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Péče o náš společný domov
Už potřetí za sebou přinášíme více informací o ochraně životního prostředí. O šetrném nakládání se surovinami, o drobných ekologických iniciativách na úrovni měst a obcí. Není to
náhoda, ale záměr. Na podzim také vyvrcholí naše lidovecká
petiční akce VODA NAD ZLATO.
Naši voliči a sympatizanti si cení našeho přístupu k rodině.
Současně od nás čekají, že se budeme angažovat v oblasti životního prostředí. Péče o náš společný domov je zdravě konzervativní téma. Už na rovině jazykové: slovo chránit úzce souvisí se
slovem zachovávat, tedy konzervovat.
Dobře uchopené téma životního prostředí vyhrává na západ od
našich hranic stranám volby. My Češi a Moravané jsme ale k leckterým novotám skeptičtí. Zeleno-rudá ideologie. Zpackané
solární zákony. Bezdůvodný odpor k jaderné energii. Atd. Pak
je tu ovšem ekologie všedního dne. Sucho kolem nás. Lokální
záplavy, což je jen rub sucha. Nebezpečný prach a emise v ulicích našich měst. Jak říká starosta Zábřeha František John:
mysleme globálně, ale jednejme lokálně. Lidé
nejsou zvědaví na beznadějné scénáře našeho
přežití. Starý dobrý konzervativec vezme
rodinu a jde uklízet do blízkého lesa. Zajímá
se o výstavbu ve svém nejbližším okolí. Pečuje
o svůj domov, jak se sluší a patří. Starost
o okolí z něho přímo září. Nenechme si toto
téma ukrást levicí nebo liberály, je naše!
Pavel Mareš, šéfredaktor

Berme vážně klimatickou krizi
Jsou tři nepopiratelná fakta: 1. Existuje skleníkový efekt. 2. Člověk
svojí činností zvyšuje koncentrace skleníkových plynů v atmosféře. 3. Lze vědecky modelovat vývoj klimatu, a s tím související
dopady na přírodu a na odvětví lidské činnosti. To, o čem musíme
diskutovat, jsou: 1. možnosti mitigace, tj. předcházení klimatickým
změnám ze strany člověka, a 2. možnosti naší adaptace. Je věcí
svobodné diskuse vyhodnocovat politické i ekonomické nástroje
a jejich efektivitu. Nepopírejme ale samu skutečnost klimatických
změn. Brát vážně klimatickou krizi je konzervativní přístup.
František John, starosta Zábřeha na Moravě
a kandidát do Senátu, píše o ochraně krajiny na str. 9.
Ekoseriál místopředsedy KDU-ČSL Petra Hladíka v Obzorech, str. II.

Odporovat lumpárnám se vyplácí
■ 9. 6. / Mladý lidovecký politik Vladimír Hanáček na demonstraci ve Strakonicích výstižně pojmenoval, jak se opozice i občanská společnost ubránily pokusům vlády o nekalosti: „Vláda za
pandemie několikrát ustoupila tlaku opozice a občanské společnosti. Upustila od svého návrhu na evidenci skutečných vlastníků,
přestala s nákupy bez výběrových řízení a po petici stovek starostů nepřistoupila k daňovému klystýru obcí a krajů. U nouzového stavu v režimu zákona o ochraně veřejného zdraví musela
ustoupit rozhodnutí soudu. Když vláda něco chystá a pak to bez
mrknutí oka stáhne, musí její představitelé velmi dobře vědět,
že jde o lumpárnu. Účinný odpor opozice a veřejnosti dokazuje,
že vláda není všemocná.“
(red)
O Babišově neúspěšném pokusu oslabit samosprávy čtěte na str. 5.
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Předsedovo trestní oznámení
kvůli nákupům pomůcek
■ 29. 4. / Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka podal k Městskému
státnímu zastupitelství v Praze trestní oznámení kvůli nákupům
ochranných pomůcek Ministerstvem zdravotnictví. Ministerstvo
nakupovalo od neznámých ﬁrem za výrazně vyšší ceny než
obvyklé. Některé ﬁrmy vykazovaly v minulých letech minimální
nebo žádné tržby a někdy jsou proti jejich jednatelům vedeny exekuce. „Dle dostupných informací mohli být preferováni konkrétní
dodavatelé, včetně dodavatelů s vazbami na hnutí ANO, což
zavdává k domněnce, že mohlo docházet k pletichám s cílem získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch,“ uvádí Jurečka
v trestním oznámení. Příkladem může být ﬁrma Reality World,
jejíž jednatel patřil v roce 2017 mezi velké sponzory hnutí ANO.
Předseda KDU-ČSL podal trestní oznámení poté, co Sněmovna
odmítla vyzvat vládu, aby u dalších nákupů ochranných pomůcek postupovala podle zákona o veřejných zakázkách.
O postoji KDU-ČSL k rozpočtu na rok 2020 čtěte na str. 9.

100 let paní Pavlíny
Sté narozeniny oslavila 6. května nejstarší
občanka města Bystré
a dlouholetá členka
KDU-ČSL paní Pavlína
Findejsová. Narodila se
jako nejmladší z 10 sourozenců v starobylém
bysterském selském
rodu Kuklů. S manželem vychovala tři děti,
těší se z 8 vnoučat a 15
pravnoučat. Sestra Findejsová prožila narozeniny v dobré tělesné
i duševní kondici v rodinném kruhu. Nový HLAS se přidává ke
gratulantům.
František Jelínek (red)

Čest památce tří borců
Začátkem léta zemřely tři lidovecké osobnosti. Od Ivy
Vinařové, starostky Dolní Rovně u Holic v Čechách, přišla 7. června zpráva o odchodu Jiřího Horáka (✝84), zakladatele místní lidovecké organizace. Jeho rodina se musela
v 50. letech vystěhovat z rodné obce do pohraničí, vrátit se
mohli po relativně dlouhé době. Bratr Horák pracoval jako
řidič nákladního auta a se svou společenskou povahou se
zapojoval do různých akcí. 30. června zemřel v 95 letech
Bohumil Svoboda, někdejší místopředseda ČSL a spisovatel.
Novému HLASu to sdělili jeho synové Tomáš a Pavel. Bohumil
Svoboda byl na konci 80. let minulého století významným
představitelem tzv. Obrodného proudu v ČSL. Jeho pohřeb
proběhl 13. června v kostele sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích
a my se k jeho působivé osobnosti vrátíme v příštím čísle.
14. května zemřel v 92 letech lidovec, právník a politický
vězeň Jan Decker. Jeho portrét přinášíme v příloze Obzory
na str. IV. Ať všichni odpočívají v pokoji!
(red)

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

SLOVO PŘEDSEDY

Každé volby se dají vyhrát. Záleží pouze na nás!
Vážení přátelé KDU-ČSL,
sestry a bratři!
Jedno je jisté: na jaro 2020 zcela určitě nikdo
z nás dlouho nezapomene.
Začalo to nenápadně a skončilo to bezprecedentním omezením našich základních lidských
a občanských práv. Společnost se zastavila a pod
extrémní tlak se dostaly profese, které se týkají veřejného zdraví
a bezpečnosti, a také profese, které zajišťují základní chod ekonomiky. Nyní se pozvolna dostáváme do doby tzv. pokoronavirové.
Doufejme, že se již nebude opakovat celospolečenské zamrznutí
a proti pandemii budeme postupovat lokálně. Druhé vypnutí ekonomiky si už nemůžeme dovolit.

Jaké výzvy a úkoly před námi stojí?
Za prvé je to modernizace našeho zdravotnictví. Pandemie
nemoci COVID-19 nám všem potvrdila, že zdraví je pro všechny
na prvním místě a musíme z toho vyvodit konkrétní důsledky a do
zdravotnictví zkrátka více investovat. Nejen do budov a přístrojů,
ale samozřejmě do lidí. Proto jsem nesmírně rád, že v čele pelotonu
tohoto závodu šlapou naši zlínští lidovci a hejtman Jiří Čunek se
svým záměrem nové nemocnice pro 21. století ve Zlíně. Tento projekt může ukázat cestu krajskému zdravotnictví v celé republice.
Za druhé je to znovunastartování ekonomiky. Musíme obnovit
důvěru domácností a ﬁrem v budoucnost. Musíme udržet v chodu
střední třídu, která je motorem hospodářství, která vlastní malé
a střední ﬁrmy a vytváří většinu pracovních míst. Pokračovat
v přímé pomoci jednotlivcům a ﬁrmám a posílit investiční plány.
To všechno bude za cenu velkého zadlužení státu, ale v tuto
chvíli bohužel není jiné cesty. Celý svět, včetně našich sousedů
Německa či Rakouska, reaguje podobně. Nesmíme se dopustit
chyb minulých vlád, které na poslední ekonomickou krizi ještě
několik let poté reagovali úspornými opatřeními a zvyšováním
daní. Tento přístup přinesl pouze ekonomickou recesi, zchudnutí
mnoha lidí a vyšší počet těch, kteří upadli do dluhových pastí.
Samozřejmě: na místě je i určitá střídmost a hledání úspor, ale
nesmí jít o tupé a asociální škrty.
Za třetí lidé se nesmí propadnout na samo sociální dno.
A tady se jako křesťanskodemokratická strana můžeme inspirovat

Biblí, respektive Starým zákonem a Třetí knihou Mojžíšovou.
V ní se nařizuje Židům, aby každý 50. rok slavili tzv. milostivé
léto, při kterém byly odpouštěny všechny dluhy a propouštěni
otroci na svobodu. Proto vítám iniciativu našeho poslance Marka
Výborného, který po jaru 2020, které přineslo restrikce a omezení, navrhuje milostivé léto 2020. Doba pokoronavirová musí
být i ve znamení naděje. Naše návrhy, jak se zbavit exekucí, ji
mohou přinést desetitisícům lidí.

Čeká nás boj o kraje a o Senát
Vedle zásadních ekonomických a společenských témat se musíme
věnovat i každodennímu politickému procesu. KDU-ČSL koncem
června představila své kandidáty do podzimních senátních voleb
a uzavřela vyjednávání do krajských voleb!
Řada kandidátů do Senátu jsou velké osobnosti, které svůj mandát obhajují. Mám velkou radost z toho, že nabízíme i tváře zcela
nové. Lidi, kteří ve své profesi ukázali, že mají přínos pro naši
společnost. Věřím, že všichni budou skvělými zástupci v Senátu
a pomohou ho zachovat nejen jako pojistku naši ústavnosti, ale
i rozumu proti současné vlně populismu a prázdným marketingovým zkratkám.
Silně zastoupeným hlasem rozumu chceme být i v krajích. Právě
kraje v době pandemie prokázaly, že jsou užitečné jak pro občany,
tak pro představitele obcí a měst. Mnoho lidovců ve vedeních
krajů dokázalo, že jsou osobami na svém místě. Podíváte-li se
na mapu vprostřed Nového HLASu, vidíte, že jdeme do voleb
jako Klidná síla s pevnou vůlí řešit problémy našich spoluobčanů. Jdeme buď samostatně, anebo v koalicích, kde hrajeme
prim anebo jsme rovnoprávnými partnery.
Chci povzbudit všechny, kteří se na krajské i senátní volby připravují, aby během léta nepolevovali, sbírali síly a inspiraci. Petr
Pithart při představování našich kandidátů do Senátu prohlásil,
že každé volby se dají vyhrát. Záleží pouze na nás, jak budeme
aktivní a důvěryhodní. Začněme letos na podzim. Máme na to,
abychom posílili své postavení v Senátu a získali více než jednoho hejtmana.
Zdař Bůh a ať se nám všem daří.
Váš Marian Jurečka
předseda KDU-ČSL

Krásné léto v naší krásné vlasti přeje Nový HLAS!
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BOJ S KORONAVIREM

Vít Kaňkovský: Poučme se propříště!
J A K É Z K U Š E N O S T I J S M E Z Í S K A L I B Ě H E M N O U Z OV É H O S TAV U
Po třech měsících krizové situace, jakou jsme předtím
znali jen ze sci-ﬁ ﬁlmů, můžeme přistoupit k analýze, jak
se Česku podařilo zvládnout 1. vlnu boje s nákazou novým
koronavirem SARS-CoV-2. Díky práci v Ústředním krizovém štábu jsem mohl hlouběji poznat management boje
s touto nákazou.

