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Z REDAKČNÍHO STOLU

Osmičky
Letos je to samé
osmičkové výročí.
Nejprve založení republiky a pak už jen samé tragédie:
Mnichov 38, Únor 48 a Invaze 68. Pro
lidovce nebyl rok 1968 snahou o reformu bolševického socialismu, ale
pokusem vzepřít se komunismu a vrátit se k normálním poměrům. Mnoho
starších členů naší strany se začalo
angažovat právě v tom roce.
Co se vám vybaví, když se řekne 26.
červen 1968? Tento den byla oficiálně prohlášena za nepřípustnou
cenzura. Začala nejsvobodnější a nejkratší část roku 68. Odpusťte. Mně se
přitom vždycky připomene Jiří Kodet
v Hřebejkových Pelíšcích a jeho výkřik: „Proletáři všech zemí, vyližte si
pr.el!“ A teď vážně. Pro nás, vyrůstající ve svobodných poměrech, je denní
přísná státní kontrola svobody projevu nejspíš něco nepředstavitelného.
Ale v Číně, Rusku a dalších polodiktaturách s demokratickým nátěrem je
cenzura a kontrola médií holou skutečností. Cenzura začíná tam, kde se
bojím, že za slušně projevenou veřejnou
kritiku zaplatím ztrátou pracovního
místa nebo politickou mstou. Važme si
svobody projevu a zbytku svobodných
médií. Svoboda slova nesmí znamenat
lži, sprostoty ani úmyslné šíření hoaxů
a falešných zpráv.
Pavel Mareš
šéfredaktor

KDU-ČSL v čase před
komunálními volbami
a vzájemně se inspirovat. Letos jsme oproti
minulým ročníkům specifikovaly oblasti, v nichž
mohou být političky za
KDU-ČSL nominovány. Zde je výčet: 1. životní prostředí, 2. školství, 3. sociální politika, 4. IT technologie, 5. kultura, sport
a volný čas. Vítězky za kraj vybírají krajská
vedení Sdružení žen ve spolupráci s krajským vedením KDU-ČSL. Jsme napjaté,
jaké nominace se sejdou a jestli najdeme
úspěšné političky ve všech pěti oblastech!
Slavnostní předání ocenění proběhne 25.
září v Senátu v Praze. Oceněné političky
se zúčastní i Celostátního výboru KDUČSL v paláci Charitas. Bližší informace
na webu: zeny.kdu.cz a v příštím čísle
Nového HLASu.
Zdenka Kumstýřová
místopředsedkyně Sdružení žen KDU-ČSL

Benešík proti
Junckerovi
  7. 5. / KDU-ČSL se důrazně ohradila
proti účasti Jeana-Claudea Junckera na
oslavách narození Karla Marxe v Trevíru.
„Významný člen Evropské lidové strany
musí zvažovat, komu dává legitimitu. Je
to výraz neúcty k milionům obětí komu-

Naše politička 2018
Cílem soutěže „Naše politička“ je zviditelnit a ocenit aktivní a úspěšné členky
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Vzhůru do Evropy!
  19. 5. / V květnu
2019 proběhnou volby
do Evropského parlamentu. KDU-ČSL si
jako první určila pořadí
svých kandidátů. Voliteli byli členové
Celostátní konference, kteří mohli udělit
až 3 hlasy. Kandidáti přednesli své vize,
sdělili svůj pohled na řešení migrační krize
a čelili dotazům. Primární volby skončily
takto: 1. Pavel Svoboda; 2. Tomáš
Zdechovský; 3. Michaela Šojdrová; 4.
Jaroslav Suchý; 5. Ondřej Benešík; 6.
František Talíř; 7. Lukáš Curylo; 8. Eva
Šilerová; 9. Eduard Hulicius; 10. Hayato
Josef Okamura. Gratulujeme a přejeme
hodně zdaru! (red)

Lidovecký kalendář
2019
Ústřední kancelář KDU-ČSL připravuje
stolní kalendář na rok 2019 k 100. výročí
vzniku Československé strany lidové.
Prosíme čtenáře o zaslání historických
fotek a jiných materiálů, které se vážou k historii ČSL. Posílejte na adresu:
Ústřední kancelář KDU-ČSL, Karlovo náměstí 5, Praha 2, 128 00. Případně kvalitní
skeny na e-mail: cacakova@kdu.cz. (red)

Na Říp!
Jménem Předsednictva KDU-ČSL
vás všechny srdečně zveme na pouť
KDU‑ČSL na horu Říp, která se koná
20. října 2018. Podrobnosti k organizaci celé akce uveřejníme v příštím
čísle Nového HLASu.
Jiří Mihola

Michaelo, díky!
Statečný souboj svedla naše krajská radní
Michaela Blahová v doplňovacích senátních volbách na Zlínsku. První kolo vyhrála se ziskem 4118 hlasů (24,18 %).
Nechala za sebou takové „šajby“, jako je
zlínský primátor Adámek (STAN). V 2.
kole prohrála s nezávislým kandidátem
Tomášem Goláněm v poměru 5148 : 5991
hl. (46,2 : 53,8 %). Za vynikající reprezentaci KDU-ČSL jí poděkovala červnová
Celostátní konference. (red)

ospravedlňoval použití násilí ve společnosti. Nabádal ke zrušení soukromého
vlastnictví. To byl začátek zhoubné ideologie, která uvrhla i naši republiku do
temného období totality,“ dodal Benešík.

Omluva
nistických režimů po celém světě, včetně
obětí z řad československých křesťanských
demokratů,“ sdělil v komuniké poslanec
a předseda Výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík. „Nelze souhlasit
s tím, že Marx byl jen filozof a není odpovědný za šíření svých myšlenek. Otevřeně

Omlouváme se těm, kdo se starají
o nástěnky a vývěsky, za pozdní doručení plakátků ke Dni matek. Někde
byl Nový HLAS doručen včas, jinde
ne. Příště na to budeme pamatovat
včasnějším termínem doručení. (pm)

SLOVO PŘEDSEDY

Tradice, hodnoty
a kořeny tvoří živý
kmen demokracie
Vážení bratři, milé sestry,
čeká nás léto a po něm podzimní komunální a senátní volby. Ty se budou bohužel konat v situaci, kdy se poprvé
od roku 1989 vrací k moci komunisté. O to větší odpovědnost leží na demokratických stranách, tedy i na nás.
Nebojujeme totiž jen za sebe, ale za budoucnost celé České republiky.

Známe komunisty a jejich „prstíčky“...
Na celostátní politiku dnes opravdu není hezký pohled. Komunisté si nejen diktují program vlády a obsazují klíčové posty
ve státních firmách, ale kádrují ministry a tlačí na opuštění prozápadní orientace naší země. Ne všude se jim vše daří, ne
vše zatím řekli zcela nahlas a otevřeně. Ale známe komunisty a jejich pověstné „jen dva prstíčky strčíme“…
Kdo může za to, že KSČM, navzdory nejhoršímu volebnímu výsledku, získala tolik moci? V první řadě hnutí ANO s podporou prezidenta. Ti s SPD a KSČM tvoří pevný blok. Hnutí ANO mělo jako vítěz voleb možnost sestavit několik většinových
koalic bez vlivu extremistů. Odmítlo je, a to jen kvůli touze předsedy Babiše po postu premiéra za každou cenu. Jiné vyzývá
k státotvornému přístupu, ale sám ho schopen není.

Dejme lidem šanci na změnu k lepšímu
Nebrečme však nad rozlitým mlékem. Udělejme maximum, aby se vládní sestavě s komunisty, jištěné SPD a komandované
prezidentem, nepodařilo zničit svobodu a demokracii. V komunálních a senátních volbách musíme zabojovat za naše hodnoty a za zachování polistopadového vývoje. Využijme síly probouzející se občanské společnosti. Lidé nejsou k demontáži
demokracie lhostejní. Dejme jim důvod nás volit, dejme jim šanci na změnu k lepšímu!
Význam horní komory pro zachování svobody roste. To je také důvod, proč kandiduji do Senátu – jako jediný z předsedů
demokratických parlamentních stran. Chci tím dát najevo, jak velký význam KDU-ČSL přikládá obraně principů, na nichž
byla postavena naše republika. A pouze těmito ideály se také může udržet.

Minulost, současnost a budoucnost demokracie
V komunální politice jsme tradičně silní a odsud se často generují naše osobnosti. I zde je každý hlas důležitý. Nečeká nás
lehká doba. Ale člověk i strana rostou s velikostí úkolů. V roce stoletého výročí našeho moderního státu a nadcházejícího sta
let od založení KDU-ČSL ukažme, že slova tradice, hodnoty, kořeny nejsou jen floskule, ale že tvoří živý kmen demokracie,
který čerpá sílu z minulosti, žije pro současnost a roste k budoucnosti.
Bratři a sestry, přeji Vám klidné a šťastné léto s rodinami a blízkými. Je třeba načerpat síly k úkolu, který nás čeká na
podzim. Jsem si jist, že v komunálních a senátních volbách uspějeme a nejen posílíme pozici KDU-ČSL, ale pomůžeme
i české demokracii. Věřím, že tak jako vždy uděláte pro úspěch vše!
S pozdravem
Zdař Bůh!
Pavel Bělobrádek

N O V Ý H LA S • L É T O 2 0 1 8

3

KDU-ČSL A MANŽELSTVÍ

Rodina a manželství pod ochranou zákona

Manželství si zasluhuje zvláštní uznání
a ústavní ochranu.

KDU-ČSL patří do rodiny evropských
konzervativních stran. Vždy nám
byla vlastní hodnotová politika, tedy
ochrana tradičních hodnot naší evropské civilizace, jež vycházejí z židovsko-křesťanských kořenů. I to je jeden
z důvodů, proč přicházíme s návrhem novely Listiny základních práv
a svobod.
Chceme v článku 32 Listiny doplnit stávající ústavní ochranu rodiny o ochranu
jednoho z jejích hlavních pilířů: manželství jakožto svazku muže a ženy. Potřeba
poskytnout manželskému svazku coby
jednomu ze základních kamenů společnosti zvláštní uznání a ústavní ochranu je
v dnešní turbulentní době, v níž se setkáváme se snahami o relativizaci či bourání
těch nejosvědčenějších vzorů, aktuálnější
než dříve.
Rodina a rodinný život ze své podstaty
náleží do bytostně soukromé sféry života
člověka. Rodina ovšem nenahraditelně
a v podstatě výlučně plní funkce, bez kterých není život lidské společnosti jako
celku vůbec myslitelný. Je tedy úkolem
státu, aby zároveň respektoval nezávislost a vnitřní život rodiny a zároveň

Manželství je svazek
muže a ženy
 istina základních práv a svoL
bod (čl. 32)
Současné znění: „Rodičovství a rodina
jsou pod ochranou zákona. Zvláštní
ochrana dětí a mladistvých je zaručena.“
Chceme: „Rodičovství, rodina
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rodinu uznával, poskytoval jí ochranu
a pomáhal jí v nesnázích.
Jádrem takové rodiny je manželský svazek muže a ženy. Tato podoba rodiny
je v našem kulturním okruhu pevně zakotvena bez nadsázky několik tisíc let.
Její definici najdeme v římském právu.
Sledujeme postupné prosazení monogamního svazku ve starém Izraeli a manželství muže a ženy jako svátost v křesťanství. Štěstí v podobě úplné rodiny
a šťastného manželství nemá bohužel
každý. Prožívá-li rodina v dnešním světě
určitou krizi a erozi, není úlohou státu
rezignovat na její podporu, ale naopak ji
více a intenzivněji podporovat. K tomuto
cíli a k vytváření pozitivních vzorů směřuje i naše novela.
Manželství muže a ženy má potenciál
naplnit všechny hlavní funkce rodiny,
zvláště přivést na svět další generaci a vychovat ji v nenahraditelné, vzájemně nezastupitelné a komplementárně působící
mateřské i otcovské lásce i vzoru. Institut
manželství muže a ženy, který se v průběhu dějin a takto mimořádným a dlouhodobým způsobem osvědčil, si zasluhuje tu nejvyšší ochranu a úctu, a nikoli
svévolné experimenty a pokusy „vylepšit“

a manželství jako svazek muže a ženy
jsou pod ochranou zákona. Zvláštní
ochrana dětí a mladistvých je zaručena.“
Polská ústava
„Małżeństwo jako związek kobiety
i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo
i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną
i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.“

a přetvořit jej podle momentálních krátkodobých trendů.
Právo mužů a žen na uzavření manželství
vyplývá i z významných dokumentů mezinárodního práva, jako jsou Všeobecná
deklarace lidských práv či Evropská
úmluva o ochraně lidských práv. V posledních letech se obdobná ustanovení,
chránící manželství jako svazek muže
a ženy, objevila v ústavách nejbližších
evropských států: Slovenska, Maďarska
a Polska. Česká republika je tedy v současnosti posledním státem Visegrádské
čtyřky, jejíž ústavní pořádek dosud nechrání manželství jako svazek muže
a ženy. Zvláštní ochrana manželství ale
plyne i z ústav Německa, Itálie, pobaltských států aj. Obsahovala ji i prvorepubliková Ústava československá. Podobné
ustanovení má tedy v ústavním pořádku
nezpochybnitelné místo.
Pod můj návrh se připojilo 37 poslanců
demokratických stran (včetně celého
klubu KDU-ČSL kromě Jana Čižinského).
Na podzim budeme hledat podporu napříč všemi stranami. K tématu připravujeme odborný seminář. Na půdě Aliance
pro rodinu pak vzniká podpůrná petice
veřejnosti, kterou prostřednictvím krajských tajemníků KDU-ČSL, Mladých
křesťanských demokratů, Mladých lidovců a dalších organizací během dalších týdnů rozšíříme mezi členy a příznivce KDU-ČSL. Za to, že se svým
podpisem připojíte k podpoře novely
Listiny základních práv a svobod, předem děkuji. Váš hlas se stane podpůrným argumentem v parlamentní diskusi!
PETICI ČTĚTE NA STR. 16.
Marek Výborný
poslanec pro Pardubický
kraj, člen Ústavně právního výboru Poslanecké
sněmovny

Slovenská ústava
„Manželstvo je jedinečný zväzok medzi
mužom a ženou. Slovenská republika
manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona.
Zaručuje sa osobitná ochrana detí
a mladistvých.“

NAŠI POSLANCI

Vyhráli jsme: kvóty jsou minulostí
když řekla, že takováto rozhodnutí musí
být napříště přijímána jednomyslně, a ne
pouze kvalifikovanou většinou.

