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Z REDAKČNÍHO STOLU

Permanentka
Každý člověk dělá chyby, ale jen moudrý se
z nich i poučí (W. Churchill). Vracíme se
v tomto čísle hodně k volbám. Naším cílem
je poučit se z vlastních chyb a to, čím se jako
tradiční demokratická strana můžeme inspirovat u úspěšnějších. Tím, že se staneme xenofobní, samoděržavou či referendovou stranou, určitě ne. Vyhrály strany s jednoznačným
tématem, s nímž se lidé ztotožnili, a ti, kdo s lidmi o své politice permanentně mluví. Na tuto „permanentku“ Babiš,
Okamura či Bartoš patent nemají. Politická práce se skládá
z hodin strávených nad tématy a z týdnů, kdy si o naší politice vyprávíme s lidmi na ulici, na sociálních sítích i ve vlastních novinách. Pojďme za nimi.
Pavel Mareš
šéfredaktor

Pomůžeme Cestě 121?
Spolu s Novým HLASem vám do schránek přichází
i složenka od Cesty 121, organizace pomáhající
duchovním v obtížné situaci. Ti, kteří „do posledního dechu“ podporují druhé, se občas dostanou
do situace, kdy sami potřebují pomoc. Stydí se říci si o ni, přitom
ji někdy potřebují velmi naléhavě.
Na co tedy vaše příspěvky pro Cestu 121 půjdou? Na schodolezy
a polohovací lůžka. Na SOS náramky pro přivolání pomoci. Na
ﬁnanční příspěvky na vážnou operaci, léky či bezbariérovou koupelnu. Na příspěvky na ošetřovatele. Na bezbariérovou rekonstrukci koupelen. Cesta 121 pomáhá účinně a diskrétně.
Vedou ji tři spolehliví lidé. Duší celého projektu je A. Randa,
bývalý novinář a od roku 2014 neuvolněný radní za KDU-ČSL
v MČ Praha 15. Zázemí Cesty 121 tvoří dále arciopat břevnovský
Prokop Siostrzonek a ekonom Martin Steiner. V programu KDUČSL stojí mnoho let větší podpora terénních služeb a neziskovek,
které tuto práci dělají. Cesta 121 je ztělesněním tohoto přístupu
a iniciativou zdola, která si zaslouží naši podporu.
Pavel Mareš

„Měla by kandidovat“ potřetí!
KDU-ČSL, Evropská akademie
pro demokracii a 1. místopředsedkyně Senátu Miluše Horská
vás zvou na 3. ročník projektu
Volební akademie žen, který se
koná v Havlíčkově Brodě o víkendu 2.– 4. března 2018. Na sympatizantky a členky KDU-ČSL čeká celkem 20 hodin výuky a tréninku v předmětech, jako je mediální komunikace, veřejné
vystupování, řízení volebních kampaní a politický marketing,
etiketa a protokol, vyjednávání v politice, image političky...
Přednášky, skupinová práce, besedy s osobnostmi a praktické
tréninky jsou skvělou přípravou na volební kampaně na všech
úrovních! Přihlásit se můžete do 5. února 2018. Svůj životopis a motivační dopis posílejte na info@melabykandidovat.cz.
Cena za všechny tři dny je pouhých 1000 Kč. Více informací na
www.melabykandidovat.cz.
(red)
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Pronásledování
křesťanů je zločin
Evropský parlament ve Štrasburku v listopadu
debatoval o pronásledování křesťanů ve světě.
V diskusi vystoupil i předseda právního výboru
europoslanec Svoboda. Řekl, že podle nezávislých institucí jsou
křesťané nejpronásledovanější skupinou na světě: „Evropská unie
by měla toto pronásledování nazývat pravým jménem. Jako řada
významných parlamentů světa: je to genocida. A genocida je zločinem zločinů.“ Z křesťansko-židovských kořenů vyplývá úcta k jednotlivci, jež je základem systému ochrany základních práv: „Je
proto v zájmu nás všech, aby se obrana křesťanství ve světě stala
prioritou zahraniční politiky EU. Jinak si podkopáváme základy
naší civilizace,“ dodal Pavel Svoboda, na jehož popud se 10. listopadu v Praze konala konference k pronásledování křesťanů.
■ Petru Sedlákovi ze Svitav děkujeme za úvahu o programu
bavorské CSU a jeho blízkosti KDU-ČSL. Upozorňujeme,
že dokument o směřování politiky KDU-ČSL přijatý na pražském
sjezdu v květnu se programem CSU v mnoha ohledech inspiroval.

Průmysl lži
Někdejší mluvčí KDU-ČSL Alexandra Alvarová
vydává knihu Průmysl lži. O propagandě, konspiračních teoriích, dezinformační (hybridní)
válce, provázanosti proputinovských a protievropských webů: „Dobrá propaganda je
jako droga v pitné vodě. Jejím úkolem není jen
veřejné mínění měnit, ale především s ním jemně manipulovat.
... Propagandu konzumují skoro všichni. Lidé, kteří povrchně
čtou. Lidé, které ve škole nebavila fakta. Středoškoláci, kteří
nemají dost informací a nevědí, jak se informace ověřují. Starší
lidé, kteří už cítí, že je tělo tolik neposlouchá, a pronásleduje je
strach, ten věčný slabý bod někde v břiše, za který nás lze uchopit. Nezaměstnaní tátové od rodin. Manželé z vesnic pod 5000
obyvatel, kde zrušili školu, knihovnu, nechali spadnout kostel,
zkrachovat hospodu a zrušili polovinu spojů do nejbližšího města.
Každý z nás má slabé místo...“ K tématu se vrátíme v některém
z příštích čísel NH.
(pm)

Kaplička v Týništi
Členové KDU-ČSL opravili kapličku v Týništi nad Orlicí. Osadili
ji mozaikou Marie Klimešové („Maria, ochránkyně rodiny“).
„Plníme předvolební sliby. A příští rok opravíme další církevní
památku,“ říká zastupitelka za KDU-ČSL Veronika Čepelková.
Doplňuje ji předseda MO Lukáš Janeček: „Za minulého režimu
byly opravy církevních památek jediný způsob, jak mohli lidovci
pomáhat církvi. Dnes můžeme křesťanům pomáhat takto. Chceme
jít ostatním příkladem, že to jde.“ Poděkování za pomoc patří
i M. Horkému a J. Melicharovi.

Výstava betlémů
Až do 17. 12. pořádá MO Heřmanův Městec v Galerii Dvojdomek vedle
synagogy adventní výstavu betlémů. Její součástí je soutěž pro děti
a dětské kolektivy o nejkrásnější vrkoč či polaz a bohatý prodej
adventních a vánočních předmětů a dekorací. Přihlášená díla se stanou součástí výstavy. Výstava je přístupná od 9 do 17 hod.

Naše číslo účtu: 2001210359/0800

e-mail: hlas@kdu.cz / www.kdu.cz
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Nebudeme ve vládě
s člověkem, kterému
hrozí kriminál
O D P OV Ě D I P Ř E D S E DY K D U - Č S L PAV L A B Ě L O B R Á D K A
NA AK TUÁLNÍ POLITICKÉ OTÁZKY

Proč jsme ve volbách dopadli tak, jak
jsme dopadli?
Je to kombinace atmosféry, emocí a konkrétních kroků. Asi nejvíce nás poškodil rozchod se STAN. Spojenectví se
STANem ale jinak považuji za správný
krok. Bez něj jsme mohli být mimo
Sněmovnu.
Jaké si bereš z posledního roku poučení pro sebe, pro stranu, pro politickou strategii?
Že je třeba příště některé kroky více zvážit.
Že je třeba nedat na falešné proroky, kteří
nejdříve prosazují koalici, aby ji vzápětí
mediálně ostřelovali a rozkopali. Zřejmě
z osobních důvodů nebo vypočítavosti,
aby pak mohli dávat rozhovory do médií,
že oni to říkali.

Celostátní konference odhlasovala
27. října odchod KDU-ČSL do opozice.
Za jakých podmínek bychom do vlády
jít mohli? Padají totiž i názory, že opoziční roli neumíme nebo že bychom ve
vládě být měli.
Stále platí, že nebudeme ve vládě s člověkem, kterému hrozí kriminál. Musí to být
vláda, kde prosadíme svůj program a nebude
nás moci přehlasovat jedna strana. Bohužel
jsme nedostali šanci vyjednávat, což potvrdil
i Andrej Babiš výrokem, že s námi o koalici
neuvažovali. Pan Babiš tedy lže, když říká,
že jsme o vládě odmítli jednat. Stejně tak
lže i pan Faltýnek: ANO nám nikdy jednání
o vládě nenabídlo a teď blábolí, že je ostatní
odmítli. A že neumíme být opoziční stranou? Poradili jsme si tři roky úplně mimo
sněmovnu, takže si poradíme i nyní.

Zůstaneme-li v opozici, vedení bude
mít více času na práci dovnitř strany.
Jaké vidíš v této oblasti priority? Není
pro tuto práci dovnitř lepší spíše opoziční role?
Určitě ano. A máme co dohánět. Pokud
lidé z krajských výborů nevědí o pravidelně rozesílané vnitrostranické anketě
Programové rady nebo okresní předseda
neví o existenci Institutu pro křesťanskodemokratickou politiku, je na čem pracovat. Někteří zřejmě nečtou ani Nový HLAS.
Potřebujeme v členské základně mnohé
věci prodiskutovat. Členové mají často
protichůdné názory.
Jakou strategii sledovat v příštím
roce, v roce komunálních a senátních
voleb? Jak posílit značku KDU-ČSL?
Věříš, že dosáhneme podobného
výsledku v senátních volbách jako loni
a v komunálních volbách podobného
jako předloni?
Potřebujeme vytipovat vyprofilované
osobnosti a dát šanci v komunále novým
lidem, včetně mladých. V Senátu obhajujeme tři mandáty. Obhájit a přidat nějaký
navíc by bylo dobré. Záleží to samozřejmě
na tom, kdo bude kandidovat a jak silní
budou soupeři. Zdá se, že Senát bude mít
historicky největší roli ústavní pojistky. To,
jak dopadnou senátní volby, může být rozhodující pro zachování parlamentní demokracie. Při výrazném úspěchu můžeme mít
v Senátu i nejsilnější klub.
Ptal se Pavel Mareš

Odchod do opozice a důvěra předsedovi
V pátek 27. října se ve velkém sále Paláce Charitas konalo první
povolební jednání Celostátní konference KDU-ČSL. Na konferenci, na niž se sjeli delegáti ze všech krajů naší republiky, proběhla velmi vydatná diskuse. Tři ostře sledované body vyústily
v tři usnesení.
1. „Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje odchod KDU-ČSL
do opozice.“
Pro toto usnesení hlasovalo 66 delegátů, proti byl 1, zdrželo se 5.
2. „Celostátní konference KDU-ČSL neschvaluje podporu menšinové vlády hnutí ANO 2011.“
Pro usnesení hlasovalo 66 delegátů, proti nebyl nikdo, zdrželi se 2.
3. „Celostátní konference KDU-ČSL vyjadřuje důvěru Pavlovi
Bělobrádkovi ve funkci předsedy KDU-ČSL.“
Toto hlasování bylo vzhledem k personáliím tajné, aby se každý
rozhodl co nejsvobodněji. Důvěru předsedovi vyslovilo 56 delegátů, proti bylo 13.
(red)

Foto: Vít Ulrych
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Poučme se z těchto voleb!
Nový Hlas položil členům předsednictva shodné tři otázky:
„Čím si vysvětlujete pokles KDU-ČSL z necelých 7 %
na necelých 6 %? Jaké změny můžou přispět k růstu
KDU-ČSL v dalších letech? Co by situaci mohlo naopak
ještě zhoršit?“ Účelem ankety je to, aby stávající předsednictvo dalo členům KDU-ČSL určitý směr, inspiraci
a energii do dalšího roku. Vždyť na jeho začátku jsou volby
prezidentské a na jeho konci volby komunální a senátní.