Sedmero poučení
z krizového stavu
✓ zapojení českých ﬁrem do
výroby ochranných pomůcek

Aktivní přístup
Od první chvíle jsem se do práce štábu
zapojil aktivně. Dal jsem impuls k většímu zapojení českých ﬁrem do dodávek
ochranných pomůcek i dalšího materiálu.
Činil jsem konkrétní kroky k tomu, abychom při testování potenciálně nakažených
(metodou PCR) využili akademické laboratoře. Opakovaně jsem žádal o stanovení mechanismu odměn medikům a dalším
studentům, kteří se zapojili do boje proti
nákaze v nemocnicích, domovech pro seniory, odběrových centrech i jinde. Společně
s docentem Matějkou jsme otevřeli diskusi
o systému testování potenciálně nakažených i metodiku testování zdravotníků, pracovníků a klientů sociálních služeb.

Jak předejít zmatkům
Nejspornější věcí, hlavně v prvních týdnech epidemie, byl nedostatek ochranných pomůcek, chaos kolem jejich nákupu
i distribuce. Ano, s nedostatkem ochranných pomůcek bojovala celá Evropa, přesto vidím jako zásadní, abychom se z chyb,
které se v této oblasti staly, poučili a pro
případnou další vlnu jakékoli nákazy se
jich vyvarovali. Je podle mne nutné změnit systém nákupů a distribuce ochranných
pomůcek, stejně jako dalšího strategického
zdravotnického materiálu v době pandemie. Jako vyloženě špatný se ukázal systém nákupů a distribuce skrze dva resorty
– Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo
vnitra. Navrhl jsem proto do budoucna,
aby v podobných krizích zajišťovalo krizové nákupy a distribuci jen Ministerstvo
vnitra (s podporou Správy státních hmotných rezerv). Jen jedna hlava, jen jeden
systém nákupů a distribuce může zabránit
chaosu a dohadům kolem ceny pomůcek.
A hlavně – jen tak můžeme dosáhnout toho,
aby zdravotníci ve všech typech zdravotní
péče, hasiči, policisté i všechny další profese
kritické infrastruktury dostaly ochranné
prostředky zavčas, v potřebném množství i kvalitě. Když jsem to na mimořádné
schůzi Sněmovny navrhl závaznou formou
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(usnesením), zabránili tomu o jeden hlas
poslanci ANO, ČSSD a SPD. Snad se nad
tím vláda při analýze boje s novým koronavirem zamyslí sama…

Odměny jsou zasloužené
Stejně tak apeluji na vládu, aby co nejdříve
vyplatila zdravotníkům i medikům slíbené odměny. Zaslouží si je! Nesouhlasím
s principem, který prosazuje vláda, aby
odměny dostali jen ti, kdo pracovali přímo
s nakaženými pacienty. Ti si zaslouží nejvyšší odměny. Naše ocenění si ovšem
zaslouží i další zdravotníci a pracovníci
kritické infrastruktury. Všichni pracovali
s velkým nasazením a pod silným tlakem.
Každý přitom pochopí, že výše odměn
bude různá.
Vít Kaňkovský
poslanec, lídr KDU-ČSL
do krajských voleb na Vysočině

✓ zapojení akademických
laboratoří do testování

✓ hygienická pravidla pro
konání bohoslužeb a dalších
veřejných akcí

✓ nákup ochranných pomůcek
skrze jeden resort

✓ jasně stanovená metodika
testování nakažených,
jejich kontaktů, zdravotníků
a pracovníků sociálních
služeb

✓ odměny pro všechny
zdravotníky

✓ odměny pro pomáhající
mediky a studenty

Vzdělávání na dálku i na ZŠ!
KDU-ČSL tlačí na vládu, aby co nejdříve uzákonila vzdělávání na dálku
i pro žáky základních škol. Podle
poslance Miholy a senátorky Vítkové
je třeba pružně reagovat na potřeby
žáků (nejen) při epidemii nového koronaviru. Není čas čekat, jak dává najevo
ministr Plaga.

Situace není čitelná.
„Výuka na dálku nebyla
zajištěna s ohledem na
dostupnost počítačového
vybavení pro všechny žáky ve stejné
míře a není jasné, zda ji lze zahrnout do
hodnocení pro vysvědčení,“ píší lidovečtí zákonodárci v důvodové zprávě
ke svému návrhu. Pro KDU-ČSL je klíčové, aby ministerstvo školství vydalo
pro distanční formu vzdělávání pravidla. Žádoucí je i to, aby byla možná
i kombinovaná výuka: střídání denní
a dálkové výuky. Bylo by to přínosné jak
při epidemiích, tak při nemoci či delším
pobytu žáka v zahraničí. „Jasná pravidla by umožnila nastartovat i masivnější ﬁnanční investice do digitalizace
vzdělávání: do vybavení škol počítači
a do tvorby digitálního obsahu,“ uzavírá za předkladatele poslanec Jiří
Mihola.
(red)

HÁJÍME MĚSTA A OBCE

Babišův útok
na samosprávy
odvrácen

KDU-ČSL na straně
měst, obcí a krajů
Babiš chtěl
hodit samosprávy
přes palubu
ANO, ČSSD a KSČM prosadily koncem května ve Sněmovně, aby se kraje,
města i obce podílely ze svých rozpočtů
celou 1/3 (!) na vyplácení kompenzačního bonusu pro živnostníky a společnosti
s ručením omezením. Tento zásek do rozpočtů samospráv by měl fatální dopad na
rozvoj regionů i zaměstnanost. Vlastní
investice obcí a krajů by se odložily na
neurčito. Vláda by získala politický klacek
na samosprávy: jsi náš, dostaneš dotace,
nejsi, nedostaneš.
Jediný, kdo si úskočného návrhu ve
Sněmovně všiml, byl předseda našeho poslaneckého klubu Jan Bartošek. Podstatu věci
vystihla 1. místopředsedkyně KDU-ČSL

Šárka Jelínková: „Peníze musí zůstat v rozpočtech samospráv. Lokální ekonomika
je důležitá pro nastartování lokálních živností.“ Bartošek nechal spočítat, že obcím
a městům by rázem chybělo 11 miliard Kč
a krajům pak 4 miliardy Kč. Připravil proto
pozměňovací návrh, jímž by se kompenzační
bonus pro živnostníky a eseróčka vyplácel
ze státní kasy, a ne z rozpočtů krajů a obcí.
Neprošel Sněmovnou, a tak se ho v Senátu
ujali Šárka Jelínková, hejtman Jiří Čunek
a starostka Prahy 10 Renata Chmelová. Poté
se návrh znovu ocitl ve Sněmovně.
I když Sněmovna potvrdila přání ministryně Schillerové, téma „okradení obcí“
(navíc v době koronavirové krize) nezmizelo. Po tlaku samospráv, po petici lidoveckého „cool“ starosty Jana Grolicha, kterou
podepsalo přes 1500 starostů, Schillerová
i Babiš ustoupili. Obcím, městům i krajům
přijde kompenzace, aniž by museli podstupovat dotační martyrium. Zatím dobrý.
Pavel Mareš

Ať nám vláda vrátí naše peníze!
Díky všem starostům, kteří se nebojí ozvat! Nepřišli jsme sem děkovat
vládě. Musíme nazvat věci tak, jak jsou. Přišli jsme, aby vláda vrátila
peníze našim obcím, které nám ukradla. Pořád říkáme: „Jestli nám
dá vláda peníze... Jestli nám pan Babiš dá peníze...“ To nejsou jejich
peníze! To nejsou ani peníze nás, starostů! To jsou peníze všech lidí, které měly
zůstat na účtech obcí. Mně vadí, že tu pořád děkujeme. Nemůžeme považovat za
normální, aby v Praze rozhodovali, co se kde v které obci utratí. Ať nám nechají
peníze, které nám náleží, a nechají nás na pokoji.
Jan Grolich, autor petice „Starostové proti úhradě 25 z rozpočtů obcí a krajů“,
řeč na demonstraci starostů, Malostranské nám., 16. 6.

Vláda slíbila lidem, podnikatelům a obcím peníze.
Nejdřív neřekla, kde na to
vezme. Pak jsme se dozvěděli, že u těch lidí, podnikatelů a obcí.
Upozornili jsme na to a hlasitě řekli, že
to není správné. Následoval vládní zmatek, kouřová clona slibů a triků a snaha
omezit práva těch, kdo nejsou přáteli vládního hnutí.
11 miliard. O tolik měl tento trik připravit
samosprávy obcí. Přitom právě radnice
čeká těžký úkol: udržet v chodu obce,
pomoci živnostníkům, rodinám s dětmi,
řemeslníkům, seniorům, samoživitelkám,
těm nejvíce ohroženým. Pokud zchudnou
obce, pocítí to každý: na úpadku veřejných služeb, zdravotnictví, školství, bezpečnosti a dopravy. A nejen to. Kdyby to
Babišovi prošlo, změníme se z občanů
v poddané. Rozhodovat o našich penězích
nebudou ti, kdo žijí a pracují v daném
místě, ale úředníci v Praze a lidé spojení
s hnutím ANO. To bylo to nejzákeřnější
a nejnebezpečnější.
Lidovci stojí od počátku na straně obcí.
Nesouhlasíme se snahou centralizovat
stát. Zastupitelé měst a obcí vědí lépe
než poradci šéfa vládního hnutí, co lidé
potřebují. Dozvědí se to na zastupitelstvu,
v hospodě, před obchodem, na autobusové zastávce. Rozumná správa země je
postavená na dělbě moci. Chytrá vláda
nechá řadu rozhodnutí na lidech, protože ti dobře vědí, co je třeba. Chamtivá
a mocichtivá vláda chce rozhodovat sama.
My lidovci víme, že lidé či obce bez prostředků jsou jen hříčkou v rukou mocných.
Proto jsme začali jednat. Získali jsme podporu 1550 starostů. Zorganizovali jsme
petiční akce proti vládnímu záměru.
Poslanci a senátoři spojili síly s podobně
smýšlejícími. Vymysleli jsme strategii
a připravili návrh, který obcím kompenzoval ztráty způsobené vládními zásahy.
Byla to škola občanské aktivity. Spojili se
lidé, kterým záleží na budoucnosti země.
Podporovali se v Parlamentu i na sítích,
na náměstích i v médiích. Vláda ustoupila
a správná věc se podařila. Spolupráce je
správná cesta. Nečeká nás snadná doba. Je
důležité říkat, co je pravda a co lež. A stát
si za tím. Není to snadné, ale je to správné.
Jan Bartošek
místopředseda KDU-ČSL
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NAŠI POSLANCI

KDU-ČSL chce milostivé léto pro dlužníky
D VA N Á V R H Y M A R K A V Ý B O R N É H O K O N K R É T N Ě Ř E Š Í S I T U A C I D L U Ž N Í K Ů S E X E K U C Í

Institut milostivého léta

Odpovědné řešení

Myšlenka milostivého léta je institut, který se v různých podobách objevoval od počátku právně-ekonomických vztahů mezi
lidmi. Jeho stopy nalezneme i v právu starého Říma a objevoval se i v dalších vyspělejších kulturách již před tisíciletími.
Ve Starém zákoně se jednou za 49 let odpouštěly dluhy, propouštěli otroci a vracela se půda původním majitelům. Středem tohoto systémového zásahu, který se
týkal všech, bylo odpuštění. A s ním si bohužel dnešní společnost neví rady. I když
by bylo třeba, nevíme, jak na to. O to naléhavější je to dnes, v souvislosti s koronavirovou krizí.

