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První iráčtí křesťané
v České republice
Dan Drápal na str. 7

Priority KDU-ČSL
do konce vládnutí

Čtenářská anketa:
Jak se Vám líbí Nový HLAS

Manželství, reforma důchodů,
péče o ohrožené děti
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www.facebook.com/kducsl
13 655 fanoušků – přidejte se i Vy!

z redakčního stolu

Milí čtenáři Nového HLASu,

vstupujeme opět do volebního roku. Zároveň jsou to už tři léta, co jsme začali pracovat na obsahových i formálních změnách našeho zpravodaje. V tomto čísle Vás
na str. 15 žádáme o odpověď na otázku, jak
se vám Nový HLAS líbí. Co chcete zachovat?
Co vylepšit? Co změnit? Rádi byste nějakou novinku? Podoba
zpravodaje je v současné chvíli ustálená a my se chceme zeptat,
zdali k Vaší spokojenosti, či nikoli. Vaše odpovědi jsou pro nás
mimořádně důležité. Nejste nám lhostejní a obdobně nechceme
být lhostejní ani my Vám. Děkujeme upřímně, že si na nás uděláte chvilku. Stránku s anketou vystřihněte a zašlete v obálce na
adresu: Nový HLAS, redakce, Palác Charitas, Karlovo nám. 5,
Praha 2, 128 00 nebo ji vyplňte elektronicky na adrese: www.
novyhlas.cz/anketa. Děkujeme, těšíme se do konce března na
Vaše příspěvky a pět z Vás odměníme zdobeným a chutným
pardubickým perníkem, který pro tuto příležitost věnují senátorka Miluše Horská a náměstek hejtmana Pardubického kraje
Roman Línek.
Pavel Mareš, šéfredaktor
Vladimír Hanáček, předseda redakční rady

3Moci více věřit
Čeká nás 365 běžných dní nového roku 2016 a bude na nás, jestli
budou běžné, nebo jestli jim dáme nějaký vlastní a větší význam.
Rád bych se vám na jejich začátku k něčemu přiznal. Věřím.
Věřím vlastně v docela obyčejné věci. Věřím, že dělat věci poctivě se vyplácí. Možná ne hned, ale nakonec ano. Věřím, že slušní
a poctiví lidé budou v novém roce víc slyšet, i když na Facebooku
to bude těžké. Věřím, že strach není dobrý rádce. Ani když ho zaléváte velkou konvičkou. Věřím, že státu a společnosti se dá jedině
sloužit, a ne je řídit za účelem vlastního zisku, protože stát není
firma. Věřím, že tradice nejsou stará veteš a že se dají moderně
rozvíjet. Věřím, že žijeme v krásné a hrdé zemi. V zemi, která má
velkou demokratickou tradici, i když nám někdy neodolatelně připomíná Kocourkov. Věřím, že dobré věci chtějí svůj čas, náročněj-
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ší cesty mají smysl a že rychlá řešení bývají krátkodechá. Rychlé
mají být tak možná rychlokvašky. Věřím, že politik nebo lépe státník by měl lidi spojovat, a ne je rozdělovat. Vyslovit rychlý ortel
nad těmi, kteří jsou jiní nebo mají jiný názor, je laciné. Věřím, že
pravda je víc než lež. Nestačí ale o pravdě mluvit, musí se říkat.
Věřím, že sednout si s rodinou k nedělnímu obědu a společně si
povídat je možné, i když supermarkety mají otevřeno a v televizi
se politici snaží neodpovídat na Otázky Václava Moravce. Věřím,
že má smysl držet slovo – v rodině, mezi přáteli i mezi národy,
zvláště pak mezi spojenci. Věřím, že dovedeme držet pohromadě a radovat se spolu, a to nejen díky Jaromíru Jágrovi. Věřím, že
má smysl uléhat večer co večer s pocitem, že právě uplynulý den
nebyl marný. Že člověk pomohl něčemu dobrému.
A nakonec – věřím, nebo rád bych věřil, že to vidíte taky tak a že
jsem vás na prahu nového roku svými slovy, vším tím věřením,
nějak nevyděsil. Přeji nám všem, abychom v tom novém roce mohli
více věřit. V sebe i v nás. V obyčejné věci. 
Marian Jurečka

3Glosa manželsko-valentýnská
Z vlastní třicetileté zkušenosti manželství jsem za to „lejstro“
ráda. Má pro mě cenu lásky, svobody, úcty, ale také oběti, ústupků a tolerance. Manželství je vztah bez záruky. Návody k jízdám
si musí manželé v průběhu společného života už sepsat sami…
Pavla Golasowská

3Návrat ke kořenům
Jménem členů KDU-ČSL Olomouckého a Zlínského kraje vás
zveme na celonárodní konferenci „Návrat ke kořenům“, která se
pod záštitou Mons. Jana Graubnera a Pavla Bělobrádka uskuteční
v neděli 10. dubna na Velehradě. Zahájí ji slavnostní bohoslužba,
průvod a společná modlitba u hrobu Msgre. Jana Šrámka. Odpoledne vystoupí s příspěvky k historii Lidové strany a První republiky prof. Miloš Trapl, doc. Jaroslav Šebek a doc. Pavel Šaradín.
Celodenní program bude zakončen koncertem pěveckého sboru
Stojanova gymnázia ve zdejší bazilice. Doprovodný program pro
rodiny s dětmi a občerstvení jsou zajištěny. Přesné informace:
www.navratkekorenum.cz.Jiří Stodůlka, Ivo Slavotínek (red)

Naše číslo účtu: 2001210359/0800

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

slovo předsedy

Děkujeme, že se na Vás
můžeme spolehnout
Vážení bratři, milé sestry!
Vstoupili jsme nejen do druhé poloviny funkčního období této vlády, ale také do roku krajských
voleb. Samozřejmě si spolu s Vámi přeji, abychom v nich uspěli přinejmenším stejně jako v roce
2012. Bude to těžší, neboť na scéně se objevil nový silný hráč. Ale dovolím si být mírným optimistou. Zatím totiž v regionech rozhodně neoslabujeme, spíše naopak.
Krajské volby jsou už tradičně v režii krajských organizací, které samy dobře vědí, co je pro jejich
region důležité. Je nepochybné, že jejich výsledek sice nepřímo, ale velmi výrazně ovlivňuje chování strany ve vysoké politice. S hrdostí a zároveň s pokorou mohu říci, že KDU-ČSL nemá za sebou
za uplynulé dva roky žádné aféry a skandály, jež by ohrožovaly naše výsledky v krajských volbách.
Jsem rovněž přesvědčen, že vedení strany, naši ministři, poslanci a senátoři mohou do této
kampaně přispět pozitivně a přímo: naším osobním zapojením do kampaně, prezentací úspěchů
KDU-ČSL ve vládě a konečně, ne však na posledním místě, nabídkou programových priorit, které
chceme prosadit do konce volebního období Sněmovny. O těchto prioritách se v tomto čísle Nového HLASu zmiňuji zvlášť. Budeme je dále rozpracovávat a zpracujeme i jejich mediální prezentaci
tak, abyste je mohli využít ve vašem kraji vedle regionálních priorit.
Krajské volby v polovině funkčního období kabinetu jsou vždycky zkouškou pro vládní strany.
Těší mě, že KDU-ČSL v regionálních průzkumech neztrácí, a to navzdory větší konkurenci oproti roku 2012. To je ovšem pobídka k našemu ještě většímu nasazení, a ne k usnutí na vavřínech.
Samozřejmě, že spolu s celým vedením pozorně sledujeme vyjednávání o krajských kandidátkách
a koalicích. Přeji vám všem, aby dopadla dobře a aby KDU-ČSL šla do krajských voleb v co nejsilnější sestavě a co nejlepší kondici.
Jsem si jist, že tak jako vždy se v krajských volbách můžeme spolehnout na Vás,
na naše členy. Jsem si jist, že tak jako vždy odvedete tvrdou a kvalitní práci.
Jsem si jist, že tak jako vždy společně potáhneme za jeden provaz.
Předem Vám za to děkuji. Ať se nám daří!

Pavel s TAP TAP
ve Státní opeře
n 30. 11. / Na charitativním mikulášském koncertě kapely
TAP TAP, skvělých muzikantů z Jedličkova ústavu, vystoupil i místopředseda vlády a předseda KDU-ČSL. Kromě
„Fum fum“, katalánské verze koledy „Narodil se Kristus
Pán“, která nejednoho diváka dostala do rytmu, zazněl
i song Pavla Bělobrádka „Smutná optimistka“. Jak píše
Marie Makovská na musicweb.cz, písnička sklidila obrovský potlesk. Pavel doprovodil zpěvačku Janu Augustinovou na kytaru, na trombón si pak zahrál Jiří Kříž, primář
spinální jednotky fakultní nemocnice Motol. Cílem každoročního koncertu je vybrat peníze na dostavbu Jedličkova
ústavu. Přispět na dostavbu Jedličkova ústavu můžete na
účet 2900500798/2010. Podrobnosti o nadupané kapele
TAP TAP najdete na www.thetaptap.cz. O možnosti, jak přispět na dostavbu jednoho z klenotů naší péče o lidi s handicapem, je více informací na: www.sbirkajus.cz
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priority kdu-čsl

Co ještě chce KDU-ČSL ve vládě prosadit
Už teď je jasné, že KDU-ČSL je ve vládě velmi úspěšná. Do koaliční smlouvy jsme prosadili 80 % našich
volebních priorit. Přes 50 % všeho toho, co jsme lidem slibovali, už máme splněno. Občané ale nevolí strany kvůli minulým zásluhám. Volí je kvůli dalšímu příslibu, podle toho, co jim kdo nabídne dál.
Proto jsme po široké debatě vypracovali seznam hlavních priorit, které chceme dále prosazovat.

Zvýšení příspěvku na péči
KDU-ČSL vždy prosazovala, že je třeba se postarat o ty, kteří se bez vlastního přičinění o sebe nemůžou
postarat sami. Připomínám, že příspěvek na péči nebyl zvýšen od roku 2007.
Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí chceme příspěvek na péči zvýšit o 10 % od srpna tohoto roku. Tento požadavek na zvýšení příspěvku je plně v souladu s našimi hodnotami a se zásadami naší
rodinné politiky.

