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Předseda končí
– ať žije předseda!
str. 3–6

Kalendář 2019
Vychází kalendář ke 100. výročí ČSL
www.kdu.cz/e-shop

Nahradí Junckera
Manfred Weber?

Petr Pithart: 100 let
republiky i lidovců

Šojdrová: Pomoc dětským
obětem války v Sýrii

str. 17

příloha Obzory str. I

str. 18

novyhlas.cz | www.kdu.cz | hlas@kdu.cz | @kducsl

Z REDAKČNÍHO STOLU

Manfred Weber
– přímý chlap

Dědictví PB
Pavel Bělobrádek překvapil. Před skončením
senátních voleb oznámil, že se v březnu 2019
nebude ucházet o funkci předsedy KDU-ČSL.
S politikou nekončí, přesto si položme otázku: Co je politickým odkazem muže, který byl předsedou strany déle než
Josef Lux? Řada jeho kvalit je skrytých. Je to systematik, ne
chaotik. Chce vyhrávat, ale ne přes mrtvoly a skrze lži. Umí
v druhých probouzet potenciál. Je zásadním obráncem občanských svobod, především svobody slova. Bytostný vlastenec a zároveň antirasista. Iniciátor inteligentního prorodinného programu KDU-ČSL. Křesťanský konzervativec se
sociální citlivostí, která chybí mnoha pravičákům. A také
předseda obnovitel, který umí důstojně odejít. Vrátil nám
důvěryhodnou a solidní tvář.
Pavel Mareš, šéfredaktor

Čunek: Snažím se
pracovat pořád
Už v prvním kole vyhrál senátní
volby v obvodu Vsetín Jiří Čunek.
Příčinu úspěchu vidí v permanentním kontaktu s lidmi: „Myslím, že
lidé vidí, že se snažím, a že to, co říkám, chci vždy splnit. Myslím si,
že hodně pracuju a pracuju poctivě a že víc k tomu není potřeba. Byly
nějaké billboardy, plakáty, ale ne že bych jezdil po vesnicích. Já totiž
šest let jezdím po vesnicích pořád, ať už v pozici hejtmana nebo senátora. Nedělám kampaň jen před volbami, ale snažím se pracovat
pořád. To je základ úspěchu, to málokdo chce obětovat,“ prohlásil.
A co o svém vítězství řekl Patrik Kunčar? O Senátu více na str. 15

Pomáhejme
co nejdříve
Gustav Doležal po úraze elektrickým proudem při výkonu
svého povolání v roce 1986
přišel o obě ruce. Na tento
druh postižení nepamatuje
zákon o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením, a tak je přes 15 let bez nároku na
ﬁnanční podporu na jakoukoli pomůcku, která by zmírnila následky jeho postižení. Změna zákona je na dlouhé lokte. Chtěla jsem mu
pomoci co nejdříve. Při práci jsem se několikrát setkala s ﬁrmou Plus
Hodonín, která v roce 2017 založila sbírku Pomáháme s PLUSEM.
Obrátila jsem se na vedení ﬁrmy, poskytla jim o panu Doležalovi informace a požádala o posouzení, zda by se mohl ucházet o podporu.
Společnost Plus poté mezi svými zaměstnanci uspořádala sbírku, vedení ﬁrmy přihodilo něco navíc a 24. srpna 2018 byl na ﬁremní akci
manželům Doležalovým slavnostně předán poukaz na ﬁnanční částku 110 000 Kč. Pan Doležal ji použije na rehabilitační léčbu a koupi
kompenzačních pomůcek. Při slavnosti bylo milé vidět, že pracovníci ﬁrmy věděli, kdo jejich peníze dostane, a obráceně, že se pan Doležal potkal se svými dárci.
Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko
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Na kongres Evropské lidové
strany (EPP) v Helsinkách vyjeli čeští lidovci i delegáti Evropské seniorské unie. V panelu k sociálnímu piliři EU, který
vedla eurokomisařka Marianne
Thyssenová, diskutovali Lidmila Němcová za Sdružení křesťanských seniorů ČR a ESU a zástupce
z Itálie a Holandska. Vrcholem akce byla volba vedoucího kandidáta evropských lidovců. Dobře dění shrnul poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský: „Hlavní důvod, proč na sjezdu EPP vyhrál Manfred Weber, bylo to, že působil jako obyčejný chlap. Odpovídal přímo a jasně, na nic si nehrál, nic nepřeháněl, mluvil stručně a jasně. Weber má teď šest měsíců na to, aby přesvědčil evropské státy, že bude tvrdý a rozhodný lídr, který umí najít léky na nemoci Evropské unie. Pokud se mu to podaří, bude příští šéf Evropské komise rozumět Čechům jako nikdo předtím.“
Zpravodajství Markéty Filipové
z kongresu EPP na str. 17.

Co dělá Evropa pro mě?
Pomoci pochopit výhody členství v EU má nový portál www.co-dela-evropa-pro-me.eu. Ukazuje, do jaké míry EU ovlivňuje každodenní život lidí a informuje o konkrétních projektech. Uživatelé zde najdou konkrétní informace o tom, co EU dělá pro jejich region, profesi nebo zájmy. Evropský parlament také deﬁnitivně schválil směrnici s Kodexem pro elektronické komunikace. Součástí reformy telekomunikací je levnější cena mezinárodních hovorů, lepší přístup
k rychlému internetu a ochrana spotřebitele. Od 15. 5. 2019 zaplatíme za hovory do jiných členských států max. 19 centů za minutu.
Přeshraniční sms by měla stát max. 6 centů.
Čtěte článek Pavla Svobody o Evropě na str. 16.
ST R UČN Ě

Nové vedení MKD
■ 20. 10. / Mladí křesťanští demokraté si na svém sjezdu v Praze
zvolili nové vedení. Novým předsedou se stal Benjamin Činčila (VYS), dosavadní místopředseda a student Vysoké školy ekonomické. Pomáhat mu budou 1. místopředseda Vojtěch Marek (PCE) a řadoví místopředsedové Josef Švéda (PLZ), Alena Jílková (PCE) a Josef Vašíček (PHA). Gratulujeme! (red)

Medaile pro Petra Pitharta
■ Jednu z prestižních medailí Antonína Randy, které uděluje
Jednota českých právníků, obdržel letos doc. Petr Pithart. Státnických reﬂexí bývalého premiéra i předsedy Senátu si v Novém
HLASe velmi považujeme. Čtěte Obzory na str. I!
(red)

Do eurovoleb samostatně!
■ KDU-ČSL bude při volbách do Evropského parlamentu kandidovat samostatně. Rozhodl o tom Celostátní výbor 27. listopadu. Rozdíly v citlivých etických otázkách, v otázkách subsidiarity a nezasahování do záležitostí jednotlivých členských států
mezi konzervativně křesťanskou KDU-ČSL na jedné straně a liberálními TOP 09 a STAN jsou dlouhodobé.
(red)

Naše číslo účtu: 2001210359/0800

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

SLOVO PŘEDSEDY

Věřím v další rozvoj a růst KDU-ČSL
Vážení bratři,
milé sestry!

Jednota strany i posílení
vnitrostranické demokracie

Končí další rok a je čas na bilancování. Letos jsme prošli dvěma volbami, komunálními a senátními. Jejich
výsledky pro nás nebyly špatné vzhledem k tomu, že celková
politická situace je stále složitější, a to zejména pro hodnotově
orientované tradiční strany. Přestože jsme neposílili, zůstáváme nejúspěšnější parlamentní stranou v komunálních volbách.

Potřebujeme nový impuls
Sám za sebe jsem se rozhodl uzavřít svou bilanci předsednických let už před volbami. Tím ale nic nekončí. Naopak začíná:
pro mě osobně i pro KDU-ČSL. Už nyní jsem nejdéle sloužícím
polistopadovým předsedou KDU-ČSL. A pro každého lídra jednou přijde doba, kdy sám cítí, že jeho přidaná hodnota se pomalu vyčerpává a strana potřebuje nový impuls.
Nechtěl jsem své rozhodnutí veřejně oznamovat před volbami,
protože to by nás poškodilo. Učinil jsem tak ovšem dostatečně
včas – ke konci sčítání hlasů senátních voleb na Celostátním výboru a na Celostátní konferenci, tedy bez ohledu na to, jak jsem
v senátních volbách dopadl. Naše strana teď bude mít několik měsíců čas na to, aby poznala kandidáty na předsednickou
funkci. Jsem rád, že bude více zájemců a bude z čeho vybírat.

Plody osmi let tvrdé práce
Velmi si vážím těch osmi let, které jsem mohl prožít jako váš
předseda. Bylo to období plné tvrdé práce, zklamání, obav, ale
i naděje a úspěchů. Co jsme všichni za tu dobu společně dokázali, je úžasné. Zbavili jsme se dluhů, konsolidovali jsme stranu personálně, vrátili jsme se do nejvyšších pater politiky. Nyní
musíme na toto období navázat a posunout se opět o kus výš.
K tomu je třeba někoho, kdo naváže na vše dobré, co se za tu
dobu povedlo, i na naše trvalé a neměnné hodnoty, kdo však
přijde s jinou formou, s čerstvou energií a s novými nápady.

nový

Hlas

D O B R É Z P R ÁVY O K D U - Č S L

Neodcházím z politiky, pouze z čela strany. Chci se nadále
podílet na našich úspěších a bojovat za KDU-ČSL všude, kam
mě vyšle. Do března chci také pracovat na přípravě oslav založení lidové strany a na zachování a posílení toho, co považuji za vůbec největší devizu svého předsednictví – na jednotě strany. Právě to, že jsme po letech frakčních bojů a tahanic
různých křídel dokázali navenek působit jednotně, a přitom
neoslabili, spíše posílili vnitrostranickou demokracii, bylo důležitým předpokladem k našemu návratu na výsluní. Bylo by
obrovskou chybou tuto přednost zahodit.

Nerelativizujme své hodnoty,
otevírejme se novým lidem
Stejně tak by bylo fatálním omylem v pošetilé honbě za vidinou
rychlého úspěchu a třeba dvouciferného výsledku opustit nebo
i jen relativizovat naše hodnoty a snažit se přizpůsobit módním
populistickým, či přímo nacionalistickým trendům. Nakonec,
ale ne v poslední řadě, bychom udělali hodně špatně, pokud bychom nepokračovali v otevírání se novým lidem, nestranickým
osobnostem a mladé generaci. Náš volební sjezd v Brně 29.–30.
března a oslava 100 let založení ČSL tamtéž v neděli 31. března tak musejí být novým podnětem k dalšímu rozvoji a růstu
KDU-ČSL. Věřím, že tuto šanci dobře vyžijeme.
Toto všechno jsou věci, které považuji nikoli snad za svůj osobní odkaz, ale za odkaz společné práce nás všech v oněch osmi
letech. Udělám všechno pro to, aby byl tento odkaz zachován
a rozvíjen. Protože tyto věci považuji za dobré. A vše dobré
teď přeji i Vám.
Požehnaný advent a klidné vánoční
a novoroční svátky s rodinou a blízkými!
Pavel Bělobrádek, poslanec a předseda KDU-ČSL

Pláčete nad úrovní české žurnalistiky? Smutníte za
Lidovou demokracií? Máte pocit, že se o lidovecké politice málo píše? Máte málo informací o dění v KDU-ČSL?
Chcete se seznámit s názory zajímavých lidí? Chcete
pobýt aspoň chvíli s lidmi, kteří dění ve společnosti vnímají podobně jako vy? ČTĚTE NOVÝ HLAS!
Jan Kasal

H

Objednejte si N

Nový HLAS, to jsou informace o naší činnosti v Parlamentu a vládě. Komentáře. Zprávy z českých a moravských krajů od
lidoveckých starostů a zastupitelů. Příloha Obzory pro křesťanskou kulturu a konzervativní politiku. Impulsy od lidovecké
mládeže, žen a seniorů. To vše, a ještě víc, je zpravodaj KDU-ČSL Nový HLAS.
e
sl
čí
Nemáte ho objednaný? Nevadí. Zašlete SMS ve tvaru NH JMENO PRIJMENI ULICE CISLO MESTO PSC (vzor NH
na
S
SM
přes
jana
dvorakova bylinkova 32 praha 7 170 00) na číslo 731 694 622 a my Nový HLAS začneme doručovat na uvedenou
731 694 622
aadresu. Se stejnými údaji si ho můžete objednat i e-mailem na adrese hlas@kdu.cz nebo na adrese Nový HLAS – redakce,
Palác Charitas, Karlovo nám. 5, 128 01 Praha 2.

Z DA R M A

N O V Ý H LA S • Z I M A 2 0 1 8 / 2 0 1 9

3

HLEDÁ SE NOVÝ PŘEDSEDA

JAN BARTOŠEK KANDIDUJE NA PŘEDSEDU STRANY

Chci srozumitelnou KDU-ČSL
Vážení bratři,
vážené sestry,
mnozí z Vás jistě zaznamenali, že jsem se rozhodl
vstoupit do dobrodružství
zvaného kandidatura na
předsedu KDU-ČSL. Touto
cestou chci dát zprávu i těm z Vás, kdo jste
se o ní neměli možnost dočíst nebo jste jí
tak úplně nevěřili. Je to tak.
V rozhodnutí kandidovat na předsedu
KDU-ČSL sehrálo roli několik důležitých
skutečností. Na prvním místě samozřejmě
to, že se Pavel Bělobrádek rozhodl neobhajovat na nadcházejícím jarním sjezdu
v Brně předsednickou funkci. Velmi mě
motivuje důvěra a podpora, kterou mi vyjadřujete uvnitř strany při setkáních na-

příč celou republikou a které se mi dostává
i od lidí mimo stranické prostředí. Velmi si
jí vážím. Zavazuje mě k co nejzodpovědnější přípravě.
Takto velké rozhodnutí nemohlo padnout
bez nejdůležitějšího poradního hlasu:
hlasu mé rodiny. Podpořila mě i s vědomím toho, že mé zvolení bude znamenat
nezanedbatelný zásah do rodinného života. Jsme však zajedno v tom, že práce
pro druhé znamená jistá omezení. Vážím
si svých Bartošků za to, že do toho jdou se
mnou, a to bezpodmínečně.
Z pozice předsedy bych chtěl navázat na
práci Pavla Bělobrádka. Máme v čem pokračovat a na čem stavět pro další úspěchy. Zároveň považuji za nezbytné více
stranu otevřít. Znám řadu velmi šikov-

Hledá se předseda
Zn. Měl by to umět

Má na to
Určitá míra sebereﬂexe a pokory k této
funkci je na místě. Ne každý úspěšný
regionální politik může obstát v situaci, kdy se na něj upřou celostátní reﬂektory. Přiměřené znalosti a jazyková
výbava, schopnost řídit a vybudovat si
snesitelnou autoritu, by měly být samozřejmostí. Doba, kdy nás ve Dvořisku
(J. Lux), Žďáře (já) či jinde setřásli se
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Jan Bartošek

úvazku. Chce to celého člověka, který počítá s tím, že přijde po zbytek života o soukromí. Prvních pár let bude také neustále
konfrontován s tím, že Pavel Bělobrádek
by to dělal jinak, lépe, atd.
Dělat předsedu není to nejlepší, co člověka v životě může potkat. My ovšem dobrého předsedu nutně potřebujeme. I když
se nebude volit ve Žďáře nad Sázavou,
kde byl zvolen Lux i Bělobrádek, věřím,
že to v Brně dopadne dobře.