Chceme podat ruku odpovědným dlužníkům, kteří chtějí svůj problém vyřešit,
vystoupit z šedé zóny a zapojit se do standardního socioekonomického života. Současně je naše řešení výhodné i pro řadu
věřitelů: dlužník získává motivaci splatit
svůj dluh, z kterého by věřitel často neviděl ani vindru (protože dosud nic nedostal, vede exekuci).
Vnímám tento obrovský společenskoekonomický balvan v exekuci nabalených
úroků a nákladů, který si vlečeme z minulosti, jako paradox „vy-koupení z dluhu“
a „od-puštění přehrady“, zanesené našimi
minulými chybami. Chybu udělali ti, kdo
se naivně zadlužili. Chybu udělal i stát,
který selhal při stavbě oné přehrady a svojí laxností umožnil lichvářské praktiky některých věřitelů. Milostivé léto je řešením,
které ve výsledku prospěje nám všem. Nepromarněme tuto šanci.
Marek Výborný
poslanec KDU-ČSL, předseda sněmovního
podvýboru pro problematiku exekucí,
insolvencí a oddlužení

Lidský přístup
Projevit tento druh milosrdenství neznamená něco mimořádného nebo nesystémového. Jde naopak o něco hluboce
vlastního samotnému lidství. Před každou společností stojí dilema – zákon,
nebo milost? Nový zákon je na tomto paradoxu postavený celý: Ježíš nezaslouženě přináší vykoupení dluhů (hříchů). „Má
dáti, dal“ zde neplatí. Je to nespravedlivé? Ne, je to paradoxní a my bychom měli
v určitém okamžiku na tento paradox nezaslouženého vykoupení (tj. odpuštění
dluhů) přistoupit. Nechceme-li, aby se
celý systém – stát se svými pravidly a zákony – zbortil, je třeba čas od času onu
pomyslnou přehradu upustit. Současná
situace – 4,5 milionu exekucí a bezmála
750 tisíc předlužených lidí s břemenem
exekuce – je u nás symbolickou, po okraj
naplněnou přehradou, která si zaslouží
úvahu o jednorázovém upuštění. Nebojme se odpuštění dluhů, nebojme se milostivého léta. Neznamená to ani hazard
se společensko-ekonomickými jistotami,
ani rezignaci na spravedlnost.

Dva návrhy
V rámci novely exekučního řádu připravila KDU-ČSL dva návrhy. Platí, že dluhy se
mají platit. U všech dluhů, tedy jak vůči
státu, tak vůči ostatním věřitelům, by byl
dosavadní dlužník povinen do 3 měsíců
dlužnou jistinu uhradit. Zákon však nabídne dobrodiní spočívající v tom, že po zaplacení jistiny bude odpuštěno další naba-
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lené příslušenství – úroky, pokuty, penále
a poplatky. Všichni známe příběhy o nezaplacení poplatku v knihovně nebo pokuty v městské dopravě. Z dluhu 1000 Kč se
stal dluh v řádově desítkách tisíc a dluhová spirála vedla až k exekuci.
U dluhů vůči státu by stačilo doplacení
symbolické částky 500 Kč na náklady zastavení exekuce, u dluhů vůči ostatním
chceme respektovat vztah mezi dvěma
soukromými osobami. Proto v souladu
s pravidlem občanského zákoníku o přiměřenosti úroků do výše 100 % jistiny
navrhujeme pravidlo 1+1. Zaplať jistinu
a maximálně jednou tolik na příslušenství
– a jsi volný. Výjimkou, na niž by se takto velkorysý přístup nevztahoval, by byly
dluhy na výživném, náhrady škod a škody
z úmyslných trestných činů.

Pro lepší soužití
Čechů a Poláků

„Chceme chránit naše občany, aby se
i vinou nekalých praktik nedostávali
do dluhových pastí, nepřicházeli o stovky tisíc korun a v nejhorších případech
i o střechu nad hlavou.“
Marian Jurečka

Poslankyně Pavla Golasowská
se ve svém regionu stará o dobré
vztahy s Poláky. Na polském konzulátu v Ostravě si s pochopením
vyslechla obavy jejich představitelů z krácení příspěvků pro vydávání tištěných médií pro národnostní menšiny a přislíbila intervenci u ministra kultury. Kongres
Poláků ji také požádal, aby v obci
nebo městě, kde daná národnostní menšina tvoří více než 10 %
a kde je oddávající, který vládne
daným jazykem, bylo v tomto jazyce možno uzavírat svatby. Pozměňovací návrh k Zákonu o matrikách podpořilo i ministerstvo
vnitra. Je tedy naděje, že bude
i odsouhlasen.
(red)

KDU-ČSL SOCIÁLNÍ

Doba nouzového stavu
byla testem odolnosti
rodinných vztahů.

Dopady pandemie
na rodiny a rodiče
Příběhů z doby nouzového
stavu by mohl každý z nás
vyprávět plno. Já se chci zaměřit na rodiče, tedy na ty,
kteří kromě své aktuální situace v zaměstnání řeší i situaci svých dětí. Jde mi jak o ty, kteří vychovávají děti společně, tak o ty, kdo na
děti zůstali sami.
Zvýšené nároky na rodiče během pandemie byly nečekané a čas na přemýšlení,
jak vše optimálně zařídit, skoro žádný. Ze
dne na den vypnuté celé segmenty ekonomiky, uzavření škol i hranic. V mnoha rodinách poklesly příjmy, protože jeden z rodičů pobíral dávky formou ošetřování člena rodiny (OČR). Netřeba zdůrazňovat, jakou velkou zkouškou v době
karantény procházely vztahy v rodinách.
V nouzovém stavu ještě víc vynikly dlouhodobě zanedbávané problémy rodičů.
Na prvním místě jejich přetíženost, která
byla velká už v době, kdy nemuseli náhle převzít vzdělávací funkci školy – a nyní
se vedle své profese museli věnovat celodenní péči o své ratolesti, učení se atd.
Připočtěme k tomu problémy rodin sendvičových, tedy těch, kde se každodenně
střední generace stará o své nejmladší
i nejstarší členy.
Už před vypuknutím koronavirové krize
bylo známo, že více než polovina rodičů
dětí školou povinných vnímá potřebu věnovat se více svým dětem, než jí umožňuje
pracovní vytížení. Až 60 % matek nejmenších dětí by rádo pracovalo na zkrácený
úvazek, ale pracovní trh v Česku stále na
tuto potřebu není dobře připraven.
Svou pomoc bychom měli zaměřit právě tímto směrem. Budeme podporovat
zkrácené úvazky, ale chceme, aby byly vyváženy náležitou ﬁnanční kompenzací.
Zkrácený úvazek na jednu stranu umož-

ňuje více času na děti i na chod celé domácnosti, na druhou stranu znamená snížený příjem pro rodiče. Zvláště matky si
toto snížení příjmu přenášejí až do důchodu. A jak by kompenzace měly vypadat?
Osvědčily se slevy na daních, podpora hypoték nebo podpora spoření rodin.
Hledání dalších cest podpory rodin a rodičů a ocenění jejich práce a nákladů při
péči a výchově dětí je zkrátka výzvou
i v době koronavirové.
Šárka Jelínková
1. místopředsedkyně KDU-ČSL
a senátorka

Spravedlivější
náhrady po úrazech
a chorobách
z povolání
Vít Kaňkovský slaví úspěch.
Lidé s handicapem budou mít
motivaci pracovat
Sněmovna přijala pozměňovací návrh poslance Kaňkovského (KDU-ČSL) a Hájka k novele Zákoníku práce,
který napravuje dosavadní
nespravedlivý model výpočtu náhrady ztráty na výdělku u lidí po
pracovních úrazech a při chorobách z povolání. „Mám z toho velkou radost! Po
mnohaměsíčních jednáních s ministerstvy, zástupci pojišťoven i těch, kdo rentu pobírají, se nám podařilo najít řešení,
které odstraní dosavadní model výpočtu
tzv. renty. Ten totiž šikanoval postižené,
kteří navzdory svému zdravotnímu handicapu chtěli a chtějí legálně pracovat,“
uvedl Vít Kaňkovský.
Co to v praxi znamená? Dosud se při výpočtu renty, tedy náhrady za ztrátu na
výdělku, počítalo s institutem tzv. stopvýdělku. Od výdělku, který si postižený

vydělal před pracovním úrazem, se odečítala částka vypláceného invalidního
důchodu a částka, kterou si člověk vydělal těsně poté, co se z pracovní neschopnosti vrátil do zaměstnání. Tato částka
byla mnohdy vyšší, než si vydělal později, kdy z různých důvodů (nejčastěji
zdravotních) přišel o lépe placenou práci a v novém zaměstnání si vydělal o několik tisíc korun méně. I tak mu při výpočtu renty byla stále odečítána mzda vydělaná těsně po ukončení pracovní neschopnosti. Důsledkem byla o několik tisíc korun nižší částka vyplácené náhrady
za ztrátu na výdělku.

Lidé pak raději zůstávají v evidenci Úřadu práce nebo pracují nelegálně. Vít Kaňkovský celou záležitost shrnuje takto: „Je
moc důležité, aby lidé se zdravotním postižením po pracovních úrazech nebo
s uznanou chorobou z povolání měli motivaci legálně pracovat. Důležité je to pro
ně samotné, ale i pro celou společnost.
Rozhodnutí sněmovny pomůže několika
tisícům horníků, ale i lidem z jiných profesí, zejména ze stavebního a chemického průmyslu.“
(red, kdu.cz)

KDU-ČSL
a ošetřovné pro OSVČ
KDU-ČSL upozornila OSVČ, aby ošetřovné čerpaly i během víkendů. „Opakovaně jsme se setkávali s tím, že si
OSVČ vyplnily žádost o ošetřovné
špatně. Běžně tuto dávku nevyužívají,
a tak netušili, že se do žádostí vyplňují i víkendy,“ upozornila na častou chybu senátorka Šárka Jelínková.
„Zatímco MPSV, kde o ošetřovné žádají zaměstnanci, na tuto věc aktivně
upozorňovalo, Ministerstvo průmyslu
a obchodu, které vyplácelo ošetřovné
pro OSVČ, nikoli. Rozdíl v částkách
byl přitom bezmála 3400 Kč,“ uzavírá
Jelínková.
(red)
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SVOBODA A DEMOKRACIE

nositelnosti Covid-19 z člověka na člověka. Tady není co řešit!“ prohlásil předseda sněmovního evropského výboru Ondřej Benešík. Lapidární vyjádření zaznělo
i od Jana Bartoška: „Věřím, že se zase stáváme sebevědomou zemí, ve které informace o cestě na Tchaj-Wan nebudou vzbuzovat vzrušení, ale stanou se pro nás opět
běžnou záležitostí.“
(red)

Přísnější postihy
za nacistické
svinstvo

Tchajwan nám
pomoc poskytl
bezplatně

Europoslanec Tomáš Zdechovský poděkoval jménem KDU-ČSL tchajwanskému velvyslanci v Bruselu Harrymu Tsengovi za
nezištnou pomoc České republice při koronavirové krizi. Tchajwan daroval Česku
bezplatně pro boj s epidemií COVID-19 25
plicních ventilátorů, 800 000 roušek a 100
celoobličejových zdravotnických ochranných masek.

Čínské,
nebo české?
„Má značka ČSA znamenat „ČÍNSKÉ
STÁTNÍ AEROLINIE“? 49,9% vlastní čínský státní investiční fond. Další vlastník je v daňovém ráji. A o podpoře pro tuto ﬁrmu z kapes DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ se jedná na Hradě. Ukázkový příklad „skvělého“ byznysu s Čínou...“
Ondřej Benešík
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Děkujeme.
Abychom se
nemuseli stydět
„KDU-ČSL považuje za skandální, že Poslanecká sněmovna hlasy ANO, SPD, ČSSD
a KSČM nepodpořila oﬁciální poděkování
vlády ČR Tchajwanu za bezplatné darování
ochranných pomůcek. Přemýšleli jsme, jak
si zachovat sebeúctu i národní hrdost, a tak
jsme poděkovali alespoň jménem strany,“
prohlásil Tomáš Zdechovský. „Mě doma rodiče učili, že když něco dostanu, je slušné
poděkovat. Tak tomu mělo být i u Tchajwanu. Pomohli nám nezištně,“ prohlásil předseda strany Marian Jurečka. Tchajwanské
ministerstvo zahraničí lidovecké gesto ocenilo na svém twitterovém účtu: „Děkujeme
za uznání příspěvku Tchajwanu k boji ČR
proti koronaviru. Naše země jsou přirozenými partnery, kteří sdílejí hlubokou víru
ve svobodu, demokracii a význam dobrých
vztahů mezi zeměmi.“

Cesta na
Tchajwan bude
i o byznysu
Jasný postoj zaujali představitelé KDU-ČSL
i k návštěvě předsedy Senátu na Tchajwanu. „Jsme svébytná a suverénní země.
A Tchajwan je ukázková demokracie. Je
třetím největším asijským investorem
v České republice. Jeho investice nám
přinesly 24 tisíc nových pracovních míst.
Když Čína lhala, informoval OSN o pře-

Poslanec Jan Bartošek
přinesl do Sněmovny
návrh na zpřísnění postihů za použití portrétů nacistických vůdců
a nacistických gest.
Získá podporu mezi
poslanci?

