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PŘ I SPĚJ TE, PR OS Í M, NA NOVÝ H LAS !
Jsme nejspolehlivější
zdroj informací
o křesťanské demokracii.
Vycházíme 5x ročně , máme 24 stran,
průměrné náklady na 1 číslo činí 200 000 Kč.
Skládají se z plateb za tiskárnu, za doručení
do schránek, za graﬁcké zpracování, za přípravu
textů i plakátů, za úpravu fotograﬁí atd.
Příspěvkem 300 Kč pomůžete udržet
naši existenci během celého roku.
Příspěvkem 500 Kč pomůžete doručit
Nový HLAS na nová místa a k novým čtenářům.
Číslo účtu pro registrované členy KDU-ČSL:
2501711539/2010 (do zprávy pro příjemce
uveďte název své místní organizace).
Číslo účtu pro naše sympatizanty:

1942993389 / 0800

Děkujeme předem za Vaši štědrost!
www.novyhlas.cz

STAŇTE SE I VY ODBĚRATELI NOVÉHO HLASU!
Možná nedostáváte Nový HLAS pravidelně. Chcete nás číst pravidelně? Vycházíme 5x ročně zdarma.
Objednejte si nás jedním ze 3 způsobů:
• e-mailem na: hlas@kdu.cz
• SMSkou na čísle: +420 731 694 622
• na poštovní adrese: Nový HLAS – redakce, Palác Charitas, Karlovo nám. 5, 128 01 Praha 2
Pošlete nám prosím své jméno, příjmení, ulici, číslo popisné, město a PSČ, popřípadě i Váš e-mail.

NOVÝ HLAS – spolehlivé informace, inspirativní komentáře
Chcete sledovat politické dění křesťanskodemokratickou optikou? Co nás čeká v neklidném roce 2021? Schyluje
se ke změně na politické scéně? Chcete znát detaily? Chcete se zapojit do diskuse nad směřováním naší republiky?
Mnohé napoví další číslo Nového HLASu, které vychází začátkem června 2021.

Čtěte Nový HLAS!

SLOVO MARIANA JUREČKY

Ať už se děje cokoliv,
budoucnost je
v našich rukou
Vážené čtenářky, vážení čtenáři Nového HLASu,
kolikrát jste o KDU-ČSL slyšeli: „Program dobrý, ale ten marketing...“? Ano, KDU-ČSL dokáže díky svému ideovému a hodnotovému zakotvení zformulovat kvalitní programovou nabídku.
Ale s tím, aby se dostala pod kůži voličům, aby je přesvědčila,
je to slabší.
KDU-ČSL čerpá z křesťanského sociálního učení, z konceptu sociálně-tržního hospodářství a z dědictví politického konzervatismu.
Máme poklad zkušeností stoleté státotvorné strany. Začít programem, obsahovou stránkou politiky, je logické. A právě na program
jsme se soustředili na začátku vyjednávání koalice SPOLU. Už na
podzim jsme požádali odborné komise, aby sestavily hlavní programové priority. Vytvořili jsme programové týmy, které vstoupily do jednání s kolegy z ODS a TOP 09 a začaly tvořit program
naší koalice. Celkem deset týmů pracovalo od začátku prosince
2020 do konce února 2021. A lidovecký otisk v programu koalice SPOLU je opravdu výrazný. Od tradiční podpory rodin, dobré
důchodové reformy, dostupného bydlení, přes štíhlý a digitalizovaný stát a jasné ukotvení v EU a NATO až po ochranu životního prostředí.

Program: sociální a ekologické
svědomí SPOLU
Myslím, že KDU-ČSL by měla být sociálním a ekologickým svědomím středopravé koalice SPOLU. Právě proto chceme rodinu na
prvním místě a efektivní pomoc potřebným, kvalitnější a moderní
výuku ve školách, dostupnou kulturu a sport; odpovědné hospodaření státu a přehledné a nízké daně. Výzvami přítomnosti
jsou kvalitní zdravotnictví s dostatečnými kapacitami a komfortem pro pacienty; zdravá voda v krajině a pro lidi; ochrana životního prostředí, adaptace na změnu klimatu, odpovědné hospodaření v zemědělství, bohatý život na venkově a kvalitní potraviny;
dostupné bydlení pro všechny a podpora výstavby bytů; sebevědomá a jasná zahraniční politika v rámci EU a NATO nebo dokončená dálniční a železniční síť a efektivní doprava.

