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Z REDAKČNÍHO STOLU

Střet
Náš zpravodaj je nabitý zprávami o činnosti
našich poslanců a senátorů. Je radost vidět,
kolik pracovitých lidí v Parlamentu máme.
A nejen tam. Kolik poctivých zastupitelů, starostů a radních má KDU-ČSL v našich obcích
a městech! Po čtyřech letech, kdy jsme byli ve vládě a o našich
krocích se díky médiím vědělo „automaticky“, jsme opět v opozici. Možná až do června budou probíhat jednání o vládě s důvěrou Sněmovny. Vypadají zatím jako Babišovo výběrové řízení
na to, kdo se mu co nejlaciněji podvolí. Ve hře jsou KSČM,
ČSSD, SPD. O našich návrzích na případnou spolupráci ANO
nejenže nechce jednat, ale ani slyšet. Tím spíše je namístě ukázat, že umíme jít do politického střetu. Opozice znamená střet.
A důslednou kontrolu toho, co předvádějí „ti ve vládě“. Dobrá
opozice není hloupá. Vládní návrhy a kroky posuzuje tvrdými
daty. Umí si spočítat a pojmenovat dopady na ty, jichž se vládní
kroky týkají. Mějme to prosím před podzimními volbami na
paměti. Mobilizujme své síly už teď!
Pavel Mareš
šéfredaktor Nového HLASu

„Navrhnu zřízení sněmovního Doučovacího výboru
pro historii a fungování EU. Někteří poslanci to
potřebují víc než prase drbání.“
Marian Jurečka o poslanci Roznerovi

Bartošek na sjezdu CSU

Jan Bartošek a Markus Söder
Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek se týden před Vánoci zúčastnil jako čestný host sjezdu CSU v Norimberku. Doprovodili ho zahraniční tajemnice Markéta Filipová a předseda Mladých lidovců Filip
Chvátal. Kromě starých známých se tu setkal s osobnostmi, jež budou určující pro další směřování CSU. Konkrétně s bavorským ministrem ﬁnancí Markusem Söderem (50), novým lídrem CSU do zemských voleb v říjnu 2018, který na jaře vystřídá Horsta Seehofera na
pozici bavorského premiéra.
Ze sjezdových témat byly pro KDU-ČSL inspirativní bezpečnost,
e-Government, věda, výzkum a inovace, průmysl 4.0 a digitalizace,
v níž je Bavorsko celoněmeckým lídrem. V této oblasti už nyní existuje řada společných projektů, kde česká a bavorská strana těsně spolupracují. KDU-ČSL byla v minulém volebním období díky bývalé-
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mu místopředsedovi Sněmovny Bartoška garantem meziparlamentní spolupráce s Bavorským zemským sněmem, v jehož čele stojí místopředsedkyně CSU Barbara Stammová. V zájmu
prosperity naší země chceme být i nadále hnacím
motorem tohoto partnerství. Jan Bartošek se krátce setkal i s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, vyjednávající z kraje roku velkou koalici se sociální demokracií. Nechyběly ani milé
chvíle u zlatavého moku a lidové hudby: v tom
si jsou česká a bavorská kultura velmi podobné...
Markéta Filipová
zahraniční tajemnice KDU-ČSL

Pithart vyznamenán Kiskou

Petr Pithart přebírá od slovenského prezidenta
Řád Bílého dvojkříže II. třídy.
U příležitosti 25. výročí vzniku Slovenské republiky vyznamenal
slovenský prezident Andrej Kiska 25 osobností československého
veřejného života. Mezi oceněnými stál i bývalý premiér a předseda Senátu Petr Pithart (KDU-ČSL). Pithart v rozhovoru pro server Idnes.cz nejprve ocenil osobnost současného slovenského prezidenta a připomněl, že ho „řada lidí u nás v České republice Slovákům závidí, což je docela vzácný jev, kdy Češi Slovákům něco
závidí.“ Kiskovo vyznamenání pak vnímá jako paradox, protože
před pětadvaceti lety rozdělení tehdejšího společného státu Čechů a Slováků odmítal. „Je v tom velkorysost současné slovenské
politiky. Velkorysost, která mi imponuje a která mi strašně schází v Česku,“ prohlásil Pithart. „Slováci se dostali už v celé řadě
věcí před nás. Ty víc než dvě desítky let využili k posílení svého
sebevědomí. My Češi jsme vedle nich dnes ustrašený národ, který se bojí světa kolem nás. Slováci sice s potížemi, ale jdou vstříc
Evropě, té nejvlastnější Evropě.“ Petr Pithart rovněž ocenil, jaký
kus cesty Slovensko od rozdělení ušlo. Poukázal na to, že Slováci
„překonali tu velikou, nebezpečnou krizi, která se tehdy už netýkala jen jich, ale celé střední Evropy. A to ve volbách v roce 1998.“
A tím se od nás Slovensko liší, „že má za sebou velkou, překonanou, politickou i morální krizi.“ Pithart se domnívá, že „nás Čechy taková krize teprve čeká a že ji musíme dokázat překonat,
jako to dokázali Slováci.“
(red)
Omlouváme se za dvě faktické chyby v minulém čísle HLASu.
KDU-ČSL v Jihomoravském kraji ve volbách v roce 2013 získala
58 928, a ne pouze 27 643 hlasů, jak jsme uvedli ve sloupečku
na str. 9. Lapsus při úpravě textu vznikl i na str. 3 v rozhovoru
s předsedou. Správně text zní: „Asi nejvíce nás poškodil rozchod
se STANem. Rozchod ale jinak považuji za správný krok. Bez něj
jsme mohli být mimo Sněmovnu.“ Pavel Mareš, šéfredaktor

Naše číslo účtu: 2001210359/0800

e-mail: hlas@kdu.cz / www.kdu.cz
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Udělejme si jasno,
než nastanou tuhé boje
K jarním krajským programovým konferencím KDU-ČSL
Milé sestry, vážení bratři!
Po sněmovních volbách jsou za námi i volby
prezidenta. Jedny ani druhé nepřinesly překvapení. Na dvou nejvyšších postech naší
exekutivy stojí Andrej Babiš a Miloš Zeman.
Jaká je to zpráva pro budoucnost republiky,
jež letos oslaví 100 let od svého vzniku?
A jaká pro nás v KDU-ČSL?
Spojím obě odpovědi do jedné. Lidová
strana se zrodila brzy po vzniku ČSR (1919).
Historici potvrzují, že byla v časech svobody nejen pevnou součástí většiny vlád,
ale také bezvýhradnou oporou naší parlamentní demokracie. Lidovci dávali a dávají
přednost politické práci před populistickým
matením pojmů. Smírnému a obecně přijatelnému řešení před výstřelky a extrémistickými náladami. Dáváme přednost svobodě, náročné a poctivé diskusi a zastupitelské demokracii před zavíráním úst druhých, posloucháním vůdce na slovo a autoritářstvím. Inspirace platné i pro dnešek.
Po našem úspěšném angažmá v minulé
vládě nepřišel v říjnu 2017 výsledek, který
by nás opravňoval ke vstupu do vlády.
Stále trvá naše podmínka, že s trestně
stíhaným člověkem (a nemusí se jmenovat zrovna Babiš) do vlády nevstoupíme.
O různých variantách vlády s naší účastí
bez trestně stíhaných osob jsme však připraveni jednat. Hnutí ANO, jak několikrát

potvrdil sám Andrej Babiš, dává přednost
menšinové, nejlépe jednobarevné vládě.
Nejlépe vládě, opřené o ty, kdo mu vyhovují více i hodnotově. Návrhy na zdanění
náhrad církvím, na eutanazii, na adopce
dětí registrovanými partnery – to vše už
ANO navrhovalo v minulém období a my
s tím nikdy nesouhlasili.
KDU-ČSL ale neskládá ruce do klína. Naši
poslanci předkládají vlastní pozitivní návrhy,
aktivně jednáme s dalšími stranami. Hájíme
svobodu médií, ohrazujeme se vůči skandálním Okamurovým výrokům k táboru
v Letech. Máme také více času na vás a na
práci pro stranu, než když jsme byli ve vládě.
Budu konkrétní. V jarních měsících se budou
ve všech regionech konat krajské programové konference. Jejich obsahem by mělo
být prodiskutování základních programových a ideových témat KDU-ČSL, v souvislosti s podzimními volbami. Delegáti krajských konferencí obdrželi můj dopis a s ním
balíček dokumentů (požádat o něj můžete
své krajské tajemníky i vy). Balíček obsahuje
SWOT analýzu a zápis z lednového zasedání Programové rady KDU-ČSL v Lipnici
nad Sázavou, náš Volební program 2017,
Základní směry politiky KDU-ČSL na období
2017–2019, schválené loňským sjezdem
v Praze, a konečně výběr programových
témat CDU.

Než nastanou tuhé politické boje, je třeba
se sjednotit a promyslet jak otázky základní
ideové orientace KDU-ČSL, tak ožehavá
politická témata. Zkusme si proto prosím
každý z nás dát odpověď na tyto otázky:
1) Jsme dostatečně otevřenou stranou pro
osobnosti a myšlenky? Nebo bychom
se naopak měli více semknout ve svých
dosavadních pozicích?
2) Jaká témata z naší nabídky považujete
pro své okolí jako nosná? A která témata
z vaší zkušenosti rozhodují volby?
3) Které hodnoty si s námi mají lidé spojovat? Dokážeme jimi oslovit dostatečně
naše potenciální voliče?
4) Máme dál budovat značku KDU-ČSL?
Anebo máme dlouhodobě usilovat o silnou středovou stranu evropského střihu,
a to i za cenu určité liberalizace a rozkročení se?
Budu se spolu s vámi těšit na jejich společné promýšlení a na odpovědi během
krajských konferencí i jinak, například
mailem (predseda@kdu.cz). Pojďme do
toho spolu!
S pozdravem Zdař Bůh!
Pavel Bělobrádek
předseda strany a poslanec Parlamentu ČR

Oslovme ty, kdo mají možná ostych!
Milé sestry,
vážení bratři, přátelé!
Pro většinu z nás prezidentské volby asi nedopadly podle našich
představ. Ani současná situace ohledně vyjednávání o budoucí vládě nás nenaplňuje
optimismem. Neseďme prosím nečinně s rukama v klíně. Nebuďme skeptičtí a nepropadejme beznaději, ale aktivizujme se.
V letošním roce nás čekají komunální a senátní volby, které jsou tak důležité. Komunální volby jsou klíčové pro rozvoj našich měst a obcí. Senát představuje

důležitou demokratickou pojistku a může
bránit nežádoucím ústavním změnám.
Zvláště ve chvíli, kdy ANO, KSČM, SPD
a Piráti vedou diskuse o referendech, jež
by se týkaly například i vystoupení ČR
z EU, NATO atd.
Buďme prosím znovu aktivními, i když
chápu, že je to těžké. Rozhlédněme se
kolem sebe, zdali v našich rodinách, u našich přátel a známých nejsou lidé, které
bychom mohli oslovit a pozvat je, aby aktivně vstoupili do KDU-ČSL nebo se v našich barvách zapojili do podzimních komunálních voleb.

Přihlášku najdete na: www.kdu.cz/moje-kdu/stante-se-clenem

Podle mé zkušenosti lidé často čekají na
naše oslovení. Mají ostych a nechtějí vstupovat do strany bez výzvy někoho, kdo už
v KDU-ČSL je. Nebojme se někomu z našich blízkých, přátel či rodinných příslušníků dát přihlášku do KDU-ČSL a vyzvat
je, aby se aktivně podíleli na prosazování křesťanských hodnot v naší společnosti a na programu KDU-ČSL.
Děkuji mnohokrát za vaši ochotu a nasazení!
Marian Jurečka
1. místopředseda KDU-ČSL
a poslanec Parlamentu ČR

O programových konferencích a přeregistraci více na str. 18.
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JEDNÁNÍ O VLÁDĚ

Důvěru KDU-ČSL
Babišova vláda nemá
Má KDU-ČSL zájem o stabilní vládu s důvěrou?
Respektujeme ANO jako vítěze voleb. Na rozdíl od jiných KDU-ČSL
vládu s ANO nevyloučila, premiér v demisi ale s námi jednal jen
pár minut. Musí se ale splnit určité podmínky. Tou nejzávažnější je,
že ve vládě nesmí být trestně stíhané osoby. (Proč? Viz obrázek!)

Proč Babišova jednobarevná vláda nemá důvěru?
Andrej Babiš se vůbec nesnaží o většinovou vládu s důvěrou. Jde
mu přitom na ruku i Miloš Zeman, který potřeboval jeho podporu
pro znovuzvolení a dal mu předem zdarma a bez jakýchkoli
podmínek dva pokusy na sestavení vlády.

vláda

Proč byla Babišova vláda jmenována tak narychlo?
Důvodem nebyl respekt k výsledkům voleb, ale to, aby Babiš
mohl začít s personálními čistkami. Systemizace služebních a pracovních míst na ministerstvech (přesouvání či rušení úřednických
míst) musí proběhnout vždy do konce roku.

Premiér

Ministerstvo
spravedlnosti

Ministerstvo
vnitra

Trestně stíhaný premiér může svým vlivem personálně zasáhnout
do vyšetřování své kauzy. Proto mu nelze dát důvěru.