Lidé si nás musí spojit
se silným a jednoznačným tématem
Volby pro nás nedopadly dobře. Tvářit se, že se
nic zvláštního vzhledem k výsledku ostatních
tradičních stran nestalo, není možné. Čekat na
analýzu volební kampaně, kdo kde udělal chybu,
je sice možné, ale to od nás voliči ani členové
neočekávají. Chtějí slyšet jasné slovo. Bez toho
bude narůstat nedůvěra mezi členstvem a vedením strany. A to nesmíme připustit. Kde jsem tedy jako 1. místopředseda KDU-ČSL udělal chybu?
1) Podcenil jsem při prosazování spolupráce se Starosty nejednotnost členské základny. Zpětně si uvědomuji, že tak důležité
věci nelze prosazovat jen mírnou většinou. A ve straně ohledně
předvolební spolupráce se Starosty jednota nebyla. Mohl to být
dobrý projekt, ale potřeboval přesvědčenou absolutní většinu.
2) Naháněli jsme více zajíců, než bylo zdrávo. Cílili jsme i na
městské liberální voliče, i na rodiny s dětmi, na konzervativní
křesťany, věřící, nevěřící, důchodce, mladé lidi, proevropsky
naladěné i evropsky kritické. Byl z toho nakonec mišmaš, který
nám vzal uvěřitelnost. Lidé si nás nespojovali se silným a jednoznačným tématem.
Ale abych nemluvil jen o chybách. Osobně jsem nesmírně rád za
úspěch KDU-ČSL v Olomouckém kraji. Jako jediní jsme oproti
volbám v roce 2013 posílili a získali o tisíc hlasů více, především v mých domovských okresech Přerov a Olomouc. Děkuji
celému týmu a všem našim kandidátům. Odvedli jsme společně
skvělou práci.
Marian Jurečka
1. místopředseda KDU-ČSL

Nelavírovat a hájit
podstatné hodnoty
Volby jsme si z velké části prohráli sami. Dávali
jsme si vlastní branky a nedokázali se shodnout
na prioritách. Ublížil nám nezvládnutý rozchod
se Starosty. Byli jsme označováni za zbabělce
a zrádce a nálepku „zákeřných lidovců“ jsme
na sobě nechali viset. Přitom to byli Starostové,
kteří nás zradili. Nedodrželi slovo a nezatáhli za
záchrannou brzdu, jak to slíbil Petr Gazdík. Mediální kampaní
proti nám jsme se chybně jen promlčeli.
Ublížilo nám i neustálé lavírování mezi liberálnějším a konzervativnějším pojetím našeho programu. V době migrační krize,
která je spojována s islamizací Evropy, jsme nedokázali využít
našeho jedinečného hodnotového ukotvení v židovsko-křesťanské
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tradici. Místo toho hodnoty nám vlastní využili a zneužili populisté Okamura a Babiš. I když ČR bezprostředně nehrozí islámský extrémismus, řada voličů se na toto nebezpečí dívá optikou
otevřené Evropy, uvnitř které neexistují zabezpečené hranice.
Kde jsou ty doby, kdy jsme – marně – bojovali o zmínku o křesťanství v preambuli Ústavy pro Evropu. To, že je politický islám
v mnoha ohledech neslučitelný s naší civilizací, je prostý fakt. Kdo
jiný než křesťanský demokrat má hájit podstatu naší civilizace
před vlivy, které ji mohou podkopat? K těmto zhoubným vlivům
patří i extremismus Okamurovy SPD a bezbřehý liberalismus útočící na rodinu a staletími prověřené společenské vazby. Soudím,
že nastal čas znovu deﬁnovat autentickou srozumitelnou křesťanskodemokratickou politiku a začít ji uplatňovat.
Ondřej Benešík
místopředseda KDU-ČSL

Buďme otevřenější,
srozumitelnější, konkrétnější
Do boje o křesla v dolní komoře razantně vstoupily strany, které neférově využily nespokojené
nálady ve společnosti. Důvodem nespokojenosti
nebyla ekonomika státu, ale globálnější vlivy –
euroskepticismus, migrační krize a její způsoby
řešení ze strany EU, respektive vzrůstající obava
z terorismu. Z toho vycházela předvolební hesla,
nesmyslně zastrašující společnost. Za touto „nenáladou“ lze hledat
i určitou únavu a nespokojenost lidí s dosavadními výkony politické
reprezentace, které mnohdy život běžného občana komplikují.
Naše představy o výsledku byly optimističtější. V porovnání
s ostatními tradičními stranami jsme nezaznamenali tak výrazný
úbytek voličů. Od některých stran se odklonily polovina až dvě
třetiny voličů. Výsledky těchto voleb jsou pro nás poučením,
že musíme s voliči komunikovat jinak. Je nutné jasně deﬁnovat prioritní úkoly a hledat co nejméně komplikovaná řešení.
Lidovci nikdy nebyli populistickou stranou... Neslibujeme nereálné, nestrašíme lidi ani je nechceme manipulovat. Ve všech dalších aktivitách směrem k veřejnosti musíme být otevřenější, srozumitelnější a především konkrétnější. A také důraznější při prosazování našeho programu.
Změny v dalších letech by se z mého pohledu měly týkat spíše formy
než obsahu. Naše hodnoty jsou trvalé a jde o to, je lépe komunikovat i do široké veřejnosti. Jsou to hodnoty kvalitního života ve kvalitní demokratické společnosti. Pokud se skutečně poučíme a změníme formu našeho vystupování, není třeba se bát.
Jan Bartošek
místopředseda KDU-ČSL

PŘEDSEDNICTVO

Více pokory a nadšení,
KDU-ČSL musí přitahovat
Příčin poklesu ze 7 na 6 % bylo více a ukáže je
analýza. Zmíním to, co jsem si vyslechl přímo od
lidí „na bitevním poli“: (ne)spolupráce a ﬁasko
spojenectví se Starosty, opakovaně a zbytečně
nešťastné výroky do médií, malá kritičnost vůči
Evropské unii (zdůrazňujeme křesťanské hodnoty, které se však v EU dostaly na okraj). Slabá
mediální prezentace strany, chybějící silné a chytlavé téma, odliv
voličů, kteří k nám minule přešli od ODS a TOP 09, protože v nás
viděli „černého koně“ voleb. Nebyli jsme schopni se razantně
vymezit vůči koaličním partnerům. Kvůli množství jiných úkolů

se zanedbávala komunikace a práce dovnitř strany. K růstu v dalších letech přispěje to, když se vyvarujeme výše uvedených chyb.
Důkladná analýza jistě mnohé identiﬁkuje. Je třeba se zaměřit
na vnitřní život strany, komunikaci různých názorů a získávání
nových členů. Mediální prezentace KDU-ČSL musí být lepší,
zvláště když se nám daří dost věcí odpracovat i prosadit!
Rizikem by bylo, pokud bychom nedělali nic nebo si sebeuspokojivě dokazovali, že je vlastně všechno dobré a funkční, že
zasáhly vnější okolnosti a volič to vše jen nepochopil a neocenil.
Spokojenost je průšvih! Je nám zapotřebí více pokory a méně
ješitnosti. A také více nadšení a sebedůvěry. Nesmíme se smiřovat s tím, že něco nejde. „Nic není obtížné pro toho, kdo chce.“
Jiří Mihola
místopředseda KDU-ČSL

Jak to bylo se STANem
Konec předvolební koalice KDU-ČSL a STAN v červenci se
stal tématem tisíců diskusí v lidoveckých i mimolidoveckých
kruzích. Zatímco pevné jádro našich voličů toto rozhodnutí
přivítalo jako odpovědný krok, jiní to KDU-ČSL hlasitě vyčítali. Rozpuštění koalice mělo racionální důvody: zatímco
KDU-ČSL zůstávaly preference na stejné úrovni, STANu voliči
v tomto aranžmá mizeli. K celé věci se ještě jednou a naposled vrací náš předseda.
1. Na samotném začátku přišli představitelé STANu, pánové
Polčák a Gazdík, s projektem nové strany, kterou bychom společně založili. Za tento nový subjekt, který by obešel klauzuli
10 %, měly kandidovat obě strany. Toto řešení se ukázalo jako
neprůchodné, nedůvěryhodné a technicky nemožné.
2. Jediné další řešení, které STAN připouštěl, byla koalice.
3. Na jarním jednání, kde jsem byl přítomen já, Marian Jurečka,
Stanislav Polčák a Petr Gazdík, jsme se jasně zeptali, co uděláme v případě, že by tento projekt nezabodoval u voličů. Co
když nám před volbami nebudou vycházet průzkumy a bude
hrozit, že se do sněmovny nedostaneme a propadnou všechny
hlasy? (Připomínám, že pak by dnes ANO mělo buď samo většinu, nebo by mu stačila podpora komunistů.) Pánové Polčák
a Gazdík odpověděli, že přece nejsou hloupí a že v takovém případě zatáhneme za záchrannou brzdu a koalici zrušíme. Jaká
bude nová forma, neřekli, s tím, že preference budou vycházet
určitě dobře. Z jednání jsme odcházeli s vědomím, že máme
dohodu s vedením STAN.
4. Šli jsme naplno do boje. O výše zmíněné dohodě jsme mluvili
s členskou základnou, jelikož i z našich průzkumů vyplývalo,
že velké množství voličů raději nebude koalici volit, než aby
propadly jejich hlasy. V tom je podporovala systematická mediální kampaň, kde se po celou dobu řešilo jen překročení 10 %.
5. Po nedobrých výsledcích veřejně dostupných průzkumů vyšel
špatně i interní průzkum KDU-ČSL (pouhých 7,5 %). Ukázalo
se, že voliči STANu nejsou z velké části ochotni koalici volit
a nových příznivců spojení je příliš málo. Vyvolali jsme proto
jednání vedení obou stran o „záchranné brzdě“.
6. STAN odmítl jít na naši kandidátku, přestože jsme mu nabídli
stejné podmínky jako pro koalici. Řekli, že chtějí budovat svou
značku. Jejich stanovisko jsme respektovali a po vzájemné