Jak dokázat úmysl?
Téma se stalo aktuálním poté, co se v obchodech objevily nové produkty nakladatelství Naše vojsko. Před lety se prodávala jejich trička a hrnky s Josefem Mengelem, s protektorem Reinhardem Heydrichem nebo popelníky s Hitlerem. Letos
stejné nakladatelství přišlo s kalendářem
představitelů nacistické říše, kteří mají na
svědomí miliony životů během druhé světové války.
V právní rovině jde vždy o to, prokázat obchodníkům úmyslnou propagaci této ideologie, a to bývá velmi obtížné. Jan Bartošek proto navrhl zavést dva nové trestné činy: šíření propagandistického materiálu hnutí směřujícího k potlačení
práv a svobod člověka a použití symbolů hnutí směřujícího k potlačení práv
a svobod člověka. V prvním případě by
pachateli hrozily až 3 roky vězení, v druhém trest osmiletý.
Soudy by měly po schválení postihovat prodej, výrobu, dovoz, vývoz, nabízení symbolů, představitelů nebo třeba i nahrávek vůdců takových násilných režimů, jako byl například německý nacismus nebo Sovětský
svaz. Zakázané by byly symboly, jako je hákový kříž nebo hajlování. Volný prodej těchto předmětů a jeho beztrestnost přispívá
k rozšiřování zjednodušeného povědomí
široké veřejnosti o těchto hnutích. V rámci ní dochází k relativizaci toho, jak nebezpečné tyto ideologie jsou.
(red)

EKONOMIKA A EKOLOGIE

4 ROZPOČTOVÉ PRIORITY KDU-ČSL
✓
✓
✓
✓

500 Kč pracujícím maminkám k důchodu za každé vychované dítě
jednorázově v srpnu 5000 Kč pracujícím rodičům s vyživovací povinností
podpora bydlení pro mladé rodiny: výstavba až 50 tisíc bytů
doﬁnancování sociálních služeb částkou 1,5 miliardy Kč

Odpovědný krizový plán KDU-ČSL
Odpovědní ministři ﬁnancí plánují v létě
rozpočet na další rok. Koronavirová krize
ale mění rozpočet na rok 2020! Ze schodku
40 miliard se z pochopitelných důvodů stalo
nejdřív 200 miliard a pak 300 miliard Kč.
Koncem června už ale vláda ANO a ČSSD
prosazuje s KSČM schodek 500 miliard.
Výše schodku není tak důležitá jako způsob, jímž chce vláda utrácet. Premiér si
nechává otevřená vrátka na ﬁnancování
předvolebních dárečků a navrhl 136 miliard v rozpočtové rezervě. To jsou peníze,
které jsou v rukou vlády, ale po schválení
již mimo kontrolu Poslanecké sněmovny. Co
chce KDU-ČSL? Konkrétnost. Penězi si kupu-

jeme čas na řešení krize. Tato řešení musí
být podle nás adresná: mají zamířit zejména
k rodinám.
Vedle 4 konkrétních položek ve výši 25 miliard chceme po vládě, aby předložila podrobné
plnění státního rozpočtu za 1. pololetí 2020
(do konce července 2020), podrobné plnění
státního rozpočtu v 2. pololetí 2020 (vždy po
skončení daného měsíce a nejpozději do 5.
dne měsíce následujícího), střednědobý rozpočtový výhled na léta 2021–2023 (do konce
září 2020) a vládní plán efektivních úspor
v jednotlivých rozpočtových kapitolách na
rok 2020 (do konce července). Řídit stát se
musí umět.
Pavel Mareš

Pozměňovací návrhy k rozpočtu 2020
předkládá předseda Marian Jurečka.

Funkční krajina:
harmonická
a krásná
Dopady klimatických změn vyvracejí
stanoviska skeptiků, kteří realitu způsobenou člověkem popírali. Studoval
jsem ekologii na Přírodovědecké fakultě
UP v Olomouci a vzpomínám na diskuse
s premiérem Klausem. Tehdy problém
odbyl tím, že ekologie není věda a vše
vyřeší trh. Nevyřešil.
V lesích trvá po několik let kalamitní stav.
Smrkové porosty likviduje kůrovec, který
snáze napadá stromy oslabené suchem
a do roka přitom „otočí“ více generací.
Dlouhé sucho dopadá na krajinu a ohrožuje jednu z podmínek kvality lidského
života: dostupnou pitnou vodu.
Důsledkem klimatické krize jsou i extrémní
výkyvy počasí. Sucho střídají silné bouře
a lokální přívalové deště. Změny klimatu
jsou zřejmé i v globálním měřítku, vzpo-

meňme na rozsáhlé požáry lesů v Austrálii
i jinde. Vysazování lesů je klíčovou prevencí
i řešením změny klimatu, a přesto celoplanetárně stromů ubývá: kvůli kácení pralesů!
Chceme něco změnit? Pak se jako KDU-ČSL
držme zásady globálního myšlení a lokálního jednání. Obnova struktur v krajině je
jednou z podmínek obnovy celé řady funkcí
krajiny. Zadržování vody v krajině řeší jak
sucho, tak povodně. Z desetiletého starostování v Zábřeze na Moravě vidím, jak obtížné
je udržet stromy ve městech a obcích a hledat pro ně nová místa. Řada pozemků je
zatížená sítěmi a jejich ochrannými pásmy.

Hledejme místo pro stromy i ve volné krajině. Tématem, které se v krajských volbách přímo nabízí, je obnova alejí u cest.
Stromů v alejích poslední roky ubývá.
Ekonomické nástroje pro řešení klimatické
krize se musí promítnout do zemědělské
dotační politiky i správného hospodaření.
Funkční krajina je harmonická a krásná.
Krajina našeho domova může být místem
pro kvalitní život i příštích generací. To je
přece krásný program!
František John
starosta Zábřeha a kandidát do Senátu
v obvodu 66 (Olomouc)
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SI LNÉ OSOBNOSTI
S ROZUMEM
DO KRAJŮ
I DO SENÁTU

Liberecký kraj
TOP 09 + KDU-ČSL a nezávisl
(„Společně pro Liberecký kraj“

Štěpán Matek
trenér plavání, zastupitel

Ústecký kraj
ODS + KDU-ČSL

Jan Růžička
obchodní ředitel

Středočeský kraj
STAN ve spolupráci
s KDU-ČSL a SNK-ED

Karlovarský kraj

Koalic
– KDU-ČS

P

Zdeněk Volf

Koalice ODS a KDU-ČSL
s podporou Soukromníků

starosta

Oľga Haláková
výtvarnice, místostarostka

Králo

■

Kladno

Ondřej Závodský

■

Praha 1

Václav Hampl

Plzeňský kraj
KDU-ČSL, ADS A NESTRANÍCI
– KOALICE PRO PLZEŇSKÝ KRAJ

Kraj Vysočina

Ivana Bartošová
náměstkyně hejtmana

KDU-ČSL

■

Vít Kaňkovský

Strakonice

Luboš Peterka

Jihočeský kraj
TOP 09 a KDU-ČSL
– Společně pro jižní Čechy

František Talíř
historik

poslanec a lékař

O BZO RY
P Ř Í LO H A N O V É H O H LA S U
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Kam Německo povede EU?
■ PAVEL S VOBODA
1. července 2020 zahajuje Německo půlroční předsednictví Rady EU. V době,
kdy je třeba hledat řešení mnoha problémů a krizí a kdy Unie potřebuje silné
vedení. Zvládne to Angela Merkelová?
Rotující předsednictví Rady EU nemohlo
být načasováno lépe. Německo je největší a ekonomicky nejsilnější stát
Sedmadvacítky, kterou čekají obrovské
výzvy. Kromě hospodářské obnovy po čínském viru bude zásadní posilování účinného multilateralismu.
Evropa šla v posledním desetiletí z jedné
krize do druhé. Neřídila chod vlastních
dějin, jen reagovala na vnější podněty.
Jednou z příčin přešlapování na místě je
i absence skutečného vedení. Německé
předsednictví je proto důvodem k opatrnému optimismu. Ať se nám to líbí nebo
ne, Německo vede Evropu minimálně 10
let. Bez tichého přikývnutí z Berlína se
nic neděje.
Německé předsednictví představuje příležitost, kterou si nemůžeme dovolit promarnit. Prioritou jistě bude zotavení z čínského viru s důrazem na veřejné zdraví
a hospodářství. Současně ale nesmíme
zapomenout na mezinárodní scénu.
Zkušenost říká, že trendy, které předcházely krizi, se po krizi ještě zvětší. Stále otevřenější bude tedy soupeření mezi komunistickou Čínou a Spojenými státy.
Jak bychom měli reagovat? Evropané
musejí i nadále posilovat svou schopnost
jednat na mezinárodní scéně. Je třeba
posílit evropskou soběstačnost, zejména
pokud jde o technologie. Svět se vrací od
multilateralismu (který problémy řeší
v mezinárodních organizacích a na kon-

ferencích) zpět k soupeření velmocí –
a Evropa na to není připravena.
Jsme sice ekonomickým obrem, ale kvůli
absenci zahraniční a bezpečnostní politiky a jejích nástrojů (včetně ozbrojené
spolupráce) jsme politickým trpaslíkem.
Efektivní multilateralismus je pro EU
zatím jen líbivým heslem, které ale zatím
nebylo uvedeno do praxe. A to je přesně
to, co by dnes mělo být klíčovým prvkem
mezinárodní agendy německého předsednictví. Globální snaha o vývoj a nasazení
antikoronavirové vakcíny by byla další přirozenou platformou pro vybudování pozitivního programu evropské spolupráce.
Akutní problémy ale nesmějí vést k opuštění toho, na čem evropská spolupráce
a potažmo celá západní civilizace stojí.
Na hodnotách, jako je právní stát, demokracie, řádná správa věcí veřejných a lidská práva. Na evropské úrovni to mj. zahrnuje dodržování unijních závazků.

Doufejme tedy, že Německo při svém
předsednictví využije svou váhu a potenciál k tomu, aby po krizi znovu stabilizovalo evropskou i mezinárodní spolupráci, a posílí vědomí, že každý členský
stát (včetně Spolkové republiky) je příliš
malý na to, aby v atmosféře soupeření velmocí mohl obstát sám.
Autor vyučuje evropské právo
na Právnické fakultě UK a je předsedou
správní rady IKDP. V letech 2014
až 2019 poslanec a předseda právního
výboru Evropského parlamentu.

„Česko je velkým beneﬁcientem
členství v EU. Proto je udržení
evropské solidarity v našem
nejvlastnějším zájmu.“
Ondřej Benešík
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EU i papež pro
udržitelný rozvoj
Ochrana životního prostředí je tématem
křesťanů i všech lidí dobré vůle. KDUČSL přijala za svá témata ochrany krajiny, vody, půdy, ovzduší i dalšího přírodního bohatství. KDU-ČSL představila na sjezdu vizi, která doplňuje balíček opatření Evropské komise („Green
Deal“, Zelená dohoda pro Evropu)
i zásadní text papeže Františka z roku
2015 Laudato Si.
Papež František naléhavě vyzývá každého
člověka k zodpovědnosti vůči svému okolí
i k přírodnímu bohatství. Tato výzva zahrnuje „starost o sjednocení veškeré lidské
rodiny při hledání udržitelného a integrálního rozvoje.“ Papež se soustředí na několik rovin současné světové ekologické
krize: znečištění a klimatické změny; rozšiřující se sucho; ohrožení dostupnosti
pitné vody nebo ztrátu biodiverzity.
Tyto ekologické jevy mají bezprostřední
dopad na zvýšení míry nerovnosti mezi

lidmi a zhoršení kvality lidského života.
I proto papež vyzývá k odvaze a kritizuje slabost mezinárodní politiky, která
se řešení problémů často vyhýbá kvůli
obavě z ekonomického propadu. Ty jsou
však podle Františka způsobeny jednosměrným smýšlením člověka o rozvoji,
který je založen jen na využití toho, co
nám planeta nabízí, ale už se nezabývá
obnovitelností těchto zdrojů.
Tím je výrazně nabourána myšlenka,
„aby lidstvo velkodušně a s jemnocitem
pracovalo na ochraně světa, který mu svěřil Bůh.“ Východiskem je pro Františka
udržitelný rozvoj. Ten je založen na
výrobních mechanismech vycházejících z obnovitelných zdrojů, na recyklaci
materiálů, oběhovém hospodářství, ale
také na mezigenerační solidaritě. Země
nám byla svěřena do péče, abychom se
o ni starali a předali ji v pořádku budoucím generacím.