Kandidátní listiny: šance a příležitosti
Odpovědně jsme přistoupili k tvorbě společných kandidátek. Co
bylo klíčem? Jednak dlouhodobá síly strany v daném kraji, jednak výsledek posledních voleb do Poslanecké sněmovny. V současnosti má KDU-ČSL 10 mandátů a v koalici SPOLU usilujeme
o 16 mandátů. ODS, KDU-ČSL a TOP 09 mají teď dohromady
42 mandátů, naším společným cílem je 64 mandátů. KDU-ČSL
má tři krajské lídry (Vysočina, Olomoucký a Zlínský kraj) a celkem 16 volitelných míst na kandidátkách. Šanci získat tři mandáty máme v Jihomoravském kraji. Ke dvěma směřujeme na
Vysočině, ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. V Libereckém,
Ústeckém a Karlovarském kraji je náš kandidát těsně za volitelným místem. Volitelní jsou naši lidé i v krajích, kde dlouhou dobu

nemáme poslance (Plzeňský a Středočeský kraj). Skládání kandidátky je vždy velmi citlivou záležitostí. Všechny tři strany musely
pro společnou dohodu udělat bolestivé kompromisy. Volby mají
koneckonců v rukou ti, kdo přijdou k volbám. Svoji preferenci
mohou vyjádřit nejen výběrem konkrétního volebního lístku, ale
i výběrem konkrétního kandidáta.

Financování a spolupráce
Třetím bodem je koaliční smlouva, která udílí všem třem stranám práva, povinnosti a závazky, deﬁnuje základní principy spolupráce a programové hodnoty. Klíčovým poselstvím je: Jdeme
do toho SPOLU před volbami i po volbách. Nespojujeme se,
abychom se rozplynuli v jedné straně. Chceme všichni posílit,
ale přitom si uchovat vlastní svébytnost. Počet volitelných kandidátů úzce souvisí s ﬁnancováním kampaně. Poměr, podle kterého
jsme postupovali, je: ODS 55 %, KDU-ČSL 25 % a TOP 09 20 %.
Koalice může celkově na volební kampaň podle zákona o ﬁnancování politických stran, vyhradit 90 milionů Kč. Na KDU-ČSL
z toho připadá 22,5 milionů.

Situace není nikdy bezvýchodná
Vážení členové KDU-ČSL, přátelé lidovecké politiky, naše společnost a republika se nacházejí ve složité situaci. Dopady pandemie koronaviru jsou u nás jedny z největších na světě. Vysoký
počet mrtvých, zdravotnictví na pokraji svých možností, nejdéle
uzavřené školy v Evropě, zvyšující se počet lidí v sociální nouzi.
Všeobecná nedůvěra vůči státu a skepse se šíří jako lavina celou
českou společností. Šel jsem ke kořenům a vzpomněl jsem si
na větu Marka Orko Váchy: „Minulost nikdy není překážkou
budoucnosti.“ To je pro mě heslo křesťanů, kteří se angažují
v politice. Ať už se stalo cokoliv, ať už se situace jeví jako bezvýchodná, budoucnost je v našich rukou. Úkolem strany opírající
se o křesťanské hodnoty má být šíření tohoto poselství.
Udělejme každý z nás, podle svých schopností a možností, maximum, abychom situaci v naší zemi změnili k lepšímu. Záleží na
každém z nás, jak se k tomu postavíme. Vnášejme to do svých
slov a činů v dalším půlroce, sami i v koalici SPOLU.
Držme si palce a Zdař Bůh.
Marian Jurečka
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Z REDAKČNÍHO STOLU

Co uděláme teď pro lidi?
„Politika se netýká našich hlubokých přesvědčení, ale toho, co budeme dělat teď.“ Půl roku
před volbami je tohle rozlišení Jana Sokola
velmi užitečné. Lidé jdou za tím, kdo jim tady
a teď slíbí něco dobrého. Tradičně dobrá politika není plná neužitečných slov, ale pomáhá
lidem udržet živobytí a zbavuje je zbytečných
břemen. Toto číslo HLASu ukazuje, že naši politici umějí
pomáhat a jsou přitom i kreativní. I za ztížených podmínek
hájíme svobodu, řád a sociální spravedlnost proti nesmyslným omezením a chaosu. Rozbíhající se očkování slibuje normálnější život. Kéž se naděje s ním spjaté naplní. Ať se vám
všechno zlé kolem čínské chřipky vyhýbá. Buďme obezřetní
– kvůli sobě, svým blízkým, lékařům a sestrám, kteří teď
dostávají opravdu zabrat.
Pavel Mareš
šéfredaktor

