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Jan Graubner a Pavel Bělobrádek u hrobu Jana Šrámka, Velehrad, 10. 4. 2016 (foto: Josef Omelka)
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Z REDAKČNÍHO STOLU

Jádro
Nedávno mi jedna známá dokumentaristka (politicky liberálka) řekla: „K vaší prorodinné politice mám velký respekt.“ Jádrem naší politiky jsou spíše prorodinné
než prosociální návrhy. Tím se lišíme od
ČSSD i liberálů, kteří rodinu buď blahosklonně přehlížejí nebo by jí pomáhali tak, až by ji zahubili.
Rodina tu byla dřív než stát, dřív než sociální skupiny a modely. Naše pojetí rodiny je přirozené, pamatuje na pestrost života a světa. Nemyslíme jen na ty „šťastné a radostné“, ale i na
ty „s utrženými nehodami“. Tím spíš je ale třeba vycházet
z určitých ideálů a snažit se jich držet. Kéž pro sebe v tomto
čísle NH najdete inspiraci.
Pavel Mareš, šéfredaktor

166 odpovědí na anketu
Děkujeme ze srdce vám všem, kteří jste vyplnili a zaslali odpovědi na anketní otázky týkající se našeho zpravodaje. Bylo vás
celkem 166. Převážná většina hodnotí Nový HLAS pozitivně.
Tím spíše nás zajímaly vaše náměty na novinky, názory na to,
co vám ve zpravodaji chybí a co přebývá, statistika oblíbenosti jednotlivých rubrik i osobní vzkazy. Velmi cenné byly i hlasy kritické. Těmi obohatíme analytické a mediální oddělení
KDU-ČSL, abychom tu i onde správně zacílili proudění informací. Všem vám osobně děkujeme za věcnost a konkrétnost. Slíbili
jsme 5 z vás perníkové srdce. Zasíláme ho těmto čtenářům: Jiří
Vitvar (Jičín), Jiří Šplíchal (Oldřiš), manželé Hofmanovi (Bačetín u Dobrušky), Václav Křupka (Mohelnice) a Zdeňka Bláhová
(Blansko).
(Více o výsledcích ankety se dočtete na str. 19.)

Pozvánka: Den KDU-ČSL v Brně
Bratři a sestry, přátelé KDU-ČSL,
v sobotu 4. června 2016 se v Brně, v areálu BVV (Veletrhy
Brno), pavilon B, koná už druhý Den KDU-ČSL. Zahájení
je v 10 hodin. Navažme na mimořádně povedený Den
KDU-ČSL v Jihlavě z roku 2014. Krásná akce, bohatý program a milá setkání s milými lidmi vás čekají i v jihomoravské metropoli! Zvláštní program pro rodiny i ocenění zasloužilých osobností. Přijeďte v hojném počtu! Prosíme, aby se zájemci a zájemkyně nahlásili do 22. května
do 22 hodin u svých krajských tajemníků.

Perličky z Velehradu
„Návratu ke kořenům“ se zúčastnilo téměř 2000 osob. Lidovci a sympatizanti křesťanské politiky z celé republiky se sjeli ve
14 autobusech a nesčetně automobilů. Vydáno bylo 1100 obědů. Odpolední konferenci ve 2 nabitých sálech naslouchalo přes
500 posluchačů.
Dary do rukou Jana Graubnera při eucharistické bohoslužbě
nesli Pavel Bělobrádek a Daniel Herman. Odpolední konferenci moderovali Jitka Brabcová a Ondřej Benešík. Organizaci na
svých bedrech nesli především lidovci ze Zlínského a Olomouckého kraje.
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Zahájení šrámkovské výstavy na Velehradě.
Karla Vaculínová vpravo.

„Fakt makali jak šruby, kmitali užasně,“ pravila pro Nový HLAS
na adresu Mladých lidovců z Olomouckého a Zlínského kraje
zlínská krajská tajemnice K. Vaculínová. Vděčná byla i za déšť
a počasí, protože „to vzhledem k loňskému suchu nejspíš Pán
Bůh takto chtěl“.
A my všichni, kdo jsme dojeli, jsme vděční organizátorům za celý
tento den! (Více o setkání Návrat ke kořenům v příloze Obzory.)

Z DOPISŮ

Trest za snahu šetřit?
Nesmíme trestat lidi za to, že se snaží šetřit elektřinou. Problém
vzniká hlavně v hladinách vysokého a velmi vysokého napětí,
a ne u nízkého napětí, které odebírají domácnosti a menší spotřebitelé. A právě na ně by měl původní návrh předsedkyně ERÚ
největší negativní dopad. To je špatně. Oceňuji, že byl původní
návrh odložen, bude se dál diskutovat a stát si přitom vyjasní
i svůj vztah k obnovitelným zdrojům, včetně fotovoltaiky.
František Bradáč, senátor za Žďársko

Nespravedlivé dotace
Kauza Čapí hnízdo dokazuje, jak jsou dotace nespravedlivé. Dosahují na ně hlavně bohatší a vychytralejší, kteří v tom umí chodit a vymýšlejí kulišárny. Na jedné straně se tlačí na vyčerpání
plného objemu dotací a platí se nesmysly. Na druhé straně se
nelze odvolat proti tomu, když náhodná kontrola najde drobné
pochybení. Dotaci musíte celou vrátit. Babiš se Čapím hnízdem
sám zařadil do té nejšedší ekonomiky. On, který má plnou pusu
boje proti korupci a chce kvůli utlumení šedé ekonomiky kontrolovat i malé živnostníky! Snad mu to už nikdo věřit nebude.
(Více ke kauze Čapí hnízdo na str. 4.)
Jaromír Kalina, lídr KDU-ČSL na Vysočině

Práva bez odpovědnosti?
Ministři Dienstbier a Pelikán navrhli, aby si registrovaní partneři mohli osvojit děti. Ministryně Marksová zase navrhuje, aby lékaři nepomáhali s početím jen párům, ale i nezadaným „single“
ženám. Dítě není něco, na co by měl mít každý právo bez zodpovědnosti. Oba uvedené návrhy jsou experimentem a snahou
„zachránit“ naši společnost tím, že dítě bude moci mít kdekdo.
Snaha o udržení naší civilizace má jít opačnou cestou: výchovou mladých lidí k zdravému rodičovství a k překonávání překážek v životě.
(Více k tématu na str. 16.)
Štěpán Komárek, Třebíčsko

Naše číslo účtu: 2001210359/0800

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

SLOVO PŘEDSEDY

Chceme si zachovat
zdravý rozum i morální kredit
Vážení bratři, milé sestry,
mám pro Vás důležitou, a věřím, že dobrou zprávu. Chci Vám totiž jasně a pravdivě říci: Nevěřte těm, kteří v souvislosti s etickými problémy našeho koaličního partera začali strašit, že
vláda se otřásá v základech. Či dokonce, že ji bourá KDU-ČSL nebo že snad máme nakročeno
z kabinetu. Nic z toho není pravda a je absurdní vůbec tímto způsobem uvažovat. Vláda pracuje dobře, my v ní plníme náš program, nic jsme neprovedli a nemáme důvod z ní odcházet.
Skutečností ale je, že předseda hnutí ANO čelí vážným pochybnostem. Kauza Čapí hnízdo
(podrobněji o ní píšu na straně 4) otřásla jeho důvěryhodností. Poslanci napříč stranami se
také rozhodli systémově řešit konﬂikt zájmů mezi podnikáním a politikou a je třeba otevřeně
přiznat, že ze současných ministrů se novela zákona dotýká právě Andreje Babiše.
Co z toho ale plyne pro nás? Pokud jde o působení ve vládě, jsem naprosto přesvědčen, že nic.
Musíme dál dělat svou práci, jako ji děláme celou dobu. Kvůli problémům Andreje Babiše kabinet nepadne. Nevěřím, že by ANO skutečně opustilo koalici. Ale i kdyby ano, nemyslím, že
by vládě byla vyslovena nedůvěra, a ta by tedy dovládla do konce volebního období, byť v užším složení. Pokud jde o KDU-ČSL, my z kabinetu rozhodně neodejdeme. Nehodlám opakovat
chybu z let 1948 a 1997.
Jinou věcí je, jak se k potížím našeho partnera máme postavit. Jsem zásadně proti okopávání kotníků nebo halasnému moralizování v jednom šiku s opozicí. Na druhé straně se nemůžeme stát spoluviníkem neetického chování. Nemůžeme mlčet. Takový mravní relativismus by
se nám vrátil jako bumerang. Nemáme právo soudit. Ale také nemáme právo tvářit se, že se
nic nestalo.
Řešení mají nyní v rukách předseda hnutí ANO Babiš a premiér Sobotka. Ať už všechno dopadne jakkoli, jsem si jist, že pro KDU-ČSL vždy dobře. Stačí, když si zachováme jak zdravý rozum (tedy nebudeme rozbíjet vládu), tak morální kredit (tedy nebudeme mlčet k nepravostem).
Myslím, že právě tyto vlastnosti na nás naši voliči oceňují. A já chci rozhodně dostát naší pověsti coby KLIDNÉ SÍLY.
Váš Pavel Bělobrádek

Vicepremiér
na Floridě
Dlouhodobá bezpečnost
investic z plně demokratické
země. Ochrana duševního
vlastnictví. Vynikající vědecká i technologická úroveň.
Spolupráce s Floridou je
pro nás zjevně výhodná.

Pavel Bělobrádek na návštěvě
Kennedyho vesmírného střediska
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KAUZA ČAPÍ HNÍZDO

■

Nakreslil: Jan Herálecký

Čápi,
voliči a my
PAV E L B Ě L O B R Á D E K

Zpráva o přiznání Andreje Babiše, že
Čapí hnízdo v době přidělení dotace
vlastnili nejbližší členové jeho rodiny,
mě zastihla na pracovní cestě v USA.
Nemohl jsem nereagovat, protože náš
koaliční partner de facto potvrdil podezření, že převody vlastnictví farmy
byly ryze účelové. Možná, že jde
v tomto případě o jednání legální, zůstává to ale etickým problémem.
Řekl jsem otevřeně, že v Babišově jednání vidím vážný etický problém. Neřekl
jsem to proto, abych rozčílil ANO, ale
abych chránil KDU-ČSL. V roce 2013 propadly ODS a TOP 09 právě proto, že jim
občané vyčítali nemravné chování. Hlasy
pro ANO 2011 byly z velké části protestními hlasy od těch, kteří si přáli jinou, čistší
politiku. Částečně jsme z toho těžili i my
a pomohlo nám to bezpečně se přehoupnout přes pět procent. Stal se tak opak
toho, co v roce 2010. Tehdy – i na náš úkor
– bodovaly „nové a čisté“ TOP 09 a Věci
veřejné. My ze Sněmovny vypadli…
Říkám to zde proto, abychom si byli vědomi toho, jak důležitou roli dnes v politice
hraje čistý štít. Samozřejmě záleží na tom,
jak nás vnímají voliči. Nemusejí vaše prohřešky nějakou dobu vidět. Nemusejí vás
potrestat hned. Ale dříve či později ano.
U ODS to trvalo dvě desetiletí. U Věcí veřejných necelé jedno volební období. Pověst „špatného chlapíka“ zjevně dohnala

i Miroslava Kalouska. Na rozdíl od Karla
Schwarzenberga mu totiž lidé jeho boj za
morálku a čistou politiku zdaleka tolik
nevěří.
Někteří v tom vidí důkaz, že morálka by
neměla být součástí naší politiky. Že působení ve vládě s ANO 2011 má vyšší hodnotu jak pro nás, tak pro občany. Já s tímto viděním nesouhlasím. Za prvé bych ty dvě
věci nespojoval. Chovat se eticky vůbec neznamená odcházet z vlády. Za druhé, a to
hlavně, v politice jsou důležité symboly.
Jsou důležité hodnoty a zásady.
Jako křesťanští demokraté se nemůžeme
chovat pokrytecky. Nemůžeme kvůli strachu o posty zapomenout na morálku.
Ostatně vývoj z let 2010–2013 nás snad
poučil, že by to bylo nejen neetické, ale
i hloupé. Lidé si přejí morálně konzistentní politiky. Jestliže přes tvrdou kritiku ne-

přecházejí voliči houfně od ANO
k TOP 09, není to proto, že by v principu
bylo občanům fuk, jak se politici chovají.
Je to kvůli tomu, že Kalouskovi věří ještě
méně než Babišovi. A pokud lidé, kteří
chtěli změnu politiky, nabudou dojmu, že
s ANO 2011 líp nebude, kam půjdou?
Rozhodně ne ke straně, která mlčela ke
kauzám typu Čapí hnízdo.
Netvrdím, že poukazováním na nepravosti nám masově přibudou voliči. Ale jsem
si jist, že nám rozhodně žádní naši kmenoví voliči neubudou a naopak se staneme volitelnými pro ty, kteří by donedávna o KDU-ČSL vůbec neuvažovali. Pro ty,
kteří prostě budou chtít volit nějakou
slušnou stranu.
Nemoralizujme, nesuďme. To nechme na
voličích. Ale také se nebojme říci, že vidíme morální problém tam, kde skutečně je.