dohodě smlouvu zrušili. KDU-ČSL tedy smlouvu nevypověděla. Smlouva byla zrušena oběma stranami!
7. Dohodli jsme se, že obě strany to budou chápat jako přátelský a racionální rozchod a že se nebudeme v kampani vzájemně napadat.
Body 3 a 6 jasně ukazují, že KDU-ČSL „nevykopla“ STAN z koalice.
Opakovaná prohlášení v tomto smyslu jsou lživá. KDU-ČSL jen
splnila dohodu z jara! Nedůvěryhodné byly naopak některé kroky
Starostů. Bylo pro nás hlubokým zklamáním, že v některých krajích STAN odmítl postavit to nejlepší z obecní a krajské reprezentace. Za příznačný považuji případ hejtmana Libereckého kraje
Martina Půty, který kandidoval až na samostatné kandidátce
Starostů. Férové nebyly ani komentáře řady představitelů STANu
k vzájemnému ukončení spolupráce. V kampani jsem to nechal
být. Ale když i po volbách Jan Farský tvrdí, že jsme je „vykopli
z koalice“, je to nehorázné. Zvláště když jedním dechem mluví
o potřebě těsné spolupráce.
Velmi si vážím těch Starostů, kteří dohody plní a jejichž podaná
ruka platí. Za opravdového přítele považuji Petra Gazdíka. Skvělé
jednání a spolupráci jsme měli u nás v Královéhradeckém kraji.
Přeji si, abychom spolupracovali v nadcházejících senátních
a komunálních volbách. Uvažovat lze i o společné kandidátce
při volbách do Evropského parlamentu. Minulost považuji tímto
vyjádřením za uzavřenou.
Pavel Bělobrádek
předseda KDU-ČSL
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Boj o udržení v politické extralize
293 643 hlasů a 5,80 %. Čtyři roky relativně úspěšné vlády s účastí KDU-ČSL nepřineslo lidovcům lepší
výsledek než v roce 2013. Lidová strana klesla o procento, a dostala se tak velmi blízko k hranici 5 %. Zatímco
minule jsme byli na pásce poslední z úspěšných, letos se za námi do sněmovny dostaly ještě dvě strany:
TOP 09 a STAN. Na rozdíl od podzimu 2013 nejásáme. Při reﬂexi je třeba se držet volebního hesla a chovat
se ZODPOVĚDNĚ. Výsledek 5,8 % není úplnou tragédií, ale nesmí nám zůstat lhostejný. Je to spíš „kopanec“
– výzva ke zpytování, co jsme měli dělat lépe, a příště nenechat nikoho na pochybách, že jsme se poučili.
Na následujících stranách přinášíme přehledné výsledky po jednotlivých krajích. Zodpovědná analýza výsledku
voleb nebude tolik řešit posuny a rozdíly na ose západ/východ, velká města/menší obce, vyšší/nižší religiozita.
Mapa naší podpory zůstala plus minus táž. Předmětem analýzy by měly být spíše události posledního roku
a jejich dopad na volební výsledek.
Graf vlevo: porovnání absolutních a procentuálních zisků v letech 2017 a 2013. Vpravo: pořadí kandidátů na
volebním lístku, vedle pak skutečné pořadí dosažené ve volbách; příjmení, jméno a získané preferenční hlasy.
S příjmením psaným velkými písmeny zvolení poslanci, tučnou kurzivou náhradníci.
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O 5548 hlasů méně
než v roce 2013,
tj. o 21,78 % méně.
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než v roce 2013,
tj. o 12,44 % méně.
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než v roce 2013,
tj. o 11,66 % méně.
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P RO Č TAKOVÁ BO UŘE
N AD P Ř IROZENO U
ROD I N O U ?
■ BLANKA VI LDOVÁ
KDU-ČSL podporuje opatření na ochranu
manželství a úplných rodin. To, že podporujeme rodiny úplné, neznamená, že
se zříkáme pomoci rodinám neúplným.
Křesťanská láska nás vede k úsilí pomáhat
nejen sirotkům a vdovám, ale i svobodným
matkám a rozvedeným rodičům, kteří jsou
na výchovu dětí sami.
Proč vlastně dává KDU-ČSL takový důraz
na přirozenou a úplnou rodinu? Odpověď
není složitá. Úplná rodina a rodiče žijící
v manželství představují pro děti nejvyšší
právní jistotu a ty nejlepší podmínky pro
jejich výchovu. Děti se v ní učí od obou
rodičů žít ve vztahu a přijímat zodpovědnost jeden za druhého. Řeč je samozřejmě
o funkčních rodinách. Aby rodiny mohly
fungovat, stát pro ně musí vytvářet podmínky. Například pomáhat mladým rodinám s dostupným bydlením formou startovacích bytů apod.

Stát má mít zájem
na úplných rodinách
Úplná rodina je i zárukou prosperity
státu. Všechny rodiny v určité fázi požívají pomoci státu, ty úplné jsou ale zpravidla na této pomoci nejméně závislé. Úplná
rodina tím, že všichni její členové přijímají
zodpovědnost za sebe navzájem, generuje
nadhodnotu, ze které má užitek celá společnost. Úplná funkční rodina si nejenom
dokáže zajišťovat většinu svých potřeb
sama, ale schopnost nést zodpovědnost
sám za sebe předává i další generaci.
Proto má mít stát zájem na úplných rodinách a investovat do nich! V tomto smyslu
jsou úplné rodiny sice rovněž závislé na
státu, ale investice, které do nich stát vložil, státu bohatě vracejí. Vytvářejí kapitál,

Táta,
máma a děti
ze kterého stát může ﬁnancovat ty, kteří
se bez jeho pomoci neobejdou kvůli stáří
nebo zdravotnímu hendikepu.

Rodina vs. jiné formy soužití
Někteří se nedávno podivovali, proč KDUČSL odmítla novou koncepci rodinné politiky z dílny ministryně Marksové (ČSSD).
Hlavním důvodem byla nová deﬁnice
rodiny jako sociální skupiny, a s tím související podpora jakékoliv formy soužití
ze strany státu, včetně jednorodičovství
jako svobodné volby občanů. Od této nové
koncepce rodinné politiky se odvíjejí další
opatření, která působí na úplnou rodinu
destruktivně. Mezi nejvíce diskutovaná
opatření patří zálohované výživné, adopce
homosexuálními páry a umělé oplodňování žen bez souhlasu partnera, hrazené
z veřejného zdravotního pojištění.

Zálohované výživné
Zálohované výživné znamená to, že stát
fakticky přebírá odpovědnost za neplatícího rodiče. Jenže pokud má stát pomáhat dětem v nouzi, má pomáhat i dětem
v úplných rodinách. Je mnoho takových,
které třeba kvůli nezaměstnanosti rodičů
žijí z velmi nízkých příjmů.
Zálohované výživné v konečném důsledku
vytváří podmínky pro to, aby se skupina
samoživitelek a samoživitelů rozšiřovala. Tedy přesně to, co bychom v zájmu
dětí chtít neměli. Správné a spravedlivé

je pomáhat všem dětem žijícím v existenční nouzi. Například zvýšením životního minima pro všechny věkové kategorie dětí při posuzování žádostí o příspěvek
v hmotné nouzi.

Adopce dětí homosexuálními páry
Častým a zavádějícím argumentem (přejímaným bohužel i některými křesťany) je
otázka, zda je dobře, aby bylo dítě v ústavu,
když si ho může adoptovat homosexuální
pár. Toto dilema nevychází z reality. Do
adopce je možné svěřit pouze dítě právně
volné, tedy dítě, jehož rodiče zemřeli
nebo byli zbaveni rodičovské odpovědnosti. V dětských domovech čeká na trvalou náhradní rodinnou péči stovky dětí.
Naprostá většina z nich své rodiče má, ale
ti nejsou schopni se o ně starat. Tyto děti
jsou vhodné do pěstounské péče.
Je jednoduše doložitelným faktem, že
žadatelů o adopci z řad heterosexuálních
párů je mnohonásobně víc než dětí vhodných do osvojení. Zato žadatelů o dlouhodobou pěstounskou péči je velký nedostatek. Lidé žijící v registrovaném partnerství
mají možnost přijmout dítě do pěstounské
péče. To naše zákony umožňují.
To, o čem se ve skutečnosti vede vážný spor,
je právo na dítě. Právo na dítě neexistuje.
Pokud žadatelé o adopci z řad heterosexuálních párů čekají na právně volné děti
léta, stát by měl nadále dětem bez domova
garantovat právo na přirozenou rodinu.
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Byznys asistované reprodukce
Úsilí o uzákonění možnosti adopcí homosexuálních párů má společného jmenovatele s umělým oplodňováním žen bez
souhlasu partnera. Společným jmenovatelem jsou děti na zakázku a byznys v oblasti
asistované reprodukce. Děti jsou však

nositeli práv a mají právo na oba rodiče.
Nejsou zbožím, které si lze s podporou
státu objednávat na zakázku a upírat jim
přitom právo na mámu a tátu.
Závěrem: nová koncepce rodinné
politiky představuje ohrožení přirozené rodiny. Ohrožuje další generaci,
kterou čeká jeden z největších úkolů

současnosti: se ctí se zhostit péče o stále
větší počet seniorů. Jenže jak to dokáže,
bude-li sama na pomoci státu závislá?
Autorka pracuje v odborné
komisi KDU-ČSL pro sociální politiku,
rodinu a nevládní neziskové organizace.
Je členkou Pražského městského
výboru KDU-ČSL.

Stavební zákon má chránit každého vlastníka
■ JITKA SEITLOVÁ
Na sklonku volebního období Poslanecké sněmovny
byly projednávány zákony
týkající se základních práv
ochrany majetku a práva
na zdravé životní prostředí. Stavební zákon,
základní pilíř ochrany nemovitého majetku ve veřejném právu, a zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA). Zde
se zaměříme na první z nich.
Staví-li se někde dům, je důležité, aby spravedlivě platila stejná právní ochrana každého vlastníka. Ať už jde o drobného majitele rodinného domku, zahrady či zemědělského pozemku, nebo o investora chystajícího velkou stavbu. Novela stavebního
zákona z dílny paní ministryně Šlechtové
si vzala za cíl zjednodušení a zkrácení procesu schvalování staveb. Tento záměr se
novelou povedl jen zčásti. Zato došlo k zásadnímu omezení ochrany práv vlastníků
ve stavebních řízeních a účasti veřejnosti
na rozhodování.
Negativní odezvu odborné i laické veřejnosti vyvolalo vypuštění oprávnění občanských
sdružení být účastníky v územních a stavebních řízeních. Přes nesouhlas většiny
našich poslanců, senátorů a Senátu přijala Sněmovna návrh v jeho původním znění. Zákon vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem
225/2017 Sb. a nabývá účinnosti 1. 1. 2018.
Veřejnost vyloučena z projednávání
Každá nová stavba je zásahem do víceméně stabilizovaného prostředí, do významných či místními obyvateli ceněných historických, přírodních a kulturních hodnot. Je
zcela pochopitelné, že jsou proto stavební
záměry vždy doprovázeny určitými dotazy
či obavami. Lidé mají starost o zdroje vody,
o kvalitu ovzduší a o všechno ostatní, co by
zhoršilo podmínky ovlivňující jejich zdraví
nebo hodnotu jejich majetků.
Účast na rozhodování umožňuje vzít v potaz úvahy, obavy a nenahraditelné zkuše-

Na inspekci mezi stavaři na dálnici

nosti veřejnosti. Zvyšuje jednak odpovědnost rozhodování, důvěru a také podporu učiněných rozhodnutí. Omezení účasti občanských sdružení ve stavebních řízeních je dle mého názoru chybou. Sdružení totiž zpravidla netvořili oni negativně
nálepkovaní ekologičtí aktivisté, ale běžní
občané. Občané, kteří se obávali rozšíření
těžby kamene, výstavby obalovny, chemického provozu, hluku a emisí z plánované
silnice nebo kácení zeleně a budování velkého parkoviště v blízkosti jejich domků.
Drobní vlastníci zásadně omezeni
Neblahá zkušenost totalitního porušování vlastnických práv za minulého režimu
nás po roce 1990 vedla k přijetí nepřekročitelného právního principu, že stavba může být povolena jen po řádném dořešení vlastnických práv k pozemkům. Novela tento princip ruší. Pro povolení stavby na pozemku jiného vlastníka stačí jeho
souhlas. Majetkové vztahy si mají vlastník pozemku a investor dořešit následně.
Oprávněním k vydání povolení stavby na
cizím pozemku ruší novela současnou povinnost státní správy zcela zásadní garance ochrany vlastníků dotčených pozemků
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a staveb. Už dnes dochází k nepovoleným
stavbám. Jak to bude vypadat, když rizikem pro investora bude „pouze“ porušení
práv drobného vlastníka? Ještě méně příznivé podmínky přináší novela pro vlastníky
nemovitostí, na nichž má být vybudována
stavba, kvůli které lze vyvlastnit. K povolení stavby nepotřebuje úřad ani jejich souhlas, ani dořešení vlastnictví. U staveb, kde
se nevede řízení a vydává jen tzv. územní
souhlas, se vlastník pozemku nemusí o záměru před vydáním povolení ani dozvědět.
Paní ministryně Šlechtová (ANO) a poslanci ODS a KSČM argumentovali územními plány krajů a obcí, kde jsou záměry
uvedeny. Tvrdili, že každý občan i drobný podnikatel jejich schvalování sleduje,
zejména prostřednictvím webových stránek úřadů. Podle mého názoru je takové
tvrzení zcela mimo realitu. Lidé, kteří poctivě pracují a starají se o rodinu, nemají času nazbyt, aby po večerech procházeli webové stránky řady úřadů.
Prospěšné návrhy KDU-ČSL odmítnuty
Územní souhlas postačí nově pro veškerou elektroenergetickou a plynárenskou
distribuční soustavu, tedy včetně dopro-