Stále více spojenců

Německá kancléřka Angela Merkelová
uznala, že jsme s povinnými kvótami na
uprchlíky měli pravdu. Neosvědčily se
a nikdy neměly být menšině vnucovány
silou. Co to znamená?
Za prvé zřejmě padla hrozba, že budeme
v otázce kvót znovu přehlasováváni. Za
druhé se potvrdilo, že má smysl v Evropské
unii důsledně hájit své zájmy a věcně argumentovat. Za třetí: je tu naděje, že migrační krizi už nebudou moci zneužívat
populisté a extremisté. Je příznačné, že
kancléřka své zásadní prohlášení ke kvótám pronesla na jednání špiček Evropské
lidové strany. Právě na této půdě od roku
2015 KDU-ČSL důsledně prosazovala
náš pohled na řešení problému migrace.
Říkali jsme, že povinné kvóty nebudou
fungovat a migraci je třeba zastavit mimo
hranice EU. To druhé se nakonec realizovalo díky dohodě s Tureckem. A povinné
kvóty Angela Merkelová pohřbila teď,

Nebyli jsme v tom sami. KDU-ČSL měla
spojence. Maďarský premiér Viktor Orbán,
jehož strana FIDESZ patří do Evropské lidové strany. Navzdory pověsti, kterou má
u některých liberálů, není Orbán při jednání v Bruselu žádný čert, ale velmi proevropský politik. Naším spojencem je i bývalý bavorský premiér a nynější spolkový
ministr vnitra Horst Seehofer, který byl po
zemích V4 prvním západním politikem,
který uznal, že maďarský plot pomohl
chránit EU. Později se přidal i Sebastian
Kurz, předseda rakouských lidovců a nynější kancléř, který stejně jako my říká,
že EU musí důsledně chránit své hranice.
Sám jsem naše národní zájmy a názory
prosazoval nejen na jednáních v Bruselu,
ale i na dvou cestách do Berlína, včetně
návštěvy kancléřství.
Čas nám tedy dal za pravdu. Jde o významné vítězství, které ukazuje, že v půlmiliardové EU mohou mít i malá strana
(KDU-ČSL) a malá země (ČR) pravdu
a mohou o ní přesvědčit ostatní. Ti, kdo
vykřikovali, že máme hned vystoupit
z EU, pravdu neměli. A hned dvakrát.
Mýlili se v tom, že v Unii nemáme šanci
cokoli změnit. Spletli se i v tom, že sami
bychom se migraci ubránili lépe. V roce
2001 k nám nelegálně přišly desetitisíce
lidí z neklidné bývalé Jugoslávie. Tehdy

jsme nebyli v Unii. Hranice hlídalo dvacet tisíc pohraničníků. A premiérem byl
Miloš Zeman, podporovaný díky opoziční
smlouvě Václavem Klausem.

Flexibilní solidarita
Co bude dál, závisí i na nás. Musíme dále
důsledně hájit své zájmy a hledat spojence. Situace nám nahrává. Země V4
mají na své straně Rakousko, nyní v zásadě i Německo a proti kvótám se již dříve
vyslovila Francie. Musíme ovšem zůstat
konstruktivní. Česká republika místo přijímání migrantů z Afriky a Blízkého východu už dlouho pomáhá jinak. Nabízíme
útočiště lidem z Ukrajiny, posíláme své policisty do Řecka a Itálie, v rámci zahraniční
pomoci zlepšujeme podmínky v táborech,
což pomáhá udržet uprchlíky mimo EU.
Nyní tento princip flexibilní solidarity
uznala i Angela Merkelová. Nejsme
sobci. Jsme racionální a pomáháme tak,
abychom sami sebe nezničili. Kdo říká, že
nemáme pomáhat vůbec, pak se nejen nechová křesťansky, ale navíc jedná hloupě,
protože je v našem zájmu udržet migraci
mimo naše hranice.
Bitvu o povinné kvóty jsme tedy vyhráli.
To nás rozhodně nemá vést k sebeuspokojení, ale naopak k daleko větší aktivitě
v EU a ke společnému hájení našich zájmů.
Malý je jen ten, kdo se malým cítí.
Pavel Bělobrádek
předseda KDU-ČSL

ÍRÁN A POKRYTECTVÍ OKAMUROVCŮ

Jak se chová SPD v praxi? Okamurovci straší islámem a venčí prasata u mešit. A pak podpoří vývoz do Íránu... KDU-ČSL dělá
reálnou zahraniční politiku a vývoz technologií pro jadernou elektrárnu v Íránu, zemi, kde vládne politický islám a režim
financuje terorismus, jsme odmítli. Hlasování jasně ukázalo, kdo se snaží nasbírat laciné politické body a kdo to myslí vážně.
Ondřej Benešík

Jsme proti zdanění
církevních náhrad!
„I začátečník v oblasti práva musí jasně vědět, že nelze zpochybnit platně uzavřené
smlouvy. Tahle cesta je prostě slepá. To,
že ji Babiš dělá, je čirý populismus a nadbíhání komunistům.“
Marian Jurečka
„Babišova touha vládnout je tak velká, že

souhlasí s nehoráznými nároky komunistů
a je ochoten porušit závazky dané církvím a náboženským společnostem. Co nás
ještě čeká?“
Pavel Svoboda
„Skandální a nemístné! Odmítáme zásahy
do platných smluv mezi státem a církvemi.
Stát má být tím, kdo podepsané a uzavřené smlouvy garantuje.“
Marek Výborný

„Je úsměvné, že zloději a zločinci si dnes
diktují podmínky, za jakých má být ukradený majetek vydán. A dokonce ho chtějí
zdanit... Oběti komunismu se musí obracet v hrobě.“
Tomáš Zdechovský
„Andrej Babiš dříve oprávněnost církevních restitucí a náhrad nezpochybňoval.
Nyní bohužel podléhá vydírání od KSČM.“
Daniel Herman
N O V Ý H LA S • L É T O 2 0 1 8
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KDU-ČSL PRO DOSTUPNÉ BYDLENÍ

Zodpovědně k dostupnému bydlení
KDU-ČSL tady vždycky byla hlavně pro střední třídu. Jedním
z hlavních celostátních i brněnských témat jsou vysoké ceny
nájmů a bytů.
Už dříve jsem na stránkách Nového HLASu informoval o tom,
jak jsme změnili pravidla nájmů městských bytů v Brně. To,
k čemu směřujeme jak v nájemním, tak vlastnickém bydlení, je
dostupné bydlení pro všechny obyvatele města. V červnu jsme
v Brně schválili Strategii bydlení 2018–2030, kam se mi podařilo prosadit řadu prvků zodpovědné křesťanskodemokratické
politiky. Současně s tím jsme si nechali udělat průzkum, co lidé
očekávají od města v oblasti bydlení, abychom co nejvíce reflektovali jejich skutečné potřeby.

Skutečné potřeby lidí
Strategií bydlení města chceme vyřešit současnou krizi v oblasti
bydlení a zároveň předcházet podobným problémům v budoucnosti. Proto klademe ten samý důraz na péči a na rekonstrukci
stávajícího bytového fondu, na rozvoj všech forem bytové výstavby, na podporu bydlení lidí se specifickými potřebami i na
zajištění kvalitní komunikace s občany, soukromými staviteli
a dalšími partnery.
Zní to hezky, ale asi vás zajímá to, jak konkrétně chceme tyto cíle
naplnit. Při nové výstavbě je v první řadě důležitá provázanost se
soukromým sektorem. Město nemusí zajišťovat všechno, stačí,
když vytvoří podmínky, aby přitáhlo investory. Proto musíme
pomoci s výstavbou páteřní infrastruktury (kanalizace, silnice,
zavedení tramvajových linek, atd.) a občanské vybavenosti.
Stavět lze na okraji města, ale stejně tak musíme dbát na využití
zastavěných a nevyužitých ploch v centru (majetkové scelování
brownfieldů, využívání proluk).

Specifické potřeby
Důležitá je i podpora výstavby bytů určených pro specifické účely.
Skvělým příkladem jsou startovací byty, ve kterých si mladí lidé
dokážou během 3 až 4 let našetřit základ na hypotéku nebo do
družstevního bydlení. Stejně tak ale chceme zajistit důstojný

Příspěvky a doplatky na bydlení
KDU-ČSL požádala v červnu o svolání mimořádné schůze
Poslanecké sněmovny kvůli připravovaným změnám u vyplácení příspěvku a doplatku na bydlení. Lidovci odmítají záměr
ministerstva práce a sociálních věcí, který by podle mohl zvýšit
riziko chudoby až u čtvrt milionu domácností, zejména rodin
s dětmi a seniorů. Žádost o svolání mimořádné schůze podepsalo přes 40 zákonodárců z klubů KDU-ČSL, Pirátů, TOP 09
a Starostů. Podle poslance Čižinského by podle nových pravidel dosáhlo na dávky méně lidí. Příspěvky by se navíc neměly
pravidelně zvyšovat, neboť podle ministerstva už ceny bydlení
nerostou. Doplatky na bydlení by se nově měly vypočítávat
pouze z průměrných cen nájmů v obecních bytech, zatímco
nyní se do průměru započítávaly i komerční nájmy, jež jsou
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život našim seniorům a handicapovaným. Proto pro ně stavíme
speciální bezbariérové byty v domech, kde má zázemí i pečovatelská služba, kterou mohou, ale nemusí využívat. A konečně je
důležité nezapomínat na potřebné a mít připraveny byty i pro
sociálně slabé.
Zmínil jsem družstevní bydlení, a protože systém, kterým se vydáváme v Brně, je do jisté míry unikátní, chtěl bych se mu věnovat
více. Brněnský model družstevního bydlení pomáhá lidem, kteří
pracují, mají nějaký základní příjem, ale tento příjem není natolik
vysoký, aby dokázali získat hypoteční úvěr. Přesto jsou schopni
měsíčně splácet 10–12 000 Kč. Typicky jde například o pár, který
má společný čistý příjem mezi 25 až 45 000 Kč.

Město jako aktér
družstevního bydlení
Do družstva vstoupí město jako garant celého projektu a přispívá
hodnotou pozemku a zároveň si na sebe bere úvěr na výstavbu
bytového domu. Lidé do družstva vstupují coby fyzické osoby
s vkladem 400 000 Kč. Poté budou pravidelně splácet 10–12
tisíc a tím si postupně byt odkupovat. Město je členem družstva až do vyplacení podílu na pozemku, poté se z družstevního
spoluvlastnictví stahuje. Takto nastavené družstevní bydlení
otevírá cestu lidem ze střední třídy a mladým rodinám k získání
vlastního bydlení bez přemrštěných marží, které jsou způsobeny
nedostatkem bytů na trhu.
KDU-ČSL tady vždycky byla především pro střední třídu. Vždy
pomáhala lidem tak, aby si následně dokázali pomoct sami.
A přesně touto cestou jdeme i v naší strategii bydlení pro Brno.
Podporujeme začátky dospělosti a mladé rodiny, zabezpečujeme
důstojné stárnutí, pomáháme handicapovaným nebo se snažíme
pomoci potřebným, aby získali pracovní návyky, vzdělání, orientaci v dnešním světě a chuť do života.

Petr Hladík
náměstek brněnského primátora

vyšší. Ministerstvo argumentuje i tím, že by se lidé, kteří na
dávky nedosáhnou a kterým hrozí ztráta bydlení, měli stěhovat do obecních bytů. Jenže obce nemají dost bytů! Podle
lidovců je vhodné počkat se vším do doby, než bude přijat
zákon o sociálním bydlení. (red)

Bezdávkové zóny nic neřeší
Proti tzv. bezdávkovým zónám a za eliminaci obchodníků
s chudobou vystoupila senátorka Renata Chmelová. Impulsem
pro ni bylo Kladno, které vyhlásilo celé město jako bezdávkové místo. K čemu vyhlašování bezdávkových míst vede?
„Obchodníci s chudobou v těchto zónách byty prodávají
a rychle skupují byty tam, kde tyto zóny ještě vyhlášeny nejsou.
A to je velmi špatně,“ uvedla Chmelová. (red)

K D U - Č S L P R O S E N I O RY

Důstojný důchod
pro důstojné stáří
Česká společnost stárne. Důchodový systém potřebuje
změnu. Neudržitelný je hlavně z pohledu dnešní střední generace, zatížené různými odvody a nedostatkem veřejných
služeb. Vážné to bude zhruba za 15 let, kdy začne do důchodu
odcházet generace tzv. Husákových dětí.
KDU-ČSL chce model, který zajistí seniorům důstojné podmínky
pro život, ocení jejich celoživotní práci i péči o děti a jejich výchovu. Model, který podpoří lidi ve složitých situacích, vyrovná
se s podfinancovaným sociálním systémem a podpoří vzájemnou
mezigenerační solidaritu. Co můžeme udělat hned, je „oprava“
nedostatků současného důchodového systému.

500 Kč navíc pro ženy-matky
Česko má v rámci Unie 2. největší rozdíl mezi příjmy žen a mužů
– 22 %. Tato nerovnost se promítá i do velkých rozdílů mezi
důchody mužů a žen (ženy mají v průměru o 2000 Kč méně než
muži). Ženy, které se staraly o děti, přicházejí o kariérní postup
nebo o práci, kterou dělaly rády. Kvůli rodičovské dovolené (při
více dětech i delší než 3 roky) na své původní pracovní místo již
nenastoupily. A i když vychovaly nové daňové poplatníky, jsou
ve stáří znevýhodňovány nízkými důchody.
KDU-ČSL oceňuje roli žen-matek a chce, aby žena za každé vychované dítě měla důchod vyšší o 500 Kč. Jsme přesvědčeni, že
si to za svou péči o děti zaslouží. Je ponižující, když důchodkyně-matky musí potupně prosit o různé sociální dávky, protože jim
nízký důchod nestačí na pokrytí základních životních potřeb.
Tyto peníze pak důchodkyně neutratí v daňových rájích, ale
vrátí do systému formou nákupů za spotřební zboží, léky apod.
Náš návrh znamená aspoň malé přilepšení ženám-matkám, na
něž společnost nemá zapomínat, a symbolické ocenění jejich
přínosu společnosti.