Daňové slevy na děti a manželku pro živnostníky
Minulá vláda ODS a TOP 09 sebrala živnostníkům, kteří daní paušálem, možnost uplatnit daňové slevy
a bonusy na manželku a děti. My dlouhodobě požadujeme je rodinám OSVČ vrátit.
Výhodou návrhu je, že ČSSD ani ANO nejsou strany, které bychom mohli považovat za přátele živnostníků.
ODS a TOP 09 zase pro prosazování tohoto návrhu schází věrohodnost. Pro KDU-ČSL jde naopak o přirozené pokračování politiky snižování daní pracujícím rodičům.

Ochrana krajiny před suchem a povodněmi
Obavy z nedostatku pitné vody cítí téměř 90 % obyvatel. Efektivní opatření na ochranu krajiny před suchem
i před povodněmi spadá do působnosti resortu řízeného KDU-ČSL – Ministerstva zemědělství. Nejde o nějaké speciální „zelené“ téma, ale o problematiku, která je lidem blízká, o které mluví a mluvit budou, nejen
při velkém letním horku.
Tuto typicky regionální otázku je třeba veřejnosti představovat adekvátně místním podmínkám. Pro odbornou a argumentační podporu se můžeme obrátit přímo na našeho ministra Mariana Jurečku.

Více peněz na vědu
V oblasti vědy a výzkumu jde o centra excelence a regionální inovační strategie. Každý region má dnes svou
vysokou školu a rovněž nějakou výzkumnou infrastrukturu. Každý region má svůj inovační potenciál a svou
RIS3 strategii, kterou koordinuje úřad P. Bělobrádka a jejímž cílem je efektivní využití evropských, národních, regionálních a soukromých prostředků na výzkum a vývoj.
Vliv na výzkum a vývoj máme tedy přímo v regionech. Byla to KDU-ČSL, díky níž se dosáhlo razantního zvýšení rozpočtu na vědu.

Jasné a odpovědné kroky v migrační krizi
Zahraniční politika nepatřila do nedávna mezi to, co lidi nejvíce pálilo. Je ale vždy velmi důležitá pro dobré
jméno strany. Naše dobrá pověst v médiích, časté pozvánky k diskusím v médiích i přirozená autorita našich
lidí se ve značné míře odvíjí od našeho zásadového a profesionálního vystupování.
Byla to KDU-ČSL, která zaujala jasný postoj v otázce Ukrajiny či k migrační krizi. I když jsme ve vládě nejmenší, zastiňujeme naše silnější partnery. Jako jediní pořádáme debaty v regionech k otázce běženců. Jako první
jsme navrhli akční plán, jak se může Evropa i Česko vypořádat s migrační krizí. Mám za to, že věcné a otevřené informování zabere na voliče více než šíření hysterie, rozčilování a nebezpečné nálady.

Pavel Bělobrádek dodává: „Tyto priority chceme splnit ještě do krajských voleb, případně se za ně v době krajských voleb prát.
Budeme zkoumat, jak oslovují voliče, a dopracujeme i způsob jejich prezentace a propagace. Považoval jsem za vhodné vás s nimi
už dopředu seznámit. I vy, právě vy, nám můžete svou připomínkou pomoci se zpřesněním našich volebních témat a s vyladěním
naší kampaně. Z tohoto společného díla můžeme pak nakonec těžit všichni.“
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kaleidoskop

Senátor Stanislav Juránek oslavil šedesátiny.
Nový HLAS nestorovi blahopřeje!

Poslanecký klub KDU-ČSL „v jednom
kuse“ na schodišti ve Sněmovně.

Jaký je jihlavský lidovecký Tříkrálový
svařák? Horký, nebo mrazivý?

Jihomoravský radní Antonín Tesařík
a aplikace slováckého léku.

Orelský běh v Kuřimi. Celkově
se ho zúčastnilo 288 sportovců.

S Papouškem v Klokánku. Naši senátoři
se zajímají o ohrožené děti.

Hra o jablko. Půvabná momentka
z lidoveckého plesu v Děčíně.

Náměstek ministra zdravotnictví T. Philipp a V. Kaňkovský
při besedě na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.
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pomoc uprchlíkům

V tvářích mají
vyčerpání…
„Tak už jsou tady. Prvních deset. V tvářích
mají vyčerpání. Díky
Danu Drápalovi, Janu
Talafantovi, Pavlu Sedláčkovi, Salmanu Hassanovi, britskému
Barnabas Fund, tisícům Čechů, kteří přispěli. A díky české vládě, která pochopila,
že těmto lidem hrozí genocida.“
Tweet europoslance Pavla Svobody
při příletu iráckých křesťanů do Prahy

Iráčtí křesťané
v České
republice
Právě jsem se vrátil z letiště, kde jsme
měli vzácnou příležitost uvítat další skupinu iráckých křesťanů. Čekali jsme jich
dvaadvacet, ale nakonec jich přiletělo jen
sedmnáct. Jedné rodině chyběly pasy pro
děti; zadržela je libanonská strana. České
úřady jim vízum vydaly. Naštěstí jde
pouze o administrativní záležitost, jakkoli je to pro onu rodinu nepříjemné. Iráčané byli viditelně unavení, ale nesmírně
šťastní. „To, co jsme prožívali v posledních měsících, nebyl život,“ tak to vyjádřil
nejstarší z nich. Nejmenší holčičce nejsou
ještě ani dva měsíce.
Šťastní jsou i organizátoři přesídlení těchto iráckých křesťanů. Ovšem tak
trochu podmínečně. Uvědomujeme si,
že „našich“ 153 lidí je jen kapka v moři.
Počet křesťanů, kteří zůstávají v Iráku, se
každým dnem tenčí. Starobylá asyrská
tradice, kterou tito lidé udržovali od prvokřesťanských dob, zřejmě v Iráku nepřežije prvních dvacet let třetího tisíciletí.
V Erbílu a okolí jich zůstává ještě několik
desítek tisíc. Zachrání je někdo?
Přílet druhé skupiny se těšil velkému
zájmu médií, i když televizních štábů bylo
o dost méně než u první skupiny. Nebyly zde už zahraniční televizní stanice,
hojně zastoupené při příletu první skupiny 24. ledna. Tehdy jsem od zahraničních
komentátorů z Velké Británie zaslechl, že
Polsko, Slovensko a Česká republika jsou
jediné státy, které křesťanům z Blízkého
východu pomáhají. Přiznám se, že jsem
pocítil určitou hrdost.

6
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Foto: Roman Albrecht / Člověk a víra
Pravdou ale zůstává, že desetitisíce lidí
zůstávají v situaci, která je stále bezvýchodnější. Nedávno mi telefonovali spolupracovníci, kteří jsou právě v iráckém
Erbílu. Říkali, že mají pocit zlověstného
ticha před bouří. Ti z iráckých křesťanů,
kteří měli nějaké prostředky, se už odstěhovali nebo stěhování plánují. Zůstávají lidé bez prostředků, bez naděje, bez
budoucnosti… Kromě naděje v Kristu.
Jak dnes řekl jeden z těch, kteří přilétli:
„Když jsme utíkali před Islámským státem, nezůstalo nám nic – kromě Krista.“
Dan Drápal
publicista, člen Pražského městského
výboru KDU-ČSL a poradního sboru
Nadačního fondu Generace 21

Benešík: Podstata
problému je mimo
hranice EU
„Je třeba se soustředit na pomoc
mimo hranice Evropské unie tak, aby
běženci neměli motivaci odcházet do
Evropy a zůstávali ve svém přirozeném prostředí. Dalšími prioritami
jsou boj s pašeráckými gangy a bezpečnost vlastních občanů. Nemáme důvod cokoliv na tomto měnit.
Musíme však umět reagovat na vývoj
v okolních státech.“
Události, komentáře ČT, 19. 1.

migrační krize

Jurečka: Dostat migraci pod kontrolu
ministr pro místní rozvoj navrhuje vytvoření speciálního fondu pro všechny státy
EU, z něhož by se financovaly integrační
programy uprchlíků. To naprosto odmítám,“ řekl 1. místopředseda KDU-ČSL.
Argument, že rovněž Evropané v minulosti odcházeli za moře a tamější společnosti tyto situace zvládly, nepovažuje Marian
Jurečka za relevantní: „Tehdejší migranti odcházeli a v novém domově žili na své
náklady. Nikdo jim neplatil rekvalifikace,
vzdělání, zdravotní péči. Migrace je přirozená, ale Evropa ji musí dostat pod kontrolu. Integrace je až druhý krok. Nekontrolovaný proud statisíců běženců a násilnosti v Německu i dalších státech se už
nesmějí opakovat. EU to musí dát jasně
najevo,“ dodal Marian Jurečka. Na podnět KDU-ČSL se pak migrační krizí zabývala Poslanecká sněmovna. (kdu.cz; red)

13. 1. / Předsednictvo KDU-ČSL vyzvalo
lidovecké ministry k tomu, aby iniciovali svolání mimořádného summitu Evropské rady, na němž se budou řešit opatření proti nárůstu sexuálního násilí (události v Kolíně nad Rýnem), zajištění bezpečnosti a ochrana vnějších hranic Evropské
unie. KDU-ČSL považuje nárůst sexuálního násilí v některých evropských státech
za závažný problém, který se v otevřené a propojené Evropě, v níž platí volný
pohyb osob, týká všech a může být přenesen za hranice dotyčných zemí. Ministr
zemědělství Marian Jurečka zároveň
odmítl návrh německého ministra pro
místní rozvoj na vytvoření speciálního
fondu pro integraci migrantů.
„I když je v tuto chvíli jasné, že příliv migrantů zdaleka nekončí a migrace s sebou
přináší velmi vážné problémy, německý

