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KDU-ČSL zvítězila
v senátních volbách / str. 17–18
Přejeme vám krásné Vánoce a pokojný nový rok 2017!

Brady, Herman,
dalajláma, Zeman

Rozhovory s předsedy
parlamentních klubů

Předseda KDU-ČSL chce
pokračovat ve své misi

str. 4–5

str. 6–8, 13–15

str. 3

www.kdu.cz • Po přečtení darujte dál!

www.facebook.com/kducsl
15 489 fanoušků – přidejte se i Vy!

Děkujeme za vaše hlasy v krajských a senátních volbách 2016!

z redakčního stolu

Štěstí svého druhu
Vánoční příběh se nezačíná psát někde
v centru mocné říše, ale na její periférii. Ne
někde na brněnské České nebo na pražských
Příkopech, ale v malém městečku, v neznámém hostinci. Je to vlastně pořádná provokace. Josef doprovází těhotnou manželku, která nečeká dítě
s ním, na útěku před těmi, kdo by to dítě nejraději zbili, ale
spíš zabili. Marie neporodí Ježíška někde v relativním útulnu
s porodní asistentkou, ale v pozapomenutém koutu.
A to je všechno. TO MÁLO z Betléma nám stačí. Posiluje nás
všechny. Děti, rodiny i osamělce. Ty, kdo mají štěstí na velkou
rodinu, ty, kdo dítě teprve radostně očekávají, ty, kdo doprovázejí šťastné, leč postižené dítě, ty, kdo jdou se svými blízkými jejich poslední cestu, i ty, kdo o své dítě nešťastně přišli.

dět, co můžou očekávat a do čeho se zapojit. Podle metody „tvrdé jádro, měkký obal“ povedeme kampaň zaměřenou na mobilizaci našich voličů: jinak tam, kde nám důvěřují dlouhodobě,
a jinak tam, kde o nás uvažují, ale zatím jsme je nepřesvědčili.
Můžete se těšit na kampaň, která bude postavená na kvalitním
programu a křesťanskodemokratických hodnotách, na které je
spoleh v každé době, a která bude zároveň podložená průzkumy,
moderní, kreativní, manažersky řízená. Nepůjde to ale bez vás,
našich členů a podporovatelů, kteří se zapojí do kampaně a přijdou dát hlas KDU-ČSL se svými rodinami a přáteli. A tak se už
teď neváhejte se svými náměty obracet přímo na členy volebního štábu (kontakt: platenik@kdu.cz, 728 125 589). Zdař Bůh!
Václav Pláteník

Ježíškovy Vánoce jsou štěstí svého druhu. Ať se nám příští
rok daří tohle štěstí hledat a nacházet. Ve spravedlnosti, pravdě a pokoře, všude tam, kde se ocitneme. Kéž odvážně hledáme cestu k druhému člověku, ne od něj.
Pavel Mareš
šéfredaktor

Svoboda a vlastní nasazení
n 17. 11. / Nenastavujme tvář druhého, ale nasazujme se sami.
Angažujme se, každý tam, kde žijeme, a nenechávejme vše na
strukturách, jako by záleželo hlavně na nich. Věci dokáže změnit jedině osobní angažmá. Přibližně těmito slovy oslovil biskup
Tomáš Holub účastníky tradiční pražské bohoslužby na poděkování za dar svobody a k poctě sv. Anežky České. Letos se bohoslužba spojená s následným průvodem k památníku na Národní
třídě konala v jezuitském kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí.
Lidé odcházeli skutečně posíleni slovem.
(red)

Jurečka 2x o pravdě a lži
„Pravda vítězí není věta tázací. V dnešní době je důležité, aby
slušnost nebyla slabost. Nemlčíte vy, nemlčí starostové, nemlčí rektoři, nemlčí ani členové vlády. Věřím, že jsme se nesešli
jen dnes na náměstí. Za pravdu, svobodu a demokracii nemůžeme bojovat nenávistí, o to vás chci poprosit.“ (Staroměstské
náměstí, 28. 10.)
„Pokud občané oceňují kladně, že tu jsou členové vlády, kteří
jsou připraveni říci, že není normální, aby prezident našeho státu nemluvil pravdu, lhal, vydíral, vyjadřoval se občas jako hulvát, a když jsme se k tomu vyjádřili, pokud s námi tito lidé souzní, pak si myslím, že je to pozitivní úkaz. (…) Byl bych rád,
abychom nemuseli v budoucnu slavit svátek 28. října na Staroměstském náměstí, ale abychom ho slavili zase na Pražském
hradě“ (Interview ČT 24, 1. 11.)
Čtěte téma čísla na str. 4 a 5.

Krajské silnice

Velká kampaň 2017: začínáme!
Staré politické moudro říká, že kampaň začíná den po volbách.
Nejinak je tomu i v našem případě. Už 1. 11. schválilo předsednictvo celostátní štáb pro volby 2017. Pod vedením Mariana Jurečky ho tvoří Pavel Hořava, Petr Pachta a Václav Pláteník. Úkol
je jasný: přesvědčit co nejvíce voličů, že KDU-ČSL je správnou
volbou pro ně a pro Českou republiku.
Ještě před koncem roku vznikne celoroční plán, který představíme vedení strany a zástupcům krajů. Všichni tak budou včas vě-
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Loni stát poslal krajům cca 4,2 mld. Kč na rekonstrukce a opravy krajských silnic. Letos přišly další 3 mld. Kč. Souběžné opravy státních a krajských komunikací ale neprovází dobrá koordinace. Chci proto, aby stát už letos řekl, jestli a nakolik bude
spolufinancovat opravy krajských silnic, aby se kraje mohly přes
zimu připravit, opravy vysoutěžit a zkoordinovat je se státem.
Na jaře by se pak začalo s opravami na dvě etapy. Jarní opravy, zahájené třeba 1. dubna, by skončily zhruba v půli prázdnin, a podzimní by trvaly od půlky prázdnin do poloviny listopadu. Tím by se lépe rozložily reálné kapacity stavebních firem
a opravy by probíhaly intenzivněji a rychleji. Spokojeny by byly
stavební firmy, ale především a hlavně řidiči.
Jaroslav Klaška, poslanec
místopředseda podvýboru pro dopravu

Naše číslo účtu: 2001210359/0800

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

slovo pŘedsedY

Politika pro lidi
dobré vůle
Milé sestry, vážení bratři,
pomalu končí rušný volební rok a začne další, ještě důležitější.
Kromě toho už nastal advent. Takže je toho opravdu hodně, co
Vám chci říct.
V první řadě chci všem poděkovat za nasazení v krajských a senátních volbách. Vynikajícím úspěchem jsou zejména ty druhé. Ale i fakt, že v krajských volbách jsme jako jediná strana
neztratili nástupem nového silného subjektu a udrželi pozice,
je jistě velmi dobrý výsledek.
Ve Zlínském kraji jsme dokonce s přehledem zvítězili. V těžkých
podmínkách jsme uspěli v Moravskoslezském kraji, a dokonce
se dostali do koalice. Díky koaličnímu potenciálu jsme i v radě
Plzeňského, Pardubického a Hradeckého kraje. Naopak na jižní Moravě jsme nakonec z jednání o koalici vypadli. Jsou i kraje v Čechách, kde se nám tradičně nedaří a kde musíme přidat.
Každý ví, o koho jde, a vedení strany činí opatření, aby těmto
regionům pomohlo.
Přes dobré výsledky si musíme přiznat, že jsme čekali víc. Že
jsme měli na víc. Je to poučení pro sněmovní volby: nestačí se
spokojit s tím, že náš potenciál roste, je třeba napnout všechny
síly, abychom ho plně využili a oslovili nejen tradiční voliče, ale

i ty nové, u kterých máme šanci. A tuto šanci máme zejména
díky dvěma faktorům. Za prvé díky morálnímu kreditu a zásadovému hájení svobody, za druhé díky tomu, že pro voliče začínáme být alternativou k hnutí ANO, pravici i ČSSD. Ne všichni chtějí ten typ změny, který reprezentuje ANO, a naopak se
jim líbí změna, kterou představuje KDU-ČSL. To se ukázalo
v druhém kole senátních voleb, v němž jsme nad favorizovaným hnutím jasně dominovali.
My opravdu přinášíme změnu do politiky. Ovšem změnu k lepšímu! Změnu, která neznamená rozdělování národa, ale naopak spojuje. Změnu, která neznamená bourání tradiční demokracie, rušení standardních pravidel, náhradu starých hodnot novými, ale naopak jejich naplnění. Snažíme se v posledních letech ze stranické politiky odstranit to, co bylo špatné, co
bylo zkorumpované, a přiblížit ji těm, pro které tu ona politika
je, tedy všem lidem dobré vůle.
Všem lidem dobré vůle nyní popřejme klidné a radostné prožití vánočního času a konce roku. Já toto přeji Vám a Vašim blízkým. Ať Vám advent přinese uklidnění po náročném roce, ať
načerpáte zejména duševní síly do roku dalšího.

Naše mise a naše cesta pokračuje
Jak už víte, rozhodl jsem se na sjezdu příští rok obhajovat post předsedy KDU-ČSL.
Mám k tomu jediný důvod. Mise, která započala roku 2010, je zatím úspěšná, ale
cítím, že není naplněná a že by měla pokračovat.
Byl jsem hrdý, s jakou silou, optimismem,
nasazením a nadšením jste všichni pracovali na našem návratu do vysoké politiky. Potvrdilo se, že KDU-ČSL je tradiční
programově ukotvená strana s oddanými
a pilnými členy. Což nám dává něco, co
nové projekty mohou mít jen sotva – tradici i budoucnost.
Na těchto tradičních hodnotách jsme stavěli i oněch posledních šest let. Pouze
jsme je – tak jak to konzervativní strany

dělají – nově interpretovali. Myslím, že
tuto novou intepretaci nejlépe vystihují
dva slogany: „věřící, nebo nevěřící, hlavně myslící“ a „děláme politiku pro všechny lidi dobré vůle“. Tyto dva výroky říkají, že už nechceme zůstat uzavřeni jen pro
lidi, kteří chodí do kostela. A že nechceme
lidi rozdělovat, ale spojovat na základě
hodnot, v něž věříme a v něž mohou uvěřit i oni. Touto cestou jsme se vydali už za
Josefa Luxe a musíme pokračovat.

Mám za to, že po našem návratu do Sněmovny a do vlády jsme žádnou ostudu neudělali, že jsme se našim hodnotám nezpronevěřili a že jsme začali oslovovat
i lidi, kteří nikdy dříve o volbě KDU-ČSL
neuvažovali. Neztratili jsme tradiční voliče a vytvořili jsme si slušný potenciál nových. Nyní nás čeká náročný a složitý úkol
tyto předpoklady využít a ve sněmovních
volbách opět posílit. Naše mise, naše cesta pokračuje. Je mi velkou ctí, že jsem vás
mohl po šest let po této cestě vést. A bude
mi velkou ctí, pokud vás po ní budu smět
vést i nadále.
Pavel Bělobrádek
předseda KDU-ČSL
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Neklidný říjen 2016
Byl to jeden z nejbouřlivějších říjnů v našich novodobých dějinách. Dalajláma přijatý ministrem kultury
Hermanem, vztah této návštěvy k neudělení státního vyznamenání Jiřímu Bradymu ze strany prezidenta
republiky, Staroměstské náměstí zaplněné 30 000 lidí. Vcelku důkladně prožité oslavy státního svátku.
Zde jsou podle našeho mínění čtyři nejdůležitější texty k tomuto dění.