Změny pro vdovce a vdovy
Vdovy a vdovci jsou opomíjenou skupinou. Společnost a stát
jim neposkytuje dostatečnou podporu v lidsky, citově i sociálně

Léky musí být
dostupné.
Co nejblíže!
V poslední době se množí stížnosti pacientů i lékárníků z menších (neřetězcových) lékáren, že jim distributoři odmítají dodat některé hůře dostupné léky.
Pacienti pak podstupují ponižující „turistiku“ po lékárnách, aby sehnali lék, který
potřebují. V podobné situaci jsou i lékárníci, kteří chtějí potřebný lék dostat do své
nabídky. Některé lékárny v menších obcích se stávají oproti lékárnám ve městech
nekonkurenceschopné a hrozí jim zánik.

náročné situaci, když přišli o životního partnera. Kromě starostí
s pohřbem musí řešit pozůstalost, dědické řízení, odblokování
finančních karet pozůstalého, vyřešení splátek hypotéky či úvěru,
hrazení nájmu bytu atd. Manželé měli dva příjmy, ale pozůstalý
musí vyjít s příjmem jedním. Když se pozůstalý nestará o nezaopatřené děti nebo nepečuje o osobu blízkou anebo nedosáhl
určitého věku, pobírá důchod jen 1 rok. A to často nestačí, aby bez
újmy vyřešil zmíněné náročné situace. Přitom jde často o ženy,
které pracovaly a stále pracují, a vychovaly dnes již dospělé děti.
I zesnulý pracoval 25 a více let a měl odvody na pojištění…
Chceme proto, nejlépe s platností od 1. září 2018, prosadit tyto
tři zásadní návrhy:
  zvýšit výměru vdovského/vdoveckého důchodu ze starobního
nebo invalidního důchodu z 50 % na 60 %;
  prodloužit vyplácení vdovského/vdoveckého důchodu z 1 na 2
roky
  vyplácet invalidní a vdovský/vdovecký důchod souběžně v plné
výši (při splnění jistých podmínek)

Snížení důchodového věku
Vnímáme limity, kdy je člověk schopen naplno pracovat.
Zdravotní (fyzické, mentální, emoční) i sociální (s přibývajícím věkem stoupá pravděpodobnost, že se budou lidé starat
o starší či nemocné příbuzné, a nemohou tudíž pracovat naplno).
Navrhujeme proto, aby nárok na starobní důchod vznikl pojištěnci
už po 25 letech placení pojištění (nikoli až po 30 jako nyní). U pojištěnců narozených po r. 1964 činí důchodový věk max. 65 let.
U žen-matek navrhujeme zohlednit dobu jejich péče o nové daňové poplatníky snížením věku pro odchod do důchodu, a to na:
  64 let u těch, které vychovaly 1 dítě;
  63 let u těch, které vychovaly 2 děti;
  62 let u těch, které vychovaly 3 či 4 děti;
  61 let u těch, které vychovaly aspoň 5 dětí.
Stáří má být prožito pokud možno naplno, v klidu a v důstojných
podmínkách. Nezbytnou podmínkou k tomu je důstojný důchod.
Doufáme, že nás v našem úsilí
podpoří i ostatní strany.
Pavla Golasowská,
Vít Kaňkovský
poslanci KDU-ČSL

Co to znamená pro pacienty? Bohužel se
může stát, že v menších městech začnou
lékárny brzy chybět. Pro občany v produktivním věku to takový problém být nemusí,
protože cestují do větších měst za zaměstnáním nebo za nákupy. Horší je to pro důchodce a občany ve složité sociální situaci.
Dostupná lékárna poblíž místa bydliště je
pro ně zásadní.
Jak vlastně problém se zásobováním lékáren vznikl? Hlavní důvod spočívá v upřednostňování větších lékáren ze strany farmaceutických firem a distributorů léčiv.
Velkým problémem jsou i takzvané reexporty léčiv. Některé distribuční firmy
a výrobci si podle aktuální poptávky na

evropském trhu stahují některé léky z českého trhu a prodávají je za vyšší cenu do
zahraničí.
Oba problémy měla vyřešit novelizace zákona o léčivech z r. 2017. Novela ale příliš
nefunguje. Proto jsem koncem května interpeloval ministra zdravotnictví Adama
a požádal jej o urychlené řešení. Pro naše
občany je dostupnost léků velmi důležitá.
Budu důsledně sledovat, s jakým řešením
ministr přijde. Pokud nebude dělat nic,
přijde Poslanecký klub KDU-ČSL s vlastním návrhem.
Vít Kaňkovský
poslanec, místopředseda Výboru pro
zdravotnictví
N O V Ý H LA S • L É T O 2 0 1 8
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„Jsi zodpovědný za to, co jsi k sobě připoutal“
Ú VA H A O S O U V Z TA Ž N O S T I R O D I N Y A Š K O LY

Za své třicetileté učitelské praxe jsem se
několikrát potkal s dětmi, které byly po
rozvodu svých rodičů přiděleny do střídavé péče. Týden bydlely u jednoho a týden
u druhého rodiče. Každý pátek přicházely
do školy s batůžkem, v němž měly všechny
věci. Další týden bydlely jinde, chodily do
jiné školy, kde se probíralo jiné učivo.
Vyměnily spolužáky a kamarády, spaly
v jiné postýlce, žily v jiné domácnosti.
Vnímali jsme je jako jakési novodobé,
dětské bezdomovce a věnovali jim více
péče. Nepůsobily radostným a bezstarostným dojmem jako ostatní děti. Často byly
smutné, zamlklé, seděly někde stranou
a dívaly se kamsi do dáli.
Rodina je základním lidským společenstvím, kde vzniká nový život, kde se
učíme naslouchat jeden druhému, být pro
druhého a podporovat ho. Je to i místo,
kde jsme formováni. Každé dítě potřebuje k svému růstu elementární bezpečí.
A k němu patří domov. Každý rozvod
rodičů v dítěti vytváří pocit nejistoty

Kdo chce naše peníze?
Vyšla kniha o ekonomii
bez politické korektnosti
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a nedůvěry ke světu, do kterého jsme jej přivedli. Poškození, které přetrvá celý život.
Podporovat stabilní a funkční rodiny založené na vzájemné lásce a úctě je pro zdravou společnost klíčové. Stát má vytvářet
co nejlepší ekonomické a právní podmínky
pro rodiny, ale to nestačí. Neznám rodiče,
který by chtěl úmyslně svému dítěti ublížit, a přesto se tolik manželství rozvádí.
Nejspíše si ve vypjatých okamžicích neuvědomují, co způsobují. Nevědí, kým je člověk
a co potřebuje. Zapomínají na moudrost
Malého prince: „Nezapomeň, že jsi navždy
zodpovědný za to, co jsi k sobě připoutal.“
Ve školách učíme děti matematiku, cizí
jazyky i digitální technologie. Ale neučíme
je to podstatné: jak prožít šťastný život, jak
žít s druhými, kdo vlastně jsem jako lidská
bytost, co chci a potřebuji, co ode mne
potřebují druzí lidé, abychom mohli být
šťastni společně. To necháváme na rodinách, které více než z poloviny nefungují
(v některých krajích se rozvádí více než 60
% manželství), či na náboženství, které ve
školách navštěvuje zlomek dětí.
Naše školství potřebuje změnu.
Potřebujeme děti vzdělávat nejen k tomu,
aby se v životě byly schopny uživit, ale aby
byly schopny vytvářet fungující rodiny
a společnost, ve které je
samozřejmostí vzájemná
úcta a respekt.
Jaroslav Fidrmuc
kandidát do Senátu
za Prostějovsko

„Peníze budou, my nebudem.“ Bude toto
moudré rčení, poukazující na pomíjivost
lidského života, za pár let ještě platit?
Právě o penězích, jejich vydávání, krytí
a snaze je nahradit binární soustavou
jedniček a nul na počítačových serverech
pojednává kniha Hany Lipovské „Kdo chce
naše peníze? Ekonomie bez politické korektnosti“. Velmi čtivým způsobem, který
nepostrádá jistou dávku humoru, přibližuje čtenářům složitý makroekonomický
svět. Objasňuje chování centrálních bank,
podrobně rozebírá užívání nástrojů měnové politiky. Dotýká se problematiky
mezd a otázky jejich výše. K hlubšímu
zamyšlení pak vedou autorčiny úvahy
o euru a samotné EU. Předkládá argumenty, proč by bylo chybou euro přijmout.
Kriticky se vyjadřuje k systému dotací:

Motivujme třídní
učitele!
Skupina poslanců KDU-ČSL v čele
s Markem Výborným si osvojila návrh novely zákoníku práce z pera
Pedagogické komory, který zavádí
nový příplatek pro třídní učitele ve
výši 2500 až 3500 Kč měsíčně a zvyšuje stávající specializační příplatek
na stejnou částku.
„Třídní učitel podle našich průzkumů
věnuje průměrně 20 hodin měsíčně
práci kolem třídy. Nejde jen o vyplňování třídních knih, ale hlavně
o komunikaci s rodiči a přípravu
různých akcí,“ uvádí Výborný a doplňuje: „Dnes jejich odměna činí 25
Kč/hod. To je naprosto nehorázné.“
KDU-ČSL proto navrhuje, aby se
příplatky pro třídní učitele zvedly
až na 3500 Kč za měsíc. Dnes se
pohybují v rozmezí 400 až 1300 Kč.
„Na částku 3500 Kč chceme zvýšit
i příplatky za výkon specializovaných
pedagogických činností, které se mohou podle zákoníku práce pohybovat
od 1000 do 2000 Kč měsíčně. Na víc
peněz by si tedy mohli přijít školní
IT koordinátoři, logopedové nebo učitelé, kteří se zároveň věnují i prevenci
sociálně-patologických jevů. Vláda se
k návrhu vyjádřila neutrálně, a návrh má tedy šanci. KDU-ČSL vnímá
tento problém jako jasnou prioritu,“
uzavírá Výborný. (red)

novodobému způsobu přerozdělování finančních prostředků. V závěru se prolíná
pravicové ekonomické myšlení autorky
s jejím hlubokým vztahem k národu, vlasti
a demokracii. Poukazuje na patologické
rozdělování společnosti na „my a oni“.
Kritizuje atmosféru pohrdání jedněch
druhými. „Bankovní úředník nemá ani
vyšší, ani menší hodnotu než uklízečka
nebo horník – ale ani naopak. Každý z nás
zde má své místo a svůj smysl. Vzájemně
se potřebujeme.“ Knížku vydalo nakladatelství Grada.
Jan Borguľa
kandidát do Senátu
Parlamentu ČR,
obvod č. 41 – Benešov

KDU-ČSL A VENKOV

Bartošek: Nesouhlasíme s rušením matrik!

KDU-ČSL chce zabránit záměru
Ministerstva vnitra, podle kterého by
se měly od příštího roku rušit nebo výrazně omezit matriky.
Ministerstvo vnitra chce rušit matriky,
v rámci kterých provedou úředníci méně

V boji proti kůrovci
selhaly ANO a ČSSD

Kůrovec devastuje české a moravské
lesy. Premiér Babiš a ministr zemědělství v demisi Milek nelenili a obvinili
z kalamity Mariana Jurečku. Ten se
brání. V minulé vládě podle něj selhali
spíše ministři za ANO a ČSSD.
„Nová jednobarevná vláda pět měsíců
nic nedělala. Teď se jen marketingově
projevuje,“ prohlásil ironicky exministr
zemědělství Marian Jurečka. Když se
totiž problém kůrovce snažil v minulé
vládě řešit, u ministra dopravy (ANO),
vnitra nebo obchodu (oba ČSSD) se žádostmi o spolupráci neuspěl. Kvůli nedostatku pracovních sil usiloval například
o uvolnění 15 tisíc víz do zemědělství pro

než 20 úkonů za rok. Zároveň musí být
v dosahu 20 kilometrů od obce jiný úřad.
Ministerstvo vnitra tvrdí, že se tímto krokem uspoří 150 milionů korun. Lidovci
nesouhlasí a potvrdil to svým usnesením
i Celostátní výbor KDU-ČSL 15. května.
Záměr jednobarevné vlády hnutí ANO se

pracovníky z Ukrajiny, ale „schválený
kompromis byl jen 1500.“
Další příčinou je to, že před několika generacemi byly vysazovány smrkové monokultury tam, kde se to ukazuje jako
nevhodné. Za ministra Jurečky se dařilo
tento nedobrý trend obracet. „V obnovovaných lesích převažují už listnáče.
V okrese Olomouc je jejich podíl na výsadbě 62 %. Po celé ČR to v roce 2017
bylo 52 % a o 5 let dříve 45 %,“ uvádí M.
Jurečka přesná fakta.
Jurečkovy argumenty podpořil i bývalý šéf
Lesů ČR Daniel Szórád. S dnešním zákonem o veřejných zakázkách nelze podle
Szóráda pružně reagovat na kalamitní situace. Možným řešením by byla možnost
vyhlásit krizový stav nebo mít vládního
zmocněnce, který by měl pravomoc udělit výjimku. Co se týče výrobních kapacit,
Szórád uvedl, že celý sektor lesnictví „trpí
nedostatkem výrobních kapacit, a proto je
nezbytné zjednodušit a ujasnit pravidla
pro zaměstnávání zahraničních pracovníků, zejména z Ukrajiny a Srbska. Dnes
se k nám dostávají přes polské či maďarské
zprostředkovatele“.
Ministr v demisi Milek hovořil i o propadu
cen surového dříví. Podle bývalého šéfa
Lesů ČR by si měl uvědomit, že „zásadní
vliv na tuto skutečnost měly subvence
okolních států, zejména Bavorska. To pro
tyto účely pružně uvolnilo 100 milionů eur

týká asi 1/3 z celkového počtu – více než
400 matrik. Podle předsedy lidoveckých
poslanců Jana Bartoška budou rušením
matrik poškozeni zejména obyvatelé venkova a malých měst. „V podstatě skončí,
co dělá obec obcí. Když máte v obci matriku, můžete oddávat, vyřizovat úmrtí či
zapisovat narozené děti,“ říká Bartošek.
Lidé by museli jezdit do kilometry vzdálených měst, aby si mohli tyto základní záležitosti vyřídit. A jaké řešení nabízí KDUČSL? „Stát má nacenit výkon státní správy,
případně snížit svůj příspěvek na tuto
činnost. To nejhloupější je nekoncepční
a nepromyšlené rušení matrik v malých
obcích.“ Jan Bartošek se zabývá domnělým přínosem opatření a nesouhlasí s ním:
„Zmiňovaná úspora je zanedbatelná ve
srovnání s tím, kolik komplikací to v malých městech přinese především starším
lidem, stejně jako těm, kdo bojují se svým
rodinným rozpočtem a teď by museli platit
za to, aby si dojeli na úřad.“ (red)

a umožnilo tak vlastníkům lesa přijmout
významné snížení cen dříví.“ Česko obdobný krok neudělalo. (red)