Dětští migranti na Sicílii
Europoslankyně Michaela Šojdrová navštívila v půlce ledna středisko
pomoci migrantům v sicilském Palermu a zároveň vystoupila na konferenci
o právech dětí při migrační krizi, uspořádané ve spolupráci s UNICEF. Do
Palerma přijela na pozvání své kolegyně z Evropského parlamentu, významné
italské právničky Cateriny Chinniciové.
Jako jednu z prvních věcí zdůraznila sdílení zkušeností a odpovědnosti na národní i evropské úrovni. Nejdůležitější je
podle ní „bezpečnost se solidaritou. Česko
má zkušenost s integrací uprchlíků z Balkánu a Ukrajiny a jsme připraveni pomáhat i nyní. Co chybí, není dobrá vůle, ale
skutečné řešení: mír na Blízkém východě
a usmíření mezi náboženskými a národnostními skupinami. Jinak budou děti
i nadále nevinnými oběťmi této krize.“
Děti a mladiství tvoří až třetinu příchozích migrantů. Velké množství z nich přitom nikdo nedoprovází – a jim je třeba
věnovat zvláštní pozornost. Poslankyně Chinniciová pojmenovala tři hlavní hrozby: obchod s lidmi (prostituce,
otrocká a nelegální práce), obchodování s lidskými orgány a nelegální adopce.
Na konferenci vystoupili zástupci italského ministerstva vnitra, UNICEF a neziskových organizací a také starosta Palerma Orlando. Ten překvapil vstřícností

k uprchlíkům, jež je pro něj součástí sicilské tradice a imperativem lidskosti. Poté
naše europoslankyně navštívila nápravné zařízení pro mladistvé. Upozornila
na podobnost našich zkušeností s tímto
typem zařízení: hlavním úkolem je náprava a prevence. Migrační vlna mimochodem nezpůsobila žádný nárůst kriminality mladých.
Poté následovala návštěva střediska
pomoci imigrantům (Centro Astalli). Toto
středisko poskytuje na dobrovolnické bázi
a ve spolupráci s radnicí zdarma pomoc
tisícům migrantů. Jde zejména o okamžitou pomoc: vyslechnutí si potřeb uprchlíků, sprcha, snídaně, lékařská péče, ošacení, jazykový kurz, první nabídka pracovních příležitostí atd. Ubytování se zde
potřebným poskytuje na půl roku.
„Osobně jsem viděla doučování dětí
a výuku IT pro dospělé. Dobrovolníci byli
na místě ještě po páté odpoledne. Viděla jsem plnou ordinaci u lékaře, šatstvo
a všude místní dobrovolníky ze všech
věkových kategorií. Jejich důvěra a nadšení je obdivuhodné,“ zhodnotila s uznáním tuto práci Míša Šojdrová. Sicílie se
s přílivem imigrantů, zejména ze severní
a subsaharské Afriky, potýká už řadu let.
Málokdo získá po zdlouhavém řízení azyl,
a tak do Evropy míří spíše za prací. Poté
co si vydělají nějaké peníze, vracejí se
zpátky. I tak ale vůči nim panuje otevře-

nost, jež brání konfliktům a napětí. Přistěhovalci jsou ochotní dělat práce, o něž
místní nestojí, proto pro ně nepředstavují
konkurenci. A jak svou návštěvu hodnotí?
„Sicílie není typickým příkladem migrační vlny. Přesto odsud odjíždím pozitivně
naladěna. Migrace neznamená jen konflikty a kriminalitu. Lze ji zvládat a zachovat si přitom lidskou důstojnost.“

(red)
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naši poslanci

Ke zboží z izraelských osad

Velký pátek po 65 letech
Dva poslanci KDU-ČSL obhajovali před zákonodárci zavedení Velkého pátku jako nového státního svátku. Jiří
Mihola ve Sněmovně, Josef Uhlík v Senátu. Pro čtenáře
NH shrnují své snažení.
Velikonoce jsou nejdůležitějšími svátky církevního roku. Nepřehlédnutelné jsou i v občanském kalendáři. Letos nastává
důležitá změna. Po 65 letech se mezi státní svátky vrací
Velký pátek. Tak je tomu v mnoha zemích Evropy a v letech
1946–1951 patřil podle zákona č. 248 z roku 1946 mezi státem uznané svátky i v Československu. Po pádu komunistické totality doznaly svátky v našem kalendáři významných
změn. O znovuzavedení Velkého pátku se v uplynulém čtvrtstoletí pokoušelo několik poslanců a senátorů, ale marně.
Až koncem roku 2015 se podařilo ve Sněmovně i Senátu
prosadit poslanecký návrh KDU-ČSL.
Zavedení staronového svátku je výzvou nejen pro křesťany,
ale pro všechny, kteří se hlásí k duchovním kořenům Evropy a ke křesťanské kultuře v nejširším slova smyslu. V návrhu je zdůrazněn i sociální aspekt klidného prožití velikonočních svátků. Chtěli jsme podpořit rodiny a přispět v tyto dny
k lepšímu skloubení pracovního a rodinného života.
Přejeme Vám radostné a požehnané velikonoční svátky!

Nebezpečná hračka
Běžný nekuřák, který se chce
najíst v restauraci s rodinou
(tedy bez kouře), snahu zakázat
kouření ve veřejném prostoru vítá. Vyskytnou
se ale i zcela opačné postoje. Například senátor-kuřák Jaroslav Kubera tvrdí, že jde o omezování svobody a státní regulaci. Jenže když jsme někde na
výletě a je tam jediná hospoda bez prostor pro nekuřáky, pak
nemám svobodu ani já, ani moje děti. Každý dospělý má svobodu ničit si zdraví, ale pak by měl i finančně přispívat na
léčbu následků kouření. Peníze vydané státem na dopady
kouření jsou zatím o dost vyšší než „zisk“ – daňový výtěžek
z cigaret a zaměstnanost v tabákovém průmyslu. I jako lékař
proto trvám na zákazu kouření bez výjimky, kterou by mohly
být hospody v malých obcích. Když milovníci cigaret trvají na
své „svobodě“ kouřit ve veřejných prostorách, ale nejsou
ochotní přispívat na negativní dopady kouření, lze jejich slova
o svobodě brát jako výkřik dítěte, jemuž někdo bere hračku.
V tomto případě navíc smrtelně nebezpečnou.
Vít Kaňkovský
poslanec, místopředseda Výboru pro zdravotnictví
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18. 12. / Poslanecká sněmovna odmítla postoj Evropské komise, týkající se označování původu zboží z území okupovaných Izraelem od června 1967. Spíš než o potřebu jednotných
pravidel pro označování výrobků z Golanských výšin či Západního břehu Jordánu jde o nepřátelské politické gesto vůči
Izraeli. V diskusi vystoupili i křesťanskodemokratičtí poslanci. Daniel Herman uvedl: „Je třeba naprosto odmítnout tyto
snahy, které se snaží diskriminovat jedinou demokracii na
Blízkém východě. Je třeba se postavit za našeho spojence.
Tradičně dobré vztahy mezi Českou republikou a státem Izrael mají hluboké kořeny. Být s českým pasem hostem v Izraeli
je přidanou hodnotou…“ Jan Bartošek poslance upozornil,
že s tímto návrhem Evropské komise se vrací proces tzv. labelingu – negativního označování. „A my už zkušenost s označováním židovských obchodů, zboží a všeho dalšího historicky máme. Jakákoli negativní stigmatizace nemá žádné opodstatnění a nepřináší žádný pozitivní efekt.“

Donátorství
ve svobodné
společnosti
11. 1. / Historička umění Jiřina Hořejší darovala Památníku národního písemnictví
v Praze knihovnu svého otce,
básníka a překladatele Jindřicha Hořejšího, dále několik jeho
rukopisů, doklady, fotografie a čtyři cenné obrazy z meziválečného období (Štyrský, Toyen, Čapek). Ministr kultury Herman jí za tento velkorysý dar poděkoval a vyzdvihl význam
donátorství, jež je podle něj „projevem zralé, svobodné společnosti, která přebírá odpovědnost za svou kulturu a její
odkaz. … Ne každý je ochoten dát něco ze svého osobního bohatství k dispozici pro dobro celku. Čin paní doktorky Hořejší je velmi dobrý příklad toho, jak bychom měli přistupovat
k obohacování rodinného stříbra naší země a naší kultury.“

Kontrola hospodaření obcí
19. 1. / Poslanec Ludvík Hovorka navrhl při
projednávání novely zákona o obcích posílit
pravomoci kontrolního výboru zastupitelstva. Výbory finanční a kontrolní jsou ve
všech obcích a městech zřizovány povinně.
Jádrem Hovorkova návrhu je to, aby kontrolní výbor dozoroval nejen dodržování zákonnosti při hospodaření, ale aby sledoval hospodárnost a efektivnost jako takovou. Co by tomu mělo napomoci? Jednak užší spolupráce a součinnost kontrolního výboru s výborem finančním.
Dále možnost kontrolovat řádné a hospodárné nakládání
s finančními prostředky obce (či organizace zřizované obcí)
při plnění jejich smluvních závazků. A konečně kontrola,
zda obec či organizace zřizovaná obcí „při nakládání s finančními prostředky jedná pečlivě, s potřebnými informacemi a v obhajitelném zájmu“.

Komunální politika

Rozpočet
pro obec
a pro občany
Tvorba rozpočtu, jeho schvalování i následné plnění je náročnou, „královskou“
disciplínou pro komunální politiky i úředníky. Kniha Lucie
Sedmihradské celý rozpočtový proces jednak do detailu popisuje, jednak se snaží racionálně dokázat, že je lepší, když
je na tvorbu rozpočtu vidět. A to vše jazykem, jemuž může
porozumět komunální politik.
Jaký rozpočet je dobrý? Jak rozpočet kvalitně připravit? Jaký
rozpočet je reálný? A proč se jednou za čtyři roky mění rozpočty obcí ve výplody předvolebních fantazií? První, co chci na knize L. Sedmihradské pochválit, je srozumitelnost, přiměřený teoretický základ a dostatečné zakotvení v terénu. Popisuje chronologicky fáze rozpočtového procesu a rozebírá úlohy těch, kdo
se tvorby rozpočtu účastní.
Dobrý rozpočet obce žádá po úřednících a politicích, aby se
v konkrétních podmínkách chovali hospodárně, efektivně
a účinně. Rozpočtový cyklus (str. 37) je tvořen přípravou (návrh rozpočtu po jednotlivých kapitolách, rozpočtový výhled),
projednáváním a schválením (vyvěšení rozpočtu na úřední desce / webu obce), hospodařením (rozpočtová opatření,
k nimž zmocňuje radu zastupitelstvo; pravidelná zpráva o plnění rozpočtu) a konečně následnou kontrolou (závěrečný účet,
zpráva o přezkoumání hospodaření, účetní uzávěrka).