STAVE B N Í ZÁ KO N
vodných staveb. Jejich budování se může
dotknout hlavně zemědělských pozemků
nebo zahrad drobných vlastníků a omezit
jejich užívání nebo trvale znehodnotit jejich cenu. Návrh, aby byl vlastník předem
o záměru stavby informován, který připravili senátoři za klub KDU-ČSL a nezávislí a který podpořili i lidovečtí poslanci,
bohužel Poslanecká sněmovna zamítla.
Novela vyhrotila oslabenou pozici vlastníka vůči investorovi i pro jednání o ceně
výkupu pozemku. Investor může začít
s vlastníkem jednat, až bude mít v ruce již
státem garantované povolení stavby. Role
tzv. vyvlastňovacího řízení, které prověřuje nezbytnost vedení stavby přes pozemek

a rozsah nuceného záboru, je z hlediska
ochrany práv vyvlastňovaného touto novelou naprosto paralyzována. Spolu s našimi senátory jsem iniciovala návrh proti
bezdůvodné nerovnosti mezi cenou za vyvlastnění pro dopravní stavby a energetické sítě. Návrh, aby pro energetické sítě platil alespoň stejný zákonný nárok na osminásobek odhadní ceny pozemku jako pro
dopravní stavby, přijatý Senátem, Poslanecká sněmovna opět navzdory hlasování našich poslanců zamítla.

Povinností členů Parlamentu je důsledně
a odpovědně hájit základní práva obča-

Autorka je senátorka KDU-ČSL za obvod
č. 63 (Přerov), místopředsedkyně Výboru
pro územní rozvoj, veřejnou správu
a životní prostředí.

Na veřejného ochránce práv se ročně obrací tisíce osob nespokojených s činností
úřadů. Často je jim třeba jen právní stav
vysvětlit či doporučit další postup. Pochybení většina úřadů napravila bezprostředně po našem upozornění. Některé ale ani
po několika letech a rozhodnutích soudu
nechtěly protizákonné jednání napravit.
Týkalo se to hlavně protiprávně povolených staveb. Úřad ombudsmana dostává
nejvíce stížností z oblasti sociálního a právě stavebního práva.

Nedávno jste vstoupila do KDU-ČSL.
Čím můžou být politické strany užitečné občanské společnosti?
Demokracie dává lidem, kteří chtějí podle
svých možností přispět k veřejnému dění,
možnost zapojit se v politických stranách.
Náš politický systém je založen na dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran. Já jsem byla od r. 1995 členkou ODA, která s KDU-ČSL dlouhodobě
spolupracovala. V r. 1996 jsem se stala
senátorkou na společné kandidátce těchto dvou stran a v rámci tzv. Čtyřkoalice
jsem po vzniku krajů předsedala v Olomouci komisi pro životní prostředí. Pak
jsem řadu let působila jako nestraník. Mé
rozhodnutí vstoupit do KDU-ČSL zrálo. Je
to dnes jediná politická strana, která důsledně a trvale stojí za principy vycházejícími z historických a kulturních hodnot
evropských tradic. Hájí společné evropské směřování a nepodléhá krátkodobým,
nezřídka zmanipulovaným náladám. Je
pro mne proto symbolem důvěryhodné
odpovědnosti.

Nestranit silnějším vlastníkům

Důvěryhodná
odpovědnost
KDU-ČSL
Na jaře vstoupila do KDU-ČSL Jitka Seitlová, senátorka za obvod Přerov. Nový HLAS
na protější straně přináší její úvahu o novele
stavebního zákona. V rozhovoru se pak vracíme mj. k její práci zástupkyně ombudsmana.
Stála jste u vzniku moderní české legislativy týkající se životního prostředí. Z jakých pohnutek tyto zákony vycházely?
Kvalita životního prostředí se u nás začala
očividně zhoršovat od šedesátých let minulého století. Stav čistoty vody, ovzduší a devastace přírody a krajiny byly katastrofální. Byl tu sice poměrně slušný zákon o ochraně vod i řada vyhlášek a nařízení, ale v praxi se jimi téměř nikdo neřídil. Nebyly vymahatelné. Přednost mělo
budování průmyslu a intenzivní zemědělství podle tzv. pětiletek. Lidé si pozvolna
uvědomovali, že znečistění poškozuje jejich zdraví a cennou přírodu.
Ochrana životního prostředí se stala jedním
z hlavních spouštěčů „sametové revoluce“.
Na počátku 90. let tak s širokou podporou
veřejnosti i politiků vzniklo ministerstvo
životního prostředí. S nadšením jsme také
připravovali zákon o ochraně životního prostředí, přírody a krajiny, ovzduší nebo o odpadech. Měla jsem štěstí být u toho.
Byla jste také dlouhá léta zástupkyní
ombudsmana. V čem spočívala vaše
práce?

nů. Naším nezastupitelným úkolem a odpovědností je přijímat zákony, které nepodléhají náladám zdánlivého veřejného mínění a které nestraní jen určité skupině. Každá právní norma má vyvažovat
oprávněné zájmy všech osob, kterých se
zákon týká, zejména pokud jde o ochranu
vlastnického práva. Vždyť vlastnické právo stejně jako právo na zdravé a kvalitní
životní prostředí patří k našim základním
ústavním právům.

Užší spolupráce Jitky Seitlové s KDU-ČSL se datuje od krajské kampaně 2016.
Olomoucký kraj pod vedením Mariana Jurečky jako jediný v letošních volbách posílil.
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M I G R AC E / VÝ ROČ Í

Nelze si budovat paralelní společnosti
P OVO L E B N Í G L O S A K N E L E G Á L N Í M I G R AC I A P O L I T I C K É M U I S L Á M U
■ ONDŘEJ BENEŠÍK
Voliči a jejich preferencemi hýbala v říjnu 2017
řada věcí, ale některé víc
než jiné. Jednou z hlavních
otázek, které se řešily, byla
nelegální migrace a politický islám. Přinášíme komentář místopředsedy KDU-ČSL Ondřeje Benešíka.
Populisté a nafukování hrozeb
Nelegální migrace a hrozba islamizace Evropy sehrály ve volbách významnou roli.
Jak u našich tradičních, tak i potenciálních
voličů. Mnozí komentátoři a analytici posměšně poukazují na to, že u nás téměř žádné migranty ani muslimy nemáme. To je
možná pravda, ale tito lidé zcela zapomínají na to, že Česká republika je součástí
Evropské unie. Problémy Francie, Belgie
nebo Německa jsou tedy i našimi problémy. Hrozby nelegální migrace a islamizace Evropy jsou skutečné, nikoliv domnělé.
Existují. A populisté je umějí nafouknout.
Přestaňme lavírovat
Jak si s tím poradili naši kolegové v Rakousku? Tamní lidovci toto téma doká-

Lídr rakouských lidovců
Kurz s šéfkou evropské
diplomacie Mogheriniovou.
Foto: Dragan Tatič
(lic. Creative Commons).

zali zvládnout. Akcentovali témata kulturní, náboženská a bezpečnostní. Zaujali jednoznačné stanovisko. Kdo chce
žít v Rakousku, musí spolu s tím přijmout
rakouské hodnoty, kulturu a zvyky. Nelze si budovat paralelní společnosti, kde
platí jiné právo.
Jestli má někde KDU-ČSL hledat inspiraci, je to právě např. u rakouských lidovců
nebo u CSU v Bavorsku.

Musíme přestat lavírovat mezi liberálním a konzervativním pojetím křesťanskodemokratické politiky. Nemyslím tím
v otázce ekonomiky nebo právního státu,
ale v oblasti kultury, každodenního života
a hodnot. Tam se musíme stát opět čitelnými a jednoznačnými a konečně se přestat
bát obhajovat a prosazovat náš pohled na
svět. Jsem přesvědčen o tom, že na to statisíce lidí v této zemi čekají.

Lepší demokracii dělají lepší demokrati
P RO J E V N A S T U D E N T S K É M S H RO M Á Ž D Ě N Í N A A L B E RT OV Ě , 17. L I S T O PA D U 2 017
■ MARCEL LADKA
Vaše Magniﬁcence, páni rektoři, milé studentky, milí studenti, kolegové a přátelé!
Všem z vás je bezesporu známé jméno
Jana Opletala, demokrata, studenta 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který
zemřel několik dní po postřelení během
masové demonstrace 28. října 1939. Jeho
pohřeb se stal jedním z velkých národních
vzepětí, na které můžeme být právem hrdí.
Důsledkem toho byly 17. listopadu uzavřeny české vysoké školy, přes 1200 studentů
zatčeno a 9 z nich okamžitě popraveno.
Student i mladý pekařský učeň
Jan Opletal ale není jedinou obětí říjnové
demonstrace. Byl jí i Václav Sedláček, mladý pekařský učeň, na kterého se zapomíná. Utekl před nacisty dvakrát. Z Německa. Poté z obsazeného pohraničí. Potřetí

cie své nedostatky, musíme překonávat ty
nedostatky, ale ne překonávat demokracii… Demokracii dělají demokrati a lepší
demokracii lepší demokrati.“ Proto i my
musíme být lepšími demokraty.
Na demokracii nenadávejme

bohužel neunikl. Po zásahu kulkou do srdce na místě zemřel. Právě Václav Sedláček
ukazuje, že odmítání nesvobody nenáleží jen studentům vysokých škol, ale všem.
Avšak studenti vždy byli hlavní hybnou
silou pozitivní změny v Československu
i v České republice. Věděli, že za demokracii se musí bojovat. Vždy a všude. Věděli to v roce 1939, 1948, 1968 i v roce
1989. Musíme si to uvědomit i my. Prezident Masaryk říkal: „Má-li naše demokra-
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Nenadávejme na demokracii někde po večerech s kolegy z univerzity. Pokud se
nám něco nelíbí, změňme to. Angažujme
se. Nemusí to být vždy v politice, může to
být i ve studentských spolcích, akademických senátech, neziskových organizacích
nebo občanských iniciativách.
Velmi mě těší, že tu dnes společně můžeme slavit svobodu a významný státní svátek. Važme si všech, kteří za svobodu bojovali nebo stále bojují. Tento zápas totiž
nikdy nekončí. Čeká i nás.
Autor je člen pražských Mladých lidovců
a student Univerzity Karlovy.

P O V O L E B N Í K O M E N TÁ Ř E

Příčiny neúspěchu & možnosti růstu
Oslovili jsme tři politické komentátory s prosbou, aby okomentovali výsledek KDU-ČSL ve volbách
do Poslanecké sněmovny. Odpovídali na tři otázky:
1. Čím si vysvětlujete pokles KDU-ČSL ze 7 % na necelých 6 %?
2. Jaké změny můžou přispět k růstu KDU-ČSL?
3. Co může KDU-ČSL ohrozit?