K udržitelnému rozvoji směřuje také
„Zelená dohoda pro Evropu“, představená členským zemím EU v prosinci 2019. Je velkým úspěchem evropské křesťanskodemokratické politiky,
že tato dohoda je vystavěna na principech křesťanského pohledu na svět
a naše stvoření. Dnes, kdy se svět zotavuje z koronavirové pandemie, je zapotřebí úpravy dohody, protože investice
do energetiky, obnovitelných zdrojů
nebo zásobování pitnou vodou může
být tím správným impulsem k oživení
ekonomiky, a následně i důležitým hnacím motorem.
Nesmíme ale při revizi dohody zapomínat na to, že ochrana prostředí, ve kterém žijeme, vychází výrazně z opakovaných výzev papežské encykliky Laudato
si a znamená pro nás, představitele křesťansko-demokratických stran v Evropě,
obrovskou příležitost. Najděme společně
odvahu a využijme výzvy Green Dealu
i Laudato si. Postavme obnovu našeho
hospodářství na podpoře zdraví obyvatel i naší planety.
Autor je místopředseda KDU-ČSL
pro životní prostředí
(1. díl, květen 2020:
Cirkulární ekonomika).

Paměť pro další generace
ZAČALA DIGITALIZACE ARCHIVU KDU-ČSL
■ TOMÁŠ S VOBODA
Všichni, kdo přicházejí do Paláce Charitas
na různé pracovní schůzky, procházejí kolem nenápadných dveří s nápisem „Archiv“. Za nimi se, v hlubokém
suterénu budovy a v péči dlouholetého
správce Bohumila Lukeše, nachází kolektivní paměť lidové strany za celých 100 let
její existence. Tuto paměť je třeba uchovat
i pro další generace. Institut pro křesťansko-demokratickou politiku (IKDP) proto
přišel s myšlenkou systematické digitalizace tohoto vzpomínkového bohatství. Ne
všeho. To by bylo nesmírně drahé a málo
využitelné.
Půjde o tři základní oblasti:
1. magnetická média
2. plakáty
3. vybrané písemnosti.

1. Obzvlášť naléhavá se ukázala potřeba
„záchranné digitalizace“ magnetických
médií – hlavně videozáznamů, u kterých akutně hrozí ztráta obsahu v horizontu několika roků. Videozáznamů
jsou v archivu řádově stovky hodin
a některé jsou pro poznání vlastní historie opravdu velmi zajímavé. Nechybějí
ani zvukové záznamy na audiokazetách
a páskách, ale těch jsou tisíce hodin
a jsou méně použitelné.
2. Jako velmi atraktivní se jeví sbírka plakátů (zejména volebních) za celých 100
let. Zobrazují velmi přehledně politický
vývoj ve společnosti a jsou skvělou ilustrací naší historie (srov. str. III).
3. Drtivou většinu obsahu Archivu tvoří
písemnosti a tiskoviny. Jejich celková
digitalizace je nereálná: bylo by to
náročné a skoro nevyužitelné. Proto se
musí pečlivě vybírat. Jako jeden z prv-
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ních příkladů vhodných pro digitalizaci
byl zvolen časopis Obroda, který vycházel krátkou dobu na začátku normalizace a který poskytuje fascinující vhled
do tehdejší zoufalé doby.
Celý projekt kompletně ﬁnancuje a řídí
IKDP. Provádím jej já: využívám tak své
zkušenosti z Národní knihovny, kde jsem
digitalizaci řídil. Práce začaly v červnu a již
měsíc poté se na stránkách Nového HLASu
můžete seznámit s prvními výsledky.
V dalších číslech budeme přinášet zprávy
o tom, jak digitalizace pokračuje.
Autor pracuje od poloviny 80. let v IT.

Koláž volebních plakátů napříč 20. stoletím.
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O SO BN O ST

„Věřím lidem, že jsou dobří,
a doufám, že se to nezhorší“
14. května 2020 zemřel účastník Pražského povstání, politický vězeň, poslední předseda Svazu Pomocných technických praporů – Vojenské tábory nucených prací ČR a lidovec Jan Decker.
„Nedopusťme, aby lidé propadali tvrzení, že za komunistů bylo lépe. Není
to pravda. Oponujme této komunistické propagandě. Je to naše povinnost,
a pokud nám síly budou stačit, mluvme hlavně před mládeží o našich vlastních zkušenostech, kdy jsme byli lidmi
druhé kategorie.“
Jan Decker na sjezdu PTP, 2013
Jan Decker se narodil v roce 1928 v Českých Budějovicích. Od svých sedmi žil
v Praze, absolvoval klasické gymnázium
a i během války byl členem Junáka. V roce
1945 uprchl z nucených studentských
prací na Moravě a na Žižkově se účastnil
Pražského povstání.
V roce 1946 vstoupil do Československé
strany lidové a rok poté začal studovat
práva. V únoru 1948 se zúčastnil studentského pochodu na Hrad za Edvardem

Benešem a následně se zapojil do ilegální organizace „Pravda zvítězí“, napojené na odbojovou skupinu generála
Karla Kutlvašra. Za tyto aktivity ho vyloučili ze studií a 27. prosince 1948 byl
kvůli údajným přípravám na obsazení
Československého rozhlasu zatčen a obviněn z velezrady.
Vyvázl naštěstí jen s půlročním trestem
za neoznámení trestné činnosti místo
deseti let, jež mu navrhoval prokurátor.

Nedovolil totiž hovořit obhájci, který mu
byl přidělen, a hájil se sám. Před soudem
odmítl svá přiznání z vyšetřovací vazby
s tím, že na něm byla vynucena násilím.
Od roku 1950 jako člen Pomocně technických praporů (PTP) pracoval na výstavbě
vojenského letiště Hradčany u Mimoně.
Poté sloužil v Praze.
Po vojně pracoval jako betonář a později plánovač podniku Konstruktiva. Na
Slavii (tehdy Dynamu) se věnoval atletice. Kvůli postoji k srpnové invazi sovětských vojsk musel Jan Decker v roce 1970
z Konstruktivy odejít. V podniku Výstavba
hlavního města Prahy pak pracoval až do
odchodu do důchodu v roce 1990.
Po sametové revoluci 1989 se Jan Decker
dočkal soudní rehabilitace a v rámci vysokoškolské rehabilitace obdržel titul JUDr.,
protože jej komunistický režim vyloučil
z fakulty a studium práv mu nedovolil
dokončit. Zapojil se aktivně do činnosti
Svazu Pomocných technických praporů –
Vojenských táborů nucených prací, byl posledním předsedou tohoto svazu. V letech
1968–1990 byl členem Výboru Českého
atletického svazu a v 90. letech působil
jako atletický rozhodčí. Ani v důchodovém
věku nepřestal být aktivní a v Komunitním
centru Matky Terezy na Jižním Městě organizoval setkání Sdružení křesťanských
seniorů.
Za KDU-ČSL Praha 11 Jan Jaroš

Táta věřil v návrat demokracie
O rozhovor jsme požádali i syna pana doktora
Deckera Jana, který jde v otcových šlépějích.
Honzo, jaká událost
tvého tatínka v životě
nejvíc ovlivnila a nejdůrazněji nasměrovala?
Osobně, občansky, společensky, politicky?

Ano, měl a rád se o něj dělil. Říkával: „Moje
heslo je věřit a doufat. Věřím lidem, že jsou
dobří, a doufám, že se to nezhorší.“

Zcela jistě to byl únorový komunistický
puč v roce 1948. Tou dobou byl již táta
aktivním členem ČSL a zajímal se o politiku. Také proto chtěl jít přesvědčit prezidenta Beneše, aby nepříjímal demisi nekomunistických ministrů. Když to nevyšlo,
ihned se zapojil do ilegální činnosti, protože věřil v návrat demokracie do naší
země. Tehdy netušil, že bude muset věřit
a doufat více než čtyřicet let, které poznamenaly život jeho i celé rodiny.

Především stavěl na své víře. Na víře v Boha,
víře lidem a víře v dobro. To se také snažil předávat nám, svým dětem, a také na
přednáškách po školách, kam jezdíval povídat žákům a studentům o hrůzách padesátých let a zvěrstvech komunismu. Vždycky
se chtěl politicky angažovat, ale doba mu
nepřála. Proto hledal i jiné cesty a čekal.
Naštěstí se dočkal a své sny mohl po listopadu 1989 naplnit buď vlastní aktivitou
anebo přeneseně přes aktivitu mou. Rádi
jsme to sdíleli spolu.

Na čem stavěl? Čím si vysvětluješ jeho aktivitu ve prospěch druhých?

Měl nějaké životní krédo, které by mohlo být
posilou i pro nás lidovce v 21. století?

O B Z O R Y • P Ř Í L O H A N O V É H O H LA S U • 3 / 2 0 2 0

IV

Děkujeme za rozhovor! (red)

Odpustit
a nezapomenout
Pan doktor Decker si zaslouží hlubokou úctu za svou věrnost, ale i za
noblesu a schopnost velkodušnosti.
V jeho projevech vždy zazněla pravdivá
a upřímná kritika totalitarismu rudé
barvy. Na druhé straně dokázal vždy
vystupovat s pocitem pokory i schopnosti odpuštění. Myslím, že jemu skutečně patří hold pravé úcty a vědomí,
že lze odpustit, ale nelze zapomenout.
Dominik kardinál Duka,
arcibiskup pražský

Kandidáti KDU-ČSL do Senátu
12 Strakonice

Luboš Peterka

starosta Radomyšle

27 Praha 1

Václav Hampl

senátor (+ Praha sobě, Senátor 21, Zelení)

30 Kladno

Ondřej Závodský

právník a protikorupční aktivista (+ TOP 09)

45 Hradec Králové

Jan Čáp

endokrinolog

51 Žďár nad Sázavou

Josef Klement

místostarosta Žďáru nad Sázavou

57 Vyškov

Jaroslav Klaška

architekt (+ ODS, TOP 09)

60 Brno-město

Tomáš Tomáš

lékař

63 Přerov

Jitka Seitlová

senátorka (KDU-ČSL s podporou Strany zelených)

66 Olomouc

František John

starosta Zábřeha

aj

69 Frýdek-Místek

Jiří Carbol

senátor a starosta Dobré (+ Naše Město F-M)

závislí
kraj“)

78 Zlín

Michaela Blahová

krajská radní

81 Uherské Hradiště

Josef Bazala

starosta Starého Města, krajský zastupitel (+ STAN, TOP 09)

S koaliční podporou KDU-ČSL kandiduje též historik a ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík (obv. č. 24 – Praha 9).
V dalších senátních obvodech KDU-ČSL podporuje také Lumíra Aschenbrennera (obv. č. 9 – Plzeň-město), Vladimíra
Drápala (obv. č. 6 – Louny), Libora Šmejdu (obv. č. 36 – Česká Lípa), Václava Lásku (obv. č. 21 – Praha 5), Jana Grulicha
(obv. č. 48 – Rychnov nad Kněžnou) a Tomáše Třetinu (obv. č. 54 – Znojmo).

tel

rálovéhradecký kraj

Olomoucký kraj

oalice pro Královéhradecký kraj
U-ČSL – VPM – NESTRANÍCI (KKHK)

KDU-ČSL + Zelení + TOP 09 + ProOlomouc
(„Spojenci – Koalice pro Olomoucký kraj“)

Pavel Bělobrádek

Marian Jurečka

poslanec

poslanec, předseda strany

■

Hradec Králové

Jan Čáp

Moravskoslezský kraj
KDU-ČSL

Pardubický kraj

Lukáš Curylo

KDU-ČSL + Nestraníci + SNK-ED
(„Koalice pro Pardubický kraj“)

1. náměstek hejtmana,
ředitel Charity ČR

Roman Línek

František John

Žďár nad Sázavou

ař

■

Olomouc

■

ký

Frýdek-Místek

Jiří Carbol

vicehejtman Pardubického kraje

ina

■

Josef Klement

■

Zlínský kraj

Přerov

■
■

Brno-město

Jitka Seitlová

Jiří Čunek

Vyškov

Jaroslav Klaška

Tomáš Tomáš

KDU-ČSL

■

■

hejtman, senátor

Zlín

Michaela Blahová

Uherské Hradiště

Josef Bazala

Jihomoravský kraj
KDU-ČSL

Jan Grolich
starosta

■ lídr KDU-ČSL v krajských volbách
■ kandidát do Senátu za KDU-ČSL

KOMENTÁŘE

Milada Horáková nebyla sama
ZÁMĚREM KOMUNISTŮ BYLO BRUTÁLNÍ
PONÍŽENÍ NEKOMUNISTICKÝCH STRAN