„Hejtmani, zařiďte to!“
„Kdybyste jen viděli, jak probíhají hovory se zástupci
ústředního krizového štábu ... to je zmatek nad zmatek. Něco se vymyslí, mediálně se to odprezentuje –
a my pak máme dva dny na to, abychom to realizovali, přestože je to naprosto nereálné. (...) Řekne se:
Hejtmani, zařiďte to. Peníze na to nedostanete, čas
na to nemáte a zítra to platí. A pokud to neplatí, je
to váš problém...“
Hejtman Jan Grolich,
Otázky VM, Česká televize 8. 12. 2020.
O vakcinaci na jižní Moravě čtěte na str. 6 a 7.

Svíčky pro andělské děti
Ztráta dítěte je pro rodiče těžký okamžik a nesmírná bolest.
V Brně jsme těmto rodinám chtěli přinést útěchu a vybudovali
jsme pietní místo pro andělské děti, které odešly dříve, než se
stihly narodit, nebo brzy poté, co na svět přišly. Poté, co se chvíle
nadějného očekávání promění v drama, to může být pro rodiče
místo rozloučení, ale i smíření. Důstojné rozloučení je cestou, jak
se se ztrátou dítěte vyrovnat. Pochování dětských ostatků z jakéhokoliv stádia vývoje je v České republice možné díky lidovecké
novele zákona až od roku 2017.
Je myslím naší povinností taková místa vytvářet. V Brně jsme
vyslyšeli podněty přímo od rodin a od neziskových organizací,
které těmto rodičům pomáhají. Kromě místa tiché vzpomínky
vzniklo pohřebiště a rozptylová loučka. Dominantou je kříž vyrobený kameníkem na základě architektonického návrhu. Na pohřebišti kolem kříže pochováváme i zesnulé děti, které si rodiče po
samovolném potratu v brněnských nemocnicích nepřevezmou.
Dítě je dar. Roste a probouzí se v něm život, a i když trvá jen několik měsíců, zaslouží si důstojné rozloučení.
S rodinou jsme šli v prosinci společně andělským dětem zapálit
svíčku. Když jsme přišli, hořelo u kříže patnáct svíček. Za každou z nich je jedinečný lidský příběh. Jsem rád, že se mohou díky
tomuto pietnímu místu vyprávět, a děkuji všem, kdo se na jeho
vzniku spolupodíleli.
Petr Hladík
místopředseda KDU-ČSL
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Senátor Lumír Kantor s jedním z koledníků.

Tříkrálových 21 779 Kč v Senátu
Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí uspořádal již podesáté
Tříkrálovou sbírku. S ohledem na epidemická opatření proběhlo
vše skromněji, ale i tak se vybralo 21 779 Kč. Pro senátory a senátorky je sbírka způsobem, jak pomoci nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni... Peníze pomůžou
Arcidiecézní charitě Praha v Domově seniorů sv. Václava ve Staré
Boleslavi a Farní charitě Kolín, v zahraničí potřebným v Bělorusku
a sociálně slabým studentům v Albánii. Tříkrálovou sbírku podpořil videem i Marian Jurečka. „Vyspělá společnost se pozná podle
toho, jak kvalitně se umí postarat o své nejslabší členy,“ zdůraznila předsedkyně klubu Šárka Jelínková.
Petra Klechová,
tajemnice senátorského Klubu
KDU-ČSL a nezávislí

„Děkujeme za vše“
„Dne 4. ledna zemřel ve věku 87 let dlouholetý člen lidové strany
Vilém Fránek (1933–2021),“ upozornil nás historik Michal Pehr
a pokračuje: „Jeho otec Antonín Fránek (1900–1982) byl strojní
zámečník a významný činovník katolických odborů, Orla a ČSL,
v letech 1945–1948 člen Parlamentu, po únoru 1948 tvrdě pronásledován novou mocí, v letech 1950–1960 vězněný za protikomunistický odboj ve skupině Modrý štít. Vilém Fránek byl v letech
1945–1948 aktivní člen katolického Skauta. Protože nemohl studovat, vyučil se puškařem ve Strakonicích. Od r. 1955 až do 90.
let pracoval ve Zbrojovce Brno. Po listopadu 1989 vstoupil do ČSL
v Rájci-Jestřebí, kde je dnes zastupitelem za KDU-ČSL jeho syn.“
Upřímnou soustrast rodině i všem, kdo ho znali! Ivana Váňová,
krajská tajemnice v Moravskoslezském kraji, nás o měsíc později
informuje: „7. února 2021 zemřela sestra Ludmila Veselá, dlouholetá mořkovská zastupitelka a radní a předsedkyně Společnosti
katolického domu Mořkov. Po roce 1989 se zasloužila o vrácení
Orlovny místním Orlům. Byla vášnivou turistkou a neúnavnou
organizátorkou zájezdů do Chorvatska. Liduško, ať tě Pán přivítá ve svém království. Děkujeme ti za vše a nikdy na tebe nezapomeneme.“
(red)