Jak Babišův postup hodnotit?
Pavel Bělobrádek říká, že Babiš postupuje s logikou podobnou
„nepřátelskému převzetí“ společnosti (= státu). Není třeba mít
většinu, stačí tzv. kontrolní balík (= počet poslanců), kdy se bez
vás ostatní nehnou a vy je můžete vydírat. Celou ﬁrmu (= vládu)
získáte s daleko menšími náklady, než kdybyste museli poctivě
vyjednávat o dosažení většiny. Tento scénář se naplňuje. Babiš si
nejdříve získal podporu regulátora trhu (= prezidenta). Ten mu
dal čas na druhý pokus o sestavení vlády až někdy do léta. (red)

K jednobarevné vládě
ANO není důvod

ANO dělá čistky
na ministerstvech

Trestní
stíhání

Policie

Státní
zástupce

Z VYSTOUPENÍ PŘEDSEDY KDU-ČSL
P. BĚLOBRÁDKA VE SNĚMOVNĚ
(10. 1.) „KDU-ČSL nevysloví důvěru menšinové
vládě hnutí ANO, protože neodráží demokratickou vůli občanů České republiky a aktuální
rozložení sil v Poslanecké sněmovně. Politické
hnutí, které obdrželo 30 % hlasů, nemá většinu.
Pokud 70 % občanů nevolilo hnutí ANO, není
žádný důvod k jednobarevné vládě, která si nevyjednala ani podporu, ani toleranci. Měla tady být už dávno většinová vláda, důležitá pro stabilitu České republiky. Není důvod
podporovat menšinovou vládu, zvláště když vyjednávání o vzniku
koaliční vlády, aspoň s KDU-ČSL, se dá za dva a půl měsíce počítat na minuty, max. na čtvrt hodiny. KDU-ČSL nikdy nevyloučila
možnou koalici s ANO. Není pravdou, že jsme odmítli vyjednávat.
Jsme na to připraveni, ale máme podmínky. Prosím, aby to bylo
respektováno a vždycky správně a přesně vyjádřeno. Snad začnou
další racionální jednání, aby tady vznikla většinová vláda s důvěrou a s programovým prohlášením, jež bude vypadat jinak, než
jako když pejsek a kočička vařili dort. (16. 1.) KDU-ČSL v programovém prohlášení spousta věcí chybí. Chybí nám skutečná prorodinná opatření, chybí nám věci, které se týkají bezpečnosti. Je
to vážné manažerské selhání předsedy ANO jako vítězné strany
i prezidenta republiky, že dopustil to, že se zdržujeme prvním,
beztak neúspěšným, pokusem o vládu.“
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21. 2. / „Hnutí ANO dělá přesně to, co roky kritizovalo: čistky na ministerstvech,“ prohlásil
1. místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Pár
okamžiků po svém nástupu do funkce odvolala
ministryně ﬁnancí Schillerová (ANO) náměstka
pro státní majetek a regulaci hazardu Ondřeje
Závodského. Oběťmi tzv. systemizace se stali
i další odborní náměstci: J. Jirsa na ministerstvu zemědělství,
T. Philipp na zdravotnictví a M. Pálková na vnitru. Účelovost
vyhazovů odborně zdatných náměstků doložil exministr zemědělství Jurečka před Sněmovnou už v lednu. Navzdory zaklínání
se tím, jak se má státní správa otevírat odborníkům zvenčí, rozprášilo hnutí ANO na resortu zemědělství sekci, kterou krátce
předtím vyzvedlo ministerstvo ﬁnancí „jako příklad vzorného
nastavení systému kontroly veřejných zakázek“. Stejně tak sekce
IT byla za ministra Jurečky obsazena člověkem ze soukromé
sféry, který nastavil transparentní systémy a uměl se u většiny
systémů vyvázat z vazalství ﬁrem, jež je resortu v minulosti
dodávaly. Stačí prosté srovnání. V roce 2013 vynakládal resort
zemědělství za IT celkem 637 mil. Kč. V roce 2016 činila tato
částka celkem 399 mil. Kč. „Za čtyři roky jsme tak oproti předchozím letům dokázali uspořit 900 milionů. Necelou 1 miliardu! Chcete-li nezávislé odborníky na IT, proč je pár hodin po
příchodu na ministerstvo vyhazujete?“ apeloval na Babišovu
vládu Jurečka.

POSLANCI

Jak bude vypadat zákon o střetu zájmů?
KDE SI LIDÉ VIDÍ D O TALÍŘE, NEPOTŘEBUJÍ SE UŽ S VLÉKAT
„Na podzim budou komunální volby.
Mám signály, že řada komunálních politiků už nebude kandidovat,“ říká poslanec Marek Výborný k důvodu, proč
připravil novelu zákona o střetu zájmů.
Pro KDU-ČSL je důležitá kvalitní správa
obcí a měst. Proto jsem 9. ledna uspořádal na půdě Poslanecké sněmovny pracovní kulatý stůl k problematice zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů. Chtěl
jsem, abychom s kolegy poslanci, senátory, starosty, se zástupci Svazu měst a obcí,
Sdružení místních samospráv, Ministerstva spravedlnosti, organizace Rekonstrukce státu a mnoha dalšími napříč politickým spektrem diskutovali o tom, jaké
problémy současná právní úprava střetu
zájmů přináší.
Zákon totiž dnes klade stejné povinnosti na
veřejné funkcionáře, kteří se politikou živí,
jako na ty, kteří pracují ve prospěch svých
obcí a spoluobčanů při svém zaměstnání,
po večerech, na úkor rodiny a svých koníčků. Tato disproporce, domnívám se, ohrožuje celou komunální sféru. Vždyť z 6258
obcí jich u nás je 89 % do 2000 obyvatel
a 77 % do 1000 obyvatel.
Většina starostů, místostarostů a radních
působí ve svých funkcích jako neuvolnění. Máme povinnost zajistit, aby tito zkušení komunální politici pod tlakem majetkových a příjmových přiznání, která
jsou dnes volně přístupná veřejnosti, byli
ochotní ve své službě a práci pro obce pokračovat!
Kulatého stolu se jako hosté zúčastnili
náměstci ministra spravedlnosti Michal
Franěk a Jeroným Tejc, předseda senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislých
Petr Šilar, hejtman Pardubického kraje
Martin Netolický, výkonný ředitel Svazu
měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal, starostové a primátoři řady obcí a měst. Zazněla tedy řada
konkrétních zkušeností z komunální sféry. Podrobně pohovořili starosta Dolní
Čermné Petr Helekal a manažerka Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko Lenka Bártlová. Právě oni jsou iniciátory prohlášení vyzývajícího ke změně zákona, k němuž se připojilo už více než 2500 obcí.
Vzhledem k blížícím se volbám jsme z řady
připravených podob novely zákona zvolili
tu, která má největší šanci na přijetí mezi

Poslanecká sněmovna, 9. 1. 2018.
Zcela zaplněný kulatý stůl na téma novely zákona o střetu zájmů.

poslanci. Z povinnosti podávat přiznání
o majetku, příjmech a závazcích chceme
vyjmout neuvolněné, tedy neplacené politiky. Zcela jistě nechceme snižovat transparentnost veřejného prostoru. Na malých
obcích, kde si lidé „vidí do talíře“, je veřejná kontrola zajištěna. Zároveň všechna klíčová rozhodnutí o nakládání s ﬁnančními
prostředky přísluší celému zastupitelstvu.
To, jak by měl registr oznámení vypadat
a jak by měl být přístupný, promýšlejme
dál. A hledejme rozumná řešení.

U mnoha kandidátů jde totiž o zásadní
otázku – zda vůbec v podzimních komunálních volbách kandidovat. Předseda Poslanecké sněmovny vytvořil záhy k tomuto tématu pracovní skupinu. Věřím, že navzdory negativnímu stanovisku vlády se
podaří přesvědčit poslance napříč sněmovnou o smysluplnosti této úpravy. Byla by
velká škoda ztratit tolik zkušených starostů a komunálních politiků!
Marek Výborný
poslanec KDU-ČSL za Pardubický kraj

Trestně stíhaní Babiš a Faltýnek
■ 19. 1. / Poslanci vydali Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání.
O zbavení imunity je požádala Policie kvůli kauze Čapí hnízdo. „Ctíme presumpci neviny. Poslanecká sněmovna ale nerozhodovala o vině a trestu. Pouze umožnila, aby orgány činné v trestním řízení dělaly svou práci a vyvrátily se všechny
spekulace. Ať se pravda ukáže,“ prohlásil předseda strany Pavel Bělobrádek. K nebývale ostrým vystoupením Andreje Babiše se vyjádřil poslanec KDU-ČSL a člen
mandátového a imunitního výboru Marek Výborný: „Byli jsme svědky čtyřhodinového napadání a pomluv, které nejsou důstojné této sněmovny a snižují naši
politickou kulturu. Slyšeli jsme naprosto skandální Babišův výrok, který ministr
spravedlnosti nevyvrátil ani nekomentoval – že je u nás možné objednat si trestní stíhání a dostat někoho do vězení. To by bylo za hranou právního státu! Chci
se zastat státních zástupců, protože orgány činné v trestním řízení se vůči podobným výrokům nemohou účinně bránit…“
(kdu.cz & red)

N O V Ý H LA S • B Ř E Z E N 2 0 1 8

5

POSLANCI

Umisťovat dvouleté
děti do školek
je nešťastné
Ptáte se na školky,
odpovídá Jiří Mihola
Ze Sněmovny vzešel návrh na zrušení
povinného posledního roku v mateřské
školce. Měla by se také zrušit povinnost
přijímat do školek dvouleté děti. Jaký je
postoj KDU-ČSL? Děkuji, Jitka Č., České Meziříčí.
Jitko, u povinného předškolního roku se
v minulém období málokdo držel tak zpátky jako já… Rodiny mají mít na výběr, i proto jsem prosadil možnost domácího vzdělávání. Po krátké době od zavedení tohoto opatření ale nejsem ochoten lacině zvedat ruku pro názor odpůrců. Zajímají mě
data a skutečné výsledky. K druhé otázce:
v programu máme dostatek míst v MŠ pro
děti od 3 let. Umisťovat do školek dvouleté děti je nešťastné kvůli zralosti, hygieně
atd. V rámci naší prorodinné politiky si ale
uvědomujeme potřeby těch, kdo dvouleté
a starší děti potřebují nutně
pohlídat: jde dnes skoro o 45
tisíc dětí. Proto chceme institucionalizovat dětské skupiny
a promýšlíme i další osvědčená řešení.

Jiří Mihola
poslanec KDU-ČSL za Jihomoravský kraj,
člen školského výboru

Pozor na experimenty
s přímou demokracií
Ptáte se na referendum,
odpovídá Marek Výborný
Komunisté, Okamura, ANO i Piráti mluví o přímé demokracii. Já mám k referendu ve společnosti mediálních vášní
spíše nedůvěru. Co si o tom myslí lidovci? Děkuji, Honza P., Praha-Hostivař.
Honzo, zákon o obecném referendu byl
jediným bodem jednání poslední Komise
pro Ústavu. Naše stanovisko se nemění.
Primárně: náš politický systém stojí na
zastupitelské demokracii a tak by to mělo
zůstat. Existenci zákona o obecném referendu si dovedeme představit za splnění
jistých podmínek. Konkrétně: 1) V referendu nelze hlasovat o vystoupení z EU
a NATO a o dalších závazcích vyplývajících z mezinárodních smluv. Dále o státním rozpočtu a daňových otázkách. O základních lidských právech a svobodách
a o paragrafovém znění zákonů. 2) K vyhlášení referenda by bylo nutné sebrat

podpisy 10 % oprávněných voličů. Diskutujme tedy o hranici 800 000 podpisů. 3) Aby bylo referendum platné, účast
by musela být kolem 50 % voličů. Důležité jsou i další parametry: závaznost; rozhodnutí Ústavního soudu
o formulaci otázky atd. Potěšilo mě, že radikální postoje SPD byly na jednání
ve zjevné menšině. Experimenty s přímou demokracií
nás tedy snad zatím nečekají.
Marek Výborný
poslanec KDU-ČSL za Pardubický kraj,
člen ústavně právního výboru

Azyl pro čínské
křesťany?
■ 18. 1. / Poslanci Jan Čižinský a Vít Kaňkovský interpelovali za klub KDU-ČSL
premiéra Babiše ve věci udělení mezinárodní ochrany pro sedm desítek čínských
křesťanů z důvodu politického a náboženského pronásledování. Babiš sdělil, že
ministerstvo vnitra o jejich osudu rozhodne velmi brzy (v době uzávěrky NH vešlo
ve známost, že 8 lidem bylo vyhověno a
70 žádostí bylo zamítnuto). Naši poslanci
poukazovali především na to, že všechny
zákonem uváděné lhůty byly při posuzování žádostí čínských křesťanů překročeny. Udělení azylu je přitom chápáno jako nepřímá výtka čínskému komunistickému režimu.

GDPR jako hrozba
Hrozba obřích sankcí za porušení ochrany osobních údajů v souvislosti se zavedením evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nenechala
chladnými lidovce na Vysočině. Ve spolupráci s advokátní kanceláří podpořili petici a vyzvali veřejnost i podnikatele
k jednotnému postupu. „Pracujeme i na
pozměňovacím návrhu k návrhu zákona
o zpracování osobních údajů. Chceme ze
sankcí vyjmout neziskový sektor,“ sdělil
poslanec Kaňkovský. V praxi se za nedodržení GDPR začíná obcím a ﬁrmám strašit milionovými sankcemi. Vše se svádí
na EU, ale ta ponechává státům poměrně volnou ruku.
Jan Mazanec
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Aby z bydlení nebyl luxus
Střecha nad hlavou začíná být pro stále větší procento české populace sociálně neřešitelným problémem. Především pro seniory, ale i pro aktivní mladé lidi, kteří přemýšlejí o založení rodiny nebo o prostém osamostatnění se.

Řešení dostupné
až pro 15 % obyvatel
Lidovecký projekt tzv. dostupného bydlení, který jsme představili už v minulém volebním období, by vyřešil bytovou otázku
zhruba 10 až 15 % obyvatel. Jde o řešení
investiční, kdy stát nesype miliardy do černé díry (jak tvrdošíjně prosazovala ministryně Marksová z ČSSD). A není ani třeba přijímat jakékoli nové zákonné normy
(jak neméně tvrdošíjně tvrdila ministryně Šlechtová z ANO). Nelze ani přijmout
stanoviska těch, kdo by rozdali až 120 000
bytů komukoli, kdo jen natáhne ruku.
Bydlení pro ty, kdo mají ﬁnanční zdroje
ať už z důchodu nebo z pracovního poměru, realizované ve spolupráci s městy
a obcemi, za investiční podpory státní po-

kladny, v minulých čtyřech letech neprošlo. Nic s tím asi neudělá ani jednobarevná vláda ANO, i když aktuální čísla jsou
alarmující. Podle CVVM začíná být pro Čechy pořízení bydlení (nájemního či vlastního) velkým problémem: „Získání bytu
představuje faktický problém a situace je
v tomto směru špatná pro 66 % dotázaných. Ještě horší je hodnocení možnosti
zajištění ve stáří – to je špatné pro 76 procent dotázaných.“

Nedostupné bydlení
je hazardem s budoucností
Přes velmi dobrou ekonomickou situaci
ČR, přes minimální nezaměstnanost je pořízení vlastního bydlení pro mladý zaměstnaný produktivní pár, který plánuje rodinu, nemožné. Na byt o velikosti 3+1 bez
pomoci rodičů nenaspoří. Ceny nemovitostí této velikosti začínají ve větších městech někde na třech milionech korun. Stát
sice volá po tom, aby se rodilo více dětí,
ale v době „levných peněz“ a ekonomické
prosperity pro to nedělá vůbec nic.