BEREME TO S HUMOREM

Kvůli nepříznivému podnebí se kůrovec přemnožil i v Bavorsku, Polsku,
Rakousku, Maďarsku a na Slovensku.
Jen u nás ale za kůrovce podle šéfa
Agrofertu a jeho podržtašek můžou
lidovci... Podobnost s kampaní proti
mandelince bramborové v 50. letech je
čistě náhodná.
N O V Ý H LA S • L É T O 2 0 1 8

9

K O M E N TÁ Ř

Kauza Divadlo v Brně
Umělecká svoboda? Nebo jen
povrchní provokace?
Rozsáhlou veřejnou polemiku vyvolalo představení levicového dramatika Olivera
Frljiče „Naše násilí a vaše násilí“ na festivalu Divadelní svět Brno v Huse na provázku. Jako první se proti problematické hře vymezili brněnští lidovci, a to přesně
v mezích, které přísluší politikům. Pořadatelé měli podle náměstka Petra Hladíka
(KDU-ČSL) zvážit stažení hry, protože festival je podporován z veřejných zdrojů.
Za nejzajímavější příspěvek k celé diskusi nepovažujeme konflikt mezi herci
a skupinou diváků, kteří představení přímo na místě narušili, ale stanovisko
brněnského estetika profesora Petra Osolsobě. Zabývá se tím nejpodstatnějším:
uměleckou svobodou. Přinášíme podstatné výňatky z jeho textu – rezignačního
dopisu na členství v Umělecké radě Divadelní fakulty JAMU.
Pavel Mareš

Divadlo přinášející
bolest

Divadlo působí lidem radost i nelibost,
rozpaky i zklamání. Nevěděl jsem ale,
že může působit tak palčivou bolest,
zármutek a pocit zahanbení, morální
hnus, strach ze znesvěcení, zoufalství
a pocit bezmoci, jaký jsem viděl u těch,
které jsem v posledních čtyřech měsících
v Brně potkával; lidi všech generací, věřící
i nevěřící, studenti i senioři. Mluvil jsem
s nimi, vím, co je bolelo. Obrazy ze hry
Naše násilí a vaše násilí je škodolibě zranily a znejistily jejich důvěru v divadelní
kulturu vůbec.

Hrubosti
Jak neupřímné jsou ony neustálé politické výzvy k občanské angažovanosti
a odpovědnosti, k budování „školy lidství“ atp. Jak neupřímné je volání po
„slušnosti“ ve společnosti. Divíme se
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hrubnutí společnosti a neřekneme nic
k největší hrubosti v moderních dějinách
českého divadla, na brněnské scéně a v našem uměleckém odvětví, za něž neseme
zvláštní odpovědnost. „Nemusím vypít
moře, abych věděl, že je slané“, říkával
sv. Irenej. Nedokážeme-li uplatnit naši divadelní zkušenost, hloubku pohledu, cit
pro umělecký tvar a odborné znalosti ani
tam, kde jde o zneužití samotného divadla
a umělecké svobody k samoúčelnému rituálu msty a nenávistného hanobení něčeho,
na čem stojí celá naše civilizace a kultura,
k čemu vůbec zasedáme? K čemu tu jsme?
Abychom poslouchali argumenty typu:
„protože se na magistrátu vyslovili proti
spolu s lidovci i komunisté, musel jsem
bránit uvedení hry“? Co je tohle za sofisma? Že musíme chránit „uměleckou svobodu“, i když jejím obsahem je vytahování
zmuchlané vlajky naší země z ženského
přirození, grafické předvedení Krista
s atributy sestoupení z kříže provádějícího
sexuální násilí a dehonestovaný a oběšený
papež Jan Pavel II.? Ten, který se tolik zasadil za nenásilný konec totality východní
Evropě? Kam až chceme zajít se svou dětinskou idolatrií „umělecké svobody“?

Prvoplánově neurážet!
Tupých frází o „kladení znepokojivých
otázek“ mne v mém věku, prosím, ušetřete. Každý normální člověk si sám přirozeně klade tolik znepokojivých otázek,
že jich má nad hlavu. Teď navíc i tuto:
K čemu jsou tu ti, kteří za obecní peníze
žijí ve falešné představě, že jsou druhým
užiteční tím, že „kladou znepokojivé
otázky“? Přitom ani neví, jakou formu
musí mít logicky postavená otázka. Jak
se pozná pravé umění od umění nečistého

a zlořečeného? Dá se to poznat, ne že ne,
není to jen subjektivní. Prvoplánově neuráží náboženské cítění, nehanobí, nenadýmá se, není křečovitě ideologické,
ale jemně propracovává tvar a myšlenku,
hledá harmonii, hlubší radost a naději,
lepší vidění a poznání.

Křesťanství a lidská
svoboda
Dobře vím, že svoboda umění a svoboda
vůbec něco stojí. A když jsme ji konečně
v roce 1989 získali, k čemu teď naší pasivitou posluchače vedeme? Že zneužívat svobodu k snadnému hanobení křesťanství
i Krista, ale i státní vlajky a jiných symbolů
je normální umělecká volba a cesta? Vždyť
možnost takové volby a naší svobody sama
stojí na úctě křesťanství k lidské svobodě!
Vždyť mnohá jiná náboženství svobodu
projevu vůbec neznají, nebo ji omezují,
a proto trestají i odpadnutí od víry (jitna)
smrtí, natož rouhání. A křesťanství? Když
mnozí učedníci Ježíše po jeho kázání
opustili, řekl svým následovníkům pouze:
„Chcete i vy odejít?“ (Jan, 6,68) – s plným
respektem k lidské svobodě. Ze svobody
vyplynula lidem i možnost se mu vysmívat
a plivat na něj a činit mu bolest, a ještě
za ně i prosil: „Odpusť jim, Bože, neboť
nevědí, co činí.“
Prof. Petr Osolsobě
bezpartijní, vedoucí semináře estetiky
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
v Brně. Mezititulky jsou redakční.

Hra, která uráží
Ctím svobodu umělecké tvorby a svobodu dramaturgů. Jsem přesvědčen,
že umění má lidi spojovat, ne rozdělovat. Obrací se na mě řada lidí,
včetně samotných divadelníků, že
plánovaná hra Naše násilí a vaše násilí
v nich vzbuzuje silně negativní emoci
(např. zde Ježíš znásilňuje muslimskou ženu). Nezamlouvá se mi, aby
v rámci festivalu byla představena hra,
která uráží víru mých spoluobčanů.
Svoboda jednoho by měla končit tam,
kde začíná svoboda druhého.
Z dopisu Petra Hladíka (KDU-ČSL)
řediteli brněnského ND, 5. dubna

O BZO RY
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Jaká by měla být naše politika?
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2. část

PAVEL BĚLOBRÁDEK OTEVÍRÁ DISKUSI O DALŠÍM SMĚŘOVÁNÍ KDU-ČSL
Nedobrý výsledek v podzimních volbách. Politický marketing vítězící nad obsahově poctivou politikou. Větší
vliv populistických stran a komunistů na českou politiku. To vše a mnohé další jsou výzvy, jimž čelí KDU-ČSL
a její členové v českých a moravských městech a obcích. Předseda strany chce svým textem vyvolat hlubší
diskusi o našem směřování. V tomto čísle Obzorů tiskneme druhou, závěrečnou část jeho úvahy.

3. Imigrace a islám x
křesťanství a bezpečnost
Názor na migraci definovala KDU-ČSL
jasně už v roce 2015. I když jsme s tímto
tématem objeli krajská a mnohá okresní
města, nepodařilo se nám ho mezi veřejnost rozšířit tolik, jak bychom si přáli. Na
stránkách www.kdu.cz/temata/uprchlici/principy-reseni-problemu-migrace
máme toto téma komplexně zpracované. Mnohé země, například Rakousko,
se od bezbřehého přijímání migrantů
nakonec přiklonily k tomu, co říkáme
již roky. A byl to lidovecký předseda
Sebastian Kurz, který díky tomu vyhrál
volby. KDU-ČSL má shodný postoj jako
bavorská CSU, ale liší se od CDU. Odmítáme třeba povinné trvalé přerozdělovací
kvóty. V tom jsme čitelní a konzistentní.
Vztah k islámu je jiné téma. Došlo
k naprostému zmatení pojmů a populisté a extrémisté za pomoci vyložených lží
dokázali sloučit imigraci, islám, terorismus a EU. Nikdo z nás nechce, aby zde
vládlo právo šaría. Jeho podstatná část
je ostatně neslučitelná s našimi zákony, včetně Ústavy. Proto nemá smysl ho
zakazovat, protože u nás už částečně
trestný je.
Islamistický terorismus je velký a aktuální problém. Radikalizace je trendem.
To nelze popřít a nikdo ho v ČR nechce.
Upozorňoval jsem na to osobně už v roce
2010, když jsem kandidoval poprvé na
předsedu KDU-ČSL. Stejně i na to, že
minarety do našich měst nepatří. Není
ale správné hovořit o tom, že máme jen
dvě možnosti: Buď demokracie a svoboda, nebo islám. Já tady nechci islamis-

ty. Nechci tady žádné teroristy. Chci pít
pivo, chci jíst vepřové. Nechci, aby mi
do toho někdo mluvil. Chci, aby byly
na Vánoce na náměstích vánoční stromky. Ale to neznamená, že co muslim, to
terorista, co muslim, to nepřítel. Jsou
tady lidé z islámských zemí, jsou tady
muslimové, kteří se zapojili do společnosti, muslimové mající české občanství.
Sociální demokracie má senátora, který
přišel z muslimské země. Myslím, že když
je někdo mohamedán, není to důvod, aby
nemohl kandidovat do parlamentu. To je
prostě základní princip svobody: nerozlišovat lidi podle náboženství, pohlaví,
rasy. Myslím, že tento ústavní princip
bychom měli zachovat, jinak bychom se
chovali jako islamisté... Kardinál Meisner
řekl na Národní pouti ve Staré Boleslavi
příhodně: „Nemám strach ze síly islámu,
ale ze slabosti křesťanství.“
To, co musíme vyžadovat: aby ti, kdo
sem přicházejí, dodržovali naše zákony.
A pokud je dodržovat nebudou a pokud
nebudou ctít naše ústavní principy,
pokud nebudou respektovat základní
hodnoty, které máme, pak musí dostat
jasně a tvrdě na srozuměnou, že budou
muset zase odejít. Žijeme v občanském
sekulárním státě a máme svobodu
vyznání a zároveň povinnost dodržovat
pravidla. Jak řekl kardinála Christoph
Schönborn: „Věrohodné křesťanství se
nepotřebuje islámu bát. Nepotřebujeme
v Evropě žádné vyzbrojování proti jiným
náboženstvím. Sami potřebujeme znovu
živé křesťanství.“ I on poznamenal, že
problémem v Evropě nejsou věřící muslimové, ale málo věřící křesťané.

Co se týká vracení nelegálních migrantů,
ti, kdo nedostanou právo na azyl, musejí
být vraceni. Problém spočívá v tom, že
kdyby byla správně dodržována Schengenská dohoda, nikdy by se sem nedostali. Mezinárodní právo nepočítá s tak
masovým přílivem uprchlíků a Ženevské
dohody se týkají individuálního pronásledování. Pokud by počty lidí přicházejících do Evropy byly o řád či dva
nižší, bylo by to něco jiného. Jsme teď
ale v úplně jiné situaci. Všichni chceme
bezpečí pro občany České republiky. Je
nutné, aby v rámci OSN i Evropské unie
se změnily předpisy, abychom je mohli
dodržovat, aby byly realistické a odpovídaly tomu, co se děje. Nemůžeme být
hotelem pro celý svět.
Na druhou stranu: nemůžeme říci, že
lidé, kteří utíkají za naší svobodou, za
liberální demokracií, za spravedlností
a právem a před útlakem, pronásledováním a zabitím – a je jedno, jestli jsou
jiného kulturního původu –, že jim nepomůžeme. Samozřejmě ideální je, aby
se mohli vrátit tam, odtud přícházejí.
Většina sem jde možná z ekonomických
důvodů, o tom není sporu. Pokud přijdou
legálně, prosím, pokud nelegálně, musejí
se vrátit. Ale, prosím, rozlišujme, nepaušalizujme.
Vatikánský státní sekretář („ministr zahraničí“), kardinál Parolin, řekl:
„Každý stát má právo kontrolovat své
hranice a rozhodnout, koho vpustí
dovnitř, podle svých zdrojů a míry přijetí, jež může poskytnout.“ Připomněl také,
že je nutné nehledět na migranty jen jako
na čísla, chránit jejich právo na důstoj-
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nou existenci a pomoci jim též s pracovním uplatněním. Papež František migraci komentoval: „Státy mají právo mít
své hranice pod kontrolou a vědět, kdo
přichází a odchází. Navíc země, které
jsou ohroženy terorismem, mají tím
větší právo je hlídat. Ale žádná nemá
právo zbavit občany možnosti hovořit se
sousedy.“ „Pro nově příchozí to znamená poznat a respektovat zákony, kultury
a tradice zemí, které je přijaly. A chápat
jejich obavy o budoucnost.“ „Mít obavy
není hřích. Hříchem je dovolit těmto
obavám, aby určovaly naše odpovědi,
kompromitovaly úctu a velkorysost, živily zášť a odmítání.“
Na zamyšlení přidávám pár vět ze svého
textu z února 2012, publikovaného pod
názvem „Nebezpečí islámu?“: „Naše současná euroatlantická civilizace je založena na třech pilířích. Svoboda, tolerance
a demokracie. Kdo je nemůže či nechce
přijmout, ať se k nám nestěhuje... Pokud
ti radikální z jejich řad naše hodnoty
budou tolerovat jen do doby, než náš
prostor ovládnou a zavedou právo šaría,
pak u nás pro ně místo není.” T. Halík
řekl: „Lidé chtějí bránit českou a evropskou, popřípadě křesťanskou identitu
naší kultury, ale nedokážou si pod tím
nic představit.“ Kardinál Ch. Schönborn
uvedl, že křesťanskému charakteru Evropy by víc prospělo navýšení návštěvnosti
křesťanských kostelů než prázdné mluvení o křesťanském charakteru starého
kontinentu.

