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Dobré příklady táhnou:
úspěchy v Lysé a Bučovicích

Petr Hladík o Brně a výzvách
v životním prostředí

EU – dům na skále,
anebo na písku?
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Příloha Obzory
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Z REDAKČNÍHO STOLU

Křehkost a odolnost
Analyzujeme volební výsledky a hned nato
řešíme věci, o nichž bychom si před dvěma
lety nemysleli, že vůbec nastanou. Jak zvládnout zimu a nepřijít na mizinu? Ubrání se
Ukrajina ruské agresi? Použije Rusko jadernou zbraň? Řešíme taky, kdo za nás bude
na ministerstvu životního prostředí. A koho
budeme volit v lednu za prezidenta?
V senátních volbách jsme uspěli, v těch komunálních jsme
úplně nezklamali. Naše situace je ovšem křehká. Prázdná
slova nás silnějšími neudělají. Je třeba pracovat na obrodě,
jen tak budeme odolnější. Doporučuji vám čtení o dobré praxi
v Lysé a Bučovicích a inspirativní texty o kořenech evropské
jednoty v Obzorech.
Pavel Mareš, šéfredaktor

Ondřej Benešík
v Římě
Předseda sněmovního
evropského výboru Ondřej
Benešík navštívil koncem října Řím. Klíčovým
tématem jeho jednání na
na Sekretariátu Svatého
stolce pro styk se státy byla
konsolidace vztahů mezi Českem a Vatikánem. Závazek prohloubit vztahy se Svatým stolcem je v programovém prohlášení vlády.
O vztazích EU a Vatikánu i o prioritách českého předsednictví
v Radě EU jednal Benešík s vedoucí Zastoupení Evropské komise
při Svatém stolci. Na středeční generální audienci se pozdravil
s papežem Františkem.
(red)

Koho chceme za prezidenta?
Představitelé SPOLU oznámili, že kvůli tříštění
sil demokratických kandidátů koalice SPOLU
nepostaví vlastního kandidáta. Cílem je zabránit tomu, aby do prezidentského úřadu nastoupil populista nebo extrémista. „Upozaďujeme osobní i stranické
preference, protože chceme to nejlepší pro republiku. Vnímáme
tři výrazné silné občanské kandidáty – Pavla Fischera, Petra Pavla
a Danuši Nerudovou, kteří jsou blízcí našim členům i sympatizantům. Všichni mohou uspět, o vítězi ať ale rozhodnou sami
voliči,“ sdělil předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.
(red)

Šárko, děkujeme
Výšlapy a výherci
Malí i velcí, staří i mladí, členové i příznivci, rodiny i přátelé se zapojili do letních výšlapů „Poznáváme Česko s lidovci
a s Orlem“. Od července do září navštívili 12 míst po celé naší
zemi. Výletů se zúčastnilo přes 200 lidí, kteří ušli přes 113 km
s převýšením 2 992 m. Poznali nové lidi, udělali něco pro své
zdraví, obdivovali krásy naší země. V minulém čísle jsme vyhlásili i soutěž o nejpřesnější odhad, kolik mandátů KDU-ČSL získá
v komunálních volbách. Nejblíže byli Pavel Stuchlý z Ostravy
a Jan Varmuža z Valašské Bystřice, kteří tipovali magických
3333. Konečný výsledek byl přitom 3346 zastupitelek a zastupitelů měst a obcí. Oba vyhráli potravinový koš, lidoveckou
stolní hru a jedno překvapení. Děkujeme všem 51 soutěžícím!
Petr Kopáček

Pro kvalitnější život seniorů
25. 10. / Poslankyně KDU-ČSL Nina Nováková byla
zvolena novou předsedkyní Sdružení křesťanských
seniorů. Seniorským tématům se věnuje dlouhodobě. V Parlamentu pořádá kulaté stoly pod názvem
Senioři aktuálně. „Senioři nejsou homogenní skupinou. Pocházejí z různého socioekonomického prostředí, mají různé vzdělání, potřeby a přání. Chci být jejich prodlouženou rukou, aby se na mě s důvěrou obraceli s podněty zlepšujícími kvalitu jejich života,“ shrnuje Nina Nováková.
(red)

N O V Ý H LA S • L I S T O P A D 2 0 2 2

2

Kvůli tříštění sil demokratických stran zvítězila
v senátním obvodě Kroměříž protagonistka dezinformační scény. Šárka Jelínková poděkovala svým
voličům těmito slovy: „7624 hlasů je pro mne oceněním mé práce. Děkuji za milá, povzbudivá slova
i konstruktivní diskusi, s kterou jsem se setkávala po
celé volební období i na závěr ve volební kampani. Bylo mi ctí pracovat pro všechny v našem regionu i pro potřebné v celé naší zemi.
Nikam neodcházím, zůstávám v našem krásném kraji. I nadále
zůstávám na straně potřebných. Chci pro naše děti demokracii,
bezpečnost a více slušnosti.“ Nový HLAS přeje Šárce Jelínkové
hodně zdraví, štěstí a energie. A děkujeme!
(pm)

Jiří Navrátil o své orientaci a KDU-ČSL
Poslanec KDU-ČSL Jiří Navrátil sdělil v rozhovoru
pro SeznamZprávy, že je gay. Po vraždě dvou mužů
v Bratislavě ho k tomu vedla snaha upozornit, že
násilí motivované jinou vztahovou orientací do naší
společnosti nepatří. Sám k tomu říká: „KDU-ČSL je
v různých názorech konzervativní, jako politik jsem
se ale nikdy nesetkal s tím, že by mi mou orientaci někdo vyčítal.
Když se někdo otevřeně zeptal, odpověděl jsem a vždy jsem dodal,
že je to můj soukromý život. Pro KDU-ČSL pracuji přes 20 let a hodnocen jsem vždy jen za své pracovní výkony. V kraji jsem náměstkem hejtmana pro sociální oblast, stojím tedy na straně těch, kdo
si nedokážou sami pomoci. Jsem rád za důvěru našeho poslaneckého klubu, který mi svěřil úkol narovnání práv registrovaných
párů, obsažený v programovém prohlášení vlády.“
(red)

S LO V O P Ř E D S E D Y
pokles získaných mandátů máme stále nejvíce zastupitelů ze všech parlamentních
i mimoparlamentních stran. Máme také
nejvíc mladých zvolených zastupitelů do
35 let: celkem jich uspělo 402, což je dvakrát víc, než má druhá nejúspěšnější strana.
Můžeme být také hrdí na silné zastoupení
lidoveckých zastupitelek: ženy tvoří přibližně 1/3 nových zastupitelů.

Dechberoucí nerváky
senátních voleb

Bojovat
o každý hlas
má cenu!
Milí přátelé,
čtenáři a čtenářky
Nového Hlasu,
jsou za námi komunální a senátní volby,
vyjednávání na radnicích taktéž a přichází
čas na zhodnocení. Konkrétní analýza je
na krajských a okresních výborech.
V každém městě a obci je situace jiná, protože se v každém zastupitelstvu sejdou
rozdílní lidé. Z centra nedáváme doporučení, s kým přednostně vyjednávat (samozřejmě kromě SPD a KSČM). Jsme demokratickou stranou zkušených komunálních politiků a rozhodnutí, s kým se bude
vládnout na radnicích, je v kompetenci
našich zastupitelů a místních organizací.
Těm, kdo uspěli, gratuluji! Těm, kteří pociťují zklamání, možná i hořkost, přeji nový
elán. I neúspěch ve volbách může znamenat poučení.

Profesionalizace
kampaní a dopad
celostátní politiky
Je zřejmé, že letošní komunální volby zvýraznily dva trendy. Za prvé komunální
volby se stále více profesionalizují, a to i na
menších městech. Prakticky to znamená,
že je třeba mít více peněz a dlouhodobou
volební strategii. Nestačí být úspěšný a spoléhat se na to, že lidé ocení vaši konkrétní

práci jaksi sami. Bez dostatečné propagace
to dnes nejde. Všichni musíme mnohem
více komunikovat a vysvětlovat.
Není to žádná věda. Jde o aktivní informování o naší práci a o tom, co chceme.
Musíme se také razantně ozvat, když se
o nás šíří ve městě či v obci nesmysly.
Buďme proaktivní, nikoli defenzivní.
Podobně je to s penězi. Každá místní organizace, všichni kandidáti, by si měli šetřit
peníze na komunální volby. Čas jednoho
letáku, který není graﬁcky ani jazykově na
dobré úrovni, je pryč.
Druhým trendem je dopad „velké“ politiky
na komunál. Dříve byl znatelný na větších
městech, dnes toto pravidlo funguje i na
menších městech. Slyšel jsem mnohokrát
povzdech, že se naši lidé mohli na radnici
přetrhnout, dělali dobré projekty na sídlištích (zeleň, chodníčky, dětské hřiště,
mateřská školka), a přesto u nich lidé
volili, jako kdyby se rozhodovalo o budoucím premiérovi, a ne o starostovi.
To se pro nás musí stát velkým poučením.
I na komunální volby je třeba připravit
samostatnou volební kampaň, která vyproﬁluje konkrétní témata a která se povede
skutečně centrálně, jako by šlo o malé parlamentní volby. Dnes se zkrátka stále víc
stírá rozdíl mezi komunální a celostátní
politikou. Lidé se rozhodují na základě
toho, co se děje v Praze – a KDU-ČSL se
tomu musí přizpůsobit.
K celkovým výsledkům komunálek mám
ještě dvě relativně radostné zprávy. I přes

Dobře pro nás dopadly také senátní volby.
Obhajovali jsme sedm mandátů – a získali jsme je. Sledovali jsme mnohdy dechberoucí nerváky, v nichž se rozhodovalo
až v posledních okamžicích. Mimořádné
vítězství pana doktora Procházky v obvodu Kutná Hora dokazuje, že když se
sejde dobrý kandidát a dobrý tým, pak
lze uspět i v místech pro nás nepříliš nakloněných. Klobouk dolů! Těsných vítězství
našich kandidátek jsme dosáhli i v obvodech Hodonín a Nový Jičín. Nelze přitom nevzpomenout na minulé volby, kdy
nám o několik desítek hlasů unikla vítězství Jaroslava Klašky a Luboše Peterky.
Letos stála štěstěna při nás. Každopádně
se znovu dokazuje, že v senátních volbách
má cenu bojovat o každý hlas. Jsem rád, že
jsme obhájili senátorská místa v Olomouci,
Pardubicích a Blansku. V prvním kole jsme
zvítězili v Ústí nad Orlicí. Všem gratuluji.
Zažili jsme i neúspěchy. Šárka Jelínková,
která táhla lidoveckou káru řadu let
jako první místopředsedkyně, neobhájila své místo v obvodu Kroměříž. Mrzí
mě to a potvrzuje se tím, že zvláště v místech, kde výsledky všech tří stran koalice
SPOLU jsou relativně slabé, nedopadne to
dobře, pokud dojde ke tříštění sil. Obvody
Kroměříž a Karlovy Vary jsou toho důkazem a měly by být mementem pro budoucnost. Senátní volby jsou kruté: mají jen
jednoho vítěze.
Děkuji všem, kteří se těchto voleb účastnili. Ať už vám plány vyšly nebo ne, berte
to jako cennou zkušenost, která se vám
časem zhodnotí. V neposlední řadě jsme
byli svědky toho, jak užitečné je spojit síly.
Svou účinnost a životnost prokázala značka
SPOLU, která senátní volby navzdory tíživé
politické situaci vyhrála. Mějme to na
paměti, až budeme přemýšlet o postupu
do krajských voleb v roce 2024.
Klidný podzim a pevné zdraví
Vám přeje
Marian Jurečka
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VNITŘNÍ ŽIVOT STRANY

Volební vysvědčení, l. P. 2022
Co si z výsledků voleb vzít pro naše vnitřní
fungování? Jak využít náš potenciál a jak
posílit motivaci členů a příznivců KDUČSL? Jak s nimi navázat spolupráci? Tyto
otázky si klademe po každých volbách.
Nejprve si ovšem vyhodnoťme, jaké trendy
tyto volby přinesly. Máme-li růst, musíme
umět využívat své silné stránky a poučit se
ze svých chyb. Co fungovalo a co ne. Jak
nosné byly koalice v rámci SPOLU a v rámci
místních sdružení. Několik poznámek:
1. Méně kandidátních listin = méně
mandátů. Za KDU-ČSL letos kandidovalo 13 589 členů a příznivců, bezmála o 15 % méně než před 4 lety. Pro
srovnání: v r. 2002 za nás kandidovalo
22 656 lidí, o 2/3 více než letos. Čím
víc kandidátek postavíme, tím víc mandátů získáme (a naopak). Přibývá obcí,
kde nejsme schopni sestavit samostatnou ani koaliční listinu. Tento negativní
trend musíme zvrátit.
2. Méně zastupitelů = méně radních.
V některých obcích, kde jsme byli
zvyklí na jasná vítězství, jsme druzí

Jak si získat
a udržet příznivce?
Každý to máme trochu jinak. Mně se rozsvítilo týden po sněmovních volbách 2010 při
návštěvě Věry Luxové. Na besedě věnované
politickému angažmá křesťanů se zeptala asi
60 lidí v sále, kdo z nich někdy byl na jednání
místního zastupitelstva. (Nikdo.) „Přitom
právě tam se rozhoduje o vaší škole, údržbě
zeleně, o tom, za co se utrácejí vaše peníze,“
komentovala. Tak – a měl jsem motivaci.
V rámci místní organizace je třeba počítat
s každým členem a členkou. U nás chce asi
1/5 lidí aktivně diskutovat, účastnit se politického dění, kandidovat, dělat politickou
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nebo třetí. Přicházíme o starosty a místostarosty; v lepším případě nám dají
místo v radě. Mnohde jsme odsunuti
do opozice, a přicházíme tak o možnost posouvat dopředu správu našich
měst a obcí.
3. Slábnutí ve městech. Jsme stále poměrně silní v menších a středních obcích,
ale od okresních měst výše výrazně slábneme. Letos zde všechny válcovalo ANO,
ztráty utrpěly i další tradiční strany, ale
na to nesmíme hledět.
4. Nerovnoměrné úspěchy. Ztráty jsme
utrpěli i v tradičně silných lidoveckých
oblastech na Moravě. I tak, podle počtu
mandátů, táhnou náš úspěch Morava
a jen část českých krajů. Pro úspěch
KDU-ČSL potřebujeme být silní všude.
Buďme solidární, a to i ﬁnančně, se
slabšími kraji, které nemají poslance
a senátory. Potřebujeme stát na moravské i české „noze“, motivovat nové lidi
i v českých regionech, včetně Sudet.
Jinak tam zmizíme úplně a sama
Morava nám sílu nezajistí.