Patrik Eichler
novinář, zástupce ředitele Masarykovy
demokratické akademie
Volební střet trestá zaváhání. To je má hlavní odpověď
na výši volebního výsledku KDU-ČSL v letošních volbách. Výsledek by byl podle mě lepší, i kdyby KDU-ČSL
do koalice se Starosty šla. A byl by lepší, i kdyby o ní
nikdy nezačala hovořit. Příprava společné kampaně se
Starosty začala pozdě. Její vypovězení jen zapadlo do
stereotypu lidovců jako strany lavírující a nespolehlivé.
Byla by podle mě škoda vzdávat se snahy o vybudování křesťanské demokracie jako třetí politické síly
v zemi. Neúspěch koalice se STAN však tuto cestu
významně znesnadnil. Následná samostatná kampaň
byla sice vizuálně výrazná, ale neměla zapamatovatelnější hesla. Důraz na rodinu byl očekávatelný, důraz
na školství sice zdůrazňoval portfolio předsedy, ale

Vojtěch Navrátil
politolog a publicista, Kroměříž
1. Za ztrátou lidovců oproti minulým volbám je několik hlavních faktorů. Vypovězení a konec koalice se
STAN ze strany KDU-ČSL. Nevýrazná volební kampaň, kdy strana nedokázala ve veřejné debatě nastolit
žádné „své“ téma. Lavírování okolo pokračování koalice s ANO po volbách, kdy část potenciálních voličů
potřebovala slyšet jasné NE. A ztráta puncu „vyzkoušené novosti“, který strana měla v minulých volbách po
třech letech mimo Poslaneckou sněmovnu.
2. Jestliže skončí KDU-ČSL v opozici, pak musí
být pracovitá, inovativní, neměnit názory a umět

Jan Jandourek
sociolog, spisovatel a komentátor
Pokles ze sedmi na šest procent nemusí znamenat ve
skutečnosti nic. U strany, která má preference kolísající kolem této hladiny, může jít o nahodilý výkyv.
Stejně dobře to mohlo být sedm nebo osm procent.
Otázka by spíše měla znít pozitivně: Proč strana nedosáhla na devět nebo deset procent? Jiné faktory mohu
jen odhadovat bez empirického základu. Pevné jádro
voličů KDU-ČSL má i složku starších občanů. Ti odcházejí a mladší strana nezískává. Strana se také neproﬁluje zřetelně. Říci, že zaujímá „středový“ postoj, se hodí

nijak necharakterizoval politické cíle strany samotné.
Volební výsledek KDU-ČSL klesá setrvale. Letošní odhadovaný přesun třiceti tisíc voličů od KDU-ČSL k politickému hnutí ANO přibližně odpovídá celé volební
ztrátě od voleb před čtyřmi lety. Významně se v míře
této ztráty neliší ani jednotlivé volební kraje.
Možnost růstu bych hledal v zacílení na voliče TOP 09
v Praze. Na jedné straně antikomunismem, na straně
druhé zapamatovatelnou postavou, která by byla spojená s podporou evropských témat. Zdálo by se mi
vhodné pokračování pražského projektu Trojkoalice
v komunálních volbách za rok. České kraje se neobejdou bez spolupráce s postavami místního neziskového sektoru a měli by je výrazně prezentovat i jako
součást kandidátek. Případné silnější veřejné konﬂikty
by stranu vyvedly ze Sněmovny. Nejsou tedy v zájmu
ani vnitrostranicky nesrovnatelně silnějších moravských krajů.

nastolovat vlastní témata, aby byla v rámci opozičních formací v Poslanecké sněmovně jasně odlišitelná. Z tohoto hlediska bude potřeba zapracovat
především na ekonomických kompetencích, kde je
KDU-ČSL vnímána velmi slabě. Pozitivním momentem směrem k budoucnu je fakt, že podle průzkumu
agentury MEDIAN získala strana u voličské skupiny
18–34 let 8 %.
3. KDU-ČSL může ohrozit vnitřní nejednota a rozhádanost, obojakost ve věci spolupráce s Babišem, špatný
výsledek v komunálních volbách v příštím roce a také
snahy o hodnotové podbízení se liberálnímu voliči,
které KDU-ČSL nové voliče nepřivábí a naopak odradí
část dosavadních.

do učebnice politologie nebo tomu rozumí lidé straně
blízcí. Jinak ale nikdo moc netuší, oč se jedná.
Účast na poslední vládní koalici byla zátěží. Strana
Andreje Babiše si přivlastnila současný příznivý ekonomický stav republiky jako svou zásluhu a ostatní
vylíčila spíše jako brzdu. Komunikace navenek působí
dojmem přesvědčování přesvědčených. Ve volební
kampani KDU-ČSL nepronikla do vědomí lidí žádným
výrazným tématem. Co billboard, to stejně bezduché
fráze jako u ostatních. Přitom KDU-ČSL měla ve vládě
výrazné a zapamatovatelné ministry i další lidi. To
každá strana říct nemohla.
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P R Ů B Ě H K A M PA N Ě

VOLEBNÍ KAMPAŇ ZEVNITŘ

PAVEL MAREŠ

Po sérii úspěchů KDU-ČSL v různých typech voleb přišel v těch nejdůležitějších volbách do Poslanecké sněmovny
neúspěch a pokles. Místo výsledku 8 či 9 % vybojovala KDU-ČSL mezi těmi, kdo přišli k volbám, jen necelých
6 % podpory. Nový HLAS chce být prostorem pro diskusi i o věcech, které nejsou příjemné. Neměl jsem osobně
nikdy rád, když se kritika a kritici rozdělovali na „konstruktivní“ a „destruktivní“. Jednak proto, že za komunistů to
znamenalo zákaz jakékoli smysluplné kritiky. Jednak proto, že i destrukce bývá někdy přínosná. Ten, kdo vyháněl z jeruzalémského chrámu směnárníky, také nebyl konstruktivní. Jen udělal, co bylo třeba.
Babišovi. Zodpovědnost je ústřední vlastnost
lidovců. Zodpovědní jsou rodiče, ti, kdo se
starají, ti, kterým je svěřena nějaká část společného světa. Slovy Josefa Luxe: „Tento svět
je naší věcí, dokud na něm žijeme.“ Z naší
slabé stránky (vyměknutí) jsme udělali silnou (zodpovědnost).

ŽIVOTODÁRNÁ DISKUSE
Potřebujeme si věci důkladně probrat.
Potřebujeme diskusi, která bude pro
naše politické společenství životodárná,
ne smrtonosná. Diskusi, která bude
hledat východiska z ustrnutí, jež nám
možná hrozí. Diskusi, z které vzejdou
podněty do budoucna. Může za neúspěch kampaň? Nebo lidé a politické
faktory, které jsme nezvládli? Konkrétní
chyby jednotlivců, nebo nedostatky
jiného druhu? Něco vnějšího, či naše
neschopnost? Co konkrétně?

I. FÁZE KAMPANĚ
Přes volební výsledek je třeba říct, že tým,
který zajišťoval volební kampaň, byl profesionální a v tom, co měl za úkol, odvedl
výborný výkon.
Kampaň měla tyto hlavní fáze:
1. Základy (listopad/prosinec 2016)
Ustaven volební štáb, vzniká plán kampaně i roční plán práce rozdělený do
jednotlivých týdnů.
2. Přípravné práce (od ledna 2017)
Příprava na samostatnou kandidaturu
KDU-ČSL, rezervace ploch, výběrová
řízení na výzkumy, on-line a kreativní
část kampaně. Dále objednávky předmětů, zamlouvání výroby a další produkční záležitosti, které je nutné provádět s velkým předstihem kvůli výrobním lhůtám.
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II. KONKRÉTNÍ FAKTA
■ Graﬁka kampaně
3. Nejistota jménem STAN
(březen/červen)
Prakticky šlo o dva problémy. Časový:
muselo se čekat, jak stranické orgány rozhodnou. Bez toho se nemohlo nic rozběhnout (a také se nerozběhlo). Personální:
v atmosféře nejistoty se začaly scházet
volební týmy, které byly de facto „odsouzeny ke spolupráci“. Vzájemně prospěšná,
nekonkurující si, „nekanibalizující se“ spolupráce se vlastně nikdy pořádně nenastartovala. Připomeňme, že mezi schválením koalice na sjezdu KDU-ČSL v Praze a ukončením
spolupráce v červenci uběhlo jen 6 týdnů.
4. Léto: ZODPOVĚDNÁ kampaň
Jak se překlopila koaliční kampaň ve
vlastní kampaň KDU-ČSL? Dejme slovo
Václavu Pláteníkovi, který měl celou kampaň na starosti:
Přišla zpráva od Pavla Bělobrádka: „Zastavte
všechnu výrobu, jdeme samostatně.“ Bylo to
ve chvíli, kdy z jednání se STAN bylo zřejmé,
že se na společnou kandidátku nechystají.
Zastavili jsme výrobu všech předmětů a materiálů (i tak jsme jich ale už desetitisíce měli
na skladě) a nechali vyrábět nové formy, raznice, tiskové podklady atp. V polovině srpna
před námi stál úkol, jak krok, vnímaný jako
„zbabělost“ a „vyměknutí“, přetavit v naši silnou stránku. Jaký je ten, který odvolá, co slíbil, protože se bojí, že se řítí do propasti? Po
intenzivním úsilí jsme přišli na to, že takový
člověk je ZODPOVĚDNÝ. Zodpovědně jsme
se za nesmírně vysokých ﬁnančních a politických nákladů rozhodli koalici rozpustit, aby skoro půl miliónu hlasů nepropadlo

Podle vyjádření krajských tajemníků byla
graﬁka KDU-ČSL vnímána velmi pozitivně. Byli jsme dobře odlišitelní a viditelní.
Inspirací pro novou graﬁku byla volební
graﬁka CDU, využívající pruhy s trikolórou. Václav Pláteník k tomu říká:
„Zvolili jsme tři odstíny žluté, které v dynamických pruzích protínaly naši graﬁku. Pro
viditelnost byly texty vždy v modrém poli.
Žluté přímky a pruhy musí vždy vést odněkud někam. Vizuálům dodávaly dynamiku
a působily moderně. Po rozpadu koalice bylo
klíčové posílit naši vlastní identitu. Říci, že
to jsme my. Proto jsme posílili žlutou barvu
a zvýrazňovali slovo ZODPOVĚDNOST, které
sloužilo stejné věci.“
■ Kampaň v číslech

KDU-ČSL měla:
• 330 billboardů
• 693 variaposterů na nádražích
• 86 placených inzercí v 9 médiích
• 214 telefonních budek
• 230 CLV (city light vitrín)
• 3000 plachet na plotech

P R Ů B Ě H K A M PA N Ě

Kniha
předsedy
KDU-ČSL

• 2800 lidí si stáhlo on-line knihu
Pavla Bělobrádka „Na život“
• 26 000 výtisků knihy se rozdalo
na autogramiádách

Šéf volební
kampaně
Václav
Pláteník

Lidé
• 217 osob se přihlásilo on-line
do Žlutého týmu
• 736 uživatelů Facebooku
si na proﬁlovou fotku stáhlo
rámeček KDU-ČSL
• 47x se od listopadu 2016
do října 2017 sešel volební štáb