„Tak nízký handl jsem v životě nezažil!“
nM
 inistr kultury Daniel
Herman shrnuje 27. 10.
při interpelacích
v Poslanecké sněmovně
kauzu Brady
Poslanecká sněmovna někdy v létě, tuším v červnu letošního roku, navrhovala
státní vyznamenání. Já jsem se přihlásil
k nominaci, která vzešla z prostředí Nového Města na Moravě od pana starosty a zde v Poslanecké sněmovně od pana
poslance Karla Černého z klubu sociální demokracie. Poté jsem byl kontaktován Kanceláří prezidenta republiky, konkrétně panem ředitelem Forejtem, který
mi doporučil, abych se ještě svým dopisem k této nominaci přihlásil. Načež jsem
5. července obdržel dopis Kanceláře prezidenta, který je podepsaný panem kancléřem Mynářem, že se žádostí bude zabývat. Načež jsem se poté 8. září na slovenském velvyslanectví na recepci setkal
s panem prezidentem při společenském
setkání a on mi tam řekl, že moji nominaci schválil, ale že pokud se setkám s dalaj
lámou, že ji zruší.
Byl jsem tímto sdělením šokován, protože takovýto nízký handl jsem opravdu snad ještě v životě nezažil. Z úst nejvyššího ústavního činitele České republiky už vůbec ne. Řekl jsem to několika

osobám (…), ale necítil jsem potřebu to
tehdy sdělovat veřejnosti, protože jsem
sám nevěřil, že by takovýto nízký obchod
mohl být realizován. Načež jsem byl opět
15. září kontaktován panem ředitelem
Forejtem, ředitelem Kanceláře prezidenta republiky, s žádostí o setkání, kdy mě
požádal nebo vyzval, abych se opět setkal
s panem prezidentem (jak všichni členové vlády vědí, s panem prezidentem se
lze setkat jedině poté, co se o to požádá),
abychom projednali některé otázky.
20. září u mě byla na návštěvě čínská velvyslankyně, která se se mnou chtěla setkat na večeři. Já jsem to odmítl a řekl
jsem, že se setkáme pouze na mém úřadě se svědky, se zápisem, zcela oficiálně.
Probírali jsme nejrůznější otázky obchodní a kulturní výměny. Paní velvyslankyně
hovořila mimo jiné také o územní celistvosti Číny. Já jsem hovořil také o otázce
lidských práv, zmínil jsem vězně svědomí, pronásledované křesťany, pronásledované členy hnutí Falung Gong. Za celou dobu asi hodinového rozhovoru slovo
dalajláma nepadlo. Načež 21. září, tedy
den nato, jsem dostal telefonát z New
Yorku od pana ředitele Forejta s dotazem, že se pan prezident nechá ptát, jak
že proběhlo mé setkání s paní čínskou
velvyslankyní, což mi přišlo celkem zajímavé. 27. září pak došlo k onomu další-

mu setkání s panem prezidentem, o které
jsem na podnět ředitele Kanceláře pana
Forejta požádal, a tam pan prezident
opět formuloval svoji žádost, abych se
nesetkával s tibetským dalajlámou.
Po nějaké době (mohl bych to dokumentovat na výpisu z sms zpráv) mě kontaktoval
pan ředitel Forejt s žádostí, abych mu dal
kontakty na mé příbuzné do Kanady. Poslal jsem mu e-mailovou adresu a telefonické spojení. Moji příbuzní mi sdělili, že
jim pan ředitel Forejt skutečně telefonoval
a oznámil mému strýci Jiřímu Bradymu,
že bylo rozhodnuto o schválení jeho nominace na státní vyznamenání. Načež jsem
se setkal s tibetským dalajlámou.
Den nato byl panu premiérovi postoupen
seznam nominovaných osob a pan premiér mě informoval, že na tomto seznamu jméno Jiří Brady není, a vypukla celá
ta mediální kauza (…). Mohu potvrdit,
že stojím plně za vším, co jsem řekl. Tento nízký obchod se mnou skutečně prezident této republiky Miloš Zeman chtěl
uzavřít. To je proti všem mým zásadám.
Nikdy jsem nic takového nepřislíbil a je
pro mě nepřijatelné a mohu říci, že mě
uráží, že kdokoli si vůbec dovolil se ke
mně takto chovat. Stojím za každým slovem, které jsem řekl. A hájím v tuto chvíli
pravdu a mohu říci, že i rovnou páteř našeho státu.

Ať už nikdo nemusí žít na kolenou
n J iří Brady o tom, co pro
něho znamená vlast
Když se dívám na zemi, ze které pocházím, z velké dálky přes oceán, musím říci,
že tato země pro mě není ani vzdálená,
ani malá. Význam země se měří tím, jak ji
máte rádi, zda tam máte své kořeny a zda
vám záleží na jejím osudu. Když jsem navštívil Českou republiku, byl jsem opravdu mimořádně překvapen vřelým přijetím a velkým pochopením. Do lidského
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života patří samozřejmě těžkosti a nějaká hořkost, nemělo by to ale být něco, co
lidský život ovládá.
Mohl jsem sledovat přímo i na dálku dva
totalitní režimy, které ničily životy lidí.
Když si připomínáme výročí 17. listopadu, mluvíme o studentech, kteří byli zatčeni nacistickým režimem, a o studentech, které tloukl komunistický režim,
protože chtěli žít jako normální lidé.
Kdybych to měl říct úplně neformálně,
nechceme žít ve světě, kde malá skupina

lidí může prosazovat lež a nenávist, zatýkat, vraždit, lhát, mučit druhé lidi. Je to
něco, proti čemu jsem se snažil celý život
stavět. Ne proto, že bych byl zvláštní hrdina, ne proto, že bych chtěl dosáhnout
nějakých vyznamenání a poct, ale protože každý člověk, který myslí a cítí, chce
spontánně dělat takovéto věci.
Chtěl bych ale především říci, co znamená
pojem vlast. Je to místo, k němuž cítíme
přináležitost, neboť z něho pocházíme,
a je to místo, kde žijí lidé, které máme rádi

téma nového hlasu

a na jejichž osudu nám záleží. Žili tam
naši prarodiče, budou tam žít další generace lidí a je správné chtít, aby žili svobodně a důstojně, aby si mohli vybrat, kdo jim
bude vládnout a kdo jim vládnout nebude. Aby nemuseli doma říkat jiné věci, než
říkají na ulici, aby mohli být hrdí na své

státníky, vědce, sportovce, šikovné dělníky, aby svou zemi rádi ukazovali návštěvníkům ze zahraničí a chlubili se jí.
Potkal jsem ve vlasti mnoho krásných
lidí, mladých i starších. Pořád vidím, že
když jde lidem o dobrý život a svobodu,
je to vidět v jejich tvářích. Víte, svobo-

da je krásná a nesvoboda je ošklivá. Svoboda je život a nesvoboda je smrt. To je
moje přání k 17. listopadu: Ať už nikdo
nikdy nikde nemusí žít na kolenou.
Jiří Brady
pamětník holokaustu,
pedagog, strýc Daniela Hermana

Republika není obchodovatelná položka
nP
 rojev Petra Pitharta
na shromáždění občanů
k  28. říjnu, Staroměstské
náměstí
Už zase žijeme v čase hrozících krizí,
v čase všeobecné nedůvěry, polarizací,
oživlých nacionalismů, rozpadávání států, v časech neschopnosti se domluvit.
Státy kolem nás se zříkají vymožeností liberální demokracie. Unie se drolí. Amerika je doslova puklá. Svět je křehký, nepředvídatelný. Pokud náš euroatlantický svět nedokáže zkrotit hazardující segmenty finančních trhů (myslím na investiční banky), opět riskujeme výbuchy krizí jako v letech 1929 a 2008.
Spíše než růst růstu potřebujeme více spra
vedlnosti. Nezasloužené sociální rozdíly

hrozí mnohdy ve světě znovu obnažit staré rány, otevřít prastará krvavá národnostní a rasová nepřátelství. Jistě, spravedlnost
je nedosažitelná meta, ale co je moc, to je
moc. Lidé, i ti spokojenější, postrádají u nás
spravedlnost před státní mocí, před policií,
před státními zástupci, před soudy. Myslím, že to je to, co občanům České republiky chybí nejvíc. Jistě, vždycky také více peněz, ale hlavně více spravedlnosti.

Vystrčme hlavy ze svých bublin
K vám a ke všem, kteří mě zaslechnou,
zejména vy mladší, vidím vás tu dost
a jste zdrojem nejen mých nadějí – na vás
se obracím s naléhavou prosbou, abyste
byli kritičtí k chýrám, které se jako laviny šíří nejen po sociálních sítích. Spolehněme se na svůj kritický rozum. Nevěřme
trollům a štváčům, domácím i cizím. Vy-

strčme ale také hlavy ze svých bublin. Ne,
že je v nich nemáme. Buďme kritičtí, nároční sami k sobě. A co je ještě důležitější,
snažme se rozumět i těm, kterým nerozumíme. Ba právě těm. Ne, nemají všichni
jiné hlavy než my, často se jen ocitli v jiných životních situacích.
Máme za sebou docela dramatických 98
let české státnosti. Zbývají pouhé dva roky.
Berme to jako memento. Vím, že víte, co
to znamená, ale řeknu to. Znamená to: pamatuj, pamatujme, a dávejme si pozor. Proto, vzpomeňte na ty, kteří nás na
toto náměstí dnes vlastně přivedli. Byli to
přece Václav Havel, dalajláma a také pan
Jiří Brady. To oni nám srozumitelně připomínají, že ta dáma, sem tam nějaká vráska,
šrám, se nesmí stát ani firmou, ani obchodovatelnou položkou. Slibme si to! Slibme
si to, že to nedopustíme!

Republika jsme my všichni
n Pavel Bělobrádek
Státní svátek je dobrou příležitostí připomenout si, čím pro nás vlastně je Česká republika. Je to naše země, vlast, společenství, v němž žijeme a v němž žijí naši blízcí (...). Je to naše země, která pro nás znamená demokracii, svobodu, bezpečí, právo. Českou republiku tvoří politický národ lidí, kteří mají státní občanství, užívají
svých občanských práv a respektují ústavní pořádek. Státní svátek je pro mě příležitostí hledat to, co nás spojuje. Společnou
historii, kulturu, úctu k hrdinům, kteří za
náš stát, za jeho svobodu a samostatnost
bojovali a padli, kteří ji budovali a zvelebovali. Je mi velmi líto, že se na tom nedokážeme všichni shodnout a že tak státní svátek poznamenají politické třenice.
Jsem si ale jist, že to pozitivní zdaleka převažuje a bude převažovat.
Nesmírně si vážím názorů a vystoupení
všech občanů, jednotlivců i skupin, kteří u příležitosti státního svátku vyjadřu-

jí svou věrnost hodnotám, na nichž je náš
stát založen. Kteří dávají najevo, že mu
jeho politické směřování není lhostejné.
Každé slušné občanské vystoupení je vítáno. I protest, pokud je k němu důvod a má
správnou formu, je vyjádřením pozitivního názoru. Vítám širokou veřejnou debatu. Ta by neměla být vyhrazena jen privilegovaným skupinám: politikům a novinářům. Čím více lidí se zapojí do diskuse
o tom, čím pro nás je a má být naše republika, tím lépe. Jen doufám, že to bude debata s pozitivním vyústěním. Debata, která povede ke změně k lepšímu. Protože ne
každá změna je k lepšímu.
Tu změnu k lepšímu máme ve svých rukách my všichni. Občan není odsouzen
k tomu, aby bezmocně sledoval, jak „ti
nahoře“ neustále dělají něco, s čím hluboce nesouhlasí. Nejsme diktaturou a ani
k ní nesměřujeme. Jsme demokratickou
zemí. A nejvyšším projevem vyjádření
občanské vůle je hlasování ve volbách.
Žijeme v demokracii, což je ten nejméně

