouhodobě vězněni a šikanováni. Ze 46 poslanců v roce
1948 jich 10 emigrovalo, 12 bylo uvězněno. Čtyři z nich byli umučeni, popraveni či podlehli následkům nelidského zacházení. Komunistický teror nepřežili poslanci Stanislav Broj, Rostislav Sochorec,
Jan Plesl a Alois Janáček. Mezi vězněnými lidovci byl mimo jiné i předseda československé exilové vlády Jan Šrámek.
Zhruba 900 lidovců prošlo záhy po únorovém převratu komunistickými lágry, tisíce měly zničené životy a 2000 jich emigrovalo. Mezi těmi, kdo odešli, byla další významná osobnost ČSL a české kultury – známý novinář, spisovatel a bojovník
proti komunistické totalitě Pavel Tigrid.
To vše ale nejsou naši odpůrci živící pro-

STAVE B N Í ZÁ KO N
tilidovecká klišé schopni vzít v potaz.
V době totality mezi námi žily další tisíce statečných a poctivých lidovců, kteří
mohou být pro naši zemi vzorem. Řadoví
členové ČSL sehráli během komunismu
důležitou a pozitivní společenskou úlohu. ČSL nemohla vykonávat autonomní politickou činnost, ale díky obětavosti řady členů strana dokázala ve velmi
nepříznivé době suplovat funkci katolických spolků, které jinak nemohly legálně
existovat. Členové ČSL se podíleli na po-

řádání protirežimně zaměřených katolických akcí, jakou byla třeba pouť na Velehradě v roce 1985.

5. „Lidovci měli za komunistů
výhody“
Mýlí se i ti, kdo si myslí, že členství v ČSL
přinášelo v době komunismu výhody.
Naopak, členství v ČSL bylo projevem odporu vůči režimu a velmi přitěžující okolností (výjimkou bylo komunisty ovládané vedení strany). Řeči o kolaboraci naší

Stavební zákon věcí veřejnou
Senát vrátil na konci května Poslanecké sněmovně novelu stavebního zákona. Cílem novely je zjednodušení a zrychlení povolovacího řízení, a to díky sloučení územního řízení, stavebního řízení a posuzování vlivu na životní prostředí. Sněmovna však v celku podpořila
i pozměňovací návrhy, které zbavují občany práva vyjadřovat se prostřednictvím spolků
ke stavebním záměrům ve svém bezprostředním okolí.
Tato změna, která nakonec prošla i Senátem, se stala předmětem obsáhlé diskuse jak mezi
politiky, tak mezi veřejností. Příznivci omezení argumentují tím, že zájmy občanů hájí zastupitelstvo, demokraticky zvolený politický orgán, a že spolky jsou často zakládány účelově, jen aby určitý stavební záměr zablokovaly. Obhájci stavu, který platil dosud, většinou poukazovali na to, že účast občanů ve stavebních řízeních vylepšila dané projekty ve
prospěch sousedů, zabránila dalším sporům a že nikde není průkazně doloženo tvrzení,
že spolky vše zpomalují.
Protože hlasování našich zákonodárců nebylo jednoznačné, chceme o této záležitosti vyvolat na stránkách Nového HLASu diskusi. Jako jisté vodítko přinášíme to nejdůležitější,
co zaznělo v Senátu od členů senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí.
lasti, v podnikání, v úřadech, všude – nějaká negativa, abychom vylili dítě i s vaničkou. Stavím se plně za to, že občanská
společnost, jak ji dneska máme, a občanské spolky, které vznikají, mohou velmi
významně kultivovat výkon státní správy, a to právě ve vztahu k tomu, co řekla paní ministryně. Je velmi dobře, že
lidé, kterých se stavby a záměry dotýkají,
mohou tímto způsobem ovlivnit to, co se
v jejich území děje, a vystupovat v rámci
ochrany práv a právního státu této země.
Jitka Seitlová

Občané kultivují
výkon státní správy

Neziskovky řízení bojkotují

Hovořilo se o případech, kdy skutečně
může dojít nebo došlo ke zneužití toho,
že někde nějaká nevládní organizace,
která vznikla, či občanské sdružení skutečně z nějakého jiného důvodu bojkotovalo nějakou stavbu. Na druhé straně
je tady daleko větší váha velmi pozitivního přístupu těch, kteří v řízeních, která tady byla jmenována, dosáhli zkvalitnění výkonu státní správy, a tím i posílili důvěru v to, že jsme právním státem.
Nerada bych, abychom kvůli tomu, že
máme skutečně – a to máme v každé ob-

Myslím, že by bylo dobře, abychom tuto
novelu projednali a abychom ji schválili tak, jak je. Důvod je jednoduchý. V tuto
chvíli všechny tyto organizace se mohou
přihlašovat v zásadě do všech stavebních
řízení, která máme. Někdo si chce postavit
domek nebo se staví jiná stavba, která neprochází řízením EIA a nedělá se tam ani
zjišťovací řízení. A není důležité, že všichni sousedi, většinou jich bývají desítky kolem této stavby, nemají námitek, protože je pro ně třeba prospěšná, pro město
je prospěšná. Přihlásí se ale někdo z dru-

strany s KSČ jsou výsměchem všem lidovcům, kteří aktivně bojovali s komunistickým režimem a byli za své přesvědčení
perzekvováni! Všichni, kdo chtějí shazovat lidovce na základě jednostranných
a zkreslených informací, by si měli zjistit
základní fakta. My lidovci se podívat do
historie opravdu nebojíme. Ale do historie postavené na faktech, a nikoli na dojmech a nesmyslech.
Autor je poslanec
Evropského parlamentu

hé strany republiky, nezisková organizace,
a ona je pak účastníkem ve všech následujících řízeních a může toto řízení velmi
účinně a velmi dobře bojkotovat. ... V současné situaci je důležité se vyrovnat s těmi
problémy, které Česká republika má, tím,
že nestaví, tím, že účastníci řízení se do
těch řízení přihlašují ze všech stran a provází ho celým tím procesem. Proto si myslím, že je důležité tento zákon schválit.
Jiří Čunek

V povolování staveb
je Česko 130. na světě
Podle studií má Česko jeden z nejdelších procesů povolování staveb na světě.
V roce 2016 jsme se umístili na 130. místě ze 189 porovnávaných zemí. V Evropě je tento proces delší už jen na Kypru,
v Moldavsku a na Slovensku. Získat povolení k menší stavbě, jako je rodinný dům,
trvá v Česku průměrně 247 dní, u větších
staveb se úkony protahují až k 5 letům.
Proto vítám snahu ministerstva pro místní rozvoj tento proces zjednodušit. Z toho,
co jsem viděl v návrhu této rozsáhlé novely, ale až zase tak přesvědčený nejsem, že
se to opravdu podaří, protože těch slibů
už v minulosti bylo strašně moc. Zatím ten
proces je čím dál komplikovanější.
Patrik Kunčar