Klíčovými účastníky rozpočtového procesu (str. 40) jsou zastupitelstvo (bez jehož schválení si nikdo takříkajíc ani neškrtne), finanční/ekonomický odbor (zásadní pro kvalitní odborné zpracování rozpočtu, postrádající ale výkonné pravomoce),
ostatní odbory (jež kladou a propočítávají požadavky ve svých
kapitolách) a rada v čele se starostou (plnění politických priorit). Během rozpočtového procesu tak vzniká celkem až 19 „mezidokumentů“ (str. 43). Kapitoly vyloženě teoretické vyvažují
konkrétní postřehy a šetření z komunální praxe. Sedmihradská
porovnává, co obnáší otevřený a co uzavřený rozpočtový proces
(str. 62). Podle ní se máme držet spíše otevřenosti, neboť je pro
obec nakonec výhodnější než zaběhaná, „zvyková“ praxe.
Vytvářet rozpočet znamená plnit více úkolů najednou. Teprve
dobrá znalost rozpočtových pravidel umožňuje najít způsob,
jak uskutečnit vlastní politické priority. Jak se stane, že je většina investic pouhým souhrnem falešných přání, která se „dají
na papír“, ale nikdy se neuskuteční? Jak se chránit před prosazováním osobních nebo klientelistických zájmů? Proč se nemáme bát veřejnosti při přípravě rozpočtu? A jak zároveň neprosazovat jen zájmy těch, kdo jsou hlasitější než druzí, a nezapomínat na občany a instituce skutečně potřebné?
Kvality docentky Sedmihradské znám osobně z komunální politiky v Praze 10, kde oba bydlíme. Jako vynikající pedagožka se umí
o své poznatky podělit s každým, kdo má o rozpočtový proces zájem. Suchý a pragmatický přístup umí vyvážit anekdotami. Její
knížka je vhodná pro zastupitele obecní, městské i krajské, zvláště pro členy finančních výborů. Lze jí i napsat (sedmih@vse.cz).
Nezbývá mi než Vám popřát inspirativní čtení.

Pavel Mareš
Lucie Sedmihradská, Rozpočtový proces obcí,
Praha, Wolters Kluwer, 2015
R E K LA M A
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Agrese popírá jakékoliv hodnoty
Ve Vršovicích byl 30. ledna napaden muž, který se angažoval
v pomoci uprchlíkům. V našem hlavním městě, stejně jako na
jiných místech naší země, dochází k různým násilným činům
velmi často. Na tom by nebylo nic zvláštního. V tomto případě se
ale přece jen jedná o událost, která vybočuje. Ten muž byl muslim se syrským pasem a pochází z Kavkazu.
Podle toho, co útočníci vykřikovali, bylo
důvodem napadení nejspíš jeho náboženské vyznání a jeho pomoc uprchlíkům.
Pachatelé jsou zatím neznámí, takže na
jejich úmysly lze usuzovat jen podle indicií. K výhrůžkám došlo už několik dní předtím: na jeho auto někdo namaloval hákový kříž a dostával různé písemné výhrůžky. Ať prý zemi – kde žije 14 let! – opustí.
Každý násilný čin je naprosto nepřijatelný
a toto napadení patří do kategorie těch,
které jsou hrozbou pro celou společnost.
Je zřejmé, že složitá situace související
s vlnou běženců, která přišla do Evropy
minulý rok a bude zřejmě ještě nějakou
dobu pokračovat, vzbuzuje různé vášně

a emoce a vede často ke zkratkovitému
jednání. Neexistují však vnější okolnosti,
které by mohly omluvit násilí na nevinných lidech. Přesněji řečeno jakékoli násilí na komkoli. Člověk má právo použít sílu
tehdy, když se přiměřeně brání útoku.
Útočit ve jménu nějaké ideologie a předsudků je barbarství, které nemá mít v současné společnosti místo.
Musíme také uvažovat o tom, jakou odpovědnost za podobné činy mají lidé, kteří
ovlivňují veřejné mínění a atmosféru ve
společnosti. K těm patří především politici, novináři a každý, kdo se veřejně vyjadřuje. Pokud tak činí způsobem, který
ponižuje lidi jiného přesvědčení, nábo-

ženského vyznání nebo etnického původu, přispívá k tomu, že právě na ty, kdo
by údajně měli být méněcenní, někdo jednou podnikne útok.
Jsme bohužel svědky i toho, že velmi
často neslušně až brutálně (byť jen slovně) vystupují lidé, kteří se zaštiťují tradičními, evropskými nebo dokonce křesťanskými hodnotami. Budí přitom dojem,
že o ničem z toho nemají ani ponětí, stejně jako fanatici všech náboženství a přesvědčení. V této souvislosti je nutné připomenout, že minimem křesťana je slušnost. Maximem pak má být to, co vychází
z osobního přesvědčení a víry člověka, jak
jsou inspirovány tisíciletou tradicí antiky,
judaismu a křesťanství na našem kontinentu. Tam nikde se neříká, že máme
bližního bodat nožem kvůli jeho názorům
a původu, a ještě to považovat za správné.
Daniel Herman
ministr kultury
a poslanec KDU-ČSL

Papež a vliv člověka na přírodu
K ritick é pozn á mk y k enc y klice L audato si
Encyklika papeže Františka o péči o společný domov přesahuje církevní prostor. Je adresována všem
lidem. Jejím hlavním poselstvím je apel na přijetí osobní odpovědnosti za svět. To je sympatické: jako
bychom občas zapomínali, že Ježíš své učedníky zanechal ve světě. Sympatický je důraz na souvislost
mezi stavem přírodního prostředí a lidské společnosti a na potřebu péče o obojí zároveň. Text ale vzbuzuje i jisté rozpaky. Jelikož zaznívají nahlas jen málokdy, věnuji jim víc prostoru.
Papež František je pro křesťanstvo požehnáním díky svému odhodlání k reformě
církve. K tomu je nezbytné vzdát se idealizace podoby církve a evropské společnosti
minulých staletí. U toho, jak hodnotí vliv
člověka na přírodu, se však nelze ubránit dojmu, že se sám idealizace minulosti dopouští. Jak jinak si vysvětlit, že první
kapitolu encykliky naplnil zdrcující kritikou lidského působení, ale téměř pomlčel
o přínosech vědecko-technického pokroku? Ten přitom umožnil podstatné omezení dětské úmrtnosti, plošných hladomorů, počtu obětí přírodních katastrof
atd. Stejně jako skleníkový efekt je nutnou podmínkou života na Zemi a problémem je až jeho zesilování ze strany člověka, tak je třeba rozlišovat mezi pozitivy rozvoje a jeho alarmujícími vedlejšími
účinky, a ne varovat před „kompromisním
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smiřováním zachování životního prostředí a pokroku“.
František horuje i za snižování produkce skleníkových plynů. Prozíravější by
ale bylo podpořit ty, kdo radí věnovat se
spíše snahám o zvyšování stability přírodního prostředí, aby bylo schopno probíhajícím změnám lépe čelit. Taková opatření jsou blahodárná bez ohledu na další
vývoj klimatu, kolem kterého panují podstatné nejistoty. Postoj předběžné opatrnosti bychom měli mít nejen k očekávaným změnám, ale i k možnosti, že náš
odhad budoucích změn není dostatečně
přesný. Opatření, jako například zadržování vody v krajině, jsou vhodným průsečíkem obojího.
Některé papežovy návrhy řešení v sobě
skrývají úskalí. Opakovaně v encyklice

vyzývá ke vzniku globální autority, která
by opatření ve prospěch přírodního prostředí řídila, kontrolovala a neplnění
sankcionovala. To je představa lákavá,
ale vzhledem k hříšnosti člověka i hrozivá. Demokratická kontrola takové globální instituce by byla enormně obtížná, což by mělo fatální důsledky. Svou
kritikou nechci zakrýt, že nám papež
nastavuje důležité zrcadlo. Při vší úctě
k němu se ale domnívám, že role církve
je spíše v oblasti druhého okruhu „opatření“ ve prospěch životního prostředí. Tedy v napomáhání osobní konverzi člověka.
Miloslav Müller
vědecký pracovník Ústavu
fyziky atmosféry AV ČR,
zastupitel, předseda MO KDU-ČSL
Praha 10
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Lepší důchody
pro pracující
rodiče
n jan


b a rtošek
otaka r hampl

Dlouhodobě udržitelné fungování důchodového systému zásadním způsobem závisí na způsobu jeho financování a na celkovém demografickém vývoji. Významnou roli přitom hraje prodlužující se délka lidského života a nízká porodnost. O tom se málo hovoří.
Prodlužující se délku života lze řešit rozumným přístupem ke zvyšování věku
odchodu do důchodu. Zde se nám v rámci vládní odborné komise pro reformu
důchodů podařilo společně prosadit zastropování na 65 let. Další úpravy věku
odchodu do důchodu budou prováděny
na základě pravidelného vyhodnocování
demografických prognóz tak, aby v návaznosti na to, jak se bude prodlužovat
průměrný lidský věk, strávil každý v důchodu průměrně asi čtvrtinu délky svého života.
Hlavním problémem důchodového systému je ale to, že rodiny mají málo dětí.
Zjednodušeně řečeno – aby průběžný
důchodový systém mohl fungovat, musí
každá rodina zaplatit důchody svým rodičům a vychovat dvě děti, aby si zajistila budoucí důchody také pro sebe. Jelikož ale ne každý má a může mít děti
a ne každý žije v rodině, musí místo nich
jiné rodiny vychovat alespoň tři nebo čtyři děti. Ty následně financují důchody nejen svým rodičům, ale i těmto z jejich hlediska „cizím“ bezdětným. Všichni mají
zásluhově a solidárně nárok na důchod,

a tak je nezbytné, aby se také zásluhově
a solidárně podělili o náklady na výchovu těchto dětí a také o zaplacení důchodů pro současné důchodce.
Proto jsme v rámci zmíněné komise pro
reformu důchodů navrhli diferenciaci –
odstupňování sazeb odvodů pojistného
podle počtu vychovávaných dětí. Podle
současné právní úpravy platí všichni zaměstnanci pojistné na sociální zabezpečení v jednotné sazbě 6,5 %. Aby řešení bylo rozpočtově vyrovnané, předpokládá návrh pro bezdětné sazbu 7,5 %,
pro rodiny s jedním dítětem stávající sazbu 6,5 %, pro rodiny se dvěma dětmi sazbu 5,0 %, s třemi dětmi 2,5 %, se čtyřmi
a více dětmi 0 %. Odvody zaměstnavatele by zůstaly beze změny.
Nejde o trestání či diskriminaci bezdětných, jak se demagogicky ozývá. Jde
o spravedlivější vzájemné rozdělení nákladů na fungování důchodového systému. Všichni, tedy i bezdětní, by si měli
uvědomit a pochopit, že principem fun-

gování průběžného systému jsou zmíněné dvě rovnocenné složky, které je zároveň potřeba vyváženě zohlednit v zásluhovosti systému. Jsou to jednak finanční
příspěvky na úhradu důchodů předchozí
generaci (ve formě odvodů pojistného)
a výchova nové generace, vychovaných
a vzdělaných dětí (lidský kapitál), z jejichž příspěvků se budou vyplácet zase
budoucí důchody.
Odborné studie dokládají, že jedním
z důležitých faktorů pro rozhodování
mladých lidí o tom, zda budou mít děti
a kolik jich budou mít, je materiální postavení rodin s dětmi. Jde přitom nejen
o absolutní úroveň příjmu na člena rodiny, ale i o úroveň relativní. Lidé s přibližně stejným hrubým příjmem – páry s dětmi a páry bezdětné – si vzájemně porovnávají svoji materiální situaci. Férovým řešením rozhodně není spoléhat se
na to, že nás „zachrání“ přistěhovalci. To
s sebou přináší celou řadu jiných nákladů a rizik, které si v poslední době všichni dobře uvědomujeme.
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man želst v í a rodin a