špatný ze všech systémů vlády. Nejméně špatný proto, že dává občanům právo změnit vládu. Cenou za to je, že demokracie bývá těžkopádná, nevolí vždy
to nejlepší řešení, ale ono „nejméně špatné“, na němž se shodne většina. Demokracie zdržuje a otravuje, není to ani firma, ani systém státního kapitalismu jako
v Číně. To „zdržování a otravování“ je ale
nesmírně cenné – je přímým důsledkem
toho, že konečné slovo nemá úzká elita,
ale všichni občané. Všichni mohou volit
a každý hlas se počítá. Proto když se nám
něco nelíbí, dejme to najevo ve volbách.
Ne tím, že nepřijdeme. Ale že přijdeme
a budeme volit ty, jimž věříme, ne ty, kteří nás zklamali. A že budeme pečlivě vybírat strany podle programu, ne podle
velkých slov, že dáme přednost standardní masarykovské demokracii a nebudeme věřit těm, kteří se staví mimo tento
systém. Demokracie je diskuse.
A v demokracii není žádné MY a ONI. Republika jsme my všichni.
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Aby byl
lidovecký tón
slyšet a vidět
 pavel mareš n

n Část ČSSD se pokouší prosadit změny zákonů týkajících se rodiny, které jsou pro KDU-ČSL nepřijatelné.
Máme sílu jejich návrhy vetovat?
Naším úkolem je neúnavně vysvětlovat, že klasická rodina – maminka, tatínek a děti – je základem státu. A že je pro
stát nejlépe, když taková rodina funguje. Toto poselství musíme nést a bojovat
za ně. Myslím si, že je velmi špatně, když
se základní pojmy různě rozpouští a relativizují. Na druhou stranu je třeba reflektovat skutečnost, že se dnes každé druhé
manželství rozvádí. A rozvedené manželství, pokud se lidé umí dohodnout, je také
rodinou, i když neúplnou. Nemůžeme se
nezajímat o matky samoživitelky, o páry,
které neuzavřely manželství, a přesto jsou
rodinou. To je dnešní realita.

Komunikativní
a diplomatická práce
O školství a prorodinné politice jako nejlepších investicích, o spo
kojenosti jako počátku průšvihu, o výzvách pro brněnské a jihomo
ravské lidovce i o kauze Jiřího Brady v rozhovoru Nového HLASu
s předsedou poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiřím Miholou.

Školství a rodina
– dvě vlajkové lodě
KDU-ČSL
nC
 o se vládě ještě povede prosadit?
A na čem záleží nejvíc tobě?
Z koaliční smlouvy a našeho programu
se podařilo splnit většinu. K prosazení
zbývajícího je třeba, aby to chtěly všechny tři koaliční strany. Já se soustředím na
regionální, církevní i vysoké školství a tam
je tolik úkolů… Kdyby se podařilo dotáhnout alespoň některé z nich, bylo by to
výborné. Například situace pedagogických fakult je tristní. Odmítám odklady
à la „vize 2018“ – toto téma je třeba řešit
hned. Všichni před volbami označují školství jako prioritu, a mělo by to být také poznat. Zvyšuje se průměrný věk učitelů na
prvním stupni, absolventi pedagogických
fakult odcházejí za lepší perspektivou do
jiných oborů. Bojuji za církevní školy – je
v zájmu této země, aby fungovalo to, o co
je zájem a co je na úrovni.
nT
 ěžko budeme mít kvalitní učitele,
když budou trvale velmi špatně placeni.
Když dobře zaplatíme učitele, můžeme
po nich pak žádat kvalitu a dobrý výkon.
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Když ale školství necháme svému osudu, skončíme u průměru nebo ještě hůř.
Je katastrofální, že někteří vysokoškolští učitelé jsou placeni stejně nebo hůře
než jejich žáci – čerství absolventi. To je
při nárocích na ně a při jejich vzdělání
skandální.
nC
 o velké věci jako penzijní reforma?
Penzijní reformu koalice nezvládla doteď
a těžko to zvládneme v posledním roce
společného vládnutí. Je to zásadní úkol,
už jen proto, jak se mění věková struktura naší společnosti. Jednorázové přidávání jako minulý rok nebo teď, třeba
o 300 Kč, skutečnou důchodovou reformou není. Příští vláda bude muset penzijní systém řešit bez odkladů.
n Daří se prohlubovat klíčový bod lidoveckého programu – podporu rodin?
Daří. Naší vlajkovou lodí je sleva na dani
pro pracující rodiče. Všechna ta slova
jsou důležitá, ale podtrhl bych dvě klíčová: PRACUJÍCÍM RODIČŮM. Dřívější pokusy pomoci rodinám s více dětmi často
končily zneužitím sociálních dávek. Sleva na dani míří skutečně ke správnému
adresátovi, každým rokem roste. A hlavně se nejedná o jednorázovou věc.

n Jaké politické zkušenosti jsi získal,
než ses stal předsedou poslaneckého klubu? A máte v rodině lidovecké kořeny?
Jsem z lidovecké rodiny. Moji rodiče
vstoupili do ČSL v roce 1968, já do KDUČSL v roce 1995. Zcela zásadně k tomu
přispěla osobnost Josefa Luxe, kterého
považuji za vzor křesťanskodemokratického politika. Měl jsem to štěstí poznat ho osobně. Byl jsem skrutátorem
na sjezdu, kde byl zvolen předsedou, pomáhal jsem mu na předvolebních mítincích. V komunální politice jsem začal
roku 1998 v Zastupitelstvu městské části Brno-Sever. Později jsem byl zvolen do
Zastupitelstva města Brna a Zastupitelstva Jihomoravského kraje a stal jsem se
předsedou okresní organizace Brno-město. V roce 2013 jsem se stal lídrem ve volbách do Poslanecké sněmovny v Jihomoravském kraji. Bylo pro mě výzvou přihlásit se k odpovědnosti. V únoru 2014
jsem byl zvolen předsedou poslaneckého klubu.
n Baví tě tvá práce?
Naplňuje mě. V pozici předsedy klubu
jsem se našel a jsem rád, že jsem šel touto
cestou. Umím komunikovat, diplomaticky jednat, baví mě práce s médii.
n Jak pomáháš klubu udržovat týmového ducha?
Zásadní je komunikovat a umět naslouchat. Náš čtrnáctičlenný klub je plný
osobností. Moji kolegové byli starosty, ná-
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městky v krajích, zastávali důležité pozice ve svých profesích. Vážím si spolupráce
s nimi. Rozdělujeme si práci tak, aby každý co nejvíc použil své hřivny ve prospěch
celku. Síla celku je totiž ve spojení jednotlivých součástí. Myslím, že se nám to daří:
jsme vnitřně silný klub. A když tuto sílu
spojíme s tvůrčím potenciálem, přináší to
výsledky, i když nejsme největší.
n Jaké jsou vztahy navenek, mezi kluby? Co se ti v tomto ohledu osvědčilo?
Základem je seriózní jednání a držení slova. Politik, který nedrží slovo, ztrácí důvěru. Na to, jak mě berou kolegové z ostatních stran, by ses musel zeptat jich, ale
myslím, že KDU-ČSL je pro ně čitelná strana a spolehlivý partner. Jedním z mých
úkolů je tlačit na pořad jednání Sněmovny koaliční priority. Nesmějí se odsouvat.
nN
 ějaký příklad?
Když jsme měli projednávat migraci, naši
vládní partneři říkali „ano, dáme to na program“, ale pak se najednou zdráhali. A tak
jsme to prosadili s jinými – ale až poté, co
jsem je o tom informoval. Jako předseda početně nejmenšího klubu jsem kolegy svolával k nejrůznějším bodům. Hned
v prvním roce jsme projednávali služební
zákon a díky jednání koalice s opozicí, které jsem inicioval, se podařilo odblokovat
Sněmovnu. Stejně tak jsme zachraňovali
lesní mateřské školky. Mnozí říkali: takových slibů a novel tu už bylo… Lesní školky se ale podařilo zachránit a jejich provozovatelé si toho váží. Splnili jsme slib a já
za jejich záchranu získal cenu Přístav od
České Rady dětí a mládeže. Mám radost

z toho, když se podaří něco, co ostatní považují za ztracené.
nK
 DU-ČSL teď výrazně posílila v Senátu. Jak spolupracuje poslanecký
a senátorský klub?
Komunikujeme spolu, samozřejmě. Petr
Šilar i já jsme členy celostátního předsednictva a zde společně řešíme zásadní politické otázky. Když jde něco komplikovaného do Senátu, Petr přijde na poslanecký klub, stejně tak já chodím ve stěžejních případech na senátní klub.
nV
 ážíte si práce senátorů? Jejich konkrétních zásahů do zákonů? Podle
některých je Senát brzdou, podle jiných užitečnou opravnou…
Senát představuje další krok v celém legislativním procesu. Už trojí čtení zákonů ve Sněmovně je dlouhé a náročné. Někdy Senát dodá takové změny, že se zákon zásadně změní. Někdy se ve Sněmovně také něco nepovede a lze to spravit v Senátu. Jindy je záchrannou pojistkou, například když se Sněmovna sama
rozpustila v roce 2013. Bylo by po těch letech dobré „sečíst účty“ a zjistit, kolik návrhů Sněmovna přijala v opravené verzi. Odlišujme přitom drobné zásahy technického rázu od zásahů, které přispěly
k lepší funkci zákona.

Spokojenost by byla
průšvihem
n Jak hodnotíš výsledky voleb ve svém
kraji a v celé republice?

KDU-ČSL je v krajských volbách, aspoň
v některých regionech, tradičně silnou
stranou. V těchto bylo důležité obhájit
naše postavení: na scénu totiž vstoupila
řada nových stran a hnutí, ANO a další.
Lidé mi po volbách gratulovali, naše výsledky vnímali jako úspěch. Jedna věc je
výsledek, a druhou věcí jednání o koalici
a vedení kraje.
n U Senátu platí pravý opak, že?
Ano, zde bere vítěz ve druhém kole vše.
Senátní volby jsme proto vyhráli. Máme
ve svých řadách nebo jsme přilákali hodně osobností, které zvládly souboj na dvě
kola. Nesmíme teď usnout na vavřínech.
Mohlo by to být ještě lepší. U nás v Jihomoravském kraji třeba do voleb negativně zasáhla osobnost Michala Haška. Kolikrát jsem jen slyšel názor: „Vás já volit nebudu, vy zas půjdete s Haškem…“
n V jaké kondici je KDU-ČSL na jižní Moravě? Máte hodně členů a leckdy dvojciferné výsledky. Jaké výzvy
před vámi stojí? Kde vidíš rezervy?
Podrobné analýzy nás teprve čekají. I přes
dobré výsledky je co zlepšovat. Musíme si
říkat: ještě víc poslanců, ještě víc senátorů a zastupitelů. Spokojenost je průšvih!
Musíme si ale klást postupné cíle, ne chtít
všechno hned. Omlazujeme členskou
základnu, mnozí Mladí lidovci či Mladí křesťanští demokraté už zastávají významné pozice. Ne každou starší osobnost však lze okamžitě nahradit. Lidé na
sobě musí pracovat, úspěch se zpravidla
nerodí do roka a do dne. Roste i konkurence, před deseti lety nebylo žádné hnutí ANO ani TOP 09. Systém se komplikuje i tím, jak do politiky vstupují evropské
a světové problémy.
n Proč se nám nepovedlo dostat do
vlády v Jihomoravském kraji?
Byla to souhra vnějších i vnitřních okolností. O tom, co všechno se na tom podílelo, stále ještě přemýšlím.