ČTYŘI VĚTY KDU-ČSL
KE KAUZE ČAPÍ HNÍZDO
✔
✔
✔
✔

N O V Ý H LA S • K V Ě T E N / 2 0 1 6

4

V Babišově jednání vidíme vážný etický problém.
Nestrachujeme se o posty, proto
nezapomínáme na morálku.
Je pro nás důležité zachovat si čistý štít.
KDU-ČSL nepošťuchuje hnutí ANO,
ale chrání svou pověst.

NÁVŠTĚVA ČÍNSKÉHO PREZIDENTA

MALÝ UŽITEK Z VELKÉ ČÍNY?
Po Velikonocích zažilo Česko okázalou návštěvu prezidenta Čínské lidové republiky. Politici reprezentující KDU-ČSL se nebrání obchodní výměně s pevninskou Čínou. Ekonomický přínos komunistické Číny
ale vidí střízlivě a nezapomínají na otázku lidských práv. Mimo jiné na perzekuci menšin a křesťanů.

Bělobrádek:
Věnujme se
i jiným zemím
než Číně
Co nám přinesla čínská návštěva? Veškerá informace se smrskává na jedno či
dvě čísla: 95 miliard korun (letošní hodnota čínských investic), 232 miliard
korun (investice do roku 2020). Dobrá.
A co dál? Co se týká reálného přínosu
pro české občany, jsem skeptický. Poohlédl bych se jinde. S Čínou máme obchodovat. To, na co bychom neměli zapomínat, je obhajoba lidských práv jak
občanů Číny, tak českých občanů, kteří
chtějí svobodně vyjádřit svůj názor na
čínský komunistický režim.
Čínská investiční pětiletka znamená, že
z dnešních 0,36 procenta by se podíl této
země na zahraničních investicích dostal
v roce 2020 na cca 8 procent. To by znamenalo čtvrté místo za Německem, Nizozemskem a Rakouskem. Impozantní nárůst. Jaký vliv ale budou mít čínské investice na růst českého HDP, na tvorbu pracovních míst, na vyšší výběr daní, na zavádění nových špičkových technologií
a zlepšení kvality života? Nejsem sám,
kdo se obává, že nebude zásadní. Řada
komentátorů kritizovala to, že čínské miliardy tvoří zatím především akvizice fungujících firem, a ne investice do nových
továren, natož do inovací a vývoje.
Je v pořádku obchodovat s Čínou. Jako vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace
ale vidím jiné zajímavé partnery. Kromě
USA Tchaj-wan, Jižní Koreu, Izrael, Německo (zvlášť Bavorsko a Sasko), tedy demokratické země s vysokým inovačním
potenciálem. Prostor pro spolupráci
s nimi jsme ještě ani zdaleka nevyužili.
Zde můžeme pro naši budoucnost získat
hodně, jak co se týká nových pracovních
míst, tak nových technologií a celkového
posílení naší ekonomiky. Bylo by nerozumné, kdyby nás od této šance odváděla pozornost věnovaná Číně.

„Míra servility
při návštěvě
čínského prezidenta
přestoupila míru.
Vypadalo to, jako když
přijíždí panovník
do své kolonie.“
Daniel Herman

Čínský tržní komunista
Nemaluje Číňana na čínskou zeď ten, kdo
říká, že Čínská lidová republika svým ekonomickým průnikem do Evropy sleduje
především své mocenské zájmy. Západní
civilizace umdlévá. Rozložení světové politické moci se mění. Čínský tržní komunista nechce zůstat pozadu a chce si pořádně ukousnout z celosvětového mocenského krajíce. Avšak rudá infuze může
brzy přinést velké rozčarování. Polsko či
Maďarsko by o některých svých špatných
zkušenostech se strategickým čínským lidovým partnerem mohlo vyprávět.
Bylo by bláhové, kdybychom se pro vidinu čínských investic lámali v pase a nepřipomínali hodnoty svobod, které by
pro nás měly být zásadní a drahé. V Číně
mnohé tyto svobody chybí. Hmotný blahobyt jsou mimikry, které zastírají utrpení a bídu miliónů lidí. Je třeba připomenout, že Čína do dnešních dnů popírá
odpovědnost za tzv. masakr na náměstí

Nebeského klidu. Zde čínští komunisté
v r. 1989 prolili krev vlastních lidí, kteří
chtěli vyjádřit svůj názor. Lze věřit komunistovi převlečenému za tržního hospodáře?
Zdeněk Papoušek
(nestr. za KDU-ČSL),
senátor za volební obvod č. 60,
Brno-město

10. březen v Tibetu
„Jsou témata, která spojují všechny lidi
dobré vůle. Dnes je 10. březen. Je to
přesně 57 let od povstání tibetských
mnichů, které bylo krvavě potlačeno
čínskou komunistickou armádou. Prosím vás, abychom památku minimálně
80 000 obětí tohoto povstání uctili
chviličkou ticha.“
Daniel Herman
Poslanecká sněmovna, 10. 3. 2016
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MIGRAČNÍ KRIZE

■ Kolik mrtvých bude ještě třeba, abychom schválili nová pravidla sdílení osobních údajů leteckých pasažérů? Jak se
máme bránit, když nebudeme mít včas
správné informace? Je ochrana osobních
dat opravdu tak ohrožena, aby nebezpečí
z toho plynoucí překonalo hrozbu teroru?
Pavel Svoboda

Iráčtí uprchlíci
a svoboda
Rušit víza Turecku?
Docela problém
■ Cesta z migrační krize bude ještě klopotná. Česko a země Visegrádské čtyřky se
shodují v tom, že Unie má řešit migraci přímo s dotyčnými zeměmi západního Balkánu. Byla uzavřena řecko-makedonská hranice, začala platit dohoda Unie s Tureckem
o výměně uprchlíků. Předseda sněmovního Výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík ale před přílišnou vstřícností vůči Turecku varuje: „Liberalizovat vízovou povinnost s Tureckem v řádu několika
málo měsíců je velký problém. Je zjevné, že
je to propustná země, která má svou vlastní vízovou politiku s dalšími zeměmi, s nimiž nemá zase liberalizovanou vízovou politiku EU. Proti tomuto požadavku Turecka
jsme se logicky postavili.“

■ Neúspěchem skončil projekt přesídlení iráckých křesťanů z Erbílu, organizovaný Nadačním fondem Generace
21, o němž jsme prostřednictvím Dana
Drápala informovali v minulých dvou
číslech Nového HLASu. Poté, co někteří z uprchlíků požádali o vrácení pasu,
byl projekt nejprve pozastaven a poté
hlasy ANO a ČSSD ve vládě zcela zrušen. Přinášíme úvahu o lidské nevyzpytatelnosti od senátora Zdeňka Papouška, který se dlouhodobě věnuje lidem
v mezních situacích.

Pravidla
pro přežití
Tohle nebude v usnesení vlády ani
vám to nebudou dávat před cestami
na letištích. Nejsme na konci kalvárie. Naopak: musíme pěstovat svou
ﬂexibilitu. Pro ty, kdo cestují, nebo
pro rodiče, jejichž děti cestují, několik jednoduchých pravidel:

Útoky v Bruselu
■ „Teroristické útoky v Bruselu jsou další v řadě brutálních barbarských činů, jimiž se fanatici snaží rozvrátit civilizaci.
Nelidské zločiny si zaslouží o to větší odsouzení, že pachatelé při nich opakovaně
zneužívají pohostinství a ochrany, které
Evropa poskytuje příchozím.“
Pavel Bělobrádek
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hodnotu samy v sobě. To už věděl starý
Sókratés. Na rozdíl od soﬁstů, kteří konali, jen když se jim to vyplatilo.
Nepřekvapuje mě chování některých
uprchlíků z Iráku, kteří u nás požádali
o azyl, a nejsem jím zaskočen. Zda měli
dopředu vytyčeny jiné plány, než které
vyjevovali, zda svoje rozhodnutí změnili
až tady, zda jejich představy byly jiné než
realita, zda dopředu špatně odhadli své
síly a psychickou kondici, zda pocit odcizenosti a stesk po domově byl silnější než
strach ze skutečného či potenciálního nebezpečí ve vlastní zemi, nevíme.
Co víme, je, že lidskou přirozeností je
svoboda, ať už je člověk jakéhokoli zabarvení pleti, mentality či civilizačního
okruhu. Člověk se nedá zařadit do škatulek. Nedá se nařídit jako budík. Nedá
se naprogramovat jako stroj. Nedá se natrvalo omezit, zmanipulovat ani ovládnout. Nelze z něj udělat kolečko v systému, prvek neosobní masy. Jsme hledající, nestálí, nevyzpytatelní, tápající. Takoví jsme a takoví budeme.
Zdeněk Papoušek
senátor za Brno-město

Každá pomáhající organizace by mohla vyprávět o lidech, kteří se v psychických zátěžích a mezních situacích chovají nepředvídatelně. Pracoval jsem několik let jako sociální kurátor a dlouhá
léta ve Fondu ohrožených dětí. Mýma rukama prošlo bezpočet případů, které nebyly jednou provždy vyřešené, a po čase
se objevovaly další problémy a peripetie.
Klienti měnili svá rozhodnutí, předsevzetí i hodnotové postoje. Některé případy
byly bezvýchodné.
Přesto si myslím, že pomáhání potřebným má smysl. I když člověk riskuje, že
jeho podnik nevyjde. Nevidíš sice okamžitý ani ﬁnální výsledek, ale nikdy nevíš, jak tvůj dobrý čin ovlivní jeho adresáta v budoucnosti. Dobré skutky mají

1. Letištní skla nejsou zpevněna:
nesedat k nim, ale od nich. Při
výbuchu sklo zabíjí.
2. Dojde-li k explozi, ihned na zem,
třeba pod lavičku, a zůstat. Zpravidla dojde k druhé explozi.
3. V žádném případě se nezvedat,
zejména neutíkat ke dveřím, kde
může čekat další terorista s kalašnikovem (případ Bataclan).
4. Dívat se po divně oblečených
a po těch, kdo se hodně potí. Nebát se upozornit policii.
Omlouvám se za konkréta. Ale doma
jsme si řekli: Když to mají vědět naše
děti, proč ne ty vaše?
Ivan Gabal

KDU-ČSL PRO RODINY

Víc dětí je IN
Nedávno jsme doma slavili křtiny.
Páté. Nebojte se, nikomu tím neradím,
jak početnou rodinu má mít. Ozývá se
mi ale stále více lidí, kteří mají více
dětí a považují to za úplně normální.
Mít víc dětí přestává společnost vnímat negativně. Na druhou stranu, mít
málo dětí v současnosti znamená mít
problémy s důchody v budoucnu.
Řada lidí si bohužel myslí, že si svou prací spoří na důchod. Ve skutečnosti platí
důchod současným seniorům. Když tedy
nebudeme mít průměrně aspoň dvě děti
na rodinu, nebudou ani ti, kdo nám jednou zaplatí penze. Respektive stát bude
muset důchody vyplácet odjinud a tam
pak budou zdroje logicky chybět. Ne každý chce nebo může děti mít. Aby v budoucnu bylo na důchody, měla by mít
průměrná česká rodina dvě a více dětí,
a ne dvě a méně, jak je tomu dnes.
Jak povzbudit rodiny, aby měly děti? Jiné
řešení než cílená a efektivní rodinná politika státu neexistuje. Stát má podporovat rodiny s dětmi. Zatímco v roce 1991
si rodina mohla na různých příspěvcích
a úlevách odečíst z daní 22 %, dnes je to
jen 8,8 %. Před 30 lety ti, kdo děti nemě-

li, platili až o 60 % vyšší daně než rodiny s dětmi. Pomáhali naplňovat penzijní
a sociální systém, aby v něm, až ho sami
v stáří zatíží, nějaké prostředky měli.
Dnes si něco takového zřejmě nedokážeme představit…
Čísla mluví jasně: „Tahle země není pro
mladé.“ Rodina s běžnými příjmy a s 2–3
dětmi má na hlavu menší příjem než manželský pár v penzi. Stát zkrátka mladým
rodinám nedrží palce. My v KDU-ČSL bychom to rádi změnili. Nepřijde nám spravedlivé, aby ti, kdo mají dvě či více dětí,
fakticky balancovali na hranici chudo-

Zájem dítěte po rozvodu rodičů
■ 8. 4. / V Poslanecké sněmovně se díky
spolku COCHEM a pod záštitou poslance Kaňkovského a europoslance Zdechovského uskutečnil seminář „Rovnost a společná rodičovská odpovědnost: role otců“.
Mezi zástupci profesí účastnících se opatrovnického řízení se diskutovalo o právech a zájmu dítěte v rodičovském konﬂiktu. Podnětem byla rezoluce Rady Evropy č. 2097 z října 2015 zakotvující právo dítěte na kontakt s oběma rodiči. Semináře se zúčastnilo zhruba sto odborníků z řad soudců, zástupců sociálně právní
ochrany dětí, advokátů, psychologů i mediátorů. Přítomní hlouběji mluvili o principech tzv. Cochemského modelu.
I když manželé přestanou být partnery,
zůstávají rodiči. Rozvod by měl dopadat
na děti co nejméně a rodiče by se měli na
společné výchově domluvit zavčasu. Na
prvním místě při opatrovnickém řízení
by měl stát zájem dítěte. Rozbité páry by
podle poslance Kaňkovského kvůli rozvodu neměly podléhat emocím: „Jako lékař