práci. Přes 60 % lidí je starších. Starší seniory
zvěme, obvolávejme, pohlaďme slovem. Mají
ohromný vliv mezi příbuznými a známými.
Mladší senioři překvapí energií, podnikavostí
a ochotou. A pak je tu střední a mladší generace: vzácná co do počtu, často bez možnosti
opustit své povinnosti vůči rodině i práci.
Diskuse mají být plodné. Máte-li jako my
zastupitele ze sousedících městských částí
(obcí), vzájemně se informujte o společných
bodech. Minimálně 1x ročně to přehledně
sepište a pošlete všem členům, jsou za to
vděční. Účelem politické práce v komunálu
je zastupovat zájmy lidí, ne vést fantasticky
košaté diskuse o prezidentských kandidátech. Ti služebně starší zastupitelé můžou
nováčkům předávat praktické rady, jakousi

5. Inspirace. Někde jsme uspěli skvěle.
Pelhřimov, Lysá nad Labem, Hranice,
Bučovice, městské části Brna, Slatinice,
Plumlov, Ostravice, Hustopeče, Příbor
atd. Ptejme se lídrů z těchto měst a obcí,
DÍKY ČEMU uspěli. A poučme se.
6. Skvělý Senát. Získali jsme 7 mandátů
z 11 obvodů, kde jsme nasadili našeho
kandidáta. Mnohde těsně, ale přece.
Je třeba být ve střehu. Například kvůli
relativně nízké účasti voličů: příště
může přijít lidí více.
7. Značka KDU-ČSL. Na řadě míst jsme
uspěli díky koalici SPOLU. Jenže co bude
se značkou KDU-ČSL? Jak ji chceme posilovat a rozvíjet? Když to dobře neuvážíme, hrozí, že lidé přestanou značku
KDU-ČSL považovat za plnohodnotnou,
přestanou nás podporovat a spolupráce
povede k našemu vymizení.
Dokážeme zastavit sestupný trend v podávání kandidátek a získávání mandátů?
Každé poctivé úsilí (se silnou značkou
KDU-ČSL i spojováním s jinými pod jiným
„zastřešením“) má smysl. Klíčové je vyrazit
do ulic a měst a nacházet komunity, které
jsou nám hodnotově blízké. Tam oslovujme
schopné lidi, pracujme s nimi a dejme jim
šanci v dalších volbách. Něco obdobného
platí pro krajské volby v roce 2024.
Děkuji za vaši práci i pomoc v kampani,
za to, že jste volili KDU-ČSL a přesvědčovali k tomu své blízké. Volby jsme zvládli,
jak nejlépe jsme uměli. Nyní nás čeká úkol
pravdivě a otevřeně analyzovat, vyvodit
správné závěry a ty důsledně realizovat.
KDU-ČSL má co nabídnout. Chceme zůstat
na politické mapě Česka i v dalších letech.
Jan Bartošek
1. místopředseda KDU-ČSL

kuchařku (objektivně zachyceno zde: www.
smocr.cz/Shared/Clanky/10326/priruckapro-clena-zastupitelstva-obce-2018.pdf).
Mluvme na rovinu, své zkušenosti předávejme názorně.
Tak chápu úkoly, jež nám, okresním předsedům, dal Celostátní výbor 3. října: uspořádat
setkání nově zvolených zastupitelů a ustavit
kluby obecních zastupitelů (k 30. 11. 2022),
uspořádat setkání perspektivních kandidátů z řad nestraníků a nabídnout jim
zapojení do aktivit KDU-ČSL (k 31. 1. 2023).
Oživení našeho lidoveckého politického společenství má smysl.
Pavel Mareš
šéfredaktor NH, předseda OV KDU-ČSL
v Praze 10

L I D O V C I V RTUEBRRÉI N
KU
A

Mořkov na Novojičínsku je líhní politických talentů. Novou
senátorkou se stala Ivana Váňová. Více k volbám na s. 16 a 17.

Lysá nad Labem má v čele lidoveckého starostu. Jak se mu podařilo
vytvořit silnou předvolební koalici? Čtěte na s. 15.

Nina Nováková stojí v čele Sdružení křesťanských seniorů, Jan
Bartošek byl za dohodou Orla a Sokola. Čtete na s. 18.

Mladí lidovci v čele s Helenou Martinkovou rozvíjejí politické
vzdělávání – i díky nadaci Hanns-Seidel-Stiftung.

Jaromíra Vítková a Petr Hladík – kde můžou, tam občanům
pomůžou. Rozhovor s Petrem Hladíkem na s. 8 a 9.

Míša Šojdrová diskutuje o geneticky modiﬁkovaných potravinách
s profesorem Jaroslavem Doleželem.

28. říjen: senátoři Josef Klement a Jitka Seitlová a poslanec Tom
Philipp se přišli poklonit památce prezidenta zakladatele TGM.

31. říjen: Marian Jurečka na společném jednání české
a ukrajinské vlády v Kyjevě. Česko i nadále stojí za Ukrajinou!
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RODIČE NA PRVNÍM MÍSTĚ

Zkrácené
úvazky vstupují
do života
Je to rok, co jsme usedli
do Poslanecké sněmovny
v novém složení. Kolegové
mi s důvěrou svěřili oblast
rodinné politiky, jíž se soustavně věnuji už od komunální úrovně. V obhajobě naší rodinné
politiky pomáhá výborná komunikace
a vstřícnost ministra Mariana Jurečky,
který se snaží prosadit maximum. Co nám
naopak nepomáhá, je aktuální rozpočtová
situace, kdy je řada opatření ve prospěch
rodin ﬁnančně náročná. Nám, lidovcům,
nemusí nikdo vysvětlovat, že peníze dané
rodinám jsou investicí. Obtížnější je tyto
návrhy obhájit v konkurenci ostatních koaličních stran.
Co se tedy nám, lidovcům, už podařilo
prosadit? Je toho dost. Od trvalé podpory
pěstounů, přes pětitisícový příspěvek pro
děti, až po možnost pružnějšího čerpání
rodičovského příspěvku.

Právo na
bezpečný domov
V Česku je domácí násilí a násilí na ženách
častým jevem. V září se k tomu sešly senátorky Šárka Jelínková a Jitka Seitlová se
zástupci ﬁrmy IKEA. Ta se příčinám domácího násilí věnuje dlouhodobě a spolupracuje s neziskovými organizacemi (ROSA,
Acorus, proFem, Persefona, Slezská diakonie Intervenční centrum Havířov).
Spojení zákonodárců, neziskovek, soukromé a výzkumné sféry je důležitým krokem k řešení tohoto problému.
(red)
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Za opravdu významnou považuji (po
desítkách let diskusí) reálnou podporu
zkrácených úvazků. Ty jsou zcela zásadní
pro rodiče malých dětí, pečující osoby,
zaměstnance v předdůchodovém věku
i absolventy získávající první pracovní
zkušenosti. Podstatou úpravy je sleva
5 % na pojistném hrazeném zaměstnavateli. Sleva se vztahuje na uzavřené zkrácené úvazky v rozsahu 8 až 30 hodin týdně
s určitými skupinami pracovníků.
Zaměstnavatel má nárok na slevu na
pojistném za kalendářní měsíc za zaměstnance, který je např. starší 55 let, pečuje
o dítě mladší 10 let, pečuje o osobu blízkou
mladší 10 let, která je závislá na pomoci
jiné osoby ve stupni I (lehká závislost),
nebo o osobu blízkou, která je závislá na
pomoci jiné osoby ve stupni II (středně
těžká závislost) nebo stupni III (těžká
závislost) nebo stupni IV (úplná závislost).
Úleva se dále vztahuje na středoškolské
a vysokoškolské studenty, na rekvaliﬁkující se nezaměstnané a na osoby se zdravotním postižením. Úlevy se dočkají i lidé
mladší 21 let, u nichž není podmínkou
zkrácený úvazek.
Cílem je podpořit hlavně rodiče a těm
dosud český stát v oblasti zaměstnávání
spíše házel klacky pod nohy. I proto je
zaměstnanost matek v Česku jedna z nejvyšších v EU. Nemají totiž na výběr – zkrácené úvazky u nás v podstatě neexistují.
Poptávka po slaďování rodinného a profesního života, aby si lidé mohli dovolit věnovat více času dětem a péči o blízké, je u nás
velmi vysoká. Jsem hrdá, že se po tolika
letech podařilo zkrácené úvazky uvést do
praxe. Je to jeden z dílků skládačky, jak
rodinám umožnit opravdu svobodnou
volbu optimálních životních strategií.
Marie Jílková
poslankyně, předsedkyně Stálé komise
pro rodinu a rovné příležitosti

Pomáháme
rodičům, kteří
přijdou o miminko
Ztráta nenarozeného,
očekávaného, dopředu
milovaného miminka je
jedním z nejhorších zážitků, který můžou rodiče
prožít. Je to i téma, které
je ve společnosti stále tabu. A stát zatím
pro tyto životní momenty neposkytoval
žádnou cílenou podporu.
Koncem září schválila Poslanecká sněmovna v 1. čtení novelu zákona o státní
sociální podpoře. Podařilo se mi do ní
prosadit jednu pozitivní změnu: příspěvek
5000 Kč na pohřeb dětí, jež zemřou
během těhotenství (de facto od 12. týdne
těhotenství). Před rokem 2017 nebylo
možno děti s porodní váhou nižší než 500 g
pohřbít. Byly hromadně zpopelňovány. Od
roku 2017 lze díky iniciativě Jiřího Miholy
potracené děti pohřbívat. Lze na to čerpat
i pohřebné, ale jen u dětí, které prošly
porodem, nikoli samovolným potratem.
Snažím se proto prosazovat kroky, které
by v této situaci pomohly. V Českých
Budějovicích se nám letos podařilo
vybudovat pietní místo pro vzpomínky
na nenarozené děti. Týká se to každý
rok velkého množství rodičů. Myslím si,
že je správné je takto podpořit. Pomoc
rodinám, které přijdou o dítě během
těhotenství, je pro KDU-ČSL důležitá
dlouhodobě. Souvisí bytostně s ochranou
lidského života od početí po jeho
přirozený konec a se snahou o maximální
lidskou důstojnost, což je základní kámen
politiky KDU-ČSL.
Šimon Heller
poslanec za Jihočeský kraj

CENY ENERGIÍ

ZASTROPOVÁNÍ CEN PLYNU A ELEKTŘINY V ROCE 2023
Vláda České republiky vydala nařízení, jímž detailněji stanovila pravidla pro tvorbu cen energií na
rok 2023. Využila k tomu nedávno přijatou novelu energetického zákona. Nový HLAS nabízí přehled
základních změn (za inspiraci děkujeme poslanci KDU-ČSL Michaelu Kohajdovi).
Domácnosti – základní fakta
✓ maximální cena za dodávku elektřiny = 6,05 Kč za kWh
silové elektřiny (do 9 Kč celkově)

✓ maximální cena za dodávku plynu = 3,025 Kč za kWh
✓ začátkem listopadu dostaly domácnosti rozpis záloh
s těmito limity (mají-li nasmlouvánu nižší cenu, platí
nižší cena!)

✓ zastropování prodejních cen platí od 1. 1. 2023 (do 31.
12. platí Úsporný tarif).
Příklad 1 ...........................................................
Domácnost závislá na plynu (vaří, ohřívá vodu
a topí), která má roční spotřebu 20 MWh (ceny vč. DPH):
• Měsíční platba v r. 2022 před zdražením 2784 Kč.
• Bez vládního zastropování by domácnost v r. 2023
platila 11 913 Kč.
• Díky vládnímu zastropování bude v r. 2023
měsíčně platit 5993 Kč.
• Domácnost díky vládě ušetří měsíčně 5920 Kč.
Příklad 2 ...........................................................
Domácnost závislá na elektřině (vaří, ohřívá vodu
a topí), která má roční spotřebu 10,5 MWh:
• Měsíční platba v r. 2022 před zdražením 4489 Kč.
• Bez vládního zastropování by domácnost v r. 2023
platila 15 419 Kč.

• Díky vládnímu zastropování bude v r. 2023
měsíčně platit 6133 Kč.
• Domácnost díky vládě ušetří měsíčně 9285 Kč.

Firmy
✓ pro malé a střední podniky připojené na nízké napětí
platí táž regulace cen jako pro domácnosti, u plynu do
roční spotřeby 630 MWh

✓ pro malé a střední podniky s roční spotřebou plynu 630–
4200 MWh platí regulované ceny do 80 % jejich nejvyšší
roční spotřeby za posledních 5 let

✓ velké podniky budou čerpat speciální dotace na energie
✓ pokud se na ﬁrmy vztahuje cenový strop, dodavatelé jim
musí nabídnout uzavření smlouvy o dodávkách elektřiny
nebo plynu.

Úřady, školy, zdravotnická a sociální zařízení
✓ zastropování cen elektřiny a plynu platí na celou jejich spotřebu bez omezení
KDU-ČSL má sociálně citlivý přístup a zároveň hájí odpovědnou
rozpočtovou politiku. Na rozdíl mezi zastropovanou a skutečnou
cenou musí stát někde vzít. V r. 2023 bude zapotřebí až 200 miliard Kč. Zčásti tyto peníze získáme mimořádnými výnosy (wind
fall tax, tj. daň z mimořádného zisku; dividenda ČEZ). Zčásti se
musíme zadlužit.

Při ﬁnančním nedostatku
pomůže příspěvek na bydlení

Jak získat energii
za méně peněz?

Když si projdeme útratu a domácí rozpočet a vidíme, že nám to nevychází a máme
problém, pomůže nám příspěvek na bydlení: www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-nabydleni

V TĚŽKÝCH DOBÁCH VYUŽIJME
SOCIÁLNÍ POMOC STÁTU
Do Vánoc 2022
Od října platí úsporný tarif. Za energie platíme tolik, kolik máme ve smlouvě od dodavatele. Stát nám dá do konce roku na energie 2000–3500 Kč; kolik, to si přesně spočítáme na www.energiezamene.cz/kalkulacka
Platíme-li zálohy přes inkaso nebo SIPO,
strhne se nám z účtu už záloha ponížená
o úsporný tarif. Nemusíme dělat nic.
Platíme-li zálohy trvalým příkazem, pak
buď platíme dál stejnou částku a úsporný
tarif zaplacený státem dodavateli se nám
odečte z konečné faktury na konci roku.
Nebo potřebujeme zálohy snížit už teď
a musíme se domluvit s dodavatelem.