Jan Kasal o předpokladech
pro nejvyšší stranickou funkci
Uplynulá léta prožívala naše strana
šťastné období. Nejen kvůli volebním výsledkům, ale především kvůli vnitřní stabilitě a víceméně přátelskému ovzduší
uvnitř. Neplatilo to, co jsem musel konstatovat na brněnském sjezdu před dvanácti lety, že bratr bratrovi je vlkem.
Hlavní podíl na tom má Pavel Bělobrádek,
který nás 13. října seznámil se svým rozhodnutím v čele KDU-ČSL nepokračovat.
Předešel tak spekulacím a vytvořil časový
prostor, aby se o předsednickou funkci
mohla vést férová soutěž. Adeptů bude
jistě víc, což je dobře. Mám svá kritéria,
co by měl kandidát/ka na předsedu splňovat, a podělím se o ně s vámi.

ných lidí, kteří mají této zemi co nabídnout, ale nikdy o politické rovině svého
snažení nepřemýšleli. Ať už proto, že jim
to nepřišlo na mysl, nebo jednoduše proto,
že cítili neprostupnost stranické hierarchie a vazeb a svou energii dále raději věnovali své práci.
Chci, aby tu byla srozumitelná KDU-ČSL.
Srozumitelná pro své stávající voliče a zároveň atraktivní pro voliče nové, se kterými dokáže hovořit společným jazykem
a nabídnout jim zajímavý obsah. I díky
tomu vidím velký potenciál k růstu strany,
a to i v době „soumraku tradičních politických stran“. Naopak, nacházíme se v bodě,
ze kterého můžeme růst, rozvíjet se a udělat spoustu užitečného pro lidi v naší zemi.
Nemohu slíbit mnoho. Slibuji práci, práci,
práci. Pojďte mi pomoci.

stromu a poslali dělat vrcholovou politiku, je naštěstí nenávratně pryč.

Chce to dělat
Určitě i ve svém okolí najdete člověka,
který „na to má“, ale který to prostě nechce dělat. Nebo to nechce dělat naplno.
Dělat předsedu je těžká práce a ne každý
chce nejlepší léta svého života věnovat
této práci. Pod tímto bodem rozumím
i odvahu sdělit včas svůj úmysl stranické
veřejnosti a ochotu utkat se v otevřené
soutěži s protikandidáty.

Má možnost to dělat
Jsou lidé, kteří na to mají, i by to chtěli
dělat, ale vnější podmínky nejsou na jejich
straně – rodina, rodinný stav, závazky, povolání, vzdálenost bydliště od Prahy a nemožnost se přestěhovat, zdraví, věk atd.
Dělat předsedu v nastávajícím přetěžkém
období je práce nejméně na jeden a půl

Ke sjezdu v Brně
Ještě pár slov ke sjezdu. Jsem rád, že se
zvýšil počet delegátů. Bylo by také fajn,
kdyby protentokrát krajští vyjednavači zapomněli na minulost a nechali mezikrajské dohody minulostí. Zřejmě se nepodaří
změnit stanovy tak, aby každý kraj měl
garantovaného zástupce v Celostátním
výboru. Džentlmenská dohoda by ale
mohla zafungovat tak, že by každý kraj
navrhl pouze jednoho nominanta.
Do předsednictva volme ovšem ty nejlepší, a ne proto, že odněkud jsou. Osobně
mi je úplně jedno, z jakého kraje ten který
člen předsednictva je. Rozhodující je nasazení a výkon pro celek. Ať jsou třeba
tři z jednoho kraje, hlavně ať to po dobu
mandátu mají jako absolutní prioritu, a ne
jako další zářez na pažbě pro sebe a pro
svůj kraj.
Jan Kasal

HLEDÁ SE NOVÝ PŘEDSEDA

MAREK VÝBORNÝ KANDIDUJE NA PŘEDSEDU STRANY
s těmi, kdo se ztotožňují s naším směřováním a hodnotovým základem. Buďme
v tom aktivní. Nehovořme o deseti prioritách. Priorita má být jedna a přitom to
může být mozaika tvořící jeden obraz.
Tímto programovým pilířem KDU-ČSL je
RODINA, která skrze své poslání zasahuje
do všech oblastí lidské činnosti a je naší
budoucností. Rodina žijící ve zdravě hrdé
České republice, která je součástí Evropy.
Není pro nás jiné cesty: nebojme se být
kritičtí, ale zřetelně proevropští. Toto vše
vnímám jako výzvy a vize pro nové vedení KDU-ČSL.

Za naši
poctivou
a slušnou
politiku
Sestry a bratři!
Na konci března zakončí své více než osmileté působení v čele KDU-ČSL Pavel
Bělobrádek. Nejdéle sloužící lidovecký
předseda po roce 1989, který stranu na
hraně propasti dokázal resuscitovat, dal jí
nový impuls a dovedl ji zpět do Poslanecké
sněmovny. Za to mu patří velký dík.
Křesťanskodemokratická politika jako důležitý pilíř našeho politického systému zůstala zachována.
V naší historii byly velké postavy, jako
Josef Lux nebo Jan Šrámek. Máme na
koho navazovat. Naší odpovědností je pokračovat s novou dynamikou směrem do
strany samotné i navenek. Jedině stabilní
KDU-ČSL, stavějící na zkušenosti těch,
kteří lidoveckou politiku trpělivě budují
na všech úrovních, a s výrazným zapojením nové generace (zvláště již zkušených
komunálních politiků), bude prospěšná
pro naše obce, města, kraje i celou zemi.
O co nám musí jít na prvním místě? Dům
je třeba budovat na skále. Chceme se podílet na správě země a usilovat o demokratickou, svobodnou a sociálně soudržnou společnost, zachovávající ty nejlepší
evropské tradice židovsko-křesťanské civilizace. Jsme stranou konzervativní, středopravicovou se silným sociálním akcentem. V politických řešeních dbáme na lidskou důstojnost, osobní zodpovědnost, šetrnost, hospodárnost, subsidiaritu a svobodu, zároveň však solidaritu (mladí
se starými, zdraví s nemocnými, bohatí
s chudými).
Máme velkou zodpovědnost. Buďme s pokorou zdravě sebevědomí, překonávejme
vzájemné animozity, přicházejme s novými tématy. Nepodílejme se na rozdělování společnosti. Buďme srozumitelní,

předvídatelní, pevní v principech i ochotní
hledat vzájemný konsensus.
Máme před sebou volební sjezd. Předtím
se sejdeme jako lidovci od místních organizací přes okresní až po krajské konference. Pečlivě zvažujme, komu dáme
důvěru a odpovědnost na všech úrovních. Oprostěme se od pouhé zásluhovosti. Podpořme osobnosti, které mají
vizi, elán, podpořme ty, kdo jsou pracovití a ochotní plně se nasadit pro KDU-ČSL
i naši zemi. Na nich musíme stavět, jim
musíme poskytnout maximální podporu,
servis a možnost ovlivňovat směřování
KDU-ČSL.
Naše budoucnost by měla být v jistém
smyslu v rozkročenosti, o níž hovořil
už Josef Lux. Nesmíme budovat lidovecké ghetto. Naše cesta je ve spolupráci

Dovolte mi na závěr to zásadní. S pokorou
i s plným nasazením a s vědomím spoluodpovědnosti za naši KDU-ČSL nabízím
své síly. Jsem připraven pokračovat v naší
poctivé a slušné politice. Jsem připraven
hájit hodnoty právního státu a budovat
politickou kulturu. Na základě podpory
mé místní organizace Heřmanův Městec,
okresního výboru v Chrudimi a krajského
výboru Pardubického kraje jsem připraven
kandidovat na předsedu KDU-ČSL. Budu
rád, když získám i podporu Vaši.
Ukažme společně, že KLIDNÁ SÍLA není
minulostí, ale budoucností. Je cestou, jak
proměňovat svět k lepšímu. Jsem připraven na tom pracovat, ale musí jít o náš
společný cíl, o naše společné nasazení
od nejmenších obcí a měst až po Charitas
a parlamenty. Vím, že to s Boží pomocí
dokážeme!
Marek Výborný

Cestou ke Sjezdu v Brně 2019
■ 29.–31. 3.
celostátní sjezd KDU-ČSL
na brněnském Výstavišti
■ do 16. 3.
krajské konference
■ únor / okresní konference
■ prosinec 2018, leden 2019
výroční členské schůze místních organizací
První Nový HLAS v roce 2019 představí všechny
kandidáty a kandidátky na předsedu a místopředsedy strany. Redakce Nového HLASu zašle
všem uchazečům a uchazečkám o nejvyšší stranické funkce prostřednictvím krajských tajemníků
dotazník se stejnými parametry. Vaše případné
otázky zodpovíme na e-mailu: hlas@kdu.cz
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HLEDÁ SE NOVÝ PŘEDSEDA

MARIAN JUREČKA KANDIDUJE NA PŘEDSEDU STRANY
2013 dosáhnout ve sněmovních volbách
lepšího volebního výsledku. Posílili jsme
pozici KDU-ČSL v kraji, kde 40 % území
tvoří bývalé Sudety.
Nabízím KDU-ČSL maximální pracovní
nasazení, kompetentnost, týmového ducha,
otevřenou a efektivní mediální komunikaci,
obranu křesťanských a konzervativních
hodnot nebo důraz na zodpovědnost za
naše životní prostředí a zvládnutí modernizace naší ekonomiky, jako je robotizace
a digitalizace.
A nakonec nabízím ještě jedno. Touhu
vítězit, ale fair play. Dnešní doba je plná
politiků, kteří chtějí vítězit, ale přitom se
neštítí ničeho. Nemají zásady, nedodržují
základní hodnoty lidské slušnosti. Je jim
naprosto ukradená ta část veřejnosti, která
je právě nevolí. Naopak je ještě popichují
a dělají si z nich legraci. Takové vítězství
ovšem ztrácí jakoukoliv hodnotu.

Silná lidová
a křesťanská
strana
Milá sestro,
vážený bratře,
oslovuji Vás ve chvíli, kdy se v KDU-ČSL
začíná diskutovat o celostátním sjezdu,
o příštím vedení a o budoucím předsedovi
KDU-ČSL. Obracím se na Vás, abych Vám
sdělil své úvahy i své rozhodnutí.
Ve vedení KDU-ČSL pracuji osm let. Byla
to doba stabilizace strany po ﬁnanční,
organizační i politické stránce. Zažili
jsme úspěchy v podobě dobrých volebních výsledků. Pod Pavlovým vedením se
podařilo mnoho dobrého. V posledních
týdnech jsem s mnohými z Vás napříč kraji
i s lidmi mimo KDU-ČSL probíral otázku
nového předsedy. Žádal jsem o zpětnou
vazbu k tomuto rozhodnutí. Za otevřené
rozhovory velmi děkuji. Po dlouhé úvaze
i diskusi s rodinou vzešlo mé rozhodnutí
kandidovat na předsedu strany.
Nabízím zkušenost a odbornost. Díky
KDU-ČSL jsem pracoval čtyři roky jako
ministr a poslanec. Vím, jak se spravuje a řídí velká státní organizace, jako
je ministerstvo zemědělství. Na evropské úrovni jsem se snažil vždy aktivně
vystupovat a prosazovat zájmy ČR, jako
je nepřípustnost dvojí kvality potravin
či férové obchodní praktiky. Jsem hrdý,
že dnes tato témata spějí do legislativního ﬁnále. Své manažerské, politické
a legislativní zkušenosti nabízím pro
práci a úspěch ve vedení KDU-ČSL.
Dále nabízím pracovitost, energii a tah na
branku. Svou práci se snažím dělat s maximálním nasazením a zároveň s rozvahou
a strategickým myšlením. K politice kromě
rozvahy, slušnosti a pevných nervů patří
i odvaha nemlčet a umět říci jasný názor
v situacích, kdy se to očekává především
od nás, křesťanských demokratů. I tímto
jsem se vždy snažil řídit.
Žijeme v době mediální. Můžete poctivě,
dobře a tvrdě pracovat, ale pokud se to
nikdo nedozví, v politice neuspějete. I proto
jsem se celou dobu snažil být aktivní na
sociálních sítích, na kterých nejen prezentuji práci a výsledky KDU-ČSL, ale
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také přijímám kritickou zpětnou vazbu.
Komunikace na sociálních sítích je o to
důležitější, že můžete zcela volně komunikovat i mimo mediální domy několika
dominantních vlastníků.
Důležitý je i osobní kontakt s lidmi. Nejen
v kontaktní kampani před volbami, ale po
celé období. Toto vše jsem se snažil uplatňovat ve své práci a také ve svém volebním obvodu. Jsem rád, že to voliči dokázali ocenit a že se nám v Olomouckém
kraji v roce 2017 podařilo oproti roku

Proč chci být předsedou KDU-ČSL? Abychom budovali úspěšnou, ale férovou
a slušnou společnost lidí, kteří myslí
nejen na současnost, ale i na budoucnost
svých dětí. Abychom netleskali pouze vítězům, ale nezapomínali také na poražené.
Abychom nerozdělovali společnost osobními, malichernými spory, ale sjednocovali tuto zemi. Abychom zvládli budoucí
výzvy. A jsem pevně přesvědčen, že silná
lidová a křesťanská strana k tomu může
přispět. Jako předseda KDU-ČSL bych
se o toto všechno maximálně, ale férově
snažil. Budu rád za Vaši otevřenou reakci,
vaše podněty a podporu. Přeji nám při dalších debatách a rozhodováních otevřenou
a pozitivní mysl.
Zdař Bůh!