často zažívám vypjaté situace dětí rozvádějících se rodičů v naší nemocnici. Dítě je
zatíženo stresem dvakrát: úrazem, s kterým do ordinace přichází, a rodičovským
konﬂiktem, kdy zpravidla matka brání
otci při ošetření v kontaktu s dítětem. Vzájemná komunikace a spolupráce rodičů je
v nejlepším zájmu dítěte. Děti by neměly
být jejich rukojmími.“ Tomáš Zdechovský
mluvil o upozaďování otců: „Tátové čelí
překážkám vyplývajícím ze zákonů, zažitým předsudkům i zaběhaným postupům
úřadů. Výsledkem je, že se svým dítětem
nakonec nemůžou udržovat trvalý vztah.“
Semináře se zúčastnil i bývalý lidovecký poslanec, dnes velvyslanec v Německu
T. Podivínský, díky němuž spolek Cochem
vydal knihu německého soudce J. Rudolpha Ty jsi MOJE dítě (www.cochem.cz).

by. Chceme vstřícnější překlenovací úvěry pro rodiny s dětmi. Měly by být dostupné nejen pro rodiče s dětmi do 6 let, ale
se všemi nezletilými dětmi. Žádat o úvěr
by mělo být možné až do 40 let a za každé dítě by se z takové půjčky mělo odečíst
alespoň 30 000 korun. Děti
jsou naše budoucnost. Bez
rodičů, kteří věří, že mít
víc dětí je IN, nás žádná budoucnost nečeká. Alespoň
ne veselá.
Marian Jurečka
1. místopředseda KDU-ČSL

Příspěvek
na péči dříve
■ 14. 4. / „Po půlročním pobytu
v nemocnici nám maminku konečně pustili domů. Na příspěvek na
péči jsme ale čekali další měsíce.“
Tak toto martyrium – řízení o posouzení stupně závislosti na druhé osobě – díky našemu poslanci
MUDr. Kaňkovskému skončí. Příspěvek na péči bude moci být přiznán už v nemocnici během hospitalizace. Vedle 10-procentního navýšení příspěvku na péči pro osoby
se zdravotním postižením je to další
krok, jímž KDU-ČSL pomáhá handicapovaným, nemocným a umírajícím, aby mohli být doma.
Novela zákona o sociálních službách zaručí i lepší kontrolu nelegálních provozovatelů služeb.
(red)

Eva Fruhwirtová (red)
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NAŠI MINISTŘI

„Chceme včas zmírnit následky
sucha a nedostatku vody.“
Marian Jurečka, ministr zemědělství

Jurečka: Připravme se
na dlouhodobá sucha
■ 22. 3. / Ministr zemědělství Jurečka na
Světový den vody sdělil, že je třeba se aktivně připravovat na sucha v příštích letech. Kromě jeho ministerstva je na tom
zainteresován i resort životního prostředí, Svaz vodního hospodářství a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací. „Nemůžeme čekat, až se zemědělci v některých
regionech ocitnou bez vody k zavlažování nebo až bude ohrožen chod průmyslových podniků. Na čtyřech místech, která
byla vytipována jako potenciálně vhodná
pro stavbu vodních děl, chystáme studie
proveditelnosti a přípravné práce. Chci

zdůraznit, že vedeme jednání i s lidmi,
v jejichž blízkosti by se vodní dílo mělo
začít stavět,“ uvedl M. Jurečka. Vodní nádrže rozsáhlé jako středně velký rybník
by měly vzniknout u Pěčína na Rychnovsku na řece Zdobnici, ve Vlachovicích na
Zlínsku na řece Vláře. Další by mohly vyrůst u Senomat a Šanova na Rakovnicku.
„Jsou to pro zemědělce ty nejohroženější oblasti,“ zdůraznil M. Jurečka. Sucho
představuje trojí hrozbu: nejprve pro české zemědělce, pak pro průmysl a v případě opakování katastroﬁckých let i pro zásobování obyvatel pitnou vodou. (red)

Komunisté vs. majetkové křivdy
Je tu volební rok a s ním další pokus levice poškodit reputaci církví zpochybněním nápravy majetkových křivd.
Jak? KSČM navrhla zdanit ﬁnanční
část restitucí. Vláda komunistický návrh nepodpořila, ale kvůli ANO se nepostavila proti. V přímé reakci na Bělobrádkovu kritiku kauzy Čapí hnízdo
se totiž vůdce hnutí ANO Babiš nechal
slyšet, že s podporou komunistického
návrhu nemá problém: „Církevní restituce jsou tunel, a pokud dnes komunisti navrhují je zdanit, já určitě souhlasím.“
Vše se ale zdá být výkřikem. Šestnáct
církví a náboženských společností totiž
v únoru 2013 podepsalo s vládou premi-

N O V Ý H LA S • K V Ě T E N / 2 0 1 6

8

éra Nečase smlouvy o rozdělení 59 miliard korun i o postupném snižování částek, které stát vynakládá na platy duchovních. Kdyby chtěl stát cokoliv z těchto věcí danit, musel by se s každou církví individuálně domluvit na otevření této
smlouvy. Ministr kultury Herman předpokládá, že se nic nestane. Otevření restitucí by vážně narušilo koaliční spolupráci. Demagogie komunistů podle něj
spočívá v tom, že označují tzv. církevní
restituce za dar – a ten bývá zdaněn. „Ve
skutečnosti jde o ﬁnanční náhradu, jež
má vést ke zmírnění některých majetkových křivd. A ty spáchali právě komunisté,“ říká Herman. Je tedy jasné, proč tuto
okolnost zpochybňují a zcela převracejí
právě oni.
(red)

Vyšší platy
v kulturní sféře?
Ministerstvo kultury chce o 10 %
zvýšit platy státním zaměstnancům
v kultuře. Do rozpočtu proto potřebuje získat navíc 3,5 miliardy korun.
Podle odborů jsou v některých kulturních organizacích platy tak nízké, že lidé by kvůli jejich výši dosáhli na sociální dávky. „S panem ministrem Babišem jsme vždycky vedli konstruktivní jednání a vždycky
jsme se dohodli na dobrém výsledku. Nemám důvod si myslet, že by
to mělo být do budoucna jinak. Kultura je vládou vnímána jako důležitá,“ uvedl Herman. Platy státních zaměstnanců v kultuře se podle statistik pohybují cca 2500 Kč pod celostátním průměrem. Většina těchto
lidí má přitom vysokoškolské vzdělání. Podle odborů mají mnozí lidé nárok na sociální dávky.
(red)

Královský oktáv
OSLAVY VÝROČÍ KARLA IV.
VRCHOLÍ V KVĚTNU
■ 12. 5. / Slavnostní zahájení oslav:
Velká aula Karolina (14 hod).
■ 14. 5. / Slavnostní bohoslužba
na počest Karla IV.: katedrála
sv. Víta (11 hod).
■ 15.–29. 5. / Výstava „České
korunovační klenoty na Pražském
hradě“ (koruna, žezlo, jablko, kříž,
plášť a meč): Vladislavský sál
(9–18 hod).
■ 15. 5. / Rekonstrukce korunovace
Karla IV: Pražský hrad.
■ 17. 5. / Slavnostní koncert České
ﬁlharmonie „Pocta Karlu IV.“
(P. Eben, kantáta „Pocta Karlu IV.“;
J. Suk, symfonická báseň „Praga“;
A. Dvořák, „Te Deum“): katedrála
sv. Víta (20 hod).

KALEIDOSKOP Z VELEHRADU

Vzájemné společenství, duchovní
chvíle a přímluva za náš národ.

Kytice k hrobu Jana Šrámka přinesli Stanislav
Juránek, Pavel Bělobrádek a Ivo Slavotínek.

Aby jedni soustředěně
poslouchali…

Jaroslav Šebek je vynikající znalec první
republiky a osobností křesťanské politiky.

Vlajkosláva ve velehradském chrámě.
Co jiného než obdivovat?

Bohatý program pro rodiny s dětmi
v kouzelném prostředí Veligradu.

…musely jiné pracovat na organizaci.
A optimismus je neopustil.

Koncert pěveckého sboru Stojanova gymnázia
moc a moc potěšil všechny přítomné.
Nový HLAS děkuje za fotograﬁe panu Josefu Omelkovi
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K O M E N TÁ Ř E – B E Z P E Č N O S T

Poučení
z uherskobrodské
tragédie
Vracet se po více než roce k uherskobrodské tragédii, kdy v restauraci
Družba zemřelo rukou šíleného střelce
osm lidí, není lehké ani příjemné. Rány
jsou stále příliš čerstvé a není vhodné
je znovu jitřit. Proto se zaměřím na
opatření, která se podařilo realizovat,
aby se podobným tragickým událostem
i zmatkům do budoucna dalo předejít.
Vzpomínám si, jak se na mě po tragédii
obořili představitelé Policie ČR i ministr
vnitra Chovanec způsobem: „Co nám tady
bude nějaký starosta povídat a mluvit do
práce!“ Řekl jsem si, že jako starostu mě
mohou ignorovat, ale jako senátor některé věci beze změny rozhodně nenechám.
Následovala jednání na půdě ministerstva vnitra k tomu, co je zapotřebí změnit a zlepšit. Dnes můžu říct, že navržená
opatření byla realizována, a jsou buď uvedena do praxe, nebo ﬁgurují mezi návrhy
změn legislativy.
Za prvé, od 1. ledna 2016 má Policie ČR
v terénu nonstop takzvané prvosledové
hlídky, vybavené balistickou ochranou,
dlouhými zbraněmi a vycvičené pro zásah
v obtížných situacích. Co je velmi důležité

– jsou schopné být na místě zásahu v řádu
desítek minut.
Za druhé, byla zavedena přesná pravidla
informování vedení měst a obcí, pokud
nastane mimořádná událost. Kdyby byla
tato pravidla platila už před rokem, byl
bych se jako starosta dozvěděl základní
informace prakticky hned po jejich nahlášení policii.
Za třetí, byla předložena novela zákona o zbraních a střelivu, která zpřísňuje
vydávání zbrojních průkazů a jejich odebírání. Kdyby policie pojala podezření,
že držitel nesplňuje zákonné požadavky
nebo je svému okolí nebezpečný, mohla
by bez předchozího upozornění ihned
odebrat zbrojní průkaz i zbraně. A dokud
by držitel neprokázal opak, zůstaly by
zbraně uloženy v depozitu.
Toto opatření vzbuzuje u poslanců největší diskusi, neboť jde o dost závažný
zásah do soukromí. Na základě dnes známých informací ovšem víme, že právě
toto opatření by zabránilo uherskobrodské tragédii.
Patrik Kunčar
senátor, starosta Uherského Brodu

Lepší komunikace
při mimořádných
událostech
Senátor Kunčar měl velký podíl na tom,
že Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí
ČR a bezpečnostní složky (ministerstvo
vnitra, Policie ČR a Hasičský záchranný sbor) podepsaly 14. ledna 2016 společné memorandum o vyrozumívání
představitelů obcí a krajů při mimořádných událostech. V řádu desítek
minut bude možné předávat informace mezi složkami integrovaného záchranného systému a zástupci
samosprávy, aniž by se tím narušovala práce bezpečnostních sborů nebo
porušoval zákon o ochraně osobních
údajů. Zlepšení vzájemné komunikace se týká všech událostí, kde nastává větší bezpečnostní riziko nebo
kde je vyšší počet raněných a obětí
– větší dopravní nehody; útok šíleného střelce (jako v Uherském Brodě);
letecké nehody; živelné katastrofy
(např. povodeň ve velkých městech);
teroristický útok; dlouhodobý výpadek elektrické energie; nález většího množství munice; únik nebezpečných látek, jedů a jaderných materiálů; výskyt nebezpečné nákazy aj.
(pm)

Migrace a krizové řízení v regionech
Spekulace o uzavření hranic mezi Německem a Rakouskem vyvolaly obavy, aby
migranti nezačali tyto uzavřené hranice „obcházet“ přes ČR. I když se to nezdá
příliš pravděpodobné, s očekáváním sílící
migrační vlny je třeba počítat se vznikem
krizových situací. Kraj na rozdíl od státních orgánů má v oblasti krizového řízení
jen taktickou kompetenci. I tato řekněme
koordinační kompetence je ovšem zásadní: znamená konkrétní zajištění operačního řízení jednotlivých složek v krizových
situacích.
Některé kraje mají zpracovanou komplexní krizovou plánovací dokumentaci a krizový plán. Je však zajištěno jeho
konkrétní naplnění během nenadálých
událostí? Tyto situace totiž lze jen obecně předpokládat. Tím spíš je důležitý
funkční informační systém, jeho technologické zajištění a hlavně neustálá aktu-
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Na různé mimořádné události musí být připraveni hasiči

alizace a vyhodnocování dosavadního
vývoje.
Běžný občan o těchto věcech ale neví. Pak
se ale nemůžeme divit, že vzniká prostor
pro šíření fám a nepodložených domněnek, jež posilují strach a paniku ve společnosti. Občan nepotřebuje obsáhlé, ale

základní a praktické informace. Hlavně
a především si ale musí být jist, že veřejné orgány jsou jeho bezpečnost schopny
zajistit.
Vladimír Hanáček
předseda Mladých lidovců
a předseda redakční rady Nového HLASu

O BZO RY
PŘ ÍLO H A NOVÉ HO HLAS U
PRO KŘ ESŤANS KOU KU LTU R U A KO NZE RVAT IVNÍ P OLIT IKU
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„Ten to musí myslet poctivě!“
■ PROMLUVA OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA
JANA GRAUBNERA NA BOHOSLUŽBĚ K 60. VÝROČÍ SMRTI
ZAKLADATELE ČSL JA NA ŠRÁMKA
Drazí bratři a sestry,
základním tónem našeho setkání je velikonoční radost. Evangelia nám ukazují,
jak se Ježíšovi učedníci dostávají z těžkého zklamání a smutku, jak se při každém
setkání se Zmrtvýchvstalým mění v jeho
svědky, hlasatele evangelia a budovatele
Božího království. …
Dnešní Evropa má problémy, protože
ztrácí svou identitu, křesťanskou kulturu. Propadá strachu, protože vymírá
a nemá naději. Političtí vůdcové nenacházejí moudrá řešení.
Boží slovo nabízí i do této situace jasné
zásady. Boha je třeba poslouchat více
než lidi. Nestavět na lidských výkonech,
ale na Božím slově. Pak můžeme čekat
i zázraky podobné dnešnímu rybolovu.
Komu dát důvěru a svěřit vedení? Tomu,
kdo miluje Krista a jako on se dává do
služby všech, kteří potřebují spásu. Nemusí být dokonalý, může mít za sebou
i pády, ale musí mít nezištnou lásku, která je větší než jeho chyby.