4. Pražská kavárna x Zeman,
Babiš a Okamura
Se zmíněnou nezvládnutou globalizací,
ztrátou sociálního smíru, malou důvě-

rou v právní stát, mýty o EU a rozevíráním nůžek mezi jednotlivými regiony
i sociálními skupinami sílí poptávka po
jednoduchých řešeních a silných vůdcích. Poptávka po výměně svobody za
zdánlivé bezpečí a klid na práci. Papež
František upozornil: „Celé Německo
volilo Hitlera. Hitler si moc nezcizil, ale
byl svým lidem zvolen, aby ho pak zničil.
To je nebezpečné.“ Dodejme, že NSDAP
nikdy sama nezískala nadpoloviční většinu, stejně jako u nás KSČ.
Zodpovědní politici jsou vůči demagogům ve velké nevýhodě. V době globalizace (= složitost) vítězí srozumitelnost
(= jednoduchost). Srozumitelnost a jednoduchost často vítězí na úkor poctivosti, přesnosti a pravdivosti, ačkoli tato
metoda často přechází v polopravdy až
naprosté lži. Známe to z debat o tzv. církevních restitucích, migraci nebo adopcích dětí registrovanými páry. Věcnost je
na přítěž. Lidé nedůvěřují autoritám ani
institucím. A na krizi reagují extremistickými postoji. Lidé kašlou na statistiky
a už mají dost expertů. Podstatné je, jak
to cítí. A oni se cítí ohroženi.
Řekněme si ovšem, že populismem
západních států je na druhé straně trvalý
relokační mechanismus, kterým si chtějí řešit domácí politickou situaci, i když
tento systém nemůže dlouhodobě fungovat. J. Zajíc správně poukazuje na to,
že postfaktická doba přináší situaci, že
nejsou důležitá fakta, ale to, jaké pocity
v nás události, jichž jsme součástí, vyvolávají. Výsledkem je, že pro většinu lidí
není podstatné, jaká je skutečnost, ale
jak se sami cítí.
Agresivita, vulgarita, manipulace s fakty,
demagogie, lži a bezskrupulózní cynismus jsou překvapivě účinné. Absence

jakýchkoli zábran, hranic a soudnosti je
nástrojem, jak zaujmout. A čím více se
proti takovým praktikám slušní lidé ohrazují, tím více pozornosti demagogové získávají. Cíleně hovoří ještě více nehorázně
a podle. Dehonestují své oponenty a tím
více pak mají prostoru v médiích a přízně
„svého“ publika.
Je jasné, že nefunguje antizeman, antibabiš ani antibrexit. Naopak. Oni sami
ho schválně podporují, protože pak udělají hlavním tématem voleb sami sebe.
Tím dokážou vybudit nejen své voliče,
ale i ty, kteří by jinak k volbám ani nešli.
Sami provokují, aby vytěžili mediální
pozornost. Vzpomeňme slov prezidenta Zemana z našeho sjezdu v Olomouci
v roce 2013: „… představitele a program,
který bude rozčilovat, provokovat a vyvolávat vášnivé diskuse, ale nikdy nebude
vyvolávat nudu. To je to, o co v politice
jde.“ Oproti tomu papež František říká:
„Být mírný, zaujímat postoj umírněnosti,
neznamená být hloupý. Znamená to říkat
věci pokojně, klidně, bez zraňování; snažit se hledat takový způsob vyjadřování,
který by nikoho nezraňoval.“ Už tímto
postojem umírněnosti se podle něj stavíme proti násilí. „Procházíme časem, ve
kterém se v našich společnostech epidemicky šíří vyhrocování názorů a vylučování druhých jako jediný možný způsob
řešení konfliktů.“
Velkou chybou je nadávat a urážet voliče těchto stran. Máme se je spíše snažit
přetáhnout na naši stranu. Ne je urážet
tím, že všechny voliče ANO, SPD a Miloše Zemana označíme za blbce, vidláky,
nevzdělance, burany, bolševiky, xenofoby; a naopak voliče TOP09 a ODS za
asociály, zbohatlíky, pražskou kavárnu
a zloděje apod. Nejenže tomu tak není,

Věrohodné křesťanství se nepotřebuje islámu bát. Nepotřebujeme v Evropě žádné
vyzbrojování proti jiným náboženstvím. Sami potřebujeme znovu živé křesťanství“
(Ch. Schönborn).

II
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JAKÁ MÁ BÝT PO LITIKA KD U-ČS L

V kontaktu s vedením KDU-ČSL může dnes díky moderní technice
být mnohem více lidí než v minulosti. Využívejme toho!

ale zatvrdí se tím i ti, kdo o takové volbě
jen uvažují, a povzbudí ty, kteří by jinak
k volbám nešli. P. David Peroutka soudí:
„Debaty mohou být vedeny s výše zmíněným vzájemným respektem – bez laciné
degradace oponentova stanoviska, bez
tvrdosti, jízlivosti, nadřazenosti.“ Podobně smýšlí Kateřina Tetivová: „Jakmile
druhá strana vycítí nadřazenost, přestane
nám naslouchat, i kdybychom měli sebevětší pravdu.“
Rozdělování, nálepkování a rozeštvávání nepomáhá demokracii. Naopak. Je
to nástroj, který používají autoritářské
a nedemokratické síly, a často končí násilím. My naopak musíme ukázat, že jsme
nejen demokraté, ale že boj s korupcí, klientelismem, arogancí moci a za spravedlnost, solidaritu, tradiční kulturu u nás
vychází nikoli z populismu, ale z trvalých
hodnot křesťanské demokracie. Josef Lux
řekl: „Buďme stranou lidovou: lidovou
v tom nejlepším slova smyslu. Tedy stranou, která za vším, co koná, vidí konkrétní
osudy konkrétních lidí.“ Právě konkrétní
člověk, jako odraz Boží, je základem křesťanského personalismu, který nám má být
inspirací a korektivem.

Konkrétní politická
řešení
Konkrétní politická řešení máme ve volebním programu. Dlouhodobé směřování
politiky KDU-ČSL (výrazně inspirované
CSU) schválil sjezd v Praze v roce 2017
a zásadní výtah z něj je v druhé polovině
mé knihy „Na život!“ Co jsou naše prio-

rity, „mantry“, které si je třeba neustále
opakovat?
1. Vnášíme do politiky a konkrétních činů
křesťanské hodnoty, univerzální hodnoty
naší civilizace. Zajímá nás každý konkrétní člověk a jeho lidská důstojnost.
2. Zodpovědná solidarita, zodpovědná
svoboda a úsilí o sociální smír jsou nástroje obecného blaha.
3. Rodina je základ společnosti. Bez funkční rodiny nemá národ budoucnost.

Osobnosti
Míra personifikace politiky je obrovská.
Není to nic nového, jen se časem zvyšuje. Dříve u nás lidé volili Klause, Zemana
a Luxe, teď volí Babiše, „Karla“ a Okamuru. Karel Čapek napsal v roce 1933,
v době nástupu Adolfa Hitlera k moci:
„Vzal jsem jim svobodu, ale zato jsem
jim vtiskl sebevědomí.“ A v roce 1934:
„Proč mu voláme slávu? Protože jeho
sláva je naše sláva.“
V dobrých časech stačí šedivý politik.
Problém je, že když jsme poněkud výraznější a důraznější, mnozí naši voliči to
nemají rádi. Chtějí klid, dohodu a nemají
rádi konfrontaci. A to i v situacích, kdy to
není na místě a probíhá skutečný souboj
o charakter naší demokracie a o demokracii jako celek. I Josef Lux zavelel
k odchodu z vlády Václava Klause, a to
šlo „jen“ o podezření, že ODS neměla
transparentní financování. Byl by ochoten jít do vlády s trestně stíhaným konfidentem Státní bezpečnosti? Snad by byl,
tak jako my, ochoten jít do vlády se stranou, ale bez toho, kdo má nejen skandál,

ale je už dokonce obviněn. A přece se
někteří Josefa Luxe dovolávají, že on by
prý s Babišem šel. Neznal jsem Josefa
Luxe osobně, ale dost o tom pochybuji.
Navíc nás ANO do vlády nechce, chtělo se nás zbavit už za Sobotkovy vlády.
Dnes bychom dopadli jako v Paroubkově vládě, kdy jsme sice byli v koalici, ale
ČSSD si hlasovalo s KSČM, kdykoli se jí
to hodilo.
Volání po osobnostech ve vedení strany
je logické. Otázkou je, co by měly tyto
osobnosti naplňovat. Mají lhát a urážet
jako pánové Babiš, Kalousek, Zeman
nebo Okamura? Chceme to? Politiku,
která rozděluje, nechci a nikdy ji dělat
nebudu, protože je v rozporu s mým svědomím a podle mého názoru i s našimi
základními hodnotami. Papež František
řekl: „Je třeba vyčkat, dobře si vyslechnout mínění druhého člověka, zamyslet se nad ním, zeptat se, když něčemu
nerozumím, a teprve potom odpovědět.“ Protože „kde je dialog, není násilí“.
To není ve vysoké politice příliš běžné
a neustále se to zhoršuje. Zkusme se
zamyslet a snažit se o to alespoň uvnitř
strany.
Nečekejme spasitele. Pomáhejte sami
vedení. Třeba jen tím, že budete číst
Nový HLAS a budete ho předávat ve
svém okolí. Že budete přihlášeni a budete hlasovat v Dotaznících Programové
rady KDU-ČSL. Že budete sledovat náš
web www.kdu.cz, odebírat Monitoring tisku i týdenní Novinky KDU-ČSL,
které si můžete objednat do e-mailu.
Pokud toto členové nedělají, pak musím
odmítnout, že vedení nekomunikuje
s členskou základnou. Okresní a krajské
výbory málokdy posílají předsednictvu
politická usnesení. Proč? Vždyť místní
organizace mají jednat, okresní a krajské výbory pak názory členů prezentovat a postupovat vedení svými usneseními. Účast některých členů Celostátního
výboru, Celostátní konference, krajských
a okresních výborů je mizivá. A to ještě
někteří přijdou pozdě a brzy odcházejí.
Máme hodnoty, máme i program. Hledejme konkrétní řešení a možnosti
k jejich realizaci! Hlavně si vzpomeňme a mějme na mysli, že vlažný nikoho
nezapálí. Snažme se, jako by vše záleželo na nás, ale nezapomínejme, že to tak
není! Zdař Bůh!
Napsáno v březnu a dubnu 2018.

Je rozdíl mezi kompromisem
a popřením hodnot. Slíbili jsme, že
do vlády, kde bude trestně stíhaný člověk, nepůjdeme. A to také
dodržíme.
Pavel Bělobrádek, 23. 6. 2018
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III

H ISTOR I E

Silný příběh lidického faráře
DANIEL HERMAN

10. června uplynulo 76 let od vyvraždění a zničení obce Lidice. Byla to
msta nacistů za atentát českých
parašutistů na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
Dne 10. června 1942
bylo v Lidicích povražděno 173 chlapců
a mužů. Nejstaršímu
bylo 84, nejmladšímu
14 let. Všechny domy,
škola i kostel byly vypáleny. 16. června bylo na
střelnici v Praze-Kobylisích popraveno
dalších 26 lidických obyvatel. Následně
přišlo o život celkem 340 občanů Lidic
– 192 mužů, 60 žen a 88 dětí. 24. června 1942 byla zničena – a její obyvatelé
povražděni – i obec Ležáky.
S lidickou tragédií je neodmyslitelně
spojeno jméno faráře Josefa Štemberky.
Člověka, který až do konce života plnil
své poslání pastýře a kněze. V předvečer
tragického dne byl údajně varován, aby
se do Lidic nevracel. On však spěchal
ke svým farníkům, kteří ho v té chvíli
potřebovali pravděpodobně nejvíce ve
svém životě. Nepřežil žádný svědek,
který by umožnil autenticky nahlédnout na poslední hodiny ve stodole
Horákova statku, kde byl s ostatními
lidickými muži Josef Štemberka zadržován. Je však více než pravděpodobné, že v naprosto beznadějných chvílích dodával svým spoluvězňům posilu
a odvahu. Skutečností je – a potvrdili
to později i samotní esesáci – že lidičtí

Kde domov můj
v cele smrti
RENATA CHMELOVÁ

Sekyrárna, oddělení „II A“ v policejní
věznici gestapa v Praze na Pankráci,
byla místem, kde v rozmezí dvou let
(duben 1943 až duben 1945) zemřelo pod gilotinou celkem 1075 Čechů,
z toho 155 žen. Přinášíme úryvek
z projevu v Pankrácké věznici.
Totalitní režimy se vyznačují tím, že
trestají lidi za věci, které svobodná
společnost pokojně snáší. Patří totiž
do sféry svobody slova a svobody smýšlení. V žádné svobodné společnosti
přece nemůžou být právním deliktem,
za který hrozí smrt, „projevy protiněmeckého smýšlení“ nebo „poškozování
blaha německého národa nejrůznějším
chováním“.