Průzkumy zpřesňují dobrou politickou
práci. Je přece naprostý základ vědět,
koho oslovujeme a koho chceme získat.
Z průzkumů volební štáb identiﬁkoval
hlavní cílové skupiny:
1) Tvrdé jádro voličů KDU-ČSL.
Je relativně pevné, ale nepřesahuje 5%
hranici.
2) Zčásti liberální a zčásti levicoví voliči.
Ve velkých městech oslovujeme tyto
voliče důrazem na jiné než ekonomické hodnoty. Ne všichni všechny naše
hodnoty sdílejí. Náš důraz na ně je jim
ale sympatický. Určitou část tvoří lidé
z neziskové sféry.
3) Voliči neideologické pravice.
V menších městech oslovuje KDU-ČSL
častěji ty, kdo se sami považují za pravici. Nejde o pravověrné vyznavače pravicové ideologie. Jsou to spíše lidé, kteří
klasickým způsobem zdůrazňují osobní
odpovědnost, schopnost samostatného
jednání a další konzervativní ctnosti.
4) Milovníci pořádku.
Oslovujeme také ty, kdo kladou důraz na
rodinu, pořádek, bezpečí a bezpečnost.
Zmiňované skupiny byly detailně sociologicky popsány a dál zkoumány v tzv. diskusních skupinách (focus groups) napříč
ČR. Každá z těchto skupin slyší na něco
jiného a z každé bychom si měli umět něco
vzít. Z diskusních skupin jsme se dozvěděli
například to, že termín „tradiční rodina“
se líbí jen menší části našich voličů. Stejně
ctnostný termín „stabilní rodina“ nevyvolává negativní asociace s jakýmsi starosvětským řádem (žena v kuchyni). U rodinné
politiky se nesetkávají s tak pozitivním
ohlasem daňové slevy, ale spíše sladění
rodinného a pracovního života (zkrácený

úvazek, možnost být doma, když přijdou
děti ze školy). Jasné až triviální, ale pracovalo se s tím do této doby?
Volební tým kolem Václava Pláteníka pracoval s průzkumy střídmě, věcně a ku prospěchu věci, žádné paroubkovské přeceňování. Sám volební manažer k tomu říká:
„Pracovalo se s tzv. volebními mapami,
které vyznačovaly oblasti s naší vyšší podporou. Každotýdenní průzkum dokázal na
vzorku 1000 osob ukázat aktuální preference a umožňoval testovat ad hoc otázky.
Naše hesla a vizuály prošly testováním ve
zmíněných diskusních skupinách.“
Žlutý tým
Šéf kampaně pochází z Mladých lidovců.
Proto také může říci, že „co naši kampaň jednoznačně dělalo dynamickou
a moderní, bylo nevídané zapojení mladých lidí. Žlutý tým byl ambiciózní myšlenka inspirovaná obdobným projektem
v Německu – Connect17. Členové Žlutého
týmu měli být regionálně organizováni
koordinátorem, měli být zapsáni v databázi a měli se zapojit do kontaktní kampaně podle volebních bank. I když jsme zdaleka nedosáhli německých parametrů, i tak
bylo zapojení mladých lidí do kampaně
absolutně nevídané. Žlutý tým jako platforma pro podporovatele a dobrovolníky
je výzva do budoucna.“ A na čem mladí
lidé v Žlutém týmu pracovali? Zapojovali
se do diskusí na sociálních sítích, doprovázeli předsedu na výjezdech, asistovali
mu při tiskových konferencích, účastnili
se kontaktní kampaně.
Dvojstránka vychází z hodnocení a reﬂexe
Václava Pláteníka, hlavního manažera
volební kampaně.

III. NADĚJE
DO BUDOUCNA
Kvalitní práce s průzkumy
Jako šéfredaktor Nového HLASu vidím dvě
nosné věci, které se v kampani KDU-ČSL
objevily silně poprvé a které bude dobré
využít v budoucnosti. Za prvé práce s průzkumy, za druhé pevná síť dobrovolníků,
především mladých lidí. Roli průzkumů
komentuje Václav Pláteník: „Nikdy v historii KDU-ČSL nebyl brán takový zřetel na
průzkumy. Když máme v ruce průzkumy,
není to záruka toho, že víme, co máme dělat.
Víme ale, jestli to, co jsme udělali, zafungovalo, či nikoli.“

Žlutý tým odváděl skvělou práci
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O H L A S Y N A K A M PA Ň

CO O NÁS ŘÍKALI
LIDÉ V TERÉNU?

„Na co byly v kampani KDU-ČSL jednoznačně pozitivní ohlasy?
Co u nás voličům naopak chybělo? Co nám vyčítali a při kampani kritizovali?“ Zeptali jsme se krajských tajemníků, na jejichž
bedrech ležela organizace kontaktní kampaně.

Karla Vaculínová (Zlínský)

Ivana Váňová (Moravskoslezský)

+ Dobrá byla výrazná, jasná a odlišu-

+ Konkrétní provedení naší kampaně

jící graﬁka. „Jste jediná strana obhajující
a bojující za tradiční rodinu.“ Intenzivní
facebooková kampaň.
– Při kontaktní kampani lidé postrádali
ve větší míře politiky. Častěji byli v terénu
jen L. Hovorka a Š. Bekárek, ostatní neměli
čas. Chybělo úderné téma a jasná sdělení.
Hodně jsme slyšeli, že nehájíme křesťanské zájmy, že je hájí Okamura. Napříště
by bylo dobré na billboardech prezentovat ty, kdo u nás kandidují. A hesla jako
„Bezpečný domov, křesťanská Evropa“.

(stánky s kávou, lokální občerstvení, ve
Frýdku-Místku brambory od soukromého
zemědělce, našeho příznivce). Velmi
pozitivně byla vnímána graﬁka a knížka
předsedy.
– Po nešťastných výrocích o pejscích
a samoživitelkách přišly od lidí velké
ohlasy, že si má KDU-ČSL dávat pozor na
to, s čím vychází na veřejnost. Celostátní
prvek kampaně neměl být tak zdůrazňován na úkor těch, kdo v daném kraji kandidují. Ve volebních novinách chyběla
zmínka o těch, kdo KDU-ČSL zastupují
úspěšně na kraji a v Senátu.

Roman Gaudyn (Ústecký)
Graﬁka byla zvolena dobře, ale hlavní
heslo kampaně ne. Říkali nám, že zodpovědnost je něco samozřejmého, bez čeho
do politiky vůbec nemá smysl vstupovat.
Sympatizantům-nečlenům KDU-ČSL,
ochotným vyvěsit plachtu na plotech, se
nelíbilo, že bude zveřejněn jejich seznam.

Petr Dvořák (Středočeský)
+ Každá osobní přítomnost mezi lidmi.
Plusové body byly za kávu a ledovou tříšť,
za něco konkrétního. Chváleno téma rodiny
a kvitována naše účast na církevních akcích.
– Nesrozumitelnost. Lidé nevěděli, co si
představit pod heslem „Zodpovědně pro
společný domov“. Neměli jsme podle nich
jednoznačný názor na migraci. Často bylo
slyšet narážky na pejsky, samoživitelky
a zdražování másla.

Oldřich Rozšafný (Plzeňský)
Jednoznačně příznivě byla vnímána graﬁka. Vše ostatní probíhalo standardně. Naši
voliči vnímali kampaň pozitivně. O nesympatizantech nemohu říct nic jednoznačného. Během pěti minut jsme slyšeli jednoznačně kladné i jednoznačně nesouhlasné
reakce.

František Jelínek (Pardubický)
Nikdo nás neodstrkoval. Účast kandidátů
v kontaktní kampani byla velmi dobrá.
Působili jsme jako jeden tým a byli jsme
vesměs dobře přijímáni. Občas jsme se
setkali s obvyklými charakteristikami
KDU-ČSL („jde vám o prospěch“, „jste
s Babišem ve vládě“).
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Jitka Brabcová (Olomoucký)
+ Akce „Chleby“ rozdávané o nedělích
u kostelů, při mítincích ve městech a odpoledne u továren. Mnoho pochval mezi
lidmi sklízel ministr zemědělství Marian
Jurečka.
– Největší negativní ohlas v našem kraji
měl rozchod KDU-ČSL se STAN.

Romana Charvátová (Liberecký)
+ Kniha Pavla Bělobrádka. Lidé o ni měli
velký zájem, i ti, kdo nás třeba dřív nevolili. Povedená graﬁka kampaně, zachovávající žlutou barvu, která nám sluší! Ženy
matky vnímaly dobře Pavla Bělobrádka
i Mariana Jurečku, otce od rodin.
– Heslo „Zodpovědně“ nebylo špatné,
ale mnohým nic konkrétního neříkalo.
Prim hrála populistická hesla. V kraji nebyl
jediný billboard KDU-ČSL. Výčitky byly
dvojí: „Proč je dražší máslo? Proč jdete po
volbách s každým?“

Martin Machů (Královéhradecký)
+ Převažovaly pozitivní reakce, vysloveně negativních bylo málo. Nejpozitivněji
lidé vnímali knížku „Na život!“, stejně jako
náš program pro rodiny s dětmi.
– Nejnegativněji rezonovaly výroky
o samoživitelkách a psech.

Josef Herbrych (Vysočina)
+ Osoba lídra Víta Kaňkovského i další
kandidáti. Nikdo nebyl do počtu! Klid,
nevyvolávání konﬂiktů a veřejně deklarovaná podpora křesťanských hodnot.

– Jako minus byl vnímán nedostatek
razance. Koalice se STANem u nás nebyla
přijata. Její rozpad prohloubil skepsi:
„Nevíme, co od lidovců můžeme čekat.“

Miluše Stehnová (Karlovarský)
+ „Máte dobré vedení, dobré lidi na kandidátkách.“ Lidé k nám byli vstřícnější než
jindy.
– Nejčastěji bylo od lidí slyšet, že jsme
málo vidět.

Petr Cajzl (Jihomoravský)
+ Knížka Pavla Bělobrádka, jíž jsme
rozdali 5 000 ks. Jeho osobní přítomnost, podání ruky i pozdější ohlasy na
knížku byly výborné. Na rozdíl od volebních novin se povedl Nový HLAS, podle
ohlasů svěží.
– Rozdělení koalice se STAN znamenalo
v očích lidí „stažení kalhot před brodem“.
U mnohých sympatizantů jsme si to tímto
prohráli.

Šimon Heller (Jihočeský)
+ Naše vlastní formy kampaně: sanitka
Honzy Bartoška se sestřičkami (a s měřením tlaku, cukru a tuku), žlutý velorex,
kuchařka. Velmi dobře byly v kampani vnímány více než dvě desítky mladých lidí,
většinou jihočeští Mladí lidovci. A komunikace na sociálních sítích.
– Lidé nám říkali, že naší kampani celkově chyběla emoce. A pak tu byl rozpor:
„Když jste středopravá strana, proč nás při
vrcholu kampaně oslovujete levicovými
tématy?“

Miroslava Mencová (Praha)
+ Výborná graﬁka, originální pohlednice
a stručné vlastní noviny „Čtyřiadvacítka!“.
Dobrá viditelnost na sololitech a tramvajích. Žlutý tým v ulicích.
– Nešťastné výroky o pejscích a samoživitelkách. Mediální vyjádření Jiřího
Čunka. Nejednoznačnost ve vztahu ke
koalici s Babišem. Nezvládnutý rozchod
se STAN. Na rozdíl od Babiše a Okamury
jsme neměli jednoznačné a razantní
téma.
Ptal se a zapsal Pavel Mareš

M O M E N T K Y Z K A M PA N Ě

Zahájení kampaně
na Karlově náměstí.

Ministr zemědělství se měl v kampani čím chlubit.
Kvalitou potravin, úsilím o potravinovou
soběstačnost, bojem proti suchu...

Jedna z mnoha
letních autogramiád
Pavla Bělobrádka.

Silná přítomnost lidovců na svatováclavské
pouti ve Staré Boleslavi.