Šrámek měl otevřené
oči i srdce
Mnozí z vás dnes připutovali na Velehrad, aby si připomněli 60. výročí smrti Mons. Jana Šrámka. V jeho životě pro
mě není zajímavé jen to, že byl úspěšným
a schopným knězem i politikem. Že byl
u zakládání Československa, ministrem
dopravy, sociálních věcí či zdravotnictví
a předsedou exilové vlády. Že měl na starosti elektriﬁkaci Moravy, či zavedl systém obvodních lékařů a prosadil povinné
sociální pojištění. Že založil řeholní společnost, spousty spolků, z nichž je největší i dnes působící Orel, křesťansko-soci-

ální hnutí i Lidovou stranu, v jejímž čele
stál pak téměř celý život.
Grygovský rodák mě zaujal především
jako kněz s otevřenýma očima i srdcem.
Jeho dílo nezačalo plánováním kariéry a nedělal projekty vítězných tažení.
Jeho životní krédo charakterizuje slovo
Písma: Bylo mu líto zástupů. Jako mladý
kněz uměl vidět odstrčené Čechy v německém městě Nový Jičín. Tovární dělníky bez práv a zajištění, zneužívané ženy
bez zastání, křesťany bez náboženského
vzdělání ohlupované materialismem. Považoval za samozřejmé, že pomůže. Neptal se, jestli je to jeho povinností, jestli
to má v náplni práce, nebo jestli mu někdo pomůže či zaplatí.
Dělnicím bez střechy nad hlavou zřídil
Útulnu a dal řád. Přinucen situací založil
dělnický křesťansko-sociální spolek, kde
po večerech vzdělával dělníky. Pro ženy
zřídil spolek Budoucnost. Byla to doba, kdy
vznikalo mnoho takových spolků. Z těchto
„malých“ věcí později rostlo diecézní sdružení katolických spolků. (…) Vznikly velké svazy, jako křesťanské dělnické odbory, Svaz katolických žen a dívek s 300 tisíci členy apod. Při tom stihl nejen doktorát
teologie a absolvování právnické fakulty,
ale i založení – v celé Rakouské monarchii
první – katedry křesťanské sociální nauky
v Brně, kde byl jmenován profesorem. Na
všechno uměl najít spolupracovníky, které táhl především vlastním příkladem neúnavné pracovitosti a nezištnosti.

Kde nešlo prosadit dobro,
snažil se zabránit zlu
Ještě jako seminarista byl osloven sociální encyklikou papeže Lva XIII. Rerum

novarum, která vyšla rok před jeho svěcením na kněze, i příkladem vzorných
kněží Družiny Sušilovy. Své kněžství chápal jako pastýřskou službu, v níž nehledá
sebe a neměří velikost obětí pro církev,
vlast a národ. Poctivost a pravdivost si
hlídal až úzkostlivě, protože denně stál se
svým svědomím před Pánem. Už v době
jeho kaplanování se chtěl tamní krajský
soudce přesvědčit, jestli to Šrámek myslí s křesťanskosociálními snahami upřímně, a zašel do kostela, aby jej pozoroval,
jak si počíná u oltáře. Byl tak dojat celebrantovou zbožností a soustředěností,
že dospěl k závěru: „Ten to musí myslet
s dělnictvem poctivě.“
Nechci hodnotit jeho politiku, zvláště ne
poválečnou. Zdá se, že měl dřív uznat své
stáří a odejít. Díky katolíkům, které dokázal probudit a zapojit do politiky, cítil,
že má krytá záda a dokázal udělat hodně i pro církev. Nelze se však divit ani
jeho katolickým kritikům, kterým se nemohlo líbit třeba tvrzení: My rozhodujeme, ne episkopát. Jako by mu moc stoupala do hlavy. Jinak ale dovedl být pevný,
nejednal s nacisty ani s komunisty. (…)
Šrámek byl přesvědčený demokrat, který
se uměl dohodnout s mnoha odpůrci i za
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cenu kompromisu, protože mu šlo o dobro jako takové. Kde nešlo prosadit dobro, snažil se aspoň zabránit zlu. Když mu
kněží vytýkali, že nedokázal víc, odpovídal: Kdybyste mi pomohli získat poslanců
dvojnásobek, pak bych dokázal víc.

Co znamená návrat
ke kořenům?
Jestli dnes přicházíte mnozí na Velehrad
pod heslem návratu ke kořenům, pak nemysleme jen na Šrámka nebo velehradská obrodná hnutí či na Cyrila a Metoděje, ale pojďme až ke Kristu, který se
zjevuje a dává zakusit svou přítomnost
i v dnešním společenství církve, pokud
se shromažďuje opravdu v Kristově jménu. On, vítěz nad smrtí, je dárcem naděje a radosti i dnes. I dnes nabízí setkání, které nás může proměnit jako Petra.
I dnes dává podstatnou radu:
Boha je třeba poslouchat více než lidi. Nestavět na lidských výkonech či chytrých
konstrukcích, ale na Božím slově. Pak můžeme i v Evropě čekat zázraky podobné
dnešnímu rybolovu. Co žádá jako podmínku? Milovat Krista a jako on se dávat
do služby všech, kteří potřebují spásu. Nemusíme být dokonalí, můžeme mít za sebou i pády, ale musíme mít nezištnou lásku, která je větší než naše chyby.

Vracíme se
ke kořenům
■ JITKA BRABCOVÁ
Některé myšlenky zazáří a oslní jako kometa, proletí a zhasnou. Jiné se zrodí jako
malý, nenápadný kamínek, který kutálením po svahu vytvoří lavinu. A právě k takovým se zařadila myšlenka „návratu ke
kořenům“. Autorkou myšlenky je Ivana
Kalodová, členka místní organizace KDUČSL Olomouc-Holice. Přidávali se k ní postupně lidé, kteří jejímu nápadu fandili
a měli chuť pro něj něco udělat. Mezi prvními podporovateli byli otec arcibiskup
Jan Graubner a předseda KDU-ČSL Pavel
Bělobrádek, kteří mu poskytli svoji záštitu. Povzbuzení se jí dostávalo i od ministrů Hermana a Jurečky.
Postupně se ukazovalo, že potřebu uvědomit si své kořeny má nemálo lidí. Měsíce
příprav vyvrcholily 10. dubna na Velehradě, kdy se nejen v bazilice, ale v celém areálu a v prostorách Stojanova gymnázia sešlo

Orelský a lidovecký průvod přichází od baziliky na hřbitov

i přes deštivé a chladné počasí okolo 2000
lidí. To, že se celá akce vydařila, je výsledkem spolupráce nositelů myšlenek a organizátorů z Olomouckého kraje – Ivany Kalodové, Ladislava Stejskala a Jitky Brabcové – a skvělého a nadšeného týmu, shromážděného kolem krajské tajemnice Zlínského kraje Karly Vaculínové.
Celonárodní akce sledovala dvě linky. První jsou kořeny křesťanské kultury a její základní principy shrnuté v Desateru. Druhá
spočívá v kořenech křesťanskodemokratické politiky, jež jsou sice mladší, ale pro
praktický život stejně důležité. Důležitý je
odkaz zakladatele Československé strany
lidové Mons. Jana Šrámka, od jehož úmrtí
letos uplynulo 60 let.
Arcibiskup Graubner promluvil při bohoslužbě o Šrámkových otevřených očích
i srdci, ochotě k jednání i k dohodě, názorové pevnosti. Vlajkosláva orelských praporů tvořící důstojný rámec bohoslužby se
přesunula do čela mohutného proudu věřících z baziliky na hřbitov, kde předseda
Bělobrádek nad Šrámkovým hrobem uvedl, že KDU-ČSL sice nemá většinu, ale právě díky tradici a pevnosti našich kořenů se
s námi o to hůře manipuluje. Zároveň ocenil, že akce „Návrat ke kořenům“ není výsledkem usnesení předsednictva strany, ale
vyšla z široké členské základny. Na slavnostním zahájení výstavy o životě a odkazu Jana Šrámka ministr kultury Herman
zdůraznil, že slova ministr a ministrant
mají stejný základ – sloužit. Pro Šrámka nebyla politika nástrojem k získávání
osobních výhod, ale především a výhradně službou.
Odpoledne zaplnili posluchači slovanský
sál Stojanova gymnázia a část refektáře, aby si vyslechli tři přednášky. Šrámko-
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vu osobnost představil Miloš Trapl z katedry historie Univerzity Palackého. O tom,
s jakými problémy se potýkala za první republiky katolická politika, pohovořil Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie
věd. Otázku, zda osobnost Msgre. Šrámka
má co říct i dnešním politikům a občanům,
otevřel Pavel Šaradín, politolog z Univerzity Palackého, který srovnával první republiku s posledními 25 lety. Obě období byla
spjata s očekáváními – a logicky i se zklamáními.
Podvečer nabitého dne patřil koncertu pěveckého sboru Stojanova gymnázia. Šlo
pouze o závěr dne, ne o závěr Návratu ke
kořenům. V dalších letech si připomeneme
dvě další významná výročí. V lednu 2019
uplyne 100 let od ustavujícího sjezdu Československé strany lidové a v srpnu 2020
150 let od Šrámkova narození. Obě tato
výročí jsou důvodem k uvědomění si toho,
kdo jsme, odkud přicházíme a kam směřujeme. Do té doby se budeme vracet ke kořenům prostřednictvím výstavy o Šrámkově
životě, která symbolicky v čtyřicetidenních
intervalech proputuje všemi kraji. Neustálé vracení ke kořenům se může zdát nadbytečné. Každý správný zahradník ale ví, že
bez kořenů rostlina nemůže růst.

Šrámek, mistr
politické taktiky
■ JAROSLAV ŠEBEK
Historik Jaroslav Šebek se ve svém rozsáhlém příspěvku „Katolické politické prostředí a protišrámkovská opozice v období mezi světovými válkami“ věnoval

JAN Š R Á M EK
Šrámkovým soupeřům na tehdejší společenské scéně i jeho konkurenci uvnitř ČSL.
Přinášíme několik zásadních úryvků.
Houževnatost, trpělivost, neústupnost
Základy Šrámkovy obranné taktiky, jež
měly vyvést český katolicismus z problémů, spočívaly hlavně v oddalování zásadních rozhodnutí. Klíčová rozhodnutí
nechal jednoduše na dobu, až horké hlavy trochu vychladnou a místo emocí převládne rozumné řešení. Šrámek byl talentovaným mistrem politické taktiky,
dokázal se vyhýbat extrémním situacím
a konfrontacím. Jeho síla byla v houževnatosti, trpělivosti, duševním klidu a neústupnosti. Vedle jeho osobních a charakterových vlastností však Šrámkovi pomohla politická atmosféra první poloviny
20. let, jež si žádala kooperaci všech nesocialistických sil, aby se zamezilo vlivu
levice a dosáhlo se stabilizace vnitropolitické situace. Zvolená strategie přinášela
politické body a vedla k prolomení izolace, do které se měla strana dostat. Pragmatické manévrování lidoveckého předsedy se ale rozhodně nelíbilo všem. Nesouhlas dávaly najevo zejména české politické elity.