Snímek: Ondřej Koníček

Senioři na tom nejsou o nic lépe. Je nepředstavitelné, aby se při průměrném důchodu 11 500 Kč měsíční nájemné bytu
o 50 m2 v Brně či Praze pohybovalo mezi
13 až 16 000 Kč měsíčně. V silách měst
a obcí s podporou levných státních peněz
je postavit či zrekonstruovat takové objekty, ve kterých dosáhnou ceny pronájmů
ani ne poloviny těchto částek a kdy se nemusí čerpat žádné dotace.
Nedostupné bydlení je
jednou z příčin, proč rodiny oddalují početí prvního dítěte do vyššího věku
ženy. Vyřešit tento problém musí být naší prioritou. Jinak hazardujeme
s naší budoucností.
Jan Bartošek
předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL

Záměrné černé stavby musí pryč
Černé stavby lidem komplikují život.
Jsou vystavěné bez příslušných povolení. Stojí v místech, ve kterých stát nesmí. Hyzdí veřejný prostor nebo brání rozvoji lepší občanské vybavenosti.

Bourání by mělo být až poslední možností.
Snímek: Kenneth Walker

V Brně by měly černé stavby odstraňovat
městské části. Vyčleňování ﬁnancí na tuto
činnost je ale velkým zásahem do jejich
rozpočtu. Lze říci, že zákonná pravidla
bohužel nefungují. Fakticky se v Brně za
25 let nepodařilo zbourat jedinou černou
stavbu. Vytvořili jsme proto fond a nalili

do něj 10 milionů Kč. Městské části z něj
teď můžou čerpat prostředky.

Důsledně vymáhat právo
Naším hlavním cílem je zvýšit vymahatelnost platných právních předpisů. Nechceme bránit rozvoji města. Chceme se zaměřit na případy závažné a záměrné. Může
jít o nedodržení výšky domů v dané lokalitě, o vybudování stavby v ochranném
pásmu nebo na ploše určené k jiným účelům. Proč tento důsledný přístup? Obcházení pravidel vede nezřídka k tyranizování
sousedů a ti jsou nakonec nuceni se kvůli
černé stavbě odstěhovat.
Městské části fond vítají. Jejich zástupci
se se mnou již spojili, protože je to pro ně
naděje na řešení v dlouholetých bezradných situacích. O černých stavbách vědí
mnohem lépe než my z úrovně celoměstské. Je tedy logické, když chceme každé
bourání předem probrat a posoudit s dotyčnou městskou částí. Je nutné se seznámit s každou konkrétní situací. Demolovat se budou jen ty stavby, na které je vydáno právně platné rozhodnutí o odstranění stavby. Zbourání budovy stojí statisí-

ce korun. Ty budou městské části následně vymáhat. Když se jim to podaří, vrátí
peníze do fondu.

Stůjme za poctivými
Věděl jsem, že odstraňování černých
staveb je problém. Přesto mě překvapilo množství jednotlivých lidských osudů,
které ke mně doputovaly po zveřejnění
zprávy o vytvoření fondu. Když s městskými částmi odstraníme prokazatelně černé stavby, dáme tím jasné varování všem,
kdo chtějí obcházet předpisy: „Můžete tvrdě narazit!“
Město je prostorem pro všechny lidi. Vždy
budu stát za těmi, kteří staví podle pravidel a předpisů. KDU-ČSL
musí stát na straně těch,
kdo jsou poctiví a dodržují nastavená pravidla,
a naopak bojovat proti
nespravedlnostem a podvodům.
Petr Hladík, 1. náměstek primátora
města Brna, předseda odborné komise
KDU-ČSL pro efektivní správu země
a komunální politiku
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Migrace, Evropská unie
a Visegrádská skupina
O Č I M A M Í S T O P Ř E D S E DY K D U - Č S L O N D Ř E J E B E N E Š Í K A

V EU se musí změnit
azylový systém
■ Prezidentské volby ovlivnilo dosti podstatně migrační téma. Jaké kroky by Česko podle KDU-ČSL mělo v Bruselu prosazovat?
Zcela zásadní je prosazení takové reformy
azylového systému v EU (tzv. Dublin IV),
která nezměkčí náš azylový systém a ve
kterém nebudou povinné kvóty na přerozdělování běženců. Volný pohyb osob v EU
nesmí znamenat ztrátu kontroly nad migrací ze zemí mimo Evropskou unii. Někteří politici si myslím pletou ekonomickou migraci s dočasnou pomocí ohroženým lidem. Dále musíme tlačit na to, aby
hraniční státy Schengenského prostoru
lépe střežily vnější hranice. Prosazujeme
pomoc zemím v evropském sousedství,
ze kterých migranti přicházejí.
■ Proč klíčové státy západní Evropy nadále
podporují přerozdělovací mechanismus,
tedy migrační kvóty? Copak jednostranné prosazování kvót neoslabuje evropskou
jednotu a vazbu mezi západem a středem
Evropy?

Foto Lenka Klicperová, Jarmila Štuková,
NS Fontes, projekt Archa pomoci

Pokud bude EU tlačit na povinné kvóty, pak
zejména ve středoevropských zemích bude
narůstat nedůvěra k EU. KDU-ČSL jednoznačně a nejdéle ze všech stran kvóty odmítá. Nejenom proto, že jsou neúčinné a řeší
následky, nikoliv příčiny, ale především
z kulturních, náboženských a bezpečnostních důvodů. O tom, kdo bude žít na našem
území, si musíme rozhodovat sami. Evrop-
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ská civilizace stojí na křesťanských hodnotách. Islám je v mnoha ohledech v rozporu s těmito hodnotami a na to nesmíme zapomínat. Od všech příchozích musíme bezpodmínečně vyžadovat, aby dodržovali náš
hodnotový rámec a právní řád.
■ Nabízí Česko dostatečně silnou alternativu k tomu, co odmítá? Jsme aktivními hráči? Jak vypadá naše pomoc státům, které jsou problémem migrace a pašeráctví (africké země, Sýrie) zasaženy
nejvíce?
Pomáháme. A ne málo. Česká republika
poslala do různých misí od začátku uprchlické krize skoro 1000 českých policistů,
vojáků a expertů. I podle statistik Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu
(EASO) patříme mezi nejaktivnější členské státy. V rámci Frontexu bylo vysláno
už 200 policistů. Na základě dvoustranných dohod s Maďarskem, Slovinskem,
Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a Srbskem jsme poskytli 270 policistů a vojáků. Pomáháme samozřejmě i ﬁnančně, materiálně a poskytujeme zdravotnickou pomoc. To jsou fakta. A ta jasně ukazují, že solidární jsme.
■ Jako KDU-ČSL se odvoláváme na křesťanské kořeny Evropy. K nim patří i přijímání těch, kterým v jejich zemích hrozí
tvrdé pronásledování nebo dokonce smrt.
Maďarsko přijalo přes 1200 uprchlíků,
tedy lidí s neblahým individuálním údělem, který si zasluhuje naše přijetí. Není
právě pomoc skutečně ohroženým cestou,
namísto kolektivního neřešení situace?
Česko nikdy neodmítalo pomoct ohroženým lidem! To je falešná představa. My jen
pořád dokola říkáme, že o tom, koho přijmeme na svém území, si musíme rozhodovat sami. Je důležité vždy hodnotit situaci individuálně a vnímat osud konkrétního člověka. Na druhou stranu Česko nesousedí s žádnou zemí, kde by byla válka
či pronásledování, a není první bezpečnou
zemí. Proto pomáháme hlavně v těch zemích, které v této pozici jsou.

Prosazujme v rámci
V4 své zájmy
■ Visegrádská skupina vznikla původně
kvůli společnému začlenění těchto zemí
do euroatlantických struktur. Jaký význam má dnes? Jak se její úloha proměňovala v čase?
V současnosti je to fungující platforma pro
prosazování zájmů, na kterých se společně
shodneme. Ale i ve spolupráci se zeměmi
Visegrádu musíme být asertivnější. Tedy
více prosazovat své zájmy.

■ Je kritika migračních kvót ze strany V4
vhodným nástrojem k rozvíjení vzájemné spolupráce?
Ale to není otázka, jestli to je či není vhodné. Musíme pochopit, jak funguje vyjednávání uvnitř EU. Každý stát v Evropské
unii prosazuje své vlastní národní zájmy.
Proto každý členský stát hledá ad hoc nějaké spojence. A v otázce odmítání migračních kvót jsme své spojence našli v zemích V4. To je celé.
■ Kde bychom měli hledat další spojence?
Dnes dochází ke sbližování postojů mezi
zeměmi V4 a sousedním Rakouskem. Dalšími spojenci by mohly být ostatní postko-
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munistické země. Vidíme například značnou shodu postojů V4 s prioritami bulharského předsednictví.
■ Jak se staví rakouský lidovecký kancléř
Kurz k pozici Maďarska vůči migrační
krizi?
Podle nedávného setkání kancléře Kurze
s premiérem Orbánem lze usuzovat, že je
velmi podobný. Oba považují řešení migrační krize skrze systém kvót za neefektivní
a zdůrazňují křesťanské základy naší kultury. KDU-ČSL se může od rakouských lidovců
mnoho naučit. Ještě před rokem byli v preferencích pod dvaceti procenty. Zvolili si nového lídra a ten určil za hlavní volební témata: efektivní řešení imigrace; boj proti zneužívání sociálního státu azylanty a podporu
hodnotových kořenů Rakouska. Pokud chceme uspět tak jako rakouští lidovci, musíme
se také takto začít chovat. K tomu nám ale
nepomůže jen dobrá volební kampaň nebo
správně zvolený volební marketing. Musíme také nabídnout takové politiky, kteří jsou
v prezentaci těchto témat autentičtí.
■ Jak se dívat na kontroverzní rozhodnutí konzervativních vlád v Polsku a Ma-

ďarsku? Někteří mluví o cestě těchto
dvou zemí zpět na Východ. Je tato kritika oprávněná? V čem se situace v Polsku a Maďarsku podstatně liší od poměrů v Putinově Rusku?
I navzdory některým znepokojivým signálům je srovnání Polska a Maďarska s Ruskem přitažené za vlasy. Jsou to demokratické svobodné země s rozvinutou občanskou společností. Jsou pevnou součástí
EU, NATO a Západu, tak jak jej chápeme.
V Polsku, ani v Maďarsku nedochází k ničení demokratických institucí a na rozdíl
od Putinova Ruska v těchto zemích není
kriminalizována opozice.
■ Jak tedy na vývoj v Polsku a Maďarsku
reagovat?
Musíme v první řadě s našimi partnery
vstřícně komunikovat, snažit se pochopit
tamější situaci i jejich motivaci ke kontroverzním krokům a upozorňovat na to, co
by na nich mohlo být předmětem kritiky,
na kterou by sami doplatili. Hlavní je, aby
omezili silovou logiku většinových rozhodnutí a snažili se důležité reformní kroky
dělat více konsenzuálně.

Je třeba
●
●
●
●

reformovat azylový systém a zrychlit řízení s migranty i jejich návraty.
zabezpečit efektivní ochranu vnější hranice EU a Schengenského prostoru.
se podílet na obnově infrastruktury a veřejného pořádku v zemích sousedících
s Evropou, jako je např. Libye.
poskytovat humanitární a rozvojovou pomoc zemím původu migrantů i prvním
bezpečným zemím.
svádět boj s pašeráky lidí.

KDU-ČSL a spolupráce
se zeměmi Visegrádu
V4 má smysl
●
●
●
●
●

Blízký východ
na konci časů
(Academia 2016)
Světový terorismus jsme
měli desetiletí spojený
s Usámou bin Ládinem. Když ho v roce
2011 zabily americké speciální síly, mnohým se ulevilo. Přišlo ale něco mnohem
horšího. Usámu a al-Kájdu vystřídal
kolem r. 2014 ve zprávách tzv. Islámský
stát. IS rychle ovládl velká území.
Televize byly náhle plné jeho černých
vlajek a Toyot vybavených kulomety. IS
vytvořil fungující infrastrukturu, válku
vede nejen po zemi, ale i na sociálních
sítích. Kniha řeší ekonomické, politické
a náboženské pozadí vzniku IS. Odkrývá,
jak funguje mediální propaganda IS
(např. Twitter) nebo jak jsou do bojů
zapojováni zahraniční bojovníci. IS má
na svědomí ustrašenou reakci Evropanů
vůči islámu, je ale typickým příkladem
zneužití náboženství pro politické účely.
Jeho vůdci nejsou žádní zbožní muslimové. IS a další uskupení vznikají tam,
kde stát nefunguje: tam vzniká prostor
pro organizovanou zvůli.

Loretta
Napoleoni,
Obchodníci
s lidmi:

KDU-ČSL k aktuálním
problémům migrace
●

Islámský stát:

jako platforma pro spolupráci zeměpisně, kulturně i politicky blízkých zemí.
když bude hledat další spojence a bude své vize efektivně prosazovat v EU i NATO.
když bude společně postupovat proti návrhům a postojům, které snižují důvěru
občanů V4 v Evropskou unii (např. povinné kvóty).
pro KDU-ČSL, protože může u svých partnerů v rámci Evropské lidové strany
hledat podporu pro své postoje.
když se tyto země budou vzájemně inspirovat v tom, co vede k vyrovnání se
s vlastní minulostí a co posiluje důvěru občanů ve stát a demokracii.
Ptali se Vladimír Hanáček a Pavel Mareš

Jak džihádisté a ISIS
proměnili únosy a pašování uprchlíků v miliardový byznys
(Vyšehrad 2017)
Ekonomka a novinářka se ﬁnancováním
terorismu věnuje 15 let. V knize popisuje
únosy a pašování uprchlíků jako byznys,
jenž pomáhá přežít organizacím jako IS.
Byznysmeny v těchto špinavých obchodech jsou džihádisté a „zbožím“ uprchlíci ze zhroucených států (Afghánistán,
Irák, Libye) i z afrických a asijských zemí
(Ghana, Nigérie, Bangladéš, Pákistán
aj.). Pašování uprchlíků bylo přivedeno
k dokonalosti. Aby to autorka doložila, dává slovo těm, kdo vyjednávali
o výkupném, expertům na terorismus
i obětem únosů. Nezasáhnou-li evropští
politici proti pašerákům, migrační krize
neustane. Naopak bude narůstat xenofobie, volání po obnově hranic a vliv
extrémistických stran. Autorka ostře
hodnotí naivitu dobrovolníků a neziskovek, vydávajících se do nebezpečných
zemí. Kniha se obejde bez tupého zjednodušování, cenná je hlavně dobře zdokumentovanými konkrétními případy.
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POLITICKÝ STŘET

Okamura šlape po utrpení Romů v Letech

„Ten tábor nebyl
oplocen a ty
lidi tam měli
v podstatě volný
pohyb.“
Zdroj: Tomio Okamura, DVTV