Příčiny průtahů a voda
na Holešovsku
Je zjevné, že stavební a další státní úřady
nedokáží v mnoha případech svěřenou
agendu rozhodování o stavbách zvládat
řádně a včas. Překračují se zákonem stanovené lhůty i o mnoho let, vydávají se
chybná rozhodnutí, která následně opravují úřady jim nadřízené. Některá nezákonná rozhodnutí řeší soudy. Hlavní příčinou průtahů správních řízení je komplikovaná a proměnlivá legislativa, příliš složitá struktura úřadů a jejich nedo-
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STAV E B N Í Z ÁKON
statečné odborné a personální vybavení.
Do novely byly poslaneckými návrhy dodatečně doplněny návrhy, které odebírají občanům právo vyjádřit se k dopadům
umístění či provedení stavby na přírodu a krajinu v jejich okolí. Vždy platí, že
pokud se zapojí i spolky, obec, sousedé,
připomínky lze poslat pouze v zákonné,
zpravidla patnáctidenní lhůtě. Jednou již
řešenou připomínku nesmí úřad posuzovat opakovaně. Je tedy zřejmé, že vyloučení občanských spolků z územních a stavebních řízení, kde se o dopadech staveb
rozhoduje, nemůže práci úřadů zkvalitnit či urychlit.
Jedním z příkladů je vznik průmyslové
zóny v Holešově, která je umístěna nad
zdrojem pitné vody, resp. v ochranném
pásmu vodního zdroje II. stupně, který je
určen pro cca 28 tisíc obyvatel a kapacitně by mohl zásobovat až 200 tisíc občanů, tedy třetinu obyvatel Zlínského kraje. Hydrogeologický posudek vodních
zdrojů před vznikem průmyslové zóny
v roce 2004 její vznik nedoporučil. Důvodem umístění v této nevhodné lokalitě
byl lobbing zhodnocení pozemků původního majitele letiště. Umístění průmyslové zóny nikdo řádně neposoudil z hlediska existence jímacího území vodního
zdroje pitné vody. Za to, že doposud nebyla voda závažněji ohrožena, vděčíme
právě občanské společnosti. Bez přispění
občanských iniciativ by zdroje pitné vody
pro 28 tisíc obyvatel z Holešovska byly
ohroženy.
Šárka Jelínková

Zkušenosti s občanskými
sdruženími? Velmi dobré
Dnešní projednávání stavebního zákona
je pro mě zatím nejsložitější, které jsem
zde zažila. Zazněly zde připomínky z různých regionů o tom, že se nebudují rychlostní komunikace. Stejně tak i u nás je
brzděn rozvoj a příprava a stavba D43. Na
druhé straně více než 20 let se pohybuji v oblasti veřejné správy a životního prostředí a tam jsem měla i velmi dobrou spolupráci a zkušenost s různými občanskými
sdruženími. Proto bych se v tuto chvíli nejvíce přikláněla k pozměňovacím návrhům
kolegyně senátorky Seitlové.
Jaromíra Vítková

Nekvalitní zákony rozšiřují
úřednickou armádu
Se stavebním zákonem jsem pracovala
hodně let. A co tomu hodně vytýkám, je
nemožnost přezkoumat závazná stano-

viska, omezení práv vlastníka, neimplementovaná EIA a další a další. Dnes se to
celé točí na spolcích a malé kvalitě stavebních úřadů. Každá novela, kterou tu přijímáme – já si toho všímám, protože s právem jsem pracovala hodně dlouho – zavádí další a další rozhodnutí, stanoviska, prostě vše... Akty, které jsou mnohdy nadbytečné, vyvolávají rozšíření úřednické armády, vyvolávají množství pochybností, prodlužují celý proces a skutečně já si myslím, že i ve stavebním řízení a ve správním řízení lze ty akty omezit.
Někdy až o třetinu. Zkvalitnila by se práce úředníků. A myslím si, že to skutečně
není o spolcích, že ty tam tu významnou
roli pro veřejnost a za veřejnost mají. Ale
je to o nadbytečné regulaci všech činností, které máme nadbytečnými správními
akty. Zkusme se nejen v tomto zákoně, ale
i v jiných zamýšlet, jak tu regulaci nedělat
tak moc širokou.
Anna Hubáčková

Stavební právo
se týká nás všech
Stavební právo se dotýká každého, kdo
vlastní nějaký pozemek, nějakou stavbu,
každého, kdo bydlí v nějakém nájemním
bytě. Ti všichni mají mít právo vyjadřovat
se ke stavbám v okolí, které se jich dotýkají. Házení všech ekologických a místních
spolků do jednoho pytle je krátkozraké.
Konstruktivní zapojování aktivních lidí do
veřejného života by naopak mělo být naším zájmem. (...) Našla jsem výzkum studentů Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kteří oslovili 10 % stavebních úřadů, což je asi 70, a získali tak data
o 4200 územních řízeních. Kolika z nich
se zúčastnily spolky? Ze 4200 řízení se
spolky účastnily 251, tedy necelých 6 %,
a v pouhých 17 případech podaly odvolání. Jenom ve 2 případech sepsaly žaloby.
Další výzkum se zaměřil na soudy. 4 soudy z 8 poskytly informace, že měly v roce
2013 k dispozici 50 žalob ohledně územních řízení. Z těchto 50 žalob podaly spolky pouze tři, tedy 0,047 %.
Renata Chmelová

Spolky zabraňují
bezohlednostem
Lidé prostřednictvím občanských sdružení či spolků často zabránili špatnostem,
bezohlednostem a dokonce i nezákonnému chování různých ﬁrem a organizací.
Svou aktivitou a iniciativou dosáhli třeba
toho, že příslušná stavba musela být upravena tak, aby nezohavovala panorama
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města, výrobní hala, která porušovala hygienické normy, musela být odhlučněna,
nebo skládka, která kontaminovala půdu,
se zrušila. Je zřejmé, že základní právo
člověka prohovořovat do věcí, které se
ho bezprostředně týkají, má zde své konkrétní, rozumné a užitečné vyústění. Osoby, které takto změnily chod věcí dobrým
směrem, nemohou být označovány za ideologii s nepřiznanými bočními úmysly či
ekoteroristy. Jsou to lidé, kterým není jedno, co se kolem nich děje, chtějí napravit
nepravosti. Jsou to lidé nelhostejní, nerezignovaní, kteří se nenechají zmást a věří,
že lze dosáhnout změny k lepšímu. Tito
lidé mají mít prostor k vyjádření, mají být
povzbuzováni a oceňováni.
Zdeněk Papoušek

A jaké máte
zkušenosti vy?
Napište nám o svých praktických zkušenostech ze stavebních řízení. Zajímají nás obě situace, tedy kdy sdružení občanů něčemu pomohla, a naopak kdy spolky něco zdržely. Jde
nám o věrohodnost a konkrétnost.
Pište na adresu redakce
nebo na e-mail: hlas@kdu.cz.

Senátoři na
Kroměřížsku
Senátoři z klubu KDU-ČSL a nezávislí
zavítali začátkem května na Kroměřížsko, do obvodu předsedkyně Zlínského kraje a senátorky Šárky Jelínkové.
Program začal v Bystřici pod Hostýnem u starosty Z. Pánka. Ředitel Dětského domova se školou J. Vodák jim
přiblížil ústavní a ochrannou výchovu mládeže. V Centru pro seniory
ZAHRADA pozdravili klienty, diskutovali s jeho vedením a s krajskou radní
M. Blahovou. Na Svatém Hostýně si
prohlédli baziliku a při pracovní večeři s ministrem zemědělství Jurečkou
probrali ochranu zdrojů pitné vody
a vodní zákon. Druhý den dorazili
do Kroměříže, setkali se se starostou
J. Němcem a místostarostou P. Motyčkou a prohlédli si zámek. Věnovali se
i vládní a ústavní krizi, z čehož vzniklo
prohlášení, k němuž se následně připojila třetina senátorů.
(krajc)

V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH
HKR
PAVEL BĚLOBRÁDEK /př/
DAVID SMETANA /CV/
VLADIMÍR DERNER /CV/
Lukáš Janeček /CK/
Karel Klíma /CK/
Martin Machů / CK/
VLADIMÍR DERNER /př/
Jan Falta /mpř/
Jiří Veselý /mpř/
Petr Hamáček /čl/
Karel Klíma /čl/
Antonín Novotný /čl/
Martin Machů /taj/

MSL

PCE
PETR ŠILAR /čl př/
VÍT ULRYCH /CV/
ROMAN LÍNEK /CV/
Petr Čada /CK/
Radomil Kašpar /CK/
Pavel Šotola /CK/
ROMAN LÍNEK /př/
Petr Čada /mpř/
Radomil Kašpar /mpř/
Pavel Šotola /mpř/
František Jelínek /taj/