Rok 2023
V roce 2023 se cena změní a bude zastropovaná pro plyn i elektřinu. O kolik
budeme platit méně, si nikde nevypočítáme: vypočítá to za nás dodavatel a pošle
nám nové rozpisy záloh. Máme-li smlouvu
sjednanou výhodně a zaﬁxovanou cenu
nižší, než je strop, budeme i nadále platit nižší částku. Opět přitom nemusíme
nic dělat.

Při dalších náhlých výdajích je tu
mimořádná okamžitá pomoc
Když jsme s rodinným rozpočtem v úzkých,
a navíc se nám rozbije pračka, soused nás
vyplaví nebo nás překvapí jiný nutný výdaj,
na který nemáme (např. vysoká faktura za
energie na konci roku), neberme si půjčku
ani spotřebitelský úvěr s šílenými úroky!
Stát pomáhá formou mimořádné okamžité
pomoci. Nestyďme se za to, je to mnohem
lepší než se zadlužit: www.uradprace.cz/
web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc1
(red)
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Nejdůležitější
je pomoc lidem
s energiemi
Rozhovor s místopředsedou
KDU-ČSL Petrem Hladíkem
o hlavních energetických
výzvách současnosti, o tom,
proč je pro lidovce tak důležité
pečovat o životní prostředí,
i o zásahu policie v Brně.
• Petře, zasahovala u tebe v kanceláři
policie, o co přesně šlo?
Policie po mně chtěla informace ve věci
privatizace dvou městských domů v Brně.
Byl jsem podat vysvětlení tak jako několik
dalších desítek brněnských politiků, a to
v rámci vyšetřování údajné trestné činnosti na území města Brna. Policii jsem
poskytl pracovní notebook, mobil, přístup do svého e-mailu i do svého elektronického diáře. Policie se mě ptala i na
některá jednání, k nimž jsem dostal pověření od Rady města Brna. Jakmile jsem dal
Policii informace, které chtěla vědět, už
mě nekontaktovala. Zdůrazňuji, že nejsem
z ničeho obviněn ani obžalován.
• Celá situace ale zkomplikovala tvé
jmenování ministrem životního
prostředí...
Jistě, považuji ale za důležité celou situaci
vysvětlit a odpovědět na všechny dotazy,
které v souvislosti s kauzou přicházejí.
Celý zásah pošramotil mé jméno i jméno
KDU-ČSL, a protože jsem neprovedl nic,
co by bylo v rozporu s našimi zákony, chci
celou situaci vysvětlit. S tím jsem jel na
jednání Celostátního výboru KDU-ČSL.
Právě širšímu vedení naší strany jsem chtěl
celou situaci vysvětlit co nejdříve.
• Trváš na své ministerské nominaci.
Nebylo by teď lepší se stáhnout?
Na své nominaci nelpím. Předsednictvo
a Celostátní výbor vyhodnotily situaci tak,
že to nejlepší pro KDU-ČSL v současné
situaci je, že budu nadále nominantem na
ministra životního prostředí a že dostanu
prostor vysvětlit vše veřejnosti i médiím
předtím, než budu jmenován. Do té doby
povede ministerstvo životního prostředí
Marian Jurečka. Anička Hubáčková kvůli
operativnímu zákroku už nadále minister-
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• V souvislosti s kauzou padají další
dvě lidovecká jména: Filip Leder a Jiří
Hasoň. Jak se jich kauza dotýká?
Filip Leder je starostou městské části BrnoŽabovřesky a zastupitel města Brna a na
Policii byl podat vysvětlení ve věci svého
klienta. Podle informací, které mám, není
v tuto chvíli obviněn ani obžalován. Jiří
Hasoň je podle posledních informací ve
vazbě. Městský výbor KDU-ĆSL ho proto
požádal o ukončení či pozastavení členství do doby, dokud se celá situace nevyřeší. Zároveň jsme rozpustili místní organizaci v Černovicích, kde byl pan Hasoň
předsedou. Podstatné je, že Jiří Hasoň je
patrně stíhán v jiné kauze, než na kterou
jsem byl dotazován policií. Ale také zde
čerpám informace pouze z médií.

„Republika ani rodina
by nebyla bez požehnání.“
Petr Hladík s nejbližšími
na poutním místě Panny Marie
ve Skále u Spálova.

stvo řídit nemůže. Celá situace je pro mě
i mou rodinu hodně náročná.
• Myslíš, že se ti daří médiím vše vysvětlit? A kdy myslíš, že by došlo k tvému
jmenování?
Pevně věřím, že ano. Dal jsem už dvacet
rozhovorů všem médiím, která mě oslovila. Otázky se opakují, proto věřím, že
už vše bylo dostatečně zodpovězeno.
Otevřeně o všem komunikuji na sociálních sítích a na Interním fóru KDU-ČSL.
Děkuji za obrovskou podporu, které se
mně i mé rodině dostává, a to nejen z lidoveckých řad. Moc nám to pomáhá celou
situaci zvládnout.

• Přejděme nyní k tvým prioritám
v oblasti životního prostředí. Jaké největší výzvy ty osobně vnímáš?
Jsou tři a všechny se točí kolem energetiky.
Naprostou prioritou je, aby úspory a získávání energií z obnovitelných zdrojů byly
dostupné co největšímu počtu lidí. Není na
co čekat. Stát musí lidem rychle pomoct.
Druhou zásadní věcí je energetická soběstačnost obcí. V Brně jsme se touhle cestou vydali už před začátkem energetické
krize. Je třeba, aby se přidávaly další obce
a je třeba spolupracovat s ﬁrmami a živnostníky. Třetí důležitou věcí je komunitní
energetika. Je ostuda, že Česko stále nemá
legislativu upravující sdílení elektřiny.
Tady je nutná úzká spolupráce s ministerstvem průmyslu a obchodu, aby se to
konečně dotáhlo, protože tohle pomůže
opravdu všem. A pak jsou samozřejmě
důležité věci týkající se adaptace na klimatickou změnu a ochrany přírody a krajiny. V tomto je podle mě klíčové úzce spolupracovat s ministerstvem zemědělství.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
• Jakou roli má KDU-ČSL mít v oblasti
životního prostředí?
Otázka životního prostředí a ochrany naší
planety je bytostně křesťansko-demokratické téma. Země nám byla svěřena do
péče a je jen na nás, v jakém stavu ji předáme budoucím generacím. Osobně vnímám ministerstvo životního prostředí
jako ministerstvo budoucnosti. Je to
zásadní resort, který ovlivňuje, v jakém
světě budeme žít za několik desítek let.
Důležitý je pro nás člověk. Politika KDUČSL se nedívá slepě na ochranu planety,
ale na kvalitu lidského života a udržitelný
rozvoj. Veškeré kroky, které v současnosti
děláme, ať už v rámci energetické transformace nebo klimatických balíčků, včetně
Green dealu, musí být činěny s ohledem
na kvalitu života všech lidí.
• Je současná společenská a ekonomická situace spíše příležitostí, anebo
brzdou pro takovou politiku?
Z mého pohledu rozhodně příležitost! Pro
mě je na prvním místě pomoc lidem. Jsem
moc rád za dobré kroky Aničky Hubáčkové,
která rozšířila dotační programy Státního
fondu životního prostředí a zároveň dokázala získat navíc další ﬁnanční prostředky.
V nejbližší době nás čeká rozšíření dotačního programu Nové zelené úsporám light,
který má cílit na domácnosti s nižšími příjmy. Rodiny si udělají drobnější renovace,
jako například zateplení střechy nebo částečnou výměnu oken, a můžou obdržet
až 150 tisíc, a to i předem formou zálohy.
Obrovskou příležitostí je i efektivní nakládání s odpady nebo zadržování vody
a dobré hospodaření s dešťovou vodou.

D Í K Y P E T R U H LA D Í KO V I
Brno lépe hospodaří s energiemi:

✓ realizuje se plán na osazení 500 střech
městských budov fotovoltaikou a jejich
spojení v 1 solární elektrárnu

✓ buduje se metropolitní bioplynová
stanice produkující z gastroodpadu
plyn pro MHD

✓ energetický management 2500 budov
znamená úspory (sledování spotřeby – analýza dat – opatření na snižování
spotřeby)

✓ vize – obří tepelné čerpadlo využívající energii z odpadních vod
Brno má lepší klima:

✓ plánuje se 50 nových parků, realizuje se už lesní stezka v Tuřanech, nový park
Mariacela; revitalizuje se park v Černovicích, obnovují se břehy Staré Ponávky

✓ ozeleňují se vyasfaltované a zanedbané vnitrobloky
✓ za 4 roky vzniklo 50 dobíjecích stanic pro elektroauta
✓ dělá se na 3 km protipovodňových opatření na Svratce
Brno lépe hospodaří s odpady a dešťovou vodou:

✓ návrh lepšího nakládání s vodou na 354 ha v 5 brněnských městských částech
(propustné zpevněné plochy, zelené střechy, retenční/akumulační nádrže)

✓ výstavba 3. kotle na téměř bezemisní spalování odpadu
✓ výstavba automatizované dotřiďovací linky
• Kdy by mohlo dojít k tvému jmenování?
To upřímně netuším. Musí ale proběhnout řada procesních kroků. Setkal jsem
se už s panem premiérem Fialou a vše mu
vysvětlil. Dále by se měl setkat předseda
Marian Jurečka s panem prezidentem
Zemanem. Pokud mě Petr Fiala navrhne

na post ministra životního prostředí, měla
by se uskutečnit i má schůzka s panem prezidentem. Až poté může dojít ke jmenování. V současnosti nejsem placený politik. Pokud jmenován nebudu, vrátím se do
byznysu k práci projektového manažera.
Tlak, kterému jsem se svou rodinou vystaven, je opravdu enormní.

Aničko, děkujeme za Vaši práci!
ZA ROKEM PRÁCE MINISTRYNĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Anna Hubáčková (bezp./
KDU-ČSL) splnila na ministerstvu životního prostředí všechna pozitivní očekávání. Kompetentní, pracovitá
ministryně měla respekt evropských
partnerů v rámci předsednictví EU, byla
empatická při řešení aktuálních kauz
(Národní park České Švýcarsko aj.) a dala
do pohybu energetické modernizační
projekty, které učiní dostupnými obnovitelné zdroje energie pro běžné domácnosti. Do pohybu se daly i záležitosti týkající se komunitní energetiky. Rekordní
nárůst žádostí zaznamenaly programy
„Nová zelená úsporám“ a „Nová zelená
úsporám Light“.

Ministerstvo životního prostředí díky Anně
Hubáčkové podporuje skrze program Nová
zelená úsporám Light snadno realizovatelné úpravy a částečné renovace rodinných domů. Ty i domácnostem s nižšími
příjmy přinesou okamžitou a citelnou
úsporu energií. Úpravy, jako je zateplení
fasády, stropu pod půdou, střechy, výměny
oken či dveří, nebudou potřebovat projekt ani složité energetické výpočty. „Půjde
o rychlá opatření s významným efektem
úspory energie, určená prioritně pro vlastníky domů nejvíce ohrožené energetickou
chudobou. Program bude pracovat s jednotkovými dotacemi podle rozsahu opatření. Domácnost na tyto renovace dostane

v součtu až 150 000 Kč, a to i předem formou zálohy,“ zdůraznila Anna Hubáčková.
Nový HLAS se přidává ke všem díkům
a přeje Anně Hubáčkové v nejbližších
měsících hodně zdraví a pohody. (red)
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NAŠE ZEMĚDĚLSTVÍ

Pro zdravé potraviny i zdravou krajinu
Po několika měsících tvrdé práce jsme dokončili
Strategický plán společné zemědělské politiky pro příštích 5 let
a odeslali ho Evropské komisi ke schválení. Vím, kolik emocí a vášní projednávání tohoto dokumentu přineslo. Výsledná podoba je ale dobrým kompromisem,
který umožní všem dobrým zemědělcům
v naší zemi hospodařit efektivně, a přitom udržitelně.
Nová zemědělská pravidla neznamenají jen
větší podporu menších zemědělců, i když
zavedení podpory na první hektary vyvolalo u veřejnosti nejvíce emocí. Chci zdůraznit, že vyšší podporu na prvních 150 ha
dostanou všichni – malí, střední i velcí zemědělci, protože všichni jsou pro naše zemědělství nepostradatelní. I proto jsme od
začátku odmítali tlak, abychom takzvaně
zastropovali základní dotace pro velké zemědělské podniky jen do určité výše. Strop
jsme naopak zavedli u investičních dotací – tak, aby se dostalo na více žadatelů, nikoli pouze na skupinu vybraných podniků.
Za nejdůležitější a trochu nedoceněnou
věc považuji dohodu na zvýšení koﬁnancování na rozvoj venkova na 65 %. Zemědělci tak každý rok dostanou zhruba o 5 mld. Kč více než dnes. Díky tomu
bude naše zemědělství modernější, zlepšíme péči o půdu, budeme budovat krajinné prvky… Hlavním cílem je, aby peníze určené pro zemědělce zajistily produkci kvalitních a zdravých potravin a díky
změně hospodaření i zdravější krajinu,
půdu, vodu a větší biodiverzitu. Nelze
myslet jen na okamžitý zisk a přínos z dotací, ale i na to, v jakém stavu předáme