V úctě Váš
Marian Jurečka

Předseda a předsednictvo
• Sjezd volí a odvolává: předsedu strany, prvního místopředsedu a může až čtyři
další místopředsedy strany, patnáct členů celostátního výboru ...
• Předsednictvo strany se schází podle potřeby zpravidla jednou týdně. Skládá se
z předsedy strany, všech místopředsedů strany, generálního sekretáře, zástupce
klubu poslanců, zástupce klubu senátorů. Ve všech případech hlasování předsednictva rozhoduje při rovnosti hlas předsedy strany.
• Předsednictvo strany zejména:
– projednává aktuální politické otázky
– koordinuje činnost klubu poslanců, klubu senátorů a členů vlády, ...
– jmenuje a odvolává předsedy odborných komisí.
Zdroj: Stanovy KDU-ČSL

AKTUÁLNĚ

Obviněný premiér nemá naši důvěru
V polovině listopadu se po reportáži
TV Seznam znovu vyhrotila kauza Čapí
hnízdo. Důvod, proč nemá být pan Babiš
premiérem, je několik let stejný. Možné
páky a tlaky na trestní řízení a poškozování pověsti naší země v zahraničí.
■ 23. 11. / Pavel Bělobrádek vydal
v souvislosti s hlasováním o nedůvěře
vládě Andreje Babiše tiskové prohlášení:
„KDU-ČSL už před volbami řekla jasně,
že člověk, který je obviněn ze závažného
trestného činu, nemá být ve vládě, natož
aby byl jejím předsedou. Z jednoduchého
důvodu: bez ohledu na to, jak se jmenuje
a kdo to je, jde o obrovský střet zájmů.
Sami vidíme: mění se policejní prezident,
byl vytlačen šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů. Členové vlády i premiér mají vliv na další orgány činné v trestním řízení. Takovýto střet zájmů je neslučitelný s běžnou politickou kulturou

a s důvěrou občanů v právní stát či nezávislost a nestrannost trestního řízení.
Je jasné, že pokud předseda vlády má ve
svých pravomocích páky, jak vytvářet tlak
na orgány činné v trestním řízení, vyvolává to otázky, zda toto trestní řízení probíhá tak, jak by mělo. KDU-ČSL proto bude
hlasovat pro nedůvěru této vládě. Je to věc,
která je racionální, ale která je i principiální.
Racionalita neznamená cynismus. Premiér
nereprezentuje žádné hodnoty, žádná pravidla, nic navíc, jenom pragmatismus.

Za hranicemi dělá
Babiš Česku ostudu
Není pravdou, že by kauza Andreje Babiše
neměla v zahraničí žádný vliv na pohled
politických špiček na Českou republiku.
Mám možnost mnohokrát za rok mluvit s evropskými politiky. Před každou
Evropskou radou se stýkám s mnohými pre-

miéry, prezidenty, vicepremiéry, kancléři.
Není pravda, že naši situaci nevnímají, že
o ní nevědí, že nepoškozuje Českou republiku. Poškozuje. Ptají se, co se u nás děje.
Jak je vůbec možné, že k něčemu takovému
v zemi EU dochází.
Není pravdou, že se situací kolem Andreje
Babiše nemá nikdo problém a že nikdo
nemá problém s tím, že je ve vládě člověk, který je obviněn ze závažného trestného činu. Je mi líto, že celá situace je takto
vyhrocená vůči rodině Andreje Babiše, ale
celou svou rodinu do toho zatáhl on sám.
Divím se, že je dál ochoten obětovat klid
v rodině právě tomu, že bude sám setrvávat v této situaci. Vždyť ji prohlubuje a sám
ji částečně i způsobuje. ...Nejčistší a správné
řešení je, aby člen vlády, který je trestně
stíhán a obviněn ze závažného trestného
činu, ve vládě nebyl do té doby, než se celá
situace vyřeší, než orgány činné v trestním
řízení celou záležitost dotáhnou do konce.“

ŘEKLI ZA NÁS V PARLAMENTU

Bartošek: Vláda
mezinárodní ostudy!

Výborný: Babišova
zatvrzelost

• Každá vláda má nějaké jméno, nějak se
označuje. Vzhledem k tomu, že problémy
premiéra České republiky přesáhly hranice
naší republiky, tuto vládu můžeme směle
označit za vládu mezinárodní ostudy.
Tato země je ochromena osobními problémy a potížemi jediného člověka, a tím
je premiér. A premiér v rámci zachování
sama sebe se neštítí do této kauzy zatáhnout i vlastní rodinu. V zemích, kam vzhlížíme, kde si bereme vzor, je něco takového
nemyslitelné. Stejně tak jako role nejvyššího ústavního činitele, prezidenta, který
místo aby hledal řešení a stabilizoval situaci, vypadá, že je spíš prezidentem pro
několik málo vyvolených. ... S jakou lehkostí se překreslily hranice toho, co je
možné. To, co bylo před pěti lety nemyslitelné, je dnes standard. To, co před pěti
lety kácelo vládu, je dnes vnímáno jako
banální historka. Je třeba celou záležitost ukončit, vrátit vládě a České republice důstojnost!
Jan Bartošek
předseda poslaneckého klubu

• Existují principy, které musíme hájit
padni komu padni. A jsou situace, kdy jako
poslanci již nemůžeme mlčet s odkazem, že
stejně nic nezměníme. Právní stát, ústavní
pořádek, bezpečnost všech občanů, důvěra
v politický systém, důvěra v nás politiky.
Nemůžeme se stát rukojmím jednoho člověka, ať je to kdokoli. Předseda vlády svým
zatvrzelým přístupem dává bohužel špatný
příklad všem občanům a poškozuje to naši
zemi. Slyšíme nářky, a často i z jeho úst,
nad rozdělením společnosti, ale právě tato
zatvrzelost má doslova devastační dopad
na atmosféru ve společnosti, na důvěru
v právo a spravedlnost. Budu proto hlasovat
pro nedůvěru současné vládě. Jako opozice
máme povinnost nahlas říci, že některé věci
se prostě v demokratické společnosti nedají
přejít bez mrknutí oka. Václav Havel říkal,
že některé věci děláme právě proto, že je
považujeme za slušné a poctivé, a nikoliv
s ohledem na výsledek. To platí právě dnes.
Marek Výborný
poslanec Ústavněprávního výboru

Šilar: Právní stát
měří všem stejně
• Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí přijal 15. listopadu 2018 stanovisko a předložil na 2. schůzi Senátu Parlamentu návrh
na usnesení v tomto znění: „Senát považuje účast Andreje Babiše ve vládě České
republiky do konce vyšetřování podezření
z dotačního podvodu ve věci společnosti Čapí
hnízdo za nepřijatelnou.“ Usnesení okomentoval předseda senátorského klubu
KDU-ČSL a nezávislí Petr Šilar: „Česká
republika musí být právním státem, který
měří všem stejným metrem.“
(red)
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NAŠI POSLANCI

Kdo bydlí, má starostí půl
Rok 1958. Josef Bek a Irena Kačírková v malovaných kulisách historicky prvního československého klipu... Téma aktuální tehdy i dnes:
„Dáme si do bytu, do bytu dáme si vázu. Do vázy kytici, pod vázu stůl.
A ke stolu židli, kdo židli má, bydlí. Každý, kdo bydlí, má starostí půl.
Ke stolu židli, kdo židli má, bydlí. Každý, kdo bydlí, má starostí půl...“

KDU-ČSL prosazuje dlouhodobě dostupné bydlení, tedy kvalitní bydlení s garantovanou výší plateb nájemného, ﬁnančně dosažitelné pro mladé lidi, zakládající rodiny, i pro seniory. Jde o ﬁnančně dostupné byty obecní, nikoli o sociální bydlení. Vysvětlujeme a argumentujeme fakty i čísly. Magistrát, město či obec jako investor. Developer vyloučen z řetězce ﬁnančních nárokovatelů. Výsledek – úspora 40 % z ceny za metr čtvereční pro nájemce. Garance výše ceny nájemného.
Výhled na odkup do osobního vlastnictví.

Bydlení řešíme v životě každý. Nejednou.
A cena je vždy zásadním jazýčkem na vahách. Co si ještě dovolit, a co již ne. A mladí lidé toto rozhodnutí spojují i s rozhodnutím dalším. Kdy založit rodinu. Počet
dětí. Za vším hledej ﬁnance! Právě proto
bylo bydlení jedním z hlavních témat naší
kampaně v podzimních komunálních volbách. A právě proto bude prioritním tématem lidovců i nadále. Tento předvolební slib zrealizujeme!
Proto jsme vyjeli po republice se žlutým
obytným vozem, který na závažnost byd-

lení upozorňoval. Barevnou výrazností,
slogany, obsahem sdělení. Od 1. září do
4. října 2018 jsme navštívili 67 obcí a měst
(nejmenší Štěpánov u Olomouce, největší Praha a Brno) a najeli kolem 15 000 km.
Všude jsme upozorňovali na problémy bydlení a vysvětlovali projekt dostupného bydlení. A nepřestaneme s tím, dokud se nezačne na poli bydlení něco pořádného dít!
Jan Bartošek
předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL

Kdo se zastane dětí?

Braňme klasickou rodinu
V posledních měsících se vede hlasitá
hodnotová debata o rodině a manželství. Naší povinností je se jasně, srozumitelně a kultivovaně postavit na
stranu klasické rodiny, deﬁnované jako
táta, máma a děti. Odmítáme relativizaci manželství. Odmítáme, aby bylo
svazkem kohokoli.
Několik aktualit k současnému dění
(nejen) na půdě Poslanecké sněmovny.
V listopadu měla Poslanecká sněmovna
na programu náš návrh novely Listiny
základních práv a svobod, v níž chceme
doplnit stávající ústavní ochranu rodiny
(v čl. 32) o ochranu manželství jakožto
svazku muže a ženy. Současně přichází
návrh jiné skupiny poslanců, která chce
novelizovat občanský zákoník a deﬁnovat
manželství nově jako svazek dvou osob.
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Kdo je tady rebel?
Opakovaně veřejně vystupujeme s tím,
že manželství není právem. Jeho účelem není ošetřit vztah dvou lidí, kteří se
mají rádi. Manželství je jedinečné společenství muže a ženy, které má svoji nezastupitelnou hodnotu. Je to dar a poslání.
Nevedeme debatu o právech menšin, ale
o hodnotách! V tomto smyslu na nikoho
neútočíme, odmítáme nálepky homofobů apod. Vážíme si každého člověka.
Respektujeme různé formy lidského soužití a jejich hodnotu. Hájíme však manželský svazek, který je základem klasické
rodiny s veškerým jejím posláním. Krásně
to vystihl jeden tweet: „Jsem vdaná. Za
muže. Pořád jednoho a toho samého.
27 let. Máme tři děti a všechny jsou naše.
Vlastní. Vím, jsem rebel!“

Skoro vůbec se nevede debata o právech
dítěte. Dítě a lidský život je Boží dar. Jako
takový se nesmí stát předmětem obchodu,
objednávky, sociálního inženýrství, vyvzdorovaného práva. Na dítě není nárok či
právo. Je plodem vzájemné lásky manželů. KDU-ČSL se hlásí k tomu, aby to takto
i zůstalo. Současně si přiznejme, že dnešní
krizi rodiny nezpůsobují homosexuální
páry. Bylo by laciné a nepoctivé to na ně
házet. Můžeme si za to my sami – manželské páry, rodiny – nezodpovědností, nepéčí
o rodinné vztahy, nárokovou mentalitou.
Celá debata je hozenou rukavicí i nám,
kteří hájíme tradiční pojetí manželství
a rodiny. I nám zákonodárcům, abychom
z různých úhlů maximálně podporovali
rodinu, roli a pozici matek atd. Tato všestranná podpora by se měla stát jasným
a slyšitelným pilířem politiky KDU-ČSL.
Chci zde obzvlášť poděkovat všem, kdo se
aktivně zapojili do podpory petice Aliance
pro rodinu, která je hlasem veřejnosti
k podpoře obrany manželství a rodiny.
Pod petici se podařilo shromáždit podpisy
bezmála 80 000 občanů. Tedy stejně jako
pod petici iniciativy „Jsme fér“. My jsme
ale podpisy shromáždili v polovičním čase
a bez mohutné ﬁnanční podpory. Výrazně
se do sbírání zapojili i členové KDU-ČSL.
Všem vyjadřuji velký dík a uznání! Zvláště
v hodnotových otázkách má být slyšet hlas
veřejnosti. A zde jsme to dokázali!
Marek Výborný
poslanec KDU-ČSL,
člen Ústavněprávního výboru

NAŠI POSLANCI

Marian Jurečka: Řešme sucho!
Budou mít naše děti dostatek vody?
Bude naše krajina pestrá a zelená?
Budou lidé žít tam, kde dnes? Nebo
budou migrovat kvůli změně klimatu
jinam? Sucho je hrozbou budoucnosti.
Poslední zpráva OSN o změně klimatu
z října 2018 bije na poplach. Většina politiků si ale hrozbu neuvědomuje. Není to
jejich priorita. Jako ministr zemědělství
jsem okamžitě po svém nástupu zřídil
meziresortní tým odborníků z ministerstev, akademické sféry, odborníků i praktiků. Tým dostal úkol připravit opatření,
jak v Česku řešit změnu klimatu, jak lépe
hospodařit s vodou a půdou, abychom
v budoucnu předali našim dětem zemi,
kde bude možné kvalitně žít. Tým stále
pracuje, strategie byla schválena vládou,
konkrétní opatření se začala realizovat –
ale ne tak rychle, jak by bylo třeba.