OLM
MARIAN JUREČKA /1. mpř/
JAROSLAV FIDRMUC /CV/
Milena Novotná /CK/
Alois Horák /CK/
Petr Kousal /CK/
Ivo Slavotínek /CK/
IVO SLAVOTÍNEK /př/
Zdislav Ház /mpř/
Jan Šafařík /mpř/
Miroslav Hrdlička /čl/
Gabriela Jančíková /čl/
Jitka Brabcová /taj/

JIŘÍ CARBOL /CV/
JIŘÍ NAVRÁTIL /CV/
Martin Čajánek /CK/
Michal Jedlička /CK/
Bohuslav Niemiec /CK/
Václav Pomikálek /CK/
Zbyněk Pražák /CK/
Karel Siuda /CK/
JIŘÍ CARBOL /př/
Michal Hořínek /mpř/
Michal Jedlička /mpř/
Jiří Navrátil /mpř/
Bohuslav Niemiec /mpř/
Jan Stejskal /mpř/
Vít Slováček /za krajské zastupitele/
Ivana Váňová /taj/

VYS
VÍT KAŇKOVSKÝ /CV/
Čeněk Jůzl /CK/
Jaroslav Hrubý /CK/
Jaromír Kalina /CK/
Magda Vaňková /CK/
VÍT KAŇKOVSKÝ /př/
Miroslav Houška /mpř/
Jaroslav Hrubý /mpř/
Čeněk Jůzl /mpř/
Radek Pátek /mpř/
Petr Piáček /mpř/
Josef Herbrych /taj/
Jaromír Kalina /za krajské
zastupitele/

JHM
JIŘÍ MIHOLA /mpř/
PAVEL HOŘAVA /gen. sekr./
ROMAN CELÝ /CV/
JOSEF UHLÍK /CV/
JAROSLAV KLAŠKA /CV/
Vít Beran /CK/
Jiří Horák /CK/
Lukáš Jurečka /CK/
Stanislav Kamba /CK/
Marie Kousalová /CK/
Jiří Němec /CK/
Jan Šmídek /CK/
Antonín Tesařík /CK/
Richard Zemánek /CK/
ROMAN CELÝ /př/
Jiří Němec /mpř/
Antonín Tesařík /mpř/
Richard Zemánek /mpř/
Jaroslav Klaška /čl/
Jindřich Kocour /čl/
Jiří Mihola /čl/
Petr Cajzl /taj/

ZLN
ONDŘEJ BENEŠÍK /mpř/
JIŘÍ ČUNEK /CV/
MICHAELA ŠOJDROVÁ /CV/
ŠÁRKA JELÍNKOVÁ /CV/
Josef Bazala /CK/
Michaela Blahová /CK/
Zbyněk Král /CK/
Robert Teleky /CK/
Karla Vaculínová /CK/
ŠÁRKA JELÍNKOVÁ /př/
Josef Bazala /mpř/
Pavel Botek /čl/
Miroslav Kašný /čl/
Robert Teleky /čl/
Karla Vaculínová /taj/
Jiří Čunek /za krajské zastupitele/

Připravila Markéta Jelínková

VIZE PRO ČESKO I KDU-ČSL

MARIAN JUREČKA

JIŘÍ MIHOLA

Máme občanům
co nabídnout!

Školství
je investice,
která se vyplatí

V posledních měsících silně rezonovalo téma spolupráce se
Starosty. Chápu kritiky, kteří se k ní vyjadřovali s určitými
obavami. Bylo velmi málo času, ale jsem hrdý na to, že přes
naše rozdílné názory jsme dokázali dál spolu komunikovat
a že jsme i nadále jednotní. Vážím si i toho, že i když hlasování nedopadlo podle představ všech, všichni jsme připraveni pracovat s maximálním nasazením pro úspěch KDUČSL ve volbách. Díky za to.
■ Poctivá práce a férovost
Kdo by si v roce 2010 vsadil na to, že KDU-ČSL může
vyhrát volby? Od roku 2010 proběhlo několik voleb. Rostli
jsme, byli jsme stále úspěšnější, až přišel podzim 2016, já
se v sobotu večer vracím z Prahy a všechny zprávy začínají: KDU-ČSL vyhrála volby do Senátu. Podařilo se nám to
díky tomu, že jsme poctivě pracovali, byli jednotní, féroví,
džentlmenští. Nabídli jsme ty nejlepší z nás a zároveň jsme
pozvali dobré osobnosti. Některé k nám dokonce i vstoupily, jako Jitka Seitlová, kterou tu dnes mezi námi vítám.
To, že za nás kandidují, je důkazem naší kvality a důvěryhodnosti.
■ Důvěra v politice
Chci a věřím tomu, že KDU-ČSL společně se Starosty může
v budoucnu volby vyhrát a může mít i premiéra. Proč? Jsme
strana s obrovskou historií a s tradičními hodnotami. Fungujeme demokraticky, máme nejlepší členskou základnu
a spolu se STANem nejvíce starostů a komunálních politiků. Dnes se volá po důvěře v politice. A vyšší důvěru než
prezident mají starostové. Jasně říkáme, že ústava a zákony
se mají dodržovat, nemají se hledat skulinky v zákonech,
třeba pro optimalizaci daní. I Senát má smysl: je pojistkou
demokracie vůči takovým lidem, jako je Miloš Zeman či
Andrej Babiš.
■ Co chceme
Máme co nabídnout (nejenom) rodinám. Chceme pokračovat v podpoře zvyšování daňových slev a odblokovat
daňový bonus. Máme dobrou nabídku i pro podnikatele.
Jasně říkáme, že nechceme měnit daně. Nechceme je zvyšovat, nechceme více vybírat a více přerozdělovat, více kontrolovat. Chceme peníze těch, kdo poctivě pracují, ponechat v jejich rodinách. Chceme změnit investiční pobídky
a podporovat domácí kapitál, malé a střední ﬁrmy. Chceme
podporovat učitele, aby měli jasně dopředu dané mzdové
prostředky. Nabízíme úplně novou generaci politiků.
Pokud dobře zvládneme příští měsíce, věřím, že si důvěru
zasloužíme. Jsem připraven pro společný úspěch odpracovat maximum.
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Před dvěma lety jsem ve Zlíně slíbil, že budu usilovat o to,
aby se školství stalo prioritou naší strany. Na slib jsem nezapomněl, školství dnes k prioritám KDU-ČSL patří. KDU-ČSL
bude silná tehdy, pokud bude nabízet kvalitní osobnosti,
zajímavý program – a kompetence. Pokud si udrží kompetence stávající a získá nové. Školství musíme uchopit jako
ekonomické téma, jako investici, která se vyplatí. Školství,
jehož středem je kvalitní, kvaliﬁkovaný a dobře zaplacený,
nikoli frustrovaný učitel. Školství, které reaguje na nejnovější trendy a potřeby doby. Školství, v němž si můžu vybrat,
jestli chci chodit do státní, soukromé či církevní školy.
■ Komunikace, diplomacie, aktivita, jednota
Předstupuji před vás jako kandidát na 1. místopředsedu
strany. Naší devizou v parlamentu je komunikace, diplomacie, aktivita a jednota. Ve všem důležitém jsme dokázali, že
malý neznamená slabý a také že sliby lze i v politice plnit.
O tom svědčí většina splněného programu KDU-ČSL. Za
nejdůležitější roli 1. místopředsedy považuji jednoznačně
komunikaci dovnitř strany. Početná členská základna je
naší silnou devizou. V těch nejtěžších chvílích nás podržela, a proto budu naslouchat jejímu hlasu. Klíčové zákony,
významná rozhodnutí a citlivé otázky musí být v souladu
s členskou základnou.
■ Vlastní identita i otevřenost
Blíží se dvě velká jubilea. Příští rok 100 let republiky, 100 let
české demokracie, i když skoro polovinu této doby naše země
v demokracii neprožila, což se nesmí opakovat. Receptem na
náš úspěch ale není antibabiš, antizeman ani jiná konfrontace. Je to pozitivní program, obrana hodnot, jasné ano kultuře života a jasné odmítnutí kultury smrti. V roce 1919 si
připomeneme 100 let naší strany. Práce a oběti tisíců našich
předchůdců jsou pro nás závazkem a je třeba je ctít. Jako
křesťanští demokraté se musíme znovu přihlásit k antickým,
židovským a křesťanským kořenům Evropy a naopak zamést
s falešnými ideologiemi a proroky.
Hlásím se k státnickému odkazu Josefa Luxe, k jeho konceptu
sociálně tržního hospodářství i k myšlence, že nesmíme myslet jen na to, co bude zítra nebo pozítří, ale co lidem prospěje
i v delším horizontu vývoje naší společnosti. Od Luxe jsme
dostali do vínku, abychom byli stranou integrující a otevřenou. Zároveň ale musíme podržet vlastní identitu. Nic není
obtížné tomu, kdo chce, říká známá zásada. Buďme silou pro
budoucnost. Silou, kterou má smysl volit!
Výsledek volby 1. místopředsedy:
M. Jurečka 173 hlasů
J. Mihola
91 hlasů