K péči o společný domov
a každodennímu prolamování
logiky násilí, vykořisťování a sobectví
vybídl v září papež František.
Inspirace nejen pro Jiřího Miholu.

n Nebyla jedním z faktorů přelétavost
hnutí ANO?
Možná. Nejdříve řekli, že nás vnímají jako nejbližšího partnera. Pak se tvářili, jako by je rozhodilo naše prohlášení
o tom, že jsme připraveni zastávat funkci hejtmana. Nebyl to žádný diktát! Tím,
jak rychle změnili názor, jsem byl překvapen. I s ohledem na to, jak se vymezovali vůči ČSSD, ale nakonec jim nevadí, že
předsedou zastupitelského klubu socialistů bude ten, vůči němuž se vymezovali.
N O V Ý H LA S • p r o s i n e c / 2 0 1 6
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Je potřebné, aby národ
táhl za jeden provaz
n Co by mohlo být receptem pro Středočeský kraj? (koalice KDU-ČSL, SZ
a SNK-ED získala 3,51 %, pozn. red.)
Ocenili jsme na Celostátním výboru týmovou snahu, ale výsledek nebyl takový,
jaký bychom potřebovali. Do čela musí
přijít silná osobnost a středočeská organizace se musí postavit na nohy. Přijít
s novou energií a s takovými tématy, která lidi v kraji zaujmou. V takto velkém,
lidnatém a silném regionu je zapotřebí
bodovat. Slabší zisk nás mrzí i s ohledem
na sněmovní volby. Nemůžeme se spoléhat na to, že vše zachrání Morava nebo
silnější regiony. Věřím, že při trpělivé
práci uspějeme i tam, kde se nám předtím tolik nedařilo.
Držet dané slovo
a hrát fér se v politice cení

nS
 ložitá byla situace i na jaře v Brně.
Především začalo být nejasné, kdo Brnu
bude vládnout. Předchozí čtyřkoalice, v níž jsme byli, se rozpadla. Vznikly
dva bloky, z nichž ani jeden neměl většinu. Na nás doléhala tíha odpovědnosti
k dalším okresům, které se obávaly dopadu brněnského dění na ně. Zásadně jsem
odmítl řešení, které by se opíralo o komunisty. Naším úkolem obecně je – ne
za každou cenu, ale je-li to možné – být
při tom a tvořit to. Jen tak můžeme fungovat a pracovat ve prospěch lidí, z opozice toho mnoho udělat nejde. Nakonec
vznikla pětikoalice, která má k ideálu daleko, ale naše role v ní je důstojná a podmínky, které jsme vyjednali, jsou srovnatelné s předchozími. Mimochodem pozici jednoho z našich tří placených brněnských zastupitelů zaujme Stanislav Juránek, předseda finančního výboru.
nŽ
 ádná varianta není ideální a jednoduchá…
Který partner je jednoduchý? Strany nejsou kamarádi, jsou to soupeři. My se
musíme snažit prosadit maximum z našeho programu. Znovu zdůrazňuji: ne za
každou cenu, ale tak, aby byl lidovecký
tón vidět a slyšet. Máme v Brně svěřeny
důležité oblasti – zdravotnictví, školství,
sport. Ještě více než dřív zdůrazňujeme
prorodinnou politiku, která je páteří naší
politiky a programu. Máme prostor dobře zviditelnit naši značku.
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n Jak se díváš na případnou spolupráci STAN a KDU-ČSL?
Mluvilo se o ní už před krajskými volbami, ale nevyšlo to. Podmínky musí
být důstojné a přijatelné pro obě strany.
Těsnější spolupráci podporuji, protože
i my máme mnoho starostů, programem
jsme si velmi blízcí. STAN zabírá v regionech, kde my tolik nebodujeme, a na
opak. Mohli bychom se dobře doplňovat.
Otázkou je, jestli se vše podaří vyjednat
v krátkém čase.
n Jak to případně udělat prakticky?
Teď platí pro dvojčlennou koalici
10% klauzule…
To je věc dohody. Bude to o vstřícnosti a velkorysosti ve prospěch celku. Obavu z toho, že bychom se nedostali nad
10 %, nemám. To spojenectví má potenciál mnohem vyšší…
n Jaké politické výzvy před sebou vidíš?
Při své práci ve Sněmovně jsem získal bohaté zkušenosti. Rád bych je i v příštích
letech využil ve prospěch KDU-ČSL. Chci
obhájit poslanecký mandát, přispět k posílení lidovců na jižní Moravě a rád bych
pokračoval i v čele poslaneckého klubu. V programové oblasti prosazuji jako
prioritu školství, vědu a výzkum. Kvalitní
vzdělávání a výchovu budoucích generací považuji za nejlepší investici. Je to běh
na dlouhou trať, ale s touto devizou můžeme udělat díru do Evropy a vydobýt si velmi silné postavení. Ale nesmí to zůstat jen
na papíře! Lidovecká školská komise i lidé
z terénu dohromady nabízejí velký poten-

ciál. Máme co nabídnout. K tomu, abychom získali ministerstvo školství, je ale
třeba pořádně uspět v parlamentních volbách. A pak se k této prioritě znovu hlásit.
n Poslanecký i senátorský klub KDUČSL se kvůli kauze Jiřího Bradyho
rozhodl nejít na Hrad v den oslav
státního svátku. Co vás k tak vážnému kroku vedlo?
Myslím, že je dobře, když Daniel Herman,
který je považován za klidného a konciliantního muže, v pravou chvíli dovedl pořádně bouchnout do stolu. Být slušný přece neznamená ustupovat a být konsenzuální se nevylučuje s tím, že člověk ani pod
tlakem neopustí zásadní postoje.
n Nebyla reakce prezidenta a ČSSD
přepjatá?
No samozřejmě. K celé té situaci nemuselo vůbec dojít. Přístup Hradu k návštěvě
dalajlámy vnímám jako naprosto neadekvátní. Jak může naše vztahy s Čínou narušit návštěva osmdesátiletého buddhistického mnicha, který se setkává s lidmi
a hovoří s nimi o mezináboženském dialogu a duchovních věcech? Ani slovo o separování či osamostatňování Tibetu od Číny!
Jsou-li naše vztahy tak slabé, je to špatné
a smutné. Reakce čtyř nejvyšších státních
činitelů byla hysterická. Jejich prohlášení,
kterým vyjádřili náklonnost k Číně, řadu
lidí zklamalo a mnohé velmi podráždilo.
n Pro vás to rozhodování muselo být
těžké. Zásady, kontinuita zahraniční politiky, spojení dalajlámy s vyznamenáním pro J. Bradyho, oslava
státního svátku…
Daniel Herman zdůraznil, že se setkává
s dalajlámou hlavně jako ministr kultury,
jenž má na starosti mezináboženský dialog. Sám jsem se setkání s dalajlámou zúčastnil a jsem za to rád. Že tuhle věc prezident propojil s udělováním státních vyznamenání, je velmi smutné. Postoj Hradu k ministru kultury eskaloval natolik,
že z mého pohledu nebylo jiné řešení než
pozvání odmítnout. Všichni členové poslaneckého klubu byli zajedno a lidé tuto
jednotu ocenili. Jasně jsme ukázali, že
stojíme za ministrem kultury. Přesto bych
byl rád, kdybychom se podobných situací
příště už nedočkali. Žijeme v době, kdy je
velmi potřebné, aby národ táhl za jeden
provaz, měl sebevědomí a hrdost.
Poslanecký klub KDU-ČSL
26. října 2016 večer
(spolupráce Markéta Jelínková).

naši poslanci

Očkování: nulová aktivita ČSSD
Hluboké rozpaky nad nečinností komise
pro očkování vyjádřil poslanec Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), když v říjnu interpeloval ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka
(ČSSD). „Komise byla založena už před 15
měsíci a nejsou známy žádné konkrétní výsledky její práce. Sliby pana ministra, že připraví fond na odškodnění následků povinného očkování, vyřeší problematiku potvrzení o očkování pro děti na letní tábory a jiné akce
a bude se zabývat mj. sledováním nežádoucích účinků, očkovacím kalendářem, zůstávají nesplněny,“ prohlásil Kaňkovský, který přislíbil, že se tématu bude dál důsledně věnovat.

Neprůhledná víza pro Ukrajince

Trump? Prezident USA
je mocný, ale ne všemocný
Ondřej Benešík o amerických
prezidentských volbách
Proč zvítězil Donald Trump?
Zdá se, že Trump dokázal zmobilizovat padesátileté a starší voliče, kteří si pamatují
Spojené státy z přelomu 80. a 90. let. USA Reagana a Bushe st. byly skutečnou velmocí a stály na pevných hodnotách. A tihle lidé chtěli zpět tyto Spojené státy. Nejsem si jistý tím, jestli jim to Trump zajistí. Každopádně oni byli přesvědčeni, že Hillary Clintonová jim to nezajistí. A tak vsadili na menší zlo a šli asi i do větší nejistoty.
Nebudou teď republikáni příliš dominovat?
Většinu mají republikáni, ne Trump. Jeho spolustraníci ho
budou určitě výrazně korigovat. V klíčových otázkách, pokud nebudou chtít přijmout jeho kroky, budou vytvářet nejrůznější koalice a protiváhy, a to i s demokraty. V Americe je
velmi decentralizovaný systém vládnutí. Jsou tu silné instituce: Kongres, Senát, Nejvyšší soud. Prezident je mocný, ale
ne všemocný. Není to Rusko, kde prostě všechno řídí Putin
nebo ti, kdo řídí Putina. Myslím si, že pod tíhou odpovědnosti bude některé své záměry určitě korigovat.
Neopustí USA evropské spojence?
Když bude Trump uvažovat racionálně, pak evropské státy NATO na holičkách nenechá. Nenechá je Putinovi. USA
potřebují v Evropě silného spojence, je to ideově spřízněný
kontinent. Máme velmi mnoho společného. Spojené státy
nikdy nemůžou být silné a Trump je nikdy neudělá „znovu
velikými“ (great again) bez silné Evropy. Co může dělat a co
je pro nás dokonce prospěšné (i když to bude bolet), je to,
že nás přinutí k plnění našich obranných závazků. My je teď
neplníme a neplní si je ani řada evropských států. Trump
jasně řekl, že to nechce dál tolerovat. Jde mu v konečném
důsledku o to, abychom narovnali vzájemné vztahy.

