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Nechodí vám Nový HLAS? Objednejte si ho ZDARMA přes SMS na čísle 731 694 622 !

Z REDAKČNÍHO STOLU

Josef Hora

Neklid
Zimní číslo našeho zpravodaje nepřichází s uklidňujícími zprávami. Náhlý odchod předsedovy ženy z tohoto světa postavil
členy a členky strany před nečekanou výzvu zvolit si nové vedení.
Markův krok ve prospěch vlastní rodiny byl jediným možným
důvěryhodným řešením jeho situace. To, jak se rozhodl, je mu
ke cti, a ocenili to občané zcela různých politických světonázorů.
30. výročí listopadu 89 se nesl ve znamení občanského neklidu.
Letenskou pláň zaplnil již podruhé zástup více než čtvrtmilionu lidí ze všech koutů republiky. Zástup srovnatelný s Letnou
v roce 1989. Uvědomme si a doceňme, že jde o největší a navíc
opakující se občanské protesty na východ i na západ od našich
hranic od roku 1989. Je to výraz krajní nespokojenosti se současnou vládou Andreje Babiše, socialistů s tichou podporou tu
KSČM, tu SPD. Cosi se v naší společnosti hýbe, rodí a je velmi
důležité, že lidovci jsou na straně těch, kdo se brání postupnému
drolení naší demokracie, dělby moci i právního státu. 20 let
od úmrtí Josefa Luxe nám zase připomnělo, na jakých základech má stavět a v jakých konkrétních polohách se má aplikovat lidovecká politika.
Na závěr jediné přání: Ať do Vašich domovů
vstoupí během Vánoc Světlo z Betléma a vyžene
všechny Vaše chmury a temnoty.
Pavel Mareš
šéfredaktor

Mimořádný sjezd
Úmrtí manželky předsedy KDU-ČSL vyústilo v oznámení jeho rezignace. Následně se Předsednictvo
a Celostátní výbor KDU-ČSL poradily a za nejvhodnější termín mimořádného Sjezdu KDU-ČSL označily 25. leden 2020,
kde Marek Výborný odstoupí. Deﬁnitivní slovo podle Stanov
má Celostátní konference, která se konala až po uzávěrce
tohoto čísla. Sledujte web a sociální sítě KDU-ČSL.

Pozvánka do Tiché
MO KDU-ČSL v Tiché na Novojičínsku a Komise pro kulturu a historii obce Tichá zvou v neděli 22. 12. od 16 hodin před Obecní
úřad na zpěv koled a Živý betlém. S koledami a vánočně laděný
pásmem vystoupí děti ze ZŠ Tichá.

obec Tichá
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Jsem rád, že patřím do KDU-ČSL!
• K minulému číslu Nového HLASu přišlo několik dopisů. Na článek o Heleně
Koželuhové reagoval pamětník, bratr Josef
Hora z Milína dlouhým, upřímně srdečným listem: „Vážený bratře Pavle Mareši, přečetl jsem si v posledním čísle našeho Nového
HLASu pěkný článek, v němž píšete o naší
sestře Heleně Koželuhové. Velice Vám za něj
děkuji! Je obsažný a pravdivý! Do lidové strany
H. Koželuhová
jsem vstoupil s rodiči brzy po II. světové válce.
Prostřednictvím tisku Československé strany lidové jsem poznal
osobnost paní Heleny Koželuhové. Byla to statečná žena! Jelikož
můj otec byl zajat na východní frontě v Rusku, strávil pak v zajetí
na Sibiři léta 1915–1920, předal mně a dvěma mým sestrám bohaté
zkušenosti.“ Následuje vylíčení rodinné historie se všemi peripetiemi 20. století až po dnešek, kdy už člověka trápí různé neduhy.
Přesto pro nás pan Hora nachází slova povzbuzení: „Sleduji veškeré dění u nás, paměť mi ještě dobře funguje! Jsem rád, že patřím do KDU-ČSL!“ Propojili jsme ho s Michalem Pehrem, který
knihu připravil k vydání, a vyprošujeme mu jasnou mysl, čisté
srdce a Boží přízeň.
• To e-mail Jiřího Vencla, člena dopravní a celostátní revizní
komise KDU-ČSL, nejprve oceňuje výzvu Marka Výborného k probuzení z letargie i Jana Bartoška, abychom věděli, kam směřujeme. Následně polemizuje s míněním starosty a sociologa Jiřího
Horáka z minulého čísla NH, že spojení se stranami pravého
středu by nám spíše uškodilo: „Mimořádná doba si žádá mimořádná řešení, a proto jsem zastáncem volebního bloku politických
stran pro příští parlamentní volby. Náš volební systém, který znamená, že poslanci velké politické strany stačí na zvolení 20 tisíc
hlasů, zatímco poslanec menší strany potřebuje ke zvolení dvojnásobek, nám ani jinou možnost nedává. Chápu, že ne všem členům
KDU-ČSL je toto spojení vlastní a možná naši tradiční voliči mají
názor podobný jako bratr Horák. Pokud ale chceme po volbách
v roce 2021 porazit současnou vládní garnituru a nemít obavy z překročení 5% klauzule a zároveň jasně vyjádřit, že patříme k demokratickému bloku politických stran, připadá mi předvolební koalice logická. (...) S elektorátem praktikujících křesťanů naše strana
nemá šanci na výraznější volební úspěch. Šanci máme naopak tehdy,
když oslovíme potenciální voliče svým programem, aniž bychom
rezignovali na křesťanské zásady. Je to výzva k rozkročení a oslovení
slušných lidí, kterých je dost nejen během demonstrací na Letné.“
Děkujeme za oba ohlasy a pište!

Chcete přispět na NH? Naše číslo účtu: 2501710691/2010

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

SLOVO PŘEDSEDY

Pečujme o naši lidoveckou rodinu
Milé sestry, vážení bratři,
v úvodu minulého čísla Nového hlasu jsem se podrobně rozepisoval o naší „Vizi křesťanskodemokratické
politiky 2021“. Můj apel, abychom nad těmito pilíři našeho programu vedli bohatou vnitrostranickou
diskusi, nadále trvá. Jsme připraveni vaše připomínky, návrhy a podněty podrobně prodiskutovat
začátkem ledna 2020 na jednání Programové rady, která je složena vedle předsednictva i ze
zákonodárců a předsedů odborných komisí.

Člověk míní...
Jak se ale někdy říká „člověk míní a Pán Bůh mění“, a to někdy
velmi krutě a pro nás lidsky nepochopitelně. Dozajista již víte, že
s ohledem na náhlý odchod Markéty, své manželky a maminky
našich dětí, jsem se po odpovědné úvaze rozhodl rezignovat na
post předsedy KDU-ČSL. Proto také ﬁnální schválení naší programové vize bude již na vedení v čele s novým předsedou. Věřím
ale, že nastartovaná diskuse bude prospěšná a povede k rychlému schválení programových priorit.

Krajské a senátní volby 2020
V návaznosti na tento krok nás totiž čeká velmi náročný rok
2020. Již nyní běží přípravy na krajské a senátní volby. Budou
pro KDU-ČSL z mnoha ohledů zásadní. Obhajujeme skvělý výsledek senátních voleb z roku 2014, tedy šest mandátů. Nebude to
jednoduché, řada kandidátů je již dnes potvrzena Celostátním
výborem a mohou se intenzivně věnovat práci ve svých volebních
obvodech. Rád bych novému předsedovi předal již celý schválený seznam kandidátů, kteří budou mít reálnou šanci v senátních volbách uspět.
Stejně tak se musíme soustředit na podporu krajských organizací, které se připravují na krajské volby. V každém kraji je to trochu jinak, podle tamní politické reality. Každý kraj musí udělat
všechno pro to, aby získal alespoň o 1 mandát v krajském zastupitelstvu více, než máme dnes. To ode mě slyšeli krajští předsedové
již krátce po našem jarním sjezdu. Vím, že se to neobejde bez podpory z centra. Zřídili jsme proto novou pozici stálého volebního
manažera, kterou od září zastává Martin Machů. Jeho úkolem je
nejen permanentní kampaň postavená na našich programových
pilířích, ale také koordinace přípravy na krajské a senátní volby.

Třetí, neméně důležitou výzvou roku 2000 bude naše vnitřní
diskuse, jak přistoupit ke sněmovním volbám v roce 2021.
Považuji ji za velmi důležitou a klíčovou. Rozhodnout se o dalším postupu se musíme nejpozději za rok. Ve hře je a bude skutečně mnoho a zodpovědnost máme velkou.

Velké poděkování
Sestry a bratři, rád bych Vám na závěr poděkoval za vlnu solidarity a podpory, za Vaše modlitby a tisíce zpráv. V této skutečně
nelehké situaci jsem si znovu uvědomil bohatství naší lidovecké
rodiny. Držme se ho. Věřte, že mé rozhodnutí nebylo jednoduché.
Cítím velkou odpovědnost za naši KDU-ČSL! Půl roku je krátká
doba k nějakému podrobnému hodnocení. Mrzí mě, že jsem již
nemohl vyjet do všech krajů, tolik jsem se na vás těšil!
Děkuji členům předsednictva za to, že se ujali řady úkolů, jež
jsem měl mít na starosti já. Kontakt s veřejností, s našimi členy, podporovateli musí být tím nejdůležitějším, na čem budeme stavět!
Věřím, že nová předsedkyně či nový předseda převezme 25. ledna
štafetu a dodá straně svou vlastní energii a nápady. To vše ku prospěchu KDU-ČSL, našich voličů, ale i všech občanů České republiky.
Jsem připraven i nadále v rámci svých možností dělat maximum
pro KDU-ČSL. Prosím o prominutí, pokud jsem během působení
na postu předsedy kdekoli selhal či někoho zklamal. Děkuji za
vaši podporu a nasazení na každém jednom místě, kde působíte.
Vydržte i nadále! Jedině společně jsme schopni růst.
Přeji vám požehnané vánoční svátky s nejbližšími a vše dobré
do nového roku 2020. Zdař Bůh!
Váš
Marek Výborný
předseda KDU-ČSL

Reálný svět
a svět politiky
„Politik, který se neubrání a uvěří, že jeho politický svět je reálným světem,
přestane vnímat politiku jako sled rozhodnutí, za kterými následují
skutky, jež ovlivňují reálné životy lidí. Začne vidět politiku jako hru,
při níž se v úzkém kruhu rozdělují body, a bodový zisk v této „herně“
považuje za skutečný zisk mezi voliči. Je sám se sebou spokojen, neboť
ostatní hráči, a často i protihráči, mu klepají uznale na rameno. A neví
nic o tom, že za zdmi tohoto politického kasina sílí nedůvěra, beznaděj
a možná i pohrdání.“
Josef Lux v roce 1998.
K jeho odkazu se vracíme na str. 11.
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LETNÁ 2019, PODRUHÉ

Jsme tady,
vzpřímení občané!
Nový HLAS přináší úplné znění projevu biskupa Václava
Malého k občanům shromážděným 16. listopadu 2019 na
Letenské pláni v Praze. Řeč rozumná, povzbudivá, burcující
k rozvážné a duchovně založené občanské aktivitě.
Nebudu mluvit o listopadu 89. Žijeme
v jiné době, v jiných časech. Ale přesto je dobré poukázat na to, co otravuje
naše společné ovzduší. Politická kultura
je na úbytě, hrubne, mluví se o rozdělené společnosti. Ale proč bývá společnost rozdělená? Protože ji ponoukají ti,
kdo ji rozdělují. Rozdělují tím, že se podbízí, že používají laciná hesla, že se pak
uchylují k líbivým rozhodnutím, která
jsou potom na úkor budoucnosti. V těch
nejvyšších patrech naší politiky jsou též
někteří technokrati moci, o nichž nevíme,

Marek Výborný s předsedy ODS a STAN
u hrobu Václava Havla ve Strašnicích.

co si myslí, protože jsou to mluvící hlavy,
zcela v rukou PR poradců. V těch výšinách moci jsou i lidé, kteří kumulují moc
politickou, ﬁnanční a mediální a množí
se útoky na média, pokud se pokusí pou-

Míla Horská byla u toho!

kázat na žhavá témata. Účelem tohoto
našeho setkání není, abychom hanobili, pošlapávali nebo uráželi, ale abychom podpořili úsilí o skutečně právní
stát, aby byla respektována a uskutečňována rovnost před zákonem. Pro každého:
pro mocné i pro bezmocné. Sešli jsme se
proto, abychom znovu v sobě obnovili ideály. Především úctu k důstojnosti člověka
a úctu k pravdě, protože to je kořen, abychom dobře využívali svobod, které poskytuje demokratické zřízení. Zároveň jsme
se sešli proto, abychom dali svému životu
duchovní rozměr. Nejen horizontálu, ale
také vertikálu. Vidět okolo sebe, vidět
dopředu, vidět i za sebe. Ekonomická
změna automaticky neznamená, že se
stáváme lepšími. Převažuje pragmatismus, otázka: Co za to? A my nechceme

Mladí lidovci se zúčastnili pamětního shromáždění
u Hlávkovy koleje k listopadu 1939 i velké manifestace na Letné,
pořádané spolkem Milion chvilek pro demokracii 16. listopadu.
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Herečka Nicole Maláčová se na Letné
vyfotila mj. s Petrem Hladíkem.

prožívat takto zúžený život, že bychom se
na všechno a při všem ptali, co za to. Ale
chceme se stát lepšími. Že také začneme
důvěřovat, že nebudeme jenom pochybovat, jenom přihlížet. Dovolím si citovat Tomáše Garrigue Masaryka, že politika je založena na humanitě. A o to usilujeme i my, občané. Chceme být pokojnou silou a nastavovat zrcadlo těm, kdo
zneužívají moc. Na závěr chci říci: Přátelé,

Památce prvního českého prezidenta
se poklonil i senátor Petr Šilar.

nejsme děti, aby nás někdo stále vodil za
ručičku. Nejsme stádovité ovce, aby nás
někdo posouval jen tam, kde jsou jeho
zájmy. Ale my jsme tady jako vzpřímení
občané, kteří mají hlavu vzhůru. A o to se
i nadále snažme! Děkuji.
Václav Malý, biskup

ROZHOVOR

Rodič je a musí zůstat víc než politik
ROZHOVOR S MARKEM VÝBORNÝM O JEHO RODINĚ,
DŮVODECH REZIGNACE NA FUNKCI PŘEDSEDY I POLITICE KDU-ČSL

■ 19. 11. / Marek Výborný oznámil na
jednání Celostátního výboru KDU-ČSL, že
z rodinných důvodů rezignuje na funkci
předsedy KDU-ČSL. V rozhovoru pro Nový
HLAS se vyjadřuje k smutné rodinné události i k politice v uplynulém půlroce.