Československá vláda
v londýnském exilu pod vedením
ministerského předsedy Jana Šrámka

Politické problémy tehdy jako dnes
Katolická publicistika poukazovala oprávněně na tehdejší problémy politického života, tedy na klientelismus, korupci nebo
propast mezi požadavky občanů a zájmy
stran. Čeští katolíci postulovali v debatě o charakteru demokracie některé programové zásady, s nimiž se lze bez větších
problémů ztotožnit i dnes, jako byla snaha
hájit namísto partikulárních zájmů obecný prospěch, prosazovat morální zásady
do veřejného života, zvýšit důrazy na sociální solidaritu, zlepšit rodinné vztahy či
posílit roli samosprávných orgánů. Bylo
však zřejmé, že kritici politických poměrů
dostatečně nedocenili význam politických
stran jako platformy pro vyjádření plurality zájmů a jako faktor udržení principů
demokracie. Ve svých řešeních proto fak-

ticky nepočítali s jejich významem jako institucí pro udržení zastupitelské demokracie. Současně neuvažovali ani o možné alternativě jejich existence v podobě adekvátního posílení struktur občanské společnosti. Moc se naopak měla dostat jen
do okruhu úzké, vybrané elity…
Obhájce demokratických zásad
a republiky
Jan Šrámek byl přesvědčen, že český katolicismus se dokáže lépe prosadit v demokratických podmínkách. Po vzniku
ČSL v roce 1919 se zasloužil o to, že katolické politické hnutí přijalo okamžitě za
svůj i demokratický, republikánský a národní program. Obhajobě demokratických zásad se věnoval soustavně a odmítal jejich zpochybňování i v době vzrůstající krize. V projevu na zemském sjezdu strany v Praze v květnu 1932 kupříkladu prohlásil, že „vlna radikalismu protidemokratického je časovým zjevem, který se přežene tím dříve, čím více trpělivosti
a pevnosti bude míti odpovědná demokracie a čím rychleji se ukáže frázovitost protidemokratických hesel“. Obavy ze stavovského státu vyjadřoval Šrámek také z důvodu blízkosti těchto koncepcí fašistickým idejím, které byly pro lidovou stranu nepřijatelné.
Varující příklad pro přítomnost
Dramatická meziválečná perioda hledání
východisek z politické, ekonomické, sociálně či duchovně motivované frustrace
v nedemokratických řešeních může sloužit i jako varující příklad pro přítomnost.
V současné době jsme totiž znovu svědky situace, kterou lze označit jako krize
demokracie. Projevuje se mj. erozí důvěryhodnosti tradičních politických stran,
v kritice parlamentní formy vlády a ve volání po jednoduchých řešeních složitých
problémů i po autoritativnějších způsobech vládnutí. K tomu se přidává problém sociálního státu, daný vyostřením
rozhraní mezi ekonomickou efektivností
a sociální štědrostí, dále zvyšující se nezaměstnanost, nedůvěra k politickým a dalším institucím a strach z kulturní jinakosti. Jsem přesvědčen, že diskuse o krizi demokracie i hledání jejího řešení je navýsost aktuální, protože i dnes mohou falešní proroci a populisté hlásat východiska z problémů, která nejsou konstruktivní, ale o to více hlasitá a radikální. Je potřeba, aby zde byly strany jako KDU-ČSL,
která nabízí dlouholetou politickou zkušenost a zakotvení v hodnotovém rámci
i v dlouhé kontinuitě své činnosti.

První republika,
důvěra a politika
■ PAVEL ŠARADÍN
Na první republiku můžeme nahlížet
různými způsoby, přes ta desetiletí se
nám jeví více idylicky, než byla. Většinou si s ní spojíme tatíčka Masaryka
a pomalost tehdejší doby nám symbolizují černobílé komedie s Oldřichem
Novým a Adinou Mandlovou. Ale první
republika, to byla rovněž nadřazenost
politických stran nad parlamentem, sociální nepokoje, nárůst bulvárních médií či vázané mandáty, které představovaly absolutní loajalitu vůči stranám.
Ty se nedávno snažily zavádět Věci veřejné, dříve Sládkovi republikáni.
Podíváme-li se na průzkumy veřejného mínění, patří období první republiky k nejpozitivněji hodnoceným. Většinou se ocitá za obdobím vlády Karla IV., Přemyslovců a Velkomoravskou
říší. Během první republiky se podařilo vybudovat základy demokratických
institucí, demokratické smýšlení, což
byl základ pro převrat roku 1989, ale
také pro snadnější obnovování demokracie – ve srovnání s dalšími středoa východoevropskými zeměmi.
Přechod k demokracii se povedl, ale
období před rokem 1990 nás poznamenalo mnohem víc, než jsme si možná mysleli. V klíčové proměnné, kterou je tzv. sociální důvěra – stav, při
němž si důvěřujeme navzájem – na
tom nejsme dobře. Sociální důvěra je
u nás přirozeně nižší než ve Skandinávii, Německu či Švýcarsku. Sociální
důvěra má vliv na důvěru politickou,
tedy na důvěru v politické instituce,
vládu, parlament i strany. Z výzkumů
vyplývá, že čím nižší je důvěra v politiku, tím nižší je i podpora demokracie.
Zájem o politiku u nás není nijak velký.
Ostatně ani do něj nelze nikoho nutit.
Měli bychom si ovšem uvědomit, že
náš nezájem o politiku znamená, že se
vzdáváme kontroly nad sociální politikou, školstvím, výší daní, zkrátka nad
tím, co označujeme jako veřejné záležitosti. Výzkumy nám říkají, že s vyšším zájmem o politiku roste také důvěra v demokracii. Na tom, že náš vztah
k demokracii je klíčový, se snad shodne většina z nás.
Autor je politolog
z Univerzity Palackého v Olomouci.
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Řekli o Janu Šrámkovi
■ PAVEL BĚLOBRÁDEK
Za první republiky, která měla svá speciﬁka, byla ČSL stabilizujícím a státotvorným prvkem a tuto roli plnila
i v Londýně za II. světové války. Dnes
žijeme v jiné době, Šrámkovo „být při
tom“, Luxem doplněné o „a tvořit to“,
podmiňujeme „ne za každou cenu“.
Prioritní pro nás je, abychom plnili
vlastní program, a ne program jiných.

Mladý Šrámek

■ IVO SLAVOTÍNEK
Šrámkovské „být při tom“ trvale připomíná povinnost nerezignovat na účast ve veřejném životě a politice, protože pokud
odejdou ze scény křesťanští demokraté, obvykle ihned nastupují obskurní hnutí či dokonce totalita. V lidské rovině je zavazující jeho vzor služebníka obecnému blahu, sjednotitele, bojovníka za sociální spravedlnost a v dnešní době tolik inspirativní
vzor nositele křesťanské tváře Československa.

Jan Šrámek
(12. 8. 1870–22. 4. 1956)
Římskokatolický kněz, křesťanský politik,
organizátor křesťanskosociálního hnutí.
V roce 1919 sjednotil křesťansky orientované politické proudy do Československé strany lidové, kterou, s přestávkou za II. světové války, vedl do roku 1948. V letech 1921–
1939 byl členem všech československých
vlád. Po odchodu do Francie a následně Velké Británie se na přání prezidenta Beneše
stal předsedou exilové vlády. V únoru 1948
varoval před demisí ministrů demokratických stran. V březnu 1948 byl zadržen při
pokusu o odchod do zahraničí a až do své
smrti v dubnu 1956 internován.

Jan Šrámek
a Winston Churchill

■ VLADIMÍR HANÁČEK
Učit se od našich předků a pomyslně jim naslouchat nás neodvádí od aktuálních výzev, ale naopak nám umožňuje je lépe
a hlouběji pochopit. Životní příběh našeho zakladatele Jana
Šrámka by nám měl být vzorem a zároveň mementem, že
o šťastný osud našeho národa je třeba stále a vytrvale zápasit.

Smysl velehradského setkání
Je pro nás povzbuzením, že toto setkání vzniklo ne proto,
že by se na něm usneslo předsednictvo lidové strany, ale zezdola, iniciativou členů. A toho si vážím a chci za to poděkovat všem iniciátorům a organizátorům. Jsem bytostně
přesvědčen, že se máme k čemu vracet. Dnes nejsme na Velehradě jenom kvůli Janu Šrámkovi, ale abychom si vzpomněli na všechny další, kteří mu pomáhali, na ty, kteří pro
tyto hodnoty trpěli, byli vězněni, mučeni a zavražděni.
Pavel Bělobrádek
Nový HLAS děkuje za poskytnutí fotograﬁí panu profesoru Pavlu Markovi z Univerzity Palackého v Olomouci.
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NAŠI POSLANCI

Ochrana zaměstnanců
supermarketů
Zasluhují si zaměstnanci supermarketů větší
ochranu? Mají právo být se svými blízkými
aspoň o státních svátcích? Tyto otázky si kladl předseda poslanců KDU-ČSL Jiří Mihola předtím, než předložil pozměňovací
návrh k novele zákona o omezení prodejní doby v maloobchodě
a velkoobchodě. Doplnil v něm dny, kdy by měli mít zaměstnanci volno, o celkem 13 dní: státních svátků. „Státní svátky bychom
měli vnímat jako něco, k čemu se hlásíme, co nám připomíná
naši kulturu, historii, kořeny. Možnost je tak i prožívat by měli
mít všichni,“ říká. Protiargumenty? „Omezení není třeba, lidé
rádi pracují i v neděli a o svátcích.“ „Hospodářské škody a vyšší
nezaměstnanost.“ „Co se stát plete do vztahu zaměstnanců a zaměstnavatelů?“
V sektoru velkoobchodu a maloobchodu pracuje 800 000 lidí.
„Navrhovaná změna se
týká velké části z nich
a měla by vést k lepšímu
skloubení jejich rodinného a pracovního života,“
říká Mihola. Argument,
že si mají podobné věci
dojednat prostřednictvím kolektivních vyjednávání a odborů, není
úplně férový: „Prodejní
řetězce, často nadnárodní, mají velkou sílu a je
potřeba stanovit určitá
pravidla a řád,“ zdůrazňuje a podotýká, že obdobnou regulaci, jakou navrhuje, mají v zemích jako Německo, Francie, Španělsko, Rakousko, Maďarsko,
Polsko, Belgie, Anglie, Finsko atd.
Ani výtka, že jde o zásah státu do toho, co by mělo zůstat na svobodné domluvě účastníků trhu, neplatí. Návrhem se omezuje
prodejní doba pouze obchodů s velkou prodejní plochou. Drobných konzumů, restaurací a obchůdků se nedotkne. Obdobně
neobstojí argument, že vzniknou hospodářské škody nebo se
zvýší nezaměstnanost. „V řadě evropských zemí, které jsou na
tom hospodářsky o hodně lépe než my, u nichž se můžeme inspirovat a které mají rozvinutější svobodný trh, jsou prodejní doby
regulovány. Není to tam vnímáno jako nějaké jho, omezení či
zásah do podnikání,“ řekl ve Sněmovně Mihola. Impuls podle
něj naopak dostane volnočasová ekonomika, hlavně podnikání
v oblasti cestovního ruchu.
Základním motivem ale zůstává větší ohled na zaměstnance.
„Říká se, že prodavači nebo zaměstnanci jsou ve sváteční dny
mnohonásobně zaplaceni, že se jim to bohatě vyplácí a že vlastně
chtějí, aby mohli o svátcích trávit celé dny bez rodiny. Já jsem takového dojmu nenabyl a to jsem se ptal na několika místech a několika desítek lidí. Myslím tedy, že zaměstnanci tuto změnu uvítají,“ prohlásil před poslanci Jiří Mihola. Perlička na závěr. Krátce
po odvysílání pořadu ČT „Máte slovo“ 17. 3. ho v Brně v marketu
u Moravské zemské knihovny zastavil mladý prodavač: „To muselo být včera drsný, že? Ale bylo to fakt dobrý a díky!“ Taková reakce od toho, kdo není právě v komfortní situaci, potěší dvojnásob.
(pm)

Snadnější život
zdravotně postižených
K sociální politice mám velmi blízko díky jedenáctileté pracovní zkušenosti terapeuta, který se
věnoval lidem trpícím závislostí. Velmi nerad vidím, když se dějí
špatné věci na úkor těch, kteří se nedokážou bránit nebo pro to
mají omezené možnosti. V sociální oblasti je třeba mít zvýšený
zřetel na ty skupiny obyvatel, které jsou nejvíce ohroženy celou
řadou společenských rizik. A k nim patří zejména osoby se zdravotním postižením.
Situace lidí se zdravotním postižením se od 90. let rapidně zlepšila, ale stále není důvod usínat na vavřínech. Sám jsem na toto
pole vstoupil v době, kdy ministerstvo práce ovládal J. Drábek
(TOP 09) a kdy státní politika byla spíš asociální. Začal jsem spolupracovat s Václavem Krásou a Národní radou zdravotně postižených (NRZP ČR). Dopad Drábkových opatření na všechny sociální skupiny, včetně zdravotně postižených, byl alarmující. Hledali jsme protitah. Náš cíl byl novou legislativou pomoci narovnávat
životní a společenské podmínky zdravotně postižených, prakticky jim usnadňovat život a být ochráncem jejich práv.
Mé nynější úsilí na to navazuje. Ve spolupráci s NRZP ČR prosazuji novelu zákona č. 329/2011 Sb., díky níž dojde k odstranění
soudního přezkumu u nákupu motorových vozidel pro děti se
zdravotním postižením, resp. zdravotní pomůcky pro osobu se
zdravotním postižením. Stávající praxe je příliš zdlouhavá a procesně komplikovaná. Zbytečně zatěžujeme soudy i rodiny osob
se zdravotním postižením. Za efektivnější považuji ponechat fázi
přezkumu nároku na úřadech práce. Ty jsou podle zákonem daných kritérií a ve spolupráci s posudkovými lékaři schopny celou
žádost posoudit a rozhodnout v daleko kratším čase a za menší
byrokratické zátěže.
Změnu zákona se podařilo v Poslanecké sněmovně prosadit
ve zrychleném projednání. Senátoři jej vrátili s faktickými připomínkami a v době, kdy čtete tento Nový HLAS, čeká návrh konečné hlasování poslanců. Jsem vděčný za to, jak konstruktivně
se kolegové a kolegyně z Poslanecké sněmovny a Senátu postavili k řešení situace zdravotně postižených. Doufám, že to, co rodinám se zdravotně postiženými lidmi ztěžovalo život, už brzy
zmizí.
Jan Bartošek
místopředseda Poslanecké sněmovny,
poslanec za jižní Čechy