Manželství se nepřežilo – pomohlo civilizaci
n P avel

Bělob r ádek

Instituce manželství je velmi stará, dokonce předkřesťanská, a už ve starém
Římě právo chránilo manželství coby
svazek jednoho muže a jedné ženy.
Tato ochrana manželství bezpochyby
přispěla k rozvoji naší civilizace, jak
po stránce materiální, tak duchovní
a sociální.
Co se našim předkům osvědčilo po tisíce let, to je nepochybně dobré i pro nás.
Jako konzervativec naprosto nemohu
souhlasit s módními názory, že manželství se přežilo. Nemohu souhlasit s těmi,
pro které je rodina pouze sdružením několika svobodných osob. A už vůbec odmítám genderové inženýrství těch, kteří mají problém vůbec definovat, co to
je manželství a rodina. Manželství je instituce, ale nejen to. Každý jedinec má
právo osobní volby, zda do této instituce vstoupí. Ale vzhledem k tomu, jak se
tato instituce osvědčila, je povinností státu manželství a rodinu chránit a podporovat. Manželství je totiž mimo jiné výrazem vůle a ochoty převzít zodpovědnost
a přinést oběť. Zodpovědný stát by neměl těm, kteří se pro ně rozhodnou, házet klacky pod nohy. Naopak by jim měl
pomáhat.
Fungující manželství má největší hodnotu pro ty, kteří v něm žijí. Ale má hodnotu i pro celou společnost. Rodina je nepřekonanou a nepřekonatelnou institucí
pro výchovu dětí. I pro ty, kteří děti mít
nemohou, je manželství tou nejpřirozenější sociální jednotkou, opět státem nenahraditelnou. Úspěšné manželství a ro-

Manželé Karhanovi na Dni pro rodinu v Holešově
dina jsou také vzorem správného morálního a sociálního chování, úcty k pravidlům, motorem vůle a ochoty k ekonomické aktivitě. Když prosazujeme nižší
daně pro pracující rodiče, úlevy na sociálním pojištění pro ty, kteří vychovávají
děti, rozšíření možností, jak skloubit práci a starost o potomky, neděláme to z populismu, ale právě kvůli ochraně hodnot,
jež rodina znamená.
Manželství je dnes ohroženo zvnějšku
i zevnitř. Zvenčí tuto instituci ohrožují její zpochybňovatelé či hodnotově vyprázdněný stát, který si neuvědomuje
skutečný význam rodiny a neumí či nechce ji účinně podpořit. Zevnitř je manželství ohroženo klesající ochotou převzít onu zodpovědnost – nejen za sebe,

ale i za toho druhého a také za děti a obětovat jim čas, peníze, energii a pohodlí.
Neboť volný svazek, ze kterého lze kdykoli vystoupit, může sice přinášet osobní
štěstí, ale výrazem takové zodpovědnosti není.
Bohužel, daňové a sociální zákony jsou
často nastaveny tak, že preferují právě
tento volný svazek před institucí manželství. KDU-ČSL nechce nikoho vychovávat, či dokonce převychovávat k manželství. Ctíme svobodu jedince. Ale ctíme
také odpovědnost státu za zdravý sociální, ekonomický i morální rozvoj. Nejlepší způsob, jak tyto hodnoty podpořit, je
podle nás podpořit manželství a rodinu.
To děláme a budeme dělat.
Text vyšel 11. 2. v deníku Právo

Zlepšíme systém akutní péče o ohrožené děti?
n P avel

Drtivá většina dotyčných zařízení má finanční problémy, které lze překonat jen
Brněnský senátor Zdeněk Papoušek dofinancováním ze strany města či kra(nestr. za KDU-ČSL) ukázal na ne je. Ministerstvo práce a sociálních věcí,
udržitelný stav financování zařízení vedené Michaelou Marksovou z ČSSD,
pro děti vyžadující okamžitou pomoc slibuje, ale zároveň neustále odkládá
(ZDVOP) a rozhodl se situaci pozitivně předložení novely zákona, jež by tenřešit. Do finančních problémů se totiž to problém změnou některých dílčích
podle něj dostaly nejen Klokánky, zři- parametrů řešila. Zařízení pro ohrožezované Fondem ohrožených dětí, ale né děti přitom každý měsíc bojují o své
i další zařízení fungující pod krajem, přežití. Podle senátora Papouška způsoobcí či městem, Charitou nebo občan- buje současná zákonná úprava finanční
Foto: Lenka Klicperová, Jarmila Štuková, NS Fontes, projekt Archa pomoci
potíže nejen Klokánkům, ale všem poskými sdruženími.

II
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dobným zařízením. Klíčové je krácení
státního příspěvku a celková nestabilita
prostředí, citlivého na jakékoli výkyvy.
„Ředitelé mají obtíže zajistit stabilní a kvalifikovaný tým pracovníků, který by umožnil vytvořit pro dítě dočasné prostředí podobné rodině v samostatných bytových jednotkách maximálně po čtyřech se svojí „tetou“, která o ně
pečuje ve dne i v noci,“ říká Papoušek.
Paradoxní je podle něj to, že „současná
úprava ekonomicky nejvíce dopadá na
malá zařízení, jež nejsou spojena s dět-

péč e o oh rože n é d ě t i
ským domovem či jiným ústavním zařízením. A to jde proti moderním trendům v péči o ohrožené děti!“

Návrh na nové
financování
Jak tedy financování zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)
změnit? Senátor Papoušek navrhuje –
a není mezi odbornou veřejností rozhodně sám – připodobnit ho finančnímu zabezpečení pěstounské péče na přechodnou dobu. Obě služby se podobají, obě
mají stejné zacílení, jsou rodinně orientované, dočasné a potřebné. Zatímco přechodná pěstounská péče je užitečná pro
novorozence, ZDVOP slouží i pro starší
děti a sourozenecké skupiny.
Papoušek v současnosti nechává zpracovat paragrafové znění novely zákona
o sociálně-právní ochraně dětí tak, aby
se státní příspěvek rozdělil na dvě složky

To je on. Brněnský senátor
Zdeněk Papoušek.
– na lůžko a na dítě. Podle jeho návrhu
ZDVOP obdrží 20 000 Kč na lůžko za měsíc (bez ohledu na to, zda je či není obsazeno) a částku 4500–6600 Kč (podle
věku) za měsíc na fyzicky přítomné dítě.
Cílem novely je stabilizovat systém akut-

Chybí nám dlouhodobí pěstouni
Známý křesťanský psycholog Jaroslav
Šturma vidí jako velkou výzvu současnosti posílení počtu dlouhodobých
pěstounů. „Potřebujeme dlouhodobé pěstouny, kteří by byli schopní
a ochotní starat se i o děti jiného etnika a děti se zdravotním postižením,“
napsal 18. 1. do Lidových novin.
Vyjádřil se také k jednostrannému preferování krátkodobých pěstounů na
úkor citlivé péče v zařízeních pro děti
vyžadující okamžitou pomoc: „Pro dítě
je poškozující nejen situace, kdy nemá

možnost si výlučný vztah ke klíčové
osobě vytvářet, ale právě tak pro něj
může být traumatizující, je-li vytvořený
vztah přerušen.“
Obdobného názoru jako J. Šturma
a Z. Papoušek je i členka odborné sociální komise KDU-ČSL Blanka Vildová,
která má dlouholetou praktickou zkušenost s ohroženými dětmi: „Systém sociálně právní ochrany dětí je dnes rozkolísaný. Výrazně akcentována je přechodná pěstounská péče. Proto vítám iniciativu pana senátora. Zařízení

ní péče o ohrožené děti. Podle Papouškových propočtů to znamená navýšit výdaje
o cca 110 milionů ročně, což je na tak důležitou věc, jako je ochrana mnohdy zneužívaných dětí, opodstatněná a přijatelná částka.

pro děti vyžadující okamžitou pomoc
opravdu jentaktak přežívají.“
Úplný zákaz umisťování ohrožených
dětí do kolektivních zařízení se tak
v českých podmínkách jeví jako něco,
co je proti zájmu těchto dětí. Je to tak?
A pokud ano, čím to lze doložit? „Bohužel ano. V České republice totiž prudce
stoupá počet týraných, zanedbávaných
a sexuálně zneužívaných dětí,“ vysvětluje Vildová. Podle statistik MPSV se
počet takto strádajících dětí během několika málo let zdvojnásobil a přesahuje 8000 případů. Statistika přitom mluví jen o zachycených případech.
Předchozí novela zákona o sociálně
právní ochraně dětí vytvořila hluboký příkop mezi finančním ohodnocením přechodných a dlouhodobých pěstounů. „Jejich práva a povinnosti jsou
ovšem v zásadě stejná,“ vysvětluje Vildová. „Jenže zatímco pěstoun na přechodnou dobu bere 20 000 měsíčně
za péči o jedno dítě, dlouhodobý pěstoun na ni dosáhne až při péči o tři
děti. Když pečuje o jedno dítě, dostává
jen 8000 Kč. Zdůvodnění? Pěstoun na
přechodnou dobu si nemůže dítě vybírat a musí být připraven k přijetí dítěte vždy. Důsledkem je, že děti jsou přechodným pěstounům přidělovány bez
ohledu na své specifické potřeby. A některé zůstávají v přechodné pěstounské
péči navzdory zákonné úpravě i více
než jeden rok.“
(pm)
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s p ol u prac u jící o rganiz ac e

Nová ideová dílna
KDU-ČSL
n Sjezd ve Zlíně uložil předsednictvu strany, aby připravilo vznik stranického thinktanku, „ideové dílny“ strany. Na sklonku roku tak KDU-ČSL založila Institut pro
křesťansko-demokratickou politiku, z.ú.
Ve správní radě IKDP sedí předseda strany
P. Bělobrádek, předseda právního výboru
EP P. Svoboda, europoslankyně M. Šoj
drová, kněz, přírodovědec a spisovatel
M. Vácha a předseda senátního výboru
pro evropské záležitosti V. Hampl. Účast
časem přislíbili i právník a bývalý předseda Senátu P. Pithart, filozof J. Sokol, bývalý polský premiér J. Buzek a ekonom a bývalý premiér Saska G. Milbradt. Správní rada na svém prvním zasedání zvolila
výkonného ředitele Boba Fliedra. Schválila také složení projektové rady, v níž jsou
zastoupeni Mladí lidovci, Mladí křesťanští demokraté, Evropská akademie pro
demokracii, Institut politických a ekonomických studií a Sdružení žen KDU-ČSL.
IKDP sídlí v Paláci Charitas. Jeho úkolem
bude vytvářet odborné zázemí pro KDUČSL ve vládě a ve volbách, rozvíjet koncept sociálně-tržního hospodářství v českém kontextu a hledat odpovědi na strategické otázky dnešní doby.