Velké nádrže dokázaly nadlepšovat průtoky
v řekách či dodávat vodu pro vodohospodářské účely obyvatel, zemědělství a průmyslu jen za cenu poklesu hladin o několik metrů! Klimatologové říkají, že do konce
století vzroste v Česku průměrná teplota
o 1,5–2,5˚C při optimistickém a až o 3–4˚C
při pesimistickém scénáři!

Jak se chováme k půdě
a ke krajině?
Co s tím? Už jako ministr jsem se snažil
měnit chování zemědělců na půdě. Zvýšili
jsme počty pozemkových úprav, které mají
obce vracet co nejblíže přirozeným přírodním podmínkám (návraty remízků, rybníků, mokřadů, mezí). Podporovali jsme
obnovu starých a stavbu nových rybníků
a retenčních nádrží. Zvýšili jsme investice

do závlahových systémů atd.
Víme, co dělat. Jsou připraveny projekty u zemědělců,
obcí i povodí. Chybí ale větší ﬁnanční podpora. Babišova vláda svým návrhem rozpočtu nebere hrozbu sucha vážně! Vím,
jsou i jiné priority, školství, sociální služby,
rozvoj dálnic atd. Ale že jednou nemusí být
pro naše děti a vnoučata dostatek vody,
je hrozbou největší. Zvedněme jako KDUČSL toto téma a komunikujme je jako naši
prioritu. Můžeme se opřít o svou dosavadní práci. V souboji s jinými stranami
jsme kompetentní. Sucho je klíčové téma
budoucnosti. Jeho zvládání konzervativní
straně sluší.
Marian Jurečka
1. místopředseda KDU-ČSL,
poslanec a bývalý ministr zemědělství

Mění se povaha srážek
Z exaktních dat víme, že v Česku za posledních 140 let vzrostla průměrná teplota
o 1,4˚C. Jen za posledních 20 let činil tento
nárůst 0,8 ˚C. Nemění se dlouhodobé průměrné úhrny srážek, ale mění se jejich charakter. Panují extrémy. Nejprve je dlouhé
období beze srážek, načež nárazově naprší
i více než 100 mm srážek. Máme za sebou
tři extrémně suché a teplé roky, s teplotou o 2˚C vyšší, než je dlouhodobý průměr. Všichni jsme viděli vyschlá koryta řek.

Nové daňové návrhy KDU-ČSL: rozumné a logické
Lidovci chtějí snížit DPH na biopotraviny a zemní plyn. Prosazují také vyšší
daňovou slevu na děti, zrušení stropu
pro daňový bonus a zavedení slevy na
studenty středních a vysokých škol.

Šetrné zemědělství
KDU-ČSL navrhuje takové změny daňového balíčku, které sníží výdaje domácností a budou mít pozitivní vliv na životní
prostředí a zdraví obyvatel. „Snížením DPH
u biopotravin chceme podpořit rozvoj ekologického zemědělství a produkci biopotravin, které zemědělci vyrábějí s ohledem
na přírodu bez použití pesticidů a umělých
hnojiv. Ekologické zemědělství šetrně hospodaří s půdou a neohrožuje vodní zdroje.
Tímto opatřením by se biopotraviny zpřístupnily více spotřebitelům,“ sdělil 1. místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Snížená sazba DPH by se podle KDUČSL měla týkat i zemního plynu. Velká
část území Česka je opakovaně postihována smogem, který má vážné negativní
dopady na zdraví obyvatel. Největší podíl
na znečišťování ovzduší mají přitom lokální
topeniště domácností. „Chceme, aby lidé
tolik nevyužívali fosilní paliva. Dnes to
dělají, protože je to pro ně ekonomicky
výhodnější,“ vysvětluje Jurečka. KDU-ČSL
navrhne i snížení DPH na dodávky tepla
do domácností.

Nižší daně pro rodiny a na
vzdělávání
Při projednávání státního rozpočtu prosazujeme i změny v zákoně o dani z příjmů.
„Chceme dále zvýšit slevu na děti, díky níž
zůstalo v posledních 4 letech v rodinách
více než 5,5 miliard Kč ročně. Chceme
s ohledem na růst platů a rostoucí inﬂaci

adekvátní zvýšení slevy na děti. Na první
a druhé dítě o 500 Kč měsíčně, na třetí
a další 1000 korun měsíčně. Chceme prosadit odstranění stropu v rámci daňového
bonusu tak, aby vícečetné rodiny poctivě
pracujících rodičů nebyly znevýhodňovány. Dále chceme nově zavést slevu na
studující děti na vysokých školách a středních školách. Pro studenta na střední
škole 529 Kč měsíčně a pro studenta na
vysoké škole 1059 Kč měsíčně,“ vypočítává Jurečka konkrétní dopady. „Návrhy
pomohou nízkopříjmovým rodinám, kde
rodiče poctivě pracují; lidem s vysokým
příjmem, protože zaplatí méně na daních,
budou-li mít studující dítě. Lidé s nižšími
příjmy by dostali peníze zpět na účet po
daňovém přiznání,“ uzavírá Jurečka. Při
odstropování daňových bonusů by mohla
sleva u tří studujících dětí dosáhnout až
114 000 Kč ročně.
(red)
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Výsledky komunálních a
Počet zastup

NAŠI VÍTĚZOVÉ
SENÁTNÍCH VOLEB

2014 a 20

25 / 2

● Vsetín / Jiří Čunek
● Zlín / Patrik Kunčar

Počet zastupitelů

Liberec

Děčín

2014 a 2018

25 / 30

Ústí nad Labem

Most

Jablonec n

Teplice

Chomutov
Mladá
Boleslav
Karlovy Vary
Počet zastupitelů

Kladno

2014 a 2018

38 / 44

Počet zastupitelů

2014 a 2018

Praha

25 / 22
Počet zastupitelů

2014 a 2018

Plzeň
Benešov

128 / 86

Počet zastupitelů

2014 a 2018

91 / 81
ZISKY KDU-ČSL
VE STATUTÁRNÍCH
MĚSTECH
Hl. m. Praha
Kladno
Mladá Boleslav
Plzeň
Karlovy Vary
Chomutov
Teplice
Ústí nad Labem
Děčín
Liberec
Jablonec
Hradec Králové
Pardubice
Jihlava
město Brno
Olomouc
Prostějov

16,28 % = 1
13,67 % = 1
5,44 % = 1
6,56 % = 4
2,25 % = 0
23,04 % = 0
26,23 % = 1
3,64 % = 0
8,12 % = 1
32,10 % = 2
11,57 % = 1
6,58 % = 3
7,18 % = 0
8,08 % = 3
10,25 % = 8
7,41 % = 4
6,43 % = 2

Ji
Jihlava
Počet zastupitelů

2014 a 2018

358 / 286
České
Budějovice

Přerov
5,90 % = 2
Zlín
10,23 % = 5
Ostrava
5,83 % = 3
Opava
6,14 % = 2
Havířov
7,83 % = 3
Frýdek-Místek 8,46 % = 4
Karviná
8,41 % = 2

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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100 LET OBNOVENÉHO ČESKÉHO STÁTU A LIDOVCŮ
Z B AV M E S E N E Š ŤA S T N É H O P O C I T U , Ž E N Á S T I KO L E M O H RO Ž U J Í . . .
■ PETR PITHART

máme patent na to, být obětí… Myslíme si:
Co nám bude kdo povídat, že? Ve výsledku
je to vlastně alibismus: do ničeho se raději
neplést, žádná solidarita.

Sto let! Ale čeho? Obnoveného českého
státu určitě ano. Československa, do
2. světové války národnostně nejpestřejšího státu v Evropě, bohužel ne.
Křesťanští demokraté – lidovci (ČSL) provázejí příběh obnovování českého státu,
jakož i příběh roztávání Československa,
po celou tu dobu. Edvard Beneš svěřil
Janu Šrámkovi vedení exilové londýnské vlády. Václav Havel velmi naslouchal
Josefu Luxovi, ba přál si v jednu dobu svěřit mu předsednictví vlády.
Křesťanství, ke kterému se hlásíme, nás
dnes proto pro všechno zavazuje spíše
zpytovat svědomí než oslavovat českou
loužičku, která ve zdejší kotlině zůstala
po velkorysém, sebevědomém projektu
Tomáše Garrigue Masaryka a Edvarda
Beneše. Oni slibovali, že budeme „něco
jako Švýcarsko“. Při podepisování mírové
smlouvy na zámku Saint-Germaine en laye
v roce 1919 (Saint-Germainská smlouva,
pečetící osud Rakouska-Uherska, zde byla
podepsána 10. září 1919, pozn. red.) jim
to vítězové Velké války uvěřili.
Nepovedlo se. Vzali jsme si víc, než na co
jsme stačili? Nabrali jsme si do nového
státu – ruka Páně byla tehdy až příliš otevřená – příslušníky osmi národů!
Zbyli jsme jen Češi, kteří do sebe až příliš
samozřejmě zahrnují Moravany a Slezany.
Takovýchto Čechů bylo ale v roce 1918 ve
státě jen 36 %.
Udělali jsme chyby? Jistě. Ale také jsme
se snažili vyjít s ostatními po dobrém.
Snažili jsme se málo, nebo nešikovně? Co
je platné, když to myslíte s někým dobře,
ale on to tak nebere? Třeba Slováci: mysleli jsme si, že je to prostě mladší, ještě

Buďme svobodní nejdříve
sami mezi sebou

Hrdinka bez bázně a hany:
Helena Koželuhová
nerozumný bratr, který se umoudří a bude
jako my. Takový shovívavý paternalismus
Slováky urážel.

Bude Česko v Evropě
stále častěji samo?
Už je pozdě? Teď se mnozí až lekáme,
jak se v naší kotlině zprudka uzavíráme
před světem, před cizími. Všude kolem
vidíme budoucí Mnichovany, věrolomníky,
zrádce. Kteří snad na nás poštvou teroristy. Pokračujeme jaksi preventivně v tom
etnickém čištění – ačkoli je už vyčištěno.
Jsme o hodně menší než tenkrát, když
jsme zakládali stát. Je nás méně. A teď
ještě hrozí, že budeme v Evropě stále častěji sami. Přímo si o to říkáme.
Není jistě všechno ztraceno. Zbavme se
nešťastného pocitu, že nás svět kolem nás
ohrožuje. Že my jsme něco víc, protože
jsme tak trpěli dvěma totalitarismy, že

Jak se tomu ubráníme? Poctivým sebezpytem oněch uplynulých sta let. Máme
své vlastní zanedbané hříchy. Navrhuji
vzpomínat třeba na poslankyni Helenu
Koželuhovou, hrdinku bez bázně a hany.
Před únorem 1948 odmítala dobrovolně
demokratickými stranami přijímaná tabu,
mluvila a jednala podle svého nejlepšího
vědomí a svědomí – na to se i dnes přísahá.
Tehdy uctívaní (posléze pronásledovaní
a věznění) vůdcové Československé strany
lidové na ni vytáhli nemravnou zbraň –
poslanecký revers. To poslanec předem
podepíše svoji rezignaci, odevzdá ji do
stranického trezoru, a když není poslušný,
stačí akorát vyplnit datum… A bylo po
oblíbené političce, která dokázala oslovit
davy věrohodněji než lidé v čele strany.
Mladí lidé za ní šli jako za svou političkou.
Nakonec skončila v exilu.
Byl to jeden z dramatických příběhů onoho
století. Měli bychom se k němu nejen vrátit, ale opakovaně vracet. Musíme být
totiž nejdříve svobodní sami mezi sebou –
když chceme uhájit svobodu pro všechny.
Věřím, že je to vedle kladení věnců jeden
z dobrých způsobů slavení.
Autor je bývalý český
premiér a předseda
Senátu Parlamentu ČR,
dnes docent na Právnické
fakultě UK a člen Stálé
komise Senátu pro Ústavu.
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SVO BO DA VYZNÁNÍ A PER ZEKU CE K Ř ESŤA N Ů

Velké tlaky, krutá pronásledování
Fakta a svědectví o současné perzekuci křesťanů
Křesťané jsou nejpronásledovanější náboženskou skupinou na světě. Stále více
věřících zažívá ty nejhorší formy útlaku. Současné pronásledování křesťanů
v některých zemích světa je vůbec nejhorší v historii. Upozornila na to konference Pronásledování křesťanů: Fakta a svědectví 2018, která se z iniciativy europoslance KDU-ČSL Pavla Svobody už podruhé konala v Praze.

a křesťané jsou velmi krutě pronásledováni.
Projevit svou víru na veřejnosti není vůbec
možné,“ prohlásil biskup Malý.
V jihoamerických státech je časté pronásledování křesťanů ze sociálních důvodů.
Dochází k násilí vůči lidem, kteří se zasazují za svá práva, což jsou právě často
kněží. Ke kmenovému pronásledování
křesťanů dochází hlavně v Africe. „V Jižní
Americe je každou chvíli pronásledované
nějaké křesťanské společenství nebo je
zabit nějaký kněz. Příliš často se o tom
nemluví. Proto je dobré, že je papežem člověk z Jižní Ameriky, který tuto situaci dobře
zná,“ prohlásil biskup Malý.

EU a křesťanské hodnoty

Na konferenci vystoupili europoslanec Pavel Svoboda, biskup Václav Malý,
maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó
a ředitel organizace Open Doors Michel
Varto. Svá svědectví pak v druhé části přinesli lidé ze zemí, kde dochází k vážnému
pronásledování křesťanů. Čínu zastupovala sestra Peony, Nigérii profesor Yusufu
Turaki a Pákistán biskup Azad Marshall.
Kromě toho účastníci shlédli videozdravici místopředsedkyně Evropského parlamentu Mairead McGuinessové.