Lichváři musí z trhu pryč
Pro lidskou chamtivost docházelo (a někdy stále
dochází) u spotřebitelských úvěrů ke zneužívání
mimosoudního vypořádání pomocí rozhodčího řízení. Proto prosazuji do návrhu zákona o spotřebitelském úvěru, který právě projednáváme v Poslanecké sněmovně, zrušení rozhodčích doložek.
Pokud občan v sociální tísni nebo z neznalosti uzavíral smlouvu
o spotřebitelském úvěru, například kvůli dočasné ﬁnanční tísni,
mnohdy vůbec netušil, že ve smlouvě jsou uvedeni „spřátelení“
mimosoudní rozhodci, kteří rozhodují nezaplacené dluhy nebo
spory zásadně ve prospěch poskytovatele. Následně přišel „spřátelený“ exekutor a dlužník přišel o mnohem víc, než si půjčil.
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Jde o jednu z vyzkoušených predátorských praktik. Nezkušený,
bázlivý dlužník neměl šanci. Zástupce finančního arbitra říká:
„Mnohdy bych spor mezi věřitelem a dlužníkem rozhodoval jinak
než rozhodce: neplatností smlouvy. Nejspíš i soud.“ A právě v řetězci věřitel – rozhodce – exekutor spočívá trik predátorských praktik,
který zneužívá sociální tísně, nevědomosti či strachu dlužníků, kteří
se nedovedou bránit. My chceme zachovat trh se spotřebitelskými
úvěry, chceme ale také co nejvíc omezit jejich zneužívání. Jinými
slovy: Lichva není to, když někdo chce mít prospěch z půjčování
peněz a získat za to přiměřenou odměnu. Lichva je to, když někdo
bohatne z něčí nemožnosti vrátit malý dluh a ožebračuje dlužníka
mnohem víc. Někdy i o všechno.
Jaroslav Klaška
poslanec za jižní Moravu,
místopředseda podvýboru PSP ČR pro bankovnictví,
pojišťovnictví a ﬁnanční trhy

Čtyři děti a dost?
Poslanec Foldyna z ČSSD přišel s návrhem limitovat sociální přídavky počtem čtyř dětí. Každé
další dítě by podle něj už nemělo mít nárok. Jako lékař považuji
tento návrh za neetický a jako politik za diskriminační. Dám
k dobrému příběh ze svého bezprostředního okolí. Můj kamarád
ze střední školy vychovává se svou manželkou tři děti. Loni kolem
Vánoc poté, co se jeho žena vrátila z rodičovské do zaměstnání,
zjistili, že jsou opět v očekávání. U lékaře se potvrdilo, že čekají
dvojčata. Otázka je nasnadě: Pokud bychom vůbec o Foldynově

scestném návrhu uvažovali, bude mít dvojče „A“ nárok na přídavek, zatímco dvojče „B“ ne? A kdo bude rozhodovat o tom, které
z nich je „A“ a které „B“? Sám pan Foldyna?!
Vít Kaňkovský
lékař, poslanec za Vysočinu

„Vtipné“ reklamy
až po desáté
Zdálo se, že přes děsivé zprávy o teroristech
v Bruselu se v médiích dostane prostoru jen máločemu. To, že se nám ve Sněmovně povedlo prosadit omezení televizní reklamy na přípravky slibující zvýšený sexuální úspěch, určitý ohlas získalo. Ty reklamy se zpočátku jevily vtipné, s časem
ale inzerenti zkoušeli, kam až budou moci dojít. Projednávání samotného návrhu bylo pro mě cennou, i když smutnou zkušeností. Zejména v komunikaci s TOP 09 a ODS. Když jsem je před hlasováním požádal o podporu, odmítli mě a „ať to vyřeší trh“. Jeden
mě dokonce odbyl se slovy, že jsme „horší než komunisti“, když
chceme něco „pořád omezovat a nařizovat“. Co na to říct? Vzpomněl jsem si na rozhlasové vystoupení Maxe Kašparů, kde řekl:
„Pýcha se změnila ve zdravé sebevědomí. Hulvátství ve svobodu
projevu. Neúcta k tradici je vítězstvím zdravého rozumu. … Ze
smilstva jsme udělali boj proti neurózám a z okrádání svobodný
trh. A to je babylon.“ Jsem pro rozvoj osobnosti, pro svobodu projevu i pro soukromé podnikání. Proti pýše, hulvátství a okrádání
druhých se ale postavit musím.
Petr Kudela
poslanec za Moravskoslezský kraj
R E K LA M A

N A Š I S E N ÁT O Ř I

Senátoři vyzvali
prezidenta
ke zdrženlivosti
■ 3. 3. / Senátoři z klubů KDU-ČSL
a nezávislí a STAN prosadili usnesení,
kterým vyzvali prezidenta Zemana
k chování, které bude sjednocovat
společnost a nebude ohrožovat naše
spojenecké mezinárodní svazky. „Nechceme při vystoupeních pana prezidenta zažívat pocit studu,“ uvedl lakonicky Petr Šilar, předseda senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí.
„Usnesení žádá prezidenta republiky,
aby neopomíjel roli, kterou ve společnosti má, tedy sjednocovat a zmírňovat v ní konflikty,“ doplnil ho senátor
Václav Hampl.
Petra Klechová

Senát / I. připomíná
a) že prezident republiky není podle
ústavního článku 54 odst. 3 z výkonu
své funkce odpovědný a jeho činy
a výroky jsou ve smyslu mezinárodního práva České republice přičítány,
protože ústavně vrcholným orgánem
výkonné moci je vláda. Prezident republiky by měl být ve svých vyjádřeních natolik zdrženlivý, aby nemohla
vzniknout žádná pochybnost ohledně
ohrožení spojeneckých závazků
České republiky a její ústavně deklarované hodnotové orientace.
b) princip vzájemné loajality ústavních
orgánů, podle kterého při výkonu svých
kompetencí jsou ústavní orgány povinny harmonicky spolupůsobit a zdržet se
všeho, co poškozuje vážnost funkce
a oprávněné zájmy jiných ústavních orgánů, či je dokonce ohrožuje.

II. konstatuje, že prezident republiky jako hlava státu má být garantem
řádu, s posláním společnost sjednocovat a zmírňovat v ní konflikty, a proto
by neměl z této své ústavní role vystupovat a svými projevy a činy společnost rozdělovat.

Daniel Fajfr (vlevo)
v diskusi o migraci.

Dialogem
proti strachu
a propagandě
■ 16. 3. / Místopředsedkyně Senátu Miluše Horská uspořádala pracovní snídani, na které se setkali senátoři se zástupci církví a humanitárních organizací pracujících s uprchlíky. Přišlo celkem 14 senátorů, mj. Petr Šilar, Václav Hampl,
Zdeněk Brož a Zdeněk Papoušek z klubu
KDU-ČSL a nezávislí. Hlas církví reprezentovali předseda Ekumenické rady

církví Daniel Fajfr, nový plzeňský biskup
Tomáš Holub, synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý,
prof. Tomáš Halík, tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus a předseda
Ústředí muslimských obcí Muneeb
Hassan Alrawi.
„Ustavili jsme v Senátu platformu pro řešení imigrační krize. Sdružuje čtvrtinu senátorů napříč politickým spektrem. Chceme podpořit dialog a hledání konsenzuálních řešení, a tak jsme k jednomu stolu poDialogem proti
strachu
zvali zástupce křesťanských,
židovských
a propagandě
a muslimských obcí i humanitárních
organizací,“ uvedla důvod setkání místopředsedkyně Senátu Miluše Horská.
Přítomní se shodli, že společnou odpovědností politiků a církví a náboženských společností je bojovat se strachem z uprchlíků, který v české společnosti nabyl ohromných rozměrů. Strach a obavy začínají pociťovat i křesťané, židé a muslimové, kteří
v Česku dlouhodobě žijí. Zvýšená míra
strachu v české společnosti může souviset
s nezpracovanou vlastní minulostí. „Míru
strachu zvyšuje cíleně i propaganda: jak
tzv. Islámského státu, tak ruská,“ poznamenal Petr Šilar. Prostor pro obavy vzniká
také tam, kde lidé cítí, že nemají jasno
o své vnitřní identitě. O koordinaci konkrétních kroků při řešení migrační krize
jedná senátorská platforma také se zástupci ministerstev, obcí, Hospodářskou
komorou a odbory.
(pk)

Kandidují za nás do Senátu
■ 5. 4. / KDU-ČSL sama či ve spolupráci s jinými stranami vyšle do senátních voleb následující kandidáty. Uvádíme číslo a název senátního obvodu, jméno navrhovaného
kandidáta s jeho stručnou charakteristikou, případně poznámku, že jednáme u konkrétního kandidáta o podpoře jiného politického uskupení.
10 Český Krumlov Jitka Zikmundová

radní

13 Tábor

Jaroslav Hejl

projektant

22 Praha 10

Renata Chmelová

zastupitelka (s místní koalicí Vlasta)

43 Pardubice

Miluše Horská

místopředsedkyně Senátu (s Nestraníky)

46 Ústí nad Orlicí

Petr Šilar

předseda senátorského klubu

49 Blansko

Jaromíra Vítková

místostarostka Boskovic

52 Jihlava

Michal Stehlík

náměstek ředitele Národního muzea

58 Brno-město

Stanislav Juránek

senátor

61 Olomouc

Lumír Kantor

lékař-neonatolog

64 Bruntál

Vítězslav Maláč

lékař-chirurg

67 Nový Jičín

Petr Orel

agronom (se Stranou zelených)

70 Ostrava-město

Ilja Racek

režisér, publicista

76 Kroměříž

Šárka Jelínková

ředitelka centra pro seniory

79 Hodonín

Anna Hubáčková

starostka Ratíškovic
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Z REGIONŮ

ZVEME

Nezapomínáme
na oběti komunismu!

■ Dvě pozvánky na sobotu 14. 5. z Královéhradeckého kraje: Tradiční lidovecká pouť do Malých Svatoňovic se
koná od 9 hod. v kostele P. Marie Sedmiradostné. Po bohoslužbě s Janem Rybářem následuje beseda s předsedou
KDU-ČSL. Krajská organizace KDU-ČSL a europoslanec Zdechovský také hledají fotbalové nadšence, kteří by chtěli
v týž den v Hradci Králové kopat za tým
KDU-ČSL. Zájemci, hlaste se na e-mail:
tajemnik@mladikd.cz.
BLAHOPŘEJEME
■ Krásné jubileum oslavila v březnu sestra Albertina Herotová z Frýdlantu nad
Ostravicí. S přáním stálého zdraví, pohody a Božího požehnání jí přišel osobně poblahopřát předseda OV KDU-ČSL
Jiří Carbol.

STALO SE
■ 24. 2. / V předvečer výročí komunistického převratu přišli k pomníku pod Petřínem zapálit svíčku ti, kdo nezapomněli
na oběti těch, jimž diktatura komunistické strany vzala svobodu či život. Přítomné
pozdravil místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. Na osudové dny pro demokracii
zavzpomínal publicista, politický vězeň
a dlouholetý člen KDU-ČSL Josef Škrábek. Duchovní slovo pronesl rovněž politický vězeň, kardinál Dominik Duka. Svobodu a demokracii bereme někdy jako samozřejmost. Jsou ale křehké a jejich skutečnou hodnotu poznáme až ve chvíli, kdy
o ně přijdeme. Nedopusťme to! Jan Cieslar
■ 25. 2. / Dostupná zdravotní péče, ﬁnancování sociálních služeb i zaměstnanost byla hlavní témata návštěvy poslance Víta Kaňkovského na Pacovsku. V doprovodu krajského zastupitele M. Houš-
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ky navštívil Pacov a Lukavec, pacovskou Charitu i Domov důchodců v Proseči u Pošné. Zde se seznámil s originálním vybavením nového alzheimerovského pavilonu. Pro 40 klientů se tu nabízí
široká škála činností. Mimo jiné korzování po chodbách s retro hasičskou zbrojnicí a výlohou obchodu, která má oživit
vzpomínky na mládí.
■ 19. 3. / Tradiční setkání klubu komunálních politiků Olomouckého kraje
proběhlo v hotelu Hluboký dvůr v Hrubé Vodě u Olomouce. Setkání uspořádala krajská KDU-ČSL ve spolupráci s EAD.
Skoro 70 starostů a místostarostů z celého kraje se seznámilo s posledními novinkami v dotačních programech ministerstva zemědělství a z operačního programu životního prostředí. K přítomným
promluvil 1. místopředseda Marian Jurečka, akci po oba dny moderoval krajský
předseda Ivo Slavotínek.