Marek & Markéta & rodina
• Marku, co se vlastně
na konci září stalo?
Strávili jsme s mojí Markétou krásný svatováclavský víkend ve Staré Boleslavi.
Potkali jsme se tu s řadou známých, prožili nadějeplnou svatováclavskou bohoslužbu s krásnou homilií nuncia Charlese
Balva. V neděli hrála Markéta na varhany.
Odpoledne jsme jeli do sousedství na žehnání pomníku padlých, kde je také svatováclavská kaplička. Pak jsme si ještě jako
rodina vyjeli na kolech.

Odjížděl jsem z domova dřív, protože jsem
slíbil bratřím a sestrám lidovcům v Liberci,
že přijedu na půl roku domluvený koncert
Jaroslava Svěceného. Markéta mi pomohla
s věcmi, objala mě, udělala mi křížek na
čelo a takhle jsme se rozloučili. Večer jsme
si ještě zavolali, vylíčil jsem jí, co v Liberci
hráli, a po příjezdu do Prahy jsem napsal
sms, že jsem dorazil v pořádku.
Druhý den ráno jsem vyrážel do Plzně,
na první místo našeho plánovaného lidoveckého turné po krajích. Markéta v šest
ráno vypravila naši dceru Míšu na autobus. Udělala jí svačinu. Na nic si přitom
nestěžovala, říkala, že se ještě na dvacet
minut natáhne, aby pak vzbudila ostatní
děti. Když se ale Amálka po půlhodině probudila sama, našla už mamku mrtvou, bez
známek života... Snažila se ji oživit, volala
záchranku, byla doma sama s Vendelínem.
Markétě už ale nebylo pomoci...
A nebylo by jí pomoci, ani kdyby byl
vedle ní lékař. Projevila se u ní skrytá

a neléčitelná srdeční vada. Byla zdravá,
na nic si nestěžovala, ale prostě v jeden
okamžik to srdíčko přestalo fungovat.
Markéta už je teď naší nejmocnější přímluvkyní v nebi.
• Tvé životní priority
se úplně překopaly...
No samozřejmě. Dozvěděl jsem se všechno
na dálnici u Berouna. Asistentka mě hned
odvezla domů. Jsou to nesdělitelné věci.
Cesta domů, shledání s Markétou...
Chci tady zdůraznit jednu věc. Už v roce
2016, když jsem se rozhodoval, jestli
budu usilovat o post lídra KDU-ČSL
v Pardubickém kraji, bylo to naše společné rozhodnutí. Šel jsem do toho s její
podporou a s Markétiným souhlasem jsem
kandidoval i na post předsedy KDU-ČSL.
Měl jsem v ní obrovskou osobní podporu.
Viděla zblízka, co to obnáší, že vrcholná
politika je doslova a do písmene služba
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ROZHOVOR

Celostátní konferenci. Politiku ale nemůžeme dělat z Charitasu ani z kanceláří
Sněmovny.
Musíme mezi lidi! Proto jsem měl naplánované turné po jednotlivých krajích,
kde jsem chtěl strávit vždycky celý den.
Od rána navštívit školky, školy, hospice,
charity, setkat se s tamějšími lídry a také
s lidmi na náměstích a ulicích. V tomhle
svoje síly teď nemůžu dál straně dávat.
Moc bych si přál, ať už bude předsedou
kdokoliv, aby měl tuto otevřenost a ochotu
jít mezi lidi.
• Je budoucností KDU-ČSL přirozený
a tvořivý konzervativismus, o který
se nové vedení snaží v rodinné
a environmentální politice?

Tady stál Marek se svým otcem 25. listopadu 1989.
Teď, po 30 letech, tu stojí se svými dcerami.

a řehole. Pavel Bělobrádek měl pravdu,
když říkal, že to je práce na 365 dní v roce
a 24 hodin denně. Takhle naplno a intenzivně jsem to mohl dělat jen díky Markétě.
• Poměrně brzy ses vrátil na scénu.
Rezignaci jsi oznámil ke dni Sjezdu.
Zůstaneš v politice?
Chci zdůraznit klíčovou věc: Rodič je
a musí zůstat víc než politik. Rodina
musí zůstat vyšší hodnotou než politika.
Říkám to s plným vědomím toho, jak
důležitá je správa věcí veřejných. Vrátil
jsem se s vědomím odpovědnosti. Tu ze
mne nesejme ani Markétin odchod. Ale
nechtěl jsem udělat unáhlené rozhodnutí. Od prvního okamžiku jsem ovšem
věděl, že na prvním místě jsou naše děti,
naše rodina. Když máte děti ve věku 10,
13 a 16 let, potřebují mámu. A když není
máma, potřebují tátu. To nenahradí velké
a úžasné nasazení babiček, tet, příbuzných ani přátel.
My lidovci přece říkáme, že rodiče a rodina
jsou pro nás ty klíčové hodnoty. Základ,
pro který děláme politiku. Neumím si tedy
představit, že bych teď svou rodinu takříkajíc hodil přes palubu. Všude zdůrazňuji,
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že musíme být uvěřitelní. Kdybych teď
řekl, že situaci nějak „překlepeme“ nebo
„organizačně zvládneme“, asi bych ztratil
uvěřitelnost a těžko bych se mohl řadě lidí
podívat do očí. Rezignuji na funkci předsedy hlavně proto, že nejsem straně schopen dát to, co potřebuje. Poslanecký mandát si zatím nechám, ale kdybych seznal,
že to není slučitelné s naším rodinným
životem, jsem připraven rezignovat.

Tvůrčí konzervativní
hodnoty
• Přebírals vedení strany po
osmiapůlletém působení Pavla
Bělobrádka. V čem tě inspiroval?
A co děláš jinak?
Kontinuita je zřejmá. Navázal jsem na
Pavlovu práci, na celkovou konsolidaci
strany a o řadě věcí jsem se s ním i radil.
Jako nové vedení máme možná víc energie. Dali jsme dohromady vizi křesťanskodemokratické politiky 2020/2021.
V září jsme ji zveřejnili, je to živý dokument otevřený vašim připomínkám,
bude cizelován na Programové radě a na

Přesně tak. Nesmíme se dostat do situace
zákopové války a něco jen urputně bránit.
Konzervativní hodnoty mají přece neuvěřitelně pozitivní obsah! A ten musíme
umět lidem srozumitelně vysvětlovat.
Zpracovali jsme programové osy, které se
točí kolem prorodinné politiky a ochrany
životního prostředí. Vyšli jsme ven
s peticí za vodu a půdu. Aby si naše děti
i v budoucnu mohly natočit čistou vodu
z kohoutku, abychom mohli jít v neděli na
rozkvetlou louku, kde budou létat motýli.
Nesmíme ustrnout v defenzivní, jakoby
ustrašené podobě.
• Co považuješ za náš největší
úspěch v posledním půlroce?
Jednoznačně novelu insolvenčního
zákona. Udělali jsme první půlku k řešení
dluhových pastí lidí, kteří se dostali do
často neuvěřitelných situací. Dodatečně
jsme řešili i oddlužení mladistvých a dětí.
Pracujeme současně na druhé půlce problému, tedy na exekucích. Exekuce a insolvence jsou spojité nádoby.
Zasazujeme se o to, abychom neměli diskriminační volební zákon. Váha voličského hlasu musí být stejná! Holt, za 30
let se některé věci v naší demokracii nepovedly, ani tohle dědictví Miloše Zemana
a Václava Klause. Bráníme manželství jako
exkluzivní svazek muže a ženy, řešíme
dostupné bydlení a tak dál.
• Jak vám to šlape v novém
předsednictvu?
Z gymnázia jsem si přinesl to, že nejtěžší
je práce s lidmi. Musíme na sebe brát neustále ohled. Snažím se být maximálně
komunikativní. Vím už, že v některých

ROZHOVOR

chvílích je třeba ubrat na razanci. Každý
tým se musí sehrát. Sebekriticky přiznávám, že jsme poznali určité limity, ale pracujeme na sobě.
• Při demonstraci na Letné padla
výzva k předvolebním koalicím.
Je to na stole i u KDU-ČSL? Není
v naší DNA samostatný postup?
Co je „v naší DNA“, úplně nevím. Máme za
sebou zkušenost se STAN. Jako prioritní cíl
teď řešíme senátní a krajské volby v roce
2020. Věnoval jsem tomu spoustu času,
jednáme s předsedy stran i senátorských
klubů, chceme najít ideální řešení. Někdy
je výhodnější jít samostatně a domluvit se
předem na povolební spolupráci. Jinde se
nám snad podaří najít širokou platformu
spolupráce s dalšími stranami. A nejde jen
o ODS, STAN, TOP 09, ale také o Evropské
demokraty, Nestraníky i Zelené. V každém kraji je situace jedinečná. Hledáme
vzájemnou podporu pro senátní volby.
Upřímně říkám: někde se nám to daří
a někde ne, ale i o tom je politika. Úvahy
o volbách v roce 2021 jsou předčasné.
Diskutujeme. Radost mám ze spolupráce

ve Sněmovně. V zásadnějších otázkách se
dokážeme propojit a vystoupit s principiálním stanoviskem.
Položme si ale otázku, proč tu KDU-ČSL
je. Co nám má být bytostně vlastní?
Nekandidujeme přece kvůli sobě, ale
kvůli občanům České republiky. Když se
z politiky vytrácejí solidarita, věcnost, elementární úcta k právu a právnímu státu,
respekt k nezávislosti médií a tak dál,
zdůrazňujme, že politika není svinstvo.
Organizujme kolem sebe občanskou společnost. Chceme-li neblahou situaci změnit, musíme uspět ve volbách. Hledejme
tedy nejlepší model, který kýženou změnu
přinese.
• Jak to vypadá s Tvým návrhem
na ústavní zakotvení manželství
coby společenství muže a ženy?
Zaparkován, ale nesmeten?
Oba dva tisky (ten, který navrhuje homosexuální manželství, i náš návrh) jsou stále
v prvním čtení a projednávány ve sloučené rozpravě. To znamená, že když se
jedná o jednom, jedná se zároveň o druhém. Rozprava neskončila. Je tu snaha

relativizovat manželství a měnit status
quo. My jsme naopak upozornili na to, že
manželství je hodno té nejvyšší – ústavní
– ochrany. Bude mě mrzet, když nedosáhneme ústavní pchrany. Ale pokud zafungujeme jako brzda vůči tomu nebezpečnému
a škodlivému návrhu, i to bude dobře.
• Kde vidíš rezervy pro vnitřní
mobilizaci sil KDU-ČSL? Piráti
kladou důraz na kontaktní kampaň
a mravenčí práci analytických
týmů... Není to inspirace?
Zčásti ti dávám za pravdu. Jsme ale v trochu jiné situaci než třeba Piráti. Máme
stoletou tradici, jsme nějak namazaný
stroj, který když je dobře namazán, šlape,
a když někde maz dojde, zadrhává se. Je to
přesně o té mravenčí práci. Když spolupracujeme, jsou výstupy velmi rychlé. Když
jsem třeba s novým zahraničněpolitickým
asistentem Ondřeje Benešíka potřeboval
zpřesnit pozici KDU-ČSL, byla to pro něj
otázka minut. Podobně u novely zákona
o lesích. V rámci příslušné komise se ustavila expertní skupina šesti našich lesáků
a jasná stanoviska jsme měli velmi brzo.
Musíme být dynamičtější.