Kvůli nízké porodnosti vychází dnes ze základních škol o polovinu méně žáků. Jen velmi málo z nich míří do učňovských oborů. Zejména strojařské a stavební firmy tak trpí nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, který podvazuje možnosti firem v období hospodářského růstu. Jediným řešením zůstává dovoz dělníků ze
zahraničí, hlavně z Ukrajiny.
Jenže získat zaměstnaneckou kartu jako dlouhodobé vízum pro práci v ČR je pro Ukrajince velmi obtížné. Aby získali jenom termín pohovoru na naší ambasádě na Ukrajině,
musí se přihlásit do systému elektronického přidělování víz
Visapoint. Po přihlášení je zájemci odeslána zpráva na mobilní telefon nebo e-mail, který musí během hodiny potvrdit. Teprve pak získá termín pohovoru na našem zastupitelském úřadu. Na tomto systému parazituje řada „zprostředkovatelů“ (mluví se o ukrajinské mafii). Tito „zprostředkovatelé“ obsadí téměř všechny termíny pohovorů a pak je před
branami ambasády prodávají zájemcům za částku 10–16 tisíc Kč. Normální smrtelník tak ani během několika měsíců
nemá šanci získat termín pohovoru k vyřízení žádosti o vízum. Je-li ročně uděleno 3500 víz, jde o roční „vývar“ 35–53
milionů Kč jen pro zprostředkovatele z Ukrajiny. Obdobná situace je ale údajně i v Bělorusku a Vietnamu.
Opakovaně jsem upozorňoval ministra zahraničí Zaorálka na
to, že se Visapointem zabývala BIS a upozornila na jeho neprůhlednost a zranitelnost. Ministerstvo se brání, že systém je
bezpečný. Provozuje ho firma AbsolutNET s.r.o. za zhruba 66
tisíc Kč měsíčně. Ministerstvo dále sdělilo, že kontrola IP adres ve vztahu ke konkrétním osobám není možná kvůli vysokému množství zápisů v systému. Prostředníci tak zcela nerušeně obsadí termíny, které následně přeprodávají za tučnou
odměnu. Ukrajinci raději zaplatí, aby mohli získat práci u nás
a pomoct svým chudým rodinám. Ministerstvu by nemělo být
jedno, že kromě IT firmy sponzoruje překupníky. Řešení spočívá v navýšení počtu úředníků na našich zastupitelských úřadech a v nahrazení neprůhledného počítačového systému běžnou komunikací a stanovením pevných termínů. To je ostatně
standardní postup ve většině zemí. Něco by to stálo, ale tyto
peníze by se velmi brzy vrátily v podobě zvýšení výkonů firem
a zrychlení ekonomického růstu naší země. Ludvík Hovorka
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Děkujeme za vaše hlasy!

liberecký kraj
2,91 % • 0

Ústecký kraj
4,85 % • 0

karlovarský kraj
10,09 % • 1 (z 5 koaličních)

praha (v roce 2014)

oľga haláková

11,22 % • 2 (z 8 koaličních)
Jan Wolf
Jan čižinský

středočeský kraj
3,51 % • 0

plzeňský kraj
5,11 % • 2
ivana Bartošová
Jiří lodr

vyso
13,41

Jihočeský kraj
6,63 % • 4
Jan Bartošek
zuzana roithová
Jaromír talíř
pavel talíř

Františe
Josef he
miroslav
pavel Ja
čeněk Jů
Jaromír
vít kaňk

Naši
rajští radní

ZLN

hejtman

Jiří Čunek

zdravotnictví, investice, vnější vztahy

ZLN

2. náměstek hejtmana

Pavel Botek

doprava

ZLN

radní

Miroslav Kašný

kultura, památky, sport, církve

ZLN

radní

Michaela Blahová

sociální oblast a neziskový sektor

MSK

1. náměstek hejtmana

Lukáš Curylo

kultura a památky

MSK

náměstek hejtmana

Jiří Navrátil

sociální oblast

MSK

radní

Vít Slováček

PCe

1. náměstek hejtmana

Roman Línek

investice, majetek, kultura

PCe

radní

Pavel Šotola

sociální oblast a neziskový sektor

HK

2. náměstek hejtmana

Vladimír Derner

sociální oblast

HK

radní

Karel Klíma

zemědělství, vodní hospodářství a životní prostředí

náměstkyně hejtmana

Ivana Bartošová

školství, cestovní ruch

PLZ

královéhradecký kraj
9,75 % • 4 (z 5 koaličních)
pavel Bělobrádek
vladimír derner
karel klíma
anna maclová

olomoucký kraj
11,39 % • 7

moravskoslezský kraj

ivo slavotínek
František John
Jitka seitlová
marian Jurečka
František horák
Jan šafařík
ladislav šnevajs

10,17 % • 8
lukáš curylo
Jiří carbol
Jiří navrátil
vít slováček
petr Baránek
karel siuda
zbyněk pražák
dana Forišková

pardubický kraj
15,69 % • 5 (z 9 koaličních)
roman línek
pavel šotola
petr šilar
radomil kašpar
Jana skalická

zlínský kraj
22,97 % • 12

očina
%•7

ek Bradáč
erbrych
v houška
anoušek
ůzl
kalina
kovský

Jihomoravský kraj
15,94 % • 11
stanislav Juránek
roman celý
Jiří němec
antonín tesařík
marie kousalová
richard zemánek
Jaromíra vítková
Jiří horák
Jan Grolich
Jan zámečník
zdeněk Juránek

Jiří čunek
miroslav kašný
Josef Bazala
pavel Botek
šárka Jelínková
zdislava odstrčilová
pavel karhan
michaela Blahová
ondřej Benešík
aleš dufek
pavel motyčka
róbert teleky

n
n
n

kraje, kde KDU-ČSL spoluvládne
kraje, kde je KDU-ČSL v opozici
kraje bez účasti KDU-ČSL v zastupitelstvu
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Klíčová slova říjnových voleb
KrA JSKé A SeNáTNí VoLBy 2016 Je TřeBA VZHLeDeM K JeJICH CHArAKTerU PoSUZoVAT oDDěLeNě
me vidět nízkou volební účast, pověstnou
disciplinovanost lidoveckých voličů, osobnosti jednotlivých kandidátů, antipatie
části voličů vůči konkurenci a sdílení kandidátů více stranami. U sdílených kandidatur je třeba vyhodnotit, zda mají kromě
finančního příspěvku za mandát i nějaký další přínos pro KDU-ČSL. Jde o velmi
praktické otázky. Kolik zvolených senátorů vstoupí do klubu KDU-ČSL a nezávislí?
Jaká je s takto zvolenými senátory spolupráce? Jaký postoj projevují při důležitých
hlasováních?
Vojtěch Navrátil
politolog, člen KDU-ČSL v Kroměříži

KDU-ČSL neztratila
ani neexpandovala.
Ve Zlínském kraji dobyla
sladkého vítězství.

KRAJE: stagnace, povolební
situace, fenomén Čunek
odhlédneme-li od výsledku ve Zlínském
kraji, kde KDU-ČSL zvítězila a získala
hejtmana, lze říct, že celkové výsledky
v krajských volbách dlouhodobě stagnují.
Dva roky stará slova některých komentátorů o možné volební expanzi mimo tradiční voličskou základnu byla přehnaná.
Dokládá to jednak počet získaných mandátů pro nominanty KDU-ČSL (61 stejně
jako v roce 2012; v r. 2008 to bylo 56, v r.
2004 pak 84), jednak neúspěch v některých krajích, kde lidovci už po několik období chybí; i tam, kde se to nyní zadařilo,
to bylo celkem taktak. V neposlední řadě
je tu STAN, s nímž lidovci soupeří o podobné voliče. Lidovci jsou po těchto volbách víceméně „na svém“. Co je pro KDUČSL horší (i jako možný předobraz dění
na celostátní scéně), je fakt, že při skládání koalic byla v některých krajích opo-

menuta a jako přijatelnější partner byly
přibrány jiné subjekty. V Jihomoravském
kraji se to dost možná stalo vlastní vinou,
když zde po volbách lidovci rozehráli riskantní hru, kterou nedokázali vyhrát. Poslední zmínka patří fenoménu „Jiří Čunek“. Volby potvrdily, že lidovci ve Zlínském kraji pod jeho vedením dokážou
v krajských volbách opakovaně získávat
více hlasů než při sněmovních volbách
s mnohem vyšší volební účastí.

SENÁT: naše vítězství, ženy
bez kvót, sdílení kandidátů
Senátní volby přinesly KDU-ČSL větší
úspěch. Asi poprvé v historii zněly palcové
titulky „Lidovci vítězí“ (kdo by si to před
šesti lety dokázal představit?). Viditelný
byl i úspěch řady žen: poměr mužů a žen
v nynějším šestnáctičlenném senátorském
klubu je 9:7. Za celkovým úspěchem kandidátů KDU-ČSL v těchto volbách může-

OHLAS Z MÉDIÍ

Souhra proti
sólování
„Lidovci si prošli krizí a překonali ji.
Nejen to. V senátních volbách předvedli i jistou skromnost. Bytostnou
skromnost. Spojili se s mladými hnutími, s občanskými uskupeními, jejichž členové se asi převážně zdrávas
Maria nemodlí a svíčky v chrámech
nezapalují. Spíš si zapálí jointa než
hromnici. Tohle je moderní, kooperující, nepoštěkávající, nesudičská politika, která Bělobrádkovi, nebo spíš
jeho bratrům v senátních obvodech,
dokonale klapla. Dalo by se říct, že to
byla souhra proti sólování.“
Martin Fendrych
Aktuálně.cz, 15. 10.

Do Senátu všude? Pro a proti
V několika senátních volbách za sebou
si řada našich voličů stěžovala, že pokud
nepostavíme vlastního kandidáta, nemají koho volit, a proto k volbám vůbec nejdou. Důvod nepřítomnosti lidoveckého
kandidáta stojí na předpokladu, že v obvodech s minimální pravděpodobností
úspěchu a naopak vysoké pravděpodobnosti velmi nízkého zisku kandidáta v prvním kole (výrazně pod 5 % hlasů), může
taková strategie poškodit celkový obraz
strany na celostátní úrovni. Vytváří se tak
obraz „strany lůzrů“, nemluvě o zbytečně
vynaložených penězích na kampaň. Pro-
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ti tomu stojí argument, že pokud náš volič nenajde vhodného kandidáta a nejde
volit, oslabuje se dlouhodobě vazba tohoto voliče na KDU-ČSL. Takto „nezasažený“
volič nemá velkou motivaci jít volit KDUČSL i v jiných typech voleb.
Věc není černobílá a oba argumenty mají
velkou váhu. Bylo by dobré nalézt přijatelný kompromis. Jaký? Představitelé naší strany na celostátní i na regionální úrovni by se měli shodnout na tom,
že v každém volebním obvodě KDU-ČSL
buď postaví svého kandidáta (sama či
v koalici) nebo dá explicitní a zdůvod-

něné doporučení na volbu konkrétního kandidáta jiné strany či nezávislého.
Není-li k mání ideová blízkost, může tu
být zájem strategický, například posílení
konkrétního senátorského klubu.
Letos se v některých, pro nás tradičně slabých, obvodech podařilo podpořit kandidáta, který byl nakonec zvolen a který posílil senátorský klub Starostů a nezávislých, s nimiž úzce spolupracují naši
senátoři. Podobnou praxi bychom měli
v budoucnu zavádět všude.
Vladimír Hanáček
politolog, předseda Mladých lidovců

rozhovor

Neprohospodařit hřivnu,
kterou jsme dostali
n pavel mareš
O tom, proč je dobré mít „svého člověka v Praze“, o slušnosti a zkušenostech
senátorů, o vymezování se vůči prezidentovi i o výsledcích krajských
a senátních voleb v rozhovoru Nového HLASu s předsedou senátorského
klubu KDU-ČSL a nezávislí Petrem Šilarem.