Zlo vítězí, když
slušní lidé mlčí
Proč chce KDU-ČSL odvolat Tomia
Okamuru z vedení Sněmovny
■ 6. 2. / KDU-ČSL iniciovala odvolání předsedy SPD Tomia
Okamury z funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny, a to
kvůli jeho výrokům o obětech koncentračního tábora v Letech
u Písku. Existenci letského tábora skandálním způsobem zpochybnil i poslanec SPD Miroslav Rozner, když prohlásil, že jde
o „neexistující pseudokoncentrák“. Jan Bartošek ani celý poslanecký klub KDU-ČSL se s tím nehodlá smířit:
„V praxi se ukazuje, že zlo vítězilo vždy, když slušní lidé mlčeli.
A my jsme se rozhodli, že nebudeme mlčet k výrokům zástupců
SPD a učíníme konkrétní kroky. Odsuzujeme vyjadřování členů SPD. Odsuzujeme zpochybňování základní historické pravdy, kterou je holocaust, utrpení, týrání a smrt lidí v koncentračních táborech. Dochází ke znevažování utrpení obětí, jejich rodin, odbojářů, legionářů; všech, kdo byli mučeni a zabíjeni nacistickým režimem. Utrpení nerozlišuje, z jakého jste etnika, jakého jste vyznání a komu zrovna v politickém světě překážíte.
Situace nám začíná připomínat 30. léta. Dochází k nálepkování
některých skupin obyvatel, což vnímáme jako zásadní nebezpečí pro demokracii a budoucnost České republiky. Tajemník SPD
před svědky řekl, že Cikáni a Židi patří do plynu – SPD se od něj
bezprostředně poté nedistancovalo. Po výroku předsedy SPD,
zpochybňujícím utrpení lidí v koncentračním táboře v Letech,
jsme se rozhodli ke konkrétnímu kroku. Je pro nás důležité, aby
ve vysokých ústavních funkcích byli lidé, kteří ctí svobodu, lidská práva, demokracii, a nepřekrucovali historii.“
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Snímek: Muzeum romské kultury v Brně

Tábor v Letech • kapacita 400, reálně zde žilo
1145 osob • zemřelo zde 241 dětí, 3 chlapci,
4 dívky, 48 žen a 30 mužů • z Let do Osvětimi
transportováno 420 vězňů, většina zemřela.
Zdroj: Renata Berkyová, Romea

Děti v agónii,
mrtvolky pod
celtou
Ke lžím Tomia Okamury na adresu tábora
Lety u Písku se na svém FB proﬁlu vyjádřil
i mladý lidovec Šimon Heller. Ocitoval očitého svědka utrpení
v Letech, prof. MUDr. Františka Patočku (z knihy Milana Labudy
„Živý proti živým“): „Cikánské děti, kromě novorozenců a práce schopné mládeže, byly odděleny od rodičů ve dvou velkých
barácích, kde na pryčnách pokrytých shnilou slámou byly většinou ponechány svému osudu. Asi třikrát denně přinesla cikánská žena hrnec jakéhosi jídla, které rozdělovala při okraji pryčny. ‘Stravování’ cikánčat se podobalo spíše velmi bídnému krmení zvířat v zoologické zahradě. Většina dětí měla jen rozpadávající košilku, některé byly úplně nahé. Jedinou přikrývkou tohoto dětského stáda byla velká celtová plachta, která popravdě pro
všechny nestačila. Navzájem si ji přetahovaly, nejenom rukama,
ale i zubama. Abych zjistil skutečný stav hygieny pod celtou, celou jsem ji odkryl. První co jsem si s hrůzou uvědomil, byly dětské mrtvolky. Druhý, možná ještě hroznější byl pohled na děti
v agónii, některé v horečkách. Tady se přede mnou odkryl obraz,
který co do hrůzy předstihl nejstrašnější popis pekla…“ Fakt, že
člověk jako Tomio Okamura stojí při tiskové konferenci za znovuzvoleným prezidentem a ten ho žádá o podporu, nevěstí o naší
společnosti nic dobrého, dodává Heller.

O BZO RY
P Ř Í LO H A N O V É H O H LA S U
P R O K Ř E S Ť A N S K O U K U L T U R U A KO N Z E R V A T I V N Í P O L I T I K U
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Hybridní válka stojí na dezinformacích
JAK SE PROBOUZÍ PROTESTNÍ POTENCIÁL U OBYČEJNÝCH LIDÍ A CO Z TOHO VZEJDE

■ ALEXANDRA ALVAROVÁ
Začalo to nevinně. V roce 2013 si americký
novinář Robert Coalson v nenápadném
ruském časopisu Vojenskoprůmyslový
kurýr všiml pozoruhodného materiálu,
jehož autorem byl sám šéf ruského generálního štábu Valerij Gerasimov. Pro jeho
hlavní teze se vžil název „Gerasimovova
doktrína“ a na rozdíl od 80. let obsahovaly novinku, kterou umožňoval jedině
internet: kybernetický rozměr novodobého válčení. Gerasimovova doktrína se
stala otřepanou frází mezi experty, zůstala
však neznámá těm, na něž je propaganda
zacílena.
Gerasimovova doktrína je deﬁnována
jako nové metody válčení v informačním
věku, opřené kromě konvenční vojenské
agrese především o informační, psychologickou a politickou válku. Gerasimov
vychází z toho, že podobnou válku vede
Západ dávno proti Rusku – a Rusko se tak
musí jen bránit. U Rusů není tenhle rétorický trik nic nového, používají ho již od
30. let dvacátého století. „Voni si začali“
je tradiční startovací argument i v současných diskusích trolů (míní tím Západ,
Ameriku, Německo...). O tomto jevu žertoval ostatně už Karel Čapek: „Nepřítel se
pokoušel zákeřně střílet na naše letadla,
pokojně svrhující bomby na jeho město.“

Otrávit, rozzuřit, znechutit
Ale zpátky k podstatnému. Gerasimovovův článek o nových metodách války
soustředí veškerou pozornost na politická, ekonomická, informační, humanitární a další nevojenská opatření, směřující k probuzení protestního potenciálu
obyčejných lidí. Lidé musí být otráveni,

a vulgarismů ve veřejném prostoru, ztrátou zábran v nepsaných kodexech slušného chování.

Probuzení nevoličů

rozzuřeni, znechuceni a plni vzdoru.
Plnohodnotnou součástí vojenské doktríny se stává vědecký potenciál v sociálních a přírodních vědách. Dříve opovrhované „měkké obory“ lingvistika, historie,
psychologie, statistika, sociologie, demograﬁe, ekonomie, kulturní etnograﬁe, atd.
– to vše je zdrojem informací, které musíte
napřed o obyvatelích Západu shromáždit. Terén, který chcete dobýt, je totiž složen z informací. Ukrývají se v naší hlavě.
Jak myslíme, čemu věříme, které pohádky
máme rádi, které historické postavy obdivujeme, jakých selhání se bojíme – to vše
je pro analytiky důležité.
Až pak můžete tyto znalosti přetavit v akci.
Dezinformace, masové kampaně na sociálních sítích, spřátelení diskutéři. Výroba
politických skandálů, podlamování důvěryhodnosti politiků a jejich vydírání, organizování selhávání justice tak, aby to bylo
viditelné prostým okem. Vydírání, subverze v policejních a armádních složkách,
podlamování důvěry v média, vědu a fakta
– to celé podmíněno nepřetržitým sběrem
a vyhodnocováním informací. Ve viditelné
rovině se toto působení projevuje ve stoupajícím společenském napětí, stoupající
frustraci různých skupin obyvatel, rostoucí
agresivitě diskusí, přibýváním výhružek

Zajímavým aspektem hybridní války je
aktivizace „notorických nevoličů“, tedy
lidí, kteří ve zdravé demokracii nikdy volit
nepřijdou. Notoričtí agresivní nevoliči,
dezorientovaní, lidé bez práce, dlouhodobě na sociálních dávkách, bez vzdělání
nebo náhle padlí až na dno, volit nechodí
– a všichni jsou za to víceméně rádi, protože společnost řešit jejich životní situaci neumí. Není samozřejmě vina Rusů,
že se čím dál tím větší část středního
stavu na Západě i Východě propadá do
existenční a hodnotové nejistoty. Tento
strach z budoucnosti je velmi komplexní,
má mnoho podob v každodenním životě.
Rusové se jej naučili pouze využívat a tlačit na nejcitlivější body tak, aby lidé ztráceli sebekontrolu.
Jejich volební potenciál je děsivě destruktivní. Vždycky neomylně zvolí největšího
a nejhlasitějšího sprosťáka, populistu,
dadaistického ničitele. Jejich potřeba vulgarity a urážek, jejich představy ničení
establishmentu, „nakopnutí“ za jejich
pokažené nebo nenaplněné životy, by
měla být oprávněně naší noční můrou.
Kdo by se jimi ale zabýval? A tu se na scéně
objevili politici, kteří k nim cíleně mluví
a velebí je, pozvedají na významu a dodávají jejich „špatné náladě“ společenskou
prestiž. Čas od času jim nabídnou něco
násilného či vulgárního. Dostat tyhle lidi
k volbám je geniální tah.
Základním rysem Gerasimovovy války je
to, že je hybridní, kombinovaná. Žádný
prostředek války nemá vrch nad ostatními,
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D E Z I N FORMAC E A FAK E NEWS
účinek se skládá z působení mnoha faktorů naráz. Ani sama propaganda není
sama o sobě hlavním zdrojem vítězství.
Bez psychologických operací, kompromitujícího ovlivňování politiků, soudců,
veřejně činných osobností, ﬁnančních
operací, vydírání a korupce by nebyla nic
platná a zůstala by neúčinná.

Nenávistné rozdělení
na „my a oni“
Když jste v hybridní válce dobří a propaganda dělá, co má, společnost si napříč různými sociálními skupinami začne připadat
ohrožená, opuštěná svými lídry a rozdělená
na my a oni. Bojových linií je na počátku
více, ale časem se zredukují na jednu. Dva
znepřátelené tábory jsou důležitý základ
funkční manipulace. Důležité je, aby nenávist mezi nimi dostávala „čerstvé maso“
a nebylo možno spustit myšlení. Sluníčkáři
a náckové. Gender-džihádistky a šovinističtí
burani. Potratové vražedkyně proti tmářským pánbíčkářům. Každou vlnku sporu
lze přefouknout do nesmiřitelného tsunami.
Stačí mít ty správné textaře a správné marketingové nástroje na internetu. Nenávist
se postupně začíná slévat a v každé zemi
se nakonec zformují dva tábory. Bez nepřítele – ano, musí existovat nějací „čmoudi“,
muslimové, „multikulturalisti“, feministky,
„pražská kavárna“, neomarxisti, „odtržené
elity“, „zkorumpovaní politici“, Židé, Němci
(kdokoli chcete) – je propaganda neproveditelná. Jejím nezbytným potenciálem je
strach a jeho věrný spojenec hněv.

Ukrajinský případ
Naostro vyzkoušena byla tato opatření na
Ukrajině. Nejprve přišlo „ukrajinské jaro“,
tedy pokus přiblížit se Západu ve fungování
právního státu a obchodu. Moskva správně
usoudila, že touha po Evropě pro ni nedopadne dobře a aktivovala své lidi uvnitř
ukrajinských bezpečnostních složek. Mrtví
na náměstích byli jen předehrou k bleskově
připravenému plánu. Raději válku než další
ztrátu vlivu, rozhodli se v Moskvě. Do země
vstoupili příslušníci ruských speciálních
jednotek a námořnictva. Tento předvoj byl
oblečen v uniformách, které nenesly žádné
znaky státu, který je vyslal. Proto se jim
na Ukrajině začalo říkat „zelení mužíčci“.
To paradoxně není vynález Putinův, ale
Leninův. Když v roce 1920 okupovala Rudá
armáda Polsko, navrhl Lenin, aby se vojáci
převlékli do neutrálního oblečení, pověsili
na okupovaných územích všechny kulaky,
katolické faráře a všechny majitele půdy.

děje, říkali. „V jediném dni vyprodukovaly ruské TV kanály ty nejšílenější historky, jaké si umíte představit,“ uvedla
později bývalá ukrajinská ministryně pro
informatiku a informační politiku Tatiana
Popovová, „je hrozná škoda, že jsme na ně
nedokázali včas adekvátně reagovat. Byli
jsme zpočátku tak bezradní... ty lži nám
zprvu připadaly směšné.“

Mělo to vypadat, že to udělali vzbouření
farmáři.
Na Ukrajině to bylo stejné. Bryskně byli
angažováni místní, kteří sehráli roli „separatistů“. Od této chvíle se nedílnou součástí válčení stává propaganda, jejíž hlavním cílem je a) rozzuřit ukrajinské Rusy
a popudit je proti Ukrajině; b) na mezinárodní scéně znejistit lídry států, podlomit
jejich schopnost pojmenovat správně, co
se na Ukrajině děje, a inﬁltrovat masivně
všechny Ruskem ovládané mediální zdroje
jinou jazykovou a obsahovou verzí. Dnes
se tomu říká „alternativní fakta“.

Použití otevřené vojenské síly je v návrzích Gerasimovovy doktríny určeno primárně až na závěr vzniklého konﬂiktu,
který se na území nepřítele zažehne
jakoby sám od sebe. Tato vojenská síla je
pak Gerasimovem označována za „mírotvornou“. Na Ukrajině ale nebyl na nějaké
serepetičky čas. Ukrajinští studenti se bez
varování rozhodli, že chtějí žít mimo
ruský vliv a začali demonstrovat. A tak
bylo třeba jednat. Propaganda nastoupila až ex post.

Síla zdánlivě směšných
nesmyslů
Propaganda začala na Krymu působit okamžitě. Europoslanec Pavel Svoboda při své
cestě do bojového pásma na Ukrajině popisoval, jak se místní rusky mluvící obyvatelstvo bálo kolujících alternativních faktů.
Univerzitní studenti se mu svěřovali s tím,
„že jim za používání ruštiny Ukrajinci
vyříznou jazyk, protože to říkali na internetu“. Pět měsíců po vojenském vpádu
Rusů na Krym je v Evropě díky ruským serverům plně etablováno označení „občanská válka“ místo „invaze“. O ruské agresi
si troufnou mluvit jen zasvěcení vojenští analytici ze staré školy. Když to nějaký
politik a novinář udělá veřejně či na sociálních sítích, je okamžitě napaden skupinou přesně spolupracujících trolů a označen za lháře, radikála a rusofoba.
O několik týdnů později obletí díky skvělému marketingu na sociálních sítích
zpráva, že NATO poslalo 3600 tanků do
války s Ruskem. Během tří dnů zaznamenala informace 40 000 sdílení a stihli se
jí chytit populističtí politikové v Evropě
i Americe. Digitální forenzní laboratoř
Atlantické aliance vyhodnotila tuto kampaň jako perfektně připravenou dezinformaci. Ale kdo by četl pravdivé zprávy
z jakési cizácké instituce s dlouhým
názvem? Navíc v angličtině!
Na Ukrajině lidé znejistěli v podpoře své
vlády. Bůhví, co se tam vlastně doopravdy
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Ruský agresor mírotvůrcem

Paralelně s tím začali proruští politici
v Evropě opakovat oﬁciální propagandistický slang kremelských kanálů. „Na
Ukrajině došlo k fašistickému převratu.“
„Dopouštějí se násilí na Rusech!“ „Všude
visí hákové kříže!“ „Rusové musí své lidi
bránit!“ … A už to jelo. „Esencí nelineární války,“ říká Gerasimov, „je fakt, že
válka není na bojišti. Je všude kolem vás.“
Tím pádem jakoby nikde. Nikdo z obyčejných lidí si ještě
nestihl uvědomit, že
jsme v zákeřné válce.
Přijde nám to příliš
nesmyslné. Copak se
může válka odehrávat
jen v naší hlavě? Když
se nestřílí?
Autorka je fotografka, mediální poradkyně a bývalá tisková mluvčí KDU-ČSL.
Esej je redakčně upravenou 5. kapitolou
její knihy Průmysl lži (Triton 2017).