Vánoční přání
• Jsme na konci rozhovoru. Jak
se budete připravovat na letošní
Vánoce?
Pro nás budou letošní Vánoce na jednu
stranu strašně smutné, protože nebudeme mít mamku vedle sebe. Mně i dětem
Markéta hrozně chybí. Ale zároveň od
začátku nežijeme v pochybnostech. I když
je to hrozně těžké a nestydíme se brečet,
víme, že Markéta je teď s námi a je naší
přímluvkyní. Věřím, že povede naše kroky
a bude s námi o Vánocích i dál.
• Co bys popřál čtenářům
Nového HLASu?

„I když je to hrozně těžké
a nestydíme se brečet, víme,
že Markéta je teď s námi
a je naší přímluvkyní.“
Rodina Výborných
na brněnském sjezdu
KDU-ČSL v březnu 2019.

Vánoce vždycky byly a nadále budou nejintenzivnějším rodinným svátkem, scházením se kolem jednoho stolu. Rád bych
vám popřál, aby byly Vánoce pro vás tím,
co vaše rodiny spojuje a sjednocuje. Aby
Světlo betlémské hvězdy ozářilo vaše
domácnosti a bylo vaším světlem i do všedních dnů roku 2021. Nerozuměli jsme, co
nám vlastně chtěl Pán Bůh říci, ale věříme,
že všechno má svůj smysl a význam a tak
to má být.
Děkuju, Marku.

N O VÝ H LA S • Z I M A 2 0 1 9 / 2 0 2 0

7

KDU-ČSL PRO RODINY

Když byla ve vládě
KDU-ČSL, rodinám
se dařilo...
• vyšší daňová sleva na dítě
• nižší DPH na nenahraditelnou
dětskou výživu
• záchrana lesních školek
• jednodušší schvalování pomůcek
pro zdravotně postižené
• vyšší a rychlejší příspěvek na péči
• sleva na školkovné

Rodiče jsou
pro nás klíčem
k budoucnosti
KDU-ČSL přistupuje k budoucnosti zodpovědně. Ať už je to přístup k životnímu
prostředí, kdy si uvědomujeme, že vztah
k vodě a půdě je hodnota, která nám byla
svěřena našimi předky a kterou musíme
v dobrém stavu svěřit našim dětem. Anebo
přístup k podpoře rodičů a rodinné politice.
Jsme tu pro rodiče, protože víme, že
jsou klíčem k budoucnosti. Bez spokojených rodičů nemá naše země ekonomickou ani politickou budoucnost. Jde nám
o kvalitu jejich života. O jejich svobodu
a možnost výběru. Považujeme proto za
velmi nespravedlivé, že rodičovský příspěvek nebyl navýšen všem rodičům dětí
do čtyř let. Vítáme celkové navýšení rodičovského příspěvku, ale přijatý socialistický návrh výrazně omezil volbu rozhodování rodičů a ve svém důsledku okradl
ty, kdo si plánovali budoucnost zodpovědně a z různých důvodů vyčerpali svůj
rodičovský příspěvek ještě předtím, než
jejich dítě dosáhlo čtyř let. Je to hanebnost – hanebnost ze socialistické dílny
současného Ministerstva práce a sociálních věcí! Rozhodování o rodičovském příspěvku nemá být politický boj a jeho navýšení má korespondovat s nárůstem průměrné mzdy v ČR.
Dalším návrhem ČSSD je nostalgický
návrat k jeslím, a tím faktické zrušení dětských skupin. KDU-ČSL s tímto krokem
zásadně nesouhlasí, je to plíživý návrat
před rok 1989. V Česku máme stovky dětských skupin, vybudovaných díky ﬁnan-
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čním příspěvkům z EU.
Dětské skupiny jsou
často zřizovány církvemi,
neziskovým sektorem či
jinými právnickými osobami. Jde o fungující
a decentralizovaný organismus, který rodičům dětí od jednoho
a půl roku do tří let nabízí možnost vrátit
se do zaměstnání dříve, pokud chtějí. Je
tu zajištěno výborné hygienické zázemí
a individuální přístup ke každému dítěti.
Každá pracovnice („teta“) se stará maximálně o šest dětí. Místo aby MPSV tento
fungující organismus zachovalo, institucionalizovalo a přiznalo mu státní podporu,
snaží se budovat socialistický centralizovaný systém jeslí. Co bude dál?! Nikdo
neví. Zaniknou současné dětské skupiny?
Budou rodiče nutit k tomu, aby nastoupili

do práce dřív? Pro KDU-ČSL je tento přístup nepřijatelný, my chceme dát rodičům
možnost vybrat si, jakým směrem se chtějí
při výchově dětí vydat.
Vidíme dál než na konec volebního období.
Nejsme socialisté, kteří budoucnost neřeší,
a víme, že stát není ﬁrma. Vnímáme společnost jako celek. Vidíme rodiče s dětmi,
seniory, spolky, vzdělávací subjekty, občanskou společnost, demokracii. A máme
výsledky. V minulé vládě se nám podařilo
zvýšit daňovou slevu na dítě, snížit DPH na
nenahraditelnou dětskou výživu, zachránit lesní školky, zjednodušit proces schvalování pomůcek pro zdravotně postižené,
zvýšit a zrychlit přiznávání příspěvku na
péči nebo prosadit slevu na školkovné. Za
tyhle kroky jsem nesmírně rád. Stát nesmí
tlačit rodiče do určitého chování. Jeho úkolem je vytvářet pestrou nabídku.
Petr Hladík
místopředseda KDU-ČSL,
náměstek brněnské primátorky

Domácí péče dostane víc
Po petici a stávkové pohotovosti, jakož i po tlaku ze strany poslanců
a senátorů, včetně opakovaných výzev od KDU-ČSL, by měla domácí
zdravotní péče dostat příští rok asi o 30 % více peněz. Podle propočtů půjde do mezd a platů sestrám o 8 tisíc korun hrubého víc.
Zasloužilo se o to mj. 70 tisíc občanů, kteří podepsali petici „Doma
je doma“, a také zástupci poskytovatelů domácí zdravotní péče. Lukáš Curylo
Díky petici se zástupcům domácí zdravotní péče podařilo začátkem října dosáhnout veřejného slyšení před petičním
výborem Poslanecké sněmovny. Během
následných jednání s premiérem a ministrem zdravotnictví se dosáhlo změn úhradové vyhlášky pro příští rok a tzv. mzdových indexů. Jedním z výrazných tahounů
celého úsilí byl i Lukáš Curylo, ředitel
Charity ČR a současně lidovecký zastupitel v Moravskoslezském kraji.
■

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

18 000 občanů
chce chránit
vodu Ústavou
KDU-ČSL přišla na začátku června s návrhem na ústavní ochranu vody a půdy.
Návrh odmítla vláda na konci července.
Proto lidovci koncem srpna spustili petiční
akci s názvem „Voda nad zlato“. KDU-ČSL
bude sbírat podpisy až do konce května
2020, pokud vláda nebude chtít návrh na
ústavní ochranu vody a půdy projednat.

Štěrku se nenapijeme
„Lidovci vnímají návrh na ústavní ochranu
vody a půdy jako silný právní podklad pro
vznik dalších zákonů. Důležité je ochránit vodu a půdu před jinými zájmy. V současné době se to nedaří. Ochrana vody a
půdy ustupuje těžbě štěrkopísku, výstavbě
průmyslových center a skladišť či ukládání
nebezpečného odpadu. To je ale špatně,
protože štěrku se nenapijeme. Lidé naši
petici velmi uvítali, doposud se podařilo v
celé České republice posbírat téměř 18 tisíc
podpisů. A každý týden nám podpisy pod

Pořizujme ve městech
zelené střechy
Pro KDU-ČSL je zásadní ochrana prostředí, ve kterém žijeme. Stále více lidí se stahuje do měst, ať už za bydlením, prací,
službami či zábavou. Velká koncentrace
lidí na jednom místě a vysoká míry zástavby daného území vede ke vzniku tepelných
ostrovů. Faktická i pocitová teplota v těchto místech razantně stoupá a ovlivňuje
i své bezprostřední okolí. Teplotní nárůst
dopadá na život každého člověka a v některých případech výrazně ovlivňuje
i zdraví a psychickou pohodu člověka.
Proto má KDU-ČSL zájem o problematiku
ochlazování měst a jsem rád, že v mnoha
obcích se opatření proti horku daří realizovat. Jako KDU-ČSL máme v oblasti životního prostředí výsledky a dobře odvedenou
práci v našich obcích. Výrazným krokem
bylo v tomto ohledu zavedení dotačního
programu na tvorbu zelených střech
v Brně. Projekt měla brněnská KDU-ČSL
v předvolebním programu a podařilo se jí
velmi rychle tento nápad zrealizovat.
První výzva, spuštěná 1. června, trvala půl
roku. Ideální čas na vyhodnocení.

peticí přibývají,“ uvedl místopředseda
KDU-ČSL pro životní prostředí Petr Hladík.
Anička Hubáčková jej doplňuje: „V našem
kraji dlouhodobě bojujeme za ochránění
podzemní zásobárny pitné vody v okolí
Bzenecka. Pitný zdroj pro téměř 150
tisíc lidí zde ohrožuje rozsáhlá plánovaná těžba štěrkopísku s povolením od
ministerstva životního prostředí. Lidé
tento problém vnímají velmi intenzivně a
aktivně nás oslovují, že chtějí petici podepsat,“ uvedla senátorka Anna Hubáčková
(nestr. za KDU-ČSL). Okresní organizace
KDU-ČSL Hodonín bude sbírat podpisy

Před spuštěním výzvy bylo v Brně celkem
233 zelených střech s celkovou výměrou 113 000 m2. Během šesti měsíců, kdy
byla spuštěna dotační výzva, bylo zaevidováno 130 žádostí, z nichž prozatím získalo ﬁnanční příslib 64 žádostí. Celkově
se tato podpora promítne do 12 609 m2
nových zelených střech. Znamená to, že
se nám podařilo zvýšit plochu zelených
střech ve městě o 10 % za půl roku. Číslo
není konečné: některé žádosti budou ještě
dopracovány, aby na dotaci také dosáhly.
S dotační výzvou budeme pokračovat
i v příštím roce a věříme, že bude ještě
úspěšnější. Daří se nám totiž navázat kontakt i se soukromými ﬁrmami či obchodními řetězci.
Aby zelené střechy maximálně sloužily
k snižování teploty ve městě, je důležitá
jejich vysoká koncentrace. Proto jsem
rád, že je dotační program úspěšný a je
o něj mezi fyzickými i právnickými osobami zájem. Ukazuje se, že ani lidem není
jedno, v jakém prostředí žijí a v jakém prostředí budou žít jejich děti.
Petr Hladík
místopředseda KDU-ČSL
a náměstek brněnské primátorky

i během Adventu. A na rok 2020 připravuje senátorka Hubáčková spolu se starostou Josefova Vojtěchem Pospíšilem cyklus
přednášek o ochraně vody a půdy. (red)

Podpisy ve vybraných krajích
Jihomoravský
Zlínský
Olomoucký
Moravskoslezský kraj
Pardubický kraj
Praha

5314
3521
1734
1661
1410
1049

Výhody zelených střech
• Udržitelná výstavba s nízkou
uhlíkovou stopou
• Eliminace škod způsobených
přívalovým deštěm
• Snížení množství poletavého prachu
PM10, PM2,5 i PM0,1
• Zkvalitnění tepelné stability budovy
• Zvukově izolační vlastnosti
• Zadržování vody, menší zatížení
kanalizace
• Regulace vlhkosti suchého vzduchu
• Redukce teplotních výkyvů –
prodlužující životnost staveb
• Redukce CO2
• Pasivní provoz – po instalaci žádná
další spotřeba energie, nepotřebuje
závlahu
• Snížení přehřívání lokálních sestav
objektů, povrchových teplot uličních
celků a estetická funkce
• Zadržená voda je pomalu
spotřebována pro ochlazení blízkého
okolí stavby a současně zlepšuje
mikroklima celých uličních celků.
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K D U - Č S L P R O S P R AV E D L N O S T

„Povedlo se, je to zrušené!“
Tak pravil 15. října 2019 po výroku Ústavního soudu předseda lidoveckých senátorů Petr Šilar.
Klíčovou úlohu při rušení zdanění církevních restitucí měli poslanci a senátoři KDU-ČSL.
Plénum Ústavního soudu zrušilo tzv.
zdanění církevních restitucí, prosazené v Poslanecké sněmovně hnutím
ANO, hnutím SPD, komunisty a ČSSD.
Soud rozhodl ještě před nabytím účinnosti zákona, tedy před 1. lednem 2020.
Soud odpůrcům z řad KDU-ČSL a dalších stran přiznal, že jejich podněty byly
důvodné.
Restituce slouží k odčinění některých
majetkových křivd, spáchaných v období
let 1948 až 1989, kdy „byl režim založený na komunistické ideologii, který rozhodoval o řízení státu a osudech občanů
v Československu [...], zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný“ (§ 2 zákona o protiprávnosti komunistického režimu a odporu
proti němu). Už restituční předpisy z 90. let
počítaly s tím, že v budoucnu budou upraveny i majetkové poměry státu ve vztahu
k církvím a náboženským společnostem.