VIZE PRO ČESKO I KDU-ČSL

DANIEL HERMAN

ONDŘEJ BENEŠÍK

Hluboké kořeny
a vnitřní stabilita

Nesmíme mít
malé cíle

Je důležité, abychom měli pozitivní cíle. V současné době,
která není vůbec jednoduchá – hladina společenského
života je někdy velmi dynamicky rozvlněná -, potřebujeme vnitřní sílu, klid a stabilitu. Ten emblém, který je za
mnou, obrys katedrály, to krásně ukazuje. Představte si,
jak by vypadal Hrad, silueta Hradčan, bez oněch vertikálních věží. Při vší úctě: byla by to pouhá stodola. Ale věže
ukazují k hodnotám, z kterých naše strana čerpá – a ty
nám dávají stabilitu a my se k nim musíme hlásit. Jedině
hluboké kořeny a vnitřní stabilita nám dávají sílu.
■ Spolupráce a profesionalita
Jsem člověkem spolupráce, člověkem konsenzu, rád stavím
mosty. Ale dokážu se také porvat, dokážu svést tvrdé ideové souboje, ať jsou to komunisté nebo třeba i sám prezident republiky, jestliže se protiví určitým principům, o kterých jsem přesvědčen a na kterých naše civilizace, kultura
a politický program spočívá. Je třeba, abychom byli profesionály. Jsem dnes jedním z nejdéle sloužících ministrů kultury v naší novodobé historii. Podařilo se mi během mého
mandátu navýšit náš rozpočet o 45 %. Pro rok 2018 dosáhneme onoho 1 % a dokonce i více. Sliby se musí plnit. Mým
stylem práce je odpovědné plnění úkolů. Je velice důležité,
aby na nás bylo spolehnutí. Co se slíbí, to se musí dodržet.
Dáte-li mi důvěru, pak mým základním cílem bude evropské zakotvení naší strany, vycházející z těch nejzdravějších základů. Je třeba být silným hráčem doma i v zahraničí, a ne někým, kdo je jen do počtu. K tomu je třeba, abychom měli odvahu, sílu a stabilitu. Chci se zasloužit o růst
KDU-ČSL v celé republice, jak se nám to daří zde v Praze,
protože pražská organizace je jednou z těch, které skutečně
rostou. Je třeba, abychom dobyli naše hlavní město!
A zcela na závěr: říkal jsem to již vícekrát. Slovo ministr
vychází z latinského slova ministrare, tzn. sloužit. Moc
chápu jako službu: službu v pravdě a odpovědnosti.
Děkuji vám.
Výsledky volby předsedy:
Pavel Bělobrádek
Jiří Čunek

227 hlasů
43 hlasů

Čtyřmi řadovými místopředsedy byli v 1. kole zvoleni:
Jiří Mihola
Ondřej Benešík
Daniel Herman
Jan Bartošek

220 hlasů
211 hlasů
202 hlasů
188 hlasů

Zuzana Roithová obdržela nadpoloviční většinu
152 hlasů, ale zvolena nebyla.

Škodolibě se říká, že dobrý politik dokáže hodinu odpovídat na jednu jednoduchou otázku a přitom na ni neodpovědět. Teď musím říct do pěti minut vše podstatné, tak to
vezmu stručně a jasně.
■ Evropa má společné hodnoty
Připravili jsme v rámci naší odborné komise zahraničně-politické priority KDU-ČSL pro podzimní parlamentní volby.
Chceme s lidmi mluvit o tom, že KDU-ČSL vnímá EU jako
jedinečný a společný hodnotový, a ne pouze ekonomický
prostor, založený na křesťansko-židovských kořenech, na
principech demokracie, svobody, spravedlnosti, rovnosti
a odpovědné solidarity. Tento prostor ale nesmíme ponechat napospas větru a dešti.
■ Posílit vnitřní i vnější
bezpečnost EU
Proto KDU-ČSL za prioritu české a evropské politiky považuje regulaci migračních toků a eliminaci ilegální migrace.
Budeme prosazovat užší spolupráci členských států EU
při ochraně vnějších hranic a zajištění vnitřní bezpečnosti
Unie. Budeme také na rozdíl od jiných odmítat jakékoli
snahy o vstup Turecka a jiných zemí z mimokřesťanského
civilizačního okruhu do EU. Uvědomujeme si ovšem strategický význam těchto zemí, a proto jim nabízíme partnerství, nikoli politické členství.
■ Buďme hrdí na svou tradici
Kandiduji na místopředsedu KDU-ČSL, abych dále rozvíjel tradiční křesťansko-demokratickou politiku. Jisté
hnutí vneslo do naší politiky zvláštní rozdělení politických
stran: na tradiční, tedy zkorumpované, a nové, rozuměj
nezkorumpované. Jeho předseda ale začínal v KSČ, což je
velmi tradiční strana. Nebojme se těchto nálepek a buďme
hrdí na to, že jsme tradiční politickou stranou, která má
svůj program, která není řízena jedním člověkem a není
ovládaná lobbisty a neziskovkami. Pokračujme dál cestou,
jíž jsme se vydali v roce 2010: cestou budování moderní
křesťansko-demokratické strany s pozitivní a kvalitní nabídkou pro naši společnost.
Volební výsledky zejména v krajských volbách u nás ve
Zlínském kraji ukazují, že nesmíme mít malé cíle a že
musíme mít mentalitu vítězů. Budu tedy usilovat o to,
abychom ve Zlínském kraji zvítězili a na volební mapě svítil Zlínský kraj opět žlutě. Doufám, že se k nám přidáte
i vy ostatní.
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VIZE PRO ČESKO I KDU-ČSL

JAN BARTOŠEK

ZUZANA ROITHOVÁ

Patříme přece
na Západ, ne na Východ

Hořet pro solidaritu
a úctu k člověku

Stojíme jako společnost na křižovatce a budeme se muset
rozhodnout. I my jako strana se budeme muset rozhodnout. Je zpochybňována ústava, je zpochybňováno mnoho
věcí, včetně našeho členství v Evropské unii. Jako místopředseda KDU-ČSL budu vždycky hájit naši roli a naši
pozici ve velké skupině států EU. Naše budoucnost je bezpochyby v Severoatlantické alianci. My patříme přece na
Západ, ne na Východ!