H O LO CAU ST

Osvětim: degradace člověka
■ DANIEL HERMAN
Holocaust – pronásledování a genocida
Židů, Romů a dalších skupin, jež nacisté
považovali za méněcenné – patří k nejhrůznějším zkušenostem lidských
dějin, a to nejen počtem zavražděných,
ale i metodou vyhlazování, organizovaného státem za využití rozsáhlého byrokratického aparátu a moderních technických prostředků.
Po pět let tábor Osvětim vyvolával pocit
strachu mezi obyvatelstvem zemí okupovaných nacisty za druhé světové války.
Vybudován byl v roce 1940. Původně měl
sloužit jako nástroj teroru a vyhlazování
příslušníků polského národa. Časem sem
začali němečtí nacionální socialisté posílat lidi z celé Evropy, zejména Židy, Romy
a válečné zajatce. Mezi vězni byla i celá
řada Čechů, Jihoslovanů, Francouzů,
Rakušanů, Němců a dalších národností.
Od léta 1941, poté co Hitler vyzval ke
konečnému řešení židovské otázky, se
z Osvětimi stal vyhlazovací tábor, do
něhož začaly proudit transporty Židů
z Německa a dalších zemí.

Hrůza koncentráku
Koncentrační tábor čítal nejprve 28
poschoďových budov. Průměrný početní
stav vězňů kolísal mezi 13 a 16 tisíci, v roce
1942 přesáhl dokonce 20 tisíc. Souběžně
se zvyšováním počtu vězňů se rozšiřovalo
i okolí tábora. V roce 1941 byla v nedaleké obci Březinka zahájena výstavba druhého tábora s více než 300 baráky. V letech
1942–1944 vzniklo asi 40 poboček kmenového tábora, umístěných hlavně poblíž
hutí, dolů a továren, v nichž byli vězni využíváni jako otrocké pracovní síly. Počet
všech vězňů a vězenkyň dosáhl v srpnu
1944 asi jednoho sta tisíc osob. Denně
do tábora přicházelo kolem 700 nových
vězňů. Celkový počet lidí, kteří těmito
místy hrůzy prošli, se odhaduje až na dva
miliony.
Kromě strašlivého zacházení s vězni byl
pro tábor pohromou i nedostatek vody,
katastrofální hygienické podmínky
a obrovské množství potkanů a cizopasného hmyzu. Na území Březinky vybudovali hitlerovci většinu vyhlazovacích zařízení, tedy krematoria s plynovými komorami, spalovací jámy a hranice. Dodnes se

zde nalézá železniční rampa, kam přijížděla většina vlaků se Židy deportovanými
z různých zemí, na níž probíhala pověstná
selekce vězňů, prováděná vězeňským lékařem Josefem Mengelem a jeho pomocníky.
Když byl 27. ledna 1945 osvětimský tábor
osvobozen Rudou armádou, bylo zde ještě
7 tisíc lidí, kteří útrapy svého věznění přežili. Právě díky jejich svědectví a svědectví
přeživších vězňů dalších koncentračních
táborů bylo možno poskládat hrůznou
mozaiku života v těchto místech poznamenaných lidskou krutostí, nenávistí a zlem.

Silné memento,
Steinová a Kolbe
Měl jsem od dětství možnost od svého
strýce a tety, kteří Osvětim přežili, slyšet vyprávění o životě na místech podobajících se Dantově představě pekla.
U těchto dvou blízkých lidí jsem prvně
uviděl vytetovaná vězeňská čísla na paži.
Vnímal jsem je jako silné memento varující před degradací lidské osoby na pouhé
číslo a otrockou sílu. Uvědomil jsem si však
také, že i v extrémních podmínkách si člověk může zachovat svou vlastní důstojnost a nenechat své srdce inﬁkovat okolním zlem. Mezi lidi, kteří takovýto přístup
k životu měli, patří i dva oﬁciálně kanonizovaní světci: Terezie Benedikta od Kříže
(Edita Steinová) a minoritský kněz a misionář Maxmilián Kolbe.
Edita Steinová se narodila roku 1891 jako
dcera židovských rodičů
ve Vratislavi. Při studiu filosofie se přiblížila ke křesťanské víře,
roku 1922 byla pokřtěna
a v roce 1933 se v Kolíně nad Rýnem stává
karmelitkou. Roku 1938 přijaly Editu do
svého konventu sestry v holandském
Echtu, aby se ji pokusily uchránit před
řáděním německých nacistů. Avšak i tam
byla 2. července 1942 zatčena gestapem
a odvezena do koncentračního tábora
v Osvětimi a pravděpodobně týden nato
usmrcena v plynové komoře. Zachovala se
svědectví o její péči především o vězněné
děti. Papež Jan Pavel II. Editu Steinovou
svatořečil roku 1998.
Maxmilián Kolbe se narodil roku 1894
v městečku Zduňska Wola v Polsku.
Roku 1918 byl v Římě vysvěcen na kněze,

vrací se do Polska, kde
zakládá mariánské sdružení a křesťanské tiskové
centrum Niepokalanów.
V letech 1930–1936
působil jako misionář
v Japonsku. V roce 1941
je již podruhé uvězněn a dopraven do
koncentračního tábora. Tam nabídl svůj
život výměnou za spoluvězně odsouzeného k smrti a po třítýdenním mučení hladem byl 14. srpna 1941 v Osvětimi usmrcen fenolovou injekcí. Za svatého jej papež
Jan Pavel II. prohlásil roku 1982.
Právě takovíto lidé jsou morálními
vzory, po nichž je v dnešním světě veliká
poptávka. Historická fakta ukazují, že
se mnozí nedali strhnout nepříznivým
duchem doby, v níž žili. Byli si vědomi
svého poslání tou měrou, že se nezastavili ani před mučednickou smrtí, pokud si
to krajní okolnosti žádaly. Přejme si, aby
byl jejich příklad nejen trvalým varováním
před mocí zloby a nenávisti, ale i vzpruhou
pro vytváření kvalitních vztahů mezi lidmi
a národy současného světa.
Autor je místopředseda KDU-ČSL
a bývalý ministr kultury.

Okamura
zpochybnil
romský holocaust
Měli bychom klubu SPD zajistit exkurzi
do Let u Písku, Terezína nebo do Osvětimi, aby přestali s výkladem dějin
podle svých představ. V zájmu budoucnosti našeho národa jsem připraven jim
na takovou vzdělávací cestu i přispět.
Marian Jurečka, 5. 2. 2018
Tomio Okamura mi osobně v Poslanecké sněmovně řekl, že jeho strategií
je nejprve lidi vystrašit, aby je posléze
mohl zachraňovat. Mám k dispozici
kopii smlouvy skoro na milion korun
měsíčně, kterou uzavřel sám se sebou
jako předseda Úsvitu za mediální
služby. Že zpochybňuje romský holokaust, mě nepřekvapuje.
Daniel Herman, 5. 2. 2018
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RO D I N A A DĚT I

Děti si nelze
kupovat jako
hračky

„Neodmítejte nás,“
hlásá transparent.
Příslušníky sexuálních menšin neodmítáme, jen obhajujeme
přirozené mateřství a
otcovství.

Ú STAV N Í S O UD VE VĚCI
TZV. STEJNOPOHLAVNÍHO
RODIČOVST VÍ
■ JAN GREGOR
Byla to událost, která
ovlivnila prezidentské
volby. Kandidát Pavel
Fischer odpovídal
na besedě v Blansku
na otázku týkající
se nálezu Ústavního
soudu z 29. června 2017. Senát ÚS
v létě 2017 přiznal dvěma gayům žijícím
v Kalifornii rodičovská práva i podle
českého práva.
Nejen podle mého názoru jednali soudci
K. Šimáčková, D. Uhlíř a T. Lichovník za
hranicí Ústavy. O co tu vlastně jde? Velmi
stručně: Dva homosexuální manželé si
nechali v náhradní matce v Kalifornii
počít a odnosit dítě. Jelikož zákony státu
Kalifornie umožňují utajení spermatu
dárce, neví se, kdo je otcem, a v rodném
listu dítěte jsou proto uvedeni oba. Protože
jeden z otců je Čech a jezdí se svou kalifornskou rodinou čas od času do Česka,
považoval z důvodu nejlepšího zájmu
dítěte za nutné, aby byla kalifornská rodičovská práva obou otců k dítěti akceptována českým právem. Senát vedený
Kateřinou Šimáčkovou rozhodoval na
základě jeho stížnosti proti rozhodnutí
Nejvyššího soudu.
Jeden z mála právníků, který se proti
rozhodnutí českého Ústavního soudu
kriticky ozval, byl Ivo Telec, profesor
občanského práva a vedoucí katedry soukromého práva a civilního procesu na
Právnické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci (článek „Kritický pohled na
nález Ústavního soudu: uznání kalifornského rodičovského statusu stejnopohlavního manžela“ z 28. 7. 2017 je dostupný
na serveru zdravotnickepravo.info). Jeho
argumentace se zde držíme.
Rozhodnutí Ústavního soudu staví na
nejlepším zájmu dítěte, protože by prý

hrozila právní nejistota v případě občasných
návštěv. Profesor Telec porovnává dvě vzájemně kolidující hodnoty, s nimiž se Ústavní
soud vypořádával. Tou první je nejlepší
zájem dítěte, tou druhou výhrada veřejného
pořádku. Náš právní řád totiž neumožňuje
napsat do rodného listu dva otce. Ivo Telec
správně zdůrazňuje, že „se nejedná o žádnou nechtěnou mezeru v českém právu,
ale o zákonodárně-politický záměr, který
lze vyvodit z českého zákonodárného kontextu“ úpravy civilního stavu lidí.
Otázka zní: Bylo možno k hodnotě nejlepšího zájmu dítěte dojít tak, aby se dbalo šetrněji na hodnotu veřejného pořádku? Tedy
na to, že podle platné české právní úpravy
není dovoleno, aby za rodiče byli prohlášeni dva stejnopohlavně orientovaní lidé?
Profesor Telec odpovídá, že ano. Na kalifornskou právní úpravu se nemusel brát
takovýto ohled, protože české zákony umožňují užívat institutu osoby blízké. Nikomu
totiž nelze bránit, aby vykonával péči o dítě.
Ivo Telec trefně upozorňuje ještě na jednu
dimenzi takovéto aplikace kalifornského
práva. Dospělí rodiče jednali od počátku
bezohledně vůči právu i zájmu dítěte. Od
počátku věděli, že se dotýkají práva dítěte
znát svoje rodiče. Profesor Telec zmiňuje
i přirozený argument, že v nejlepším
zájmu dítěte je láska mateřská a otcovská, kterou společně s láskou prarodičů
nemůže nic plnohodnotně nahradit.
Shrnujeme. Vývoz kalifornského vynálezu
stejnopohlavního rodičovství je zejména
kvůli právu dítěte znát svoje rodiče prostě
špatně. Ústavní soud nezohlednil dostatečně jiné možnosti řešení problému
a svůj krok učinil Parlamentu navzdory.
Dejme na závěr slovo opět prof. Telecovi:
„I kdybychom snad jakkoli právně smyšleně, sociálně inženýrsky, biomedicínsky, ideologicky a politicky byli ochotni
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konstruovat formálně právní, nikoli přirozené rodičovství muže a muže (nebo
ženy a ženy), nikdy tím nevymažeme ze
světa přirozenost mateřství a otcovství. ...
Děti si nelze kupovat v nákupním košíku
jako hračky. I kdyby to bylo biomedicínsky
a inženýrsky jakkoli možné a snad i cenově
dostupné na trhu. Je-li něco potenciálně
technicky nebo vědecky možné, neříká
to ještě nic o tom, je-li to objektivně spravedlivé, v našem případě zejména ohleduplné v poměru k slabšímu, který je ještě
duševně a tělesně nezralý, resp. teprve
počatý. Jestliže kalifornský právní stav
představuje vyvolání zla v právním smyslu
(dotčení práva a právního zájmu dítěte),
nelze účinky právního zla územně rozšiřovat na české (ani jiné) státní území
(...). Prvotní kalifornský stav nepředstavoval žádnou volbu mezi stejnopohlavním právním rodičovstvím, anebo sežráním dětí vlky v hlubokém lese. Ani omylem nešlo krajní nouzi, nýbrž o záměr.“
Autor je právník a předseda
Mladých křesťanských demokratů.
Text vznikl ve spolupráci
s Pavlem Marešem.

Základní vazba
Pavel Fischer se k případu dvou
kalifornských mužů vrátil v rozhovoru pro server Tiscali 3. 1. Kauza
vytvořila právně nepřehlednou situaci, tu ovšem podle Fischera „nevyřešíme tím, když škrtneme slovo
matka a nahradíme ji slovem rodič“.
„Matka, otec, děti, rodina“ jsou pro
něj „základní vazba“, „orientační bod,
na který se nesahá“, jinak „bychom
mohli společně pořádně zabloudit“.

POLITICKÝ STŘET

Falešný hráč
Tomio Okamura
Skandály
■ Okamura a SPD hlásají, že chtějí přímou osobní, hmotnou
a trestní odpovědnost politiků.
!!! Přitom Okamura osobně podepsal s hnutím Úsvit nadstandardní smlouvu o marketingovém a mediálním poradenství za 958 333 Kč měsíčně. Peníze měl čerpat ze státního příspěvku pro politické strany.
• KDU-ČSL hospodaří desítky let účelně a transparentně.
Žádná aféra ani skandály!

Rodina
■ Okamura a SPD říkají, že za základ rodiny považují tradiční
svazek muže a ženy.
!!! Přitom Okamura 17. ledna 2017 podpořil, aby se ve Sněmovně projednávala novela zákona o registrovaném partnerství, přiznávající homosexuálům právo adoptovat děti.