Proč finanční náhrady
Zákonem o majetkovém vyrovnání se stát
zavázal být pro církve a náboženské společnosti seriózním smluvním partnerem.
Zavázal se vyplatit jim ﬁnanční náhradu za
komunisty zabavený majetek, který nelze
vydat naturálně. Kromě hlavního účelu
měla ﬁnanční náhrada také funkci přípravy církví a náboženských společností

Byla to hanebnost!

na budoucí ekonomickou odluku od státu,
za který církve plní mnoho úkolů, hlavně
v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb.
Církve a náboženské společnosti (vyjma
baptistů) se později se státem smluvně
dohodli na ﬁnanční náhradě, která bude
v zákonem i smlouvou stanovené a valorizované výši vyplácena v 30 ročních splátkách. Zákonodárci ANO, SPD, KSČM
a ČSSD nerozhodli retroaktivně o zdanění, ale chtěli fakticky snížit ﬁnanční
náhrady, na jejíž celou výši vznikl církvím a náboženským společnostem právní
nárok a legitimní očekávání.
„Dodatečné snížení ﬁnanční náhrady za
křivdy způsobené zločinným komunistickým režimem míří proti základním principům demokratického právního státu
založenému na úctě k právům člověka.“
Jaromír Jirsa, soudce zpravodaj

„Ústavní soud velmi silně konstatoval,
že zákon, jak byl schválen hnutím ANO,
KSČM a SPD a opakovaně přehlasován
po vetu Senátu, je útokem na základní principy demokratického státu, na
článek 1 Ústavy. Nepamatuji si, že by
někdy Ústavní soud použil takto silnou
kritiku. Od začátku to bylo politikum,
byl to jen obchod, kdy ANO potřebovalo podpořit svou vládu s ČSSD, a KSČM
pomohlo prosadit toto zdanění. Byla to
hanebnost!“
Marek Výborný,
předseda KDU-ČSL
Klíčové je vyjádření Ústavního soudu,
jímž konstatuje, že dodatečné snížení
ﬁnanční náhrady za křivdy způsobené zločinným komunistickým režimem míří proti základním principům demokratického právního státu.
Většina v Parlamentu porušila principy
právní jistoty, důvěry v právo a jeho předvídatelnost a ochrany nabytých práv. To
jsou, spolu s právem na vlastnění majetku
(podle čl. 11 Listiny základních práv
a svobod), stěžejní principy demokratické společnosti.
(red, zdroj: Ústavní soud)

Ať mají hlasy občanů stejnou váhu
„KDU-ČSL ještě před velkou demonstrací
na Letné předložila Sněmovně novelu
volebního zákona, která ruší nespravedlivý přepočet hlasů na mandáty, který
v Česku funguje od dob opoziční smlouvy,“
prohlásil předseda Marek Výborný a zdůraznil: „Náš poměrný volební systém má
být skutečně poměrný!“ Zde je šestice
argumentů.

smlouvy nahrává velkým stranám.
Hnutí ANO má o 15 poslanců více, než
by mělo v čistě poměrném systému.
• Srovnání: 1 poslanec ANO reprezentuje zhruba 19 000 voličů, 1 poslanec
KDU-ČSL cca 29 000 voličů a 1 poslanec STANu skoro 44 tisíc voličů. To je
nespravedlivé!

Argumenty proti současnému stavu

• Občan má mít vědomí, že jeho hlas
má stejnou váhu, ať volí tu nebo onu
stranu.
• Zachováme volební kraje, neboť jsou
důležité pro kontakt poslanců s občany,
kteří ho do Sněmovny zvolili.

• V Ústavě stojí, že naše volební právo
je všeobecné, tajné, přímé a rovné.
Rovnost je však popřena deformovaným poměrným volebním systémem.
• Volební systém z doby opoziční
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Argumenty pro změnu systému

• Zachováme 5% hranici volitelnosti
do Sněmovny. „Propadlé“ hlasy však
chceme přerozdělit ve 2. skrutiniu
mezi strany, které uspěly, poměrným
způsobem. Při nejvyšším děliteli by se
do Sněmovny dostala v malém kraji
i menší politická strana.

O BZO RY
P Ř Í LO H A N O V É H O H LA S U
P R O K Ř E S ŤA N S K O U K U LT U R U A KO N Z E R VAT I V N Í P O L I T I K U
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Kde leží síla a potenciál KDU-ČSL
■ INGA PETRYČKA
KDU-ČSL vnímám jako konzervativní
stranu, která vyrůstá odspodu, klade
důraz na rodinu, vzájemné vztahy a dlouhodobě funguje jako klidná síla, vyvažující extrémy na naší politické scéně.
Jako stranu s úctyhodnou tradicí, sdružující přes 20 000 členů z různých koutů
naší země. To je ohromná síla a lidský
potenciál!
Poslední dobou v KDU-ČSL pozoruji pozitivní změny, které předjímají její budoucí
směřování. S novým vedením přišla nová
témata a také výsledky. KDU-ČSL se podílela na prosazení novely insolvenčního
zákona, který zmírňuje podmínky oddlužení pro ty, kdo přišli ke svým dluhům
před dovršením věku 18 let.
Stojím za heslem Marka Výborného:
„Nechci Česko v exekucích, nechci děti
v dluzích.“ Snad zdravý rozum zvítězí také
při posuzování dluhů u exekucí seniorů
a matek samoživitelek, což jsou další zranitelné skupiny. Sociální oblasti se dlouhodobě věnují 1. místopředsedkyně strany
Šárka Jelínková (péče o seniory) a místopředseda Jan Bartošek (práce s mládeží).
Pozitivní jsou i nové politické talenty
v dresu KDU-ČSL. Mladí lidovečtí politici
dorůstají přirozenou cestou: své pozice
ve straně i veřejné politice si tvrdě odpracovali. Mnozí jsou aktivní, jsou vidět
mezi lidmi, zajímají se o jejich problémy
a hlavně se je s nimi snaží řešit. Příklad?
Třeba Tomáš Zdechovský (v eurovolbách
získal skoro 25 000 preferenčních hlasů)
nebo náměstek brněnské primátorky
a místopředseda strany Petr Hladík.
KDU-ČSL je stranou pro všechny generace
a má v sobě zakódovány skutečné demokratické principy. Do funkcí se dostávají
lidé, kteří si to odpracovali. To u všech

KDU-ČSL se ženami v politice počítá.
Vytváří jim zázemí a poskytuje vzdělávací platformu:
Volební akademii žen.

politických stran a hnutí rozhodně neplatí.
KDU-ČSL počítá se ženami v politice, současně ale neřeší kvóty ani další umělá
opatření, dává však prostor a vytváří podmínky těm, kdo projeví vůli aktivně pracovat. Jako žena se v KDU-ČSL cítím vítána.
Máme řadu úspěšných žen v komunální
politice i na nejvyšších příčkách, například
Michaelu Šojdrovou. Důležitým momentem pro mě byl příchod nové místopředsedkyně Šárky Jelínkové. Šárka je senátorka, od roku 2017 předsedkyně Sdružení
žen KDU-ČSL. Chce se zasadit o více žen
v politice, protože si myslí, že do ní přinesou více empatie a dialogu.

Vnímám to podobně. Ženy mají díky
svým zkušenostem, zejména v roli matek,
schopnost vidět věci jinak. Dokáží být
citlivější tam, kde to muži nemají zcela
odžito. Věřím ale také, že mužský a ženský element se přirozeně doplňuje,
a právě proto by měl být co nejrovnoměrněji zastoupený v politice. Ne však za každou cenu! Důležité je pracovat na změně
politického klimatu, aby ubylo boje a válčení a přibylo dialogu. To prospěje všem,
bez ohledu na pohlaví.
Autorka je podnikatelka,
členkou KDU-ČSL je od roku 2017.
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Na čem stojí KDU-ČSL?
K VÝCHODISKŮM KŘESŤANSKODEMOKRATICKÉ POLITIKY
■ J IŘÍ H ORÁK
Tradiční politické strany procházejí vážnou krizí identity, a to hlavně kvůli vyčpělosti a zprofanovanosti svých ideových
základů. Většina liberálů už nevěří, že
lékem na neduhy společnosti je volný trh.
Ekonomické krize ukázaly, že trh potřebuje regulaci a ne každý je schopen se sám
o sebe postarat. Radikální levici a komunistům už nikdo nevěří vizi vytvoření
pozemského ráje. Společnost sobě rovných, kteří budou stejně usilovně pracovat a stejně vlastnit, je nebezpečná utopie.
Vyprázdněná je i moderní levice: místo
úsilí o zlepšení sociálního postavení těch
nejchudších se pokouší o novou „osvícenou“ společnost, vytlačuje z veřejného
prostoru křesťanství a zpochybňuje klasickou rodinu.
Vedle liberálního individualismu a socialistického kolektivismu však existuje i středový směr křesťanskodemokratické politiky, vycházející z evropského konzervativního proudu. V době politické nestability a pochyb nad směřováním společnosti
je dobré si připomenout, kde jsou naše
kořeny. Evropské konzervativní smýšlení
a křesťanskodemokratická politika nejsou
žádnou složitou teorií. Naopak, na základě
zkušeností řady generací předkládají historicky osvědčené hodnoty pro fungování
celé společnosti. Jsou to tradice, princip
společnosti jako rodiny, autorita a spravedlnost a subsidiarita.

Tradice
Je poutem mezi našimi předky, námi
a našimi potomky. Dává nám práva užívat duchovní a hmotné plody práce našich
předků, předává nám do správy náš stát,
naše obce, naši přírodu, zároveň nám
však ukládá povinnost o tyto statky pečovat a předávat je budoucím generacím.
Tradice zprostředkovává křesťanskou víru,
která lidem pomáhá orientovat se v rychle
se měnícím světě. Z kořenů křesťanské kultury pramení evropské umění, vzdělanost,
právo a v neposlední řadě demokracie. Za
povšimnutí přitom stojí, že silnou demokracii najdeme jen ve státech s křesťanskými kořeny. Tradice také ukazuje, jak má
vypadat rodina. Toto společenství muže,
ženy a dětí existovalo dávno před vznikem

Santiago de Compostela
Foto: Jana Flenderová

samotných států, přesto je v poslední době
čím dál více zpochybňováno sociálními
inženýry. Snahy o rozbití klasické rodiny
berou v potaz jen svobodnou volbu jednotlivců, ne práva dětí na otce a matku.
Nevnímají zkušenost mnoha generací dobrých rodin a ignorují vědecké výzkumy,
jež potvrzují blahodárný vliv výchovy otce
a matky na rozvoj dítěte.

Princip společnosti
jako rodiny
Vychází ze sociálního učení, jež formulovali papež Lev XIII. a další papežové.
Všichni občané nejsou stejní, podobně
jako nejsou stejné děti v rodině. Někteří
jsou zdraví a silní, jiní slabší nebo nemohoucí.
Brno Někteří
1969 svědomitější, jiní vychytralejší. Stát má povinnost starat se o všechny,
ale ke každému přistupovat se zvláštní péčí.
Těm schopnějším dát možnost své nadání
rozvíjet, těm méně silným pomoci. Stát
nemá nikomu bránit v růstu a nesmí nikoho
nechat padnout. Pro konzervativce je nedotknutelné soukromé vlastnictví, jehož člověk dosáhl svou pílí a pracovitostí. Nikdo
nemá právo mu je brát. Stát má podporovat
ty, kdo podnikají, protože podnikání přináší
plody i celé společnosti. Podnikající dává
druhým zaměstnání a platí daně (které stát
využívá ku prospěchu všech), rozvíjí svůj
podnik a přichází s inovacemi. Stát nemá
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podnikatelům klást zbytečné překážky,
zahlcovat je velkými daněmi, byrokracií
a omezeními.
Na druhou stranu jsou tu lidé méně
nadaní, lidé, které v životě potkalo
neštěstí, kteří jsou z rozpadlých rodin,
opuštění nebo nemocní. Zde má stát
povinnost se o ně postarat, podat jim
pomocnou ruku a nenechat je padnout
na dno. Sociální zabezpečení musí každému zajistit důstojnost a bezpečí. To ale
neznamená, že by měli být zvýhodňováni na úkor pracujících ti, kdo pracovat
mohou, a z vlastního rozhodnutí nechtějí.
Všem rodičům má být umožněno, aby se
o své děti postarali sami a zajistili jim kvalitní životní podmínky.