Výjimky jsou rizikem
„Splní-li výrobce z jakékoli země podmínky registrace a prověření Evropskou lékovou agenturou tak
jako výrobci ostatních vakcín, pak je jejich použití
v pořádku. Dělat výjimky pro vakcíny z Číny nebo
Ruska považuji za riziko pro naše občany.“
Marian Jurečka,
3. 3. 2021

FOTOOHLÉDNUTÍ ZA COVIDOVOU ZIMOU

Na jižní Moravě díky Janu Grolichovi putují
do domovů pro seniory TABLETY ZE ŠUPLÍKU.
Senioři se tak propojí se svými blízkými.

Kvalitní ochranné pomůcky nevyrábějí jen v Číně,
ale i v chráněné dílně v Broumově. Povzbuzení tam přivezl
Tomáš Zdechovský. O rozpočtu EU čtěte na str. 19.

Rodinné štěstí není samozřejmé. Pavla Golasowská ví o tom,
jak se v covidové době zhoršila situace v některých rodinách.
Čtěte její text k problému domácího násilí na str. 11.

Na „Červenou středu“ 25. listopadu 2020 se díky
spolupráci IKDP, ČBK, ERC a FŽO konala konference
o pronásledování křesťanů. Jak jinak než on-line.

Jihomoravským volebním lídrem je starosta
Bučovic Jiří Horák, zde s milým zvířátkem při
Tříkrálové sbírce. Mapa s kandidáty na str. 12–13.

Respirátory aneb drobná pomoc místopředsedkyně
Senátu Jitky Seitlové Armádě spásy, Charitě v Přerově
a Elim Hranice. „Ať dobře slouží a držte se!“

Vsetínská nemocnice bude mít magnetickou
rezonanci, jako ostatní nemocnice Zlínského kraje.
Exhejtman Jiří Čunek může mít poprávu radost.

Hleďme do budoucna s nadějí. Jako loni poslanec Kaňkovský
při sázení stromků na Vysočině po kůrovcové pohromě!
O jeho návrhu na práci z domova více na str. 10.
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LOCKDOWN
a čtyři pilíře očkování
V půli března, kdy se tiskne Nový HLAS,
prožívá celé Česko nejtvrdší uzávěru
od počátku pandemie onemocnění
COVID-19. Lidé až na výjimky nesmějí
cestovat z jednoho okresu do druhého,
zpátky ze škol domů se vrátily děti,
pomalu se začíná testovat v podnicích.
Světlem na konci tunelu je očkování.
Jak je na očkování připraven Jihomoravský
kraj? Hejtman Jan Grolich si vytkl cíl proočkovat do konce letošního srpna 70 % lidí
v Jihomoravském kraji. Organizace očkování tu stojí na čtyřech pilířích:
(1) OČKOVACÍ MÍSTA A MOBILNÍ TÝMY
pod krajskými, městskými a fakultními
nemocnicemi, které zvládnou naočkovat
až 2500 lidí denně.
(2) Hlavním pilířem jsou VELKOKAPACITNÍ OČKOVACÍ CENTRA, která naočkují 7500–10 600 lidí denně!
(3) Třetím pilířem jsou PRAKTIČTÍ
LÉKAŘI a další AMBULANTNÍ SPECIALISTÉ. V Jihomoravském kraji se do očkování hodlají zapojit 2/3 praktiků. V číslech: 3500 až 7000 dávek denně. Toto

řešení vyhovuje seniorům, kteří se často
jinde než u svého lékaře, kterého znají,
očkovat nechtějí. Praktičtí a ambulantní
lékaři jsou důležití i kvůli očkování nepohyblivých pacientů. Naočkovat tuto skupinu našich spoluobčanů je důležité, protože imobilní osoby musí během epidemie
oželet návštěvy příbuzných a přátel a více
než jiní trpí sociální izolací.
(4) Doplňkovým pilířem jsou DALŠÍ SUBJEKTY, které se budou chtít zapojit.