K čemu může vést pakt
Zeman–SPD?
Miloš Zeman se začátkem prosince osobně zúčastnil celostátního sjezdu Tomiovy SPD. Pronesl na něm vstřícný až pochvalný projev. Gesto mělo legitimizovat českou krajní pravici – učinit ji stravitelnější pro širší veřejnost. Už předtím se dosluhující prezident a Tomio sešli (těsně před vypršením lhůty k podání prezidentské kandidatury) a dohodli se na vzájemné podpoře. Není náhoda, že se ještě během prosince sjely do Prahy mezinárodní špičky protievropské a prokremelské krajní pravice.
Vystoupení Tomia bok po boku s Marine Le Penovou a Wildersem je dalším signálem: o legitimitě, přijatelnosti a síle hnutí,
které zjevně rozkládá jednotnou mírovou Evropu, těžce vybudovanou v období po 2. světové válce. Proudu, který nyní žene
desetimilionový národ, žijící uprostřed kontinentu v sevření
mezi Rusy a Němci, do slabosti a izolace. Pro Kreml bylo nejvyšším zájmem, aby byl ve volbách znovuzvolen jemu nakloněný
pan Zeman, nikoli prozápadní kandidát jako Jiří Drahoš či Pavel Fischer. Tyto kruhy mají zároveň připraveného nástupce Miloše Zemana – Tomia.
Po znovuzvolení pana Zemana může následovat tento scénář:
Za několik měsíců v české společnosti zcela převládne emoce strachu a posílí trend k izolaci od EU. V této situaci – přes
všechny hezky znějící, ale právně nezávazné předvolební sliby
– znovuzvolený prezident vyhlásí předčasné volby do Poslanecké sněmovny. Z nich vzejde triumvirát Babišova ANO, Tomiovy
SPD a komunistů ještě silnější než nyní, možná už s ústavní většinou. Tomio poté při koaličním vyjednávání přitlačí a za pasivity, ba tichého souhlasu prezidenta Zemana a Andreje Babiše
dojde k vyhlášení referend o vystoupení z EU a NATO. A občané si je skutečně odhlasují. Následovat bude mezinárodně politické, bezpečnostní a ekonomické ochromení a izolace našeho národa.
Hayato Josef Okamura
člen pražské KDU-ČSL

• KDU-ČSL je jediná strana, která důsledně hájí a podporuje
klasickou rodinu i její stabilitu.

Evropa
■ Okamura a SPD hlásají, že Česko má „po anglicku“ opustit
EU (tzv. czexit).
!!! Přitom Okamura jako senátor žaloval v r. 2013 Václava
Klause pro velezradu za to, že otálel s podpisem doplňků
Evropské sociální charty a Lisabonské smlouvy.
• KDU-ČSL je dlouhodobě pro aktivní a sebevědomé působení Česka v EU. Ale opuštění EU by pro ČR znamenalo
politickou a hospodářskou katastrofu.

Styďte se!
Tomio Okamura (mimochodem bývalý
senátor) zaútočil v prosinci při projednávání státního rozpočtu na existenci horní
parlamentní komory. Pohotově mu odpověděl poslanec KDU-ČSL a člen Ústavně právního výboru Marek Výborný.
Okamura: „Výdaje státu potřebují hloubkový audit. Například v případě Senátu by se mi líbilo ho takzvaně vyhladovět, to znamená postupně snižovat státní rozpočet, o kterém hlasuje pouze Sněmovna, resp. postupně by se měl snižovat k nule, a tím pádem by byli senátoři nuceni dělat svoji práci zdarma, nebo činnost ukončit.“
Výborný: „To, co tady zaznělo, ten bezprecedentní útok na
horní komoru Parlamentu, na českou Ústavu, na to, že necháme vyhladovět Senát – to je něco nehorázného! Tvůrci Ústavy moc dobře věděli, proč Senát do Ústavy zakomponovali.
A právě dnes, v dnešní politické realitě, se ukazuje, jak bude
Senát jako pojistka demokracie důležitý. Hovořit o tom, že
někoho necháme vyhladovět, to se vracíme někam, kde jsme
byli už hluboko, hluboko v historii. Styďte se!“
(red)
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PREZIDENTSKÉ VOLBY

Jak jsme volili
prezidenta
Prezidentské volby byly svobodné a tajné. Přesto dala KDU-ČSL jasně své doporučení, koho volit. Celostátní
výbor KDU-ČSL přijal usnesení, v němž doporučil voličům KDU-ČSL podpořit bývalého předsedu Akademie
věd Jiřího Drahoše. Pavel Bělobrádek vysvětlil také proč. Šlo o kandidáta, který KDU-ČSL vyhovoval a zároveň
nasbíral od občanů nejvíce hlasů na svou podporu: 142 000.
Přinášíme vám čtyři grafy. První dva (modré) ukazují známé skutečné výsledky voleb. Druhé dva (žluté) mapují podporu
kandidátů mezi lidovci, a to na vzorku respondentů, s nimiž pracuje Programová rada KDU-ČSL. Mezi respondenty mailových
vnitrostranických anket můžete patřit i Vy. Přihlaste se!
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PREZIDENTSKÉ VOLBY

Jak dál
po prezidentských
volbách
Demokratický proces nám dal staronového prezidenta. Můj kandidát to nebyl, ale byl zvolen
jasně a demokraticky, i když o nástroje, které při
tom použil, bych si neopřel ani štětku od záchodu. Poděkovat se sluší pánům Drahošovi, Fischerovi, Hilšerovi a Horáčkovi. Volby byly demokratické, účast slušná, rozdíl mezi vítězem
a poraženým dostatečný, takže výsledek má vypovídající hodnotu, kterou je třeba respektovat.
Co si odnést jako poučení z druhého Zemanova zvolení? Lidé si většinově přejí Zemanem protežovanou vládu Babiše. S podporou možná Okamury, možná komunistů, možná ČSSD. Společnost zůstane
rozdělena – prezident-rozdělitel zůstává u kormidla. Většině nevadí lež, sprostota, překrucování Ústavy ani stav právního bezvědomí.
Každý, kdo dal hlas Zemanovi, na sebe vzal odpovědnost za to, co
nyní bude následovat. Stejně tak ti, kdo k volbám nepřišli.
Protikandidát byl kvalitní, ale ne tak, aby porazil Miloše Zemana.
Jak dospět příště k ještě lepšímu kandidátovi? Politické strany vzaly
dlouho předem na vědomí, že straničtí kandidáti nemají šanci, a nikoho do boje o Hrad neposlaly. Zjevně měly pravdu. Konečný výsledek znamená, že ani podpora nestranických kandidátů Drahoše, Fischera, Hilšera a Horáčka nestačila na porážku Zemanova, Babišova,
Okamurova a Chovancova tábora. Takže co dál?
Určitě žádná emigrace, jak zaznívá na sociálních sítích. S výsledkem
se dá pracovat. Lze zhodnotit politický kapitál čtyř výše uvedených
mušketýrů. Blíží se podzimní komunální a senátní volby. Vyloučit
nelze ani předčasné parlamentní či prezidentské volby. V kampani jsme byli svědky nebývalé aktivizace těch, kdo se v politice obyčejně neangažují. I podpora tří poražených kandidátů ve prospěch
prof. Drahoše („všichni za jednoho“) byla velmi osvěžující. Je na co
navázat a je třeba navázat. V sázce je budoucnost tohoto národa.
Pavel Svoboda
europoslanec a člen správní rady IKDP

Slušně, zdvořile, jasně
■ 27. 1. / Jaké byly reakce vedení KDU-ČSL na znovuzvolení
Miloše Zemana? Okamžité, slušné, zdvořilé a jasné. Předseda
Pavel Bělobrádek prohlásil: „Gratuluji prezidentu Miloši Zemanovi k obhájení mandátu. Doufám, že bude společnost spojovat
více, než jak tomu bylo doposud.“ První místopředseda Marian Jurečka: „Je to výsledek demokratické volby, gratuluji vítězi
a přál bych si, aby bylo méně arogance, urážek, hulvátství. Bylo
by dobře, aby slušní kandidáti z prvního kola vstoupili aktivně
do politiky. A aby lidem, kteří je podporovali, jejich aktivní zájem vydržel i v budoucnu.“ Ostrý, ale nadějný tón zvolil místopředseda strany Daniel Herman: „Lež a nenávist opět zvítězily nad pravdou a láskou. Ale nesmíme to vzdát, přátelé! Pane
profesore, díky, že jste do toho šel!“ Svět se nehroutí, je třeba
nezmalomyslnět a bojovat dál.

Fenomén Fischer
(a vnitrostranické ankety)
„Nepodpořili jsme Pavla Fischera jednotně jako spolek, ale
plno našich lidí nadchl. Zapůsobil hlavně v debatách, jako
kombinace odbornosti a lidskosti. Byla to zkrátka srdcovka.“
Filip Chvátal, předseda Mladých lidovců

Snímek: Anna Šolcová
Prezidentské volby l. P. 2018 byly stejně vyhrocené jako ty před
pěti lety. Pro každého, kdo přilnul k svému kandidátovi, to byla
„srdcovka“. Levice měla stejně jako před 5 lety jediného kandidáta a jediného favorita. Zato konzervativní, liberální a středopravicoví voliči měli na výběr osobností znovu jako na orloji. Dělat kontaktní kampaň v zimě je velmi obtížné, důležitý byl
tedy letní sběr podpisů, v němž exceloval Jiří Drahoš, následován Milošem Zemanem a Michalem Horáčkem. Prosinec byl ve
znamení desítek vysilujících debat osmi kandidátů na roztříštěných platformách (bez M. Zemana). Pravá a ostrá kampaň začala až od Tří králů.
Přesto kampaň přinesla jedno překvapení: Pavel Fischer.
Nastoupil do boje velmi pozdě, současně s tím, kdy se Programová
rada KDU-ČSL ptala lidoveckých respondentů, koho by volili. Fischerova odbornost, srozumitelnost, připravenost, politická zralost i skvělá kampaň přesvědčila širší veřejnost a přivedla Pavla Fischera k zisku více než 500 tisíc voličů (více než 10
%). Za pozornost v tomto ohledu stojí to, jak se podle výsledků
vnitrostranických anket změnily nálady vůči Pavlu Fischerovi
mezi členy KDU-ČSL (viz protější strana). Pavel Fischer po volbách oznámil dvojí. Že bude stínovým prezidentem. Co to přesně obnáší, teprve uvidíme. Zároveň půjde jako nezávislý (s podporou stran pravého středu) do senátních voleb v obvodu č. 17
(Praha 12). Lze mu popřát štěstí a k úspěchu mu opět pomoci.
Pokud jde o prezidentskou vnitrostranickou anketu, dovolíme si
tři drobná doporučení. 1) Okruh respondentů by měl být co nejširší, máloco totiž umí tak mobilizovat. 2) Pokud nebudeme mít
vlastního kandidáta, měla by anketa probíhat v době ostré kampaně (2 až 1 týden před volbami), aby zaujala i veřejnost. 3) Bez
vlastního kandidáta se jeví jako kontraproduktivní doporučovat
jednoho člověka. Přecejen pestřejší, ale přitom jasné výsledky naší
vnitrostranické ankety ukážou naši sílu i názorovou pluralitu.
Pavel Mareš
šéfredaktor Nového HLASu
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S E N ÁT O Ř I

S E N ÁTO Ř I J S O U VAŠ I M Í ST N Í O M B U D S M A N I

Senátoři Jitka Seitlová a Lumír Kantor se zástupci ministerstva obrany
a Vojenského újezdu Libavá v lesích na Libavsku.

Hájíme naše obce
na Libavsku
Víc než půl roku nás zaměstnávaly záležitosti tří obcí, jež vznikly optimalizací vojenského újezdu Libavá. Tyto obce mají podobné problémy hlavně v důsledku zděděných závazků.
První záležitost, kterou jsme při schůzkách
na ministerstvech obrany a zemědělství řešili, se točila kolem statutu tzv. lesů zvláštního určení. Toto zařazení umožňuje, aby
Armáda ČR neplatila obcím daň z nemovitosti. Ministerstvo obrany původně řeklo, že lesy vyčleněné z vojenských újezdů budou překvaliﬁkovány na lesy hospodářské, ale to nakonec neplatilo. Lesy byly
dále vedeny v kategorii zvláštního určení, obce bojovaly s ušlými zisky a zároveň
s lesy nemohly volně nakládat ani hospodařit. Na konci roku 2017, po našem setkání se zástupci všech tří obcí, armády a ministerstva obrany, se podařilo přímo v Libavé domluvit převod alespoň části lesů
do hospodářské kategorie.
Obdobně, tedy ve prospěch obce, jsme postupovali ve věci soudního sporu obce Kozlov o nekvalitně provedenou opravu cesty,
kterou měl na starosti resort obrany. Resort odmítl za nekvalitně provedenou práci zaplatit, ﬁrma se začala soudit a následně přešly všechny závazky resortu obrany
na Kozlov. Cena za nekvalitní opravu a vý-
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D 43 (Brno – Moravská Třebová) a Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje.
Získávání podpisů nebylo vůbec jednoduché. Petice na toto téma nebyla první.
Mnoho obyvatel bylo skeptických a podpis
nechtělo připojit, i když si dálnici přejí. Ani
cílené akce na čerpacích stanicích pohonných hmot nebyly tak úspěšné, jak se čekalo. Počátkem roku 2018 bylo pod peticí
asi 5000 podpisů. Obrat způsobilo až oslovení starostů obcí Blanenska a Boskovicka
před prezidentskými volbami. Archy umístěné před volebními místnostmi podepsalo během voleb více než 7000 lidí. Petice
má teď potřebný počet podpisů, aby mohla být předložena k projednání v Senátu.
Předtím se bude konat veřejné slyšení, na
němž budou moci své požadavky vyjádřit
zástupci samospráv a podnikatelů z celé
oblasti. Přizváni budou i zástupci Ministerstva dopravy, Jihomoravského kraje, Ředi-

daje na právní služby přesahují 800 000
Kč. Neshody mezi ﬁrmou a ministerstvem
obrany by se ale neměly dotýkat obce. Obci
by také měla být poskytnuta právní pomoc.
Momentálně je případ odložen.
Naše třetí intervence se týká města Libavá a vysoké ceny za vodné a stočné. Díky
důkladné analýze všech výdajů se podařilo najít řešení a ušetřit náklady. Budeme
pomáhat i v další agendě týkající se obcí
v bývalém vojenském újezdu Libavá: správa a údržba historických hřbitovů; získávání dotací na zateplení školy; případná
výstavba větrné elektrárny v jedné z obcí.
Vaši senátoři
Jitka Seitlová (obvod č. 63 – Přerov)
Lumír Kantor (obvod č. 61 – Olomouc)