Autorita a spravedlnost
Konzervativci věří, že člověk je ze své podstaty nedokonalý. Proto je tak důležité rozlišovat dobré od špatného. Děje se to nejprve v rodině, kde rodiče učí své potomky
rozeznávat spravedlnost od nespravedlnosti. Po rodině nese tuto autoritu stát.
Společnost musí být řízena spravedlivými
a vymahatelnými zákony. Slabší je třeba
chránit a vytrhnout z moci bezohledných
vyděračů, kteří nezřízeně zneužívají lidi
pro zisk (Lev XIII.). Zákony často nepostihují do očí bijící nespravedlnosti a křivdy;
to vidíme na množství obětí dnešních

17. LI STOPAD 1 989
podvodníků a lichvářů, kteří zneužívají
děravých zákonů a důvěřivosti lidí. Stát má
povinnost účinně regulovat hospodářský
život a usměrňovat nadnárodní ﬁnanční
organizace. Tím, jak je ﬁnanční kapitál soustřeďován do rukou několika málo jednotlivců, je ohrožována sama existence demokratické společnosti. Stát má právo a povinnost ovlivňovat hospodářskou moc a svobodnou soutěž a mocí své autority ji udržovat v patřičných mezích v zájmu spravedlnosti a obecného blaha.

Subsidiarita
Odvozuje se od latinského slova subsidiaris, „podpůrný“. Podle této zásady se má
rozhodování o veřejných záležitostech

dít co nejblíže občanům. Subsidiarita je
opakem centralismu a reakcí na socialisty, kteří usilují o centrální plánování
a řízení celého státu, společnosti i rodiny.
Podle křesťanské demokracie má stát
dbát na dodržování práva a spravedlnosti, ale nesmí zasahovat do každodenního života lidí tam, kde to není nutné. To,
co mohou jednotlivci provést z vlastní iniciativy a vlastním přičiněním, se jim nemá brát
z rukou a přenášet na společnost (Pius XI.).
Zásadu subsidiarity aplikujeme v samosprávách, které mají mít co nejvíce pravomocí a rozhodovat co nejblíže občanům.
Subsidiarita stála u zrodu Evropské unie
a je obsažena v jejích základních dokumentech. Je samozřejmě otázkou, nakolik je v současnosti dodržována.

Svoboda i důstojnost člověka
Konzervativní principy křesťanskodemokratické politiky byly funkční dříve a jsou
platné i dnes. Ostatní velké ideové systémy se zdiskreditovaly. Liberalismus se
ukázal naprosto neschopným řádně vyřešit sociální otázky a socialismus přicházel s lékem, který byl daleko horší než choroba (Pius XI.). Křesťanskodemokratické
hnutí je svébytný a nezaměnitelný politický směr, který hájí důstojnost a svobodu
člověka a vyhýbá se extrémům lhostejného
liberalismi i utlačujícího socialismu. Je na
nás, abychom jej znovu aplikovali na aktuální problémy naší doby.
Autor je sociolog,
člen Celostátního výboru
a starosta Bučovic

Dožil jsem se svobody!
■ JAN BARTOŠEK
Na konci základní
školy mi jeden učitel
řekl, že tak za 50 let se dožijeme komunismu. Silně jsem o tom pochyboval. Když
jsem začal rozum brát, bylo mi jasné, že
socialismus nevede do ráje, ale do ... Pak
jsem v Praze začal studovat střední školu.
Vidím to jako před třiceti lety. Na prahu
dospělosti jsem viděl, že „je něco shnilého ve státě...“ československém. Mladí
chtěli cestovat, a nesměli. Zvídaví chtěli
číst i něco jiného než povinnou školní
četbu, a nemohli. Podnikaví chtěli podnikat, a nemohli. Rodiče chtěli vychovávat děti ve svobodě, víře a demokracii, aby se nemuseli bát říkat, co si myslí.
To se mohlo. Ale jen doma a s dovětkem:
„Nikde o tom nemluv!“ Kdo zažili svobodu
první republiky, mohli pouze vzpomínat.
To přece není normální! Nechtěl jsem se
dívat do okolního světa přes ostnatý drát
a být fízlován StB.
Chtěl jsem říkat, co si myslím, cestovat,
vychovávat děti ve svobodné zemi. A pak
to začalo. Demonstrace na Václavském
náměstí, na Národní, na Letné. Debaty
v divadlech. Euforie, radost, probdělé
noci. Aktivní účast ve školním stávkovém výboru. Šance na něco nového pro
mě i pro všechny, kteří tu žijí a chtějí žít.
Svobodný člověk ve svobodné zemi. Češi
konečně mohli navázat na demokratickou
minulost, přetrženou před čtyřiceti lety.
Co nám listopad 89 dal a vzal? Co je
demokracie? Co jsme na cestě k ní zažili?

Jak budovat demokracii a svobodu, nás
tehdy nikdo neučil. Zažili jsme úspěchy
i omyly. Ty je třeba napravit a neopakovat. Svoboda není samozřejmost. Učíme
se, jak ji obohatit, jak ji neničit...
Naprosto ZÁSADNÍ je to, že skončil režim,
který ničil ducha národa. Který překrucoval
skutečnost. Který stavěl na lži a týral psychicky i fyzicky ty, kdo nedrželi pusu a krok.
I dnes je důležité mít se na pozoru před
„proroky“ jednoduchých pravd. Před
těmi, kdo manipulují a účelově lžou, kdo
si chtějí vzít víc, než jim po právu náleží.
A že se všechno nevyvíjí podle našich

představ? To se stává. Naším společným
úkolem je mít se na pozoru a společnými
silami udržet správný kurz.
KDU-ČSL staví na křesťanských hodnotách, protože jsou zárukou svobody a prosperity. Připomínejme si to ve chvílích,
kdy nás překvapují pochybnosti a touha na
všechno nadávat. Není všechno černobílé.
Demokracie je krásně barevná!
Nedožil jsem se komunismu, jak předpovídal soudruh učitel. Dožil jsem se svobody. Díky Bohu!
Autor je místopředsedou
KDU-ČSL.
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Kořeny i plody křesťanské politiky
■ PAVEL M A R EŠ
Na sklonku jubilejního 100. roku existence Lidové
strany vychází kniha Michala Pehra a Jiřího Miholy
Lidově, národně, křesťansky s podtitulem „K dějinám
Československé strany lidové (KDU-ČSL) 1919–2019“.
Kniha je především nádherným albem historických portrétů, fotograﬁí a volebních
plakátů. Je to i průvodce dějinami druhé
nejstarší politické strany v našich zemích

strana nadkonfesní, ekumenická, která se
odkazuje na křesťanské kořeny svobody,
solidarity a odpovědnosti a hájí lidskou
důstojnost.
Interpretace autorů je srozumitelná, oba
jsou lidoveckými insidery, což jest výhodou, a nikoli na překážku. Čtenáře jistě
zaujme, jak jako souvislou nit vidíme
u lidové strany odpor k populismu (typu
slovenského luďáctví), schopnost vyvažovat extrémy a být stabilizujícím prvkem v našem politickém systému (což
po počáteční distanci ocení na počátku

a sumář užitečných historických informací (s výčty poslanců, senátorů, ústavních činitelů, konaných sjezdů, lidoveckých novin, periodik a časopisů). Miholova
a Pehrova kniha rovněž odhaluje dosud
neznámé prameny k poznání politického
života ČSL a KDU-ČSL. Autoři ukazují, jak
se z přirozeně konfesní strany zastupující zájmy politického katolicismu v první
i třetí republice stává od 90. let 20. století

Československé republiky prezident
Masaryk a na počátku České republiky
prezident Havel). Se ctí a přitom bez
iluzí jsou pojednána „období zmaru“, tedy
druhá republika, Protektorát, Únor 1948
a následující biafra ducha, v níž mnozí
lidovci – prostí členové strany – tvoří uprostřed komunistického teroru a socialistické šedi ostrůvky pozitivní iniciativy, svázané zejména s pronásledovanou církví).
Příliš časté ohlížení se do historie jistě
škodí, a tak je i tuto knihu dobré číst mezi
řádky a hledat v historických faktech
spíše inspiraci do budoucnosti než vzor
pro napodobování. Jistě se už například
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nelze vrátit do doby, kdy existovala stranická periodika různých profesí. Dokonalá
organizovanost politického života a spojnice mezi stranou a občanskou společností
je ale inspirací i pro dnešek. Kauza Heleny
Koželuhové je poučením, abychom zachovávali demokratické způsoby především
sami mezi sebou. Případ Plojhar je zase
vykřičníkem a varováním, že kompromis
je slušné, ale kolaborace sprosté slovo. Je
dnes vhodné dělat placeného poradce oligarchovi Babišovi a veřejně se přitom chlubit značkou KDU-ČSL? Historie je učitelkou života. Někdy konejšivou, jindy znepokojující. Dílo dvou lidoveckých historiků
a politiků, vydané péčí nakladatelství Filip
Tomáš – Akropolis, nechť se stane příjemným zpestřením vašich Vánoc!

Autor je šéfredaktorem
Nového HLASu

FOTOREPORTÁŽ Z 25. 11. 2019 – VZPOMÍNKA NA JOSEFA LUXE (1956–1999)

Moudře,
pragmaticky,
moderně
Zádušní bohoslužba
se konala v Emauzích.

Předsedové Bělobrádek a Výborný.

Ivana Janů, kdysi poslankyně,
pak soudkyně.

„Přes všechny problémy, které existují,
máme naději v příštím tisíciletí obstát.
Většina obyvatel naší země jsou dobří,
poctiví a pracovití lidé. Dokonce si troufám říct, že nesmírně pracovití. Budemeli umět motivovat lidi, aby investovali do
vzdělání, tak budou mít šanci uplatnit
se i v otevřeném světě. Vzdělání je klíčovou věcí. /.../ Věřím, že většina lidí Boha
do svého života zve a nějak s ním počítá. Bůh se neztratil, je přítomen. A jsem
přesvědčen, že právě opření se o křesťanské hodnoty může člověku přinést nejenom zakotvení v tom bláznivém světě
kolem, ale může mu také přinést štěstí
a radost. Tento postoj je nejenom pragmatický a moudrý, ale prostě moderní.
A stane se jím i v příštím století a tisíciletí. /.../ Je to mimořádná zkušenost, kdy
vnímám, že k životu patří také jistá bolest, kříž. Je důležité, aby člověk hledal
sílu, jak ho unést, aby nekapituloval, aby
někam nezalezl a nelitoval se.“

V Paláci Charitas vystoupila Věra Luxová...

Josef Lux byl skutečným světlem.
Pro blízké i pro naši zemi.

Josef Lux v rozhovoru
s Václavem Bartuškou, 21. 8. 1999.
(Fotograﬁe © Martin Svoboda.)

Jan Kasal

Předseda KDU-ČSL se skupinou lidovců,
kteří se v říjnu 1989 sešli v restauraci Savarin
a dohodli se na manifestu žádajícím návrat strany
ke křesťanství, obnovu demokratických poměrů
a dodržování lidských práv.
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ZAHRANIČNÍ POLITIKA

Jsme proti
antisemitismu

■ 22. 10. / Místopředseda KDU-ČSL Jan
Bartošek předložil Poslanecké sněmovně usnesení na obhajobu Státu Izrael.
V usnesení stojí:
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
1. důrazně odsuzuje všechny projevy antisemitismu směřující proti jednotlivcům,
náboženským institucím, organizacím,
jakož i Státu Izrael, včetně popírání holocaustu;
2. odmítá jakékoliv zpochybňování práva
Státu Izrael na existenci a obranu;
3. odsuzuje veškeré aktivity a prohlášení
skupin, které vyzývají k bojkotu Státu
Izrael, jeho zboží, služeb či občanů, ať
již na území ČR, či na mezinárodních
fórech;
4. vyzývá vládu, aby jak doma, tak i v mezinárodních vztazích rozhodně vystupovala proti všem formám antisemitismu;
5. žádá vládu, aby na půdě EU, OSN a dalších mezinárodních institucí odmítala
ﬁnanční podporu ze zdrojů těchto organizací pro taková hnutí, organizace
a spolky, které vyzývají k bojkotu Státu
Izrael;
6. doporučuje vládě, aby jak doma, tak
v rámci EU zintenzivnila aktivity v oblasti prevence antisemitismu a zasazovala se o zajištění větší bezpečnosti pro
jednotlivé osoby, organizace a instituce,
které by se mohly stát terčem antisemitských útoků.

Dvojí metr
Jsem rád, že se naše Poslanecká sněmovna Izraele zastala. Protože se na Izrael a Palestince uplatňuje dvojí metr, je
na to třeba čas od času upozornit. Nepřátelé Izraele, tedy především Hizballáh a Hamás a podobné teroristické organizace, se nijak netají tím, že válčí proti
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Izraeli. Když se ale Izrael brání, chce se
po něm, aby se choval, jako kdyby žádná
válka neexistovala a aby do puntíku dodržoval to, co by v době skutečného míru
skutečně dodržovat měl. Bourání domů
obývaných teroristy je odplata za útoky
vedené proti Izraeli. Teroristé jsou varováni a Izrael útočí cíleně, nikoli nahodile.
Kromě likvidace teroristů vysílá signál,
že za teroristické útoky budou jejich pachatelé platit. Už proto neútočí nahodile.
Co dělají palestinští teroristé? Posílají na
izraelské území balóny, které mají způsobit na izraelském území požáry, a čas od
času zasypávají izraelské území raketami. Palestinci nerozlišují, zda balón zasáhne dům, kde bydlí nějaký izraelský
voják. Nezáleží jim na tom, jestli raketa
dopadne někam do pouště nebo třeba na
mateřskou školu.
Dan Drápal
MO KDU-ČSL Jeseník

by měla strategicky využívat svého ekonomického potenciálu a sankcí. Turecko
je na obchodu s Evropou závislé ještě víc
než na obchodu s Amerikou.“
• Turecko v NATO / „Turecko za prezidenta Erdogana je velkým zklamáním. Rozumí jen hrubé síle. Otázku přínosů a nevýhod Turecka pro NATO je třeba nastolit už nyní. Potřebujeme takového spojence, který, bez ohledu na jeho mimořádný strategický, geopolitický a vojenský význam, hází svým spojencům klacky pod nohy? Primárním úkolem NATO
je kolektivní bezpečnost. Koncept kolektivní obrany akcemi Turecka v Sýrii narušen nebyl. Aliance ale stojí i na hodnotách. Turecko má problém s jejich dodržováním i s dodržováním závazků.“

Je Turecko ještě
náš spojenec?