Dezinformace kolem očkování
Pandemie čínské chřipky (COVID-19)
v řadě ohledů zastavila světové dění.
Leteckou dopravu na jedné a časté
osobní kontakty na druhé straně. Kvůli
sociálním sítím se zároveň bleskovou
rychlostí šíří fámy, dezinformace, polopravdy i nesmysly. To vše páchá škody.
Je dobré zachovat chladnou hlavu a mít
spolehlivé informace. Profesor biochemie a prorektor UK Jan Konvalinka píše
v Katolickém týdeníku o dvou nejrozšířenějších poplašných zprávách: 1) Vakcíny
by měly obsahovat DNA, které změní
naše geny. 2) Vakcíny by měly obsahovat buňky z potracených lidských plodů.
1) DNA není RNA
Žádná známá vakcína s naší DNA nic
neudělá. Dezinformátoři sázejí na neinformovanost a na podobnost zkratek
DNA a RNA. Některé vakcíny totiž obsahují ribonukleovou kyselinu (RNA). Ta se
ovšem do našeho těla dostává i s chřipkou
nebo rýmou. Do jádra našich buněk, kde je
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DNA, se nedostane a s dědičnou informací
nic neudělá. Využít RNA je naopak chytrý
trik, který našemu tělu pomáhá obelstít
koronavirus a vyhnout se tak nebezpečí,
které přináší (více KT 1/2021).
2) Vakcína neobsahuje buňky
z potracených plodů
Žádná vakcína neobsahuje jedinou buňku
z potracených lidských plodů. To říká jak
prof. Konvalinka, tak olomoucký biskup
Antonín Basler, zodpovědný v rámci ČBK
za oblast bioetiky: „Výroba očkovacích
látek proti covid-19 nebyla spojena s provedením nových potratů. Vakcíny samotné
také neobsahují žádné buňky plodu“
(ČBK, 22. 12. 2020). Většina dostupných
vakcín byla vyvinuta s pomocí eticky problematického materiálu, kdy se používají fetální buněčné linie HEK 293 a PER.
C6, jež vznikly odebráním buněk z těla
dvou plodů uměle potracených v roce
1972 a 1985. Tyto buňky, a to je důležité,
se mohou množit donekonečna a slouží

Suma sumárum: kraj je připraven a nechce, aby lidé museli čekat. Maximální
kapacita očkovacích míst bude vždy větší
než předpokládaný počet vakcín, které
Jihomoravský kraj dostane. Jeden měsíc
může být vakcín málo a naopak v dalším
měsíci se nahrnou. Proto je třeba reagovat rychle. Očkování je dobrovolné, ale
lze ho jednoznačně doporučit. Kraj připravuje vlastní propagační kampaň a má
důvěru v to, že když lidé dostanou dost
informací, nebudou se bát. Jan Grolich
s energií sobě vlastní uzavírá: „Že to nepůjde? U nás v kraji to zvládneme! Chystáme
se tak, aby nás nic nezdržovalo. Tempo
může udávat jenom rychlost dodávky
vakcín. Všechno ostatní musí fungovat.“
(red)

dodnes pro řadu vědeckých a lékařských účelů. A. Basler na základě dokumentů Papežské akademie pro život
a Kongregace pro nauku víry říká: „Pokud
není k dispozici jiná vakcína a pokud
existuje nebezpečí závažného ohrožení zdraví, je morálně přípustné dát
se očkovat nebo očkovat jiné, a to i vakcínou vyvinutou s použitím buněk získaných morálně problematickým způsobem.“ Bez tohoto materiálu bychom
neměli ani vakcínu proti zarděnkám, ani
velmi účinné léky proti nádorům.
3) Očkováním chráníme druhé
Mnozí dezinformátoři tvrdí, že covid
je jen chřipečka, a vyzývají, aby se lidé
neočkovali. KDU-ČSL 4. prosince ústy
poslance Víta Kaňkovského ve Sněmovně
dobrovolné očkování doporučila. Ze dvou
důvodů: ochráníme jím sebe a zároveň
ochráníme zranitelné osoby kolem nás.
Důležité je i to, že vakcinaci zajistí občanům stát a že bude bezplatná.
Pavel Mareš
šéfredaktor NH

BOJ PROTI COVIDU V TERÉNU

Očkování pro nepohyblivé seniory Poděkování
V B R N Ě N E Z A P O M N Ě L I N A T Y, N A K T E R É V L Á D A Z A P O M N Ě L A

Při očkování nepohyblivých osob v Brně
pomáhají městské mobilní týmy.