Sportem
k dialogu
n V Národní technické knihovně v Praze se 4. 12. konal seminář národní agentury Dům zahraniční
spolupráce s názvem „SPORT v programu ERASMUS+“. V jeho rámci představil
Jan Zasadil, místopředseda Mladých lidovců pro projekty, projekt Sportem k dialogu. Seminář se skládal z bloku informačního (jak funguje ERASMUS+ v ČR,
jak lze získat granty od ministerstva školství a ERASMU+ v oblasti sportu) a z příkladů dobré praxe spojených se sportem.
V diskusi vystoupily další nevládní organizace, státní střední školy nebo zástupci
Univerzity Karlovy.
„Propojení sportu a politické diskuse přijali přítomní jako něco unikátního. Projekt Sportem k dialogu navrhl se svými
kolegy můj předchůdce Jan Novotný. Je
to ovšem jen jedna z aktivit, které Mladí lidovci pořádají. Potenciál občanského

IV

Jako tři sudičky.
Zuzana Roithová, Anička Hubáčková,
Miluše Horská.

vzdělávání v mládežnických politických
organizacích roste, což je dobré znamení
pro naši stále vratkou demokracii,“ říká
Zasadil. ML pracují v současnosti v 11
krajích a mají 300 členů.

Zachovat schengen,
respektovat Polsko
n Celostátní výbor Mla
dých křesťanských demokratů se 25. 1. vyjádřil k aktuální mezinárodněpolitické agendě. Zásadní podle
MKD je, aby navzdory současné migrační krizi „zůstal zachován otevřený schengenský prostor v rámci střední a východní Evropy“. Jakýsi minischengen, který by nezahrnoval středo- a východoevropské země, by byl „zmařením snahy
těch zemí, které se snažily schengenský
hraniční režim dodržovat (Maďarsko)“.
MKD důkladně komentují i kritiku nové
polské vlády ze strany Evropské komise:
„Demokratická společnost musí být svobodná ve výběru politické orientace vlády, která ji bude spravovat. (…) Trváme na tom, že konzervativismus nemůže být z politické soutěže vylučován. Politický střet, který je přítomen v každé
demokratické společnosti, nemůže být
vykládán jako narušení   demokratického systému. (…) Případný zásah evropských institucí, jenž by pramenil z ideové nevraživosti k politickým postojům demokraticky ustavené polské vlády, by byl
ohrožením demokracie a narušením po-
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měru mezi mezinárodní organizací a svrchovaným státem. Jako takový by se bytostně dotýkal i českých zájmů.“

Jak usnadnit ženám
cestu do politiky
n Místo povinných
kvót chce KDU-ČSL
získat nové političky tím, že jim nabídne pomoc při kandidatuře a možnost seznámit se s profesí, kterou politika je. Volební akademie
žen KDU-ČSL nabízí teoretické školení a praktické tréninky v oblasti vedení,
komunikace a politického marketingu.
To vše dohromady tvoří vzdělávací program, jaký v Česku nemá obdoby. Kurzy jsou navrženy ženami a pro ženy tak,
aby je co nejlépe připravovaly na výzvy,
jimž budou čelit v politice a při volebních kampaních. Prvních 30 zájemkyň
se VAŽ zúčastní počátkem dubna v Havlíčkově Brodě. Na školení naváže mentoringový program, v němž budou absolventky provázet skutečného politika.
„Ženy přistupují k rozhodování o svém
angažmá v politice odpovědněji než
muži. Často se rozhodnou nekandidovat
kvůli časovým nárokům. Právě mentoring by jim měl ukázat, že skloubit rodinu a politiku lze,“ vysvětluje místopředsedkyně KDU-ČSL Z. Roithová. Celé dílo
podpořil i předseda Bělobrádek: „Mezi
členy převažují ženy. Když se odhodlají do politiky vstoupit, mají velkou šanci na úspěch.“

ekonomika / napište nám svůj názor à hlas@kdu.cz

Tuhý boj o EET:
na čem trváme
Elektronická evidence tržeb není
naším nápadem. Ale je součástí koaličního kompromisu a KDU-ČSL dohody plní. Od počátku jsme si ovšem pro
její zavedení kladli dvě základní podmínky. Za prvé: že projekt bude perfektně technicky připraven. Za druhé:
že nepoškodí drobné podnikatele a živnostníky. A na tom trváme.
Za fungování EET se nám osobně zaručil ministr financí Andrej Babiš. Na naše
pochyby odpověděl, že pokud projekt
nebude fungovat dobře, rezignuje na
svou funkci. Vyšší záruku dát nelze. Boj
za malé podnikatele, živnostníky a řemeslníky byl tuhý. Ministerstvo financí chtělo
EET zavést plošně pro všechny a ve velmi
krátké době. Přitom v koaliční smlouvě jsme se zavázali k evidenci tržeb pro
„vybrané skupiny“ podnikatelů. Chápali
jsme to tak, že půjde o maloobchod, hotely a restaurace. Tedy o ty skupiny, jichž by
se týkaly registrační pokladny, které jsme
měli v programu a jež jsou na rozdíl od
EET standardním nástrojem i na západě.
Až když jsme jasně řekli, že pokud ministerstvo financí neustoupí, zákon nepodpoříme, podařilo se nám prosadit pro
živnostníky a řemeslníky roční odklad.

V praxi tedy takzvaná třetí fáze EET
naběhne až čtyři měsíce po příštích volbách. Námi nově prosazená čtvrtá fáze
pro statisíce úplně nejmenších podnikatelů ještě o další tři měsíce později. Kdyby
se na tom vládní koalice neshodla, lidovci
by pro zákon jako celek nehlasovali.
Co to znamená? Bude jen a jen na podnikatelích rozhodnout, zda pro sebe EET
chtějí, či nikoli. Pokud budou ve volbách
hlasovat pro ANO, pak vyjádří s EET souhlas. Pokud ne, říkají „ne“ i EET. To je
demokratické a fér. Škoda, že ministerstvo financí nenaslouchalo našim dalším
návrhům. Například aby si podnikatelé
mohli náklady na zavedení EET vybrat
jako daňový bonus až do výše 10 000 Kč.

Čáry máry
s daněmi?
Za návrhem ministra financí snížit DPH u sudového piva na 10 %
může někdo vidět populismus, jiný
zase chytrý tah, jak na sebe upozornit nebo jak vylepšit s rozpaky přijímanou elektronickou evidenci tržeb.
Jedno je ale jisté. Babiš tím otevřel
pomyslnou skříňku s názvem „čáry
máry s daněmi“.
Doporučuji zchladit hlavy: počkejme
si na výsledky plnění rozpočtu po prvním čtvrtletí. S návrhy na úpravu daní se
nyní roztrhl pytel. ODS chce zrušit daň
z nabytí nemovitosti, Kalousek chce zase
snížit DPH na všechno. Kdyby se daně
měly upravovat, KDU-ČSL jasně upřednostňuje snížení DPH na potraviny.

To, že padají různé návrhy, je jistě
dobře: politickým stranám to umožňuje odlišit se a prezentovat své představy. Na druhou stranu se tím vracíme do
dob Nečasovy vlády, kdy se měnily sazby
daní jako na běžícím pásu. Bez rozvahy
a zvážení dopadů na celé hospodářství.
Jediným cílem tehdy bylo co nejdřív sní-

Kdyby tento nápad ministerstvo financí
nevetovalo, pomohlo by to i malým hospodám a ministr Babiš by nemusel přicházet s naprosto nesystémovým nápadem
na snížení DPH u točeného piva.
KDU-ČSL plní, co slíbila. Elektronická
evidence tržeb bude do voleb zavedena
v rozsahu, v jakém bychom zavedli registrační pokladny. Pak bude rok času na
vyhodnocení (technické i politické), zda
jde o dobrou věc. Věříme, že i hnutí ANO
dodrží slovo a s EET nebudou žádné problémy. Jinak by musel A. Babiš rezignovat. Uvidíme, jak vše dopadne. My jsme
k tomu řekli své a držíme svoje slovo.