■ 22. 10. / Lidovecký poslanec Vít Kaňkovský navrhl Sněmovně jednat o pronásledování politických oponentů, náboženských a etnických menšin a nelegálním odebírání orgánů v komunistické Číně. Poslanecké kluby ANO a ČSSD
jeho návrh zablokovaly. „Jedná se o věznění a mučení politických oponentů, pronásledování Ujgurů, Tibeťanů a dalších
etnických menšin, věznění a útisk křesťanů, příslušníků hnutí Falun Gong a dalších,“ upřesňuje Kaňkovský. V posledních letech se objevují otřesné informace
o mučení pronásledovaných skupin. Fenoménem posledního desetiletí jsou nelegální odběry orgánů politickým vězňům, křesťanům a obyvatelům z řad
Ujgurů, Tibeťanů a dalších etnik. „To, co
se zpočátku zdálo jako zcela neuvěřitelné, se podle zjištění mezinárodních organizací, včetně Světové transplantační
společnosti, ukazuje jako smutný fakt,“
uzavírá Kaňkovský. Většina transplantovaných orgánů pochází od vězňů.

■ 24. 10. / Předseda sněmovního Výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík se v rozhovoru pro Security Magazín
vyjádřil k bezpečnostním otázkám týkajícím se Turecka. Zásadní pasáže zde:
• O vpuštění uprchlíků do EU / „Turecké
vyhrožování je nepřijatelné. Nota bene
když EU Turecku na řešení migrace štědře přispívá. Prohlubování konﬂiktu v Sýrii
může způsobit další uprchlické vlny.
Pokud by z Turecka začali masově odcházet uprchlíci do Evropy, tlak na hraniční
státy, jako je Řecko, by byl enormní.“
• Turecko versus Evropa / „Současné Turecko je neracionální agresivní hráč, neloajální k západním partnerům. Není
rozhodující, že je zemí většinově muslimskou. Problémem je neschopnost kompromisu, maximalistické pozice, vypjatý až hysterický nacionalismus. Současný
autoritářský režim není vládou práva. EU

Jsme proti
perzekucím v Číně

NAŠI POSLANCI

Mihola
k 21. srpnu
■ Náš poslanec Jiří Mihola stojí v čele
těch, kteří navrhli 21. srpen na den obětí
invaze a okupace vojsky Varšavské smlouvy. Pro návrh bylo 130 ze 137 poslanců.
Místopředseda KSČM Stanislav Grospič
však prohlásil, že obsazení Československa v roce 1968 nebylo okupací a lidé,
kteří kvůli invazi zahynuli, byli většinou
oběti dopravních nehod. Mihola označil
tato slova za drzost a nestydatost: „Grospič hodnotí 21. srpen jako stalinista a ignorant historie. Ani špetka pokory, zato
výsměch obětem, jejich rodinám a nám
všem. Hanba!“

BISka?
4x skvěle
■ Ředitel kontrarozvědky Michal Koudelka představil sněmovní Komisi pro kontrolu činnosti BIS výroční zprávu. Podle jejího předsedy Pavla Bělobrádka se daří BIS
včas odhalovat nebezpečí i přibírat nové
zpravodajce. A jaké jsou čtyři hlavní úspěchy minulého roku?
1) Odhalení sítě ruských špionů, kteří se
dokázali dostat i do některých našich
informačních systémů veřejné správy.
2) Medializovaný příběh pana Sadeha jako
militantního islamisty.
3) Tzv. visapoint, systém, který měl umožnit cizincům legálně chodit za prací.
Kriminální síť, která tento systém
ovládla, byla odhalena a rozbita.
4) Odhalené nepřátelské servery na území
Česka.

Golasowská:
Ulevit, ne zabíjet
■ Paliativní nebo tzv. úlevná péče, která
nedovolí, aby vážně nemocný trpěl nesnesitelnými bolestmi, funguje v Česku
více než dvacet let. Máme síť kamenných
a mobilních hospiců s personálem, který
poskytuje úlevu nemocnému v celém jeho
rozměru bio-psycho-socio-spirituálním.
Nejen léčbu těla, ale i duchovních a duševních potřeb člověka. Cílem této péče je doprovázení nemocného v posledním stadiu
jeho života až do přirozené smrti. Ta vylučuje možnost eutanazie, tedy usmrcení

Takhle podle komunisty Grospiče
vypadá účastník dopravní nehody.
Ano, a jindy a jinde Sověti letadla
nesestřelili, nýbrž „zastavili v letu“...

člověka z rukou druhé osoby, injekcí nebo
podáním přípravku, který přivodí smrt,
nebo tzv. asistované eutanazie, kdy si nemocný přípravek aplikuje sám.
V Česku není eutanazie legální. Poslankyně Babišova ANO Věra Procházková to
chce změnit a navrhuje, aby eutanazii prováděli zaměstnanci hospiců. Mají přece
k umírajícím nejblíž… V zaměstnancích
hospiců návrh vyvolal nevoli. Ředitel prachatického hospice Robert Huneš to vyjádřil lapidárně: „Chcete zabít babičku?
Tak si ji uškrťte sami!“ K tomu, aby hospice nesuplovaly tzv. mordpartu, která přijede domů za umírajícím a dávkou z injekce jej zabije, vyzval i Marek Orko Vácha.
V říjnu jsem v Parlamentu uspořádala
konferenci „Kvalitní paliativní a hospicová péče jako prevence eutanazie“. Zájem
o člověka doma nebo v kamenném hospici je těžký úkol nejen pro rodinu, ale i pro
zaměstnance hospiců. Proto mě velmi potěšilo, když na konferenci náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteﬂová sdělila, že ministerstvo nemá na přijetí zákona
o eutanazii zájem a naopak podporuje paliativní péči. A to je dobře.
Pavla Golasowská
poslankyně

Co znamená
„strpění cizinců“?
■ Takzvané strpění bylo u nás zavedeno
téměř před 30 lety na základě mezinárodních smluv, k nimž Československo, potažmo Česká republika přistoupila počátkem 90. let. Před 20 lety, za vlády Miloše
Zemana s podporou ODS Václava Klause,
se strpění cizince dostalo i do naší azylové legislativy. Dochází k němu, když není
cizinci udělen azyl ani doplňková ochrana

a na základě mezinárodních smluv a legislativy z 90. let nemůže být vyhoštěn. Například když v jeho zemi probíhá válečný
konﬂikt. S tímto nápadem tedy nepřichází až nyní EU.
Co se vlastně děje? Ministerstvo vnitra nechtělo v rámci své působnosti udělit azyl
několika problémovým žadatelům. Vyhostit je však zatím nemělo kam, a tak dotyčné pouze „strpělo“. Český soud s takto
tvrdým postupem nesouhlasil, požadoval udělení azylu, a obrátil se na Evropský soudní dvůr, aby rozhodl, zda ministerstvo vnitra má, či nemá udělit azyl. Evropský soud dal ovšem za pravdu ministerstvu vnitra a přísnějšímu výkladu současné legislativy.
Strpění je vůči cizincům daleko tvrdší
než azyl. Azylové řízení trvá roky, v případě neudělení se lze odvolat a tak řízení
i pobyt v Česku protahovat. Když azylant
(či žadatel o azyl) spáchá loupež, pak mu
nově azyl udělen nebude, i kdyby na něj
jinak nárok měl. Ministerstvo vnitra rozhodnutí Evropského soudního dvoru využilo. Novela, která je teprve v meziresortním řízení, výrazně zpřísňuje podmínky
pro udělení azylu a rozšiřuje důvody pro
jeho neudělení či odnětí azylu těm, kteří
spáchali závažný zločin. EU se nás tedy
tentokrát zastala proti našemu vlastnímu
soudu, který chtěl pro problémové běžence daleko mírnější režim...
Perlička nakonec. Na vysvětlující jednání sněmovního Podvýboru pro migraci a azylovou politiku z poslanců kromě
mne nikdo nepřišel. Ani senátor Valenta,
ani nikdo z poslanců SPD Tomia Okamury, ani žádný trikolórista. Nemusíme EU
milovat, je dobré k ní být i kritický. Ale
podléhat a šířit fake news fakt nesmíme!
Pavel Bělobrádek
poslanec KDU-ČSL, předseda Stálé komise
pro kontrolu činnosti BIS
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N A Š I S E N ÁT O Ř I

1,5 miliardy
na škody od kůrovce

Carbol pro obchvat
Frýdku-Místku
■ Životnímu prostředí se Jiří Carbol, senátor a starosta obce Dobrá, věnuje celou
politickou dráhu. Jako starosta se v roce
2004 zasadil o obchvat Dobré, a obcí tak
už neprojíždí 25 000 aut denně. Logicky
proto podpořil i frýdeckomístecké obyva-

tele, kteří na obchvat čekají desítky let.
Spory kvůli obchvatu Frýdku-Místku se
táhnou 23 let. K jeho jižní variantě se
zastupitelé dopracovali s velkým zpožděním. „Škoda, protože čas, kdy lidi dusí
zplodiny kamiónů a aut – denně jich projíždí Frýdkem-Místkem na 50 tisíc –, už
nikdo nevrátí,“ komentuje promarněný
čas Carbol. Skvělou zprávou je, že poté
co se obchvat Frýdku-Místku dostal mezi
prioritní stavby ČR, blíží se kvapem jeho
dokončení. V září 2019 byla zahájena závěrečná etapa stavby. Obchvat dlouhý 8,5 km
bude stát 2,1 miliardy korun a dokončen
bude v roce 2022. Jiří Carbol pro něj lobboval jak v Senátu, kde pracuje jako místopředseda výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, tak v krajském zastupitelstvu Moravskoslezského
kraje, kde je členem výboru pro dopravu
a předsedou výboru životního prostředí.
Po dokončení obchvatu zmizí z FrýdkuMístku zhruba polovina vozidel tranzitní
dopravy. „Těším se na tu chvíli! Bude to svátek pro všechny občany města… Spousta
lidí si už totiž říkala, že se obchvatu nikdy
nedožijí,“ uzavírá.
(red)
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■ V Senátu se na přelomu října a listopadu
2019 projednávala změna lesního zákona
(zák. č. 289/1995 Sb.). Přijetí novely je
nezbytnou podmínkou pro výplatu ﬁnančních prostředků vlastníkům nestátních
lesů, poškozeným dopady kůrovcové kalamity v letech 2017–2018. Změny mají řešit
akutní problémy složité situace lesního
hospodářství a vytvořit podmínky pro zvládání kůrovcové kalamity.
Zákon byl navržen již na jaře letošního
roku, ale došlo k jeho zdržení v Poslanecké
sněmovně, což znamená, že čas na
podání a uplatnění žádostí bude velmi
malý! Termín, dokdy je možné zažádat
o náhradu kvůli kůrovcové kalamitě za
roky 2017 a 2018, je jen do konce roku
2019! Stát vyhradil na nápravu škod částku
celkem 1,5 miliardy Kč. Poslední kvaliﬁkovaný odhad škod způsobených kůrovcem
se ale šplhá přes 30 miliard!
Je naší povinností postarat se o své životní
prostředí tak, aby bylo v co nejlepší kondici.
Nemůžeme se tvářit, že se nic neděje. Lesy
jsou pro nás všechny životně důležité, a tak
k tomu musíme i přistupovat. Je zapotřebí
podporovat jakýkoli pozitivní krok, který
povede ke zlepšení současné situace, a s tím
spjaté ekonomické situace vlastníků lesů
a lesníků. Tím více je zarážející, že s uvolněním potřebných ﬁnancí naše vláda tak
dlouho otálí. Místo rychlé reakce se zakládají krizové štáby, které nic neřeší. I když
má vláda v programovém prohlášení založení fondu nepojistitelných rizik, zůstává
jen u slibů. Fond zatím neexistuje…

Senát také vyzval ministerstvo zemědělství, aby cestou novely zákona o myslivosti navrhlo změny, které zmírní škody
pocházející od zvěře v lesním hospodářství
a zemědělství. Ministerstvo by mělo také
dokončit a přijmout koncepci lesního hospodářství v ČR, aby lesnické zákony odpovídaly aktuálním potřebám lesního hospodářství.
Petr Šilar
předseda senátorského klubu
KDU-ČSL a nezávislí

Vítková: Špidlík
z celého srdce
■ 8. 10. / Dne 8. října 2019 byla v Senátu
Parlamentu České republiky zahájena
výstava „Kardinál Tomáš Špidlík (1919–
2010): Z celého srdce“. V prosinci 2019
uplynulo 100 let od narození nejvýznamnějšího boskovického rodáka, světoznámého
teologa, kardinála Tomáše Špidlíka. K této
příležitosti připravilo Muzeum regionu
Boskovicka spolu se senátorkou Jaromírou
Vítkovou a Centrem Aletti výstavu, nad níž
převzali záštitu paní senátorka a olomoucký
arcibiskup Jan Graubner.