IV

muži odcházeli před hlavně popravčí
čety klidně, zpříma a statečně. Nebyli spoutáni a ani jim nezavazovali oči.
Vrazi nečetli svým obětem žádný, ani
formální rozsudek. Ke zdi Horákova
statku se postavil i třiasedmdesátiletý
bělovlasý pastýř, aby jako mučedník
překročil práh mezi časem a věčností
spolu s těmi, kterým před tím dlouhých
33 let sloužil jako farář. Byl zastřelen
jako jeden z posledních. Údajně mu byla
nabídnuta od gestapa milost, ale on ji
nepřijal.
Dne 10. června 1949 byl slavnostně odhalen panu faráři Štemberkovi
pomník u zdi kostela sv. Bartoloměje
v jeho rodné obci Pecka. Na Pražském
hradě byl 28. října 1992 lidickému faráři in memoriam udělen Řád Tomáše
Garrigua Masaryka I. třídy.
AŤ JÁ ZAHYNU S NIMI…
Rolník Josef Tyšl mi řekl 9. června večer: Pan farář byl prý prosit
v Praze v pondělí 8. června u Franka
za milost rodiny Horákových a Stříbrných, že jsou nevinné. A Frank
mu odpověděl, že nechá ztrestat
celé Lidice a jemu jako faráři, že
dává milost, aby se vzdálil z Lidic.
A pan farář mu prý odpověděl: „Já
jsem v Lidicích 33 let a s těmi lidmi
jsem rostl a zestárl, a pakli oni mají
nevinně zahynout, ať já zahynu
s nimi.“

LIDUMIL

Josef Štemberka (2. 2. 1869 – 10. 6.
1942) se narodil v rodině domácího
tkalce ve vsi Pecka v Podkrkonoší.
Matka byla sedm let upoutána na
lůžko a zemřela, když bylo Josefovi
11 let. Byl velmi nadaným žákem.
Po absolvování obecné školy odešel na gymnázium do Jičína. Bydlel na jezuitské koleji. Na studia si
vydělával kondicemi. Po maturitě
vstoupil do semináře, vystudoval
teologii a byl vysvěcen na kněze.
V roce 1909 nastoupil do Lidic, kde
působil 33 let. Z vyprávění jeho farské hospodyně Antonie Škrdlové,
která přežila válku v koncentračních táborech a v roce 1945 se vrátila, se dozvídáme, jaký byl P. Josef
lidumil. Když začala válka, nakoupil množství dětského ošacení, protože odhadl, co vše se ve válce bude
hodit. Osudné noci na 10. červen
1942 v jedenáct večer zazvonilo na
faře gestapo a nařídilo, že P. Josef
musí jít s nimi. Pan farář si oblékl
světlý oblek a byl gestapem odveden. Podle obleku ho pak hospodyně poznala na fotografiích mrtvých
lidických mužů. Zůstal věrně až do
konce se svými farníky.

Kronika J. Fechtnera, Hřebeč

Když si chodím připomínat oběti války,
snažím se dané místo aspoň trochu
poznat. Zde, v Sekyrárně na Pankráci, se popravovalo dva dny v týdnu.
V úterý a ve čtvrtek. O půl deváté ráno
se dotyční dozvěděli, že na ně přišla
řada. Sama exekuce začínala přesně ve
čtyři odpoledne. Mezitím měli čas na
poslední rozloučení, dopisy a vzkazy
nejbližším. Bestiální na zdejším systému bylo to, že spoluvězni se poprav
fakticky museli účastnit. Dopadání
gilotiny se rozléhalo po chodbách…
Hluboce mě oslovil moták jedné
z vězeňkyň. Třiadvacetiletá Růžena
Kodadová komentovala zvuk gilotiny
slovy: „Je to vůbec nemyslitelné, že
něco takového se může ve 20. století
stát.“ Kolikrát si říkáme obdobnou větu
my, když se dozvídáme o násilí a vraždách v současných diktaturách nebo na
místech válečných konﬂiktů… Růžena
Kodadová byla popravena 9. září 1943.
Z dopisu jiného odsouzeného se dozví-
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dáme, že vězni, kteří přišli na řadu před
ní, půl hodiny před popravou zazpívali
z cely smrti Kde domov můj. Ten den
bylo během deseti minut popraveno 13
Čechů.
Chci veřejně zdůraznit, že pankrácká
Sekyrárna se stala popravištěm našich
lidí prostě proto, že Drážďany a Berlín na Čechy už nestačily. Připomeňme
si, že v berlínském Plötzensee přišlo
o život 677 Čechů – nejvíce ze všech
evropských okupovaných národů.
Mějme k těmto mrtvým úctu. A nikdy
neříkejme, že jsme národem bez hrdinů!

Autorka (bezpartijní) je senátorkou
za KDU-ČSL v obvodě č. 22 – Praha 10

VNITŘNÍ ŽIVOT STRANY

Jaro ve znamení diskusí o programu

Teď v létě je čas na jejich vyhodnocení
a definování celostátního výstupu. Ne náhodou před komunálními volbami, abychom se závěry těchto krajských setkání
mohli pracovat v kampani. Měl jsem možnost osobně se řady krajských konferencí
zúčastnit a jsem za to rád. Za témata, za
setkání s místními lidovci, za tolik potřebnou diskusi.

Organizátoři pojali pořádání konferencí
zodpovědně a originálně. Zajímavá témata, věcní řečníci, v diskusi otevřen prostor pro další náměty. Všem za to děkuji!
Věřím, že celostátní hodnocení krajských
konferencí vypíchne zajímavá doporučení pro směr politiky KDU-ČSL od obcí
až po celostátní politiku. Je to zapotřebí.
Balancování kolem 5 % odmítám. Je
třeba vědět, koho a jak můžeme oslovit,
a začít konečně růst.
Všude rezonovala doporučení definovat voliče KDU ČSL a cílit na něj. Umět
využít potenciálu, který máme. Otevřít
se mladým lidem, upevnit své pozice

Podněty
z programových
konferencí

  Rozvoj turistického ruchu. Podpora
venkova. Dostavba okruhu Prahy, větší
integrace do Pražské integrované dopravy. Obrana limitů těžby hnědého uhlí
a jejich další nerozšiřování.

Čtrnáct krajů, čtrnáct politických
diskusí, čtrnáct textů usnesení či doporučení. Jaro patřilo v KDU-ČSL
a u Mladých lidovců krajským programovým konferencím.

  Výchova občanů k životu v rodině.
Dřívější odchod žen do důchodu v návaznosti na počet vychovaných dětí. Kvalitní
paliativní a hospicová péče.

Jan Bartošek
místopředseda KDU-ČSL, předseda
Komise pro vnitřní život strany

nelegální či ekonomické migraci z muslimských zemí.
  Zlepšení hospodaření krajských nemocnic, větší stabilita zdravotnického
personálu.
  Daňové asignace. Snížení DPH u plynu
pro domácnosti do nižší procentní sazby.
Řešení nedostatku řemeslníků.

  Novela zákona o exekucích a podpora
zavedení teritoriality exekutorů. Boj proti
zadluženosti domácností.
  Podpora výstavby bytů pro mladé rodiny a sociálních bytů pro občany v nouzi.
Finančně dostupné bydlení (nájemné
max. do 30 % čistého příjmu rodiny).
Dostatek nájemních bytů ve vlastnictví
měst a obcí.

u stá
vajících voličů a sympatizantů.
Jasně, jednoduše a hlasitě formulovat celostátní témata a důrazně prosazovat regionální priority. Loňské podzimní volby
do Poslanecké sněmovny nedopadly tak,
jak jsme si představovali. Musíme začít
šlapat do pedálů. Nečekejme na zázrak!
Známe to z praxe: „Bez práce nejsou
koláče.“
Sumář výstupů z konferencí bude k dispozici později, už teď ovšem víme o zřetelných, ba žhavých tématech. Jejich
ochutnávku přinášíme níže, záměrně
bez udání původu. Všude se ale diskutovalo především o tématech vycházejících
z našeho křesťanskodemokratického programu. Z hodnot, na nichž stavíme život
v našich rodinách, městech a obcích,
a které mají potenciál pozitivně ovlivnit
život společnosti jako celku. Došlo i na
získávání nových členů, protože z toho
se odvozuje vnitřní síla strany a personální možnost prosazovat náš program.
Celkově je třeba říci, že důležitý je jak výsledný žebříček témat, tak možnost spolu
diskutovat, tvořit vize a pak je společně
naplňovat.

  Získávání nových členů. Křesťanská
orientace politiky KDU-ČSL. Lepší informování veřejnosti o práci KDU-ČSL (umět
práci prodat), zvýšení aktivity
v médiích.

  Jasné NE vystoupení Česka z EU
a NATO. Větší integrace Evropy v otázkách bezpečnosti, vzdělání, obchodu.
Vlastní rozhodování ČR v otázkách migrace. Aktivnější vystupování proti
N O V Ý H LA S • L É T O 2 0 1 8
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jurečka: Ne
průmyslu na
nejkvalitnější
půdě
Město Olomouc a Olomoucký kraj chtějí
vytvořit nové průmyslové zóny ve třech
lokalitách v celkové výměře 164 hektarů
(u Olomouce, Zábřeha a Prostějova).
Vybudovány mají být na té nejkvalitnější
půdě, kterou naše země má (půda 1. a 2.
bonity). „Je to nepochopitelné. Nedávno
byla přijata legislativa, která na těchto půdách v podstatě zakazuje stavět,“ kritizuje
záměr 1. místopředseda KDU-ČSL a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka.
Jedinou výjimkou je výstavba ve veřejném zájmu, kterou nelze realizovat jinde
(rychlostní komunikace, protipovodňová
ochrana atp.). A to rozhodně není případ
průmyslových zón, které Olomoucký kraj
navrhuje. V blízkém okolí se přitom nachází poměrně velký počet tzv. brownfieldů
a mnoho malých nevyužitých průmyslových zón, které mají v součtu výrazně vyšší
plochu než zmíněné tři plánované zóny.
Podle Jurečky je zvláštní i způsob, jakým
úřady o vybudování průmyslových zón

Průmyslové zóny by se podle Mariana Jurečky neměly stavět na
nenahraditelné orné půdě. Alternativních míst je dostatek.

rozhodly. Prvotní stanovisko ministerstva životního prostředí na úrovni kraje
totiž výstavbu zón odmítlo. Stanovisko
změnilo Brabcovo ministerstvo až
při jednání se zástupci místního rozvoje. „Ministerstvo životního prostředí
by mělo sledovat hlavně to, aby se renovovaly nevyužité průmyslové zóny, například letiště Bochoř nebo zóna Holešov,
kde je zaplněno ani ne 30 % plochy.
Ministerstvo životního prostředí, pan

ministr i jeho náměstci by si měli ujasnit
priority a to, čí zájmy vlastně hájí,“ uzavírá Jurečka. První místopředseda KDUČSL interpeloval jak ministra životního
prostředí Brabce, tak premiéra Babiše.
Jako opoziční zastupitel Olomouckého
kraje bude žádat, aby vedení kraje využilo
jiné varianty naplňující rozvojové plány,
které nebudou zabírat nenahraditelnou
ornou půdu.
  

Seitlová: D1 u Přerova a obavy
z nebezpečných popílků

Stavbu dálnice D1 mezi Lipníkem
a Přerovem protíná staré úložiště teplárenských popílků. Už projektanti měli
z popílků těžkou hlavu. Napřed měly být
vybagrovány, stavba by se ale prodražila
o několik miliard. Nyní budou odtěženy
zčásti, dálnice bude jištěna zpevněnou
základovou deskou.
Co ale s odtěženými popílky? Jde o odpad. Analýzy musí zkontrolovat, zda
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neobsahují nadlimitní těžké kovy. Do poslední chvíle zahájení stavby nebylo jasné,
zda vyhoví fyzikálním parametrům pro
realizaci speciální technologie mísení s vápenným prachem a jejich využití v tělese
stavby.
Dalším problémem byla podzemní voda
a odčerpávání při úpatí složiště. Při všech
jednáních se vždy znovu ozývali občané
okolních obcí proti otevření uložiště.
Upozorňovali na rizika roznosu větrem.
Zažili a dokládali, jak byli postiženi prachem při navážení popílků.
Starosta obce Buk, kde jsou domy v blízkosti stavby, prověřoval projekty, dokládal
posudky a bojoval s osobním nasazením.
Vím, že v tomto případě vina neleží na
straně Ředitelství silnic a dálnic. To mělo
pevné zadání, kterého se muselo držet,
tlačilo na projektanty, vymýšlelo postupy.
Větrné počasí typické pro Moravskou
bránu je, zdá se, ještě intenzivnější než

dřív. Přes všechna opatření vítr opakovaně
zvedá mračna nebezpečných popílků. Lidé
z Buku bezesporu trpí jejich negativním
vlivem. Stavbaři jsou v dvojím tlaku. Když
práce při větru zastaví, jak žádají občané,
stavba se zpozdí a budou zase pod kritikou všech, kdo na dálnici čekají. Nutně
se objeví otázka, kdo nese odpovědnost
za tento stav? Vždyť dálnice mohla vést
možná pár desítek metrů mimo popílky.
Promiňte spekulaci, ale při vědomí všech
převodů pozemků a tahanic kolem vlastnictví popílků (naposled požadavek
Veolie, aby jí ŘSD popílky jako materiál
pro stavbu zaplatilo) si nemyslím, že šlo
při rozhodování o trase dálnice jen o náhodné nedomyšlení rizik. Teď to bohužel
odnášejí nevinní.
Jitka Seitlová
senátorka KDU-ČSL
za obvod č. 63 - Přerov

N A Š I S E N ÁT O Ř I

Pošta partnerem menších obcí

Senátorka Jaromíra Vítková.