Autentický venkov
na Zlaté farmě
■ 10. 10. / Národní kolo soutěže Mladý
farmář zná vítěze za rok 2022: je jím
Zlatá farma Zlaty Ronzové Mádrové ze
Štětovic-Vrbátek. Tento projekt postupuje
do evropského kola, které se koná 7. prosince v Evropském parlamentu v Bruselu.
Akci zaštiťuje europoslankyně Michaela
Šojdrová, Asociace soukromého zemědělství ČR a poslanec Karel Smetana,
místopředseda sněmovního zemědělského výboru. Pořadatelem evropského
setkání je Evropská lidová strana: cílem
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České zemědělství
2023–2027 v číslech

naši krajinu dalším generacím, aby měla
s čím a hlavně na čem hospodařit. A právě
tomu nová zemědělská politika pomůže.
Děkuji všem zemědělcům za jejich práci,

každodenní péči o půdu a o zvířata i za
to, že díky nim máme každý den co jíst.
Zdeněk Nekula
ministr zemědělství

je vytvořit prostor pro předávání zkušeností, navázání kontaktů a vzájemnou
inspiraci mladých farmářů. Oceňují se
udržitelné a inovativní nápady a postupy
farmářů do 40 let.
Rodina Zlaty Ronzové Mádrové přetvořila neudržovaný areál ve ŠtětovicíchVrbátkách v jedinečné místo. Hospodaří
na 58 hektarech, chová červenostrakatý
skot a produkuje mléčné výrobky, které si
koupíte přímo na farmě. Vedle obchůdku provozuje i bistro. Zlatá farma pořádá slavnosti, trhy i edukativní programy
pro děti a usiluje o udržení lidových tradic. „Zlatá farma je místem, kde se potkávají lidé, lidové tradice a tradiční potraviny. Lze tu zažít autentický venkov. Přiro-

zeně se tu předává i respekt vůči krajině
a zásady udržitelného zemědělství,“ uzavírá Michaela Šojdrová.
(red)

SOCIÁLNÍ POMOC

Sociální
pomoc
K přídavkům se lze dostat
bez zbytečných bariér
Sociální trampolína státu funguje
díky ministru Jurečkovi lépe

měsíce). Odstraňujeme bariéry, podání
žádosti už není složité ani stigmatizující,“ uzavírá Jurečka. (red)

Pomáháme zdravotně
znevýhodněným
Pomáháme těm, kdo to nejvíce potřebují.
Pracujícím rodičům, samoživitelům, seniorům, kteří žijí sami, a zdravotně znevýhodněným. Zastavme se u posledně jmenované skupiny. Vláda zvyšuje příspěvek
na mobilitu, příspěvek na pořízení zvláštních zdravotnických pomůcek a příspěvek
na diety. Změny reagují na rychlý růst cen
v posledních měsících. „Balíček pomoci
je zacílený přímo na ty, kdo jsou nejvíce
ohroženi,“ říká Marian Jurečka.

dítě mrtvé nebo jim zemře v šestinedělí.
Zaměstnavatel bude mít povinnost otce
uvolnit a poskytnout mu čas na vyrovnání
s touto bolestivou ztrátou. „Dosud tento
čas mohly čerpat jen matky,“ upřesňuje
poslankyně Marie Jílková, která novelu
navrhla. Pohřebné se bude vztahovat i na
dítě, které se narodí už mrtvé (viz text
Šimona Hellera v tomto čísle).
■ Dietní stravování
O 9,5 % se zvýší v rámci příspěvku na živobytí částka, jež slouží na úhradu nákladného dietního stravování.

Obědy do škol poběží
už sedmým rokem

■ Příspěvek na mobilitu

Od začátku roku 2022 se o třetinu zvýšil
počet dětí podpořených pravidelným přídavkem na dítě. Objem vyplacených přídavků stoupl za stejné období o 38 %.
Marian Jurečka apeluje na dalších 90 000
rodin, které na tuto dávku mají nárok, aby ji
využily. MPSV je cíleně oslovuje SMS zprávami. V září šel přídavek na dítě k 348 000
dětem a počet žádostí stále roste. Bezmála
pětina oslovených do týdne od SMS požádá
o přídavek na dítě. „Chceme v tomto úsilí
pokračovat. Zároveň dbáme na bezpečnost, protože se vyrojily falešné weby,
které nepomáhají, ale peníze z lidí naopak
vylákávají,“ upozorňuje na nové nástrahy
Marian Jurečka.
Od září je k dispozici zjednodušený formulář, který umožňuje podat žádost
internetově nebo přes mobil. „Přídavek
na dítě jde adresně k těm nejpotřebnějším a k rodinám s nižšími středními příjmy. Není ostuda o tuto podporu požádat, i když dosud domácnost podporu
státu nepotřebovala,“ zdůrazňuje vicepremiér Jurečka. Novinkou zavedenou za
něj je zjednodušená možnost žádat o příspěvek online. „Ti, kdo zvládli požádat
online o jednorázový příspěvek na dítě
5000 Kč, vyplní jen několik dalších údajů
(sken dokladů o příjmech za poslední 3

Příspěvek na mobilitu v současné době
pobírá asi 260 tisíc lidí a zvýší se o 350 Kč
na 900 Kč. Ještě více dostanou lidé odkázaní na energeticky náročné dýchací přístroje: obdrží 2900 Kč s tím, že tato částka
se bude vyplácet zatím do konce r. 2024.
Zvýšení pokryje hlavně rostoucí cenami
pohonných hmot. Na pomoc s úhradou
elektřiny cílí příspěvek pro osoby s dechovými potížemi, upoutané na umělou plicní
ventilaci či domácí oxygenerátor.
■ Příspěvek na plošiny

Kvůli zvyšujícím se cenám se zvýší i maximální příspěvek na pořízení svislé zdvihací
nebo šikmé zvedací plošiny, a to o 100 000
Kč z nynějších 400 tisíc. Tato pomůcka
umožňuje dotyčným lidem zůstat doma.
Příspěvek dostává zhruba 350 osob.
■ Podpora rodičů při úmrtí miminka
Mění se i pravidla pro poskytování otcovského volna a pohřebného. Na otcovskou
budou mít nárok otcové, kterým se narodí

Díky projektu MPSV „Obědy do škol“
budou i v školním roce 2022/2023
zdarma obědvat děti, jejichž rodiče si
nemohou dovolit hradit stravné. Účastní
se ho všech 14 krajů. Počet zapojených
škol vzrostl z loňských 929 na letošních
1204. V důsledku vyšších cen potravin,
tedy i obědů, vzrostl rozpočet projektu na
137 mil. Kč. Obědy do škol se zaměřují na
děti od 3 do 15 let, týkají se tedy mateřských a základních škol i víceletých gymnázií. „Obědy do škol jasně a cíleně pomáhají těm, kdo to potřebují nejvíce. Děti
z rodin ohrožených chudobou dostanou
vždycky oběd, i když si ho rodiče nemohou
dovolit zaplatit. Jde o další formu pomoci
v současné těžké době,“ říká ministr práce
a sociálních věcí Marian Jurečka (KDUČSL). Obědy do škol pomáhají stále více
dětem: v r. 2015/2016 dostalo obědy
zdarma 521 dětí ze 77 škol; v r. 2020/2021
už 10 738 dětí z 985 škol; v r. 2021/2022
obědvalo zdarma 14 158 dětí z necelé tisícovky škol. Letos bude podpořeno dětí
ještě víc.
(red)
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RUBRIKA

Z I S K Y K D U - Č S L V K R A J S K ÝC

Liberecký / 20 > 20
Ústecký / 29 > 30
Děčín:
Chomutov:
Litoměřice:
Louny:
Most:
Teplice:
Ústí nad Labem:

Česká Lípa:
Jablonec nad Nisou:
Liberec:
Semily:

1>0
0>0
0>0
2>0
0>0
1>1
0>0

0>0
1>1
2>1
1>1

Karlovarský / 21 > 22
Karlovy Vary: 0 > 1
Cheb:
0>0
Sokolov:
0>0

Hl. m. Praha / 38 > 25

Plzeňský / 69 > 59
Domažlice: 2 > 3
Klatovy:
0>1
Plzeň:
4>3
Rokycany: 0 > 1
Tachov:
–

Hl. m. Praha:
Praha 1:
Praha 2:
Praha 3:
Praha 4:
Praha 5:
Praha 6:
Praha 7:
Praha 8:
Praha 9:
Praha 10:
Praha 11:
Praha 12:
Praha 13:
Praha 14:
Praha 15:

1>2
1>1
1>0
2>2
2>2
3>0
3>2
2>2
1>0
0>0
3>2
3>2
2>2
1>0
2>0
5>4

Středočeský / 75 > 62
Benešov:
Beroun:
Kladno:
Kolín:
Kutná Hora:
Mělník:
Mladá Boleslav:
Nymburk:
Příbram:
Rakovník:

0>0
0>0
1>0
1>1
2>2
–
1>1
0>0
0>0
–

Jihočeský / 278 > 227
Červeně počet mandátů pro kandidáty
navržené KDU-ČSL (straníci i nestraníci)
v roce 2018
Modře počet mandátů pro kandidáty
navržené KDU-ČSL (straníci i nestraníci) v roce 2022
U názvu kraje uvádíme počet komunálních mandátů
získaných v obcích a městech celého kraje.
Pod názvem kraje uvádíme počet mandátů
získaných v krajských či okresních městech.

České Budějovice:
Písek:
Strakonice:
Prachatice:
Jindřichův Hradec:
Tábor:
Český Krumlov:

1>2
3>2
0>1
1>1
0>0
0>0
3>3

RUBRIKA

ÝC H A O K R E S N Í C H M Ě S T EC H
V mapě výsledků komunálních voleb se letos zaměřujeme na výsledky
lidoveckých kandidátek v okresních a krajských městech. Úbytky jsou v řádu
10 až 20 % podle místních poměrů. Proč mluvíme o městech? Chceme-li být
celostátně úspěšní, je třeba soustavně oslovovat voliče ve větších sídlech.
Hlavní město, Brno, Ostrava i všechna další krajská města jsou jako celek
laboratořemi toho, co znamená být městskými lidovci. Nelze se v nich spoléhat
na osobní, takříkajíc sousedskou známost. Je třeba nabízet i prezentovat svou
práci, mít oporu v institucích občanské společnosti, poskytovat jako politici
služby, které pomáhají. U řady městských lidovců se můžeme inspirovat už
teď. Dělejme to.
Pavel Mareš

Královéhradecký / 128 > 122
Hradec Králové:
Jičín:
Náchod:
Rychnov nad Kněžnou:
Trutnov:

3>0
1>1
3>2
3>2
0>0

Moravskoslezský / 348 > 278
Bruntál:
Frýdek-Místek:
Karviná:
Nový Jičín:
Opava:
Ostrava:

Pardubický / 285 > 255
Chrudim:
Pardubice:
Svitavy:
Ústí nad Orlicí:

1>1
0>1
1>2
2>1

Olomoucký / 438 > 385

Vysočina / 472 > 379
Havlíčkův Brod:
Jihlava:
Pelhřimov:
Třebíč:
Žďár nad Sázavou:

0>0
4>4
2>2
3>2
2>2
3>3

Jeseník:
Olomouc:
Prostějov:
Přerov:
Šumperk:

0>0
4>3
2>0
2>2
0>2

3>3
3>4
3>3
3>2
4>3

Zlínský / 497 > 484
Kroměříž:
Uherské Hradiště:
Vsetín:
Zlín:

1>2
3>3
5>4
5>3

Jihomoravský / 922 > 876
Blansko: 4 > 3
Brno:
8>5
Břeclav: 2 > 1
Hodonín: 5 > 4
Vyškov: 3 > 3
Znojmo: 2 > 1

Za spolupráci děkujeme
krajským manažerům
a za inspiraci Janu Kasalovi.
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K volbám 2022

Poznámka: tři sloupečky zachycují počty mandátů v čase,
zleva r. 2014, 2018, 2022

Na říjnové Celostátní konferenci prezentoval analytik KDU-ČSL Filip Šafr interpretaci voleb z pohledu KDU-ČSL. Popsal nejvýznamnější obecné trendy a zformuloval
několik doporučení pro KDU-ČSL. Druhý
text pochází od Pavla Bělobrádka a věnuje
se dlouhodobé strategii naší strany.
1. STRANY A NESTRANÍCI. Obecně ubývá
mandátů pro politické strany a přibývá
mandátů pro sdružení nezávislých kandidátů, tedy pro lokálně organizované kandidáty bez politické příslušnosti. Zatímco
v roce 2014 bylo zvoleno přes 17 a půl tisíce
kandidátů za politické strany a 41 a půl
tisíce nezávislých, pak v roce 2022 jde už
jen o 11 a půl tisíce stranických kandidátů
a přes 47 a půl tisíce nezávislých.
2. MNOŽSTVÍ. Nejvýraznější pokles ve
výsledcích KDU-ČSL (měřeno na mandáty)
zaznamenala Vysočina, konkrétně okresy
Žďár nad Sázavou a Třebíč. Z hlediska

množství narůstá pro KDU-ČSL důležitost Jihomoravského a Zlínského kraje,
které dohromady berou přes 40 % získaných mandátů.
3. SAMI, NEBO V KOALICI? V městech
nad 10 000 obyvatel jsou výrazně úspěšnější kandidatury KDU-ČSL v lokální koalici, přičemž nedochází k eliminaci členů
KDU-ČSL (lidé berou kandidáty KDU-ČSL
jako něco přirozeného). Ve větších městech lze v zájmu volitelnosti a většího
úspěchu KDU-ČSL doporučit kandidaturu v koalicích (výjimkou jsou tradiční
bašty KDU-ČSL).

4. NOVÁ KREV. Statisticky výrazně se
ukázalo, že kandidáti, kteří nekandidovali ve volbách v roce 2018, dokázali získat mandát z horšího místa na kandidátní
listině oproti těm, kteří kandidují opakovaně. Doporučujeme proto ve městech nad
10 000 obyvatel nasazovat v dalších volbách na jedno z prvních 4 míst nového
kandidáta. Obměna je třeba!
Tolik krátce z analýzy Filipa Šafra, o jejíž
kompletní znění si můžete napsat na
adresu: hlas@kdu.cz
Pavel Mareš

Nejvyšší čas promýšlet budoucnost
Vyhodnocujeme si volby
a začínáme se připravovat
na ty další. V roce 2024 nás
čeká rozehřívací kolo v krajských a senátních volbách před zásadními sněmovními
volbami v roce 2025.
Podle mého názoru komunální volby
dopadly „nevýhrou“. Utěšování se, že
jsme stále nejsilnější stranou v obcích,
nic nemění na skutečnosti pokračujícího
úbytku členů, kandidátních listin i zastupitelů. Často přestáváme být nenahraditelnými koaličními partnery a ztráta jednoho mandátu nás vyřazuje z účasti ve
vedení radnic.
Senátní volby byly úspěšné, a to i díky
spojení sil, nejčastěji v rámci SPOLU. Je
legitimní a správné, abychom i v průběhu
příštího roku debatovali, zda takový model
opakovat i na krajích, jestli postupovat
generálně, nebo region od regionu jinak,
včetně samostatné kandidatury KDU-ČSL.
Musíme se chovat racionálně a pokusit se
být co nejvíce úspěšní, abychom mohli
pozitivně ovlivňovat chod Česka.
V každém případě to ale nestačí! Musíme
řešit nejen taktiku, tedy momentální
postup, ale i strategii, tedy co dlouhodobě a konzistentně prosazovat. Musíme
si klást i otázky, na které není ani příjemná, ani jednoznačná odpověď. Proč
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neoslovujeme více voličů? Proč samostatně, zejména v Čechách, nemůžeme
pravidelně vyhrávat? Proč nejsme atraktivní a žádanou značkou pro nové členy
a voliče? Jak se vlastně sami deﬁnujeme?
Proč by nás měli lidé volit? Jak by zněla tři
klíčová slova naší politiky? Srozumitelně,
bez frází a klišé. Nemůžeme pouze vykonávat naše mandáty a být manažery. To
je samozřejmé, ale brzy to ke zvolení
nemusí stačit. Odkazovat se na křesťanství už dávno nestačí. Konečně: na které?
Na Halíkovo, nebo na Dukovo?