Výstava přibližuje život a dílo Tomáše
Špidlíka prostřednictvím fotograﬁí a stručného životopisu, uvádí citáty z jeho díla
a ukázky výtvarných děl, jež komentoval
nebo sám inspiroval. V Senátu výstava
skončila 4. listopadu 2019 a přesunula se
do kostela sv. Ignáce na pražském Karlově
náměstí. V rozšířené verzi je výstava prezentována od prosince 2019 do února 2020
v Muzeu regionu Boskovicka. Následně
bude putovat po ČR. Na putovních realizacích se podílejí Centrum pro kulturu
Arcidiecéze Olomoucké a Ústav pro studium totalitních režimů. V italské verzi
zamíří do Papežského východního institutu v Římě.
Výstavu připravil kurátor Jiří Šťasta
a odborným poradcem byl jezuita
a Špidlíkův žák a nástupce na římském
institutu Richard Čemus. Jemu také začátkem února vydá Karmelitánské nakladatelství knihu Život není čas, ale setkání
(Nové svědectví o Tomáši Špidlíkovi).
Za podporu při realizaci výstavy zasluhují poděkování Ministerstvo kultury, Jihomoravský kraj, Arcibiskupství
olomoucké, Biskupství brněnské
a Velvyslanectví ČR při Svatém stolci.
Dagmar Hamalová,
Jaromíra Vítková

KDU-ČSL A EKOLOGIE

Marian Jurečka o kanálu D-O-L
KDU-ČSL nesouhlasí s plánovanou výstavbou vodního kanálu Dunaj-Odra-Labe. Studie proveditelnosti projektu prokázala, že záměr je investorsky a ekonomicky absolutně nevýhodný. Podle poslance
a bývalého ministra zemědělství Mariana Jurečky může výstavba ohrozit okolní zdroje pitné vody. Voda z průplavu se
totiž dostane do kontaktu s podzemními
i povrchovými vodami.
„Kanál urychlí šíření invazivních druhů
a patogenů. Průplav zasáhne i do vysokého počtu vodohospodářsky významných vodních útvarů, prochází přes inﬁltrační oblasti zdrojů pitných vod. Může
dojít ke znečištění pitné vody,“ vyjmenovává rizika stavby Marian Jurečka. Zásad-

ní slabinou záměru jsou také úzká a neprůchodná místa na zahraničních úsecích na Labi, Dunaji i Odře a zábor 50
km2 půdy. Podle Jurečky bychom za 645
miliard korun měli dobudovanou vysokorychlostní železnici.
Po veřejném slyšení mohla obdobné hodnocení vyslovit i senátorka Jitka Seitlová: „Potřeba a pozitivní přínos tohoto záměru nebyly prokázány. Nelze než souhlasit s názorem dopravních expertů, že
naše země potřebuje zajistit udržitelnou,
rychlou a bezemisní mobilitu dopravních
sítí po celé ploše území ČR a propojení
s ostatními zeměmi. Ve srovnání s rychlejší a energeticky méně náročnější železnicí není ﬁnančně náročný D-O-L řešením.“

Stavební zákon proti občanům
Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje
nový stavební zákon, ale oprávněné připomínky v drtivé většině nezapracovává.
Nový stavební zákon bude podle lidovců
vzdálen potřebám občanů, nebude chránit veřejný zájem a nabourá stávající systém veřejné správy.
„V návrhu zákona se říká,
že v čele nebude žádné ministerstvo, ale nově zřízený Nejvyšší stavební úřad,
který bude nadřízený krajským stavebním úřadům. Ty budou mít svá
pracoviště v obcích s rozšířenou působností. Tento návrh jen ztíží přístup veřejnosti,
vzdaluje se občanovi a zvyšuje prostor pro
korupční jednání,“ uvedla senátorka Anna
Hubáčková (nestr. za KDU-ČSL).
Stejného názoru je i radní Brna pro územní plánování Filip Chvátal (KDU-ČSL).
Městům se podle něj nemá odebírat tvorba územního plánu: „Je nepřijatelné, aby

státní superúřad tvořil někde mimo ně jejich nejdůležitější rozvojový dokument:
územní plán. Desítky odborníků perfektně
znají dané území, historii i potřeby místních lidí.“ Doplňuje ho místopředseda
KDU-ČSL Petr Hladík: „V současné době
tu máme 660 stavebních úřadů, které mají
přejít pod 205 obcí s rozšířenou působností, jako územní pracoviště krajského
stavebního úřadu. Občan bude naprosto
ztracen, ten zákon nejde vstříc lidem, ale
přesně naopak!“
Novela stavebního zákona má údajně
urychlit a zjednodušit povolování staveb.
Vláda v půli roku schválila jeho věcný
záměr a harmonogram počítá s platností od roku 2021. „Souhlasíme se snahou urychlit a zjednodušit stavební řízení i s elektronizací, ale s tímto způsobem
provedení nemůžeme souhlasit!“ uzavřel
starosta Josefova na Hodonínsku Vojtěch
Pospíšil (KDU-ČSL).

Za zdravější klima i energetiku
Skupina senátorů, mezi nimi i někteří z klubu KDU-ČSL a nezávislých, vyzvala ministra průmyslu Karla Havlíčka, aby
vládě předložil ambicióznější podobu klimaticko-energetického plánu České republiky
a aby nerezignoval na jeho hlavní smysl, kterým je řešení klimatické krize. Podle senátorů je čistší výroba energie nebo větší energetická efektivita v našem národním zájmu.
Hlavní slabinou současného návrhu je nízký
cíl pro celkovou spotřebu energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE). Prostor by

měla dostat i opatření týkající se komunitní energetiky, zejména obecních projektů.
Obce, města i celé regiony by měly posilovat
svou energetickou soběstačnost a ekonomicky proﬁtovat z rozvoje OZE, jako se to děje
v zemích západní Evropy. Konkrétně senátoři žádají, aby ministr Havlíček v klimaticko-energetickém plánu zvýšil cíl pro celkovou spotřebu energie z OZE ze současných
20,8 % na minimálně 24 % a aby konkrétním způsobem zapojil do rozvoje užití OZE
veřejnost, zejména obce a města.
(red)
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Aby stromy
něco vydržely
■ Pardubičtí lidovci chtějí lepší zeleň ve
svém městě a vědí, jak na to. Předseda
radniční Komise pro životní prostředí
František Weisbauer spolupracuje dlouhodobě s Jiřím Rozsypálkem z Mendelovy
univerzity v Brně. Díky této spolupráci se
město Pardubice mohlo připojit k projektu pomáhajícímu péči o dřeviny.
Životnost pardubických stromů v posledních letech výrazně klesá. Stromy, které je
nutné pokácet, se nahrazují novou výsadbou, jenže značná část z ní poměrně brzy
umírá. Neustálé nahrazování představuje
pro město značnou ﬁnanční zátěž. A jaký
je recept? „Velmi zajímavé je třeba využití makroinjektážního přístroje na podporu
vitality dřevin. Nebo vývoj nových strukturálních substrátů pro výsadbu dřevin, které
umožní rozšíření prokořenitelného prostoru
vysazovaných stromů, čímž se sníží pravděpodobnost úhynu nově vysazených dřevin.
Atd. Většina věcí je využitelná v praxi, záležet ale bude hlavně na přístupu jednotlivých městských obvodů,“ říká František
Weisbauer. „Chceme zelenější město, chceme lépe hospodařit se srážkovou vodou.
Toto je jeden z projektů, který nám v tom
může pomoci,“ dodává lidovecký radní Vít
Ulrych (Koalice pro Pardubice).
(red)

Lídrem Lukáš Curylo

■ 4. 10. / Lídři moravskoslezské kandidátky KDU-ČSL pro krajské volby 2020
jsou již známi. „Vážím si toho, že jsem
opět získal důvěru. Lidé dnes žijí přítomností, věří nesmyslným slibům a myslí
na osobní zisk. Chci nadále prosazovat
rozumná a odpovědná řešení v souladu
s křesťanskými zásadami,“ uvedl krátce
po svém zvolení lídr kandidátky Lukáš
Curylo. Volební výsledek lidovců záleží podle něj na osobním nasazení všech.
Během tří let ve vedení kraje lidovci jasně
ukázali, že své sliby plní. V oblasti kultury: Muzeum automobilů Tatra, rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska, Zámek Nová Horka,
revitalizace zámku a obnova expozice ve
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Frýdku, revitalizace saly terreny u zámku
v Bruntále. V Ostravě se dal do pohybu
projekt vědecké knihovny a přístavba
Galerie výtvarného umění.
Dvojkou je náměstek hejtmana pro sociální oblast Jiří Navrátil. Jakých úspěchů
lidovci dosáhli v jeho resortu? Například
první Domov pro seniory po dvaceti letech v Kopřivnici. Nebo více peněz poskytovatelům sociálních služeb: z původních 15 dnešních více než 100 milionů Kč.
Pokračují rekonstrukce a rozšiřování krajských domovů pro seniory a hendikepované. Otevřeno bylo 14 seniorských center (tzv. SeniorPointy). Vzrostl i počet držitelů senior pasů: z původních 6000 na
dnešních 19 000. Po senior pasech přišly
na řadu rodinné pasy: za půl roku má tuto
slevovou kartu 1500 rodin.
V čele kandidátky jsou dále náměstci statutárních měst Marcel Sikora (Frýdek-Místek),
Michal Jedlička (Opava), Zbyněk Pražák
(Ostrava) a Bohuslav Niemiec (Havířov).
V první desítce je rovněž česká a evropská
Miss za rok 1995 a nynější starostka Kravař
Monika Brzesková (Žídková) a senátor a starosta Dobré Jiří Carbol.
(red)

Vzdělávací středisko
pro záchranáře
■ 22. 10. / Zlínský kraj otevřel nástavbu vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné
služby Zlínského kraje na
Peroutkově nábřeží ve Zlíně.
V budově vznikla školicí místnost pro 80
osob, pracoviště pro multifunkční resuscitační trenažér a výcviková počítačová
místnost. Hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL)
k tomu uvedl: „Toto školicí středisko zcela
jistě neskončí jako mnohé jiné po době udržitelnosti k rodinným rekreacím. Umístění

v budově záchranky je výhodou pro školící
záchranáře i pro ty, kteří sem jdou načerpat nové vědomosti.“ Vzdělávací středisko pojme ročně více než 3 600 pracovníků Integrovaného záchranného systému.
Starat se o ně bude minimálně 20 lektorů.
Zvýší se počet učeben a místností sloužících
ke vzdělávání a výcviku. Nové technologie
umožní simulovat nácvik situací, které se
velmi podobají reálným zásahům. Náklady
se rozdělily mezi Zlínský kraj (21 milionů
Kč), fondy Evropské unie (15,73 milionu)
a stát (925 tisíc Kč).
(red)

Pro lepší péči
o ohrožené děti
a mládež
■ 8. 11. / Ve Zlínském kraji
usilují o zkvalitnění péče
o ohrožené děti a mládež.
A to i díky sdílení zkušeností ze zahraničí. Pod záštitou radní
Zlínského kraje pro sociální záležitosti, rodinu a neziskový sektor Michaely Blahové
(KDU-ČSL) se proto ve Zlíně konal seminář na téma Komunita jako místo podpory pro ohrožené rodiny. „Snažíme se hledat způsoby, jak nejlépe pomoci rodinám,
které se dostanou do svízelné situace. Ať
už je to rodina, která má dítě se zdravotním postižením nebo se potýká s výchovnými či ﬁnančními problémy. Velmi účinná je pomoc ohroženým rodinám prostřednictvím komunity, díky níž dokáží rodiny
lépe zvládnout svou nepříznivou situaci.“
Semináře se zúčastnilo přes 100 zástupců
obcí, organizací a institucí podílejících se
na péči o děti a mládež, o rodiny s dětmi.
Lektory semináře a následných workshopů byli odborníci z Islandu a Nizozemí.
Workshopy probíhaly v Bystřici pod
Hostýnem a Valašských Kloboukách.