Sněmovna vítězů,
kde se nehlasuje podle
stranických triček
nV
 čem se nejvíc liší práce v Senátu od
práce v Poslanecké sněmovně?
Předně je to dáno Ústavou a pravomocemi Senátu. Volí se do něj většinovým
způsobem oproti poměrnému zastoupení ve Sněmovně. Laicky řečeno: Senát
je sněmovna vítězů. Každý senátor musí
ve svém obvodu vyhrát a pak zastupuje
celý obvod. Včetně těch, kdo ho nevolili.
Nezastupuje tedy jen svou stranu. Dále,
senátoři jsou starší 40 let a jejich volební období je na rozdíl od Poslanecké sněmovny šestileté. Jedna třetina Senátu se
obměňuje každé dva roky, takže je celkově vyváženější a nedochází v něm k prudkým změnám.
nT
 akže odlišujícím znakem je větší
stabilita?
Nejen to, také zkušenosti. Senátoři, jak
říká Petr Pithart, nejsou jen „lidé ve stranických tričkách“. Vystupují za svůj obvod. Je zde hodně současných i bývalých
starostů: aktuálně je mezi námi skoro polovina těch, kdo mají zkušenosti ze samosprávy. Při rozhodování se tak nerozhoduje podle vládních rozpisů nebo vládní
koalice, ale podle skutečné kvality zákonů a předloženého materiálu. Ani v klubu KDU-ČSL a nezávislí nehlasujeme
všichni stejně. A když je zákon špatný,
nesouhlasíme ani s vládním zákonem.
nP
 roč chodí k senátním volbám tak
málo lidí, když z nich vycházejí výrazné osobnosti?
Obvody jsou nešťastně zvolené podle počtu hlasů, to znamená průměrně 110 000
voličů. Tento systém 81 obvodů ale neod-

povídá územnímu uspořádání. Jako jeden z mála mám výhodu, že mým obvodem je prakticky celý okres Ústí nad Orlicí, kde lidé drží pospolu a patří k sobě.
Ale například vedlejší obvod č. 48 (Rychnov nad Kněžnou) má kus rychnovského
okresu, pak Choceňsko a část Pardubicka. Obvody jsou zkrátka roztržené.
nM
 ěnil bys to?
To ne (povzdechne si), ale je tu i další důvod, proč k volbám lidé nejdou. Senát
je nezajímá, protože to je „někde v Praze“. Senát také nerozhoduje o penězích,
takže to nezajímá ani starosty. Na výklady a detaily, že je to pojistka demokracie, řeknou: „To je mi jedno, to je v Praze, já bych to zrušil.“ K nepopularitě Senátu přispěl i jeho pozdní vznik v roce
1996 a opoziční smlouva. Já ovšem Senát bráním.
n J akým argumentem?
Z vlastní zkušenosti vím, co je to být starostou a radním. A tak všem říkám, že je
sice pravda, že je nemusí zajímat zákony,
které se jich přímo nedotýkají, ale že mají
svého člověka v Praze. V Praze se vládne a rozhoduje se i o životě lidí na venkově. A je dobré tam mít svého člověka,
zastánce. Polovinu mé práce tvoří setkávání se starosty, hasiči a dalšími. Pomůžu jim, mám své kontakty, zavedu starostu například na Ministerstvo zemědělství
a otevřu mu tam dveře.
nD
 ěláš takového ombudsmana…
Ano. Lidé si už mezi sebou řeknou o mé
pomoci. Otázka volební účasti je individuální. V mém obvodu je poměrně vysoká. Například v Letohradě, kde jsem
byl starostou, byla účast necelých 45 %.
Tam, kde lidé kandidáta neznají, nemají
důvod k volbám jít.

Hodně starostů, málo lidí
s vazbou na zahraničí
n Zmínils velký počet lidí se zkušeností ze samosprávy. Jaké profese v Senátu naopak scházejí?
Právníků je málo, ale jsou mezi námi,
stejně jako lékaři. V Senátu hodně chybí
technicky zaměření lidé. Jsou tam pouze dva podnikatelé. Chybí také lidé, kteří rozumí školství a vzdělávání, a především ti, kdo mají vazbu na zahraničí. Senát má důležitou pravomoc: dává stanoviska k evropské legislativě. Dnes téměř
jedna třetina všech tisků, které se projednávají v Senátu, patří Evropě (směrnice,
ale také nepřímá legislativa, výzvy…).
Senát tyhle věci projednává v plénu
a poté ve Výboru pro evropské záležitosti, zatímco Poslanecká sněmovna pouze
ve výboru. Naše stanoviska jsou mnohem
důslednější, odbornější, protože procházejí kontrolou.
n Hlásíš se hrdě k tomu, že jsi z venkova. Je horní komora více „provenkovská“?
Moc ne. Velký vliv mají aktivisté, nadšenci pro ochranu přírody, menší pak lidé
s praxí.
n Jak konkrétně?
Když jsme projednávali záležitosti kolem
Šumavy, zvítězil aktivistický, zelený pohled. Ale podle mě by měli dostat daleko
víc místa například lesníci. Chybí mi zde
zkrátka odborné profese.
n Začínáš druhé šestileté období. Kteří tři senátoři se pro tebe stali velkou inspirací?
Na prvním místě určitě Petr Pithart: kdykoliv promluvil, měla jeho slova hlavu
a patu. Velký respekt mám ke kolegoN O V Ý H LA S • p r o s i n e c / 2 0 1 6
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ná Komise pro Ústavu ČR a parlamentní
procedury. Nesmírně důležitý je i evropský výbor.
n Tam je předsedou Václav Hampl…
Ano. A ve sněmovně je náš Ondřej Benešík a mají spolu velmi dobrou spolupráci.
n Chystáte se nějak měnit Ústavu?
V současné době je to u ledu. Do sněmovních voleb se nepřijme vůbec nic.

Spojenectví KDU-ČSL
a STAN a faktor „vejít
první do dveří“
Senátor je pro svůj region ombudsmanem,
pomáhajícím v konkrétních záležitostech.

vi a svému bývalému spolužákovi Janu
Horníkovi (STAN). Z lidí mimo náš klub
si velmi vážím názorů doktora Žaloudíka
(ČSSD). Ale je jich víc, například Petr Vícha nebo Miloš Vystrčil, bývalý hejtman
Vysočiny.
n Všechno lidé se zkušeností ze samosprávy…
Ano, kromě Petra Pitharta, který je vysokoškolský profesor. Jsou to lidé, kteří
jsou při zemi a především jsou perfekcionisté. Já obdivuji lidi, kteří dělají něco, co
já neumím, protože já jsem flink (usmívá
se). V Senátu musí být lidé, kteří čtou zákony a jdou do detailů. Moje silná stránka je ve vyjednávání, organizování, a pokud jde o věcnou stránku, velmi se na
tyto kolegy spoléhám.
n I když v Senátu nevládne stranická
disciplína, není výhodou být ve straně a čitelný?
To je dané tím, za koho člověk kandiduje. Samozřejmě má být předvídatelné, co
se v klubech vytváří. Podle mě v politice musí fungovat nejen klub, ale i dobrá
parta, lidská chemie. Snažím se v klubu
vytvářet přátelskou atmosféru, scházíme
se i mimopracovně, nesedíme jen nad zákony. Pravidelné vyjíždíme do míst, odkud jsou naši senátoři. Známe se i s ostatními, je nás ostatně jenom 81.
nV
 ládne tu méně hašteřivosti?
Určitě. Jsme k sobě více gentlemanští.
Je tu myslím větší slušnost, v Senátu se
všichni zdraví, včetně uklízeček. To v Poslanecké sněmovně není úplně zvykem
(šibalský výraz).
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Senát versus Sněmovna
n Senát má mnohem méně pravomocí než Poslanecká sněmovna. A ještě méně od doby, kdy se kvůli přímé
volbě zbavil pravomoci volit prezidenta. Jak si u dolní sněmovny zjednáváte respekt, když poslancům stačí k přehlasování jen 101 hlasů?
Přezíravost Poslanecké sněmovny platí
skoro pro všechny kluby. Na začátku tvrdí, že s námi budou spolupracovat, ale
pak si řeknou, že jsou důležitější, mají
větší pravomoci, mohou přímo interpelovat a rozhodují o penězích. Ale to je jen
můj pohled.
nM
 áte statistiky, kolik Poslanecká
sněmovna přijme vašich návrhů?
Máme, je to asi 65 % našich návrhů, takže máme plusové saldo. Někdy zjistí, že
je Senát dobrý a i naši poslanci kolikrát
přišli, že je něco potřeba změnit, a věděli, že máme možnost opravy. Pomohlo
by nám, kdybychom měli prodlouženou
lhůtu k projednání zákona. Všechno musíme projednat do 30 dnů a to je málo.
n A kolik by bylo třeba?
Navrhli jsme 50 dní. Pomohlo by taky,
kdyby se návrhy nepřehlasovávaly 101
hlasem, ale například 3/5 přítomných
poslanců. Tím by se zaručila větší objektivita. Jsem přesvědčen, že by ubylo ne
ustálých pozměňovacích návrhů a novelizací zákonů.
n Který výbor v Senátu je klíčový?
Důležité jsou všechny hospodářské, ale
klíčový je ústavně-právní a s ním spoje-

n Není tajemstvím, že senátorský klub
„KDU-ČSL a nezávislí“ úzce spolupracuje s klubem Starostů a nezávislých (STAN).
Máme dokonce společná jednání. Spolupráce se STAN je perfektní, funguje už
dva roky.
n Prohlubuje se vaše spolupráce?
V podstatě vystupujeme jako jeden klub,
jsme dvojblok, ostatní to vědí a tiše nám
to závidí. Jednáme spolu přátelsky. Tahle
tradice trvá už od dob, kdy si vlastní klub
nemohli založit a na čas k nim vstoupil
náš Zdeněk Brož.
n Přiblíží se k sobě KDU-ČSL a STAN
tak, aby spolu mohly příští rok do
sněmovních voleb?
Je to region od regionu a je to o lidech.
Vtip je v tom, že ve STANu je spousta starostů a ti sami o sobě nejsou moc disciplinovaní ani ve svých mikroregionech, ani
stranicky. Zpravidla chtějí chodit „první
do dveří“. STAN má de facto tři šéfy. Oficiálně Petra Gazdíka, ale je tu i liberecký Martin Půta a pražský Stanislav Polčák. Je to zatím silná skupina individualit, chtělo by to sjednocení, aby se rozhodovali většinově. V letošních volbách se
dostali do všech krajů, mají větší sebevědomí. Proto si myslím, že o spojenectví s námi stát příliš nebudou a po odpoutání se od TOP 09 to budou chtít zkusit
sami. Přesto jsou to naši největší a nejpříbuznější spojenci a v Senátu bereme spolupráci jako samozřejmost.
n Z klubu KDU-ČSL a STAN vzešla v posledním roce dvě prohlášení. Jednak
k prezidentu Zemanovi, jednak k nedávnému prohlášení čtyř představitelů ČSSD, kteří jsou shodou okol-

rozhovor

ností v nejvyšších ústavních funkcích. Co vás k tomu vedlo?
Vymezujeme se proti prezidentu Zemanovi, protože porušuje zákony, nedodržuje slovo a lže. A k tomu prohlášení: oni
ho vydali kvůli Hradu. Nikdo to od nich
nežádal. Nás naštvalo, že to podepsal Milan Štěch o své vlastní vůli, aniž by to klubům oznámil. Podepsal to za celý Senát,
na což nemá právo, protože není náš zástupce, ale jen první mezi rovnými. Senát
se rozhoduje usnesením, stejně jako Poslanecká sněmovna. Hamáček také není
sněmovna! Tohle nás opravdu naštvalo.
nC
 o bys doporučil nováčkům v Senátu? V čem jsi měl o Senátu falešné
představy a teprve zkušenost tě vyvedla z omylu?
Bylo to stejné, jako když jsem šel dělat starostu. Když někam člověk přichází, myslí si, že jsou všichni chytřejší. Měl
jsem před tím prostředím velký respekt.
Neznal jsem jednací řád ani to, jak je to
tu všechno organizováno. Takže prvotní
údiv, úlek, zaražení pro mě jako vesničana… Nováčkům bych přál, aby se tohoto
pocitu rychle zbavili.
nD
 o klubu KDU-ČSL a nezávislí přichází letos hodně žen. Jste na to připraveni?
Budeme muset mluvit slušněji (smích).
Ale vážně. Ženy v Senátu dělají svou práci velmi dobře. Příkladem je Miluše Horská, kterou to vysloveně baví. Některé z nich jsem sledoval už během voleb,
a když jsem viděl, jaký mají zápal a jak
je na nich vidět, že chtějí vyhrát, bylo to
perfektní! Na Aničku Hubáčkovou jsem si
vsadil už dávno: věděl jsem, že má šanci
Kampaň Petra Šilara tvořila šňůra osobních,
pozitivně laděných setkání v jeho regionu.

porazit nadutého Škromacha a vypustila mu bazének, jak se teď říká. Ženy jsou
poctivější a mají větší zápal pro věc, jsou
pracovitější a věci berou vážně.