Většina občanů si vůbec neuvědomuje, že naše země stojí opět
na vážné křižovatce. Naše členství v Evropské unii a NATO, naši
svobodu a demokracii považují za naprostou samozřejmost,
a co horšího, mnozí z nich to vůbec ke svému životu nepotřebují.
Patříme do západní Evropy a to nám přináší vzdor dezinformacím vysokou míru bezpečnosti a prosperity. Je ale neprozíravé věřit, že do západní Evropy patříme deﬁnitivně. Stále
patříme i do sféry vlivu Ruska a nově i Číny a ty se – zatím jen
přes sociální sítě – snaží demontovat demokratický řád. Ale nejsou to jenom oni. I zevnitř se o to někteří snaží a tomu se musíme
mnohem viditelněji postavit. Historie dokladuje, že za jistoty se
nejen má, ale musí bojovat. Chci přispět k tomu, aby se evropská identita stala opět hodnotou, která nebude lidem lhostejná.
Chci přispět k tomu, abychom jako národ hořeli pro hodnoty,
jako jsou solidarita a úcta k člověku. A pro to, že je samozřejmé
a lidské plnit sliby a závazky vůči spojencům a odpouštět.

JIŘÍ ČUNEK

Nejlepší cesta vs.
politická beztvarost
■ Rodina, slušnost a odměna za práci
Naše strana, naše chování se odvíjí od Desatera. Nedělíme život na dobu, než jsme vstoupili do politiky a poté
co jsme do ní vstoupili. Naše hodnoty nás provázejí po celý
život a jsou nezpochybnitelné. Jistě to znáte. Eroze půdy,
vítr, voda odnáší živiny, a půda se časem může stát mrtvou. V dnešní době dochází k erozi rodiny. Pro nás bude
vždycky nejdůležitější rodina: otec a matka, kteří společně
vychovávají děti. Dochází i k erozi politického života a já
mám radost, že KDU-ČSL přináší novou generaci politiků,
která za sebou nemá privatizaci devadesátých let, Unipetrol a další kauzy. Jsme nová generace, která dává šanci této
zemi na lepší budoucnost. Věřím v rodinu, věřím v to, že
slušnost se vyplácí a také že za práci má být odměna. Věřím
také v Boží mlýny. Jak se říká, někdy pracují pomalu, ale
o to serióznější je to ﬁrma.
■ Tradiční strany mají potenciál
Naše strana bude mít za chvíli 100 let a já jsem hrdý člen tradiční strany. Budu-li zvolen za místopředsedu strany, jsem
rozhodnutý věnovat se členské základně. Jestliže chceme
růst a posilovat, musíme investovat do členské základny,
do lidí. Je důležité získat nové členy, je důležité stabilizovat
a rozvíjet naše kraje. Jsem připravený napnout síly a rozvíjet české kraje, protože potenciál KDU-ČSL je opravdu
veliký. Nabízím férové jednání, dodržování dohod a týmového ducha. Společně to dokážeme.
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Občané nás volí proto, abychom řešili jejich problémy. Řídil
jsem se vždycky tím, že jsem si vytkl cíl, představil jsem ho lidem
a snažil se ho, přes všechny překážky a někdy pochyby svých
kolegů, plnit. Pokud jsem nabyl přesvědčení, že to je nejlepší
cesta (samozřejmě po diskusi s ostatními), nedbal jsem na to,
že jsem politicky nekorektní a že nehledám politický konsenzus. Ten totiž opět předpokládá politickou korektnost a z toho
velmi často vzniká politická beztvarost. Když všichni na politické scéně mluví stejnou řečí – koho a podle čeho si mají voliči
vybírat? Navíc když jsou tam takzvaní syntetičtí politici – ti, co
jsou v politice od kolébky, nikdy nikde nic nedělali a od školy šli
touto cestou dál.
Strana, která má tolik lídrů v obcích, musí mít lídry i na krajské a celostátní úrovni. To je statisticky přece naprosto jasné.
Jak to tedy změnit? Měli bychom dělat, co se od nás očekává.
A co se očekává od křesťanské strany, která se s pokorou dívá na
odkaz svých předků a respektuje zákonitosti přírody? Pro dítě
je nejlepší platformou rodina, kde má otce a matku a s nimiž
tvoří rodinu. Ještě před dvaceti lety by tato věta byla úplně
nesmyslná. A dnes v zákonech ani neumíme rodinu pořádně
deﬁnovat! Podpora rodin s více dětmi je naprosto zásadní
úkol. Podpora musí být taková, aby se setřel rozdíl v životní
úrovni mezi rodinami s dětmi a singly či bezdětnými rodinami.
Bezdětní musí jednoznačně přispět na svou budoucnost tím, že
podpoří rodiny. Daňové zvýhodnění se má týkat rodičů, kteří
pracují, kteří platí daně, kteří pečují o děti. Za práci je třeba
považovat i mateřskou dovolenou.
(z úvodu kandidátského projevu)

HOSTÉ

Zahraniční hosté nás povzbudili
Na pražský Sjezd KDU-ČSL zavítala řada domácích i zahraničních hostů. Delegáty oslovil předseda partnerského hnutí STAN Petr Gazdík, místopředseda ODS
Miloš Vystrčil i předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, který vůči hostitelům nasadil velmi nezdvořilý tón. Osobně pak delegáty vlídně pozdravili představitelé
partnerských stran a organizací z domova i ze zahraničí: Konfederace politických vězňů, Sdružení křesťanských seniorů, Sdružení žen KDU-ČSL, Orel, Mladí
lidovci, Mladí křesťanští demokraté, Kresťanskodemokratické hnutie (Slovensko), CSU (Německo), FIDESZ (Maďarsko), Evropská lidová strana (Evropský
parlament). Přinášíme několik inspirativních myšlenek.

Alojz Hlina
předseda KDH

„DĚLAJÍ VÁM TU NEPLECHU
NĚJACÍ SLOVÁCI...“
KDU-ČSL je naší partnerskou stranou.
Dlouhodobě. Vy jste křesťanští demokraté v Česku. My jsme křesťanští demokraté na Slovensku. KDH se po 26 letech
nedostala do Parlamentu. Je to svým způsobem paradox. Česká republika je jednou z nejsekularizovanějších evropských
zemí a křesťanské demokraty v Parlamentě má. Slovensko je jednou z nejkřesťanštějších evropských zemí a křesťanské demokraty v Parlamentě nemá. Vy
jste opravdu dobří a úspěšní. My máme
co dělat. (...) Vím dobře, že to tu u vás
máte docela zajímavé. Politická půda je
horká. Dělají vám tu neplechu nějací Slováci... Přejeme vám, abyste našli správné
řešení pro vaši složitou situaci. Ať najdete
rozumné řešení. Hodně štěstí, úsměvů
a pohody.

Manfred Weber
člen CSU, předseda lidovecké frakce
v Evropském parlamentu
SOUSTŘEDÍME SE NA VELKÉ
PROBLÉMY EVROPY
Evropa udělala řadu chyb. Příliš byrokracie, příliš krizového řízení, příliš zásahů
do každodenního života občanů. Během
posledních tří let jsme toho ale hodně
napravili. Soustředíme se na velké problémy. Ve srovnání s minulostí je projednáváno pouze 20 % nařízení. Velcí ve velkých věcech, malí v malých věcech. Vzali

jsme si poučení. (...) Společně se snažíme
vypořádat se současnými výzvami.
Musíme zastavit nelegální migraci. Posílili jsme Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž. Zpevnili jsme
ochranu hranic ve Středozemním moři
a podél celé balkánské cesty. Budoucnost
je nyní v našich rukou. Mnozí chtějí zničit
to, čeho jsme dosáhli. Vladimír Putin vede
válku na východní Ukrajině a v Sýrii. Nyní
se snaží získat vliv v Libyi. Usiluje o návrat zašlé síly Sovětského svazu. Usiluje
o slabou Evropu. To ho posiluje. Donald
Trump vítá brexit. Hlásá „Amerika na prvním místě“ a přitom vyhrožuje evropským
ﬁrmám. Ví, že sjednocená Evropská unie
je hospodářsky silnější než USA.