VZPOMÍNÁME
■ Ve svých 89 letech
zemřel 25. 10. 2015
mezi svými blízkými na Ostravici bratr Václav Krpeš. Narodil se v r. 1926 v Doksanech nad Ohří. Po
válce vystudoval ﬁlozoﬁi a dějepis na Filozoﬁcké fakultě UK
v Praze. Od r. 1950 až do důchodu působil na ZŠ v Ostravici jako zástupce ředitele. Věnoval se regionální historii a svou
energii a rozhled uplatňoval i ve veřejném životě. V r. 2003 vyšly jeho Počátky
kláštera řeholních sester premonstrátek
v Doksanech nad Ohří, v r. 1999 Z historie obce Ostravice. Je spoluautorem publikace Vlastivěda okresu Frýdek Místek.

EUROPOSLANCI

Jak získat
přehled o migraci
29. 3. / Migrace dnes
není jedinou hrozbou,
které EU čelí. Další jsou
terorismus, válka na
Ukrajině (vnitřně vysídleno 1,5 mil. obyvatel),
krize eurozóny a Řecka
a možný odchod Británie z EU. Občané
čekají, že EU bude schopna reagovat.
A samosebou hledají, JAK reaguje.
Otázky na migraci a terorismus zaznívají i ve školách, hlavně při výuce občanské
výchovy. Najít dobré a komplexní informace je ovšem namáhavé. Také proto
jsem s Jiřím Miholou pozvala do Poslanecké sněmovny zástupce státní správy,
neziskového sektoru a učitelů. U kulatého stolu jsme diskutovali o umění vzdělávat v tématu migrace. Dobrým informováním totiž můžeme předcházet extrémismu a radikalizaci, jimž tak snadno
podléhají mladí lidé. Pravdivé informace naopak žáky vedou k univerzálním
hodnotám a ti pak lépe odolávají vnucování cizích názorů. Díky dobrým infor-

macím vyrůstají odpovědně uvažující
a jednající občané.
Michaela Šojdrová
místopředsedkyně Výboru
pro kulturu a vzdělávání EP

Jeden evropský
„techničák“
Státy EU si už brzy budou uznávat osvědčení o technické způsobilosti. Nejpozději v květnu 2018 vstoupí v platnost nařízení Evropské komise o vzájemném
uznávání technických kontrol. Dosud
si musel vlastník vozidla při přehlášení
auta do jiného členského státu EU zaplatit za nové osvědčení technické způsobilosti. Takto odpadne zbytečná byrokracie i čas strávený technickými prohlídkami. „Je to rozhodně krok správným směrem! Nová směrnice ulehčí motoristům
život a povzbudí dovoz kvalitních aut ze
zahraničí. Na vnitřním trhu odpadne nesmyslná dvojí technická prohlídka, která všechno prodražovala a zdržovala,“
komentuje novinku europoslanec Tomáš Zdechovský. Dobré rozhodnutí je to

Každý národ
si musí být vědom toho,
že si z valné části rozhoduje
o svém osudu sám.
Konrad Adenauer

Pavel Svoboda
předseda právního výboru
Evropského parlamentu,
předseda správní rady thinktanku IKDP
a vysokoškolský pedagog

i podle předsedy lidovecké dopravní komise A. Tesaříka, který by v tomto úsilí
rád pokračoval: „Každý, kdo jel na dovolenou do Chorvatska, potvrdí, jak drahé
dálniční známky jsou například ve Slovinsku. Měla by být možnost nakoupit
i tzv. evropskou dálniční známku, která
by lidem zlevnila cestu napříč EU.“
Eva Fruhwirtová & red

R O D I N A / napište nám svůj názor ! hlas@kdu.cz

Rodina = dítě a jeho rodiče,
NE „sociální skupina“
K NÁVRHU NOVELY ZÁKONA
O RE G IST ROVA NÉM PART NERST VÍ
Rodinu tvoří dítě a jeho rodiče. Život rodiny je chráněn naší Ústavou i mezinárodními úmluvami na ochranu lidských
práv. Proto musí být státem respektován,
chráněn a podporován. Tvoří ale rodinu
i svazky osob stejného pohlaví? Sociální
komise KDU-ČSL se opakovaně shodla na
odmítnutí nové definice rodiny jako „sociální skupiny“. Z čeho vycházejí autoři
novely zákona o registrovaném partnerství, ministři Dienstbier (ČSSD) a Pelikán
(ANO 2011), když tvrdí, že by právo mělo
reflektovat „nové pojetí rodiny“? Jejich
nová definice rodiny není výsledkem společenského konsenzu, ale jen závěr,
k němuž dospěla menšina lidí.

Nepodkopávejme základy
lidského společenství
V ministerské důvodové zprávě jsou na
stejnou úroveň jako osoby stejného pohlaví stavěny nesezdané páry s dětmi nebo samoživitelé. To je ale zásadní nedorozumění. Rodiče dítěte v nesezdaném páru jsou
biologickými rodiči dítěte. Obdobně dítě
samoživitelů má druhého rodiče opačného pohlaví, ať už je nebo není zapsán
v rodném listě. Oproti tomu osoby stejného pohlaví žijící v registrovaném partnerství biologickými rodiči dítěte nejsou a nemohou být. Přijmout navrhovanou novelu
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zákona by zasadilo ránu nejen křesťanským hodnotám, na které se KDU-ČSL odvolává, a tradičnímu modelu rodiny, který
hájí, ale především lidské přirozenosti. Tu
nelze měnit zákonem. Pokud to děláme,
podkopáváme základy lidského společenství. V dějinách to nepřineslo nic dobrého
a nic dobrého to nepřinese ani dnes. Má-li
Evropa přežít, musí hodnoty, na nichž vyrostla, posilovat, ne je ničit.

Diskriminuje se na základě
sexuální orientace?
Praxe dokazuje, že ne.
Jiná věta důvodové zprávy zní: „Vliv státu
na rodinný život rodičů a dětí musí být
prost jakékoliv diskriminace, mj. na základě sexuální orientace osob vychovávajících dítě.“ Autoři se nás snaží přesvědčit,
že je v praxi omezeno právní postavení
partnera rodiče vůči dítěti. Jejich tvrzení,
že „partner nemá právo na udržování
kontaktu s dítětem, když například v případě sporů je jeho kontakt s dítětem omezen, bez ohledu na vzájemné citové či jiné
vazby, které mezi nimi během jejich společného života vznikly“, je nepravdivé.
V novém Občanském zákoníku z roku
2012 se jasně říká, že „právo stýkat se
s dítětem mají osoby příbuzné s dítětem,
ať blízce či vzdáleně, jakož i osoby dítěti

společensky blízké, pokud k nim má dítě
citový vztah, který není jen přechodný,
a pokud je zřejmé, že by nedostatek styku
s těmito osobami pro dítě znamenal
újmu. Také dítě má právo se stýkat s těmito osobami, pokud tyto osoby se stykem
souhlasí“ (v par. 927). Platná právní úprava tedy problematiku kontaktu dětí s osobami blízkými řeší dostatečně.
Také další tvrzení, že „partner není v případě úmrtí rodiče dítěte osobou, která
bude o dítě pečovat a mít za něj odpovědnost, ale o této skutečnosti musí rozhodovat soud, což vnáší do rodiny obrovskou
míru obav a nejistoty“ je bezpředmětná.
Ano, rozhoduje soud, a je to dobře, protože musí vždy rozhodovat v nejlepším
zájmu dítěte. Je-li partner zemřelého rodiče dítěti osobou blízkou a mezi ním
a dítětem je citový vztah, soud vždy dítě
partnerovi rodiče svěří bez rozdílu, ať už
jde o registrované páry nebo o partnerské
soužití heterosexuálních jedinců.
Zvláštní právní úprava pro registrované
páry není namístě. Zastupovala jsem děti
u soudu v roli kolizního opatrovníka ve
stovkách případů. Pokud se takový případ
vyskytl, soud nikdy nerozhodl v neprospěch dítěte. Vzpomínám si konkrétně na
soužití dvou žen, kde matka desetileté dívenky svou partnerku opustila kvůli jiné
ženě. Dívka zůstala v péči partnerky
matky a u soudu se tento stav jen zlegalizoval tím, že bývalá partnerka matky dostala dívku do pěstounské péče a následně se stala její poručnicí.

Dítě má právo
na svou identitu
Součástí důvodové zprávy je rovněž analýza výzkumů, jak příznivý vliv má výchova
osob stejného pohlaví na výchovu dítěte.
To je ale naprosto irelevantní. Navrhovaná
právní úprava je v příkrém rozporu s právem každého dítěte na identitu a jeho kořeny, které je jasně deklarováno v článku 7
Úmluvy o právech dítěte („právo na jméno,
právo na státní příslušnost, a pokud to je
možné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči“). Pokud toto právo dětí popřeme
společně s tradičním modelem rodiny,
můžeme se brzy vrátit do prvobytně pospolné společnosti, kde se výchova dětí
rovněž odehrávala v sociální skupině.
A děti v ní také nějak vyrostly.
Blanka Vildová
Členka sociální komise KDU-ČSL.
Profesně se věnuje sociálně právní
ochraně dětí.

B O J P R O T I H A Z A R D U / napište nám svůj názor ! hlas@kdu.cz

PŘÍSNĚJŠÍ PRAVIDLA PRO HERNY
■ 13. 4. / Poslanci KDU-ČSL jednomyslně podpořili zpřísnění regulace hazardu.
Předkladatelem tří protihazardních zákonů bylo Ministerstvo ﬁnancí, kde má tuto
problematiku na starosti náměstek Ondřej Závodský, nominovaný KDU-ČSL. Co
přináší kompromisně schválený zákon?

1. Automaty zmizí z restaurací a budou jen ve specializovaných hernách.
2. O hernách budou deﬁnitivně rozhodovat obce (ministerstvo vydá jen
základní licenci).
3. K hraní se díky vzniku speciálního rejstříku nedostanou lidé pobírající
sociální dávky.
4. Omezí se nelegální sázky na internetu (registrace zahraničních
společností; blokace nelegálních stránek ve správním řízení).
5. Větší ochrana hráčů (limity na prohranou částku; konec nonstopů;
žádné prémie typu „nápoj či krabička cigaret ke hře zdarma“).
6. Vyšší zdanění technických her (automaty a videoloterijní terminály)
z 28 na 35 %.

5 kroků proti nelegálnímu hazardu
Naše městská část se jako jedna z prvních přihlásila k nulové toleranci. V centru,
na ose necelých 2 km, bylo v minulosti minimálně 13 heren se stovkou přístrojů.
Příjem z hazardu tvořil 8 % rozpočtu. Od roku 2012 se Libuš rozhodla pro „nulovou toleranci“. Přístrojům typu VHP, které povolovala MČ, byla povolení ukončena. Obdobně Ministerstvo ﬁnancí (MF), které povoluje ostatní přístroje typu
VLT, začalo aktivně ukončovat vydaná povolení.
Na konci roku 2014 jsem jako nová zastupitelka přišla na vánoční setkání se seniory. Místo vánočního stromečku blikaly
v restauraci hazardní přístroje… S vědomím, že je u nás nulová tolerance, jsem si
chtěla ověřit, zda tam vůbec smí být. To,
jak jsem následně postupovala, dávám
nyní k dispozici i vám.

terstvem, najdete zde: www.mfcr.cz/cs/
soukromy-sektor/loterie-a-sazkove-hry/
prehled-povolenych-zarizeni

přístroje povoleny obcí, resp. městskou částí? Odpověď vám dá ekonomický odbor na radnici. Mně řekli, že ne.
Povolení pro VHP byla všechna ukončena
(bývá tomu první rok po vyhlášení nulové tolerance).

3 Pokud nalezené přístroje ve výše uvedeném seznamu nenajdete a nebyly povoleny přímo vaší obcí, jde o nelegální hazard. Vodítkem může být i označení místa jako „Klub“, „Spolek“, příp. nápis „Vstup
jen pro členy klubu (spolku, sdružení…)“.
Sama jsem postupně objevila další čtyři
místa s nelegálním hazardem. Spolky a neziskové organizace „Hrou proti stresu“ či
„Život je hrou“ ve mně už názvem budily
úsměv… Jenže provozování nelegálního
hazardu je závažný trestný čin! Proto:

2 Dále: Můžou to tedy být stále povolené přístroje od Ministerstva ﬁnancí?
Teoreticky ano. Ukončování těchto povolení je časově náročné, odvolání provozovatelů se může protáhnout i na léta –
a během této doby máte na obci stále povolené přístroje. Kolik a na jaké adrese je
ve vaší obci přístrojů povolených Minis-

4 Objevíte-li podobný spolek či o. s., dejte podnět na Policii ČR. Provozuje-li přístroje např. hostinský, měla by s ním vaše
obec či MČ zahájit správní řízení a udělit
pokutu podle zákona o loteriích (až 150
tis. Kč). Obce a městské části mají podle
stanoviska ministerstva ﬁnancí povinnost
kontrolovat, zda se na jejich území nevy-

1 Ptejme se nejprve: Můžou být tyto

skytují nelegální přístroje. Jinými slovy:
mají vykonávat státní dozor nad přístroji, jejichž povolení by byly oprávněné vydat – i když už žádná povolení nevydávají.