Š K O L S T V Í A D I G I TA L I Z A C E

Chceme učit,
ne účtovat!
Začátkem listopadu rozvířila dění narychlo ohlášená stávka učitelů. Zavřeno zůstalo 1221 škol a 2700 jich omezilo provoz. Jsou nízké platy to hlavní,
s čím jsou nespokojení?, ptá se předseda pražské KDU-ČSL.
Pracuji ve školství od roku 1982. Zásadním požadavkem škol v revolučním roce
1989 bylo odpolitizování školství a zavedení odvětvového řízení. To se podařilo.
Školy přestaly řídit odbory školství okresních národních výborů pod ministerstvem
vnitra a vznikly školské úřady na úrovni
okresů přímo řízené ministerstvem školství. Ty odpovídaly za mateřské, základní
i střední školy v okrese. Ředitel školského
úřadu jmenoval a odvolával ředitele školy.
Školy mohly dobrovolně přejít do právní
subjektivity a stát se příspěvkovou organizací. Menší školy a školky však mohly zůstat rozpočtovou organizací a dostát tak
lépe svému poslání: učit, ne účtovat.
Kvůli nerozhodnosti politických představitelů dát školám nový vzdělávací program vznikly hned tři programy: obecná
škola, základní škola a národní škola. Později vstoupily v platnost takzvané rámcové vzdělávací programy a povinnost škol
napsat si svůj školní vzdělávací program.
Do ﬁnancování škol vstoupil princip „peníze na žáka“, který nemohl fungovat, a tak
každý kraj přijal svou strukturu normativů, aby nezanikly menší a venkovské školy.
Z žáků se stali klienti, což se výrazně po-

depsalo na vztahu „škola a rodič“ i na postavení učitele ve vztahu k žákům.
Vznik krajů vedl ke zrušení okresních úřadů
a bohužel i školských úřadů. Protože se nevědělo, kdo bude nadále zaměstnavatelem pracovníků škol bez právní subjektivity, stala se právní subjektivita povinnou.
Nepřiměřená decentralizace školství a autonomie škol byly dokonány. Pro státní orgány je to nakonec docela příjemná situace.
Jejich odpovědnost je malá, nejasná, najít si
alibi pro nezdary je pak snadné. Vždyť silné
pravomoci drží kraj, obec i škola.
Domnívám se, že učitelé byli o své výdobytky připraveni zrušením odvětvového řízení ve školství. Prostřednictvím zřizovatele (obcí a měst) se do škol opět vrátil politický vliv, byť na komunální úrovni. Školy
musí zodpovídat za procesy, které mohou
být delegovány jiným (hospodaření, vzdělávací dokumenty, ﬁnancování, personální
zajištění). Ředitel školy odpovídá za věci,
které nemůže ovlivnit, například za dostatek kvalitních a kvaliﬁkovaných učitelů na
své škole. Není divu, že zájem vykonávat
tuto funkci není velký. Je systémovou chybou, že 70 % svého pracovního úsilí musí
ředitel školy věnovat jiným činnostem, než
je ta hlavní – vzdělávání. Frustrace učitelů souvisí s podﬁnancováním, které jsme
dosud nedokázali napravit. Současný stav
je takový, že přibylo neefektivní řízení systému a učitelům byla vzata formální autorita ve vztahu k rodičům.
Zůstávám svému povolání věrný. Naším
nynějším hlavním problémem není podle
mne inkluze, ale sociálně a ekonomicky rozdělená společnost. Škola není tak
mocná, aby platila věta, že „společnost je
obrazem školy“. Platí to obráceně. Přes-

to se my pedagogové chováme jako vrabci z jednoho španělského vyprávění, které
najdete v knížce Petra Piťhy Výchova, naděje společnosti: Po silnici jel dobře ozbrojený rytíř a uviděl na zemi ležet vrabce, který
vzpínal nohy křečovitě vzhůru. Rytíř seskočil, aby mu pomohl, a zeptal se, co se mu
stalo. Vrabec udiveně řekl: „Tys neslyšel, že
spadne klenba nebeská a roztříští se o zem?“
„Ale vrabčáku, ty myslíš, že ji zadržíš? Ani
já, ani všichni moji druzi bychom ji nezadrželi!“ „To si určitě nemyslím,“ řekl vrabec, „ale dělám, co mohu, a padne-li na mě
klenba nebes, zahynu se ctí
jako statečný vrabec.
Vít Šolle
člen školské komise
KDU-ČSL

Sociální sítě, digitalizace i fake news
Na pozvání Nadace Hanns-Seidel-Stiftung se 1. místopředsedkyně Mladých
lidovců Helena Martinková zúčastnila
konference o vlivu sociálních sítí a digitalizace na společnost a demokracii, která se konala 19. až 22. listopadu
v bavorské metropoli Mnichově.
Za networkingem, vzděláním a sdílením
zkušeností se vydalo celkem 24 mladých
lidí z 20 zemí. Každý měl trochu jiné profesní pozadí. Mezi účastníky nechyběli novináři, zástupci veřejných institucí i neziskových a mládežnických organizací.
Probírané téma se každého z nás silně
dotýká. Internet a digitalizace spoustu

věcí ulehčují a přinesly nové možnosti,
vznikla ale i nová nebezpečí, jako „fake
news“, která dokáží nevratně ovlivnit výsledky voleb a silně ovlivňovat společenskou náladu. Mluvilo se zvláště o Brexitu,
který byl prezentován jako ukázkový příklad skvěle cílené kampaně skrze sociální
sítě. Příbuzným případem je i kauza Cambridge Analytica a tzv. big data. Naše osobní data jsou novodobým a pro nás samotné často nebezpečným platidlem. Algoritmy jsou po jejich sběru dokonale schopny přizpůsobovat internetové prostředí
přímo pro nás, a to i v rámci politických
kampaní. Otázka zní, jaký vliv to pak má
na demokracii.

V rámci rozsáhlého programu jsme se věnovali i médiím a jejich proměně vlivem
digitalizace nebo politickým kampaním.
Nastolena byla i ochrana osobních údajů.
Setkání vyvrcholilo společným networkingem o fake news a jeho vlivu na demokracii.
Téměř všechny volné chvíle
byly naplněny vzájemným
sdílením zkušeností a objevováním mnichovských zajímavostí.
Helena Martinková
1. místopředsedkyně
Mladých lidovců
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Svoboda a mír – důvod k vděčnosti
20. a 21. listopadu se v chorvatském
Zábřehu konal kongres Evropské lidové
strany. KDU-ČSL reprezentovala 1. místopředsedkyně Šárka Jelínková, jejíž
projev připomenul změny ve střední
a východní Evropě v roce 89.
Vážení přátelé, dámy a pánové,
bilancujeme, co nám uplynulých 30 let
přineslo. Evropa se opět spojila a Česká
republika se stala její pevnou součástí.
Žijeme ve svobodě, demokracii a míru.
To je velký důvod k vděčnosti! Je to pro
mě velmi osobní – komunisté věznili mého
otce, který se bohužel roku 1989 nedožil. I to bylo jedním z důvodů, proč jsem
po revoluci vstoupila do politiky, abych
nesla dál jeho odkaz – touhu po svobodě
a demokracii.
Pro nás křesťanské demokraty je tato
svoboda pevně spojena s odpovědností.
Jako KDU-ČSL se snažíme ozývat všude
tam, kde je omezována lidská svoboda
a pošlapávána lidská důstojnost. Ať už je

Autonomie
Hongkongu
Otevřeně podporuji demonstranty v Hongkongu
a opakovaně jsem inicioval vznik rezolucí EP, které by tamní
situaci pomohly vyřešit. Porušují se zde
základní lidská práva a čínský režim postupuje absolutně neadekvátně situaci, když
se snaží násilím potlačit demokratické skupiny obyvatelstva. Zcela nepřijatelné jsou
pro mě výhrůžky čínského prezidenta Si
Ťin-pchinga, který řekl: „Kdo se pokusí
rozdělit zemi, skončí rozdrcený a se zlomenými kostmi.“
Čína měla důsledně respektovat zásadu
„1 země, 2 systémy“, kterou navrhl čínský komunistický vůdce Teng Siao-pching
v 80. letech. Podle ní zůstane v Hongkongu
50 let kapitalistický systém včetně ekonomiky a životního stylu. Peking se k tomu
zavázal v britsko-čínské smlouvě, která se
naplnila v roce 1997, kdy Hongkong přestal
být britskou kolonií a stal se součástí Čínské
lidové republiky se zvláštním statusem.
Hongkong je jiný než pevninská Čína.
Výrazně bohatší, HDP na 1 obyvatele v něm
dosahuje téměř 49 000 dolarů ročně, což
ho řadí mezi ekonomicky nejvyspělejší
oblasti na světě. V Číně je to jen 13 402
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to ochrana pronásledovaných křesťanů ve
světě či apel na českou vládu, aby Česko
přijalo nedoprovázené děti z řeckých
uprchlických táborů a projevilo tak alespoň symbolicky solidaritu. Sama myšlenka
EU je přece postavena na solidaritě a vzájemné pomoci.
I v ochraně liberální demokracie je před
námi ještě velký kus práce. Václav Havel si
byl její zranitelnosti dobře vědom, když řekl:
„Přirozenou nevýhodou demokracie je, že

dolarů ročně. Jeho obyvatelé jsou však především zvyklí na demokracii a lidská práva
a bojí se, že o své výsady přijdou. Žili také
téměř 100 let v jiném kulturním a civilizačním prostředí a mají blíže k euroamerické svobodné civilizaci než k čínskému
totalitnímu modelu, ve kterém člověk jako
jedinec nic neznamená a jeho práva jsou
porušována. ... Protestující v Hongkongu se
nechtějí odtrhnout. Žádají, aby byla zachována jejich autonomie.
Tomáš Zdechovský
europoslanec

těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně
svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou
vážně, umožňuje téměř vše.“ Česko je dnes
zemí, kde je 30 let po pádu železné opony
menšinová vláda bývalého agenta Státní
bezpečnosti postavena na hlasech komunistické strany. Evropské dotace zneužívají oligarchové, kteří jsou v jasném střetu zájmů.
Nemůžeme chránit demokracii bez politiky založené na hodnotách. Naše křesťanské hodnoty není potřeba měnit.
Musíme je ale umět nově interpretovat,
abychom jako EPP i nadále udrželi prst
na tepu doby. Ať už se jedná o podporu
rodin, ochranu lidských práv, udržování
bezpečnosti v Evropě či integrální ekologii, které jsou součástí DNA naší politické
rodiny. Přeji novému předsednictvu EPP,
aby byla i nadále stranou dialogu, rozumného kompromisu a konsenzu. To samé
přeji i nám pro naši každodenní politickou
práci. Slovy Václava Havla: Láska a pravda
musí zvítězit nad lží a nenávistí.
Šárka Jelínková

Solidarita
s Řeckem
■ 14. 11. / V Evropském
parlamentu proběhla
debata o situaci v Řecku.
Michaela Šojdrová zdůraznila, že situace
na řeckých ostrovech se zhoršila. Turecko
chce vracet uprchlíky do Sýrie, kde je stále
válka. Lidé se bojí. Turecko však přestává
dodržovat dohodu o zadržování a integraci
uprchlíků s členskými státy EU, i když za
to EU zaplatila téměř 6 miliard eur. Proto
je třeba všemi prostředky přimět Turecko
plnit dohody. Je to životně důležité pro
Řecko i pro celou EU. Nová řecká vláda
chce lidi z přelidněných hotspotů přemístit na pevninu a zajistit jim lidštější podmínky. Řecký ministr pro ochranu občanů
Michalis Chryssochoidis požádal členské
státy o přijetí 2500 nedoprovázených dětí.
Česko by mělo Řecku vyjít vstříc.
Marek Výborný a Michaela Šojdrová podpořili iniciativy českých občanů ochotných
přijmout nezletilé děti do svých domovů.
Vyzvali ministra vnitra Hamáčka k určení
pravidel a podmínek, za jakých děti přijmout. „Apel řecké vlády nelze ignorovat. Solidární a bezpečné přijetí by mohlo
odvrátit i pokutu plynoucí z žaloby za
nedodržení kvót.“
(red, zdroj: kdu.cz)

30 LET SVOBODY

Rozsvícené svíčky jsou symbolem
pokojného přechodu k demokracii.

Z Bible četl herec Jan Potměšil.

Přes 300 lidovců pak sešlo z katedrály sv. Víta na Národní třídu,
kde na znamení velikých díků za svobodu zapálili velkou svíci.

Lidovecký výlet přes česko-rakouské hranice připomenul,
že svoboda pohybu není samozřejmostí.

Děkovná bohoslužba ke cti sv. Anežky České, organizovaná Janem
Wolfem a Janem Sixtou, se letos konala v katedrále.

Přímluvy koncipované na základě aktuálních událostí přednesl
poslanec Marek Výborný a senátorka Šárka Jelínková.

Nejznámější čínskou disidentku Liou Sia
přijala v Senátu Jitka Seitlová a další senátoři.

Hájíme lidskou důstojnost. Za paliativní péči a proti eutanazii
jsou poslankyně Golasovská a MUDr. Marie Svatošová.
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Krásné Vánoce
a požehnaný rok 2020!
P O KO J N É D N Y
A Z D R AV Ý O B Č A N S K Ý N E K L I D
P Ř E J E N OV Ý H L A S

Poznamenejte si!
KDU-ČSL má nový transparentní účet
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