Pavel Bělobrádek
předseda KDU-ČSL

žit deficit státního rozpočtu. Tato jednostranná a účelová politika v oblasti
daní byla jednou z příčin dlouhé recese v letech 2012 a 2013. Proto jsme před
volbami v roce 2013 mluvili o tom, že
Česká republika nepotřebuje radikální daňové reformy, jichž jsme si už užili
dost, ale stabilitu a lepší výběr daní.
Jedinou naší daňovou prioritou bylo snížit daně pracujícím rodičům a to se nám
povedlo. Babišův návrh nás bohužel
vrací do doby daňových experimentů.
Je účelový a jednostranný. I z toho důvodu jej
musíme zavčas odmítnout. Jak dopadlo experimentování s daněmi
za Nečasovy vlády, víme
všichni.
Marian Jurečka
ministr zemědělství
a 1. místopředseda KDU-ČSL.
Vyšlo 10. 2. v LN
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ochrana spotřebitele / napište nám svůj názor à hlas@kdu.cz

Lichvu v ČR
nechceme
Když se řekne lichva, představíme si
„nekřesťanské“, tedy nadměrné úroky.
Dnes však lichva neznamená přiměřeně
vydělávat na půjčování peněz, ale nepřiměřeně ožebračovat dlužníky, protože
nejsou schopni tyto úvěry splácet.
Největším problémem trhu nebankovních
poskytovatelů není výše úroku či RPSN
(roční procentní sazba nákladů). S tím
se již soudy dokážou vypořádat a existují judikáty, které tyto situace efektivně
řeší. Problémem jsou především smluvní podmínky splácení úvěrů, které jsou
často nastaveny zcela v neprospěch spo-

„Šmejdi“ budou
mít těžší život
Obchodníkům s nekalými praktikami,
tzv. „šmejdům“, kvetl léta byznys. Bezúročná půjčka ihned – stačí zavolat!
Zavoláte – a místo pomoci v nouzi vám
zbudou oči pro pláč… Zájezd zdarma!
Penzista s malým příjmem se nechá nalákat na akce, na kterých ho místo dárečku
čeká vymývání mozku a tvrdý psychologický nátlak, aby koupil hrnec, nůž, vysavač atp. Obchod s „bezúročnými“ půjčkami kvete. Tedy kvetl. Donedávna. Nevztahoval se na ně dohled úřadu finančního

Za lepší
sudové
víno
Ministerstvo zemědělství připravilo
novelu zákona o vinařství. Novelou, kterou v polovině ledna schválila vláda, se
zpřísňují podmínky pro dovoz a prodej
sudového vína. Zvyšují se i pokuty za falšování vína, a to až na 50 milionů korun.
Novela je důležitá pro spotřebitele i pro
poctivé moravské a české vinaře, které
poškozuje černý trh s vínem. „Vytváříme daleko větší tlak na to, aby se víno
neprodávalo v kdejaké trafice a kdejakým pochybným způsobem. Naším zámě-
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třebitele. Jakékoliv zaváhání znamená smluvní sankce naprosto nepřiměřeného rozsahu.
Tato sněmovna se problematikou
mimobankovních spotřebitelských
úvěrů už zabývala při projednávání poslaneckého návrhu Tomia Okamury. Ten
řešil problematiku tzv. lichvy, resp. RPSN,
zastropováním. Po konzultacích s nevládními organizacemi a státními orgány jsme
si uvědomili, že to byla hloupost a návrh
by naopak rozšířil šedou a černou ekonomiku v oblasti poskytování nebankovních
úvěrů. Proto vznikl vládní návrh zákona,
který danou problematiku řeší.
V současnosti existuje na trhu poskytovatelů nebankovních úvěrů přes 60 tisíc
poskytovatelů a zprostředkovatelů mimobankovních úvěrů a stále jich přibývá.

V tomto množství jsou téměř nekontrolovatelní. Často využívají tísnivou životní
situaci spotřebitelů-dlužníků. Ti se v tísni
za zanedbatelný úvěr v řádu tisíců korun
zavážou k tvrdým sankcím. Novela zákona
chce přísnou regulaci: zavádí nad poskytovateli dohled ČNB, licence po prokázání odborné způsobilosti, kapitálové přiměřenosti, bezúhonnosti a důvěryhodnosti. ČNB bude také moci licenci při vážných
či dlouhodobých pochybeních odejmout. Cílem je
jediné: ponechat na trhu
ty poskytovatele a zprostředkovatele, kteří klientům poskytnou za přiměřených podmínek dobrou
službu.
Jaroslav Klaška
místopředseda poslaneckého
klubu KDU-ČSL

arbitra. To se ale s novelou zákona mění
a dlužníci se tak mohou při řešení sporů
s věřiteli ucházet o arbitrovu pomoc (viz
www.mpo.cz/dokument169187.html).
Člověk bez právní pomoci byl vydán napospas obchodníkům či lichvářům, kteří
tahají za delší konec provazu. Zákon také
definuje chování, jež označujeme za nekalou obchodní praktiku, klamavé chování, opomenutí apod. U organizování
předváděcích akcí bude muset být uvedeno, jaké zboží a za jakou cenu se bude
předvádět. Nově také prodávající na předváděcí akci nesmí během této akce nebo
před uplynutím 7 dnů od uzavření smlouvy požadovat ani přijmout celou nebo částečnou úhradu kupní ceny. Další plošně

využitelnou novinkou je možnost spotřebitelů řešit své drobné reklamační záležitosti
mimosoudní cestou. Takové řešení spotřebitelského sporu se zahajuje přes Českou
obchodní inspekci.
Jsem nesmírně rád, že se tento krok vpřed
zdařil. Zejména senioři jsou často obětí
vykutálených a neskrupulózních vyděračů (obchodníky je nazvat nemůžeme). A právě jejich ochraně má novela sloužit.

rem je co nejvíce ochránit český a moravský trh před nekvalitními produkty, které
kazí jméno celému oboru,“ říká k tomu
Marian Jurečka.
Ministerstvo očekává, že se výrazně
omezí množství prodejních míst sudového vína. To se nebude moci prodávat
jinde než v provozovnách výrobců vína
nebo příjemců nebaleného vína (dovozců). V praxi si tedy vinotéka může objednat výrobu vína přímo u konkrétního
vinaře. Nebude se zavádět systém kontrolních pásek a jejich evidence. Každý
výrobce má povinnost veškeré víno evidovat a v případě potřeby tak lze původ vína
jednoduše dohledat. Nově bude zakázán
také prodej sudového vína v automatech.
Velké změny čekají i na dovozce zahraničního sudového vína. Díky novele zákona
bude lepší přehled a kontrola nad dovo-

zem nebalených vín. Dovozce bude muset
nejpozději 12 hodin poté, co sudy nebo
cisterny přiveze do ČR, nahlásit jejich
množství, původ, ročník, druh a další
údaje Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému. Zahraniční
nebalené víno bude muset dovozce po
dobu deseti dnů uskladnit v místě určení
kvůli případné kontrole ze strany Státní
zemědělské a potravinářské inspekce. Až
po uplynutí desetidenní lhůty bude moci
dovozce víno začít prodávat jako sudové
(ale pouze ve svých provozovnách).
Vůbec poprvé se jasně definuje, co je falšování vína. Falšováním je užití výrobních
postupů, jež jsou v rozporu s evropským
právem, dále přidání vody nebo alkoholu
do vína a neuvedení povinných označovacích údajů. Současně se zvyšuje pokuta za
pančování vína (z 5 na 50 mil. Kč). (red)

Petr Kudela
poslanec, člen hospodářského výboru
Poslanecké sněmovny

Lidovecká
zpětná vazba

Uprchlíci

Je nebo jsou podle vašeho názoru viníkem současné
uprchlické vlny z Afriky a Blízkého východu

Několik desítek statistických šetření má za sebou tzv.
Dotazník Programové rady KDU-ČSL. Zhruba dvakrát
do měsíce se představitelé KDU-ČSL tážou několika stovek respondentů na aktuální otázky, které hýbou veřejným míněním, ke kterým je třeba zaujmout odpovědný
postoj a u kterých je třeba se dopátrat mínění či nálady uvnitř lidové strany. Většinu respondentů tvoří lidé
nesoucí v KDU-ČSL odpovědnost na místní či regionální úrovni. Na této straně chceme na několika horkých
tématech ukázat to, jak se názory uvnitř KDU-ČSL tříbí
a rozvrstvují.

Elektronická evidence tržeb

č. 77 / 5. 9. 2015

Jaký máte názor na skutečnost, že Česká republika
přislíbila poskytnout azyl 1500 lidem?

č. 72 / 30. 3. 2015

Elektronická evidence tržeb by se měla týkat hotelů
a restauračních zařízení

Souhlasíte v souvislosti s řešením problému migrace
s obnovením kontrol na hranicích států EU?

Elektronická evidence tržeb by se měla týkat
tzv. „ kamenných obchodů a provozoven“

Migrační krize

č. 79 / 14. 12. 2015

Kam by podle vás měly směřovat finanční prostředky
na řešení uprchlické krize?

Elektronická evidence tržeb by se měla týkat tzv. trhovců
ČR byla kritizována i ze strany OSN za špatné nakládání
s migranty. Jaký je podle vás přístup vlády k migrantům?

Elektronická evidence tržeb by se měla týkat řemeslníků,
kteří vykonávají své povolání v terénu – malířů, natěračů,
kominíků, podlahářů, truhlářů

Čím méně pohodlná živnost, tím méně je třeba překážek ze strany
státu. Tak lze interpretovat průzkum týkající se právě schválené EET.

Souhlasíte, aby byli váleční uprchlíci dočasně umístěni v ČR?

Bezpečnost na prvním místě. A solidarita k těm, které známe jménem.
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regiony

děti chodit do škol. Nadační fond pro ně
připravuje i pracovní nabídky, ale až poté,
co dostanou azyl.

Svatováclavskou kapli, srdce katedrály sv. Víta,
zbudoval Petr Parléř za vlády Karla IV.
Foto: Roman Albrecht / Člověk a víra

Rok Karla IV.
n Česko v roce 2016 slaví 700. výročí
narození císaře Karla IV. Osobnost největšího Čecha bude připomínat řada kulturních a vzdělávacích institucí. Vrcholem
bude tzv. Královský oktáv mezi 9. a 17.
květnem. Během této doby proběhne mj.
odborná historická konference, historická rekonstrukce korunovace císaře, koncert České filharmonie, v Národní galerii bude zahájena výstava a v katedrále
sv. Víta bude odsloužena slavnostní liturgie. Podrobný program akcí přinese příští Nový HLAS.