Když jsem kdysi ke krajským ideovým
konferencím jako předseda napsal do
Nového HLASu text k diskusi, nedostal
jsem jedinou reakci. Jako nejstarší sněmovní strana můžeme dopadnout jako
ČSSD a KSČM, pokud některé věci nepromyslíme a nevydiskutujeme. Je nejvyšší
čas. Dovést KDU-ČSL znovu z pozic mimo
Sněmovnu by byla výzva. Ale už se mi to
opravdu nechce opakovat!
Pavel Bělobrádek
poslanec a náměstek hejtmana,
předseda KDU-ČSL 2010–2019

Vývoj počtu
madátů KDU-ČSL
2018–2022

KOMUNÁLNÍ ÚSPĚCHY

Dvě cesty od obrody k úspěchu
Dva příklady dobré lidovecké praxe, jeden z okresu Vyškov, druhý z okresu
Nymburk. Dvě podobné cesty, dva možné způsoby lidovecké existence. Jeden
založený na širší spolupráci více stran, druhý na čistě lidovecké identitě. Mají
jedno společné: odvahu dělat věci podstatně jinak, poctivě, vytrvale a ve spolupráci s druhými.
(red)

Lysá:
spojením sil
k dokončení
pozitivní změny
Historie. Lidovci v Lysé nad Labem (STČ,
10 tis. obyv.) zažili úspěšná 90. léta (zisky
20 %, post starosty). Hlavním konkurentem byla ODS, blízkým partnerem naopak
KSČM. Postupně ale oblíbenost klesla až na
5 % v roce 2010. Kandidátka nabízela 20 let
stejného lídra, podobná jména; většina kandidátů nebyla spojena s místními křesťany.
Obroda a dokončení změny. S lidovci
jsem začal spolupracovat před 8 lety. Našli
jsme odvahu k radikální změně: na kandidátce máme 70 % nových lidí, včetně
lídra. Chtěli jsme být volbou č. 1 pro místní
křesťany. Nebudou-li nás volit ani věřící,
jaký má naše práce smysl? Na kandidátce
se objevila jména aktivních farníků (přitažlivých pro katolíky) i křesťanů z jiných
církví (volitelných pro ostatní denominace). Nižší byl i věkový průměr. Ve volbách
jsme dosáhli 9 %, naši lidé začali pracovat
v komisích a výborech a měli jsme 2 roky
místostarostu. V dalších volbách jsme generační výměnu dokončili. Soustředili jsme se
na rodinu a děti a vedli hravou a pozitivní
předvolební kampaň. Výsledkem bylo 17 %,
2. místo – a opozice (městu vládla koalice
ČSSD, ODS, ANO 2011 s podporou KSČM).
Spojili jsme síly. Delší dobu jsme jednali s dalšími místními stranami, s nimiž

jsme sdíleli podobný pohled na naše město
a jeho potřeby a které skončily v opozici.
Zkusili jsme spolupracovat a po několika měsících se spojili do uskupení „Lysá
nás spojuje“. Naším výrazným znakem
je propojování aktivních lidí všech věkových kategorií a využívání jejich znalostí
a odbornosti pro naše město. Díky tomu
se k nám přidala řada dalších aktivních
spolupracovníků: náš tým v současnosti
čítá přes 30 lidí.
Účinné nástroje. Pro prezentaci svých
postojů využíváme intenzivně vlastní web,
facebook a tištěné periodikum Bez cenzury, které jsme začali vydávat poté, co
nám vládní garnitura prakticky zakázala
vyjadřovat se v novinách vydávaných městem. Pro jednotlivé oblasti jsme sestavili
odborné týmy, jež přinášejí řešení konkrétních problémů. S využitím sociálních sítí se
zajímáme o problémy občanů města a snažíme se jim pomoci. Zorganizovali jsme
petici proti výstavbě ubytoven pro 2 tisíce
sezónních pracovníků a pozvali média na
jednání zastupitelstva, které ji projednávalo. Vyvolali jsme úspěšné referendum
proti prodeji městských bytů. S podporou celostátně známých politiků a odborníků jsme usilovali o záchranu mokřadu
na okraji města. Čtyřletá intenzivní činnost vedla k tomu, že uskupení „Lysá nás
spojuje“ v roce 2022 získalo 68 % hlasů
(tj. 12 z 15 zastupitelů).
Sedm bodů k úspěchu. Přidávám osobní
pohled na volební výsledek. Většinu volebního období jsme se s manželkou a našimi
přáteli pravidelně scházeli k modlitbám za

naše město. Vím, že totéž dělali i mnozí
další. To, kde vidím nejhlubší kořen našeho
úspěchu, jsou tato slova z Jakubova listu:
„Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého.“ Podávám i návod k úspěchu
v bodech: 1. Opravdový zájem o druhé.
2. Přinášet radost, naději a pozitivní
pohled. 3. Spojovat se: sami to nezvládneme, potřebujeme druhé. 4. Vytrvalost
– pracovat i přes různé překážky několik let. 5. Odvaha nebát se udělat změnu.
6. Komunikovat: mluvit s lidmi, přinášet
jim informace, užívat všechny moderní
kanály. 7. Boží požehnání.
Karel Marek (KDU-ČSL)
lídr volební strany Lysá nás spojuje

Bučovice:
vize, odvaha
a spolupráce

Poprvé se Jiří Horák do zastupitelstva
Bučovic dostal v roce 2010. Jako dvojka
na kandidátce tehdy přeskočil lídra
a KDU-ČSL v tomto šestapůltisícovém
městě v okrese Vyškov získalo 11 %. V dalších letech to šlo takhle nahoru: 2014 –
16 %, 2018 – 41,5 % a 2022 – 54 %. Čím
si vysvětluje lidovecký starosta a zároveň poslanec Jiří Horák tento úspěch?
„Proměňujeme Bučovice, náš domov,
k lepšímu. Předpokladem úspěchu je
mít vizi, mít odvahu a mít se při naplňování této vize o koho opřít. Největším
soustem a ostudou byl u nás chátrající
areál UP závodu v centru. Koupili jsme
ho a postupně ho proměňujeme v lokalitu pro bydlení. Opravujeme ale i hřiště,
školu, chodníky. Obnovili jsme historický
lesopark na vrchu Kalvárie, vybudovali
nové cyklotrasy a učinili rozhodné kroky
pro obchvat města. Když vám jde práce
dobře od ruky, lidé to ve volbách ocení.“
(red)
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Ze zákulisí vítězných kampaní
Senátní volby přinesly dobré výsledky pro KDU-ČSL a koalici SPOLU. Lidovci získali všech 7 pozic, které
obhajovali. Nový HLAS vyzval naše vítězné kandidátky a kandidáty, aby se svěřili s tím, co je ve volební kampani
„nakoplo“, motivovalo, potěšilo, zaujalo. Světlé momenty, chvíle radosti, něco, co člověku dodá sílu pracovat
pro lidi. Tyto zážitky vypovídají mimochodem o jedné důležité věci: jak je třeba bojovat doslova o každý hlas.

Pochybnosti
a malý zázrak
Týden před 1. kolem senátních
voleb je ideální čas pochybovat
o výhře a umístění... Tou dobou
jsme pořádali jeden z kurzů resuscitace malých dětí. Mezi zájemci
byly dvě mladé ženy. Povídali jsme
si o všem možném. Tu se mě jedna
z nich zeptala na hrozné a smrtelné onemocnění – spinální muskulární atroﬁi. A že u synovce se na to přišlo díky záchytu v novorozeneckém věku před pár měsíci. Maličký dostal léčbu, po níž
se normálně vyvíjí. Pro mě zázrak! Taky mi ukázala fotku šťastné
maminky a miminka. Zjistil jsem, že ten chlapeček je snad první
objevený díky zavedení metody, jíž jsou prověřovány všechny děti
od 1. ledna tohoto roku. Pracovní skupina k tomuto screeningu a
léčbě vznikla na můj popud v Senátu v červnu 2020. Prostě bez
Senátu by tento chlapeček ochrnul a zemřel ve dvou letech... Náhle
jsem věděl, že boj o Senát má smysl. A že se možná povede nějaká
další dobrá věc. A že částečně obětovat pro Senát své nejmilejší
zaměstnání na novorozeneckém oddělení olomoucké nemocnice
má smysl.
Lumír Kantor

Zabalit 4500
zázvorníčků
od maminky
Maminka mi do kampaně
napekla čtyři a půl tisíce
zázvorníčků. Moje dcery
je balily do sáčků a lepily
na ně nálepky EVA JE NAŠA. Kolemjdoucí v ulicích si je vždy
rádi brali. V našem obvodu ve Skoronicích se pořádá Jízda králů,
krásná folklorní a kulturní akce spojená s našimi předky, zapsaná
na seznamu UNESCO. Jezdci na koních během průvodu říkají
vyvolávky, krátké básničky hodící se k aktuální situaci. Letos
mi místní udělali radost touto: „Eště ale nepojedem – estli mně
hlas nevynechá, / z Bojanovic dojéla aj – Rajchmanová Eva! /
Zodpovědná starostka – srdce plný dobroty, / ve své práci prosazuje – ty křesťanské hodnoty! / Podporuje kulturu – ctí tradice, zvyky, kroje, / v hody doma protančila – prý střevíce aspoň
dvoje! / Kandiduje do Senátu – trpělivě prácu snášá, / my včíl na
ňu zavoláme – Eva tá je naša!“ Ve velkém mě podpořili starostové
na zahájení kampaně po společném cyklovýletu. Oporou mi byla
i Anička Hubáčková, s níž jsme ochutnávali vodu z kyjovských
studánek. Silným zážitkem bylo psaní maminky Natálky, slečny s
vážným handicapem hydrocephalem. Požádala mě, abych na své
stránce nasdílela jejich sbírku na nové speciální auto. Souhlasila
jsem. Několik dní nato jsme se potkali s Natálkou i celou její
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rodinou. Kampaní ale nic neskončilo. Hned první den v Praze
proti mně na ulici mířila skupinka žáků, když tu někdo znenadání vykřikl: „Eva je naša!“ Poznali mě žáci z Dubňan, z mého
obvodu. Děkuji všem za důvěru, kterou jsem dostala.
Eva Rajchmanová

„Pane doktore,
vy jste si pro naše
hlasy přišel!“
Během senátní kampaně jsem
projížděl řadu malých obcí
v našem senátním obvodě.
Některé z vesnic mají zvláštní
charakter. Šli jsme obvykle dům
od domu a v jedné z obcí jsme
došli až k poslednímu stavení na
kopci. Stáli tam dva muži a před
brankou betonovali nový chodník. Představil jsem se („jsem
doktor Procházka, kandiduji
tady za KDU-ČSL a chci zlepšit zdravotní péči o naše děti“ ...).
Začal jsem jim také nabízet svůj letáček a další materiály. Pánové
mě po chvíli zastavili, zklidnili a řekli mi: „My už jsme vás někde
viděli. A víte, pane doktore, proč vás budeme volit? Protože vy jste
si sem pro ty naše hlasy přišel!“ Co dodat, než že mě to potěšilo?
Bohuslav Procházka

Kampaň může
být i zábava
Zažila jsem už mnoho
kampaní, každá má svá
speciﬁka. Preferuji kontakt
s voliči a tím jsem se řídila
i během svého mandátu.
Objela jsem svůj obvod
křížem krážem autem i na
kole, zavítala i do nejmenších obcí, setkala se s lidmi u pojízdné prodejny nebo jen tak na
ulici. Neodmítla jsem pomoc v Brumově a Osikách na hranici
okresů Blansko a Brno-venkov, kde si lidé stěžovali, že u nich
nejsou dostupné tiskoviny. S vydavateli regionálních tisků jsme
se domluvili, že do místních obchodů začnou dovážet aktuální
čísla novin. Mezi třemi úspěšnými luštiteli křížovky z mých senátních novin byla i má spolužačka. Mnoho let jsme se neviděly, a
tak jsem si u kávy pěkně popovídaly. K volebním předmětům:
zažila jsem, že lidé s taškami ode mě se zdravili a seznamovali.
Kampaň může být i zábava.
Jaromíra Vítková

S E N ÁT N Í V O L B Y

„Teď už víme,
koho volit“
Byl poslední den kampaně před 2. kolem
senátních voleb. Přijelo
mě podpořit více lidí:
senátorka Jitka Seitlová,
europoslankyně Míša
Šojdrová, poslankyně
Pavla Golasowská, bývalá
tajemnice KDU-ČSL Zlínského kraje Karla Vaculínová a další a
další. Už jsme pomalu končili, když kolem nás projel bývalý senátor Petr Orel. Dvacet minut poté, co se kolem nás mihl, mne na
sociálních sítích podpořil: „Hromadí se mi dotazy ohledně podpory či nepodpory paní Ivany Váňové do druhého kola voleb.
Tímto vyjadřuji paní Váňové explicitně svou podporu.“ Jedním
z důvodů bylo, že můj soupeř měl podle jeho názoru oblast životního prostředí až na posledním místě. Já to tak nemám. Mnoho
lidí mi pak říkalo: „Tak teď už jsme si jistí tím, koho máme volit.“
Vyhrála jsem těsně, beru výsledek s pokorou a panu Orlovi jsem
vděčná.
Ivana Váňová

I dále senátorka občanské společnosti

jsem od nich opravdu silnou podporu a důvěru v to, že je budu
dobře zastupovat. Podívejte se ostatně sami na snímek ze setkání
Sdružení obcí Orlicko, jemuž předsedám.
Petr Fiala

7 statečných zvolených
Petr Fiala / starosta Letohradu
• obvod 46: Ústí nad Orlicí
• jediný soupeř: Stanislav Ešner (ANO)
• účast (1. kolo): 42,61 %, zisk: 65,66 % (24 433 hl.)