Aby byly slyšet
utlačované hlasy

Václav Malý se zamyslel nad příčinami pronásledování křesťanů. K náboženskému
pronásledování dochází především v muslimských zemích, ale i v zemích s převahou
hinduismu (např. Indie). Dále jde o pronásledování z ideologických důvodů,
zejména v komunistických zemích.
„V mnoha muslimských státech jsou křesťané trpěnou menšinou, nikoliv partnery, kteří se podílejí na rozvoji společnosti. Muslimové nahlíží na křesťany jako
na import a berou je jako spojence Západu,
který je pro ně nepřítel. V Severní Koreji
jsou naoko otevřené tři kostely, ale je to
podfuk, jen za vlastnictví Bible je vězení

Podle statistických údajů různých organizací je pronásledováno zhruba 200 až
600 milionů křesťanů ve 140 zemích.
Nejkrutější formu zažívají věřící v Sýrii
a Iráku. K potlačování náboženské svobody dochází v zemích, jako jsou Severní
Korea, Indie, Pákistán, Čína a řada afrických a jihoamerických států. „Křesťany
je třeba chránit zejména dnes, kdy roste
zájem lidí o lidská práva. Je ironií, že se
ve společnosti a v médiích tak málo mluví
o masivním pronásledování kvůli víře.
Pevně věřím, že tato konference bude
přínosná, aby hlasy obětí této genocidy
byly co nejvíce slyšet,“ prohlásil Pavel
Svoboda.

O B Z O R Y • P Ř Í L O H A N O V É H O H LA S U • 5 / 2 0 1 8

II

Maďarský ministr Szijjártó se zaměřil na
obranu křesťanských hodnot ve vztahu
k EU, které se podle něj z našeho kontinentu vytrácí. Kvůli politické korektnosti se
tomu věnuje málo pozornosti. Stejně
jako muslimové mají velkou motivaci bránit svá společenství, mají to činit i křesťané
v Evropě. „Nejméně 250 milionů křesťanů
každodenně trpí, je diskriminováno nebo
přímo mučeno. V EU je nyní velký tlak,
abychom se zřekli svých křesťanských
kořenů. Jako nástroj je k tomu využívána
migrace. Musíme se jasně přihlásit k tomu,
že Evropa je křesťanský kontinent,“ zdůraznil ministr Szijjártó. Maďarská vláda
jen nemluví, ale koná. Pomáhá křesťanským komunitám ve světě, přímou pomoc
poskytuje v Iráku, kde chce zajistit, aby se
domů mohly vrátit tamější komunity veřících. V Sýrii pomáhá s obnovou kostela sv.
Jiří i semináře a školy. Finanční a humanitární pomoc poskytuje také syrským protestantským komunitám. Dále pomáhá
v Etiopii, v Libyi a dalších zemích.

Osobní svědectví
Osobní zkušenost přinesla na konferenci
sestra Peony z Číny, která pohovořila
o stále se zvětšujícím tlaku ve vztahu
k církvi a praktikování víry. Přestože
v posledních letech náboženský útlak sílí
a sílí, v Číně přibývá konvertitů. Čínská
vláda si uvědomuje, že církev nelze zcela
vymýtit, proto se vydala cestou kontroly. Církev v Číně je rozdělená na oﬁciální a podzemní. Oﬁciální církev má
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své kostely, ale na střeše musí být místo
kříže čínská vlajka. Věřící také musí při
mši zpívat národní hymnu a u vchodu do
kostela a u oltáře bývá umístěný kamerový systém. Neoﬁciální komunita je mnohem rozsáhlejší. Existují kongregace, které
mají i přes sto členů, ale vhledem k situaci
se věřící musí stěhovat z místa na místo,
což představuje často ztrátu kontaktu
zejména s mladou generací. „Církev
musí navázat vztah s mladou generací,
která se stává čím dál více vzdálenější.

Je často ztracena v temnotách, v kybernetickém světě, v materiálních požitcích
a prožívá ztrátu naděje,“ uvedla sestra
Peony. Pronásledování věřících se věnoval i první ročník akce Červená středa
(#RedWednesday). 28. listopad je dnem
připomínky lidí z celého světa, kteří jsou
pronásledovaní pro svou víru.
Text Tomáše Tetivy s laskavým svolením
Tiskového střediska České biskupské
konference upravil Pavel Mareš.

Svoboda & spolehlivá pravidla

■ ROBERT H UNEŠ
Připomněli jsme si Den boje za svobodu
a demokracii. Režim postavený na lži
a nenávisti se v roce 1989 zhroutil jako
domeček z karet. Naděje mlčící většiny
se proměnila ve skutečnost.
Naplnila se slova Václava Havla: „Naděje
není přesvědčení, že něco dobře dopadne,
ale jistota, že něco má smysl bez ohledu
na to, jak to dopadne.“ Dostali jsme svobodu. Sen generací let 1939–1989 se naplnil. Přes všechny výhrady a hořkost máme
svobodu. Možnost volby a prostor konat
dobro. Svoboda není svévole či libovůle.
Za totality měli lidé možnost volby omezenu, režim jim ji násilně odepíral. Člověk
měl omezené možnosti konat dobro podle
svého svědomí, hodnot a ideálů. Pouhé
politické svobody ale ke štěstí nestačí.
„Naše doba je svobodnější než kterákoli
dřívější, a přece máme z této svobody tak
malou radost,“ řekl G. Simmel. Člověk se
musí rozhodovat, je takříkajíc „odsouzen“
ke svobodě. A může se svobodně rozhodnout konat dobře, nebo špatně, což klade
větší odpovědnost na jeho svědomí.

Za totality jsme si mohli své konání omlouvat totalitou: „Kdybych konal jinak, vyhodí
mě ze zaměstnání, nevezmou mi dítě na
školu, zavřou mě za podvracení socialistického zřízení“ atd. Dnes to neplatí. Můžeme
se svobodně rozhodovat a neseme za to
odpovědnost. Výmluva na totalitní sevření
neobstojí. Často selháváme, jsme nedokonalí, slabí, sužuje nás závist. Nesmíme
z toho však vinit svobodu a snažit se ji omezit. Svoboda je kromě prostoru pro konání
dobra též rovností příležitostí. Svoboda je
uvnitř nás. Lze si vzít inspiraci ze hry. Hra
je idealizovaný model života s konﬂikty,
vydělený z okolní skutečnosti. Člověk zde
nemusí mít strach z důsledků, protože
i když prohraje, nic se mu nestane.
Hra má spravedlivá pravidla či rozhodčího. V soupeřivé hře se střetávají dvě svobody a obě chtějí vyhrát. Hráči si navzájem
„přihrávají“ co nejobtížnější příležitosti
a navzájem se nutí k co nejlepším výkonům. Na hře vidíme několik důležitých

momentů svobody: A) Protihráč neomezuje mou svobodu, ale naopak mi k ní dává
příležitost. B) Svoboda mezi lidmi nutně
vyžaduje pravidla, na něž se lze spolehnout. C) Pravidla musí být spravedlivá,
aby si všichni dobře zahráli. D) Dobrá pravidla svobodu hráčů neomezují, ale teprve
umožňují.
Něco podobného známe jako řidiči. Kde
neplatí pravidla, tam by se odvážil vyjet
na dálnici jen blázen. V kolektivních
hrách odpovídá za porušení pravidel jednotlivý hráč (žlutá karta), ale důsledky
přestupku postihují celé mužstvo (vyloučení, trestný kop). Neplatí tam svévole.
Demokracie a svoboda má jistě spoustu
nedostatků. Jenže jak řekl W. Churchill:
„Netvrdím, že kapitalismus je ideální systém. Ale ukažte mi lepší!“ A ještě výstižnější je toto: „Chceš-li změnit svět, změň
nejprve sám sebe!“
Autor je sociální pracovník
a politik, od roku 2005
ředitel Hospice sv. Jana N.
Neumanna v Prachaticích.

Braňme neziskovky před urážkami
Mnoho jednotlivců i šéfů ﬁrem mi řeklo, že práci, kterou dělají lidé v domovech pro
seniory, v rodinách s dětmi, v poradnách či stacionářích, by nedělali ani za milion.
To jim raději dají peníze. Tím spíše obdivuji ty, kdo přes každoroční ﬁnanční nejistotu, přes psychickou a mnohdy i fyzickou zátěž ve službách bližnímu zůstávají.
Uráží je, když slyší, že jejich služby jsou tunel na peníze. Ze zkušenosti vím, že je
kontrolována každá vydaná koruna. Neziskovky jsou podﬁnancovány, lidé mají
nízké platy, ale jsou na ně kladeny vysoké požadavky na vzdělání. Vysokoškolsky
vzdělaní lidé zdaleka nedosáhnou na průměrný plat.
Kdyby do své práce nevkládali své srdce a svůj čas, často nad rámec pracovní doby,
je otázkou, zda bychom vůbec měli kam umístit dědečka či babičku, pokud bychom
se sami nemohli postarat. Zda by se našli ochotní lidé, kteří budou přebalovat
a krmit naše dospělé handicapované dítě. Zda najdou pomoc oběti domácího násilí.
Zda bude někdo dělat individuální plány s lidmi bez domova, aby se přece jenom
alespoň někteří z nich začlenili do společnosti. Važme si jejich práce a braňme je!
Pavla Golasowská, poslankyně KDU-ČSL za Moravskoslezský kraj
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Mnichov 38
stále silné ponížení
■ DANIEL HERMAN
Málokterá událost je živá po osmdesáti
letech tak, že stále vzbuzuje v lidech
emoce. Mnichovská dohoda k nim patří.
V naší zemi už žije asi jen pět stovek lidí
starších sto let. Ti ještě tu dobu zažili jako
mladí lidé. V desetimilionovém národě je
to ale už jen kapka v moři. Přesto je slovo
Mnichov spojené s jasnou emocí: zrada
a ponížení. Někdy se tomu říká mnichovské trauma. Vlastně je to horší než porážka,
protože k boji ani nedošlo. Náš tehdejší spojenec Francie do války jít nechtěl. A Velká
Británie, která s námi neměla smlouvu,
věděla, že by byla do války také zatažena.

„Zvolily válku,
budou mít hanbu“
Důvody se zdají být jasné. Byly psychologické, protože konec předchozí války byl
vzdálen asi tak, jako je od nás rok 1998.
Jako by to bylo včera a nikomu se do té
hrůzy nechtělo. Navíc, jak se ukázalo

později, když válka začala, nebyli na
tom Francouzi a Britové ohledně vojenské síly dobře. Mohli ovšem bojovat
s Československem po boku, ale tehdy
nechtěli riskovat. Jak to výstižně charakterizoval Winston Churchill: „Británie
a Francie měly na vybranou mezi válkou
a hanbou. Zvolily hanbu. Budou mít válku.“
Dopad mnichovského traumatu byl
ohromný. Politické elity už nenabyly
důvěry v Západ a pustily se do experimentu s budováním mostu mezi
Východem a Západem. Ocitli jsme se na
Východě a místo mostu tu byla železná
opona. Mnichov, exodus Čechů ze Sudet
do vnitrozemí, okupace a válka vytvořily
propast mezi Čechy a Němci.

Když elity selžou, je to malér
Mnichov je velká připomínka toho, k jakým
tragédiím může vést, když elity selžou, když
žijí v iluzích a když nevědí, co budou dělat
v případě selhání svých plánů. Je to příklad,
jak někdy místo státníků máme jen úředníky nadané rutinou, ale bez vize a odvahy.
Nikdo z lidí, co tehdy rozhodovali, už nežije
a minulost změnit nemůžeme. Jsme ale
bohatší o zkušenost. Můžeme a musíme se
snažit, aby se neopakovala.
Autor je
místopředseda
KDU-ČSL.

Nebýt Haluzy, nebyl by ani Zátopek
■ TOMÁŠ ZDECHOVSKÝ
Nedávno jsem vedl diskusi s jedním
novinářem, který mi opakovaně vmetl
do očí, jací byli lidovci za komunistů
„kolaboranti a svině“. Osvěžme si proto
trochu paměť.
Ano, lidovci byli v tzv. Národní frontě.
Málokdo už ale ví, že v roce 1948, po
rezignaci demokratického vedení, převzalo stranu duo Josef Plojhar a Alois Petr.
Oba pomáhali systematicky likvidovat prodemokraticky smýšlející lidovce, jako byl
Jan Haluza, rodák ze Šternova, právník,
výborný český běžec a dlouholetý trenér
Emila Zátopka.
Haluza chtěl jako hluboce věřící katolík
podpořit bojovníky proti nacismu a komunismu, a tak vstoupil do Československé
strany lidové ve Zlíně a angažoval se v tělovýchovné jednotě Orel. Stál na prahu rozvíjející se kariéry Emila Zátopka jako jeho
trenér i kamarád, a tak se o něj od roku

1946 začali systematicky zajímat příslušníci Státní bezpečnosti.

Prošel si peklem
komunistických koncentráků
StB ho v roce 1948 jako jednoho z prvních
zatkla a několik měsíců mučila ve vyhlášené
věznici v Uherském Hradišti, kde „zpříjemňoval“ vězňům pobyt surovým bitím otec
komunisty Miroslava Grebeníčka Alois.
Haluza si prošel několikaměsíčním bestiálním mučením elektrickými šoky, které mu
pouštěly skrze speciální boty do těla. Nikdy
nic nepřiznal a nepodepsal a ve vykonstruovaném procesu byl odsouzen na 6 let.
Díky jeho odvaze a statečnosti nebyli
odsouzeni další, protože přes opakované
mučení nikoho nezradil ani neudal. Prošel
si nejhoršími českými věznicemi v Brně
a Praze a nakonec skončil na Jáchymovsku
v komunistických koncentračních táborech, kde málem zemřel. Sejít se s Emilem
Zátopkem mohl až po roce 1989. A ten
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Jan Haluza (1914–2011), výborný
běžec, právník a statečný lidovec.
o něm řekl: „Nebýt Haluzy, nebyl by ani
Zátopek.“
Podobných „kolaborantských příběhů“,
jako byl ten Haluzův, by se o lidovcích daly
napsat stovky. Každý, kdo chce lidovce kritizovat za „komunistickou kolaboraci“, by
si o nich měl něco zjistit. Stovky zničených
životů totiž ukazují naprostý opak.
Autor je poslanec
Evropského parlamentu
za KDU-ČSL.

a senátních voleb 2018
zastupitelů

POČET ZASTUPITELŮ
ZVOLENÝCH ZA KDU-ČSL

4 a 2018

/ 22

•
•
•
•
•
•

ec nad Nisou

2565 v obcích
695 ve městech
57 ve statutárních městech
1 v hl. m. Praze
157 v městských částech či obvodech
265 v městysech

Náchod
Počet zastupitelů

2014 a 2018
Hradec Králové

154 / 132
Počet zastupitelů

2014 a 2018
Šumperk
Pardubice

426 / 369

Počet zastupitelů

2014 a 2018
Chrudim

Opava

297 / 293

Ostrava

Počet zastupitelů

Karviná

2014 a 2018

486 / 453

Svitavy

Havířov
Frýdek-Místek
Olomouc
Počet zastupitelů

Prostějov

2014 a 2018
Jihlava
hlava

Přerov

549 / 489

Vsetín
Počet zastupitelů

Třebíč

2014 a 2018

83 / 92

Brno

Zlín
Počet zastupitelů

2014 a 2018
Počet zastupitelů

2014 a 2018

967 / 927
Břeclav

SROVNÁNÍ LET 2014 A 2018
více mandátů
méně o 1–10 %
méně o 10–15 %
méně o více než 15 %

516 / 506

KOMENTÁŘ NH K VOLBÁM

Jak vlastně pro KDU-ČSL dopadly
komunální a senátní volby?
Jestliže komunální volby v roce 2014 byly ve znamení návratu KDU-ČSL do zastupitelstev některých z největších měst v zemi a zastupitelstev pražských městských
částí, nyní v r. 2018, se lidovcům vesměs podařilo své zastoupení udržet; ve volbách
do velkého zastupitelstva v Praze a v Českých Budějovicích to bylo v nižším počtu
a na kandidátce jiné volební strany (v Budějovicích šla dokonce do voleb jedna kandidátka KDU-ČSL a souběžně s tím jiná část členů strany na kandidátce TOP 09).

strana jen po dvou mandátech. KDU-ČSL
se nezúčastnila voleb v těch městech, kde
se dříve alespoň nějakou formou kandidovalo: jde např. o Rakovník nebo Votice, kde
v roce 2002 získala KDU-ČSL přes 39 %
hlasů a ještě v roce 2010 obsadila starostenský post.