5 Do zmapování míst, kde se přístroje objevují, je vhodné zapojit veřejnost.
Radnice či zastupitelé můžou v obecních
novinách zveřejnit adresy či mapy povolených přístrojů. Pokud občané narazí na hazardní přístroje mimo toto schéma (třeba v hospodě), dočtou se ve vašich obecních novinách i to, kam se obrátit (policie, odbor úřadu).
Můj návrh, jak zapojit veřejnost, převzalo
i ministerstvo ﬁnancí a užívá ho k osvětě na dalších místech. Požádala jsem MF
také o podrobnou metodiku pro obce,
která výše uvedené kroky obcím objasní
a usnadní (vznikne do léta t. r.). Je odpovědností nás, lidoveckých zastupitelů
či aktivních členů, netolerovat toto nelegální podnikání, všímat si svého okolí a zapojit do všeho i obec.
Vždyť hazard – a ten nelegální obzvlášť – těží z lidského neštěstí.
Pavla Tůmová
zastupitelka v Praze-Libuši,
pavla.tumova@gmail.com
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ŽENY V POLITICE

Půjdou matky do důchodu s pláčem?

Chceme, aby rodinám
zůstávalo více prostředků
v době výchovy.

■ 3. 3. / Pražské Sdružení žen KDU-ČSL
uspořádalo v paláci Charitas seminář
„Půjdou matky do důchodu s pláčem?“.
Na akci, jejímž cílem bylo vyzdvihnout
přínos rodičovství pro důchodový systém, přišli zástupci neziskových organizací, akademického světa, politici i veřejnost. Hlavními řečníky byla ekonomka Ilona Švihlíková, zástupce KDU-ČSL
v důchodové komisi při MPSV Otakar
Hampl a členka sociální komise KDU-ČSL
Blanka Vildová.
V úvodu se I. Švihlíková zaměřila na nové
ekonomické trendy, které výrazně zasáhnou trh práce (postupující robotizace
a automatizace průmyslu). Nezaměstnanost, nízké až záporné výnosy v soukromém zhodnocování a demograﬁcký vývoj výrazně ovlivňují ﬁnancování důchodového systému. Situaci žen shrnula lakonicky: „Chudoba je rodu ženského.“
Děti zatím pro matku představují základní nevýhodu na trhu práce. Ženy pracují bez jakéhokoli ocenění na své „druhé
směně“ doma až o 10 hodin týdně víc než
muži. Čtvrtina žen pracuje v sektorech
postižených pracující chudobou. Jako řešení se nabízí vyšší oceňování pečujících
profesí a změny v důchodovém systému
zohledňující nejen kariéru, ale i výchovu „nového plátce“. Pojistný systém by
měl být doplněn systémem solidárním,
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zohledňujícím péči o děti. Zdrojem pro
jeho ﬁnancování by mohla být daň z ﬁnančního kapitálu.
O. Hampl poukázal na fakt, že průběžný důchodový systém je pro stát nejbez-

pečnějším řešením. Zaměřil se na transfery mezi rodinou a státem a potvrdil
skutečnost, že rodiny ﬁnancují stát, a ne
naopak. Podpořil diferenciaci sociálního pojištění, aby rodinám zbývalo víc ﬁnančních prostředků v období výchovy.
Co by podle něj matkám přineslo vyšší
důchod? Jednak možnost partnerů sdílet
vyměřovací základ, jednak boniﬁkace za
počet vychovaných dětí.
B. Vildová poukázala na důležitost výchovy budoucího plátce v systému. Kromě faktu, že se rodí stále méně dětí, narůstají sociálně patologické jevy, které
ochromují výchovu dětí v rodině a produkují značný počet lidí závislých na pomoci společnosti. Příkladem je dvojnásobný nárůst počtu týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí za poslední
léta, který souvisí s rozvratem rodin a jejich propadem na sociální dno. Podle sociální komise KDU-ČSL musí být vyzdvihnuta celodenní péče o děti, jež nesmí být
ženě k tíži na trhu práce.
Seminář přinesl řadu cenných informací a poznatků, které by se měly dále rozvinout směrem k legislativním řešením.
Matky by skutečně neměly odcházet do
důchodu s pláčem.
Beatrix Sviezeny

Jak na kvalitní
volební kampaň
První dubnový víkend strávily tři desítky osob intenzivní přípravou na
volební kampaně. V Havlíčkově Brodě proběhl pilotní ročník Volební
akademie žen (VAŽ), který se svým
týmem a ve spolupráci s KDU-ČSL
a EAD připravila senátorka M. Horská. Program se skládal ze tří tematických bloků zajištěných 14 lektory
a pokrýval všechny aspekty volební
kampaně.

a protokol (včetně formální večeře) pod
vedením F. Roba z Diplomatické akademie. Osobní image probírala stylistka
V. Fetisová. O obsahu naší politiky a hodnotách přednášeli politolog V. Hanáček,
poslanci Kaňkovský a Mihola a náměstkyně primátora Brna K. Liptáková. Součástí víkendu byla i skupinová práce: zadání reálné kampaně, na které studentky pracovaly ve skupinkách a kterou na
závěr prezentovaly.

První blok se věnoval marketingovým
nástrojům a plánování kampaně. Tři dny
s našimi ženami strávila americká konzultantka Kristina Wilforeová. Studentky se učily plánovat volební kampaň, komunikovat s médii a správně užívat marketingové nástroje (Facebook aj.). V druhém bloku jsme se zaměřili na etiketu

Volební akademie žen dává dohromady
ženy se zájmem o veřejné dění a prakticky je připravuje na volební klání. V dalších deseti letech, kdy budou každý rok
volby, jsou investice do lidského kapitálu nesmírně důležité. Kéž to povede i ke
zvýšení počtu žen v politice.
Václav Pláteník

A N K E TA

Čtenářská anketa: Jak se Vám líbí Nový HLAS?
CELKOVÝ POČET ODPOVĚDÍ

TIŠTĚNÉ 54

WEB 112

CELKEM 166

22
31
1
0
0

39
66
1
1
0

61
97
2
1
0

50
3
1

99
2
7

149
5
8

30
24

70
31

100
55

4
7
27
16

23
28
36
10

27
35
63
26

53
1
6
1

66
3
4
11
5

119
4
4
17
6

6
48

18
65

24
113

23

33

56

28

33

61

11

6

17

21

28

49

23
10

45
0

68
10

Celková spokojenost/nespokojenost:
• velmi spokojen(a)
• spokojen(a)
• nespokojen(a)
• hrubě nespokojen(a)
• mnoho nečekám, časopis nepřekračuje průměr
Obrazová podoba časopisu se mi:
• líbí
• nelíbí
• zdá průměrná
Jsem:
• muž
• žena
Je mi:
• 20–40 let
• 40–60 let
• 60–75 let
• 75 let a více
NH čtu:
• pravidelně, skoro vždycky
• nepravidelně, nemám ho objednaný
• náhodně
• jen tištěný
• z webu KDU-ČSL
O propagaci a šíření NH:
• se z různých důvodů nesnažím nebo nechci snažit
• se přiměřeně svému času a silám snažím
Pokud ano, jak?
• mezi svými příbuznými
• mezi těmi, s kterými se často vídám (typicky sousedé, přátelé,
kolegové v zaměstnání, kamarádi a kamarádky)
• v anonymním prostředí (stolek v čekárně u lékaře, plochy
na časopisy na veřejných místech, v dopravních prostředcích atd.)
Dobrovolný příspěvek 200 Kč na 5 čísel ročne:
• považuji pro sebe za přijatelný a můžu dát i víc
• se mi zdá z různých důvodů tak akorát (dávám dary i jinde,
nemám tolik volných finančních prostředků, priority vidím i jinde)
• je příliš velký
Hodnocení rubrik dle důležitosti
(nejnižší číslo = nejvíc důležité):
Aktuální kauzy 2,46 / Slovo předsedy 3,74 / Naši ministři 4,24 /
Komentáře 4,27 / Naši poslanci 4,94 / Obzory 5,56 / Naši senátoři 6,06 / Regiony 6,6 / Eseje a recenze 6,95 / Fotostrana 7,01
/ Zprávy na 2. str. 7,29 / Partnerské organizace (ženy, mladí, senioři) 7,73.
Chci nově
Info o akcích v kraji / řemeslo žije / jak je na tom KDU-ČSL s ﬁnancemi / příspěvky ze života místních organizací / krátké zprávy o našich nejstarších členech / stručné představení dalších křesťanskodemokratických stran v EU / úspěchy komunálních politiků

/ vlastní karikatura nebo vtip / nepříjemné otázky našim politikům
/ obnovit Obzory.
Chybí mi
VÍCE: avíz k akcím v kraji, o našich političkách, info o činnosti MKD
a našich europoslanců, dobrých příkladů z obcí / témata, která hýbou obcemi (odliv mladých) / chutný recept od známé osobnosti KDU-ČSL / info o změnách zákonů, stačí číslo a paragraf / seriál o historii KDU-ČSL / celostránkové rozhovory s našimi představiteli do vývěsky / křížovky nebo sudoku / rady a návody na akce
/ jak plníme volební program / cyklus, jak odhalit dezinformace
v médiích / odborné analýzy / větší mezinárodní přesah / fotosoutěž pro členy.
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Budete „Dobrý HLAS KDU-ČSL“?
Přispějte i letos na Nový HLAS!
Milé čtenářky, milí čtenáři,
děkujeme za Vaši důvěru, s kterou berete do ruky zpravodaj KDU-ČSL, i za přízeň, kterou nám
mnozí z Vás prokazují povzbudivým slovem nebo ﬁnančním příspěvkem. Obojí je i letos na Vás.
Máte-li pocit, že 200 Kč je dobrou investicí na podporu dobrých zpráv o KDU-ČSL, budeme rádi
za jakýkoliv obnos. I letos zdůrazňujeme, že tento zpravodaj nevychází jenom pro ty, kdo nám
nějaké peníze pošlou. Jsme prostorem pro pozitivní vnímání lidovecké politiky – a tento časopis
slouží k rozšiřování tohoto prostoru. Jsme posly dobrých zpráv o křesťanskodemokratické
politice, o našich zástupcích v parlamentu, vládě i v zastupitelstvech. Jestli je to pro Vás dobrý
důvod, pošlete nám, prosím, malý příspěvek.
Zvažte i tuto nabídku. Pokud nám do 31. května 2016 na účet 2001210359/0800 pošlete
minimálně 2000 Kč (a nemáte státem, krajem či městem placenou funkci), na poděkování
rozšíříme ve čtyřech dalších číslech Nového HLASU tiráž o Vaše jméno slovy: „Nový HLAS
vychází s laskavou podporou pana … / paní… / manželů…“ Poslancům, senátorům, členům
vlády, krajským radním a radním krajských měst dopřejeme tutéž poctu při příspěvku 20 000 Kč.
Pošleme Vám i symbolické poděkování za to, že se z Vás stal „Dobrý HLAS KDU-ČSL“. Vděční
jsme ale každému z Vás, neboť pro leckoho může být obětí i stokoruna.
Předem děkuji jménem svým i jménem redakční rady za Vaši odpovědnost, starost a štědrost.
Pavel Mareš, šéfredaktor

NOVÝ HLAS
D O B R É Z P R ÁVY O K D U - Č S L
Žijeme v hektické době, kdy jsme denně zahlceni přemírou informací.
A i když svět není jen naplněný sluncem a pohodou, je pro mne Nový
HLAS poslem dobrých zpráv. Je to časopis, ze kterého dýchá optimismus
a radost. Tak je to, myslím, dobře.
Vít Kaňkovský
poslanec za Vysočinu
Objednejte

Z DA R M A

Informace o naší činnosti v Parlamentu a vládě. Komentáře.
Zprávy z českých a moravských krajů od lidoveckých starostů
a zastupitelů. Příloha Obzory pro křesťanskou kulturu
a konzervativní politiku. Impulsy od lidovecké mládeže, žen
a sen
seniorů. To vše, a ještě víc, je zpravodaj KDU-ČSL Nový HLAS.
Nemáte ho objednaný? Nevadí. Zašlete SMS ve tvaru NH JMENO PRIJMENI ULICE CISLO
MESTO PSC (vzor NH jana dvorakova bylinkova 32 praha 7 170 00) na číslo 731 140 909
a my Nový HLAS začneme doručovat na uvedenou adresu. Se stejnými údaji si ho můžete
objednat i e-mailem na adrese hlas@kdu.cz nebo na adrese Nový HLAS – redakce,
Palác Charitas, Karlovo nám. 5, 128 01 Praha 2.

SMS
ještě dnes přes
nebo e-mailem
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