Miluše Horská / senátorka, ředitelka školy Svítání
• obvod 43: Pardubice
• soupeř: Ing. Martin Charvát (ANO)
• účast: 22,01 %, zisk: 57,23 % (13 438 hl.)

Lumír Kantor / senátor, primář Novorozeneckého
oddělení FN Olomouc
• obvod 61: Olomouc
• soupeř: Milan Brázdil (ANO)
• účast 22,65 %; zisk: 60,07 % (14 778 hl.)

Bohuslav Procházka / dětský lékař
Chci i nadále být na straně potřebných, pomáhat, stát na straně
práva, být vám nablízku a prosazovat zákony ku prospěchu naší
země. Ihned navážu na rozdělanou práci, aby se děti, učitelé
i rodiče konečně dočkali školských logopedů. Moje kancelář je
i nadále otevřená pro všechny, kdo potřebují pomoc a cítí, že
máme chyby v zákonech. Cítím se být senátorkou občanské společnosti a vaší aktivity a námětů si velmi vážím. Dále zůstávám
nestraničkou a nebudu to měnit. Jsem zastánkyní liberální demokracie, otevřenou společenským změnám. Podporuji neziskový
sektor, občanskou odvahu a aktivní občanství. Nic z toho pro mě
není fráze. Přeji si fungující společnost na zdravých základech.
Jsem vaší důvěrou zavázána.
Miluše Horská

Starám se o starosti starostů
Příjemné a povzbuzující bylo každé osobní setkání s mojí krevní
skupinou – s více než sedmdesáti starostkami a starosty našeho
regionu. Všechny jsme je s kolegou Čadou stihli během volební
kampaně navštívit a probrat s nimi, co je trápí a s čím bych jim
mohl pomoci. Dozvěděli jsme se přitom o jejich úspěších. Cítil

• obvod 40: Kutná Hora
• soupeř: Jaromír Strnad (ČSSD+ANO)
• účast: 18,69 %, zisk: 50,62 % (10 606 hl.)

Eva Rajchmanová / starostka
• obvod 79: Hodonín
• soupeř: Ladislava Brančíková(ANO)
• účast: 21,93 %, zisk: 51,61 % (11 647 hl.)

Ivana Váňová / starostka Mořkova
• obvod 67: Nový Jičín
• soupeř: Jaromír Radkovský (ANO)
• účast: 17,54 %; zisk: 50,79 % (10 039 hl.)

Jaromíra Vítková / senátorka
• obvod 49: Blansko
• soupeř: Antonín Žirovnický (ANO)
• účast: 20,29 %; zisk: 65,36 % (14 188 hl.)
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Užší spolupráce Orlů a Sokolů

Dne 29. září 2022 bylo v Poslanecké sněmovně za účasti Hany Moučkové, starostky České obce sokolské, Stanislava Juránka, starosty Orla, a mne jako podporovatele podepsáno memorandum o spolupráci mezi Orlem a Sokolem. K navázání
spolupráce dochází kvůli společnému cíli
obou institucí. Sokol – Česká obec sokolská i křesťanská sportovní organizace Orel
slouží k podpoře, rozvoji a záchraně lidového sportu. Obě organizace čítají dohromady bezmála 170 000 členů a reprezentují tradici sportu, výchovy mládeže a společenského života v obcích a městech napříč celou zemí. Sdílejí podobný pohled

na vlastenectví a posilují pozitivní lidské
hodnoty a lásku k naší zemi, její historii
i významným osobnostem.
Sokol i Orel dnes čelí ekonomickým problémům. Nově nastavená spolupráce jim
skrze sdílení pomůže uspořit ﬁnanční
i personální náklady. Budou společně využívat sportoviště a materiál, školit atletické či ﬂorbalové trenéry a cvičitele a navzájem si předávat know-how. Rád bych
obě organizace více propojil s ministerstvy obrany a vnitra, protože řada členů
získává dovednosti potřebné u profesionálních hasičů, policie, armády a dalších
složek IZS. Dohoda v sobě nese velký po-

Střípky ze
zdravotnictví

kové výši 11,3 mil. Kč více než 2900 dlužníků. Na penále jim bylo odpuštěno přes
10 milionů. Správní rada také poukázala na nejdražší – a přitom tak potřebné! – výkony u klientů VZP: 20 pacientů
s nejhoršími chorobami (často klienti se
zděděnou spinální svalovou atroﬁí) spotřebuje více než miliardu korun.

■ Poslanec Tom Philipp
(KDU-ČSL) připravil s kolegy návrh na změnu zákona, který omezí prodej nikotinových sáčků dětem mladším 18 let: „Sáčky obsahují řadu škodlivých látek, jež jsou jinak mladistvým nedostupné. Původně měly sloužit jako pomoc těm, kdo se snaží s kouřením přestat, ale jen k tomuto účelu už dávno nejsou využívány.“ Součástí řešení problému je i takové znění vyhlášky, která sníží
obsah nikotinu v jednom sáčku a atraktivitu příchutí.
■ Koncem října také zasedala Správní
rada VZP, jíž poslanec Philipp předsedá.
VZP hospodaří řádně, na konci 3. čtvrtletí měla na běžném účtu 15 miliard Kč.
Pokud jde o náklady na ukrajinské uprchlíky, jsou hluboko za očekáváními.
Dobře se ujalo i Milostivé léto II: ke konci října požádalo o vyčíslení dluhu v cel-
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■ Jsou nemoci, které pozná i laik, a jsou
takové, u nichž přesné stanovení diagnózy trvá zkušenému lékaři dlouhé týdny
či měsíce. K těm druhým patří psychické obtíže. V době
postcovidové došlo k prudkému nárůstu psychických obtíží napříč generacemi.
Nejvíce postiženou skupinou jsou děti
a mladiství. A právě proto uspořádala poslankyně KDU-ČSL za Vysočinu Romana Bělohlávková ve spolupráci s Centrem Anabell 6. října kulatý stůl na téma
„Mentální anorexie a jiné poruchy příjmu
potravy – i slova mohou zabíjet“. Včasná
diagnóza je zde rozhodujícím faktorem
úspěšné léčby.
(red)

tenciál pro rozšiřování možností pohybu
a smysluplného využití volného času nejen dětí.
Podle Hany Moučkové memorandum
formálně stvrzuje to, co na řadě míst už
dlouho funguje. Táhnout za jeden provaz
v době ekonomické, energetické a bezpečnostní krize je moudré a efektivní.
Radost z pohybu a sportu, důraz na nesoutěžní zápolení a chuť účastnit se aktivně společenského života obce či města
je dnes obrovsky cennou hodnotou. Stanislav Juránek zdůraznil, že byl vytvořen
i prostor ke společným slavnostem (např.
Památný den Sokolstva, památka hrdinné smrti parašutistů Gabčíka a Kubiše,
Orlů, kteří r. 1942 odstranili protektora
Heydricha).
Zachování a rozvoj dobrého díla Sokolů
a Orlů je aktuální i v kontextu současného nadměrného užívání moderních technologií, jež řadu dětí odvádí od pohybu
i od skutečných (nejen on-line) lidských
vazeb; COVID-19 tento stav často prohloubil. Přeji oběma organizacím, jejichž
členové si tak jako my říkají bratři a sestry, hodně zdaru a nám i celé společnosti, abychom z jejich aktivit i nadále mohli proﬁtovat.
Jan Bartošek
místopředseda Poslanecké sněmovny
a 1. místopředseda KDU-ČSL

Agresor Putin
se domluvit nechce
„Pokud si někdo myslí,
že se s Putinem dá domluvit, že z toho mohou být snad i výhody
pro nás, že za pár kubíků
plynu od ruského agresora nám bude
líp a Putinův režim za to nebude nic
chtít, je blázen a vůbec nesleduje svět
kolem sebe. V prosinci 2021 byl svět
ruským režimem ujišťován, že k válce nedojde. Stal se přesný opak. Snahy o diplomacii padly už dávno. Agresor Putin se domluvit nechce, je zalezlý ve svém atomovém krytu a na slova
neslyší. Ten, kdo tohle nevnímá, nevidí a nechápe, by se měl vrátit do školy,
do hodin dějepisu a podívat se na rok
1938 a další historické události, které se od těch dnešních v ničem neliší.“
Ondřej Benešík
Události, komentáře,
ČT, 7. října 2022

NAŠI POSLANCI

Exekuce jsou až posledním
nástrojem spravedlnosti
ci volebního období následovala velká novela exekučního řádu. V jeho rámci jsme
prosadili nejen humanizaci celého prostředí například v oblasti mobiliárních
exekucí a zastavování bagatelních exekucí, ale také známé „Milostivé léto“, jež řeší
staré exekuce na dluzích vůči státu. Připomínám, že tzv. Milostivé léto II běží i nyní,
a to až do 30. listopadu 2022!
Platí, že dluhy se mají platit. Exekuce
nikomu nepomůžou. Nakonec ani věřitel není zpravidla uspokojen na svých
závazcích ze 100 %. Exekuce znamenají propad do dluhové spirály a obrovské sociální i morální dopady. Dětem
se dostává pod kůži informace, že život v dluzích je „cajk“. Finanční gramotnost pláče. A volební mapy ukazují zhusta tendenci k podpoře extrémistických uskupení z obou pólů politického spektra. Proto má smysl s tím vším
něco dělat.

Lidovecké úspěchy
Lidovecké snahy jsou vidět a dosahujeme
viditelných úspěchů. Začal to v roce 2016
poslanec Jaroslav Klaška (KDU-ČSL),
který prosadil výrazné omezení spotřebitelských úvěrů. Eldorádo šmejdů půjčujících na stovky procent úroku zmizelo.
V minulém volebním období jsme pokračovali první úpravou procesu oddlužení,
včetně vyšší ochrany zvlášť zranitelných
osob, jako jsou například senioři. Na kon-

Další plány na oddlužování
Možná si kladete otázku, co by se dalo
dělat dál, a přitom zůstat u zdravé zásady, že dluhy se nemají dělat, ale splácet.
1. Dluhy na daních
a na sociálním pojištění.
Na Ministerstvu práce a sociálních věcí
a na Ministerstvu ﬁnancí se připravuje
obdoba „Milostivého léta“. Týkat se bude
dluhů na daních, které vymáhá sama Finanční správa, respektive dluhů na sociálním pojištění, které vymáhá Česká
správa sociálního zabezpečení. Tam totiž
současné Milostivé léto neplatí. Princip
bude stejný. Při úplném zaplacení dlužné částky budou odpuštěny všechny další úroky či pokuty. Vše by se mělo schválit a realizovat v roce 2023.
2. Novela insolvenčního zákona.

3. Nezabavitelné částky.
Neméně důležitým krokem je srovnání
nezabavitelných částek mezi lidmi v exekuci a lidmi v insolvenci, a to tak, aby se
nevyplácelo zůstávat často nadosmrti
v exekuci.
Všechny tyto potřebné kroky dávají smysl. Věřím, že v nich zůstane lidovecká stopa zachována, že jejich smysl nebude překroucen v opak. Nebojme se lidem připomínat, že rozumné oddlužování se nakonec vyplatí nám všem. My lidovci jsme si
dobře vědomi toho, jaký význam má zachování sociálního smíru. Naše recepty
tradičně nazýváme lidoveckou sociální
trampolínou. Její nedílnou součástí budou doufám i výše uvedená opatření.

S Ministerstvem spravedlnosti dokončujeme novelu insolvenčního zákona. Ta by
měla umožnit rychlejší oddlužení, tedy

Marek Výborný
předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL
a Podvýboru pro problematiku
exekucí a insolvencí

do škol přinesou nové metody a budou
umět spojit výchovu ke svobodě s uměním klást si hranice. Další novinky už
přibližuje poslanec a bývalý ředitel gymnázia Marek Výborný: „V zákoně zavádí-

me dvě nové profese. První je tzv. Uvádějící učitel, který provází nového učitele po jeho nástupu do školy. Představuje
pro něj důležitou zpětnou vazbu a oporu v prvních dvou letech jeho praxe. Druhou profesí je tzv. Provázející učitel, který metodicky vede studenta VŠ při praxi
v rámci jeho přípravy na povolání učitele. Jedním z pozitivních přínosů novely
je i přesné deﬁnování pomáhajících pozic v našich školách: školních psychologů
a speciálních pedagogů. Jejich význam
je v dnešní době v souvislosti s postcovidovou dobou i situací na Ukrajině velký. Pomáhají zvládat negativní důsledky
těchto společenských otřesů.“ Marek Výborný také ostře odmítl návrh na krácení příplatků za suplování, o němž se začalo hovořit v souvislosti s ministrem Balašem (STAN).
(red)

Prestiž
a odpovídající
odměny
pro učitele
Sněmovna projednává vládní návrh zákona o pedagogických pracovnících, na
němž pracovali poslanci SPOLU, mezi
nimi i Marek Výborný. Návrh stanovuje
jasné podmínky pro ty, kdo učí bez pedagogického minima. Usnadňuje tím situaci ředitelům, kteří kvaliﬁkované učitele
často postrádají. Zákon učitelům garantuje profesní růst a důstojné platy (130
% průměrné mzdy). České školy potřebují kvalitní učitele. Důležité je udržet
ve školství nadšené mladé učitele, kteří

oddlužení během tří let nejen pro podnikatele, ale i spotřebitele, tedy pro fyzické
osoby. Co to znamená? Pokud dlužník vynaloží veškeré úsilí, které po něm můžeme
oprávněně požadovat (např. při dnešní
nezaměstnanosti pracovat, nezůstávat na
dávkách nebo nepracovat načerno), pak
je spravedlivé umožnit lidem úplný ekonomický a životní restart po třech letech.
Zároveň přitom lze uspokojit maximum
možných pohledávek ze strany věřitelů.
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UKRAJINA A EVROPSKÁ UNIE

Rusko jadernými zbraněmi nezaútočí
R O Z H O V O R S B E Z P E Č N O S T N Í M E X P E R T E M M A R T I N E M S VÁ R O V S K Ý M
Od koho slyšíme mluvit o použití taktických jaderných zbraní?
Od části vystrašené západní veřejnosti a od
ruských radikálů a extremistů. Oﬁciální
ruská místa (Kreml, ministerstvo obrany,
armáda, Státní institut mezinárodních
vztahů MGIMO) mlčí.

neměla kam couvnout: sama jaderné
zbraně nemá a bojovala by dál. Rusko by
tak nenaplnilo cíle dosáhnout eskalací celkové deeskalace konﬂiktu.