I uvnitř Evropy jsou populisté. Paní Le
Penová ve Francii, krajní pravice v Německu, Právo a spravedlnost v Polsku.
A zde v České republice pan Babiš a pan
Zeman. Babiš pohrdá politiky a říká, že
chce řídit tuto zemi jako ﬁrmu. Chová
se, jako by tuto zemi vlastnil. Je nepřijatelné, aby měl ministr ﬁnancí jakéhokoliv státu zároveň užitek ze státní pomoci.
Skutečný politik musí pracovat pro svou
zemi, ne pro sebe. Prezident Zeman na
setkání s Vladimírem Putinem dělá vtipy
o likvidaci kriticky smýšlejících novinářů.
V Rusku přitom bylo od roku 1990 zabito více než 360 žurnalistů. Prezidentský úřad, který jako první zastával Václav
Havel, si zaslouží větší respekt!
Je naším úkolem obhajovat a posilovat evropský způsob života. Evropa pro nás není
jenom jednotným hospodářským prostorem. Je společenstvím hodnot: znamená

demokracii, právní stát, jistoty a sociálně tržní hospodářství! Evropa je kontinentem založeným na křesťanských hodnotách. Jsme na to pyšní a zavazuje nás
to! Evropa je naše společná budoucnost.
A silná KDU-ČSL pod vedením Pavla Bělobrádka je budoucností České republiky!

Dara Murphy
místopředseda Evropské lidové strany

ŘÍKÁME LIDEM PRAVDU
KDU-ČSL, moje Fine Gael v Irsku a další
strany v rámci Evropské lidové strany
(EPP) – my všichni sdílíme tu nejlepší a nejpraktičtější politiku pro občany Evropské
unie. Měli bychom na to být patřičně hrdí.
A měli bychom hlasitě mluvit o tom, čeho
jsme my, Evropané, dosáhli. Zejména čeho
během posledních 60 let, kdy EU existuje,
dosáhly strany pravého středu.
Nikdy předtím jsme v Evropě nečelili tolika krizím najednou. Od migračních
a bezpečnostních hrozeb až po přetrvávající hospodářské obtíže, obavy ohledně
směřování Ruska, vzestup populistů na
Západě či brexit. Musíme společně pracovat na řešení všech těchto otázek. Musíme chránit to, čeho jsme v Evropě dosáhli – kontinentu, který už své problémy
neřeší násilím, ale diskusí a vyjednáváními. Dosáhli jsme míru a prosperity pro
víc než 500 milionů lidí, kteří žijí na nejdemokratičtějším kontinentu světa.
Každá z výzev, kterým Evropa čelí, je jiná
a vyžaduje jiná řešení. V jejich základě
ale existují určité fundamentální podobnosti – například stále stoupající tendence
populistických hnutí a stran, které se živí
lidským strachem. Strach pochází často
z ekonomických, bezpečnostních či jiných
obav a nejistot. Podstatou populismu je
parazitovat na lidském strachu, předstírat, že lze nalézt řešení, a přesto nikdy
neposkytnout žádné skutečné odpovědi,
které by tyto obavy zmírnily. Evropská lidová strana je i nadále politickou rodinou,
která lidem říká pravdu. Evropa není ideální, ale může se zlepšit. Tato zlepšení ale
mohou vycházet pouze z nás a z naší spolupráce v rámci EU. Ze spolupráce, která
je čestná a srozumitelná našim lidem.
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NAŠI POSLANCI

Jurečka bojuje
za menší obce
■ 5. 6. / Vláda schválila ministru zemědělství Jurečkovi materiál, který si klade
za cíl zlepšit obslužnost venkovských oblastí. Jde například o přímou podporu
prodejen v malých obcích. „Malé obce, zejména do tisíce obyvatel, nemají dost peněz
na to, aby si udržely dostatečnou občanskou
vybavenost. Ta je přitom pro kvalitní život
na venkově nezbytná,“ uvedl ministr Jurečka. O systémové podpoře bude jednat
s ministerstvy pro místní rozvoj, průmyslu
a obchodu, práce a sociálních věcí, vnitra
a ﬁnancí. Možností, jak pomoci venkovu,
je víc. Například změnou výběru daní, veřejnou podporou prodejen v malých obcích, kde jsou obchody ve ztrátě kvůli malému obratu, případně podporou samospráv. Obce do 500 obyvatel tvoří v České
republice více než polovinu ze všech 6258
obcí (přesně 3446).
(red)

Bělobrádek
k podnikatelům
■ 7. 6. / Pavel Bělobrádek promluvil
na konferenci Českomoravské záruční a rozvojové banky věnované podpoře
a budoucnosti podnikání. Zdůraznil, že
drobní a střední podnikatelé tvoří páteř
a sůl ekonomiky. Úspěšná ekonomika je
ekonomikou středního stavu: „V Německu dávají malé a střední podniky práci
70 % zaměstnanců. U nás pouze 50 %.
I proto je česká ekonomika méně výkonná než německá.“ Bělobrádek zdůraznil,
že „hlavní síla malého a středního sektoru je v jeho pružnosti a schopnosti rychleji uvádět do praxe výsledky vědy a výzkumu. Velké ﬁrmy obvykle nepřinášejí skutečné inovace a nové technologie. Vylepšují postupně nové vlastní výrobky, a když se
objeví něco nového, koupí větší celek, včetně malé či střední inovativní ﬁrmy.“ Apeloval na spolupráci ﬁrem a výzkumníků, která je zatím slabá: „Firmy u nás na
vývoj dávají pouze 1 % HDP, což je polovina doporučeného minima a čtvrtina částky, kterou na inovace vynakládají soukromníci v Izraeli, který je inovačním tygrem.“ Podpora start-upů a inovativních
ﬁrem má podle místopředsedy vlády
„stát na návratných dotacích a dotacích
s podílem na zisku, což by pomohlo aplikovanému výzkumu a inovacím v malých
a středních podnicích.“
(red)
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Klaška: KDU-ČSL
a podnikatelé v unii
Podnikatelé jsou součástí svobodné společnosti a motorem tržní ekonomiky, výrobci, zaměstnavateli a inovátory. Vytvářejí společenské bohatství. Protože tvořivost a podnikání podporujeme a protože
chceme diskutovat s podnikateli nad legislativou, vzniká „Hospodářská a podnikatelská unie“ (HPU) při KDU-ČSL. Co
nabízíme? Přímý kontakt a dialog s našimi vrcholnými politiky, zvláště s těmi,
kdo garantují hospodářskou politiku.
Možnost včas, už v připomínkovém řízení, vyjadřovat se k připravovaným zákonům, podávat návrhy a iniciovat změny.
K členství v HPU není třeba být členem
KDU-ČSL; předpokládá se jen základní názorová spřízněnost s programem
KDU-ČSL. Chcete-li se dovědět víc, napište na: hpu@kdu.cz.
Jaroslav Klaška
poslanec, člen hospodářského
výboru Sněmovny