Úspěchy na severu Čech

Ani megaúspěch, ani debakl

Mezi nové „přírůstky“, kde se jedinci nominovaní KDU-ČSL vrátili do zastupitelských
lavic, patří po 16 letech Kladno a Děčín, po
12 letech Mladá Boleslav a Jablonec nad
Nisou, dále Kolín, kde nyní zvolený zastupitel KDU-ČSL vstoupil coby místostarosta
do strany v průběhu uplynulého volebního
období, Nymburk či Liberec, kde na kandidátce vítězných Starostů pro Liberecký
kraj byli zvoleni dva členové KDU-ČSL.
O své zastupitele naopak lidovci přišli
v Karlových Varech, Chebu a Litoměřicích,
kde byl v letech 1998–2002 starostou člen
KDU-ČSL, a dále v Bohumíně, Orlové,
Jeseníku a Mikulově.

Celkový výsledek v letošních komunálních
volbách nebyl pro KDU-ČSL ani velkým
úspěchem, ani nějakým výrazným debaklem. Oproti předchozím volbám však ze zastupitelstev zmizela necelá desetina členů
a nominantů KDU-ČSL, a jejich počet je
tak nižší než v roce 2010, kdy lidovci dočasně vypadli z nejvyšších pater české politiky. S výjimkou let 2002 a 2014 dochází
u KDU-ČSL v komunálních volbách setrvale k propadu celkového počtu získaných
mandátů, a tím i ke ztrátě vlivu strany na
dění na místní úrovni. Tento trend je neúprosný. Je možné ho zastavit? Vzhledem
k řadě okolností, z nichž některé KDU-ČSL
je schopna ovlivnit a jiné nikoli, se to zdá
být neřešitelný úkol.

Nová a ztracená prvenství
Udržet si postavení nejsilnějšího uskupení v místním zastupitelstvu se lidovcům podařilo z tzv. trojkových obcí („obce
s rozšířenou působností) v Dačicích,
Kaplici, Zábřeze a přes nižší volební zisk
i v Uherském Brodě a Vsetíně. Nově KDUČSL získala prvenství v České Třebové,
Jablunkově, Kravařích (zde za KDU-ČSL
nově kandidovala dosavadní starostka)
a Bučovicích, kde lidovci posílili o 25 procentních bodů na 41,67 % a v zastupitelstvu získali nadpoloviční většinu mandátů. Prvenství se naopak nepodařilo udržet v Holešově, Světlé nad Sázavou a po
dlouhých letech ani v Českém Těšíně.

Slibná velká města,
neúspěchy jinde
Za pozitivní trend lze považovat mírné posílení celkového zastoupení KDU-ČSL v zastupitelstvech městských částí ve dvou největších městech Praze a Brně. Za zaznamenání stojí i zlepšení volebního výsledku
oproti roku 2014 v Lipníku nad Bečvou či
Písku.
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Senát aneb
Konec na půli cesty...

Negativní konstantou jakýchkoliv voleb je
fakt, že pozice KDU-ČSL v některých českých regionech je slabá nebo už dokonce
naprosto marginální, kdy v některých
okresech nezískali členové či nominanti
KDU-ČSL ani jeden mandát. Dalším negativem je několikátý neúspěšný pokus
o návrat do zastupitelstev ve městech, kde
KDU-ČSL ztratila zastoupení v roce 2010
(např. Benešov, Strakonice, Jindřichův
Hradec, Klatovy). V případě Příbrami ztratila KDU-ČSL mandáty už v roce 2006, přitom před dvaceti lety tu lidovci vyhráli
a měli zde i starostu.
Výrazná marginalizace postihla KDU-ČSL
ve městech jako Třeboň a Vodňany, kde se
v temném roce 2010 podařilo v komunálních volbách zvítězit a obsadit posty starostů: po osmi letech zde získala lidová

U senátních voleb se vesměs předpovídalo,
že lidovci z nich vyjdou s nejsilnějším senátním klubem. Spekulovalo se dokonce, kdo
z nich se stane předsedou horní komory.
KDU-ČSL v Senátě nakonec nečekaně oslabila a má až třetí nejsilnější klub. Výchozí
podmínky nebyly po prvním kole špatné,
vždyť zvolen byl už Jiří Čunek a několik
dalších kandidátů včetně předsedy Pavla
Bělobrádka prošlo dále. Jenže na vlně, na
které se vezli v roce 2016 kandidáti KDUČSL, se nyní veze ODS. Již nefunguje „mytická“ schopnost dohodnout se, sdílení senátní kandidáti dali přednost jiné variantě
než KDU-ČSL. Při jednání o postu předsedy
Senátu se nepodařila získat dostatečná podpora pro Václava Hampla, který sice postoupil do druhého kola, ale dál nedošel. A tak
by se dal zhodnotit i celkově výsledek letošních senátních voleb z pohledu KDU-ČSL:
konec na půli cesty.
Vojtěch Navrátil
politolog

KO M U N Á L N Í V O L B Y

spoustu práce. Být v koalici, ve které nemůžete splnit, co jste slíbili voličům, nedává smysl. S vyjednáváním jsme nebyli
spokojeni, a tak jsme se k žádné dohodě
nezavázali. Panu Vokřálovi jsem řekl, že
když nemáme možnost prosazovat svůj
program, odejdeme do opozice.
ANO chtělo vládnout se všemi, ale nenabídlo ostatním dostatečný prostor?
Přesně tak. Pro nás je nejdůležitější život
mladých rodin, školství nebo sport, pomoc
hendikepovaným a zajištění důstojného
stárnutí seniorům. A na nic z toho bychom
neměli vliv.
Co se stalo potom?

Posune koalice
mladé energie
Brno dál?
Rozhovor s Petrem Hladíkem
nejen o vzniku nové koalice
Jak hodnotíte výsledky voleb v Brně?
Splnili jsme cíl, skončili na stupních vítězů a získali celkem 92 mandátů, což je
o 9 víc než před 4 lety. Důležité také je,
že během kampaně jsme navštívili přes
10 000 lidí a získali od nich tisíce podnětů,
které chceme v následujícím období vyřešit. To je obrovský závazek!
Jak probíhala povolební vyjednávání?
Volby dopadly tak, že mohla pokračovat koalice ANO, KDU-ČSL a Piráti. ANO
ale tuto variantu odmítlo a začalo jednat
s druhou ODS. V tu chvíli jsme byli připraveni na opozici. Pak nás překvapila snaha
o vytvoření široké koalice. Jednání jsme se
účastnili, protože jsme cítili závazek vůči
svým voličům.

Přišla nabídka od ODS a Pirátů, která se
více soustředila na konkrétní programové
body. I jednání probíhala jinak. Předtím se
řešily převážně personálie a funkce a teď
se řešil konkrétní obsah. Domluvili jsme
se, že budou prosazeny všechny naše programové priority a že nám ponechají některé oblasti, ve kterých jsme předtím dosáhli i celorepublikových úspěchů.
Na čem konkrétně jste se tedy domluvili?
Chceme, aby si rodiče dětí mohli lépe vybrat školy a školky, do kterých umisťují své
děti. Bude zřízen koordinátor dopravních
staveb a uzavírek, který pomůže zprůjezdnit naše město. To jsme v minulé koalici
několikrát navrhovali a vždy to bylo zablokováno. Zlepšíme pečovatelské a odlehčovací služby pro seniory a rozšíříme
Senior bus, upravíme systém rezidentního
parkování a zlepšíme cyklodopravu, která
byla dosud na okraji zájmu. Domluvili
jsme se i na výstavbě záchytných parkovišť na okraji města a parkovišť u nemocnic nebo na výstavbě montovaných parkovacích domů na sídlištích. Zásadní prioritou je i nový územní plán, na kterém se doposud příliš neudělalo a který brzdí Brno
v dalším rozvoji. Zaměříme se na zachycování dešťové vody a budeme pokračovat
v rekonstrukci Arnoldovy vily.
Posunete opravdu Brno dál? Vydrží vám
koalice celé 4 roky?

Nakonec dopadlo všechno úplně jinak.
Jednání s ANO vůbec nesměřovala k cíli.
KDU-ČSL očekávala, že bude moci aspoň
zčásti pokračovat v oblastech, které doposud spravovala a v nichž bylo uděláno

To ukáže čas. Kdyby ale všichni koaliční
partneři pracovali celé období jako v posledních dnech, obavy nemám. Je to koalice mladé energie a myslím, že by to
mohlo fungovat velmi dobře.
(red)

KDU-ČSL v Praze
dále posiluje
V komunálních volbách získala
KDU-ČSL celkem 44 mandátů; oproti
minulým volbám to znamená 15% navýšení. Jsme tak krajem, který počet
svých zastupitelů přes potíže, které nás
před volbami potkaly od roku 2010,
dál navyšuje. Z velkých městských
částí (Praha 1–15) jsme ve 14 případech kandidovali v koalicích a v sedmi
z nich koalice s naší účastí slavily vítězství. V Praze 5 postavili lidovci samostatnou kandidátku a s 6 % hlasů získali 3 zastupitele.
Ve volbách do Zastupitelstva hl. m.
jsme kandidovali na kandidátce
Spojených sil pro Prahu (TOP 09,
STAN s podporou KDU-ČSL, LES
a Demokratů Jana Kasla). Ve vyrovnaném volebním klání, kdy uspělo jen
5 volebních stran, získala tato koalice
13 mandátů a 16,28 %. KDU-ČSL neobhájila předchozí 2 mandáty (naše
kandidátka je první náhradnicí),
přesto myslím, že se v následujících
čtyřech letech podaří prosadit velkou
část priorit našeho programu.

Ve volbách na velkou radnici se potvrdila složitost volebního systému. Na
29 kandidátkách kandidovalo 1575
kandidátů, takže se vešli na dva obrovské oboustranně potištěné archy.
Lépe by bylo volit do velkého zastupitelstva v rámci krajských voleb
a s jednodušším systémem. Mohli bychom pak soustředit energii našich
členů a příznivců na kampaň a zvýšit
pravděpodobnost úspěchu KDU-ČSL.
Za nasazení, s kterým do komunálních voleb šli a které přineslo posílení našich pozic, všem pražským členům děkuji.
Jan Wolf
Ve spolupráci
s Janem Sixtou.
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KOMUNÁLNÍ VOLBY

Jak uspěly
naše političky?
Lidovecké ocenění „Naše politička
2018“ získalo v září 11 aktivních političek KDU-ČSL z 11 krajů. Všechny kandidovaly v podzimních volbách. A jak se
aspoň některým z nich vedlo?
• Ivana Kalodová, Olomouc (OLM)
„Volby vyhrálo ANO, jež vytvořilo koalici
s ODS, KDU-ČSL a spOLečně. Chci pokračovat v realizaci sportovně-rekreační
zóny Holický les. Umístíme sem in-line
okruh, dětské a workout hřiště, herní
prvky a parkoviště. V rámci náhradní výsadby tu budou vysazovány stromy. Tato
zelená oáza na jihu města je kompenzací
za průmyslové zóny a zhoršující se životní
prostředí.“
• Terezie Jenisová, Třeboň (JHČ)
„Pozici starostky jsem neobhájila. Osm let
nekorektní, systematické práce v ulicích,
v opozičním plátku a na sociálních sítích
přineslo svoje. ODS doslova smetla dosavadní koalici. Plánů na rozvoj města je
na několik období, ale už se neuskuteční,
neboť přicházející garnitura hodlá vše zastavit. Voliči dnes neslyší na odvedenou
práci, ale na lži, pomluvy a plané sliby.
Jsem ve velké deziluzi.“
• Zdislava Odstrčilová,
Valašské Meziříčí (ZLN)
„Vedla jsem kandidátku, obhájili jsme své
pozice a získali 5 z 25 mandátů. S ANO,
které u nás posílilo, jsme se domluvili na
pokračování koalice. Jsem 1. místostarostkou a máme ještě 1 radní. Zajímavostí naší
kandidátky bylo 48 % žen a to, že první dvě
pozice obsadily ženy. Prioritně se budu věnovat bydlení, bezbariérovosti veřejného
prostoru, přípravě na stárnutí populace,
podpoře rodiny a angažovanosti občanů
(rozvoj ﬁlantropie, dobrovolnictví, veřejné
diskuse, participace občanů na rozhodování). Chci nachystat sociální bydlení a do
struktury úřadu zavést komunitní sestru.“
• Iva Vinařová (Dolní Roveň, PCE)
„Výsledek voleb nás velmi potěšil.
KDU-ČSL získala nejvíce mandátů a na základě předběžně dohodnuté spolupráce by
mohla pokračovat ve vedení obce, tak jako
pokaždé po roce 1989. Já osobně jsem získala nejvyšší počet hlasů (401, vydaných
obálek bylo přitom celkem 833), což po
čtvrtstoletí ve funkci starostky také potěší.
Výzvou je udržení dobrých vztahů v obci
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Jsou věcné, jsou schopné vyměňovat si zkušenosti i hledat kompromis. Političky KDU-ČSL.

a spolupráce na jejím rozvoji. I do života
u nás se totiž promítají manýry, jichž jsme
svědky ve vrcholné a vládní politice.“
• Ženy z celostátního vedení
Sdružení žen KDU-ČSL
Senátorka a předsedkyně SŽ Šárka
Jelínková získala v Bystřici pod Hostýnem
pozici neuvolněné místostarostky. 1. místopředsedkyně Zdenka Kumstýřová se
stala radní v Přelouči. Místopředsedkyně
Pavlína Stankayová je čerstvou starostkou
obce Ostravice. Místopředsedkyně Marie
Svobodová v kampani pomohla své kolegyni Jarce Šimonové, která se stala místostarostkou v Praze-Řepích.