Obětí mezi lidovci bylo víc. Čtyři poslanci
zemřeli v důsledku komunistických represí.
Stanislav Broj byl popraven v roce 1950.
Jan Plesl zemřel na Mírově v roce 1953
následkem krutého věznění a opakovaného mučení. Rostislav Sochorec byl zadržen Státní bezpečností 23. února 1948, vězněn a za nevyjasněných okolností zemřel
v psychiatrické léčebně. Alois Janáček byl
vězněn hned dvakrát, v letech 1949–1960
a 1961–1964. 11 ze 46 poslanců ČSL
uprchlo za hranice a 21 bylo uvězněno.
Hrdinství projevili mnozí další, takříkajíc
bezejmenní. Zasluhují si, abychom si je připomínali.
Tomáš Zdechovský
místopředseda KDU-ČSL

Volby, které
budou křižovatkou

Česko si v červnu připomnělo 70. výročí justiční vraždy Milady Horákové. Ve
vykonstruovaném politickém procesu, který probíhal od 31. května do 8. června
1950, nebyla ovšem jedinou odsouzenou. Jak připomíná politolog Vladimír
Hanáček, „Proces H byl ve skutečnosti procesem se všemi nekomunistickými
stranami Národní fronty před únorem 1948. Zastoupeni byli národní socialisté (Horáková, Nestával, Hejda, Přeučil), sociální demokraté (Dundr a Peška)
i lidovci (Hostička a Křížek). Proces se měl stát důkazem dokonalé podřízenosti
těchto stran a všech demokratických sil Komunistické straně Československa“.
Připomeňme si příběh obou lidovců.

Diplomat a právník

Advokát a odbojář

Právník a diplomat JUDr. Bedřich
Hostička (1914–1996) vstoupil do ČSL
po válce. Zaměstnanec jejího právního
odboru a tajemník stranického ústředí
byl zatčen 22. června 1949 a obviněn
z pokusu o podvracení režimu. Kladla se
mu za vinu příprava puče ve straně a svržení jejího prokomunistického vedení. Byl
brutálně vyslýchán a mučen příslušníky
Státní bezpečnosti. V procesu s Miladou
Horákovou ﬁguroval jako zástupce ČSL
a „špión Vatikánu“. Za „nenávist k lidovědemokratickému režimu“ byl odsouzen k 28 letům těžkého žaláře. Prošel
věznicemi v Praze-Ruzyni, na Mírově,
v Leopoldově a ve Valdicích. Podmínečně
propuštěn byl až v roce 1963. Po sovětské
okupaci emigroval do Švýcarska, kde pracoval v bance, obnovil kontakty s bývalými lidoveckými politiky a v roce 1996
zemřel. Působil v řadě exilových sdružení,
zejména ve švýcarském K 231. V roce 1990
byl plně rehabilitován.

Advokát JUDr. Jiří Křížek (1893–1975) se
během 2. světové války zapojil do odbojové
činnosti a účastnil se i Pražského povstání.
Jako advokát poskytoval služby mj. západním ambasádám a udržoval kontakty
s řadou šlechtických rodů. Členem ČSL se
stal po válce. Koncem roku 1949 rozhodlo
Krajské sdružení advokátů v Praze, že musí
zrušit svou advokátní kancelář. V únoru
1950 byl vzat do vazby. I když neznal ostatní
obžalované, byl přiřazen ke skupině Milady
Horákové a obžalován ze zločinu velezrady
a vyzvědačství. Odsouzen k 22 letům těžkého žaláře, k ﬁnančnímu trestu 150 000
korun a ke konﬁskaci veškerého majetku.
Prošel věznicemi v Mírově, Valdicích
a Leopoldově. Manželka Anna požádala v roce 1955 o přerušení výkonu jeho
trestu ze zdravotních důvodů. Neúspěšně.
Podmínečně propuštěn byl až v roce 1963.
Nebyl mu přiznán ani starobní důchod, a tak
se živil jako knihkupecký příručí. Zemřel
5. září 1975, několik dní po své ženě.

N O V Ý H LA S • L É T O 2 0 2 0

12

Lidová strana je institucí s hlubokou
pamětí, která zavazuje. Volby ale o historické paměti nejsou. Voliči si nepamatují naše mučedníky, ale zvažují, jak
reagujeme na výzvy přítomnosti a co
slibujeme v nejbližší budoucnosti. Pro
KDU-ČSL jsou krajské a senátní volby
2020 křižovatkou. Budeme-li mít více
zastupitelů v krajích a více senátorů
v senátorském klubu, bude to dobré
odraziště pro sněmovní volby 2021.
V opačném případě bude třeba přemýšlet o jiné strategii.
Naše vyhlídky v krajích jsou slibné
a statistiky zajímavé: 4x samostatný
postup, 3x koalice s TOP 09, 2x společný postup s ODS a 1x se STANem.
V Zlínském, Moravskoslezském
a Jihomoravském kraji, stejně jako na
Vysočině jdou lidovci do boje samostatně, s vyhlídkou na skutečně velký
úspěch. V Olomouckém, Jihočeském,
Pardubickém a Královéhradeckém kraji
jsme hlavní součástí koalice a i zde se
očekává úspěch korunovaný vstupem do veřejné služby na hejtmanstvích. Pragmatický přístup volili v kraji
Ústeckém a Karlovarském, kde podpořili ODS, a v kraji Středočeském, kde
podpořili STAN. Nejobtížnější to budou
mít lidovecké koalice v kraji Plzeňském
(s Nestraníky a Agrárníky) a Libereckém
(s TOP 09). Jejich zápas o důvěru voličů
si zaslouží naši pozornost a konkrétní
podporu ve stejné míře jako volební úsilí
KDU-ČSL na jihu Moravy. Ano, v krajích a v senátních okrscích jde už teď
o Sněmovnu 2021.
Pavel Mareš
šéfredaktor NH

NAŠE SENÁTORKY

Rodiny dětí s postižením zůstaly samy
Po velkém tlaku rodičů,
neziskových organizací
jako Děti úplňku a dalších, či úřadu veřejného
ochránce práv se povedlo zvrátit rozhodnutí ministerstva školství a školy otevřít.
Sama jsem se v této věci zásadně angažovala a chci ocenit i aktivitu svých kolegů
z KDU-ČSL v Poslanecké sněmovně, kteří
ministra školství opakovaně vyzývali,
aby reﬂektoval potřeby rodin těchto dětí.
Máme za sebou dobu pandemie. Nyní
pomalu sčítáme škody, které napáchala,
diskutujeme o tom, jak moc nás zasáhla

a jak dobře jsme se s touto krizí dokázali
vyrovnat. Velmi často se skloňuje slovo
odolnost. Skupina osob s postižením ať už
malým nebo velkým je skupinou ohroženou i v mírových dobách. Mají rozhodně
menší míru odolnosti než ti, kteří s žádným handicapem bojovat nemusí. Přesto
jako kdyby zůstali na okraji zájmu – uzavřely se speciální školy, denní stacionáře
i další služby. Rodiče (a další pečující)
zůstali ve své péči osamoceni.
Velmi dlouho jsme bojovali za otevření
speciálních škol. V době kdy bylo oznámeno, že běžné školy se budou postupně

otevírat, měly zůstat speciální školy
i nadále uzavřeny. Zatímco u ostatních
dětí byla docházka do školy dobrovolná
a rodič se mohl rozhodnout, rodiny dětí
s postižením tuto možnost neměly. O tom,
jak obtížně lze realizovat distanční výuku
u těchto žáků, není třeba se rozepisovat.
Stejně jako je obtížné skloubit tuto náročnou péči s pracovními povinnostmi rodičů.
Poučení z doby nouzového stavu je jasné
– rodiny, které pečují o postižené, by nikdy
neměly zůstat samy. Dvojnásob ne v době
pandemie.
Miluše Horská
místopředsedkyně Senátu

MŠMT. Výbor požádal vládu, aby ﬁnancování ve výši 1 miliardy
Kč bylo zajištěno ze státního rozpočtu. Výhrady jsem měla k tomu,
že NSA může měnit pravidla a že není stanovena minimální ani
maximální výše dotace pro žadatele,“ doplňuje senátorka Vítková.
Vláda na kritiku zareagovala a 8. června své usnesení ohledně
ﬁnancování programu COVID-SPORT změnila. „Celá částka
1 miliarda korun bude alokována ze státního rozpočtu, z kapitoly Všeobecné pokladní správy,“ uzavírá senátorka Vítková.
(red, z podkladů B. Palánové)

Mariánská triáda
Vítková: Jak v době krize
financovat sport?
Český sport, zejména amatérský, má dlouhodobě problém s nedostatkem ﬁnančních prostředků. Činnost klubů a oddílů závisí
na dotacích. Tuto situaci ještě prohloubila koronavirová krize.
Oddíly nemohly provozovat sportovní činnost ani pořádat sportovní akce.
Národní sportovní agentura (NSA) připravila dotační program
pro sportovní organizace, v němž se počítá s 1 miliardou korun.
V Senátu se problému detailně věnuje senátorka Jaromíra Vítková
(KDU-ČSL): „Od začátku jsem ve spojení s NSA i se zástupci
spolků a neziskových organizací, které projevily zájem. K ﬁnancování sportovních organizací jsem zaslala připomínky, s nimiž
mám zkušenosti ze svého působení na radnici v Boskovicích.“
Sportovní organizace jsou neziskové a nemají dostatečné rezervy
na velké výpadky příjmů. Miliardu korun schválila vláda nejprve
rovným dílem z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a z vládní rozpočtové rezervy. To se ale nelíbilo senátorům.
Počátkem června proto místopředseda NSA Ivo Lukš představil dotační program senátnímu Podvýboru pro sport. Senátorka
Vítková, která toto setkání iniciovala, na začátku upozornila, že
obce a města, která poskytují dotace sportovním klubům, musí
v současné době krátit sportovním klubům dotace. Propady příjmů budou hledat i kraje.
Jednání senátního Podvýboru pro sport probíhalo ve vzrušené
atmosféře. „Já i všichni členové podvýboru jsme vyjádřili své
rozhořčení nad novým návrhem ﬁnancování programu, kde by
se 500 milionů vyčlenilo z již vyhlášených programů kapitoly

Senátorka a bývala místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková
představila svůj nový projekt na pomezí cestovního ruchu, poutnictví a církevní turistiky. Je vášnivou cyklistkou a tak nechala
na své náklady vzniknout projektu „Mariánská triáda“. Ten zahrnuje poutní místa Vranov, Křtiny a Sloup, největší poutní kostely
na Blanensku. Vydány postupně budou tři propagační letáky.
První se soustředí na kostel Narození Panny Marie ve Vranově.
Rozšířit je chce na zmiňovaných poutních místech i na informačních střediscích a obecních úřadech. „Chci takto podpořit
cestovní ruch a nalákat návštěvníky a zájemce z jiných regionů
na Boskovicko a Blanensko. Zmíněná poutní místa ukazují staletou mariánskou duchovní tradici, unikátní architekturu, především jsou ale místem ticha a modlitby,“ uzavírá senátorka
Jaromíra Vítková.
(red)
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KDU-ČSL V EVROPĚ

Facka Babišovi,
výhrůžky Zdechovskému

■ 19. 6. / „Andrej Babiš dostal facku, ze
které se bude dlouho vzpamatovávat. Měl
by přestat dělat ostudu České republice
a okamžitě rezignovat,“ prohlásil europoslanec a místopředseda KDU-ČSL Tomáš
Zdechovský poté, co europoslanci přesvědčivou většinou schválili usnesení kritizující střet zájmů českého premiéra Andreje
Babiše. Český premiér totiž stále spolurozhoduje o penězích z rozpočtu EU a zároveň majetkově kontroluje holding Agrofert.