Má se UNESCO
míchat do politiky?
Byl jsem vždy příznivcem aktivit UNESCO
coby ochránce kulturního dědictví. Bohužel jsem byl v posledních letech ostře
konfrontován s tím, jak se z této bohulibé
instituce stává jednoznačně lobbistická
organizace, která nadřazuje zájem a politiku palestinských aktivistů nad náboženská, historická a mezinárodněpolitická fakta. Zásadní otázka zní: Čí je Jeruzalém? Je to především jedno z nejstarších,
živoucích a tepoucích měst našeho světa.
Jeruzalém byl za 4000 let své existen-

ce 2x zničen, 23x obléhán, 52x napaden
a 44x dobyt. Mísí se v něm kultura židovská, křesťanská, arménská i islámská…
Poté co UNESCO letos v květnu přijalo rezoluci proti Izraeli, popírající izraelskou
svrchovanost nad Jeruzalémem, navrhl
jsem Poslanecké sněmovně označit
tuto rezoluci za nepřátelskou. Podpořili
mne poslanci skoro ze všech parlamentních stran. Odmítli jsme trvale nepřátelský postoj UNESCO k jednomu ze svých
členů a současně jsme vyzvali naši vládu,
aby se zasazovala o respekt k Jeruzalému
jako hlavnímu městu Izraele! Toto usnesení je adekvátně důrazné, jasně formulované a vyplývá z něj pro vládu jasný zahraničněpolitický úkol.
Novináři se mě ptali, zda nás toto usnesení v očích zahraniční veřejnosti nepoškodí. Vždyť UNESCO je dobrá značka a přivádí k nám turisty. Odpověděl jsem, že
vůbec, protože Česko má na světové turistické mapě pevné místo. Otázka zní opačně: Má se UNESCO tak zásadním způsobem vměšovat do politických záležitostí?“
Jan Bartošek
místopředseda
Poslanecké sněmovny a KDU-ČSL

Mír není
samozřejmost
Letos je to 75 let od seskoku parašutistů skupiny Out Distance v Ořechově u Telče. Na vzpomínkovém
setkání oslovil přítomné vysočinský
poslanec Vít Kaňkovský: „Chceme
uctít památku těch, kdo neváhali dát
všanc svůj život ve snaze urychlit návrat míru a svobody do své milované země. Jaké odhodlání a odvahu
v sobě našli lidé jako Adolf Opálka,
kteří se rozhodli seskočit do prostředí, kde jim hrozila smrt na každém
kroku? Naplňuje mě obdiv, uznání
a úcta k jejich hrdinství. V turbulencích dnešní doby, kdy mnohde eskalují konﬂikty a světem obchází strach
z terorismu, se pro nás význam slova
mír znásobuje. Pokoj, mír ani svoboda nejsou samozřejmost, automatický a neměnný stav. Patří k největším
hodnotám v kterékoli době a věřím,
že je dokážeme uchránit i pro naše
děti. Malíř a spisovatel Josef Čapek
řekl: Mír mezi národy je závislý na
míru v lidech samých. Ať jsou tyto
chvíle vzpomínek pro nás vodítkem
pro naši budoucnost.“
(hm)

KNIHA „NA ŽIVOT“

VZHŮRU K VOLBÁM!
Třeba s knihou Pavla Bělobrádka „Na život!“...
OSOBNĚ LADĚNÁ KNIHA PŘEDSEDY KDU-ČSL SE STÁVÁ POZVOLNA LETNÍM HITEM
Začíná léto. Prázdniny jsou posledním
klidným časem před ostrou volební kampaní, jež propukne v září. Pavlu Bělobrádkovi v této klidné době, nepoznamenané zatím předvolebním běsněním, vychází kniha „NA ŽIVOT! O mně, KDU-ČSL
a budoucnosti České republiky“. Jiní lídři
se můžou přetrhnout s vizemi, jiné strany
už utrácejí miliony za billboardy. Ne že
by vzdálená perspektiva a přerostlá papírová plocha na zacpané D1 nebyly důle-

žité. Ale sympatie se utváří jinak než projekcemi do vzdálené budoucnosti. Budují
se pozvolna, nejlépe na osobním základě.
Pavlova kniha je právě něco osobního.
Vlídná, srozumitelná, stručná a upřímná. Podle mého soudu osloví jak venkov, tak města, jak dělníky, tak akademiky, jak mladé, tak seniory. Nebojím se říct,
že tento jemný hlas bude mít sílu leckoho
přesvědčit o tom, že KDU-ČSL je ta správná a vlastně jediná možná volba. Knihy se

vydává tolik, kolik budou potřebovat členové KDU-ČSL, jejich rodiny, sympatizanti i prostě jen zvědavci. Tak neváhejte! Doptejte se na ni předsedů svých místních
organizací, informujte se na ni u svých
krajských a okresních tajemníků. Na této
stránce si prohlédněte fotograﬁe z prezentace a přečtěte si, co o ní řekl Petr Pithart,
ředitel nakladatelství Academia Jiří Padevět i naše milá Zuzana Roithová.
Pavel Mareš

PETR PITHART
Je to talent z jednoho kusu
Známe, víme, jak Pavel mluví. A teď víme
i to, jak píše. A věřte mi: mluví a píše tak,
jak myslí a jak jedná. To je moje resumé:
ta kniha dokazuje, že Pavel je z jednoho
kusu. Všechny ty způsoby, jak o sobě dává
vědět, do sebe zapadají. To je dneska vzácné. Jeho styl je stejně tak strohý, lakonický,
jako jeho verbální projev. Pavel je pro mne
ještě věrohodnější, možno-li, než byl, poté
co jsem si tu knihu přečetl. Pavel je talent,
má nenápadné charisma, které lidé začínají objevovat. A ta kniha jim v tom pomůže.

se Pavlovi podařilo sdělit i lidu obecnému, že i mezi politiky jsou úplně normální lidé. Jeho příběh je obyčejně neobyčejný a jeho příběh v české politice, já doufám, bude pokračovat. Já bych si docela
přál, aby všichni vrcholní politici byli donuceni napsat podobnou knihu. Ono by
se pak totiž poznalo, kdo to myslí skutečně vážně a kdo je jenom kašpárek. A Pavel
rozhodně kašpárek není.

reagovat na podněty zvenčí. Všimla jsem
si, že je to člověk (aniž bych tehdy věděla
něco o jeho nemoci), který má v sobě jakousi moudrost, jež jakoby nepřísluší jeho
věku. Všechno toto se zúročilo na sjezdu ve Ždáru, kde jsme ho před lety zvolili do svého čela, v situaci, kdy strana padla
na dno, kdy bylo jasné, podle mé úvahy
i podle úvahy dalších kolegů, že strana už
nemá co ztratit, že může jen získat, pokud
ji povedou mladí, talentovaní a naprosto
zapálení lidé. Mám velkou radost, kam to
Pavel dotáhl a kam to dotáhla KDU-ČSL.
Jako sudička si dovolím prohlásit, že to
dotáhne ještě dál, a mám taky radost z té
knihy. Mám z ní radost nejen proto, že v ní
popsal svoji pouť kluka z Náchoda, ale že
podstatnou část té knihy věnoval také vysvětlování, velmi jednoduchému, stručnému a srozumitelnému, toho, kdo jsou
křesťanští demokraté.

JIŘÍ PADEVĚT
Obyčejně neobyčejný příběh
Kniha není obsáhlá, ale přesto je v ní řečeno to podstatné: totiž to, jaký Pavel Bělobrádek je. Ono se to totiž lépe pozná z projevu psaného než mluveného. Já věřím, že

ZUZANA ROITHOVÁ
Mám radost, kam to dotáhl
Jsem ráda, že moje celoživotní předsevzetí vybírat si k sobě (nebo vedle sebe) talentované, mladé a charakterní lidi se vyplnilo i v případě Pavla Bělobrádka. V kampani ve volbách do Evropského parlamentu
2009 jsem si všimla jeho vysoké inteligence, všimla jsem si schopnosti improvizovat a všimla jsem si i jeho velké schopnosti
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SJEZDOVÝ KALEIDOSKOP

Radan Dolejš a jeho patrola Šlapeto se postarali
o hudební uvítání účastníků sjezdu.

Dagmar Pecková a Ondřej Gregor Brzobohatý se
postarali o zcela originální provedení české hymny.