Co vlastně říká ruská jaderná doktrína?
Jaderné zbraně můžou být použity v případě napadení Ruska jadernými zbraněmi nebo při napadení konvenčními
zbraněmi, jež by ohrožovalo samu existenci ruského státu.

Jak myslíte, že by odpověděl Západ?
Při jaderném útoku by demokratické mocnosti (USA, Británie, Francie) musely
odpovědět, jinak by jejich vlastní jaderný
potenciál ztratil kredibilitu a to by ohrozilo jejich bezpečnost. Rusko ví, že by přišla drtivá konvenční odpověď. Z ruské
armády na Ukrajině i z ruské černomořské ﬂotily by nejspíš nic nezbylo.

Proč Rusko svůj jaderný arzenál nepoužije?
Užitím taktických jaderných zbraní na
Ukrajině nedosáhne Rusko větší devastace, než jakou působí ruské dělostřelectvo
na Ukrajině nyní. Ta by po jejich použití

Existují jiné důvody nepoužití těchto
zbraní?
Ano, Rusko by už ve výhrůžkách nemělo
kam stoupat. Užití jaderné zbraně je
fatální čin, z něhož není cesty zpět.

Proč se o užití jaderných zbraní pořád
mluví?
Ruské vedení dělá tzv. jadernou signalizaci (rozmisťování zbraní, zvýšená pohotovost jaderných systémů, jízda jaderného
vlaku aj.) a úmyslně toleruje jaderné řeči
ruských radikálů. Jde o nepřímé vyhrožování, ne o eskalaci. Obojí samozřejmě
vyvolává obavy. Vyvolávání strachu je
jediná věc, kde má Rusko výhodu. Západní
lídři si nic takového dovolit nemohou.
Nechcete-li žít ve strachu, věřte, že Rusko
na Ukrajině prohraje a k použití jaderných
zbraní nedojde.
Martin Svárovský
poradce místopředsedy Poslanecké
sněmovny a předsedy Výboru
pro evropské záležitosti

Odporné
bombardování civilistů
Diktátor Putin bombardováním ukrajinských měst ukazuje, že se neštítí uchylovat k praktikám teroristického státu. Bombardování je
pomstou za poškození Kerčského mostu,
spojujícího Krym s ruskou pevninou, který
se využívá i pro vojenské účely. Ruská
média se bombardováním paneláků či
kyjevské lávky pro pěší ani netají.
Čeští stoupenci ruských dezinformací obě
akce nehorázně srovnávají. Rozdíl je zřejmý:
most je objektem strategicky významným
pro ruskou armádu, kdežto bomby směřující na paneláky cíleně vraždí civilní obyvatelstvo. Útok na most proběhl v sobotu ráno
(minimální provoz), kdežto Rusko zaútočilo
v pondělí ráno (pracovní špička).
Bombardování civilních objektů bude mít
opačný účinek, než Rusové zamýšlejí. Když
Němci během bitvy o Británii bombardovali britská města, jen tím posílili odhodlání tamních obyvatel bojovat. Škodili, ale
výsledek války nezvrátili. I dnes Rusko
vojensky i takticky ztrácí.
Slovo k sankcím: dopadají nejprve na státy,
které je vyhlásily, ale dlouhodobě uškodí
ruské ekonomice více než nám. Sankce
lze rušit až ve chvíli, kdy se něco podstatného změní. Západ musí dál podporovat
Ukrajinu.
Tomáš Zdechovský
europoslanec KDU-ČSL
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Zrodilo se Evropské politické společenství
■ 6. 10. / Jsem hrdá na svou zemi i na české předsednictví, které zorganizovalo a dalo smysl prvnímu zasedání Evropského politického společenství (EPS).
Původně francouzské iniciativy se chopilo Česko a hostitelem se stal premiér
Petr Fiala. EPS nevytváří nové instituce, poskytuje platformu pro setkávání
a dialog. Je přitom zřejmá vůdčí role EU, což zvyšuje její geopolitický význam.
Pražského summitu se zúčastnili představitelé některých znepřátelených zemí
(Arménie a Ázerbájdžán), stejně jako premiérka Velké Británie, která vystoupila
z EU. Summit byl jasným vyjádřením jednoty kontinentu proti ruské agresi na
Ukrajině. Smysl a budoucí podoba EPS budou v následujících letech krystalizovat. EPS se bude dotýkat bezpečnostních otázek, proto je tak zásadní účast Velké
Británie a Turecka. Jedno je jisté už nyní. Praha se zapíše do dějin jako místo, kde
se 6. října 2022 poprvé sešlo 44 evropských zemí v novém formátu. V učebnicích dějepisu bude fotograﬁe lídrů z Vladislavského sálu Pražského hradu. Další
kapitoly Evropského politického společenství se budou doufám psát v Kišiněvě,
Madridu a dalších městech.
Michaela Šojdrová, europoslankyně KDU-ČSL

O BZO RY
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EU – DŮM NA SKÁLE,
NEBO NA PÍSKU?
Sdružení křesťanských seniorů a Evropská akademie pro demokracii
uspořádaly s podporou Hanns Seidel
Stiftung u příležitosti českého předsednictví Radě EU mezinárodní konferenci „Evropská unie – dům na skále,
nebo na písku?“. Pod záštitou zastupitele hl. m. Jana Wolfa vystoupili 14. září
na Staroměstské radnici v Praze Lidmila
Němcová, An Hermansová, Peter Mach,
Jan Bartošek, Nina Nováková a Pavel
Jajtner. Na str. I, III a IV vám přinášíme
exkluzivně příspěvky tří posledně jmenovaných. Texty jsou redakčně upraveny.

Je Evropská
unie bezpečným
domovem?
■ JAN BARTOŠEK
Evropská unie se budovala s jasným úkolem: aby byla Evropa bezpečná a prosperovala. Náš kontinent to potřeboval. Jeho historie je poznamenána velkými válečnými konﬂikty. První světová
válka nechala Evropu v troskách a uvrhla
ji do hospodářské krize, z níž vzešla ještě
horší válečná vřava. Válka možná vedla
k technickému pokroku – ale k čemu je
nám moderní tank, který přispěl k vývoji
moderní těžké hospodářské techniky,
jezdíme-li po polích zničených válkou?
Francie by mohla vyprávět o polích plných
yperitu a o půdě znehodnocené tisíci těly
padlých vojáků. Po válce zůstala Evropa
v šoku. Bylo jasné, že státy spolu musejí
usednout ke stolu, zbraně musí nahradit
dialog a spolupráce. Zvedla se ohromná
vůle běžných lidí postavit Evropu na nohy
a vyzvednout ji z bahna války.

Rusové se koncem února 2022 neúspěšně pokusili dobýt
mezinárodní letiště Hostomel poblíž Kyjeva. Bitva se stala
milníkem úspěšné ukrajinské obrany celistvosti Ukrajiny.

Dnes nastupují generace, které si už
válku vůbec nepamatují. Pojem bezpečnost mají spojen s pásy v autech, s hlásiči
požáru apod. Hrozba konﬂiktu v Evropě
je pro nás nemyslitelná. Státy jsou ekonomicky provázané a úpadek jednoho
by znamenal problém pro ostatní. Víme,
jak a do čeho investovat, aby náš blahobyt trval dál: školství, zdravotnictví,
doprava, zemědělství... A pak je tu hodnota, která se propadá naším žebříčkem
dolů a do které moc investovat nechceme.
Bezpečnost. Neuvědomujeme si už
hrozby kolem nás? Nevidíme je? Anebo
víme, jak jim čelit, a proto se cítíme v bezpečí? Je pro nás Evropská unie bezpečným domovem?

Bezpečnost
– drahocenná komodita
Odpověď zní: Je a bude tak bezpečná, jak
si ji bezpečnou uděláme. Dlouho nebylo
třeba řešit větší bezpečnostní hrozby. Nic
nehrozilo, spojenci v NATO nám pomáhali
zapomenout na nebezpečí, která ve světě
číhají. Státní rozpočty stále více zapomínaly na kapitolu „bezpečnost“. Když si
vypůjčíme metaforu domu, náš společný

evropský domov má sice zamčené dveře,
ale zámkem desítky let starým. Stárne
vojenská technika. Čelíme vojenským
i nevojenským hrozbám. Dva roky nás drtil
COVID. V posledních měsících se projevuje
naše závislost na ropě a plynu. Nedaleko
našich hranic zuří otevřená válka, v níž je
aktivní jaderná velmoc. Rusové ostřelují
Ukrajinu raketami – a náš virtuální prostor
ostřelují dezinformace. Naše nemocnice
a úřady paralyzují kyberútoky. Čelíme problémům se suchem, povodněmi, požáry
i silnými bouřemi.
EU je naším domovem, zajišťujícím naši
stabilitu a další rozvoj. Je domovem bezpečným, ale o svou bezpečnost se musíme
starat. Investice do bezpečnosti zajistí,
aby naše děti měly Evropu otevřenou
a bez omezení, jak ji dnes známe my.
COVID i válka na Ukrajině jsou varováním, ale i příležitostí zajistit si bezpečnost. Aby nám ji „nezařídil“ někdo jiný
zvenčí.

Autor je místopředseda Poslanecké
sněmovny, 1. místopředseda KDU-ČSL
a předseda její odborné komise
pro obranu a bezpečnost.
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Zveme na
Červenou
středu 2022
67 % světové populace (5,2 mld. lidí) žije
v zemích, v nichž je porušována náboženská svoboda. Ani nás v Institutu pro
křesťansko-demokratickou politiku
(IKDP) nenechává tíživá situace ujgurů
v Číně, jezídů v Kurdistánu, křesťanů
v Severní Koreji a dalších perzekvovaných chladnými. Proto vás zveme na 6.
ročník konference o pronásledování pro
víru, která se uskuteční ve středu 23. listopadu 2022 od 13 hod. v Brožíkově sále
Staroměstské radnice v Praze.
Letos se zaměříme na nadnárodní iniciativy,
jejichž prostřednictvím může každý člověk

pomoci zmírnit následky porušování základního lidského práva na svobodu myšlení, svědomí a náboženství (srov. čl. 18 Všeobecné
deklarace lidských práv). Konference je organizována u příležitosti „Červené středy“ (Red
Wednesday), mezinárodní iniciativy připomínající pronásledované pro víru, ve spolupráci IKDP s ČBK, ERC v ČR a FŽO v ČR a též
s papežskou nadací Církev v nouzi.
K programu: po úvodních zdravicích
vystoupí zástupkyně Církve v nouzi Marcela
Szymanski, europoslanec György Hölvényi,
zakladatelka Humanitarian Aid Relief Trust
Caroline Coxová a také Mariam Ibraheem
Ishagová, ředitelka globální mobilizace

O nejistotách střední a východní Evropy
V září jsem se jako zástupce
EAD zúčastnil politologického semináře o výzvách
současné doby pro země
střední a východní Evropy. Akce se konala
v bulharské Albeně na břehu Černého
moře a zúčastnilo se jí 34 účastníků z 11
zemí (Bulhaři, Rumuni, Albánci, Chorvati,
Srbové, Bosňáci, Ukrajinky, Poláci a já).
Diskutovalo se o rozšíření EU, důsledcích ruské agrese na Ukrajině a proměně
geopolitických souřadnic, dekarbonizaci
a energetické bezpečnosti, digitalizaci
a konektivitě.
I po více než 30 letech od pádu železné
opony potřebujeme spolupráci a vzájemnou

podporu postkomunistických zemí pro integraci do euroatlantických struktur i pro společný postoj k východním mocnostem. Dění
ve střední Evropě zdá se Balkánce extra
nezajímá. Česko má v jejich očích pozici
jedné z mnoha menších, spíše nevýznamných zemí. Jen jednou zaznělo ocenění za
naše předsednictví EU.
Je zřejmé, že nejen střední a východní,
ale celá Evropa se v budoucích geopolitických střetech stává zadním dvorkem
hlavního kolbiště globálního soupeření.
Nejdůležitější je indopacifická oblast.
Jaká bude naše role? Udrží Spojené státy
přiměřenou pozornost k vývoji v Evropě
a hrozbám, kterým čelíme? Je zjevné, že