Rezoluce Evropského parlamentu vyzývá
Evropskou komisi, aby netolerovala střety
zájmů; a české úřady mají vytvořit spolehlivý systém jejich odhalování a potírání.
Usnesení podpořilo 510 poslanců, 53
bylo proti a 101 se zdrželo hlasování.
Z českých byly pro KDU-ČSL a STAN,
ale i ODS. Podle poslankyně Moniky
Hohlmeierové z CSU je český systém kontroly střetu zájmů nedostatečný. Je chybou, že se naše úřady spoléhají jen na
čestná prohlášení politiků. „Není možné,
aby si každý sám vytvářel pravidla, která
velice hezky fungují pro ty, kteří z toho
těží výhody,“ podotýká.
Premiér Babiš reagoval slovy o kampani
vůči své osobě. Po opakovaných výrocích o europoslancích-vlastizrádcích přišly Tomáši Zdechovskému stovky výhrůžek ze sociálních sítí, e-mailů, WhatsAppu
i další komunikace. „Bylo nám napsáno,
že budeme pověšeni, zavražděni, zastřeleni. Mým dětem chodily obrázky, jak se
po druhé světové válce věšeli kolaboranti,“
uzavírá europoslanec, kterému poskytla
ochranu Policie ČR. (red)

EU pomůže
malým a středním
zemědělcům
Evropský parlament schválil podporu pro
zemědělce postižené pandemií COVID-19.
Pomoc pochází z tzv. II. pilíře Společné
zemědělské politiky (rozvoj venkova). Týká
se zejména malých a středních zemědělců
a podniků zpracovávajících zemědělské
produkty.
Situace není lehká. V důsledku uzavření škol a omezení práce byly zavřeny
i kuchyně, jídelny, restaurace a jatka porážela na 30 % svého výkonu. Cena hovězího masa klesla o 4 Kč za kg a o jeden
měsíc se posunul i výkup jatečných býků.
Mimořádná podpora by měla mít formu
jednorázové částky z nevyužitých prostředků rozpočtu Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a bude
fungovat do 31. 12. 2020. Mimořádná
pomoc v maximální výši 7000 eur pro
zemědělce a max. 50 000 eur pro malé
a střední zemědělské a potravinářské podniky je určena hlavně těm, kterým nebyla
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přidělena jiná pomoc z národních nebo
evropských programů. Pokud bude příjemcem zemědělec a současně zpracovatel, lze obě podpory sečíst.

Propojení premiér
Babiš + Agrofert
1/ Babiš ovládá Agrofert přes svou
manželku a právního zástupce
Knotka (srov. Audity EK).
2/ Babiš je uveden jako konečný uživatel výhod plynoucích z Agrofertu
ve slovenském rejstříku partnerů
veřejného sektoru.
3/ Babiš v r. 2018 uložil vládním expertům, aby zkoumali obchodní
nabídku, kterou dostala společnost Deza z holdingu.
4/ Babiš porušuje zásady bezpečnosti,
když privátní adresu ab@e-babis.
cz používá při komunikaci s vládními činiteli.
5/ Ministerstvo ﬁnancí v roce 2016 zaúkolovalo úřednici Barboru B., aby
zjistila, jak daleko je vyšetřování
dvou privátních Babišových kauz
v Bruselu.
6/ Leo Steiner, náměstek SFŽP, skončil ve funkci, když v r. 2019 pozastavil národní dotace pro lihovarnický podnik Ethanol Energy z holdingu Agrofert.

Členské státy EU si mohou zvolit nejrelevantnější kritéria, aby řešily konkrétní
situace. Komise dohlédne, aby kritéria
byla objektivní a nediskriminační. Na členských státech bude, aby identiﬁkovaly malé
a střední zemědělce a zpracovatele, na něž
krize Covid-19 dopadla nejvíc. Kritériem
nemusí být jen ﬁnanční údaj (např. ztráta),
ale i pokles produkce či odbytu, nárůst
nezaměstnanosti nebo velikost podniku.
Ministerstvo zemědělství nařízení podpořilo, ale upozornilo, že většina ﬁnančních
prostředků z Programu rozvoje venkova
byla v Česku již využita. Přesto je k dispozici zhruba 500 mil. Kč. Asociace soukromého zemědělství již pomoc přivítala.
Michaela Šojdrová
europoslankyně KDU-ČSL
(red s využitím podkladů E. Rybkové)

Cesta k oživení ekonomiky
„Unijní plán na oživení ekonomiky má podpořit investice a zabránit ekonomickému
propadu. Kam investice půjdou, je na členských státech. Já osobně se zasazuji o to,
aby se nekrátily peníze na vzdělávání a na podporu kulturního a kreativního odvětví,
protože na učitele, umělce i kulturní instituce dopadla opatření proti pandemii COVID19 velmi silně.“
Michaela Šojdrová

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

NATO“ a „Výhody a nevýhody neformální
podoby Visegrádské skupiny“. Ekonomický
analytik Otakar Hampl je autorem studie
„Dvě děti a dost? O situaci rodin v ČR, které
mají nebo (ne)plánují 3 a více dětí“.
V IKDP se na seminářích vzdělávali mladí
a komunální politici (setkání komunálních politiků, Kurz nenásilné komunikace
s Mladými lidovci, tříletý projekt Akademie
komunálních politiků). Nejste-li přítomni
osobně, můžete zhlédnout záznam.

Podzim 2020

Vzdělávejte se
v politice
Institut pro křesťansko-demokratickou politiku je politickým think-tankem
KDU-ČSL od roku 2016. IKDP kultivuje
politické prostředí pořádáním veřejných
diskusí, odborných debat, konferencí
i uzavřených kulatých stolů. Besedy se
v roce 2019 konaly v Praze, Brně, Českých
Budějovicích a Plzni. Diskutovalo se na
nich o brexitu, klimatických změnách,
venezuelské politice, situaci na Blízkém
východě atd.

Konference
Šesti velkých konferencí se zúčastnila
řada významných zahraničních hostů. Za
zmínku stojí především dvě. Na té, která se
věnovala 15 letům českého a slovenského
členství v Evropské unii, nechyběl bývalý
slovenský premiér Mikuláš Dzurinda nebo
bývalý saský premiér Georg Milbradt.
Potřetí se konala konference o pronásledování kvůli náboženskému přesvědčení, a to v rámci mezinárodní iniciativy #RedWednesday („Červená středa“).
Partnery IKDP tu byly Česká biskupská
konference, Konfederace židovských obcí
a Ekumenická rada církví.

Studie a analýzy
Atraktivní pro veřejnost jsou i studie
a krátké analýzy („policy paper“) k aktuálním tématům. Sinolog Martin Hála napsal
„Rizika expanze čínských technologických společností do zahraničí“. Odborník
na zahraniční politiku Martin Svárovský
sepsal: „Brexit a jeho konsekvence“,
„Vojenské a civilní mise v rámci bezpečnostní a obranné politiky EU“, „Strategické
vztahy s naším severním sousedem?“,
„Rozdílný přístup USA a Evropy v bezpečnostně-politické oblasti“, „Česká republika
jako integrální součást východního křídla

Ředitel IKDP Jan Šmídek řekl Novému
HLASu, že na podzim 2020 se připravují dvě velké akce. 30. října se bude
konat konference „Euro a Česká republika“ a ambicí pořadatelů je, aby dorazil
Valdis Dombrovskis, premiér Lotyšska
v letech 2009–2014 a dnes výkonný místopředseda Evropské komise pro ﬁnanční
služby. 28. listopadu (na tzv. Červenou
středu, Red Wednesday) proběhne konference „Pronásledování pro víru“, opět ve
spolupráci s ČBK, FŽO a ERC.
(red)

době. 1. ročník Akademie seniorů proběhne 3. a 4. září v hotelu Jehla ve Žďáře
nad Sázavou. Přihlášky a program: www.
ead.cz.
Jan Málek
ředitel Evropské akademie
pro demokracii

Mladí lidovci
elektronicky

Volební
akademie
žen v září
■ Kvůli pandemii koronaviru se Volební
akademie žen neuskutečnila v původním březnovém termínu. 5. ročník VAŽ
se přesouvá na 18.–20. září. Pardubický
hotel Zlatá štika bude hostit sérii přednášek a workshopů zaměřených na umění
politické kampaně, přesvědčivého vystupování i předávání zkušeností úspěšných
političek. Zájemkyně se mohou hlásit na:
info@melabykandidovat.cz (podrobný
program: volebniakademiezen.cz).

Startuje
Akademie
seniorů
■ Po úspěchu Volební akademie žen připravuje Evropská akademie pro demokracii ve spolupráci se Sdružením křesťanských seniorů a za podpory Nadace
Hannse Seidela podobně zaměřené tréninkové setkání i pro seniory. Program bude
vedle politických témat zaměřen na problematiku dezinformací a otázku duševního i fyzického zdraví v dnešní vypjaté

■ Na březnovém sjezdu Mladých lidovců
v Havířově se vůbec poprvé díky Janu
Škráškovi a Tomáši Bajerovi využila elektronická volba. Že by inspirace i pro celostátní sjezd KDU-ČSL? Technicky to probíhá tak, že každý delegát dostane v každém kole voleb nový unikátní kód, s ním se
přihlásí do systému a může hlasovat a na
stejné adrese vidí později výsledky voleb
s přesným počtem hlasů. Platnost hlasů
je zajištěna a přitom vše probíhá rychleji.
Zvoleni v Havířově byli: staronový předseda
Václav Pláteník, místopředsedové Helena
Martinková (pro zahraniční vztahy), Martin
Polívka (pro členskou základnu), Barbora
Paulová (pro PR) a Martin Šablatura (pro
projekty) a Martin Vrubel (předseda kontrolní komise). Důležitou a nadějnou zprávou pro ostatní lidovce je, že se snad přiblížilo sloučení Mladých lidovců a Mladých
křesťanských demokratů. Po společných
akcích v krajích i na celostátní úrovni se
připravují nové Stanovy a vizuální identita.
Podrobné memorandum ke sloučení podepsali v Havířově za MKD Benjamin Činčila
a za ML Václav Pláteník.
(red, s podklady Báry Paulové)
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ZLÍNSKÝ KRAJ

Téma voleb: nemocnice pro Zlínský kraj
KDU-ČSL ve Zlínském kraji obhajuje v podzimních krajských volbách vítězství a Jiří Čunek pozici hejtmana.
Zásadním tématem voleb bude to, zda ve Zlínském kraji
vyroste nová krajská nemocnice ve Zlíně-Malenovicích.
Přinášíme dopis a hlavní argumenty hejtmana Čunka ve
prospěch nové výstavby.
Vážení členové a příznivci KDU-ČSL, milí
přátelé a občané Zlínského kraje,
hlavním tématem pro většinu z nás se
v poslední době stala pandemie koronavirové nákazy, která zásadním způsobem
ovlivnila náš život. Můžeme být na sebe
oprávněně hrdi. Solidarita, pomoc a disciplína většiny obyvatel pomohla situaci zvlád-

nout. Ukázalo se, že jako společnost umíme
držet pohromadě a pomáhat si. Pandemie
viru ale odkryla i jedno naše slabé místo.
Nedostatečné investice do zdravotnictví.
Většina z Vás snad zaznamenala, že Zlínský
kraj schválil výstavbu nové nemocnice ve
Zlíně-Malenovicích. Tato unikátní stavba
přinese zcela nový komfort pro pacienty,

jako jsou jednolůžkové pokoje, moderní
vyšetřovací metody a léčebné postupy,
i nové možnosti pro lékaře a zdravotnický
personál. Bohužel je naším národním sportem, že téměř každou větší investici doprovází nějaké trestní oznámení a šíření lží
a pomluv. Proto vám píšu dopis, kde se na
některé fámy snažím pravdivě a korektně
odpovědět. Prosím, pozorně si otázky
a odpovědi přečtěte, ať můžete argumentovat a čelit pomluvám, které o nové nemocnici šíří politici v čele s Ivem Valentou
nebo Liborem Lukášem, který se chce vrátit do vedení kraje.
Váš Jiří Čunek
hejtman Zlínského kraje
i s parkováním. Lidé nedojedou až k pavilonům, nejezdí sem vlaky ani autobusy.
Nová nemocnice v Malenovicích počítá
s parkovacími domy (1400 míst), s parkováním u některých budov (úrazová ambulance a porodnice). U páteřní komunikace
na Třídě 3. května je vlaková zastávka
a v areálu nemocnice se zřídí nové trolejbusové zastávky.