Petice pro
dálnici D 43
Pro rozvoj senátního obvodu Blansko je zásadní dopravní obslužnost a výstavba dálnice D 43. S ohledem na propojení s D 35
se jedná o problém nadregionální, který
se řeší už několik desítek let. Dálnice chybí obyvatelům dojíždějícím do krajského
města Brna i podnikatelům a turistům. Stávající I/43 je nebezpečná, ohrožuje životní
prostředí v okolních obcích a omezuje rozvoj celého území. Situace vypadala bezvýchodně, a tak jsem v září 2016 iniciovala Petici na podporu přípravy a realizace dálnice

Podpisová akce na čerpací stanici
u Černé Hory 13. 6. 2017.
Snímek: Barbora Palánová

telství silnic a dálnic atd. Náš kraj je i z pohledu ministerstva dopravy jedním z nejhůře připravených v rámci celé republiky. Od projednání petice
a návrhu novely zákona
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, kde je
načtena i dálnice D 43, tak
panují velká očekávání.
Jaromíra Vítková
senátorka za obvod č. 49
(okres Blansko a severní část
Brno-venkov)

S E N ÁT O Ř I

Pane prezidente,
neútočte na
neziskovky!
Opakované útoky prezidenta Zemana proti
neziskovkám jsou bohužel charakteristickou
ukázkou jeho působení
v úřadu. Pan prezident
neusiluje o spokojenou
a vzkvétající českou společnost, ale o rozdělení společnosti, o vyvolávání negativních postojů a o vyhladovění neziskového sektoru.
Sotva přitom najdeme něco špatného na
činnosti chovatelů, rybářů, hasičů či Sokolu; na dětských oddílech, ochraně památek i rozvoji současné nezávislé umělecké
scény, na myslivcích, centrech ekologické
výchovy, na trenérech malých fotbalistů či
atletů nebo na divadelních ochotnících. Na
těch, kdo pomáhají seniorům, zdravotně
postiženým, bezdomovcům, uprchlíkům.
Ano, to vše (a mnohé jiné) jsou naše české neziskovky. Jejich činnost nedokáže nahradit ani stát, ani podnikatel. U každé koruny, která se tímto směrem vydá, má stát
striktní kontrolní mechanismy. Na rozdíl
od výdajů některých resortů, samospráv
a také prezidentské kanceláře...
Dlouhodobě sleduji stav naší legislativy týkající se nevládních organizací. Konzultuji
ho se svou expertní pracovní skupinou pro
neziskový sektor, kterou pravidelně svolávám do Senátu Parlamentu ČR a která
funguje na bázi poradců jako dobrovolná
a nehonorovaná aktivita. Skupina má jedenáct členů, monitoruje legislativu ne-

ziskového sektoru, reaguje na aktuální výzvy a diskutuje o aktuálních problémech.
Prezident by měl prokazovat neziskovému sektoru úctu, a ne ho veřejně napadat.
Miluše Horská
senátorka za obvod č. 43 (okr. Pardubice),
1. místopředsedkyně Senátu

Kdo je tu pijavice?
„Neziskové organizace pokládám za
pijavice na státním rozpočtu a na tomto názoru setrvávám. Sám bych změnil jejich ﬁnancování tak, že za každou korunu státní dotace by si musely vydělat korunu vlastní. A kdyby
toho nebyly schopny, tak by samozřejmě zanikly. V případě některých těchto neziskových pijavic by to samozřejmě bylo jenom dobře.“
Miloš Zeman, Blesk, 6. 6. 2016

Když scházejí
úředníci...
Nekonečné fronty, které musí absolvovat rodiče s malými dětmi
a senioři. Zpoždění výplat podpory, např. rodičovského příspěvku, příspěvku na bydlení nebo přídavku na dítě. Nedostatečná informovanost žadatelů, aby si mohli
o podporu žádat jinak než osobně. Nemožnost dovolat se na úřad práce telefonicky
a dostat odpověď na e-mail. To jsou zřejmě největší stížnosti klientů Úřadu práce
na Praze 10.

34 300 korun
pro tři krále
Koledníky z Tříkrálové sbírky, představitele církví, politiky, vědce a umělce
pozval do Senátu na tradiční snídani
senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí.
Tři králové letos v Senátu vykoledovali 34 300 Kč. „Tříkrálovou snídani jsme
uspořádali už poosmé. Je to setkání
osobností ze světa politiky, vědy, kultury i duchovní oblasti a všichni se zamýšlíme nad směřováním naší společnosti. Zároveň chceme podpořit Tříkrálovou sbír-

Petr Šilar (vpravo) v družném
hovoru s koledníky.

ku Charity ČR a dát prostor k prezentaci aktivit podporovaných z této sbírky,“
uvedl Petr Šilar, předseda senátorského
klubu KDU-ČSL a nezávislí.
K účastníkům tříkrálové snídaně promluvili biskup Tomáš Holub, duchovní To-

Nejen proto jsem se sešla s ředitelkou kontaktního pracoviště Úřadu práce na Praze
10 a s vedoucí oddělení hmotné nouze.
Paní ředitelka o problémech dobře ví. Příčinou je podle ní to, že na oddělení dávek
státní sociální podpory je už delší dobu
akutní podstav (místo 11 pracovníků disponuje úřad jen čtyřmi). A i když probíhají
konkurzy na nové pracovníky, ve velmi náročné práci zůstane jen velmi málo adeptů. Zlepšení akutní situace nepřineslo ani
převedení ostatních zaměstnanců k přepážkám. Po Novém roce se rovněž změnily některé zákony. O příspěvky na bydlení je třeba žádat každé kalendářní čtvrtletí: nárok na tuto dávku je přiznáván zpětně. Rozšířilo se nedorozumění, že kdo žádost nepodá do konce ledna, nebude mít
na ni nárok. Přitom je to možné až do konce čtvrtletí. Proto teď ten nápor.
Navrhla jsem okamžitá
zlepšení v informovanosti. Formuláře lze distribuovat přímo u výdeje lístků na pořadí. Výraznější musí být také
informace o možnosti podání přes podatelnu a elektronickém podání a upozornění na důležitá telefonní
čísla. Dobře zpracovaný manuál by mohl
většině žadatelů pomoci se samostatným
vyplněním formuláře. Ministryni práce
a sociálních věcí navrhnu zavedení intuitivního elektronického dotazníku (zejména pro dávky rodičovské podpory, aby rodiče nemuseli na úřad osobně) a sloučení
některých dávek (například příspěvek na
bydlení a doplatek na bydlení).
Renata Chmelová
senátorka za obvod č. 22 (Praha 10)

máš Halík, ředitel Charity ČR Lukáš Curylo a zprostředkovaně herec Jan Potměšil. František Bílek představil aktivity Oblastní charity Uherský Brod v péči o osamocené a potřebné lidi.
V roce 2017 bylo při koledování v Senátu vybráno 32 341 Kč. Letošní příspěvky
jsou určeny na materiální a potravinovou
pomoc chudým: do azylového domu pro
matky s dětmi v tísni v Brandýse nad Labem a na vybudování komunitního centra Farní charity Vlašim. Část peněz poputuje i na podporu české nemocnice
v Ugandě.
Petra Klechová
tajemnice senátorského klubu
KDU-ČSL a nezávislí
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Co s občany,
kteří dělají
problémy?
Zákaz pobytu není řešení,
to spočívá v lepší sociální práci
■ 15. 2. / Senátorky Anna Hubáčková, Jitka
Seitlová, Šárka Jelínková, Renata Chmelová
a senátor Jiří Carbol z klubu KDU-ČSL a nezávislí odmítli novelu zákona č. 250/2016
Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich. Senátoři Ivo Valenta (Soukromníci), Lumír Aschenbrenner (ODS), Michael
Canov (STAN), Zdeňka Hamousová (ANO)
aj. navrhují, aby se do přestupkového zákona opět vrátila možnost ukládat za přestupky správní trest formou zákazu pobytu. Zákaz by podle nich mohly obce udělit problematickým osobám až na 6 měsíců, za splnění určitých speciﬁckých podmínek.

Senátoři z klubu KDU-ČSL a nezávislí připomněli, že zákaz pobytu byl v zákoně o přestupcích obsažen už v letech 2012 až 2017.
Podle J. Carbola „se jedná o nadbytečné a populistické řešení“. R. Chmelová zdůraznila,
že „zákaz pobytu nemá vůbec žádný smysl,“
jelikož, jak upozornila její kolegyně Hubáčková, „dochází k prolomení zásady práva na
svobodu pobytu“. J. Seitlová vnímá motivace
starostů, kteří „chtějí řešit situaci těch, kdo
se proti veřejnému pořádku proviňují a proti
kterým – podle jejich názoru – nejsou zatím
k dispozici dostatečné sankční nástroje“. Návrh však odmítl nejenom Senát ve svém dřívějším složení, ale i prezident a Legislativní
rada vlády a téhož názoru je většina odborníků na ústavní, správní a přestupkové právo, upřesnila Seitlová.
Všichni jmenovaní senátoři se shodli na tom,
že návrh předložený Ivem Valentou a spol.
problém neřeší, ale přenáší na druhé. Občan, který je problémový, se přesouvá k jinému starostovi, do jiné obce. A to určitě není
dobré řešení! Pozitivní řešení podle Š. Jelínkové spočívá v posílení kompetencí sociálních odborů obecních a městských úřadů,
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„aby s těmito lidmi pracovali a hledali pro
ně pokud možná nejvhodnější řešení. Může
jít o sociální službu nebo poradenskou pomoc. Cesty by se daly najít i v zákoně o sociálních službách.“

Zdechovský
na Pelhřimovsku

Konec
střídání času?
Poslanci Evropského parlamentu (EP) schválili v únoru rezoluci vyzývající Evropskou komisi k přehodnocení střídání času v EU. V čele
skupiny zhruba osmi desítek europoslanců
požadujících změnu současného střídání
času stojí předseda právního výboru EP Pavel Svoboda: „Téma, které zaznívalo v kampani KDU-ČSL před volbami do EP v roce
2014, má ohlas napříč evropskými zeměmi.
Jednotlivé iniciativy ale o sobě dosud nevěděly. Tu českou vede senátor Petr Šilar a podařilo se mu získat podporu 20 tisíc občanů.
Ve Finsku podpořilo obdobnou petici 70 tisíc lidí. O vážné téma jde i v Estonsku a Polsku. Nám se tyto iniciativy podařilo sjednotit a vyslat Komisi jasný impuls k jednání.“
Neformální pracovní skupina europoslanců
funguje od roku 2015. Odborná konference
na půdě EP se konala v roce 2017, a to s jednoznačnými závěry. Střídání času je přežitek.
Původní ﬁnanční úspory neplatí, zato odhady
přímých i nepřímých nákladů jenom na zdravotní následky každoroční změny času v členských státech EU dosahují až 1 % HDP. Podle
chronobiologů změna času způsobuje zdravotní problémy přibližně pětině Evropanů.
Jde hlavně o únavu, ospalost, poruchy trávení, migrény, deprese, výjimečně i infarkty.
Nepřirozená změna spánkového rytmu může
působit jako spouštěč obezity a cukrovky. Potíže zažívají i lidé postižení autismem. Díky
tomuto návrhu EP musí Evropská komise důkladně přehodnotit stávající znění směrnice
o úpravě letního času.
Monika Klimentová
asistentka europoslance Pavla Svobody

Snímek: Lucie Šprochová
Dopad směrnice o zbraních, nová certiﬁkace
dřeva, obchvat Pelhřimova, hospodaření poblíž nádrže Švihov a dvě přednášky o Evropské unii. To byl program europoslance Tomáše
Zdechovského na Pelhřimovsku. Den zahájil
ve vlašimské zbrojařské ﬁrmě Sellier & Bellot,
kde s vedením řešil dopady evropské směrnice o zbraních. Následovalo setkání s vedením
pelhřimovské radnice, kde se probíral i západní obchvat města. Starosta František Kučera, který je zároveň šéfem Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, apeloval
na snahu zmírnit novou certiﬁkaci nábytkářského kolosu IKEA, která znevýhodňuje české
lesníky. Srdeční záležitostí pak pro Zdechovského jako rodáka z Kožlí u Ledče bylo setkání
s předsedy zemědělských subjektů, na něž má
dopadnout zpřísnění podmínek pro hospodaření v ochranných pásmech přehrady Švihov
(Želivka). „Udržením života v pásmu přehrady se zabývám dlouhodobě. Jednám i o možnostech kompenzací pro zemědělce, kteří nemohou za to, že hospodaří zrovna u přehrady,“ zmínil europoslanec. Poslanecký den završily dvě besedy. První se rozvinula mezi studenty gymnázia a obchodní akademie v Pelhřimově, druhá byla veřejná. Zdechovský absolvoval duel s psychiatrem a duchovním Maxem Kašparů, který má k Evropské unii ostražitý postoj, protože podle něj opouští křesťanství. Europoslanec při besedě objasnil řadu
mýtů o tzv. zlé Unii a zdůraznil, že Česko nevyužívá plně možností aktivně ovlivňovat další směřování Evropské unie. Jan Mazanec

Na snímku skupina poslanců, kteří se tématu střídání času ujali v Evropském parlamentu. Druhá zleva stojí Michaela Šojdrová, uprostřed sedí Pavel Svoboda.