V Zábřeze získali
lidovci přes 40 %
Do komunálních voleb
v Zábřeze šla KDU-ČSL
s ambicí udržet vítězství
z roku 2014. A nakonec lidovci získali ještě o osm
procent více, tedy 41,69 %
hlasů. Z 21 míst v zastupitelstvu lidovcům připadlo 10 zastupitelů. Současný
starosta a lídr lidovců František John obdržel 2802 hlasů, což znamená, že ho zakřížkovalo 60 % všech voličů, kteří se dostavili k urnám. Město má přes 13 500 obyvatel a odevzdáno bylo 4701 obálek.

Na časté dotazy po důvodech úspěchu
František John odpovídá: „Poctivě pracovat
a na nic si nehrát. Náš výsledek ukazuje, že
skutečný potenciál KDU-ČSL je značný. To
je velmi povzbuzující. Důležité je také nebát
se převzít zodpovědnost, mít myšlení lídrů
a vítězů.“ V roce 2010 zde KDU-ČSL získala
12,36 % a v zastupitelstvu 3 zastupitele.
V minulém volebním období proběhla řada
investic. Tou nejvýznamnější byla náročná
rekonstrukce kanalizace (celkem 26 km)
v objemu 750 milionů korun.
(red)

Dny pro seniory
v Hradci a Dobré
■ Třinácté diecézní setkání seniorů se konalo 18. října v Hradci Králové. Zahájeno
bylo modlitbou za český národ a mír ve
světě. Následovaly bohoslužba s biskupem
Janem Vokálem v kostele Nanebevzetí
Panny Marie a tematické besedy v Novém
Adalbertinu. S příspěvky vystoupili Toman
Brod, Miloslav Fiala a europoslankyně
KDU-ČSL Michaela Šojdrová. Poděkovat
seniorům přišel i náměstek hejtmana za
KDU-ČSL Vladimír Derner.
■ Pátek 26. října patřil v základní škole
obce Dobrá seniorům Moravskoslezského
kraje. Sešli se již podvanácté na Krajském
dni seniorů a současně oslavili 100. výročí
vzniku Československa. Starosta Dobré
a senátor Jiří Carbol zdůraznil, že starší
generace je nedílnou a váženou součástí
naší společnosti. Oslava Dne seniorů je poděkováním starší generaci za vše, co vytvořila a co dodnes přináší mladším. Na akci
byli přítomni senioři z Polska a Slovenska,
lidovecký náměstek hejtmana Jiří Navrátil
a viceprezident Seniorů ČR Petr Tojnar.
O kulturní program se postarali žáci
místní školy a taneční skupina Country
Girls z Petřkovic. Poděkování za organizaci patří předně Zlatušce Paršové.

N A Š I S E N ÁT O Ř I

Kunčar: Voliči
nedali na povídačky

Vítková: Technické
vzdělávání
■ Jak podnítit malé děti k manuálním
činnostem? I tomu se věnoval seminář,
který jsem 3. října pod záštitou Výboru
pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská
práva a petice uspořádala v Senátu.

■ Mám z výsledku obrovskou radost. Jsem
rád, že lidé v severní části Slovácka i v jižní
části Zlínska ukázali, že stále věří v dobro
a nedají se koupit za peníze. ... Jsem rád,
že se ukázalo, že lidé nedají vždy na vše,
co se píše na facebooku, ale mají svůj
vlastní zdravý rozum a úsudek a hodnotí
kandidáty spíše podle výsledku než podle
toho, co se doslechli z povídaček. ... Podle
mého je důležité navštěvovat daný region
a být viděn přímo mezi lidmi. Dobře udělaná mediální podpora v tomto případě
nestačí. Musíte mít šanci přesvědčit lidi,
že jste opravdu v jádru takový člověk, jak
o sobě při kampani tvrdíte.
Slovácký deník, 14. 10.

Volby
v Senátu
■ Na svém řádném zasedání se po senátních volbách sešel senátorský klub
KDU-ČSL a nezávislých. Jeho 15 členů
a členek mělo na programu ustavení klubu
a volbu vedení. Předsedou se po tajné volbě
stal senátor Petr Šilar, novou 1. místopředsedkyní byla zvolena senátorka Šárka
Jelínková a 2. místopředsedkyní senátorka
Anna Hubáčková. Volilo se i vedení samotného Senátu. Do klání se přihlásili kandidáti tří nejsilnějších senátorských klubů:
ODS, STAN (shodně po 18 členech, ODS
s podporou ANO) a KDU-ČSL (s 15 členy
a s podporou SEN 21). Lidovecký kandidát na předsedu Senátu, bývalý rektor
Univerzity Karlovy Václav Hampl, postoupil do 2. kola spolu s Jaroslavem Kuberou
z ODS. Vítězství ODS zajistil klub STANu,
který „zobchodoval“ podporu Kuberovi za
2 pozice místopředsedů Senátu. Na místopředsedkyni Senátu byla za klub KDU-ČSL
a nezávislí nominována a pozici obhájila
senátorka Miluše Horská.
(red)

Dnešní doba nepřeje technickým oborům. Firmy se předhánějí, aby získaly strojaře, konstruktéry a odborné pracovníky.
Každoročně je na trhu méně absolventů,
než je třeba. Předměty jako matematika,
fyzika nebo chemie zajímají stále méně
žáků. Vše se řeší novými technologiemi,
spousta věcí se zjednodušuje. Děti tráví
méně času s rodiči a prarodiči při drobných manuálních činnostech a nevědí, jak
se vrtá, piluje atd.

Setkávám se s učiteli, řediteli škol i podnikateli a vnímám problém již delší dobu.
Motivovat je třeba už děti v mateřské
školce. Zájem o techniku, manuální zručnost a komunikace jsou cílem projektu
„Technické mateřské školky“. Zapojila se
do něj také MŠ Boskovice. Jak se s dětmi
pracuje, jsme si vyslechli od paní učitelky
Ivany Havelkové. Děti mezi 6 a 11 lety jsou
nejvíce otevřeny novým věcem, rychle se
učí, objevují a zkouší.
V „Technických mateřských školkách“ ale
nejde jen o zručnost. Děti se s tématem
(lodní doprava, mosty, kola atd.) seznamují formou prezentace. Navštíví je někdo
z oboru. Zhlédnou video, dělají další aktivity. Pak dostanou to, co mají vyrobit,
proberou technické aspekty a připraví si
nářadí a materiál. Po vykonaném díle výrobek odzkouší, jestli funguje, jak má. Na
konci je prezentace před dětmi, učiteli či
rodiči.
Nejde mi o to, aby šlo více dětí na učiliště,
ale o to, aby se každé dítě umělo obsloužit v práci i doma. Na semináři vystoupili
zástupci středních, základních i mateřských škol, představili příklady dobré praxe
a s přítomnými představiteli státní správy
si vyměnili informace. Je třeba se propo-

jovat i s ﬁrmami v regionu (návštěvy pracovníků ve škole, exkurze ve ﬁrmách, praktické ukázky výroby). Děti si pak lépe představí, jak vše funguje. Důležitý je kontakt
s rodiči a širší veřejností. Šikovné učitelky
propojují techniku s hudbou, vyprávěním
a dalšími aktivitami. Jsem vděčná za to,
že jsme se v Senátu potkali z různých sfér
a propojili sebe, učitele, děti i vzdělávací
instituce.
Jaromíra Vítková
senátorka

Šilar: Na Růžovém
paloučku jubilejně
■ 20. 10. / Na Růžovém paloučku proběhlo setkání k 100. výročí republiky.
Hlavní projev měl senátor Petr Šilar.
Růžový palouček je památné místo nedaleko Litomyšle, které je od nepaměti
porostlé francouzskými růžemi. Praví se,
že vyrostly ze slz českých bratří prolitých
před jejich odchodem do ciziny. Pověsti
také říkají, že neštěstí stihne toho, kdo
by je chtěl vyplenit.
Petr Čada
asistent senátora
Petra Šilara

Kantor: Hanáci
a 100 let republiky
■ Naskytla se mi v Senátu možnost vystavovat během oslav 100 let republiky, jež se
nesly většinou v duchu sázení lip, pořádání
koncertů a dalších akcí. Přemýšlel jsem,
jak radost ze samostatného státu ukázat
pohledem Hané. Tak vznikla expozice
„Hanáci republice“. Stojí za ní práce kurátorek Broni Millé a Jaroslavy Vitoslavské
pod patronací Hanáckého folklorního
spolku (HANFOS). Hanáci se před 100 lety
vydali vlakem do Prahy osobně pozdravit
prezidenta Masaryka. Více než 50 krojovaných se vypravilo na cestu i letošního 18.
října. Slavnostně prošli Prahou, zamířili do
Senátu a setkali se tu s 1. místopředsedkyní
Senátu Miluší Horskou a dalšími kolegy
z klubu KDU-ČSL. Pozdravili i přítomné
senátory v jednacím sále během pléna
a za účasti Milana Štěcha otevřeli výstavu
národního pokladu: hanáckých krojů.
Slavnostní i pracovní blaťácké a zábečvácké kroje, zimní a letní součásti oděvu
či další doplňky si mohli zájemci prohlédnout do 2. prosince. Ukazovat krásu Hané
je pro mě velkou radostí!
Lumír Kantor
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M Y A E V R O PA

Budoucnost EU? Propojení lidí, nejen států
Křesťanskodemokratický proud by měl v Evropě udávat směr. Mluvíme-li o budoucnosti Evropské unie, nesmíme zapomínat na dvě věci. Slovy Roberta Schumana:
„Evropa bude křesťanská, anebo nebude vůbec.“ S tím jde ruku v ruce také teze
Jeana Monneta o evropském projektu: „Nespojujeme státy, ale propojujeme lidi.“
Jak to vlastně vypadá s naším členstvím v EU?

naší zahraniční politiky; vedle transatlantické dimenze a členství v NATO.

Křesťanská demokracie
pro dnešek
Druhou věcí, kterou musíme udělat, je
jasně deﬁnovat evropskou křesťanskou demokracii pro 21. století. Musíme být silnou protiváhou vůči ideologicky netolerantní až agresivní části liberalismu, který
likviduje svobodu ve jménu svobody. Tato
nebezpečná a plíživá záležitost nám dělá
problémy i mimo Evropu. Jedním z důvodů, proč militantní muslimové pronásledují křesťany, je to, že nás činí odpovědné za životní kulturu Západu s jejími
škodlivými fundamentalistickými liberálními ideologiemi.

Vlastenectví, které není
nacionalismem

Propojenost Evropy
je náš životní zájem
KDU-ČSL plně podporuje členství Česka
v EU, která je společným prostorem hodnot, míru a prosperity. Víme, že za členství
v EU není alternativa. Propojenost Evropy
je náš životní zájem. Nejsme neutrální
Švýcarsko, ani Norsko se zdroji ropy, ani
Spojené království s Commonwealthem.
Měli bychom tedy k svému postavení přistupovat realisticky. Platí, že čím méně
Bruselu, tím více Kremlu. Členství Česka
v EU je úspěšný projekt a zároveň příležitost. Jsme tranzitní země uprostřed
Evropy, ale zatím toho plně nevyužíváme.
EU je i jedním ze dvou základních pilířů
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Za stejně důležité považuji vymezení vůči
nacionalismu, abychom byli vnímáni jako
skutečně proevropská strana. Jako křesťanští demokraté jsme z principu vlastenci. Rozdíl mezi nacionalismem a vlastenectvím je zřejmý. Pro vlastence jsou
lidé z okolních zemí partneři, zatímco pro
nacionalisty jsou to nepřátelé. V této věci
existují dvě bitevní pole. Prvním z nich je
pojem suverenity, protože právě evropská
spolupráce nás dovedla k nové, tzv. sdílené
suverenitě, kterou uznal i český ústavní
soud, a tato sdílená suverenita není na
újmu národní suverenitě, naopak ji v reálném životě posiluje.

Jak dál s nadnárodní
spoluprací
Druhým bitevním polem je boj o tzv. nadnárodní metodu spolupráce, což je vynález Jeana Monneta. Nadnárodní spolupráce je pro mezinárodní vztahy to, čím
je penicilin pro medicínu. Znamená to, že
problémy se řeší společně v dohodě, transparentně v nadnárodních orgánech, a neplatí to, že každý stát může z jakéhokoliv
důvodu všechno vetovat. O tuto nadná-

rodní metodu se ve jménu suverenity členských států vede velký boj. Politici se odkazují na prezidenta De Gaulla, téma zvedá
polský premiér Morawiecki i politici jako
Marine Le Penová.

Křesťanské dilema: migrace
Tématem eurovoleb bude jistě migrace,
jež je součástí tématu bezpečnosti. Jde
o křesťanské dilema: Jak zachovat bezpečnost a křesťanský evropský způsob života v Evropě? A zároveň: Jak dostát požadavku milosrdenství? Naším úkolem je
najít náš křesťanskodemokratický přístup.
To znamená sloučit odpovědnost za bezpečnost našich občanů s křesťanským milosrdenstvím a s evropskou solidaritou.