Jaký potenciál vidí Mladí lidovci v koalici
s hnutím STAN? Zde náměty.

Lidovecké ženy by měly příště v hojnější míře kandidovat na
vysoké stranické funkce. Povede je k tomu Zuzana Roithová?

Pražské VY-NI-KA-JÍ-CÍ koláčky sester boromejek
se vyrovnají všemu lahodnému z Moravěnky...

Svatováclavský chorál se zpíval dvakrát. Poprvé při představení
kulturní památky: praporu sv. Václava z Řep. Vedle Pavla
Bělobrádka předseda pražských lidovců Jan Wolf.

Generální sekretář Pavel Hořava. Jinými slovy:
„ministr financí, vnitra a místního rozvoje“
KDU-ČSL v jedné osobě.

Byli s námi na začátku, během i v závěru sjezdu.
Moderátoři Marie Jílková a Jan Decker. Děkujeme!

Fotograﬁe použité v tomto čísle Nového HLASu pořídili Zdeňka Hanáková a Stanislav Kolařík. Děkujeme.
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TIPY NA VOLEBNÍ KAMPAŇ

MOJE VOLEBNÍ KAMPAÒ + 4 TIPY
ŠEPTANDA, NÁVŠTĚVA a spol.
Každý úspěch politické strany je součin, ne součet různých dobře
nasměrovaných aktivit. Základem volebního úspěchu KDU-ČSL
byla vždy dobrá pověst lidovců – zpravidla spolehlivá práce ve
vládě a v parlamentu. Dobrá pověst je základ, ale sama nestačí.
Volební kampaň má dvojí úlohu:
a) Připomenout nápaditým způsobem, že jsme byli – a budeme
i dále – fakt dobří, kompetentní. A že je na nás spolehnutí.
b) Zprostředkovat, co chceme pro občany a společnost udělat
v dalších čtyřech letech. Lidovcům sluší lidovost = dobré,
praktické a realistické nápady.

1. Pøijïte k volbám

a vezmìte s sebou další dva

Přijít k volbám a oslavit tak svátek demokracie je to nejmenší.
Přesto se ale řada starších spoluobčanů často rozhoduje, zda
vůbec vážit cestu. Nevědí, kde je jejich volební místnost, nebo
se prostě chystají zapomenout. My o jejich hlasy stojíme! Proto
koalici Lidovců a Starostů velmi pomůžete tím, když se k volbám vypravíte – a vezmete s sebou 1 nebo 2 další sousedy, kteří
by normálně třeba nešli.

2. Pomozte naplánovat akci
Přes léto i na podzim se chystá spousta výletů, besed, plesů a jiných společenských akcí. Prosím nezapomeňte na tyto akce pozvat kandidáty Lidovců a Starostů. Pokud jste sami mezi organizátory, stačí se obrátit na krajskou kancelář KDU-ČSL a informovat, jak nejlépe se mohou kandidáti zapojit. Pokud nevíte,
zda je pozvání vhodné, můžete o konání pěkné akce jen informovat krajskou kancelář a oni se už sami domluví s organizátorem. (Seznam kontaktních osob a jejich telefonů na str. 20.)

Volební kampaň se dnes odehrává na mnoha úrovních, platformách a v pestrých formách. Důležitá jsou média, televize. Stále
důležitější jsou sociální sítě, například facebook, který pracuje
s krátkými spoty, videem, obrázky, grafy. Význam billboardů je
menší: mají své místo spíše jen pro připomenutí.
Naprosto klíčovou roli má ovšem neustále a setrvale to, čemu
česky říkáme „šeptanda“, „tichá pošta“ nebo „ústní podání“. Lidé
dají zkrátka na naše doporučení víc, než si myslíme. Úplně nejlépe funguje a vztah ke KDU-ČSL upevňuje pravidelná, neútočná,
věrohodná obhajoba našich postojů a naší politiky.
Zde je několik námětů pro ty, kdo by snad pochybovali,
že jejich jednotlivý hlas zmůže
chyb
hybo
málo.
má
ál Platí pravý opak: ZMŮŽE STRAŠNĚ
MOC! Prosíme, zapojte se. A zpráva naMO
M
konec: v září vydáváme speciální číslo
k
Nového HLASu věnované jenom volbám, které poslouží také jako volební materiál.
Pavel Mareš
šéfredaktor
Nového HLASu

3. Pøiložte (na
(n chvilku) ruku k dílu
V kampani se hodí opravdu každý člověk a každá ruka. Někdo
může rozvážet materiály po okolí, jiný může ohlídat stánek s letáky. Nejde o údernické závazky ničící rodinnou pohodu. Kampaň bude dlouhá a každý, kdo může věnovat pár hodin odpoledne kampani, nám velmi pomůže. Můžete hlídat skákací hrad, rozdávat občerstvení nebo jen přijít a svojí přítomností kampaň podpořit.

4. Akce PLOTY a letáky do vašeho okolí
Pro odvážné a hrdé členy KDU-ČSL je tu známá akce Ploty. Prostřednictvím tajemníků můžete dát k dispozici své ploty nebo balkon. Ale škoda také každého nerozdaného letáku. Ať žijete v panelovém domě či rezidenční čtvrti, pomůžete nám, když v ulici
do schránek roznesete letáky nebo volební noviny. Každý vchod,
každá schránka se počítá. Materiály vám rád dá váš předseda místní organizace nebo krajská kancelář. Stačí jedna smska kontaktní
osobě – podívejte se na stranu 20!

Dìkujeme!
Václav Pláteník, volební manažer,
Celostátní volební štáb KDU-ČSL
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TO JSOU VAŠI
POMOCNÍCI V KRAJÍCH!
Můžeme prosím počítat s Vaší pomocí v kampani?
Povedeme sebevědomou, pozitivní kampaň, za kterou se nebudete muset stydět.
S jakoukoliv otázkou, žádostí, nabídkou či prosbou, týkající se voleb a kampaně,
se můžete ve svém kraji obrátit na tyto kontaktní osoby.

kraj

jméno

telefon

e-mail

PHA

Miroslava Mencová

607 923 996

kt.praha@kdu.cz

STC

Petr Dvořák

731 603 832

kt.stredocesky@kdu.cz

PLZ

Oldřich Rozšafný

602 423 742

kt.plzensky@kdu.cz

KVA

Miluše Stehnová

603 226 576

kt.karlovarsky@kdu.cz

ULA

Roman Gaudyn

606 853 485

kt.ustecky@kdu.cz

LIB

Romana Charvátová

737 273 880

kt.liberecky@kdu.cz

HKR

Martin Machů

731 643 436

kt.kralovehradecky@kdu.cz

PCE

František Jelínek

731 603 871

kt.pardubicky@kdu.cz

JHC

Šimon Heller

739 385 296

kt.jihocesky@kdu.cz

VYS

Josef Herbrych

603 866 910

kt.vysocina@kdu.cz

JHM

Petr Cajzl

739 673 476

kt.jihomoravsky@kdu.cz

ZLN

Karla Vaculínová

737 273 890

kt.zlinsky@kdu.cz

OLM

Jitka Brabcová

724 285 157

kt.olomoucky@kdu.cz

MSL

Ivana Váňová

736 660 923

kt.moravskoslezsky@kdu.cz

nový

Hlas

Objednávejte
LAS
volební Nový H
e
přes SMS na čísl
731 140 909

Co chce KDU-ČSL
SL
pro naše občany, pro naše
rodiny a pro náš stát?
Odpověď najdete v mimořádném volebním čísle
Nového HLASu 20. září 2017.
Objednejte ho pro své přátele a známé!
Napište nám na číslo 731 140 909 SMS ve tvaru
NH JMENO PRIJMENI ULICE CISLO MESTO PSC
(vzor NH marie kychava susilova 10 prerov 750 02)
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