Komunální a krajští politici
n Kroměříž / Projekt „Rodinné pasy“
spustil Zlínský kraj v roce 2008. A úspěšně:
připojilo se k němu 20 000 rodin. A proč?
„Prostě proto, že dokáže rodinám ušetřit
peníze,“ odpovídá krajský zastupitel Pavel
Motyčka. Na jaře 2015 neúspěšně bojoval
proti levicovému vedení kraje, jež ho hodilo do koše. Motyčka ale nesložil ruce do
klína. Jako místostarosta Kroměříže zařídil, aby jeho výhod mohli využívat alespoň obyvatelé jeho města. Jak na to u vás?
Zeptejte se přímo průkopníka na e-mailu:
pavel.motycka@mesto-kromeriz.cz.
n Jihlava, Třebíč / Pomoct Tříkrálové
sbírce se dá i jiným způsobem než koledováním v ulicích. Jihlavští lidovci uspořádali už 5. tříkrálový svařák. Dospělým nabízeli svařené víno, dětem nealko,
všem pak hudbu dívčí kapely SisterBand
a harmoniku s vozembouchem. Vybrané
peníze poslali do jihlavské Charity.
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n Ocenit bychom měli osobní vytrvalost
třebíčského lidovce Lukáše Komárka. Ten
uspěl u soudu s žalobou proti nezákonnému postupu firmy, v níž pracoval. Jeho
zaměstnavatel mu po dvou letech zkušební doby odmítl prodloužit smlouvu
na dobu neurčitou. Firma mu čtyři roky
od propuštění musí vrátit náhradu mzdy.
Dobrý signál, že za práva zaměstnanců se
vyplatí bojovat.
n Hradec Králové / Představitelé
KDU-ČSL, Volby pro město a Hradeckého
demokratického klubu s podporou Patriotů
podepsali 2. 2. koaliční dohodu o spolupráci v krajských volbách 2016. Pod osvědčenou značkou „Koalice pro Královéhradecký kraj“ chtějí získat nejméně 10 mandátů.
Jasných je prvních jedenáct jmen. „Volby
rozhodne především kvalita a věrohodnost
kandidátů,“ říká k tomu lídr Vl. Derner.

Uprchlíci
n Brno / Do Brna dorazily čtyři rodiny
křesťanských uprchlíků z iráckého Mosulu. Brno poskytne 24 lidem byty, Jihomoravský kraj finanční podporu. Brno vyhovělo žádosti Nadačního fondu Generace
21, který tuto pomoc za podpory české
vlády organizuje. „Jde o velké křesťanské rodiny, takže pro ně opravíme nevyužívané větší byty,“ uvedla náměstkyně
primátora Klára Liptáková (KDU-ČSL).
Tito Iráčané utíkají před tzv. Islámským
státem. Většinou to jsou vysokoškoláci.
Prošli důkladnou bezpečnostní prověrkou a pomoci si velmi váží. Brzy absolvují lékařské prohlídky a intenzivní výuku
češtiny. Po přestěhování do bytů začnou

n Jihlava / Do metropole Vysočiny
zamířilo sedm iráckých rodin se čtrnácti
dětmi. Nejde o živelně přicházející uprchlíky, ale o rodiny iráckých křesťanů pronásledované islamisty. NF Generace 21 se
za ně zaručil na základě referencí z tamních diecézí. Všichni prošli bezpečnostními prověrkami. „Myslím, že máme právo
si v migrační krizi vybrat, komu poskytneme pomoc – a tady jsme si vybrali irácké křesťany. Bezbřehá solidarita se všemi
příchozími je podle mne proti pudu sebezáchovy a multikulturní soužití je utopií,“
prohlásil náměstek jihlavského primátora
Jaromír Kalina (KDU-ČSL).

Plesová sezóna

n 6. 2. / Děčínští lidovci zorganizovali
již 11. Lidový ples ve společenském domě
Střelnice. Kromě bohaté tomboly, soutěží pro páry, skvělé hudby k tanci, vystoupení mistra republiky v beatboxu a příjemné atmosféry čekalo na návštěvníky
překvapení: dražba „Kouzelného dědečka“. Výtěžek 5000 Kč putuje do nejbližšího dětského domova v Tisé. 12. ročník se
koná 4. 2. 2017. J. Skřivánek
n 27. 2. / Lidovecký ples se stal tradicí
i v Karlovarském kraji. Druhý ročník se
konal opět v Národním domě. Celý večer
hrála skupina Milana Krajíce, svoje umění
předvedli známí tanečníci Lucie Hunčárová a Jan Onder, nechyběla tombola a půlnoční překvapení. Za rok zase na viděnou! M. Stehnová
n 2. 4. / Královéhradečtí lidovci a poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL
Tomáš Zdechovský zvou na tradiční Lidový ples. Koná se 2. 4. od 20 hodin v Kulturním centru Médium.

a n k e ta

Čtenářská anketa: Jak se Vám líbí Nový HLAS?
o zaškrtněte Vaši odpověď

Celková spokojenost /nespokojenost
S obsahem a podobou Nového HLASu (NH) jsem:

		
		
		
		
		

o velmi spokojen(a)
o spokojen(a)
o nespokojen(a)
o hrubě nespokojen(a)
o od zpravodaje politické strany toho mnoho nečekám,
nepřekračujete průměr

Obsah

Pro koho vlastně
náš zpravodaj děláme?
Prosíme Vás o několik údajů, abychom si upřesnili, pro koho náš zpravodaj vydáváme.
Jsem: o muž o žena
Je mi:	o 20–40 let
o 40–60 let
o 60–75 let
o 75 let a více
Nový HLAS čtu:

Od roku 2013 jsme postupně měnili obsah NH. Jednak proto, aby
v časopise byly pevně dané rubriky, na které se čtenáři těší, jednak proto, aby skladba článků i jejich vyznění bylo co nejpestřejší. Seřaďte prosíme následujících 12 rubrik podle toho, za jak důležité a pro sebe atraktivní je považujete (číslo 1 znamená nejdůležitější, 12 pak nejméně důležitou rubriku):

		
		
		
		
		

		
		

O propagaci a šíření Nového HLASu:

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

o Aktuální témata (v roce 2015 např. Migrační vlna)
o Fotostrana – Kaleidoskop (snímky z různých událostí
po republice)
o Komentáře (vyhraněné názory)
o Nadčasové úvahy, eseje, recenze knih
o Naši ministři
o Naši poslanci
o Naši senátoři
o Obzory (příloha pro křesťanskou kulturu a konzervativní politiku, která jde pod povrch a rozebírá důkladněji politická témata)
o Regiony: pozvánky, oznámení, události
o Slovo předsedy
o Směs informací na rubu titulní strany
o Zprávy z partnerských organizací (Sdružení žen, Mladí
lidovci, Mladí křesťanští demokraté, Křesťanští senioři)

o pravidelně, skoro vždycky
o nepravidelně, nemám ho objednaný
o náhodně
o jen tištěný
o z webu KDU-ČSL

		
		

o se z různých důvodů nesnažím nebo nechci snažit
o se přiměřeně svému času a silám snažím:
			 o mezi svými příbuznými
			 o mezi těmi, s kterými se často vídám (typicky sou			

sedé, přátelé, kolegové v zaměstnání, kamarádi
a kamarádky)
o v anonymním prostředí (stolek v čekárně u lékaře, plochy na časopisy na veřejných místech, v dopravních prostředcích atd.)

Dobrovolný příspěvek 200 Kč
na 5 čísel ročně:

		
		

o považuji pro sebe za přijatelný a můžu dát i víc
o se mi zdá z různých důvodů tak akorát (dávám dary
i jinde; nemám tolik volných finančních prostředků,
priority vidím i jinde)
o je příliš velký, ale jsem rád(a), že časopis posíláte
i těm, kdo na něj nemůžou přispět

Chci novou rubriku – napište, jak by se měla jmenovat a co by
měla obsahovat:

		

.................................................................................................

Napište nám, na co jsme se svými otázkami nezeptali, ale chcete nám to říct:

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Podoba
Obrazová podoba časopisu (fotografie na titulní straně, ilustrační fotografie uvnitř, grafy, celkově grafika) se mi:

Kontakt na Vás

o líbí o nelíbí o zdá průměrná

jméno a příjmení: . .............................................................

Náměty na zlepšení uveďte prosím zde. Vezměte přitom na vědomí, že jsme nízkonákladový časopis a fotografie čerpáme převážně z vlastních zdrojů:

ulice a č. popisné: . .............................................................

.................................................................................................

město: . ..............................................................................
PSČ: ...................................................................................
tel., popř. e-mail: . ..............................................................

$

................................................................................................
Pět z Vás, kteří anketu vyplní a zašlou do konce března na naši adresu, obdrží od senátorky Horské
a vicehejtmana Línka zdobený perníkový dárek s osobním věnováním.

Státník,
který viděl
znamení doby

1. února 2016 by Ing. Josef Lux († 1999)
oslavil 60. narozeniny. Určitě už je slaví
v nebeském Jeruzalémě. Byl jednou z nejvýraznějších osobností české politiky
devadesátých let. Jeho práce pro druhé
i na sobě samém, jeho odvaha ve střetech
s politickými konkurenty i statečné odolávání jejich mnohdy nefér chvatům jsou
i po více než šestnácti letech od jeho smrti
inspirací pro dnešní lidovecké poslance,
senátory i komunální politiky.
Starší i mladší oceňovali Luxovu spontánnost, povzbuzující a kamarádský přístup,
který měl ke všem bez ohledu na funkce.
Jeden z nejzkušenějších lidoveckých politiků a dlouholetý Luxův kolega Jan Kasal
na něm vždycky oceňoval zarputilost, se
kterou se bil za své názory, když byl přesvědčen o jejich správnosti. Hledal znamení doby. To, co je správné, učinil v daném
okamžiku ne pro sebe osobně, dokonce ani pro svou politickou stranu, ale pro
naši zemi.
Josefe, stále vzpomínáme a díky!
Jiří Mihola
předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL

NOVÝ HLAS

D O B R É Z P R ÁVY O K D U - Č S L
Nový HLAS se v posledních letech vypracoval do dobré zpravodajské
i grafické kvality. Najdeme zde vždy aktuální sdělení a komentáře, které
vystihují politiku KDU-ČSL. Důležitá zpětná vazba sem přichází také
od řadových členů. Je to prostě náš časopis. Jeho pravidelnou četbou
a šířením prospíváme posílení dobra v naší společnosti.
Roman Línek
vicehejtman Pardubického kraje
objednejte

z da r m a

Informace o naší činnosti v Parlamentu a vládě. Komentáře.
Zprávy z českých a moravských krajů od lidoveckých starostů
a zastupitelů. Příloha Obzory pro křesťanskou kulturu
a konzervativní politiku. Impulsy od lidovecké mládeže, žen
a 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 730 572 691
a my Nový HLAS začneme doručovat na uvedenou adresu. Se stejnými údaji si ho můžete
objednat i e-mailem na adrese hlas@kdu.cz nebo na adrese Nový HLAS – redakce,
Palác Charitas, Karlovo nám. 5, 128 01 Praha 2.

sms
ještě dnes přes
nebo e-mailem

probouzeJme spolu záJem o kdu-čsl!
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