Lidová strana = blíže lidem
Chceme, aby byla evropská spolupráce
blízká lidem. Ukazuje to nedávná veřejná
konzultace o zrušení střídání času, které
se účastnilo 4,6 milionů Evropanů, což je
rekordní devítinásobek dosavadních veřejných konzultací. Pro mnohé lidi bylo
překvapením, že Evropa chce slyšet jejich hlas. Je-li tento hlas dostatečně silný,
Evropská komise a unijní orgány se podle
toho zařídí. Celé čtyři roky jsme nedokázali s Evropskou komisí pohnout. Bylo nám
řečeno, že jsme s tímto nápadem odtrženi
od občanů apod. Pak ale evropský lid promluvil a najednou jde o jednu z nejvyšších
priorit Komise, která se dostala i do projevu Jeana-Clauda Junckera o stavu Unie.
Jsme strana lidová, a proto nás musí těšit,
že jedno z hesel evropského projektu, vymyšlené již zmíněným Monnetem, je:
„Nespojujeme státy, ale propojujeme lidi.“
Pracovat na tom, aby Evropa propojovala
lidi, je úkol hodný toho, abychom se ho
s plnou vervou ujali. Propojování lidí je
to, co udělá Evropu bezpečnou a co nám
zajistí mír. Jako nám ho zajistilo v posledních sedmdesáti letech.
Pavel Svoboda
lídr kandidátky KDU-ČSL
ve volbách do Evropského parlamentu

M Y A E V R O PA

Tváří evropských lidovců
bude Manfred Weber
Bělobrádkovo NE populistům

Férový a inspirativní souboj mezi
Manfredem Weberem a Alexandrem Stubbem
se odehrál na sjezdu v Helsinkách.

Ještě než se naplno rozjede příprava
kampaně pro volby do Evropského
parlamentu v květnu 2019, sešli se
v Helsinkách zástupci všech členských
stran Evropské lidové strany (EPP), tedy
i KDU-ČSL, a zvolili svého kandidáta na
pozici příštího šéfa Evropské komise.
Suverénně zvítězil Manfred Weber
z bavorské CSU.
■ 8. 11. / Sjezdu EPP v Helsinkách se
zúčastnilo 758 zástupců bezmála 50
členských stran ze 27 zemí (za KDU-ČSL
10 delegátů). Hlavním cílem kongresu
byla volba vedoucího kandidáta: politika, kterého EPP navrhne za předsedu
Evropské komise, pokud v evropských
volbách obhájí pozici nejsilnější strany.
I když hlavní slovo v EU mají členské země,
jejichž prezidenti či premiéři zasedají
v Evropské radě, je šéf Evropské komise
silná politická ﬁgura. Tím spíše je důležité, aby byl lidovecký kandidát zvolen
demokraticky.
Za silnějšího kandidáta byl považován
Manfred Weber z bavorské CSU, který
vede poslance EPP v Evropském parlamentu a má pověst zdatného vyjednavače, který umí hledat kompromis. V projevu zdůrazňoval křesťanské hodnoty,
od kterých se Evropa až příliš odvrátila. Jeho hlavním tématem bylo zastavení nekontrolované migrace a posílení
ochrany hranic. Weberovým vyzyvatelem byl Alexander Stubb, charismatický
bývalý ﬁnský premiér, dnes viceprezident Evropské investiční banky. Stubb

se do souboje zapojil později, ovládl
sociální sítě a svým energickým vystupováním oslovil mnohé i v Helsinkách.
Mluvil o výzvách tzv. robotizace a o tom,
že Evropa musí investovat do vědy a vzdělání. V rámci EPP patří spíše k liberálnímu křídlu. Závěrečná debata a oboustranně férový souboj obou kandidátů
byly vrcholem sjezdu. Na obou byla
vidět chuť vyhrát; formát debaty i možnost bezprostředně reagovat je motivoval k lepším výkonům. Mluvilo se o euru,
migraci, jednotné Evropě, politice pro
venkov i důsledcích nástupu umělé inteligence. Od Stubba čekali zajímavé vystoupení všichni, tím spíše pro ně byl překvapením skvělý výkon M. Webera. Výsledek
byl jednoznačný: Weber získal 492 hlasů
(80 %), Stubb jen 127 hlasů delegátů.

Nutnost bojovat s populismem zmínil v projevu i předseda KDU-ČSL Pavel
Bělobrádek: „Nemůžeme jen populisty
a extremisty kritizovat a nenabízet reálná
řešení. Nemůžeme ignorovat témata,
u kterých nabízejí falešně jednoduchá,
nereálná a absurdní řešení, ale musíme
tato témata sami uchopit a řešit je lépe.“
Pokud mají křesťanští demokraté zůstat
v Evropě hybnou silou, musí spolu umět
diskutovat uvnitř, ale navenek být jednotní
a uvěřitelní. V opačném případě nahrávají vnitřním i vnějším nepřátelům, kteří
si přejí slabou či ještě lépe žádnou EU.
Velký ohlas vzbudilo vystoupení Angely
Merkelové, která připomněla výročí 1. světové války a v hluboké pokoře vyznala
odpovědnost Německa za oba světové
konﬂikty. Tuto odpovědnost vnímá jako
zodpovědnost za budoucnost Evropy,
o kterou musíme usilovat všichni společně
– od komunálních po evropské politiky.
„Nadcházející evropské volby budou jedny
z nejtěžších v historii. Nenechme se vyprovokovat k vyčleňování, šíření nenávisti či
špatných a falešných zpráv,“ varovala.

Weber kontra Babiš a Zeman
Co Weberovo vítězství znamená z pohledu
českých zájmů? Rozumí naší zemi a zná
naše problémy? Připomeňme si slova,
která pronesl na sjezdu KDU-ČSL v květnu
2017: „Pan Babiš opovrhuje politiky a říká,
že chce tuto zemi řídit jako ﬁrmu. Chová
se, jako by tuto zemi vlastnil. Skutečný
politik musí pracovat pro svou zemi, ne
pro sebe. (…) Prezident Zeman na setkání
s Vladimírem Putinem žertuje o likvidaci
kritizujících novinářů. V Rusku jich bylo
přitom od roku 1990 zabito více než 360.
Takové vtipy o základních evropských svobodách by měl prezident jednoznačně
odmítnout. Úřad, který předtím zastával
Václav Havel, si zaslouží větší respekt.“

Sjezd v Helsinkách byl pro mě především
silný zážitek společenství, inspirativních
osobností i společných hodnot křesťanské demokracie. Často se zdá, že je nás
v naší kotlině jen málo, kdo tyto hodnoty
sdílíme. O to víc povzbudí vědomí, že
v Evropě jde o vůdčí sílu. A tohle povzbuzení bude při přípravě na důležité evropské volby ještě třeba!
Markéta Filipová
zahraniční tajemnice KDU-ČSL
a místopředsedkyně Mladých lidovců
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POMOC UPRCHLÍKŮM

Šojdrová: Pomozme dětským obětem války
Poslankyně Evropského parlamentu
za KDU-ČSL přišla v září s iniciativou
pomoci syrským dětem postiženým
válkou v Sýrii. Úsilí, jemuž se dostalo
značné publicity, pokračuje. Dejme
slovo přímo paní europoslankyni.

povinných kvót jako země, která bere
dobrovolnou solidaritu vážně. I pro nás
europoslance by posléze bylo jednodušší
pozici ČR hájit. Pokud budeme na všechny
žádosti o pomoc s řešením uprchlické krize
odpovídat jen „ne, nepřijmeme jediného
uprchlíka“, budeme Evropě a celému světu
pro smích.“

Jak vypadá
situace v Řecku?

„Konﬂikt v Sýrii přeměnil více než 5,5
miliónu mužů, žen a dětí v uprchlíky.
Občanská válka pokračuje sedmým rokem.
Ze země prchají jednotlivci i celé rodiny.
Nám, kteří nežijeme na Blízkém východě,
je tato válka a s ní spojená uprchlická krize
vzdálená a abstraktní. Lidé ale nejsou
lhostejní vůči těm, kdo utíkají před hrůzami války. V České republice existuje společenská poptávka po řešení uprchlické
krize solidárním přístupem. Od naší strany
se očekává osobní lidská angažovanost –
solidarita.
Nedůvěra vůči islámu není odůvodněná
v případě bezbranných dětí. Proto navrhuji, aby právě jim byla směřována naše
pomoc. Jsme zemí, které pomáhal Brit
Nicholas Winton. Rodiče posílají své děti
jako první, chtějí je zachránit. Mám starost o děti, které si samy pomoci nemohou. Viděla jsem je. Vím, že podobně jako
já uvažuje řada dalších lidí i u nás v České
republice. Česká republika má navíc dobré
zkušenosti s náhradní rodinnou výchovou.
Působí zde i řada charitativních organizací, které opakovaně vyjádřily ochotu se
na této péči podílet.
V těchto měsících se mezi členskými státy
a EP projednává revize Dublinského nařízení. Česko by na těchto jednáních získalo silnější pozici pro naše odmítnutí
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■ 30. a 31. 10. / Michaela Šojdrová
v doprovodu Martina Rozumka, ředitele
Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU),
jednala se zástupci řeckých úřadů, které
mají na starosti migraci, azylovou politiku
a nedoprovázené děti-uprchlíky. Setkali se
s představiteli mezinárodních organizací,
které pomáhají Řecku zvládat krizovou
situaci v uprchlických zařízeních na ostrovech i na pevnině (UNHCR, IOM). Navštívili
azylový dům pro nezletilé bez doprovodu
v Athénách. „Požádala jsem o schůzku ministra vnitra a budu žádat o schůzku i premiéra
Andreje Babiše. Ráda bych jim jako prvním
předala informace o výsledcích jednání. Není
vhodné je informovat přes média. Výsledek

cesty vnímám velmi pozitivně. Řecké úřady i mezinárodní organizace nám vyšly maximálně vstříc
a jsou připraveny navázat okamžitou spolupráci s českou stranou,“ popisuje jednání
Šojdrová. Řecké úřady i mezinárodní organizace zajímalo hlavně to, zda se o nedoprovázené děti Česko umí postarat. „Řekové
velmi pozitivně reagovali na to, že v České
republice existuje funkční systém pro přijetí
nedoprovázených dětí – cizinců, a hlavně na
to, že na tyto děti čekají rodiny, které jsou
připraveny si je vzít do péče. Řecká vláda
potřebuje hlavně před začátkem zimy uvolnit
kapacity v přeplněných táborech,“ komentoval výsledek cesty Martin Rozumek.

Proč by měli Češi pomoci
syrským dětem?
Protože jsou solidární a nejsou lhostejní k utrpení druhých. Naše společnost mnohokrát prokázala schopnost soucitu a pomáhala lidem v krajní nouzi. Ve 20. letech
jsme pomohli lidem, kteří prchali před ruskými bolševiky, ve 30. letech uprchlíkům
z nacistického Německa, koncem 40. let Řekům a v 90. letech utečencům před hrůzami balkánských válek, mezi nimiž byly i tisíce bosenských muslimů. Kdybychom
nepomohli, mnoho z těchto lidí by zemřelo. Občané při různých veřejných sbírkách opakovaně dokazují, že jsou solidárním a lidsky cítícím národem. Tato pomoc
je plně v souladu s dobrou ekonomickou kondicí ČR i s českou národní povahou,
která rozhodně není sobecká.
• O jaké děti by šlo? Přijal by se konkrétní počet nedoprovázených dětí (např.
50) – sirotků – z řeckých uprchlických táborů, na základě usnesení vlády pro
ministerstvo vnitra.
• O jakou pomoc by šlo? Žádosti nedoprovázených dětí o mezinárodní ochranu
by se posuzovaly v Řecku. Úspěšným žadatelům by byla poskytnuta doplňková
(dočasná) ochrana (rozhodovalo by ministerstvo vnitra).
• Kdo to zaplatí? Akt by byl realizací dvoustranné spolupráce mezi Českem
a Řeckem. Finanční krytí by poskytl Azylový, migrační a integrační fond EU.
• Jak zabránit zneužití? Je nutné zajistit, aby nedošlo ke zneužití institutu sloučení rodiny v rámci doplňkové ochrany pro další rodinné příslušníky v zájmu získání mezinárodní ochrany. V případě žádosti rodinných příslušníků, kteří požádají
o sloučení, by došlo k navrácení dítěte rodinným příslušníkům zpět, tedy mimo ČR.

100 LET REPUBLIKY

Říp 2018
přes 200 lidovců
oslavilo 100 let
Čs. republiky
Lidovci vždycky stojí
na straně republiky
a demokracie!
28. října jsme oslavili 100 let od vzniku
prvního demokratického státu na našem
území! K této příležitosti jsme se v sobotu 20. října vydali s lidovci ze všech koutů
naší země na Říp.
Historie lidovců je s historií naší země pevně a neoddělitelně spjata. Lidovci vždy stá-

li na straně republiky a demokracie. Byli
s ní v dobrých i zlých časech. Když republika prosperovala, lidovci mohli svojí politikou pomáhat rodinám a potřebným. Když
republika byla pod útlakem totalitních režimů a národ hodnotově a morálně umíral, umírali i lidovci.
Československo již neexistuje. Ale to neznamená, že na něj nebudeme vzpomínat a nebudeme mít mnohé ideály a hodnoty masarykovské republiky stále v sobě. Byli tu lidé,

kteří nechtěli existenci nezávislého státu
Čechů a Slováků. Odsuzovali ho. Chtěli, ať
zmizí. Ale nepovedlo se jim to.
A to máme s republikou také podobné.
Mnozí chtějí, ať zmizíme. Ale já můžu slíbit jedno. My také nezmizíme! My vytrváme a budeme nadále hájit naše křesťansko-demokratické hodnoty.
My jsme tu pro lidi a skutečně jim sloužíme.
Pavel Bělobrádek
předseda KDU-ČSL
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KRÁSNÉ VÁNOCE
A DOBRÝ NOVÝ ROK 2019 !

Ať nic nezaspíte,
ať se ničeho nebojíte!
Váš Nový HLAS

Křížovku nám poslal pan Karel Břečka. Děkujeme. Tajenku posílejte na adresu redakce nebo na hlas@kdu.cz.
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