O potřebě dobrých
vztahů aneb vítězství
není všechno
n Jak hodnotíš výsledky krajských voleb? Někde jsme se dostali i do Rady
kraje, někde jsme naopak ztratili…
Záleží na míře a hloubce spolupráce.
U nás v Pardubickém kraji funguje dlouhodobá spolupráce s našimi dosavadními
partnery, budeme v ní pokračovat a dobré vztahy byly dobrým předpokladem pro
budoucí spolupráci.
n Co hnutí ANO?
To je velký politický rival. Na scénu s ním
vtrhl dryáčnický systém „vítěz je vše“.
Jenže vysvětlovat panu Babišovi, co je samospráva, je nadlidský úkol. On všechno
vidí pouze přes jednoho člověka, jednoho manažera, který vše řídí. V tomto případě hejtman. Tam, kde s tímto dryáčnickým způsobem přišli, pohořeli. V místech, kde koalice vznikla na základě předchozí spolupráce, mají šanci na udržení.
n Co se ti za šest let podařilo splnit?
A jaké máš předsevzetí na dalších
šest let?
Hodně zapomínám (usmívá se), ale mám
dobrý pocit z toho, že se nám podařilo
prosadit Ivanu Janů do Úřadu na ochranu osobních údajů. Jsem hrdý i na to, že
jsme podali ústavní stížnost na preziden-

Petr Šilar na zámku v Letohradě

ta Klause za jeho amnestii. Podařilo se
nám v Senátu projednat zvýšení rozpočtového určení daní pro obce, což ale Sněmovna nakonec zamázla. Největší radost
mám z konkrétních úspěchů, jako když
se třeba někde postaví nová čistička.
n Co ti lidé říkali při kampani?
Moc se neptali, spíš nadávali. Osobně si
nejvíc cením toho, že jsem pomohl jedněm
starším manželům, kteří se dlouhou dobu
snažili o navrácení zemědělské půdy. Navzdory byrokracii Státního pozemkového
úřadu se mi podařilo docílit, že pozemek
získali zpět a část mohli odkoupit.
n Takže si více ceníš osobní mise?
Ano. V Senátu ale nikdy nezáleží jen na
aktivitě jednoho člověka. Všechno tu jde
buď za celý klub, nebo za skupinu senátorů. Mám teď například ve Sněmovně
zákon o snížení DPH na stavební pozemky, protože pan Babiš před dvěma lety
zavedl 20% DPH na stavební pozemky,
o čemž se málo ví.
n O čem jsi v kampani s lidmi mluvil?
Nejvíc o vodním hospodářství, protože
hospodaření s vodou vidím do budoucna
jako velký problém. Jsem předsedou dozorčí rady Povodí Labe a i v rámci zemědělství se dlouhodobě věnuji vodě. Celá
tato problematika bude velmi důležitá.
Největším problémem nebudou imigranti, ale voda a energie. To bude limitem
pro rozvoj České republiky i celého světa.
Tohle je tedy moje vize, tím se budu zabývat. Na své úspěchy v Senátu se dívám
skutečně skrze osobní kontakty. Člověk
může udělat něco dobrého, a když může
pomoci, musí to udělat. Podruhé stejnou
cestou už nepůjde, takže by neměl prohospodařit hřivnu, kterou dostal.
Kolovratský palác, 25. 10. 2016
(spolupráce Markéta Jelínková)
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kdu-čsl v kraJskÝch koalicích

Zlínský kraj

Pardubický kraj

Fenomén Čunek

Stabilita a náročné úkoly

Největším úspěchem krajských
voleb je výsledek lidovců ve Zlínském kraji. Lídr kandidátky Jiří Čunek zde krátce po volbách sestavil koalici KDU-ČSL, ANo, STAN a oDS a stal se hejtmanem. Brzy
po volbách se tak podařilo odstavit oranžovo-rudou vládu. o nové
koalici Čunek prohlásil, že „nám ji nadiktovali voliči“, a dával si
„pozor, aby náš tým nebyl dopředu handicapovaný nějakým nesouladem“. Jde o koalici pravého středu, a i proto se nečeká zemětřesení na úrovni úředníků. „Čeká nás normální zhodnocení práce
odborů na kraji a krajských podniků, škol, nemocnic,“ řekl Čunek,
který do konce roku 2016 opustí post vsetínského starosty a bude
tak jen hejtmanem a zároveň senátorem. Do gesce dostal nejobtížnější gesci – zdravotnictví – a začal hned konat. Vyzval předsedu
představenstva krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, aby se nevyplácely mimořádné odměny vedení nemocnice.

Moravskoslezský kraj
Odpovědnost
za sociální oblast
V tradičně levicovém kraji se ujala odpovědnosti trojkoalice ANo,
KDU-ČSL a oDS. Hejtmanem je Ivo Vondrák, ANo obsadilo 6 z 11
míst v krajské radě, KDU-ČSL 3 a oDS 2 pozice. Prioritou koalice je
odvrácení hrozby vyšší nezaměstnanosti (situace v oKD) a snaha
přivést do Moravskoslezského kraje tzv. průmysl chytrých technologií. KDU-ČSL má na starosti sociální služby a kulturu. Lidovecký
lídr a 1. náměstek hejtmana Lukáš Curylo kvitoval, že se nová koalice vzápětí shodla na významném posílení krajských dotací do sociální oblasti, zejména do terénních služeb. To byla od počátku zásadní priorita KDU-ČSL. Curylo také konstatoval, že levicová koalice ČSSD a KSČM sociální oblast výrazně podhodnotila: „V sociální oblasti je deficit až 300 milionů Kč oproti optimu.“

Královéhradecký kraj
Kraj není firma
Koaliční smlouvu v Královéhradeckém kraji podepsali koncem října zástupci ČSSD, oDS, Koalice pro Královéhradecký kraj (KDU-ČSL, HDK, VPM), Starostů a Východočechů a ToP 09. Hejtmanem se stal lídr ČSSD Jiří
štěpán. Koalice má těsnou většinu 24 ze 45 hlasů. 2. náměstkem
hejtmana s odpovědností za sociální oblast se stal lidovecký lídr
Vladimír Derner, radním pro zemědělství, vodní hospodářství
a životní prostředí pak Karel Klíma. Derner bude usilovat o rozšíření sítě sociálních služeb „jak zeměpisně, tak nabídkou“, jde zejména o péči v přirozeném prostředí a posílení terénní péče ve
venkovských regionech. A proč podle něj ANo skončilo v opozici? „Zacházet s krajem jako s firmou je nežádoucí a provázanost
politiky a byznysu ohrožuje zájmy daňových poplatníků. Posláním veřejné správy a zvolených politiků je naproti tomu sloužit
obecnému dobru. Kdo chce zbohatnout, podniká, kdo chce poctivě sloužit obecnému dobru, ví, že nezbohatne.“
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Jednou z nejrychleji sestavených koalic s lidoveckou účastí byla ta v Pardubickém kraji. radu
sestaví ČSSD, Koalice pro Pardubický kraj, oDS a Starostové.
Hejtmanem se stal Martin Netolický (ČSSD) a 1. náměstkem lidovecký lídr roman Línek, s odpovědností za investice, majetek a kulturu. ČSSD v Pardubickém kraji byla jednou z mála,
která před 4 lety „nezvlčila“ a nešla do koalice s komunisty. Silná středová koalice disponuje 28 ze 45 zastupitelů. opoziční
ANo a KSČM mají placené předsedy finančního a kontrolního
výboru. Kraj čekají náročné úkoly: dokončení fúze nemocnic,
investice do zdravotnictví a stabilizace nemocničního personálu, financování oprav silnic druhé a třetí třídy, výstavba dálnice
D 35, podpora technického a přírodovědného vzdělávání a dokončení transformace sociálních ústavů.

Plzeňský kraj
Těsná většina
Ani v Plzni netrvalo jednání o nové koalici
dlouho a ani zde se do koalice nedostal vítěz
voleb, hnutí ANo. Novou radu tvoří ČSSD, oDS, Koalice pro
Plzeňský kraj a Starostové a Patrioti. Koalice má těsnou většinu 23 z 45 hlasů. V radě jsou strany zastoupeny v poměru
4-3-1-1. V opozici skončilo ANo, KSČM, ToP 09 a aliance Zemanovců a okamurovců. Lídryně Koalice pro Plzeňský kraj
(KDU-ČSL, Zelení, Nestraníci) Ivana Bartošová se stala radní
pro školství a cestovní ruch. Svého zastupitelského mandátu
se předtím v její prospěch vzdal náměstek plzeňského primátora a předseda plzeňské KDU-ČSL Petr Náhlík. Bývalá školní inspektorka patří v nové krajské radě ke zkušenějším politikům. Do zastupitelstva se KDU-ČSL vrací po čtyřech a do vedení kraje po osmi letech.

Kraj Vysočina
S čistým štítem v opozici
KDU-ČSL na Vysočině zvýšila zisk z 12,3 na
13,4 % a uhájila sedm mandátů. I když byla
třetí, skončila nakonec v opozici. „Přišlo nám logické ucházet
se o spravedlivý model koalice ČSSD, ANo, KDU-ČSL, který by
v poměru 4:3:2 v radě kraje nejspravedlivěji odrážel výsledek
voleb v Kraji Vysočina, tedy zastoupení tří nejsilnějších stran,“
uvádí krajský lídr a předseda Jaromír Kalina. „ČSSD byli ale
čtyři radní málo a chtěla nejméně pět. ČSSD navrhla nejprve koalici s KSČM a ANo, ani po jejím zamítnutí od rozumnějších členů ANo neustoupila z pěti radních. Nám to přišlo
nefér, protože by šlo vlastně o většinovou vládu ČSSD. Proto
jsme s čistým štítem skončili v opozici.“ KDU-ČSL dokázala, že
„při tom“ nemusí být za každou cenu, a přislíbila, že bude konstruktivní opozicí.
Další informace z krajů přineseme
v příštím čísle Nového HLASu.

n a š i s e n Át o Ř i

Senátoři
a senátorky zvolení
za KDU-ČSL

Lumír Kantor
primář Novorozeneckého oddělení
Fakultní nemocnice Olomouc
• obvod č. 61 – Olomouc
• s 52,44 % (10 794 hlasů) porazil
Milana Brázdila z ANo
• hlavní působiště: Výbor pro
zdravotnictví a sociální politiku

Miluše Horská

• www.lumirkantor.cz
kantorl@senat.cz

místopředsedkyně Senátu, ředitelka
základní a speciální školy Svítání

Petr Šilar

• obvod č. 43 – Pardubice

senátor, předseda senátorského klubu
KDU-ČSL a nezávislí

• se 70,29 % (9849 hlasů)
porazila Jaroslava Menšíka z ANo

• obvod č. 46 – Ústí nad Orlicí

• 1. místopředsedkyně Senátu,
Stálá komise Senátu pro Ústavu
České republiky a parlamentní
procedury