Velmi oblíbený byl
na všech venkovních akcích
„televizní“ rámeček.

Lídr jihomoravské kandidátky
prohánějící se Brnem na šalině...

Symbolický pochod KDU-ČSL na Západ vedl
z Národní třídy přes Národní divadlo na Újezd.

Reprezentativní zastoupení měla KDU-ČSL i na pouti
veřejných činitelů v olomoucké katedrále sv. Václava.
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POSLANECKÁ SNĚMOVNA

D ESE T Z VO L E N ÝC H POSLA NC Ů KDU-ČSL
Kdo bude kde pracovat
Do Poslanecké sněmovny bylo zvoleno
celkem 10 poslanců KDU-ČSL. V době
uzávěrky NH (23. 11.) není jasné, jakou
bude mít Česká republika vládu, nerýsuje
se vládní většina. Vítěz voleb, Babišovo
hnutí ANO 2011, nenaznačilo ani to, jak
bude vypadat vedení Poslanecké sněmovny, jednotlivých výborů a členství
v nich. Hlasovací většina, která zafungovala
u volby předsedy Poslanecké sněmovny,
byla ANO, SPD, KSČM, Piráti. Předseda
mandátového a imunitního výboru, kovaný
stalinista S. Grospič (KSČM), byl zvolen
poslanci ANO, SPD a KSČM. Přinášíme
abecední seznam našich poslanců, kraj,
za který byli zvoleni, výbor, který preferují.

Vedení poslaneckého klubu
a spolupráce s ostatními
Poslanecký klub KDU-ČSL si zvolil i své
vedení. V čele stojí prozatím místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek, 1. místopředsedou je Jiří Mihola a řadovým místopředsedou Ondřej Benešík. V době uzávěrky NH jsou Pavel Bělobrádek a Marian
Jurečka stále členy vlády. Poslanci, kteří
mohou podle Jednacího řádu Poslanecké
sněmovny mluvit s přednostním právem,
jsou dva: předseda poslaneckého klubu
a předseda strany.
Pro účely ustavující schůze a pro silnější
vyjednávací pozici se KDU-ČSL stala součástí Demokratického bloku. Demokratické
strany pravého středu mají ve Sněmovně

48 poslanců a zastupují přes 27 % voličů.
Zároveň KDU-ČSL (10 poslanců) začala
jednat o pragmatické spolupráci s hnutím STAN (6 poslanců) a stranou TOP 09
(7 poslanců). Jan Bartošek: „Domluvili
jsme se se STAN a TOP 09, že spolu budeme
jednat na expertní úrovni. Chceme sledovat

všechny zákony, které budou procházet
Poslaneckou sněmovnou, a na to potřebujete určitý počet lidí. Na začátku každé
schůze uspořádáme společné jednání,
kde od stranických expertů zazní, co které
zákony mění. Poté si každý klub rozhodne
sám o svém politickém stanovisku.“

• Jan Bartošek

JHC

Pro bezpečnost, Pro obranu

• Pavel Bělobrádek

HKR

Kontrolní

• Ondřej Benešík

ZLN

Pro evropské záležitosti

• Jan Čižinský

PHA Pro životní prostředí; Petiční

• Pavla Golasowská MSL Volební, Pro sociální politiku
• Stanislav Juránek JHM Rozpočtový, Pro veřejnou správu a regionální rozvoj
• Marian Jurečka

OLM Zemědělský; Hospodářský

• Vít Kaňkovský

VYS

• Jiří Mihola

JHM Zahraniční; Pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělových.

• Marek Výborný

PCE

Pro zdravotnictví; Mandátový a imunitní; Pro soc. politiku.
Ústavně právní

Gentleman silnic Vít Kaňkovský
■ 14. 11. / Lidovecký poslanec a lékař
Vít Kaňkovský získal se zdravotní sestrou Radkou Špringerovou ocenění
„Gentleman silnic“. Spolu s dvěma dalšími osobami zasahovali 10. června
u vážné nehody motocyklisty v Třešti na
Jihlavsku. Ocenění jim předali zástupci
Policie ČR a České pojišťovny, jež tento
projekt založily.
Čtyřiadvacetiletý motocyklista Luboš
Janovský předjížděl v červnu v mírné
zatáčce autobus a srazil se s protijedoucím automobilem. Následkem nehody přišel o levou nohu. Kaňkovský i Špringerová
jeli kolem víceméně náhodou. Při zásahu
museli improvizovat, měli k dispozici
jen lékárničku a holé ruce. Kaňkovský
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při zákroku musel pěstí tlačit poškozené tepny, z kterých stříkala krev. Rána
panu Janovskému hodně krvácela, takže
se musely použít i ručníky od paní žijící
v domě na okraji Třešti.
Jak Kaňkovský, tak Špringerová považují svůj pohotový zásah za něco normálního a přirozeného. Panu Janovskému
se pár dní před nehodou narodila dcera.
V nemocnici strávil měsíc, čeká ho ještě
jedna operace a protéza. „Chci vám vyjádřit obrovský dík, budu vám vděčný do
konce života,“ řekl mladík svým zachráncům při ocenění a předal jim se svou manželkou sošky andělů.
Drsný příběh nás potěší svým šťastným
koncem. Zároveň si můžeme promyslet

a případně i realizovat jedno užitečné předsevzetí – absolvovat kurz první pomoci.
Abychom byli na podobné případy připraveni i my. Přiznám se, že mne v poněkud
bláznivém povolebním období tato zpráva
svojí normálností velmi potěšila.
Pavel Mareš

NOVÍ POSLANCI

Nováčci se zkušenostmi
Do poslaneckých lavic zasednou za KDU-ČSL dva nováčci, kteří se
vyznají v komunální i krajské politice a kterým nechybí odvaha.
Marek Výborný, ředitel pardubického Gymnázia Mozartova, dlouholetý aktivní člen České křesťanské akademie, milovník moderní
historie a heřmanoměstecký patriot. Politiku má v rodině: jeho otec
Miloslav byl mezi tvůrci české Ústavy. Jan Čižinský je starosta Prahy
7, bývalý středoškolský učitel latiny a realizátor úspěšného referenda proti milionové radnici. Jedna z hvězd pražské politiky dokázala, že přerod z nápaditého aktivisty v úspěšného politika obtíženého funkcí je možný. Oba mají společný zájem o vzdělání. Oba
přímo volají po tom, abyste jim dávali zpětnou vazbu. Tak do toho!

Marek Výborný

Vzdělání, ústava a úzký kontakt
s regionem

Předně chci poděkovat všem voličům v Pardubickém kraji, kteří
podpořili naši kandidátku KDU-ČSL. Byl to tým skvělých lidí,
včetně hnutí Nestraníků. Velmi si této podpory vážím. Díky ní
se nám podařilo obhájit jeden mandát a já osobně jsem v procentním poměru preferenčních hlasů skončil na 24. místě mezi
200 zvolenými poslanci.
A s čím do sněmovny vstupuji? Své kompetence vidím zvláště
v oblasti vzdělávání. I když vzhledem k počtu poslanců pravděpodobně nebudu přímo zastupovat KDU-ČSL ve školském
výboru, chci se jako člen odborných podvýborů a díky úzké spolupráci s kolegou Jiřím Miholou této oblasti intenzivně věnovat.
Jako člen Ústavněprávního výboru se budu věnovat legislativnímu procesu a dbát na úroveň předkládaných návrhů zákonů. Se
svým týmem odborných poradců již nyní diskutujeme nad návrhy
novel některých klíčových zákonů, mezi které patří volební zákon
či zákon o střetu zájmů. Věřím, že i do této odbornosti se mi
podaří rychle proniknout. Vnímám to jako velkou výzvu. Rád
bych také byl garantem velmi opatrného a konzervativního přístupu k našemu „prvnímu“ zákonu: k Ústavě ČR.
A kromě této bezprostřední práce ve sněmovně považuji za svoji
povinnost, i s ohledem na naši opoziční roli, být v úzkém kontaktu
se svými voliči, regionem. Jsem poslancem za celý Pardubický

kraj. Proto již nyní navazuji kontakty se starosty, neziskovými
organizacemi, výrobním sektorem, řediteli škol a dalšími subjekty. Budu v maximální možné míře sbírat podněty z řad těchto
odborníků a lidí „z praxe“ a přenášet je na parlamentní půdu.
V tom vidím důležitou náplň své práce.
Přistupuji k práci poslance s pokorou a zároveň zodpovědností.
Budu rád za jakoukoli zpětnou vazbu i z řad členů a sympatizantů KDU-ČSL. Těším se na spolupráci s vámi!

Jan Čižinský

Dobré školy, zdravé město,
kulturní stát
Kandidoval jsem v Praze s heslem: „Dobré školy, zdravé město,
kulturní stát.“ Dobré školy budou takové, které dostatečně zaplatí
své učitele i ostatní zaměstnance ve školství a nebudou nuceny
přehnaně papírovat. Budu tedy prosazovat vyšší platy do škol
a méně formulářů, které je nutné ve školách vyplňovat.
Ve zdravém městě se musí dát dýchat, nezastavuje se zbytečně
zeleň a současně se lidé nesmí strachovat o své bydlení a o své
stáří. Proto chci prosadit sociální bydlení, navrácení spolků do
stavebních řízení, lepší deﬁnici hluku, účinný postih při absenci
ﬁltrů pevných částic u moderních dieselových aut, motivaci pro
rekonstrukce neobydlených domů a pružnější povolování staveb.
A co ještě potřebují naše města? Lepší úpravu pro dopravní značení. Města jsou zahlcena velkými dopravními značkami takovým
způsobem, že je téměř nemožné je průběžně sledovat.
Kulturní stát není jen státem, který podporuje kulturu. Kulturní
stát nikoho nevylučuje a stará se o ty, kteří pomoc potřebují. Proto
se chci věnovat zadluženým lidem, zpřístupnit jim osobní bankroty
a zvýšit nezabavitelnou část platu, neboť v tomto parametru nebyl
po mnoho let zohledněn růst cen. Chci také více zpřístupnit hospicovou péči. Chci se zasadit o důstojný důchod pro ty ženy, které
vychovaly několik dětí, pak se často následně staraly o nemocné
členy rodiny a doplatily na to nemravně nízkým důchodem.
Naše země také potřebuje reformu volebního zákona pro volby
do Poslanecké sněmovny, aby byl deﬁnitivně odstraněn diskriminační přepočet prosazený za opoziční smlouvy.
A nakonec ještě jeden malý osobní cíl: Chci přejmenovat mateřskou/rodičovskou dovolenou na mateřskou/rodičovskou péči.
I když se jedná jen o symbol, myslím, že rodiče potřebují vědět,
že si společnost nemyslí, že se s dětmi doma ﬂákají.

(Stanislav Juránek využije svůj prostor v příštím čísle NH)
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A K T U Á L N Í T É M ATA

Zakažme
komunistické
symboly
Poslanci Evropského parlamentu diskutovali v Bruselu o tom, co světu přinesl
bolševický převrat v Rusku v roce 1917.
O život kvůli komunistům přišlo více než
90 milionů lidí. Ideologie třídního boje,
nenávist, fyzická likvidace nepřátel režimu a přesuny celých národů vedly k zmaru mnoha generací. Poslanci si miliony
obětí komunistické ideologie připomněli
pamětními akcemi. Zároveň se zde konala i výstava organizovaná komunistickými
poslanci z Portugalska. Michaela Šojdrová
(KDU-ČSL) na plénu připomněla, že komunismus byl ve svých důsledcích stejně
brutální jako nacismus. Evropa se s ním
ale nevypořádala tak jako s nacistickou
ideologií. „Je smutné a skandální, že se
zde můžou konat oslavy říjnového puče.
Zakažme proto srp a kladivo a komunistické symboly brutality podobně jako hákové kříže,“ vyzvala Šojdrová.