LIDOVECKÉ ŽENY

Lidovecké ženy povede Šárka Jelínková
Sdružení žen KDU-ČSL
zvolilo 2. prosince 2017 na
celostátním sněmu v Kroměříži svojí novou předsedkyní senátorku Šárku Jelínkovou. Jako statutární místopředsedkyni sněm potvrdil Zdenku Kumstýřovou, zastupitelku a ředitelku Charity Přelouč. Místopředsedkyněmi byly zvoleny Marie Svobodová (PHA),
Pavlína Stankayová (MSK) a Miriam Kolářová (JMK). Sněmu se ze zdravotních
důvodů nezúčastnila dosavadní předsed-

kyně Eliška Janšová, která se dlouhodobě
zasazuje o vyšší zastoupení žen v politickém životě. Delegátky ji navrhly na ocenění na nejbližším sjezdu KDU-ČSL.
Na téma slaďování rodiny a práce vystoupila čestná předsedkyně SŽ, europoslankyně Michaela Šojdrová. Dorazil i předseda poslanců Jan Bartošek, který lidoveckým ženám vyjádřil podporu: „Jako předseda komise pro vnitřní život strany jsem
připraven podporovat Sdružení žen. Věřím ve vzájemnou plodnou diskusi a spo-

lupráci.“ Šárka Jelínková poukázala na
nízké zastoupení žen v KDU-ČSL i v české
politice obecně. „Nedostatek žen ve vedení hlavních politických stran a to, že mezi
nejvyššími ústavními činiteli není žádná žena, je jasnou zprávou o stavu české
politiky. Vytrácí se z ní empatie a dialog.
KDU-ČSL v tom není výjimkou. Chci se
jako nová předsedkyně zasadit o větší zastoupení žen na kandidátkách na místní,
krajské i celorepublikové úrovni.“
Marie Jílková (red)

Naše politička, ročník 2018
Sdružení žen vyhlásilo soutěž „Naše politička 2018“, jež naváže na první ročník
v roce 2016. Soutěž si klade za cíl ocenit občanskou a politickou angažovanost
členek KDU-ČSL ve městech a obcích,
kde žijí, pracují a působí ve prospěch svého regionu. Cílem je i zviditelnění jejich
úsilí a práce. Navrženy mohou být ženy,
které byly zvoleny na kandidátce KDUČSL v komunálních nebo krajských volbách, které projevily odhodlání, odvahu a nadšení pro dobrou věc. Ženy, kte-

ré mají konkrétní výstupy, které změnily rozhodnutí zastupitelstev nebo díky
nimž byla přijata opatření s pozitivním
dopadem na danou obec či region. Ženy,
které dokázaly přesvědčit o svém názoru příznivce, koaliční partnery i opoziční
zastupitele. Mnohé naše ženy se osvědčily v sociální oblasti, oblasti školství a životního prostředí i v řadě dalších. Nominovat adeptky splňující tyto podmínky
mohou místní organizace v každém kraji,
případně místní či krajské organizace SŽ,

a to do rukou krajského
tajemníka KDU-ČSL.
Do vyplněné nominace
zařaďte prosím i fotograﬁi. Uzávěrka nominací je 31. 5. Neváhejte a vyberte ze svého okolí ženu, která si ocenění zaslouží.
Více info na zeny.kdu.cz.
Šárka Jelínková
senátorka, předsedkyně
Sdružení žen KDU-ČSL

Důstojnost žen každý den
Dětství, mládí i dospívání jsem prožila
v totalitě. K této šedé
a nudné době patřil
i 8. březen – Mezinárodní den žen. Pamatuji si na ranní fronty před květinářstvími, na rudé karaﬁáty,
bonboniéry, dárkové kazety se šeříkovým
mýdlem a ručníky jako dárky pro pracující ženy. Jako děti jsme ve škole vyráběli přáníčka pro maminky a babičky a recitovali oslavné básničky: „Parfémem pleť
nevoní si / neobléká drahé róby / statné děvče v kombinéze / hrdinkou je naší
doby. / Její stroj nás k zítřku veze / z políček se stanou lány / jednou zorá všechny meze / i ty, co jsou mezi námi.“ My
v Česku máme MDŽ spojený s totalitou,
ale jeho původ je třeba hledat na počátku 20. století v New Yorku, kde se konala
stávka amerických švadlen za lepší pracovní podmínky. OSN v roce 1975 uznala
MDŽ jako svátek ve všech zemích.

Náš vztah k MDŽ je právem rozpačitý. Většina mladých přechází toto datum v kalendáři bez povšimnutí nebo
s posměchem. Jenomže spousta žen třeba na dárky a na oslavy MDŽ vzpomíná
ráda. Dnes se totiž řada z nich od svých
zaměstnavatelů nedočká pozornosti, jak
je rok dlouhý. To, co naopak roste, je hrubost a šikana na pracovištích, kterým
ženy čelí často neúspěšně a pod hrozbou,
že ztratí pracovní místo. Právě na to má
MDŽ upozorňovat.
Ani ve 21. století není žena dostatečně
chráněna. Často se stává samoživitelkou
a vychovatelkou dětí bez podpory mužů.
Někteří muži selhávají a opouštějí ženy
s dětmi, nechávají je napospas starostem
o živobytí i výchovu dětí. Pořád je dost
žen, které trpí domácím násilím, zneužíváním nebo jsou předmětem obchodu s „bílým masem“. Pořád jsou ve světě
země, kde je žena majetkem muže, nemá
volební právo ani právo na výchovu svých

dětí. Je správné, když na to budeme my
křesťanskodemokratické ženy upozorňovat. Přeji všem ženám úctu a pozornost,
která jim náleží nejen od mužů, zaměstnavatelů, sousedů a blízkých, ale i od
společnosti jako celku. Přeji vám, abyste
byly ctěny, milovány a respektovány jako
zcela rovnocenné bytosti.
Pavla Golasowská
poslankyně za Moravskoslezský kraj,
předsedkyně odborné komise KDU-ČSL
pro sociální politiku, rodinu a neziskové
organizace
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VNITŘNÍ ŽIVOT STRANY

Přeregistrace členů
KDU-ČSL je tu!

Základní informace
30. 1. / Celostátní výbor KDU-ČSL rozhodl o přeregistraci členské základny KDU-ČSL. Primárním důvodem je nutnost mít od
poloviny roku souhlas všech členů a členek KDU-ČSL se zpracováváním jejich osobních údajů v souladu s nařízením Evropské unie 2016/679 (známým jako GDPR). Není to tedy tak, že
by strana v roce komunálních a senátních voleb neměla nic užitečnějšího na práci!

Co je třeba udělat?
1. Přijďte na výroční členskou schůzi a podepište evidenční list,
který vám bude předložen (1 list formátu A4, s kolonkami
pro dva podpisy). Pokud se nemůžete z jakýchkoliv důvodů
osobně dostavit nebo o někom takovém víte, spojte se s předsedou své místní organizace, případně s krajským tajemníkem – a odpovědná osoba k vám přijde.
2. Před podpisem zkontrolujte své osobní údaje. V evidenčním
listě má být hlavně vaše aktuální adresa a telefonické spojení. Vyplňte pokud možno i nepovinné údaje. Stojí mezi nimi
mimo jiné i ochota nechat si zdarma zasílat zpravodaj Nový
HLAS. Zaškrtněte Nový HLAS co nejhojněji.

Proč k přeregistraci dochází?
Podobně jako jiné strany, spolky a sdružení, i KDU-ČSL eviduje
své členy a informace o nich. Údaje o věku nebo povolání nám
pomáhají při kontaktování (například dopis před volbami, cílený dotaz v určité věci aj.). K tomu, aby to KDU-ČSL mohla dělat,
potřebuje osobní písemný souhlas každého člena. Strana uchovává údaje o Vašem věku, pohlaví, adrese, národnosti, datu
vstupu do KDU-ČSL, dosaženém vzdělání, aktuálním povolání
a koníčcích. U kandidátů do voleb všech stupňů a funkcionářů
pracuje i s fotograﬁemi.

Kdo má k Vašim údajům přístup?
Vaše osobní údaje jsou spravovány v poměrně přísném režimu
a nedostane se k nim nikdo nepovolaný. Přístup k nim mají víceméně jenom dvě osoby: krajský tajemník (z regionu, v němž
jste jako člen hlášen) a generální sekretář strany prostřednictvím tzv. EVLID („evidence lidovců“).

datum

kraj

kdy a kde

17. 3.

LIB

17. 3.
6. 4.
7. 4.
14. 4.
14. 4.
20. 4.
20. 4.
28. 4.
4. 5.
12. 5.
12. 5.
25. 5.
26. 5.

ÚST
PLZ
KVA
JHČ
VYS
HKR
PCE
PHA
ZLN
OLM
MSK
JHM
STČ

9.30 / Studenec u Horek, Rovnáčov 23,
penzion Trautenberk
10 hod / Děčín, zámek
16 hod (místo bude upřesněno)
10 hod / Bečov nad Teplou, radnice
10 hod / (místo bude upřesněno)
9.30 hod / Kamenice
16 hod / Provodov-Šonov 116, Orlovna
15 hod (místo bude upřesněno)
9–14 hod / Palác Charitas
15 hod / Orlovna Zlín
(místo i čas budou upřesněny)
9 hod / Frýdek-Místek, Národní dům
(místo i čas budou upřesněny)
9 hod / Palác Charitas

DALŠÍ TERMÍNY
• Volby do Evropského parlamentu: Nominační konference, jež určí pořadí kandidátů na soupisce do evropských voleb, proběhne 19. května v Paláci Charitas.
• Den KDU-ČSL: Oblíbené společenské a „tmelící“ setkání
členů KDU-ČSL z celé republiky proběhne 9. června 2018
v Ostravě. Bližší informace v dalších číslech Nového HLASu.
• Termíny Celostátních konferencí: 23. 3., 22. 6.

13 odborných komisí KDU-ČSL
Krátce po volbách ustavilo vedení KDU-ČSL nové či staronové předsedy odborných komisí. Přinášíme seznam
včetně kontaktů.
■ Vilém Anzenbacher • anzenbachervilem@gmail.com
• Spravedlnost a lidská práva
■ Jan Bartošek • bartosekj@psp.cz
• Pro vnitřní život strany (TYGR)
■ Ondřej Benešík • benesiko@psp.cz
• Zahraniční politika a evropské záležitosti
■ Pavla Golasowská • p.golasowska@centrum.cz
• Sociální politika, rodina a neziskové organizace
■ Daniel Herman • herman@kdu.cz
• Kultura a sdělovací prostředky
■ Petr Hladík • rtep.hladik@seznam.cz
• Efektivní správa země a komunální politika
■ Marian Jurečka • jureckamarian@post.cz
• Hospodářství, energetika, ﬁnance, rozpočet, doprava
■ Vít Kaňkovský • kankovskyv@psp.cz • Zdravotnictví
■ Petr Klíma • komiseob@seznam.cz
• Obrana, bezpečnost a zpravodajské služby
■ Jan Kovář • jko@seznam.cz • Venkov a zemědělství
■ Jiří Mihola • miholaj@psp.cz • Školství a věda

Děkujeme za Vaši ochotu s vyplněním
a podepsáním evidenčního listu!

■ Tomáš Svoboda • tomas@svoboda.com
• Informační a komunikační technologie

Ať je přeregistrace členů co nejrychlejší
a proběhne co nejúspěšněji!

■ Petr Šilar • silar.p@seznam.cz • Životní prostředí
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Programové konference 2018

KALEIDOSKOP

Poslanci Marek Výborný a Jan Bartošek: Mlátička
Zdeněk Ondráček (KSČM) nemá co vést Komisi pro
kontrolu GIBS. Ani hlas od KDU-ČSL!

Všichni tři by byli dobrými prezidenty: Jiří Drahoš,
Miluše Horská a Petr Pithart. Na tradiční tříkrálové
snídani v Senátu.

Mladí lidovci přijeli na pozvání M. Šojdrové na návštěvu Evropského
parlamentu. „Museli jsme být pořád v poklusu, abychom všechno
stihli...“ (Jan Wolf ml.)

Předseda strany Pavel Bělobrádek s chotí Janou na 49. plese
KDU-ČSL v Červeném Kostelci. A sezóna plesů za námi!

Poslanec Benešík a senátor Hampl v Soﬁi na setkání předsedů
evropských výborů parlamentů členských států EU. Aby Unie
nedělala rozhodnutí na vyšší úrovni, než je účelné a nutné!

Prezidentský kandidát Pavel Fischer přijal pozvání
Mariana Jurečky a Mladých lidovců na zabíjačku
v Haňovicích u Litovle. Dobré to bylo!

Daniel Herman a Veronika Sedláčková na hojně navštívené
debatě Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku
(IKDP) na téma: „Hýbe náboženství českou politikou?“

Senátorka a starostka Ratíškovic Anička Hubáčková doma.
Ač se to nezdá, nejsme v rezervaci, ale na Skautském plese!
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Říjen
Nejspíš na začátek října vypíše prezident komunální i senátní
volby. Dni voleb předchází přibližně měsíční horká fáze volební
kampaně.

Září
Na volební kampaň, která propukne v září, se připravujeme od
léta (nejlépe červen). Kdo bude co zajišťovat, organizovat (co kdy
a kde) a za kolik (ﬁnanční zázemí, položkový rozpočet)? Plánování
ušetří hodně času, který pak během kampaně chybí a který je třeba
dávat rodině.

Červenec a srpen
Koncem července můžeme čekat termín odevzdání kandidátních
listin. Nezapomeňme, že předtím si musíme od jednotlivých kandidátů zajistit podpis na prohlášení s jejich osobními údaji.
Polovina srpna: dokončujeme seznamy lidí do okrskových

LB
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• KO
VO

Klíčové okamžiky volebního roku 2018 si probereme pozpátku, aby bylo jasné, proč je zapotřebí některé kroky udělat včas, co nejdřív nebo dokonce hned.

NÍ •

Cesta k úspěšným volbám 2018

NÁ
MU L

volebních komisí a odevzdáváme je na
obecní či městský úřad. Ptáme se, kdo
potřebuje být obsloužen doma volební urnou.
Prázdniny jsou dobou, kdy ladíme graﬁcké materiály (plakáty,
postery, billboardy, obrázky na facebook, logo kampaně). Dávno
předtím poptáváme plakátovací a billboardové plochy.

Y 20

Červen
Uzavíráme vlastní nebo koaliční kandidátní listiny. Podepisujeme
koalice s jinými stranami.
Dokončujeme program. Současně přemýšlíme o hlavní myšlence,
kterou chceme předat, a tu ztvárníme do pěkného hesla. Není
hanba nechat si poradit profesionály z reklamní branže.
Dáváme o sobě více vědět. Probíhá tzv. předkampaň.

Únor – květen
Náš boj začíná na více frontách zároveň. Pilujeme program pro
občany našeho města či obce. Čím konkrétnější, tím lepší.
Oslovujeme vhodné nestranické kandidáty, aby nám je nepřebrala konkurence. Stanovíme si pořadí svých kandidátů.

Kdy jindy začít než hned teď ?

nový

Hlas

D O B R É Z P R ÁVY O K D U - Č S L
Politický vývoj ukazuje, že KDU-ČSL bude v opozici. Prosazovat naši
politiku tak bude neskonale složitější než při naší vládní účasti. Propagace KDU-ČSL bude záležet na každém z nás. Jednou z dobrých
možností je to, když budeme rozšiřovat mezi naše známé Nový HLAS,
poskytující široké a nezkreslené informace o KDU-ČSL i její politice.
Nový HLAS je šancí i na získávání nových členů! Předem děkuji za
Vaše úsilí pro společnou dobrou věc.
Pavel Hořava
generální sekretář KDU-ČSL

H

Objednejte si N

Z DAR M Asle

přes SMS na čí

731 140 909

Nov HLAS, to jsou informace o naší činnosti v Parlamentu a vládě. Komentáře. Zprávy z českých a moravských krajů od
Nový
llidoveckých starostů a zastupitelů. Příloha Obzory pro křesťanskou kulturu a konzervativní politiku. Impulsy od lidovecké
mládeže, žen a seniorů. To vše, a ještě víc, je zpravodaj KDU-ČSL Nový HLAS.
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.
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