• s 63,92 % (9681 hlasů) porazil
Jana Lipavského z ANo

• www.mila2016.cz
horskam@senat.cz

• www.petr-silar.cz
silarp@senat.cz

Anna Hubáčková

Jaromíra Vítková

starostka obce Ratíškovice

místostarostka města Boskovice

• obvod č. 79 – Hodonín

• obvod č. 49 – Blansko

• s 67,78 % (14 493 hlasů) porazila
Zdeňka škromacha z ČSSD

• s 61,06 % (10 246 hlasů)
porazila Jana Machače z oDS

• hlavní působiště:
Ústavně právní výbor
• hubackovaa@senat.cz

• hlavní působiště: Výbor pro
vzdělávání, vědu, kulturu,
lidská práva a petice

Renata Chmelová

• www.jaromiravitkova.cz
vitkovaj@senat.cz

zastupitelka Prahy 10, odbornice na
zapojování veřejnosti do rozhodování
• obvod č. 22 – Praha 10
• s 57,45 % (8255 hlasů) porazila
Jiřího Holubáře z ToP09/STAN
• hlavní působiště: Výbor pro územní
rozvoj, veřejnou správu a životní
prostředí
• www.RenataChmelova.cz
chmelovar@senat.cz

Šárka Jelínková
ředitelka Centra pro seniory

• hlavní působiště: Výbor pro
hospodářství, zemědělství a dopravu

S PODPOROU KDU-ČSL BYLI ZVOLENI TAKÉ:

Ladislav Kos
(Hnutí pro Prahu 11, KDU-ČSL,
SZ, Piráti, 15ND)
technik, zastupitel Prahy 11
• obvod č. 19 – Praha 11
• s 55,89 % (9639 hlasů) porazil
Helenu Válkovou z ANo
• kosl@senat.cz

Petr Orel

• obvod č. 76 – Kroměříž

(SZ, KDU-ČSL)

• s 53,48 % (8023 hlasů)
porazila Jana Haška z ANo

vedoucí záchranné stanice
• obvod č. 67 – Nový Jičín

• hlavní působiště:
Výbor pro záležitosti eU

• se 74,23 % (12 565 hlasů)
porazil Jaroslava Dvořáka z ČSSD

• jelinkovas@senat.cz

• orelp@senat.cz
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naši senÁtoŘi

Kdo pracuje kde v Senátu

Senátorský Klub se rozrostl na 16 členů
(9 mužů, 7 žen). Z focení ve Valdštejnské zahradě 4. 11.
se omluvili J. Vítková, Z. Brož, J. Carbol a P. Kunčar.

Vedení Senátu, 1. místopředsedkyně Senátu:
M. Horská
Vedení senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí:
P. Šilar (př.), A. Šromová (mpř.)
Výbory Senátu:
• Organizační Výbor:
M. Horská (mpř.), P. Šilar, F. Bradáč
• Mandátový a imunitní výbor:
R. Chmelová (mpř.), J. Carbol
• Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu:
P. Šilar, F. Bradáč
• Ústavně právní výbor:
A. Hubáčková
• Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost:
Z. Brož (mpř.), P. Kunčar (mpř.)
• Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu
a životní prostředí:
J. Carbol (mpř.), J. Seitlová (mpř.), R. Chmelová
• Výbor pro záležitosti EU:
V. Hampl (př.), Š. Jelínková
• Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku:
A. Šromová (mpř.), L. Kantor
• Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu,
lidská práva a petice:
Z. Papoušek (př.), J. Čunek, J. Vítková
Komise Senátu:
• Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí:
P. Kunčar, J. Seitlová
• Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu:
A. Hubáčková, J. Seitlová
• Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova:
P. Šilar, Š. Jelínková, A. Hubáčková
• Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky:
M. Horská, R. Chmelová
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• Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky
a parlamentní procedury:
Z. Papoušek, M. Horská
• Volební komise:
L. Kantor, J.Vítková
Podvýbory:
• pro státní vyznamenání:
L. Kantor
• pro zemědělství:
P. Šilar
• pro energetiku a dopravu:
F. Bradáč (př.), J. Seitlová
• pro lidská práva a rovné příležitosti:
J. Čunek (př.)
Stálé delegace Parlamentu České republiky,
zástupci Senátu:
• Stálá delegace Parlamentu České republiky
do Parlamentního shromáždění NATo:
P. Kunčar, Z. Brož (náhradník)

J. Mihola chce po příštích sněmovních volbách
vést poslanecký klub aspoň tak velký, jako je
ten senátorský. Zatím je to 14:16...

Evropa v jádru křesťanská
Žijeme v přelomové době. Ve světě,
který zahrnuje velký materiální blahobyt nemnohých a skromné životní podmínky, mnohdy bídu, většiny
obyvatel planety. Na Zemi není tolik
zdrojů, vody, surovin, aby mohla většina lidstva dosáhnout takové životní úrovně, jež nyní vládne u části obyvatel menšího a bohatšího dílu světa.
Konzumně zaměřený způsob života
je neúnosný ekologicky a nespravedlivý vůči budoucím generacím.
Čím je v této situaci evropa, kterou
chceme zachovat a chránit? Zdá se, že
si to široké vrstvy evropanů neuvědomují. Není tomu tak dávno, kdy evropa silně duchovně a kulturně vyzařovala do ostatního světa. Byla to, navzdory
existenci různých myšlenkových směrů
a kulturních modelů v ní, evropa v jádru křesťanská, věřící, a to jak v prostředí elity, tak v širokých vrstvách.
V prostředí skromnosti, ba chudoby, se
lidé více než dnes radovali z prostých
a nejvzácnějších darů života – manžel-

ství, otcovství a mateřství, z mnohých
dětí, jež směli vychovávat, z příbuzenských i jiných mezilidských vztahů. Nebyli jako opilí z téměř nepřetržitého
toku zábavy a požitků…
Má-li evropa jako křesťanská civilizace pokračovat, musíme mít více dětí vyrůstajících v dobrých rodinách. Dobré
rodiny ovšem vyžadují celoživotní úsilí o manželskou vytrvalost a věrnost.
Mít více dětí znamená uskromnění se
ve srovnání s tím, co je dnes kolem nás
běžné. Krásná rodina s více dětmi a pěkné lidské vztahy přináší větší radost než
luxus a stále nové zážitky. Je dobré vědět, že existuje hluboká, opravdová radost z čistého svědomí, z drobného skutku lásky, z toho, že se někdo odvrátil od
zla a obrátil se k dobrému.
Smysl života, jeho opravdová radost,
spočívá v něčem jiném než v blahobytu. V tomto kontextu bych uvítal uprchlíky a jiné migranty dobré vůle, přicházející do evropy. Až příliš často v českém
prostředí zazněla námitka, že uprchlíci
by u nás nechtěli zůstat. Není to ale náš

dluh? Není naše prostředí tak nehostinné, že sem lidé v nouzi nechtějí přijít?
Tváří v tvář hrozivému vzestupu populismu, znejistění, zmatení a svedení mnohých je nutný racionální přístup
k migraci. Nesvědomití politici však
u lidí záměrně vybičovávají strach, aby
se pak jednoduchým a dramatickým
gestem stavěli do role jejich ochránce
a zachránce. Mějme se velice na pozoru
před těmi, kteří straší – a přitom se za
našimi zády paktují s Kremlem a Pekingem. Nejde jim o dobro lidí a obyvatel
naší krásné země, ale o vlastní moc. Pro
svoji ctižádost nás táhnou, kam nechceme ani nepatříme.
Smysl existence evropy je – přes všechna její selhání a poskvrnění – v jádru
v křesťanství. Po staletí v sobě nesla
a hájila zvěst o zjevení Boží lásky v Ježíši Kristu a přesvědčení o jeho zmrtvýchvstání – a toto také přenášela dál do světa, aby obdarovala ostatní národy a kultury. Když evropa toto vědomí a poslání – misii – ztrácí, co jí zbývá?
Hayato Josef Okamura

Vánoce nekorektně
Tradice to mají v dnešním světě politické, kulturní, rasové a další korektnosti těžké. Jaké postavení budou v „nové“ Evropě zastávat biblické
a mytické osoby? Trocha ironie nikoho nezabije…

Svatý Mikuláš
Mikulášovu družinu tvoří u nás anděl
a čert, v Nizozemsku osoby převlečené
za černochy. Tam i zde rozdávají dětem
dárky. Podle nizozemské dětské ombudsmanky Margriet Kalverboerové ale
vede tento zvyk k šikaně, sociálnímu vyčleňování a diskriminaci dětí. Nevadí
rozdávání dárků. Vadí černoch v potupné roli baviče a obdarovatele nejmenších. Podle této logiky jsou diskutabilní
i postavy anděla a čerta. Nedoložitelné,
neexistující, smyšlené... Anděla vezmeme na milost: představuje lásku, dobro,
mír. Čert však politicky ani kulturně korektní není. Protože na světě bude vše

jen zalité sluncem a láskou, čert může
být vymazán a zapomenut. Je zbytečný.

Ježíšek
Narodil se v židovské rodině, ale pak od
víry vyvoleného národa bezcharakterně
zběhl a začal kázat křesťanství. Morálně
a lidsky selhal a jako takový nemůže být
pro nikoho vzorem hodným následování. Potrestán byl po zásluze. A toto individuum že má činit dětské duše šťastnými? Tenhle má 24. prosince nadělovat
pod stromečkem dárky? Nepřípustné!

Stromeček
Tradici zdobení stromů znali už Germáni
a Keltové. Uctívali tím boha slunce a zimní slunovrat. Jak poklesle pohanské… Co
místo toho – ať už kvůli Ježíškovi nebo
jedličce – obdarovat děti začátkem prosince větší než malou částkou hotovosti a ponechat zcela na jejich vlastním osobnost-

ním rozhodnutí, zda budou slavit s vrstevníky u táboráku, ve skateparku nebo sprejovat graffiti na činžák? Hlavně jim neblbnout hlavy tradicemi a pravidly…

Tři králové
A konečně Kašpar, Melichar a Baltazar.
6. ledna chodí ulicemi a vnucují se do
domácností. Něco tu nesedí. Měli být
z Persie, byli to pohané a zase s nimi
byl černoch! opět nekorektnost. Nejsou
dva tisíce let židovsko-křesťanské kultury, jíž se tak rádi oháníme, postaveny na
rasismu, xenofobii a potřebě porobovat
lidi jiné barvy pleti než bílé?
Takto se za hlasité podpory různých
„ochránců“ lidských práv, zvířat, dětí
a dospělých přepisují dějiny, evropské
tradice i zvyky.
Jan Bartošek
místopředseda KDU-ČSL
a Poslanecké sněmovny
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nový

O B J E D N E J T E S I Z DA R M A

Hlas

Volební rok 2017 bude rokem
těch nejdůležitějších voleb
– voleb do Poslanecké sněmovny.

• V roce 2017 si KDU-ČSL zvolí i nové vedení, a to na všech úrovních. Předsedy a výbory
místních, okresních a krajských organizací. Volební dění vyvrcholí celostátním sjezdem
v hl. m. Praze.
• Pokud chcete mít o KDU-ČSL pořádné, úplné a přesné informace, objednejte si zpravodaj
KDU-ČSL „Nový HLAS“. Nečerpejte z druhé ruky, ale přímo od zdroje!

Nejdůležitější termíny 2017
✓ do 28. 2.
✓ do 16. 4.
✓ do 14. 5.
✓ během jara
✓ 27. a 28. 5.
✓ září, říjen

výroční členské schůze a volba vedení místních organizací
okresní konference a volba vedení okresních organizací
krajské konference a volba vedení krajských organizací
primární volby do Poslanecké sněmovny
celostátní sjezd KDU-ČSL v Praze
kampaň a volby do Poslanecké sněmovny

NOVÝ HLAS

DOBRÉ ZPRÁVY
O KDU-ČSL

objednávejte

Informace o naší činnosti v Parlamentu
a vládě. Komentáře. Zprávy z českých
na čísle
a moravských krajů od lidoveckých
9
0
starostů a zastupitelů. Příloha Obzory pro
731 140 9
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.

z dar m a

proBouzeJme spolu zÁJem o kdu-čsl!
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