Cílem projektu „Pošta Partner“ je zachovat dostupnost poštovních služeb
i tam, kde je to pro Českou poštu ekonomicky nevýhodné. Tématu se chopila
senátorka Jaromíra Vítková.
Základní poštovní služby poskytuje Pošta
Partner stejně jako klasická Česká pošta.
Projekt Pošta Partner vzala na vědomí
vláda v dubnu 2015. V Česku fungovalo
v květnu 2018 už 500 „Pošt Partner“.
Všechno ale nejde tak hladce. A tak když
se senátorka Jaromíra Vítková seznámila
s problémy, které obce v souvislosti s tímto
projektem řeší, svolala schůzku se zástupci
České pošty a Ministerstva vnitra.
„Sešli jsme se 4. května v Ostrově
u Macochy za přítomnosti zaintere-

sovaných obcí. Zástupci České pošty
nejprve představili fungování projektu
Pošta Partner: jak projekt vznikl, základní
údaje, možnosti a varianty projektu, jejich
plusy i minusy. Poštu Partner nelze vidět
jako unifikovaný projekt. Každá obec má
specifické podmínky, které je třeba zohlednit,“ říká Jaromíra Vítková.
Variabilitu a přínosnost „partnerských
pošt“ hájil Miroslav Štěpán z České
pošty: „Ukazuje se, že Pošta Partner je
ideální řešení pro zachování služeb České
pošty v obci.“ Na setkání se prezentovaly
pozitivní případy: propojení pošty s knihovnou, s obchodem, sdílení pracovních
úvazků nebo spolupráce dvou obcí. Záleží
na konkrétních podmínkách v daném
místě.
Starostové se ptali konkrétní problémy,
které je trápí. Akcentovalo se postavení
menších obcí – zastupitelnost pracovníka, finanční náročnost atd. Starostové
chtějí pro občany zachovat dostupnost
poštovních služeb, ale to s sebou přináší
nároky, zejména finanční. Zástupci pošty

Zachraňme vodu pro 140 000 lidí!
Na Hodonínsku a Uherskohradišťsku
jsou ohroženy zdroje pitné vody. Do
věci se vložila starostka Ratíškovic a senátorka za KDU-ČSL Anička Hubáčková.
  12. 6. / Starostové Hodonínska upozornili, že Ministerstvo životního prostředí
přehlíží důležité posudky hodnotící dopady těžby štěrkopísku, který chce v tomto
moravském regionu těžit soukromá firma.
Místní se obávají toho, že těžba může mít
závažné dopady na kvalitu pitné vody,
jejíž zdroj se nachází mezi Moravským

Pískem na Hodonínsku a Uherským
Ostrohem na Uherskohradišťsku. Pitnou
vodou, která odtud pochází, je zásobeno
více než 100 tisíc lidí!
„Ministerstvo životního prostředí přehlíží
posudky České geologické služby ze září
a října 2017, které potvrdily, že těžba je
nepřijatelná. Existenci stanovisek zatajilo
ministerstvo životního prostředí i na veřejném slyšení. Naopak: opíralo se jen o posudek profesora Landy, který dal těžbě zelenou,“ upozorňuje senátorka Hubáčková.
Rozhodnutí, zda se na Hodonínsku může

i ministerstva odpovídali na nejasnosti
a byli rádi, že si mohli vyměnit názory
tváří v tvář. Senátorka Vítková k tomu
poznamenala: „Několik let jsem byla
místostarostkou města Boskovice a velmi
dobře chápu problémy starostů, které tu
zazněly. Budu apelovat na ministerstvo
vnitra, aby navýšilo finanční prostředky
přímo na tento projekt.“
Dalším problémem malých obcí se může
stát záměr ministerstva vnitra rušit, resp.
optimalizovat matriční úřady. Z původního úmyslu sice sešlo, ale konkrétní
financování matrik není stále dořešené.
Starostové dotčených obcí si zachování
služby přejí. „Rušení matričních úřadů
by zkomplikovalo život hlavně starším
občanům. Záměr jde proti tendenci vytvářet na vesnicích a malých obcích dobré
podmínky pro život. Obrátila jsem se na
ministerstvo vnitra, aby zhodnotilo dopad
na malé obce a jejich občany,“ uzavírá
Vítková.
Barbora Palánová (red)

štěrkopísek těžit, vydá Český báňský
úřad. „Očekáváme, že úřad těžbu povolí,
protože stanovisko ministerstva je pro něj
závazné,“ doplnila Hubáčková.

Štěrkopísku se
nenapiješ!

Starostové z Hodonínska jsou připraveni
bránit se proti povolení těžby žalobou.
Obyvatelé regionu na jejich podporu sepsali petici, kterou se v květnu zabýval
senátní Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. „Těžbu
štěrkopísku v podobných parametrech
lze realizovat v mnoha jiných lokalitách,
kde budou střety zájmů a rizika podstatně
menší. Přesunutí prameniště pitné vody
však možné není. Je na zcela jedinečném
místě,“ komentuje to senátorka Jitka
Seitlová (KDU-ČSL). 
12. června se konala i tisková konference,
jíž se zúčastnili starostové a starostky
z Hodonínska. „Řeknu vám, co se teď
říká u nás ve Strážnici: „Štěrkopísku se
nenapiješ! A peněz taky ne!“ prohlásila
starostka Strážnice Renata Smutná (KDUČSL). „Jako kdyby nestačilo, že už teď se
hladina vody na jižní Moravě snižuje a vysušuje se půda.“
(red)
N O V Ý H LA S • L É T O 2 0 1 8
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MEZINÁRODNÍ POLITIKA

Kauza Novičok a ruská propaganda
Jen málo věcí vzbudilo takovou pozornost jako otrava bývalého dvojitého
agenta Sergeje Skripala a jeho dcery
nervovým jedem Novičokem. Jak se
události vyvíjely? A jak události zrcadlily tzv. alternativní weby?

Skutečnost...
V Británii došlo k otravě nervovým jedem
Novičok. Britské zpravodajské služby ukázaly spojencům vyšetřovací informace
(velmi neobvyklá praxe). Na základě důkazů více než 25 států vyhostí více než
140 ruských zpravodajců. Britští chemičtí
experti prohlásí, že bude obtížné provést
důkaz původu látky, jde ale prý stoprocentně o ruský jed novičok. Ten vznikl
v ruských armádních laboratořích jako
nechtěný produkt vývoje jiného jedu.
Rusko stejně jako po sestřelení civilního
letadla MH-17 spustilo masivní kampaň.
Snaží se zamlžit svou zodpovědnost.
Vymýšlí si příběhy, kdo za to může. Obviní
i Česko a vzápětí Slovensko, Švédsko
a Velkou Británii. Česká vláda to odmítne,
vyhostí tři ruské zpravodajce. Miloš Zeman
dá kontrarozvědce úkol, aby prověřila, zda
jsme za to mohli být zodpovědní, i když to
všechny bezpečnostní instituce odmítají.

Říkáme jasné
NE Istanbulské
úmluvě
KDU-ČSL dlouhodobě kritizuje
Istanbulskou úmluvu. Jejím cílem je potírání domácího a genderově podmíněného násilí. Na to ale stačí naše zákony,
u jejichž zpřísnění stál v r. 2006 mj. Jan
Kasal. Předseda P. Bělobrádek k tomu
říká: „Nejen, že odsuzujeme všechny
formy domácího násilí, ale dlouhodobě podporujeme rovné příležitosti
pro muže i ženy. Dnes se tím aktivně
zabývají naše poslankyně Golasowská
a senátorka Jelínková. Istanbulská
úmluva však může sloužit jako záminka
a legislativní opora pro 1) stírání autentických rozdílů mezi muži a ženami
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Souběžně se v ruských médiích objeví příběhy, že to skutečně mohlo být Česko a že
to Miloš Zeman vyšetřuje. Mluvčí ruského
ministerstva zahraničí obviní z výroby
nervového jedu Česko. Ruský velvyslanec
v Praze uspořádá tiskovou konferenci, kde
obvinění zopakuje. Rusko nejprve požádá
o vyšetření mezinárodní organizaci pro
zákaz chemických zbraní, její závěry ale
odmítne uznat. Šéf ruské rozvědky SVR
obviní Brity a Američany, že tuto „provokaci“ sami připravili. The Guardian přinesl
6. dubna obsáhlou zprávu na základě rozhovorů s ruskými chemiky, kteří se účastnili vývoje a výroby novičoku v ruských
a uzbeckých laboratořích. Velvyslanec
Jakovenko v Londýně tvrdí, že Rusko nikdy novičok nemělo ani nevyrábělo.

... a zrcadlení
Jak se tato fakta odrazila v mediálním
prostoru? Forenzní laboratoř NATO,
která zkoumá a dokumentuje šíření ruské
propagandy, zjistila, že každé dva ze tří
článků na sociálních sítích na toto téma
jsou ruského původu. Ruské hoaxy a konspirace na toto téma dosáhly četnosti 63
000 sdílení na rozdíl od originálních britskách médií, které společně dosáhly pouhých 25 000 sdílení. A co Facebook? Z 18
nejsdílenějších článků na téma Skripal
je 16 ruské provenience. Na sdílení ruských hoaxů se aktivně podílejí populističtí

i odstraňování pojmů otec a matka
z vládní prorodinné politiky, 2) povinnou sexuální výchovu ve školách bez
ohledu na přání rodičů, 3) umožnění
adopce dětí homosexuálními páry, 4)
znevažování mateřské role ve srovnání
s profesní kariérou, atd. KDU-ČSL odmítá genderovou ideologii a hájí lidskou
důstojnost každého člověka. Proto této
úmluvě říkáme jasné NE!“ (red)

politici v Evropě. Např. Matteo Salvini,
německá extremistická Alternativa pro
Německo, ale i bývalí východoněmečtí
komunistické Die Linke.

Informační válka
proti demokracii
Co v Česku? Nechme mluvit titulky
Aeronetu, Parlamentních listů apod.
Uniklá nahrávka telefonického rozhovoru
úplně zdravé Julie Skripal vnáší do kauzy
Sergeje Skripala další otazníky. Stopy vedou
nově k italské restauraci Zizzi. Pochybnosti,
že vůbec nešlo o Novičok, nabírají na síle!
Plynový útok v Londýně je pokračováním
zpackané protiruské provokace s letem
MH17. Theresa May by se měla Rusku omluvit za otravu dvou ruských občanů!
Německý chemik Ralf Trapp uvedl, že
tato nervová látka může pocházet pouze
ze státní laboratoře a ukázal na bývalé
Československo.
Asi není daleko doba, kdy se u nás začne říkat: „Lže, jako když Aeronet
tiskne.“ Vítejte v informační válce proti
demokracii.
Alexandra Alvarová
fotografka, mediální poradkyně,
autorka knihy Průmysl lži

Za zemi bez drog
  14. 6. / Za
účasti senátora
Petra Šilara
a
starosty
Vysokého Mýta
byla na zdejším
náměstí odstartována etapa 16.
ročníku
Cykloběhu za Českou republiku bez drog
2018. Akci organizuje občanské hnutí
ŘEKNI NE DROGÁM, ŘEKNI ANO
ŽIVOTU. Petr Šilar oceňuje, že tato akce
„upozorňuje na dlouhodobě zanedbané
vzdělávání na poli drogové prevence. Je
třeba zvýšit drogovou gramotnost a osvětu
v naší zemi. Výrobci a distributoři drog
jsou stále rafinovanější. Zneužívají dětskou naivitu i neznalost toho, co drogy
jsou a co způsobují.“ (red)

KOMUNÁLNÍ POLITIKA

„Máme naše
město rádi!“

V minulém čísle jsme psali o návštěvě
poslanců KDU-ČSL v severočeské
Krupce. Nyní se k úspěšnému lidoveckému projektu v „politickém kamenolomu“ severních Čech vracíme. Pro
inspiraci do říjnových komunálních
voleb!
Krupka patří k nejúspěšnějším místním
organizacím KDU-ČSL v celém Ústeckém
kraji. Členové KDU-ČSL v Krupce po několik období kandidují v komunálních
volbách spolu s nestranickými kandidáty
v rámci sdružení KRUPKA NAŠE MĚSTO.
Základem sdružení je KDU-ČSL. Pomalu
končící volební období se v MO KDU-ČSL
v Krupce vyznačovalo výrazným rozšířením a omlazením členské základny.

Dvojí volby v Praze

„V současnosti má krupská místní organizace 19 členů a většina je do 45 let věku.
Dobrou zprávou je, že řady podporovatelů
jsou násobně vyšší, což je dobrý základ
pro výraznější úspěch v podzimních komunálních volbách. Vypadá to, že i letos rozšíříme své řady,“ popisuje situaci
předseda místní organizace a zároveň místopředseda krajského výboru KDU-ČSL
v Ústeckém kraji Jan Růžička.
Sdružení KRUPKA NAŠE MĚSTO se po
celé volební období věnuje pořádání veřejných akcí pro rodiny s dětmi. Ty každoročně navštíví několik desítek až tisíc
návštěvníků při minimální finanční náročnosti na organizaci. „K tomu musíme připočíst práci našich komunálních zastupitelů i ostatních členů KDU-ČSL / KRUPKA
NAŠE MĚSTO, kteří se výrazně podílejí
na vedení a rozvoji Krupky.“ Lidovci, jak
říká radní a ředitel místní základní školy
Tomáš Liška, pomáhají s mezinárodními
projekty, kde je možno čerpat prostředky

kandidátů. Koncem června byl pak ohlášen výsledek zdlouhavých koaličních jednání. KDU-ČSL půjde nakonec do voleb
spolu s TOP 09, hnutím STAN a dalšími
menšími stranami. Pod názvem „Spojené
síly pro Prahu“.

Přímé primárky

Největší odpovědnost ponese na
svých bedrech v říjnu Jan Wolf.

Praha je jediné město, kde v říjnu proběhnou vedle komunálních voleb de facto
i volby krajské: do Zastupitelstva hl. m.
Prahy. Během jara proběhly primární
volby, které určily pořadí lidoveckých

Své kandidáty do podzimního klání o pražský magistrát vybírali členové Pražské
městské organizace na konci března. V přímých primárních volbách, v nichž mohl
hlasovat každý z osmi set členů (zúčastnilo se kolem poloviny členů), zvítězil Jan
Wolf, pražský radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch, následován
bývalou starostkou Prahy 12 Danielou
Rázkovou. Čelo kandidátky tvoří vesměs
lidé aktivní v zastupitelstvech městských
částí.
Pražské primární volby jsou dobrým příkladem fungující vnitrostranické demokracie. V pražských primárkách totiž smí
hlasovat každý člen, který může využít až
pěti preferenčních hlasů. Volbě samotné

z fondů EU. Zmínit můžeme i sasko-českou nominaci „Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge“ na seznam
světového kulturního dědictví UNESCO.
Součástí této nominace je i Krupka se
svými hornickými památkami, svědectvím
více než osmisetleté historie dobývání nerostů na obou stranách Krušných hor.
Když tu v dubnu byli poslanci, navštívili
vybrané památky, seznámili se s místními
projekty a vizemi a vyzkoušeli jízdu lanovou dráhou z Krupky na Komáří vížku,
jež je na samém hřebeni Krušných hor.
Krupská lanovka je světovým unikátem,
kulturní technickou památkou a s délkou
2348 m nejdelší dvousedačkovou lanovou
dráhou bez mezistanice ve střední Evropě.
„Máme naše město rádi. Dlouhodobě
rozvíjíme naše aktivity a místní nás podporují. Největší úspěch mají naše akce
zaměřené na úklid, zpřístupnění zříceniny hradu a pořádání akcí pro celou rodinu jako jsou Řemesla a rytíři na hradě
Kyšperk, Pohádkový les či Lampionový
průvod v předvečer Dne boje za svobodu
a demokracii. Věříme, že naše společné
úsilí podpoří také voliči v blížících se komunálních volbách,“
uzavírá Jan Růžička.
Rostislav Kadlec
zastupitel Krupky

navíc kromě představení kandidátů v jednotlivých obvodních organizacích a rozesílání informačních materiálů předchází
i závěrečné setkání, kde může uchazeč
na místě představením své vize ovlivnit
nerozhodnuté volitele a kde zároveň čelí
dotazům z publika. Přímé primárky jsou
cestou hodnou následování. Mnohé můžou motivovat k zapojení do veřejného
života v barvách křesťanských demokratů.
Jan Cieslar (red)

Výsledky primárek
1. Jan Wolf
2. Daniela Rázková
3. Tom Philipp
4. Jana Niklová
5. Marián Hošek
6. Pavla Tůmová
7. Daniel Kajpr
8. Adam Šilar
9. Josef Svoboda
10. Milan Herian
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PETICE

„Manželství je trvalý svazek
muže a ženy!“

Státy stojí na fungujících manželstvích a rodinách.
A bez nich padají...