Jediného účastníka konference z Česka Dr. Hanáčka
prozrazuje červená vázanka (třetí zleva v poslední řadě).
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nadace Tahrir Alnisa. Po nich si vezmou
slovo mezinárodní ředitel pro mezináboženské záležitosti American Jewish Committee
rabín David Rosen, irský podnikatel a politický aktivista Declan J. Ganley a hlavní
vyšetřovatelka v Religion and Economic
Empowerment Project Rebecca SamuelShahová. Moderace se ujmou Daniel Raus
a Monika Klimentová. Po konferenci následuje křesťansko-židovská modlitba ve Velké
aule Karolina (od 18 hod.) a průvod kolem
červeně nasvícených budov (v 19 hod. od
Staronové synagogy přes chrám sv. Jiljí
až k Betlémské kapli). Od 20 hod. začne
v Betlémské kapli beneﬁční koncert, přenášený živě TV Noe. Pro účast na konferenci
se zaregistrujte na ikdp.cz/RW2022. Více
informací na cervenastreda.cz. Vstupenky
na beneﬁční koncert na e-mailu: cervenastreda@cirkev.cz.
Fay Frydrýnová
projektová manažerka IKDP

posiluje globální pozice Indie jakožto regionálního protihráče Číny: snaží se zbrzdit
nástup „dračího pásu“ – spojenectví Číny
s Ruskem. V mlze zůstává, jaký bude mít
střední Evropa vztah k postputinovskému
Rusku. Evropským elitám chybí schopnost
přetavit nacionalistické resentimenty do
podoby pozitivních vlasteneckých vizí, jež
by sloužily jako tmel a základ širokého
společenského konsenzu.
V rámci zelené transformace se setkáváme s dilematem: Co má přednost?
Energetická bezpečnost? Zelená udržitelnost? Nebo dostupnost produktu široké
veřejnosti? Zaznělo vcelku jednoznačně,
že před zelenou udržitelností by měla mít
dočasně přednost bezpečná dostupnost
energií. Jinak hrozí sociální pnutí a střety,
nástup autoritářství a populismus ohrožující demokratický systém. Česko je na rozdíl od všech dalších zemí, včetně Německa,
enormně závislé na dovozu plynu z Ruska.
Polsko, Estonsko a Litva jsou závislé o polovinu méně, protože v předchozích letech
aktivně diverziﬁkovaly své zdroje. Napravit
tuto závislost můžeme energetickými úsporami, zateplováním budov, větším využíváním tepelných čerpadel a až následně
větším využíváním obnovitelných zdrojů
a dovozem plynu z jiných zemí.
Diskutovalo se o zcela praktických věcech.
Nelituji ani vteřinu, že jsem na Albenu
vyrazil a setkání absolvoval.
Vladimír Hanáček
politolog, VŠ pedagog
a předseda OV KDU-ČSL Strakonice
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Evropská unie očima otců zakladatelů
■ PAV E L JA J T N E R
Jak by se zakladatelé EU dívali na dění
v současném světě? Co se změnilo za
71 let od podpisu zakládající listiny
Evropského společenství uhlí a oceli –
ESUO, které se stalo později EU?
Miliony mrtvých. Hanba z porážky.
Zklamání ze Stalinovy hrůzovlády a hrozba
vzmáhajícího se komunismu. To vše přispělo
ke snaze přinášet velké oběti, bez nichž by
náprava nebyla možná. A pak i mentalita
těch, kteří v důsledku dvou strašlivých válek
utrpěli obrovské škody. Lidé se často rozhodují emocionálně, ne racionálně. A právě
mentalita lidí se za 70 let změnila k nepoznání, vlivem blahobytu, masmédií a internetu. Nikdy v dějinách nebylo tak snadné
šířit lži a falešnou propagandu jako dnes.
A co se nezměnilo? Lidské srdce. Někteří
považují blahobyt za samozřejmost, usilují o co nejvíce peněz za co nejméně práce
a nechtějí přinášet oběti ve prospěch našich
potomků. Také je pořád stejně prolhaných
politických podnikatelů, usilujících o moc
a majetek. Historie nás učí, ale my ji nebereme v potaz. Ignorujeme to, že pokora plodí
píli, píle blahobyt, blahobyt pýchu, pýcha
válku, válka bídu, bída pokoru a znova…
Dějiny se opakují s železnou pravidelností.
Otcové zakladatelé vedli své národy v epoše,
kdy pokora a bída plodila píli a píle blahobyt.
Současnost lze označit za epochu, kdy blahobyt plodí rozdělení společnosti a konﬂikty
a od 24. února 2022 i válku, jež svým rozsahem přesahuje veškeré meze.
Otcové zakladatelé slibovali občanům
dřinu, pot a slzy. Občané mohli na oplátku
čekat, že politici, kteří se drželi morálního
kodexu, povedou státy ke stabilitě, prosperitě, spravedlnosti, svobodě a solidaritě,
úctě k životu a míru. Mír neznamená jen
absenci války, ale i vnitřní pokoj a spokojenost občanů. Zakladatelé EU si byli vědomi
toho, že demokracie nemůže fungovat bez

důsledného uplatňování hodnot, které sama
nevytváří. Usilovali o to, co později papež
Jan Pavel II. nazval civilizací lásky a k čemu
vyzýval jeho nástupce Benedikt XVI. oslovením všech lidí dobré vůle, „aby žili, jako
kdyby Bůh byl.“ Otcové zakladatelé chápali politiku jako službu. Usilovali o „vládu
lidu, s lidem a pro lid“ (Abraham Lincoln,
Gettysburský projev, 1862).
Otcové zakladatelé by s bolestí v srdci
pohlíželi na hubený výsledek Konventu
o budoucnosti Evropy (2002–2003).
Předsedal mu Valéry Giscard d’Estaing, který proslul výrokem: „Evropa bez
Řecka by byla jako dítě bez rodného listu.“
Výsledkem měla být Ústava pro Evropu,
ale nakonec se nenaplnilo ani přihlášení
se ke křesťanským kořenům evropské civilizace. V preambuli dokumentu čteme
slova: Inspirujíce se evropským kulturním,
náboženským a humanistickým odkazem,
ze kterého vzešly všeobecné hodnoty nedotknutelných a nezadatelných práv lidských
bytostí, demokracie, rovnosti a právního
státu…, zatímco v návrzích se vyzdvihovaly řecké, římské, ale i židovské a křesťanské kořeny evropské civilizace.
K rozšíření EU o 10 států, včetně České
republiky, došlo v květnu 2004. Naši
občané nepodlehli populismu Václava
Klause a vstup do EU schválili v referendu
77 % hlasů. Evropská unie si tehdy stanovila cíle: a) lepší rozdělení a vymezení
kompetencí, b) zjednodušení unijních
nástrojů; c) více demokracie, transparentnosti a efektivnosti; d) směřování k Ústavě
pro evropské občany. Jak by otcové zakladatelé byli spokojeni s naplňováním těchto
úkolů? To, s čím by nesouhlasili, je brexit.
Uškodil občanům Velké Británie, učinil
Evropu menší, slabší a zranitelnější. Je to
zjevné přinejmenším od chvíle, co ruský
diktátor Vladimir Putin zahájil 24. února
2022 zločinné tažení proti Ukrajině.
Jsou i další problematická témata: sobecký
přístup některých států (brát peníze, ale

nedodržovat pravidla), rozsah byrokracie,
extrémní politická korektnost, neúcta k člověku a životnímu prostředí... Přesto však je
evropská integrace skvělá myšlenka a správná
cesta. Vzpomeňme na Svatoplukovy pruty
i na to, že o evropskou jednotu usiloval už
český král Jiří z Poděbrad, svobodně zvolený
zemským sněmem.
O společnou Evropu musíme stále pečovat. Dostalo se nám velké pomoci ﬁnanční,
můžeme svobodně cestovat, mladí mají
nepřeberné možnosti studovat… V současnosti do popředí vystupuje téma bezpečnosti a potvrzuje se, jak důležitá je síla
v jednotě. Pozitiva evropské integrace převažují nad přebujelou byrokracií i populismem mnohých europoslanců. Záleží jen
na nás! Každý hlas pro evropskou jednotu
a politiku civilizace lásky se počítá…
Autor je bývalý politik a diplomat.

Otcové zakladatelé EU
• Konrad Adenauer (1876–1967), první
kancléř Spolkové republiky (1949–1963)
a dlouholetý předseda CDU, převedl
Německo od ruin k demokracii, stabilitě,
prosperitě a mezinárodnímu respektu.
Udržoval těsné vazby s Francií, Británií
a USA. Strůjce Pařížské smlouvy (18. 4.
1951), zakládajícího aktu ESUO.
• Alcide de Gasperi (1881–1954), italský premiér, pomáhal organizovat Radu
Evropy a zasloužil se o společnou evropskou obrannou politiku. V roce 1954 zvolen prezidentem legislativního orgánu
ESUO, předchůdce Europarlamentu.
• Robert Schuman (1886–1963), právník, ekonom, premiér i ministr zahraničí Francie. Z jeho iniciativy došlo
5. května 1949 v Londýně k podpisu statutu Rady Evropy, jenž stavěl evropské
soužití na sdílení demokracie, lidských
práv a základních svobod. Tyto principy obsahuje slavnostně vyhlášená tzv.
Schumanova deklarace (uzavřena 9. 5.
1950, odtud je 9. květen Dnem Evropy),
která Německo a další státy vyzvala
také ke koordinaci průmyslové výroby,
zárodku společného evropského trhu.
• Jean Monnet (1888–1979), francouzský podnikatel, diplomat, ﬁnančník
i politický vizionář. „Státy musí mít větší
trhy. Jejich prosperita a nepostradatelný
sociální vývoj jsou nemožné, dokud se
nepřetvoří ve federaci nebo v evropskou
entitu, která z nich učiní společnou ekonomickou jednotku.“
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Evropa,
která má duši
■ N I N A N OVÁ KOVÁ
Měli bychom vrátit Evropě duši, věříme
totiž, že idea harmonického a zároveň
dynamického soužití národů EU nemůže
přežít jako byrokraticko-organizační konstrukt. Kam nevložíme rozum a srdce, tam
nejsme připraveni k obětem. Nejsme-li
připraveni něco obětovat, nemůžeme nic
ochránit ani rozvíjet. EU nepatří úředníkům a politikům. Je to domov 448 milionů občanů. Domov vybojovaný válkami,
neporozuměním, ale také idealismem
a optimismem. Bylo by krásné říci: domov
půl miliardy zemských vlastenců. Zemské
vlastenectví chápu jako vědomí odpovědnosti za část zeměkoule, kterou obýváme,
za nerostné bohatství, vodu, vzduch, živou
přírodu i lidská společenství. Od základního prvku rodiny po pestrou mozaiku
různých národů. Neseme odpovědnost
za obrovský hmotný i nehmotný kulturní poklad několika tisíciletí. Patří
sem i všechny jazyky, jimiž lidé v Evropě
hovoří. Každý jazyk totiž jedinečným způsobem zachycuje vnější svět i svět lidských
myslí. Vše výše jmenované nepotřebujeme
chránit kvůli nostalgii. Právě my senioři
víme, jak je to důležité pro budoucnost.
My sami se stáváme součástí budoucnosti
prostřednictvím toho, co nyní uděláme
anebo neuděláme.

Laboratoř evropské kultury
Kde vzít energii, odkud čerpat? V preambuli Smlouvy o EU stojí, že naší inspirací je
evropský kulturní, náboženský a humanistický odkaz. Často slyšíme debatu o evropských hodnotách. Ve stejné preambuli jsou
jmenovány: nedotknutelnost a nezadatelnost práv lidských bytostí, demokracie,
rovnost, svoboda a právní stát. Evropská
kultura vsadila už před dvěma a půl tisíci
lety na rozum a moudrost. Debata, kterou
začali Řekové, pokračuje i dnes. Rozdíl je
v tom, že milovníci moudrosti pravdu hledají, zatímco v historii Evropy stále narážíme na problém, že někteří pravdu takzvaně mají. Dva a půl tisíce let se v Evropě
jako v ohromné nádobě mísí různé myšlenkové proudy a ideály. Z této živé směsi
občas vzejde nebezpečná ideologie. Jen
20. století zažilo dvě: nacionální socialismus a komunismus.

Evropa je dva a půl tisíce let i laboratoří,
v níž se experimentuje se státním uspořádáním. Řada termínů měnila význam.
Pro naše uši je zvláštní, že existoval tyran,
který zvelebil svou obec, nebo že demokracie nebyla hodnocena jako ideální systém. Jiný význam má i aristokracie, byť
v každých volbách hledáme ty, kteří jsou
aristoi, „ti nejlepší“. Nic nemusíme měnit
na požadavcích, které vznášeli Římané na
právo: má jít o usilovné a vytrvalé hledání
spravedlnosti. Zákony mají být srozumitelné těm, kteří se jimi řídí, a žádný zákon
nemá odporovat zdravému rozumu a vyšším mravním ideálům.

Novost křesťanství
Pramenem významně odlišným je křesťanství, které v sobě integrovalo židovské
Desatero. Nemusíme být věřící, abychom
věděli, co se nemá. Je to zkrátka v nás.
Se zprávou, kterou přišlo křesťanství,
nastal radikální zlom. Setkání s chudými
a nemocnými nám nemá být odporné:
má to být příležitost pro náš vlastní růst,
když hledáme vhodný způsob pomoci
a podpory. Tomu, kdo selže, máme dát
novou příležitost. Těm, kteří nám ublížili, máme odpustit. Nemáme se smířit se
zlem a nesmíme přestat bránit zlým skutkům. Zároveň ale nemáme cítit nenávist
k nepříteli. Nesmíme nikdy zapomínat,
že má lidskou důstojnost. Všechny tyto
zdánlivě absurdní věci natrvalo změnily
naši kulturu, a i když se těmto pravidlům
vzpíráme a selháváme, jsou v nás. S humanistickou érou přišla odvaha zachytit to
nejušlechtilejší lidství v nás formulováním základních lidských práv a svobod. Nevymysleli jsme je, jen jsme k nim
přes staletí krutostí a svědectví skvělých

osobností došli. Ve svobodě jsme se většinově zavázali ctít je a dodržovat. Až do
fáze, kdy nás okouzlení nad vlastními
úspěchy v oblasti poznání a technických
dovedností přivedlo k postoji, že jsme to
my, kdo určuje a tvoří lidská práva. Že tvoříme jakéhosi nového člověka, který stojí
nad dobrem a zlem.

Ctnosti a touha po smyslu
Debatujeme o budoucnosti Evropy, která
nám leží na srdci. Položme si tři otázky:
V čem si máme být rovni? V čem si musíme
uchovat svobodu? A v čem máme být vůči
sobě solidární? Volnost, rovnost, bratrství... Politické strany, občanská společnost i rodiny hledají a nabízejí na tyto
otázky různé odpovědi. Mám promluvit o pramenech, které nám dají sílu
a pomůžou nám zorientovat se ve světě,
který působí zmateně a v němž se cítíme
ztraceni. Dovolte mi proto připomenout
ctnosti. Od antiky přes křesťanství lidstvo
nepochybuje o jejich hodnotě: přiměřenost, statečnost, moudrost a spravedlnost.
Láska, víra a naděje. Dnes nabývá na důležitosti touha hledat a nacházet smysl toho,
co děláme a čím jsme. Jen když nacházíme
smysl, získáváme kompetenci správně se
rozhodovat.
Připomínka našich kulturních kořenů
a možnost obrátit se k pramenům neznamená otočku do minulosti. Znamená to
najít pevnou půdu pod nohama, abychom
neměli strach z budoucnosti. Evropa potřebuje moudrost a lásku, potřebuje evropské
zemské vlastenectví. Jen tak budeme soudržnější a odolnější, aniž ztratíme drahocenná speciﬁka jednotlivých regionů.
Autorka je poslankyně
Parlamentu ČR za KDU-ČSL.
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