Fámy a fakta
o nové nemocnici
Nebylo by lepší stávající
nemocnici rekonstruovat?
Ne. Rekonstrukce by trvala 12 let a vyšla
by na 10 miliard Kč. Nová nemocnice
bude postavena za 6 let a za 8 miliard.
Stavět „na zelené louce“ je jednodušší,
levnější a rychlejší. Je to výhodné i provozně jak pro pacienty, tak pro lékaře.
Bourání nemocnice při provozu s sebou
přináší hluk, otřesy, prašnost i zvýšenou
dopravu.

Bude na výplaty, když se bude
tolik stavět?
Finančně je třeba zajistit dvojí. Splácení
úvěru na výstavbu a dobré vybavení
nemocnice. Zlínský kraj dává na investice
ročně více než 900 mil. Kč. Roční splátku
222 mil. Kč zvládne. Vybavení nemocnice bude stát asi 1 miliardu a tu Krajská
nemocnice Tomáše Bati získá z prodeje
současného areálu nemocnice (současná
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odhadní cena je kolem 1,5 miliardy).
V nové nemocnici se budou provádět specializované výkony, za kterými dnes lidé
jezdí do Olomouce a do Brna. Tyto výkony
s sebou přinesou nové příjmy od pojišťoven, což platové podmínky spíše zlepší.

Omezí se zdravotní péče
v ostatních nemocnicích kraje?
Neomezí. Kraj do těchto nemocnic dále
investuje. Dokončuje se rekonstrukce
Uherskohradišťské nemocnice (za miliardu) a připravuje se projekt pro nemocnici v Kroměříži a na Vsetíně. V těchto
nemocnicích bude zachována akutní péče.
V dalších 30 letech poroste počet starších
lidí. Zvýšené požadavky budou kladeny
na neurologii, interní a chirurgické obory,
ortopedii a gynekologii. Moderní technologie, dobrá logistika a vzájemně propojené prostory nemocnice ulehčí plánování
péče o pacienty.

Jaká je dopravní obslužnost
současné nemocnice?
Špatná a omezený prostor nemocnice
brání jejímu dalšímu rozvoji. Problém je

Neuškodí nové nemocnici to,
že bude stát mimo centrum
města?
Nová nemocnice bude stát v klidné oblasti
místní části Zlín-Malenovice. Nový prostor bude plnit více funkcí: v bulváru dělícím nemocnice a sídliště bude odpočinková zóna s parkem, kavárnami a dalšími
službami. Poblíž je obchodní centrum.
Stavět nemocnice v blízkosti dálničních
přivaděčů a mimo centra měst je dnešním trendem.

Nebude nová nemocnice
stahovat pacienty z okresních
nemocnic? A nedojde proto
k propouštění?
Propouštění z těchto důvodů nikomu
nehrozí. K významnému navýšení kapacity nové krajské nemocnice nedojde.
Počet lůžek v nemocnici Tomáše Bati je
zhruba 900 a v nové nemocnici se chystá
zhruba stejné množství lůžek. Podle všech
prognóz bude z důvodů stárnutí populace zaměstnanců ve zdravotnictví spíše
přibývat.
(redakčně kráceno)
Více informací:
www.vasenemocnicezlin.cz

MARIÁNSKÝ SLOUP

M A R I Á N S K Ý

N

S L O U P

a Staroměstském náměstí v Praze opět stojí Mariánský sloup.
Stojí za to ho vidět. Byl postaven jako pomník k poctě Panny
Marie: na poděkování za obranu Prahy před švédskými vojsky
v roce 1648. Moderní zkoumání mimochodem dokazují, že
obrany Prahy roku 1648 se vedle katolíků svorně účastnili i příslušníci a představitelé židovské obce. Místo, kde sloup stojí, lze
označit za duchovní střed Prahy i Evropy. A dílo českého raně
barokního sochaře Jana Jiřího Bendla, jehož kvalitní restaurátorskou repliku můžeme vidět na „Staromáku“ dnes, za evropskou
špičku. Sloup byl po svém stržení i během snah o obnovu předmětem řady historických, politických i konfesních sporů. Bylo by
dobře, kdyby se toto stalo minulostí a i my lidovci pracovali na
porozumění a usmíření uvnitř našeho národního společenství.
Stržení sloupu nebylo jen zdrojem věčných výčitek vůči vandalům, ale také rozhodujícím podnětem, aby na různých místech
v Praze vyrostlo do roku 1942 neuvěřitelných 15 moderních kostelů (Lhotka, Spořilov, Strašnice, Kbely atd.). Ať už člověk věří
nebo ne, Staroměstské náměstí je až nyní úplné a je i nadále dokonalou křižovatkou našich starých i moderních dějin.

O P Ě T

S T O J Í

Sluší se připomenout, že při obnově sloupu byli lidovci vždy velmi
iniciativní. Roku 1923 vznikl v rámci Lidové akademie při ČSL (tehdejší think-tank) Odbor pro rekonstrukci mariánského sloupu. V listopadu 1924 prohlásil lidovecký poslanec a františkán František
Nosek, že „urážku Matky Boží lze odčinit i jinak než obnovou zničeného mariánského sloupu – třeba postavením kostela“. Lidovci pak
pomáhali se stavbami moderních pražských kostelů. Od počátku
90. let byli mnozí činní ve Společnosti pro obnovu mariánského
sloupu: za všechny jmenujme nedávno zesnulého docenta Jana
Sedláka. Politicky téma v posledních letech nesl zejména zastupitel hl. m. Jan Wolf.
Je do jisté míry záhadou či tajemstvím, proč obnova sloupu
trvala tak dlouho a proč se vše rozběhlo až v roce, kdy Evropu
i svět zasáhl koronavirus. Nyní by měl být připomínkou hodnot,
které jednoho každého z nás přesahují, a nikoli uvnitř rozdělují.
Dokážeme to? Ať sloup stojí a slouží mezi námi dobrým věcem.
Pavel Mareš,
šéfredaktor Nového HLASu
Snímky Martina Řehořová / Člověk a víra
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LÉTO V POLITICE

Marian Jurečka měl plné ruce práce s domlouváním senátních
kandidátů a krajských kandidátek. Zde jeho olomoučtí Spojenci.

V obraně samospráv pokračovali po Janu Bartoškovi naši senátoři.
Zejména Šárka Jelínková, Jiří Čunek a Renata Chmelová.

Svůj mandát v Senátu se rozhodla obhajovat zkušená,
energická a poctivá senátorka Jitka Seitlová. Hodně štěstí!

Silná lidovecká parta se sešla na Velehradě. Držet palce v senátním
boji budeme starostovi Josefu Bazalovi (uprostřed v kroji).

Jiří Čunek na Večeru lidí dobré vůle připomněl vzácný dar. Zlatou
růži, kterou daroval papež Jan Pavel II. Velehradu v roce 1985.

Helena Martinková a Adéla Chamrádová přemýšlejí o budoucnosti
Mladých lidovců v Bystřici pod Hostýnem. Cíle, vize, cesty.

Pohádkový snímek z Telče uveřejnil na sítích Vít Kaňkovský.
Načerpejte síly, ať už budete kdekoliv. Krásnou dovolenou všem!
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Aby bral Babiš samosprávy na hůl? Své NE řekli jemu i ministryni
ﬁnancí mimo jiné Jan Bartošek, Marek Výborný a Jan Grolich.

PŘ I SPĚJ TE, PR OS Í M, NA NOVÝ H LAS !
Jsme nejspolehlivější
zdroj informací o KDU-ČSL.
24 stran o našich postojích, práci
a konkrétních činech.
Vycházíme 5x ročně ;
průměrné náklady na 1 číslo činí 200 000 Kč.
Skládají se z plateb za tiskárnu, za doručení
do schránek, za graﬁcké zpracování, za přípravu
textů i plakátů, za úpravu fotograﬁí atd.
Příspěvkem 300 Kč pomůžete udržet
naši existenci i v dalším roce.
Příspěvkem 500 Kč pomůžete doručit
Nový HLAS na nová místa a k novým čtenářům.
Složenka je uvnitř časopisu,
výše podpory je jen na Vás.

Děkujeme předem za Vaši štědrost!
www.novyhlas.cz

nový

Hlas

D O B R É Z P R ÁVY O K D U - Č S L

Nový HLAS zachycuje 5x ročně, co všechno děláme my lidovci pro občany České republiky.
Probouzí zájem o křesťanskodemokratické hodnoty, hodnoty univerzální a dobré.
O co méně stranických usnesení, o to více konkrétních skutků. Snažím se dělat časopis
přitažlivý obsahem i formou. Pro lidovce, jejich rodiny, příbuzné, přátele, kamarády
i sympatizanty. Bude mi potěšením, když budete Nový HLAS ve svém okolí šířit i Vy.
Pavel Mareš, šéfredaktor

H

Objednejte si N

Nový HLAS, to jsou informace o naší činnosti v Parlamentu. Komentáře. Zprávy z českých a moravských krajů od lidoveckých
starostů a zastupitelů. Příloha Obzory pro křesťanskou kulturu a konzervativní politiku. Impulsy od lidovecké mládeže,
žen a seniorů. To vše, a ještě víc, je zpravodaj KDU-ČSL Nový HLAS.
e
Nemáte ho objednaný? Nevadí. Zašlete SMS ve tvaru NH JMENO PRIJMENI ULICE CISLO MESTO PSC (vzor NH
přes SMS na čísl
jana
dvorakova bylinkova 32 praha 7 170 00) na číslo 731 694 622 a my Nový HLAS začneme doručovat na uvedenou
731 694 622
aadresu. Se stejnými údaji si ho můžete objednat i e-mailem na adrese hlas@kdu.cz nebo na adrese Nový HLAS – redakce,
Palác Charitas, Karlovo nám. 5, 128 01 Praha 2.

Z DA R M A
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CHOVEJME SE K NAŠÍ KRAJINĚ, JAK SI ZASLOUŽÍ!
EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ PRO NAŠE KRAJE
České i moravské lesy zpustošil kůrovec. Dešťová voda odtéká z krajiny a ve městech do kanalizace. Zemědělská půda trpí erozí. V ohrožení jsou naše vodní zdroje. Ve městech znečišťují
ovzduší automobily, které se neustále zastavují a zase rozjíždějí. Stavíme na nesmírně vzácné
úrodné půdě. Odpadu se zbavujeme ve velkých spalovnách, kam jej dopravujeme neekologicky. ČR má jedno neblahé prvenství: 178 skládek... Samé výzvy! Jaká řešení má KDU-ČSL?

Dobré hospodaření s vodou a boj proti suchu
✓ zadržování vody kolem domů, obecních budov i výrobních areálů;
✓ ochrana vodních zdrojů před znečištěním (z těžby, skládek či chemikálií);
✓ obnova rybníků, mokřadů a stavba suchých poldrů;
✓ rozčlenění rozsáhlých půdních celků a výsadba větrolamů (pásů trvalé vegetace)
chránících před půdní erozí;
✓ propojování vodárenských soustav.

Ochrana orné půdy i našeho ovzduší
✓ stavějme na brownﬁeldech místo na cenné orné půdě;
✓ nezabírejme nové parcely, ale opravujme zchátralé domy
(= ﬁnanční pobídky k rekonstrukci či zbourání starých domů na venkově);
✓ záchytná parkoviště u autobusových a vlakových nádraží;
✓ obchvaty pro plynulý průjezd městy.

Pomoc s obnovou lesů a boj proti kůrovci
✓ zadržování vody v lesích tvorbou tůní, mokřadů a lesních studánek;
✓ pomoc s novou výsadbou smíšených lesů, s odkupem holin a s jejich zalesněním;
✓ podpora těch vlastníků lesů, kteří svědomitě likvidují následky kůrovcové kalamity.

Dobré nakládání s odpady a recyklace
✓ předcházení vzniku odpadu, kvalitní separace, využívání nevyužitého odpadu
k energetickým účelům;

✓ automatizované třídící linky;
✓ recyklování a užívání výrobků z recyklátů;
✓ oběhové, nikoli odpadové hospodářství;
✓ řešení odpadů v rámci kraje nebo v místní odpadové skupině.

Šetrné nakládání s energií
a omezování světelného smogu
✓ investice do zateplení a využívání obnovitelných zdrojů energie;
✓ instalace fotovoltaických panelů na domech a zelené střechy;
✓ omezení světelného znečištění lepším osvětlením veřejných prostor.
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