Nový HLAS se připojuje k těm, kdo aktivně
hájí rodinu a manželství jako svazek muže
a ženy. Přinášíme text petice i základní
souvislosti. A vyzýváme naše čtenáře,
aby petici, kterou vyvolalo úsilí našeho
poslance Marka Výborného, šířili dál.
Žijeme v době, kdy něco tak samozřejmého
a základního, jako je manželství muže
a ženy, musíme kultivovaně, leč důrazně
hájit před zamlžováním a rozvolňováním.
Manželství a rodina jako fungující instituce
tu byly dříve než stát. Státy na fungujících
manželstvích a rodinách stojí – a bez nich
padají. Státy by tedy měly podporovat jejich stabilitu, nikoli je relativizovat nebo
jim různým znevýhodňováním škodit.
Jak dopadne v Poslanecké sněmovně souboj „manželství jako svazek muže a ženy“
versus „manželství pro všechny“, zatím
nevíme. Je to ale zátěžový test. Test toho,
zda státu dovolíme mluvit do něčeho, co
sám nestvořil a na čem nemá sebemenší
zásluhu, co může buď účinně podporovat,
anebo podrývat. Buďme v naší pozitivní
snaze vytrvalí, slušní i důslední.
Pavel Mareš
šéfredaktor Nového HLASu

Text petice
My, níže podepsaní,
žádáme prostřednictvím této petice poslance a poslankyně, senátory a senátorky, aby přijali ústavní zákon,
kterým bude stanoveno, že: „Manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní ochranou zákonů. Manželství
je trvalý svazek muže a ženy.“
Čtete a stahujte petiční archy:
www.podporamanzelstvi.cz
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Funkční rodina stojící na manželství muže a ženy vždy
představovala nejlepší formu pro výchovu dětí. Je to
záruka budoucích generací. Proto také tato rodina má
v našem právním řádu výsadní postavení. Žádáme,
aby také ochrana manželství, které je základem rodiny, byla zakotvena na nejvyšší možné úrovni – tedy
v ústavním pořádku. Děkujeme!
Posílejte na adresu: Aliance pro rodinu, Platnéřská
191/4, Praha-Staré Město, 110 00.

Co byste měli vědět

Jak petici podpořit

  Skupina poslanců v čele s Markem Výborným (KDU-ČSL)
podala návrh na změnu znění Listiny základních práv a svobod
(součást Ústavy).
  Návrh žádá, aby manželství bylo pod ochranou našich zákonů
jako svazek muže a ženy.
  Petice je reakcí na jiný poslanecký návrh, jenž žádá manželství
pro všechny (de facto manželství pro osoby stejného pohlaví)
a který je též načten k projednávání ve Sněmovně.
  Předkladatelé „manželství pro všechny“ opírají legitimitu svých
požadavků o petici s cca 70 tisíci podpisů.
  Organizátorem petice podporující návrh Marka Výborného je
spolek Aliance pro rodinu.
  Aby byla petice brána v Parlamentu ČR vážněji než petice za
manželství pro všechny, měla by nasbírat více podpisů.

  Text petice a petiční arch najdete na webové stránce:
www.podporamanzelstvi.cz – zde lze stahovat podpisové archy,
zadávat i nacházet podpisová místa.
  Do mapy lze zapsat adresu místa, kde budou umístěny petiční
archy. Může jít o rodinné centrum, firmu, křesťanské společenství
(farnosti, sbory, ale i soukromé adresy) nebo jakékoli místo, kde
se shromažďují lidé (kavárna, divadlo).
  Petice probíhá výhradně papírově. Jen tak lze z hlediska zákona žádat, aby o požadavku petice jednali ve Sněmovně.
  Podepsané petiční archy (nemusí být zaplněné do posledního
řádku!) zasílejte na adresu spolku Aliance pro rodinu.
  Spolek Aliance pro rodinu prosí o průběžné zasílání, aby bylo
možné plynule sčítat a uveřejňovat již nasbírané počty.
  Petiční akce běží minimálně celé prázdniny a září.
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E V R O P S K Ý PA R L A M E N T

Šojdrová: O migraci konzistentně a realisticky
  28. 6. / Na summitu
lídrů EU v Bruselu došlo
k dohodě v otázce migrace. Představitelé zemí
EU se dohodli na zřizování
zadržovacích center pro
ekonomické migranty v Africe, kam je budou moci vracet i z Evropy. Aby se ulehčilo
Itálii, která hrozila blokováním celého
plánu, navrhl francouzský prezident, že
některé státy EU dobrovolně převezmou
do speciálních center (hot-spotů) uprchlíky z Itálie a budou vyřizovat jejich žádosti o azyl na svém území.
Definitivně tak padla myšlenka povinných
kvót: povinného rozdělování žadatelů
o azyl do všech zemí EU. Prosadila se idea
flexibilní solidarity a nutnost zadržovat

Zdechovský
proti stáčení
kilometrů

Asi polovina ojetých vozidel prodávaných
v EU má stočený kilometrovník. Šizeni
jsou hlavně zákazníci, ale důsledky těchto

tok migrantů mimo EU. Tato dohoda
zároveň zabrání tomu, aby Německo,
Rakousko a jiné země zaváděly kontroly
na hranicích. Schengen a volné cestování
přes hranice je tak umožněno dál, což je
dobrá zpráva. To, co bylo dohodnuto, říká
KDU-ČSL už několik let. Donedávna jsme
byli v menšině a naše návrhy byly považovány za nehumánní. Nyní nám dala za
pravdu kancléřka Merkelová i další politici, volající dříve po kvótách jako jediném
možném řešení. Aby tato dohoda vydržela, budeme muset i my časem ukázat
určitou dobrovolnou solidaritu se zeměmi,
které jsou vystaveny přílivu uprchlíků, zejména s Itálií a Řeckem.
Zásluhy na dohodě si přisvojuje Andrej
Babiš, který není mezi lídry EU dobře

zapsán. Jeho trestní stíhání je v jiných
zemích EU vnímáno velmi negativně. To,
že Německo obrátilo, je výsledek vytrvalého úsilí všech politických představitelů
uvnitř velkých evropských politických rodin. Nás v Evropské lidové straně nevyjímaje. V Evropě platí: „Chcete-li být bráni
vážně, musíte být konstruktivní, konzistentní a realističtí.“ Vaše postoje musí být
důvěryhodné. Nic z toho Andrej Babiš
nemá a mít nebude. Průlomová dohoda
o migraci není jeho zásluhou, ale plod naší
vytrvalé práce uvnitř Rady a Evropského
parlamentu. K něčemu jsou naši zástupci
v Bruselu dobří, nemyslíte?

podvodů mají negativní dopad i na bezpečnost provozu a životní prostředí. Ve
čtvrtek 31. května proto europoslanci na
plenárním zasedání Evropského parlamentu 577 hlasy potvrdili zprávu Výboru
pro dopravu, tedy i vůli tento problém řešit. Evropská komise je tak zavázána připravit celoevropskou legislativu. Využijí
se při tom systémy, které se osvědčily v zemích Beneluxu.
„V současné době je stáčení kilometrů
zakázáno ve 25 členských státech EU.
Ve Francii můžete dostat 2 roky vězení,
v Německu vysokou pokutu a 1 rok. I tak
se v těchto zemích stáčení objevuje u cca
30 % aut. Jediné dvě země, kde tyto podvody víceméně vymizely, jsou Belgie se
systémem Car-pass a Nizozemí s podobným systémem Auto-pass,“ vysvětluje
Tomáš Zdechovský, který se tímto problémem zabývá řadu let.

U těchto systémů získává konkrétní vozidlo k technickému průkazu i speciální certifikaci formou průkazky, do níž se opisuje
stav odometru (počet odjetých kilometrů) pokaždé, když majitel auta navštíví
STK nebo servis. Historie vozidla je tak
snadno dohledatelná a auto bez průkazky
neprodejné. Certifikace stojí od 3 do 7 eur
podle toho, jak podrobné údaje majitel
vyžaduje. Další výdaje ani administrativní
úkony nejsou. Nemusí se tedy jezdit na
žádné speciální kontroly jen kvůli odečtu.
„Hledali jsme řešení, které by bylo levné
a jednoduché. Trh je momentálně deformován podvody, škody jdou do miliard
eur. Řešení z Belgie a Nizozemska nepřináší žádné komplikace navíc a nezvýší ani
cenu automobilů,“ uzavírá europoslanec
Zdechovský.
Jitka Fialová
tým Tomáše Zdechovského

Michaela Šojdrová
europoslankyně za KDU-ČSL

Pavel Svoboda: Pražské dny evropského práva
  8. 6. / V Praze se
z iniciativy europoslance Svobody, předsedy Výboru pro
právní záležitosti EP,
uskutečnily první Pražské dny evropského
práva. Do Prahy se sjelo zhruba 120 odborníků na evropské právo z 15 členských
a 2 nečlenských států EU a několika mezinárodních institucí. Cílem setkání bylo
poskytnout odborný i praktický vhled do
aktuálního vývoje v 6 vybraných oblastech
práva EU: brexit; volný pohyb osob; azyl

a migrace; soutěžní právo; vnější vztahy;
duševní vlastnictví. Účastníci si vyslechli
přednášky špičkových profesorů i expertů
z praxe. Hlavním řečníkem byl předseda
Soudního dvora EU Koen Lenaerts. Debaty
řídili Martin Smolek, náměstek ministra
zahraničí, a Emil Ruffer, český velvyslanec
při Radě Evropy. Na začátku promluvil
předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal.
Iniciátor konference Pavel Svoboda si
pochvaloval osobní rozměr akce: „Kromě
odborné stránky jsme chtěli přilákat do
Česka lidi z celé Evropy a umožnit jim, aby

se vzájemně poznali. Z mozaiky lidských
kontaktů se vytváří skutečná Evropa.
Vzpomeňme na heslo Jeana Monneta:
Nesdružujeme státy, spojujeme lidi, i na
cíl Unie být stále užším svazkem mezi národy.“ Partnery konference byly Evropská
právní akademie, think-tank Evropského
parlamentu: EY Law, pořadatelem pak
Institut pro křesťansko-demokratickou
politiku (IKDP).
Monika Klimentová
asistentka europoslance Pavla Svobody
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VNITROSTRANICKÉ ANKETY

Kultivované diskusní fórum

Politická diskuse v KDU-ČSL není jen záležitostí
kuloárů, ale jasných postojů a čísel.

Už 8 let členové strany z celé republiky diskutují o vnitřních
záležitostech strany na tzv. tajné skupině Facebooku. Skupina
má název „KDU-ČSL (+ aktuální rok)“. Letos tedy „KDU-ČSL
2018“. V současnosti má skupina přes 130 členů, včetně velké
části představitelů strany. Chcete-li se stát členem tohoto moderovaného fóra (správci: Jan Czerný, Miroslava Mencová a Jiří
Stodůlka), pošlete e-mail na adresu KDU-CSL2018@protonmail.
com. Uveďte své jméno a příjmení, místní organizaci KDU-ČSL,
v níž jste registrováni, a e-mailovou adresu, která je spojena
s vaší FB stránkou. Přihlášení proběhne ihned po ověření vašeho
členství. Těšíme se na viděnou!
Jan Czerný

Mluvte nám do toho!

Ankety Programové rady KDU-ČSL jsou aktuální a praktické.
Jsou užitečnou zpětnou vazbou pro ty, kdo za KDU-ČSL nesou
kůži na trh na nejvyšší úrovni. Jste-li členem okresního výboru,
jste-li schopni na otázky reagovat za 5 pracovních dní po obdržení
e-mailu a chcete-li se stát stálými respondenty ankety, obraťte se
na předsedu své místní či okresní organizace nebo na tajemníka
Programové rady Jaroslava Huláka (jaroslav.hulak@gmail.com).
A jak dopadly nedávné anketní otázky?

Jakou politiku má KDU-ČSL razit
ve vztahu k EU?
A) Česko má být součástí tvrdého jádra EU, sdruženého kolem
zemí, jež platí eurem;
B) pozice Česka se nemá měnit;
C) Má se vypsat referendum o odchodu Česka z EU; ať rozhodnou sami lidé.
203
hlasů
50 %

B

C

Jak dlouhé má být funkční
období zastupitelstva?
A) 5 let;
B) 6 let;
C) stávající 4 roky;
D) Nevím.
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33
hlasů
8%

A

B

15
hlasů
4%

C
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D

Jste pro přímou volbu starostů?

317
hlasů
81 %
57
hlasů
15 %

174
hlasů
43 %
14
hlasů
3%

A

100
hlasů
26 %

242
hlasů
62 %

Ano

16
hlasů
4%

Ne

Nevím

Má se zavést obecné referendum?
143
hlasů
35 %

241
hlasů
60 %
21
hlasů
5%

Ano

Ne

Nevím

FOTOPŘÍBĚH – DEN KDU-ČSL

V inspirujícím prostředí Dolních Vítkovic se sešli
lidovci z celé republiky.

Užívaly si to tu hlavně děti. Jak ty malé, jako třeba
dcerka pana předsedy…

… tak ty větší. Zábavy a zkrášlování bylo totiž připraveno opravdu dost!

Každý si mohl z Ostravy něco odvézt. Lidovecké
političky si udělaly společné foto na pozadí zdejších věží.

Ocenění lidovečtí veteráni, jako Jan Monsport
z Příbora, zase z rukou předsedy převzali plaketu
s čestným členstvím.

Žádná taková akce se neobejde bez organizátorů.
Děkujeme mnohokrát týmu pod vedením krajské tajemnice Ivany Váňové!

Úžasný byl nejen Hradišťan v čele s Jurou Pavlicou
(na titulní straně), ale i Lašský soubor písní a tanců
Ondřejnica.

„Střihoruký Edward“ z Brna, senátní
kandidát Jan Špilar v akci! Oběť? Jiří
Navrátil!
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