Jak vypadá
dostupné bydlení
v Brně?
Každý z nás si přeje spokojené, dostupné a vyhovující bydlení. Města mají
v tomto ohledu co nabídnout. Důležité je,
aby uměla s bytovým fondem smysluplně
hospodařit. My v Brně pojímáme bytovou
politiku prorodinně a solidárně.
Město by mělo disponovat cca 15 % bytového fondu ze všech bytů ve městě (to
v Brně znamená asi 30 000 bytů). Pomalu tohoto cíle dosahujeme: provádíme
rozsáhlé rekonstrukce a novou výstavbu,
abychom byli schopni na 85 bytů postavených komerčně postavit 15 bytů městských. Stanovili jsme si i jasné cílové skupiny, pro které tyto dostupné byty stavíme. Jsou to ti, kdo nedosáhnou na hypotéku: mladé rodiny, senioři, sociálně potřební a handicapovaní občané.
Naše koncepce bydlení se opírá o tři pilíře.
1. Vytvořili jsme metodický materiál, jak
vypadá dobře opravený byt a dobře
opravený dům. Je-li to jen trochu možné, rekonstruujeme celé domy.
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2. Vytvořili a schválili jsme nová pravidla, která rozšířila okruh uchazečů
o ty, kdo jsou v rozvodovém řízení. Primární je totiž zájem dítěte. Možnost
levnějšího bydlení chceme nabídnout
i matkám samoživitelkám.
3. Pro určité skupiny nájemníků (mladé rodiny, senioři, sociálně potřební
a handicapovaní) jsme nastavili jednotný nájem 57Kč/m2. Pro ostatní nájemníky si určují cenu nájmu městské
části (kolem 90 Kč/m2).

Důležitá je i elektronizace a transparentnost. Zavedli jsme elektronickou komunikaci s nájemníky a žadateli o byt, zveřejňování volných bytů a pořadí žadatelů
na internetu. A také webové stránky pro
výměnu bytů mezi nájemníky.
Dostupné bydlení znamená bydlení
ve vhodném prostředí. Proto musí být
všechny nově pronajímané byty opravené. Podmínkou bydlení v našich městských bytech je trvalé bydliště v pronajatém bytě. To do našeho rozpočtu přináší více peněz z rozpočtového určení daní.
Velkou výzvou pro budoucnost je rostoucí cena bytů na volném trhu, kdy byty

jsou stále méně dostupné. Proto jsme
v rámci koncepce bydlení přišli s návrhem na obrodu družstevního bydlení
s garancí města. Město by poskytlo vklad
do družstva pomocí svého pozemku. Po
postavení domu by zůstalo členem družstva až do vyplacení podílu na pozemku a následně by se z družstevního spoluvlastnictví stáhlo. Na této koncepci
pracujeme a chceme ji schválit do konce
roku 2017. Pokud se nám vše podaří, dokážeme nabídnout hlavně mladým lidem
získání vlastního bydlení bez přemrštěných marží.
Efektivní hospodaření s naším bytovým
fondem vyžaduje pružné reakce na vývoj.
Při přípravě strategií bydlení jsme vycházeli ze sociologických průzkumů a z besed s veřejností. Výsledky průzkumů jsou
v souladu s křesťanskodemokratickým
programem. Vidíme tak, že cesta dostupného bydlení je cestou správnou.
Petr Hladík
1. náměstek brněnského primátora

Senátoři proti
Zemanovým slovům
o Krymu
Senát se ohradil proti slovům prezidenta Zemana v Radě Evropy. Podle
usnesení, které na návrh Václava Hampla schválili, prezident svými výroky k ruské anexi Krymu legitimizoval agresi, jež
je v rozporu s mezinárodním právem. Senátoři vyzvali Zemana k tomu, aby respektoval českou zahraniční politiku, a ke
zdrženlivosti ve vyjádřeních.

Odpovědnost politiků
■ 28. 10. / Papež František promluvil k účastníkům
římské konference „(Re)Thinking Europe“, kterou
uspořádala Komise biskupských konferencí zemí EU
ve spolupráci se Státním sekretariátem. Papež mimo
jiné řekl: „V mnoha zemích nacházejí úrodnou půdu extrémistická a populistická uskupení, která středem svého politického poselství činí protest, a přitom nenabízejí žádnou alternativu konstruktivního politického projektu. Místo dialogu
nastupuje neplodný antagonismus, který může ohrozit občanské soužití, nebo
dominance jediné politické síly, která omezuje skutečnou demokracii a klade jí
překážky. (…) Křesťané jsou povoláni, aby podporovali politický dialog zejména
tam, kde je ohrožen anebo kde se zdá, že má navrch konﬂikt. Jsou povoláni, aby
politice vraceli důstojnost a pohlíželi na ni jako na ušlechtilou službu společnému dobru, a ne jako na způsob, jak se ujmout moci.“

NAŠI LIDÉ VE VLÁDĚ

KDU-ČSL PŘEDÁVÁ RESORTY VE VÝBORNÉM STAVU
Marian Jurečka

Pavel Bělobrádek

Daniel Herman

ministr zemědělství

vicepremiér pro vědu,
výzkum a inovace

ministr kultury

Splněno
• Posílení ochrany spotřebitele
Novela zákona o potravinách jasně
deﬁnuje, kdy smí výrobce použít
označení „Česká potravina“.
• Podpora živočišné výroby
Zelená nafta se rozšířila i pro
zemědělce, kteří se zabývají
živočišnou výrobou. Pomoc
chovatelům dojnic a prasnic.
Nové dotační programy na lepší
podmínky chovu drůbeže.
• Podpora zemědělců
a zemědělských podniků
V rámci Programu rozvoje
venkova v období do roku 2020
je aktuálně proplaceno více než
19 % vyhrazených prostředků.
Poskytnuto bylo 22 miliard Kč
a bude dalších 25 mld.
• Omezení následků sucha
12 dotačních programů na omezení
následků sucha a nedostatku vody.

Úkoly do budoucna
• Udržení života a služeb na venkově.
• Adaptace na klimatické změny
a odstraňování následků sucha.
• Pokračování v dobrém čerpání
peněz z fondu EU.

Splněno
• Síť vědeckých diplomatů
Česko vyslalo své první vědecké
diplomaty do Izraele a USA.
• Příprava koncepčních
dokumentů
Zákon o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací;
Národní politika výzkumu, vývoje
a inovací ČR na léta 2016–2020
(hlavní směry vývoje v oblasti
výzkumu, vývoje a inovací
na národní úrovni); Národní
výzkumná a inovační strategie
pro inteligentní specializaci ČR
(posílení inovační kapacity);
Metodika hodnocení výzkumných
organizací a hodnocení programů
účelové podpory.
• Stabilní rozpočet
Navýšil se rozpočet na lepší
využívání lidských zdrojů
a efektivnější koordinaci národních
a evropských zdrojů.

Úkoly do budoucna
• Schválení nového zákona
o podpoře vědy, výzkumu
a inovací.
• Zřízení samostatného ministerstva
pro výzkum a vývoj.
• Zajištění dostatečného ﬁnancování
vědy po roce 2020 (min. 1 % HDP)

Splněno
• Růst platů
Hladina průměrného platu
zaměstnanců v kultuře vzrostla
o 35 % oproti roku 2013.
• Růst výdajů na kulturu
Rozpočet resortu kultury se od
roku 2013 navyšoval, a to z 0,76 %
v roce 2013 na 0,96 % podílu na
státním rozpočtu pro rok 2017.
• Významné rekonstrukce
Národní knihovna (2. etapa
rekonstrukce a revitalizace
Klementina), Uměleckoprůmyslové
muzeum, Národní ﬁlmový archiv.
Pokračuje rekonstrukce historické
budovy Národního muzea.
Zahájila se rekonstrukce historické
a provozní budovy Státní opery.
Efektivní čerpání evropských fondů
na české kulturní dědictví (Kuks,
Plasy, Kroměříž).
• Podpora ﬁlmu
Zajištění systémového ﬁnancování
Státního fondu kinematograﬁe
a ﬁlmových pobídek ve výši
800 mil. Kč ročně. Podpora
české kinematograﬁe ze státního
rozpočtu vzrostla o cca 200 mil. Kč.

Úkoly do budoucna
• Efektivní čerpání evropských peněz
• Další zvyšování platů zaměstnanců
v kultuře
• Silnější propagace české kultury
v zahraničí
• Dostupnější české kulturní dědictví
(digitalizace)
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Za hvězdou
Tak bylo zase jednou sčítání lidu. Sčítalo se od Plzně po Hodonín,
sčítalo se od Karlových Varů po Třinec. Vlastně se sčítalo cik cak
od Horní Dolní po Prahu. Na nikoho se nezapomnělo. Každý byl
zapsán a mohl volit.
Zkusili jsme před volbami projít všemi kraji, všemi městy, všemi
městysy, všemi vesnicemi, všemi vesničkami. Až po poslední
osadu. Sedím nad výsledky a z obrazovky počítače na mě blikají
světýlka, která se nám podařilo zapálit. Sem tam je to velká záře,
sem tam skomírající baterka.

Jdu pouť naší zemí a sbírám světýlko za světýlkem. Cesta necesta,
večeře nevečeře, nocleh nenocleh. Co světýlko, to povzbuzení.
Říkám si, jestli byla vhodná nebo nevhodná doba na sčítání lidu,
a vzpomínám na císaře, který vyhlásil sčítání celé říše přímo na
Vánoce. Úplně nevhodná doba. A přece. Někde na konci světa
se narodilo to úplně největší Světlo. Tak teď sbírám z volebních
výsledků plamínek za plamínkem a zapaluji docela malý ohýnek
na cestě za hvězdou. Ti, kdo bloudí někde kolem, se přicházejí
ohřát a ptají se kudy kam.
Je čas zapalovat ohně, kamna i krby, abychom společně hledali
správný směr. Za hvězdou. Ne za RUDOU ani za poslední STAR
nebo SUPERSTAR, ale za betlémskou. Už se těším, až ji připnu
na vánoční stromek. V lese mám vyhlédnutou borovičku. Těším
se na kapra, který se ještě plácá v kádi. Těším se na polévku pro
bezdomovce. Těším se na dřevěný betlém. Těším se na balení
dárků pro své blízké i pro ty, kdo nikoho nemají.
Zároveň prošlapávám cestu ke kostelu. Těším se na zvonění před
půlnoční, těším se, že se nás sejde zase o něco víc než loni, těším
se, že si zazpíváme „Nám, nám narodil se“. Těším
se na chvíle, ve kterých se budou otevírat srdce.
Vykročme na společnou cestu, na cestu správným směrem, na které budeme zapalovat nová
světýlka.
Stanislav Juránek
poutník

nový

Hlas

Přejeme
krásné Vánoce
všem čtenářům!

D O B R É Z P R ÁVY O K D U - Č S L
Mojí největší a pozitivní zkušeností z volební kampaně bylo zjištění, že
člověk sám sebevětším úsilím ničeho nedosáhne. Lidovci přitom mají
obrovské a cenné bohatství – a to jste vy, naši členové a podporovatelé
KDU-ČSL! A zpravodaj KDU-ČSL Nový HLAS – to je důležitý prostor,
jak o sobě vzájemně vědět. Čtěme Nový HLAS – jsme jeden tým!
Marek Výborný
poslanec KDU-ČSL za Pardubický kraj,
ředitel pardubického Gymnázia Mozartova

H
Objednejte si N

Z DAR M Asle

přes SMS na čí

731 140 909

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