Očkování proti covidu je příležitostí, jak
ochránit nejohroženější skupiny obyvatel i jak se postupně vracet k normálnímu fungování společnosti. Ale aby
vakcinace mohla pomoci, musí být co
nejdostupnější.
Bohužel, centrální registrace občanů nad
80 let tomu nenasvědčovala. Jen málokterý senior byl schopen složitým procesem registrace projít sám. S registrací
pomáhali často rodinní příslušníci, praktičtí lékaři nebo byly zřízeny speciální
poradenské linky (i u nás v Brně jsme
jednu zřídili). Registrace ale není vše.
Když už zájemci projdou registračním procesem, řeší, jak se dopravit na konkrétní
očkovací místo v přiděleném termínu.
Proto jsme se v Brně rozhodli, že všem seniorům, kteří už prošli centrální registrací
a nemají jinou možnost, jak se do očkovacího centra dopravit, nabídneme dopravu
do očkovacího centra pomocí městské
služby SeniorBus. SeniorBusy jsou v Brně
připraveny odbavit zájemce o očkování
přednostně (normálně slouží seniorům
k cestám na nákup, na poštu nebo k lékaři).
Mezi seniory staršími 80 let je ale spousta
osob nepohyblivých a odkázaných na
pomoc druhých a i mezi nimi je řada
zájemců o vakcinaci. Koronavirus těmto
lidem často zásadně omezil kontakt s rodinou a blízkými, kteří se je bojí navštěvovat,
aby je nevystavili riziku nákazy. Těmto
lidem jsme se rozhodli pomoci skrze očkování přímo v jejich domácnosti. Zapojili
jsme městské hospicové mobilní týmy.

Aby mohli lékaři z těchto týmů očkovat
zájemce přímo v domácnostech, bylo
třeba získat potřebná oprávnění. To se
nám podařilo díky spolupráci s městskou
Nemocnicí milosrdných bratří.
Další komplikací byly očkovací látky.
V době vzniku tohoto textu jich je stále
nedostatek. Dlouho jsme čekali na látku,
jež by se dala snadno převážet. Začít
s očkováním v domácnostech jsme chtěli
už s vakcínou Moderna, ale to nám zakázal
Státní ústav pro kontrolu léčiv, navzdory
pomoci i tlaku poslance Víta Kaňkovského.
Museli jsme čekat na vakcínu AstraZeneca.
Mobilní očkovací týmy musí u každého
zájemce počkat minimálně 30 minut, jestli
se u něj neprojeví alergická reakce. Denně
se tak jednomu týmu podaří očkovat 6–8
zájemců.
Celkem fungují 2 očkovací týmy. Pro nepohyblivé seniory jsme zřídili speciální telefonní linku, na které si mohou očkování
jednoduše domluvit a nemusí se nikde složitě registrovat. V době psaní článku jsme
evidovali zhruba 300 zájemců o domácí
očkování z řad nepohyblivých seniorů.
Jsem rád, že se nám z úrovně města
podařilo vyřešit problém, na který vláda
nemyslela. Pro nepohyblivé seniory je kontakt s blízkými často největší radostí na
sklonku života a tu jim koronavirus hodně
zkomplikoval. I proto doufám, že se podaří
všechny zájemce naočkovat co nejrychleji.
Petr Hladík
náměstek brněnské primátorky
a místopředseda KDU-ČSL

zdravotníkům
Víte, co je silnější než koronavirus? Láska.
Láska lidí, kteří jsou v první linii a pracují pro nás. Víte, kolik zdravotníků si
vybralo v posledních dnech svou dovolenou? Víte, kolik zdravotníků, kteří pracují
denně v první linii, zavírali umírajícím
lidem oči? Zdravotníků se nikdo neptá,
zda mají čas plakat. Nikdo se neptá na to,
zda mají čas na rodinu. Nikdo se neptá,
zda mají čas si třeba jen nakoupit. Chodí
do práce v sobotu i neděli a slouží dvanáctihodinové služby. A já jsem v tomhle
sále zatím neslyšel, že by někdo zdravotníkům v EU řekl: „Děkuji.“ My jsme koronavirus nezpůsobili, je to čínská chřipka.
Čína nás neinformovala a my můžeme
jen volat po tom, aby se vše řádně vyšetřilo. Mluvme o právech těch, kdo jsou
v první linii, ti si to zaslouží nejvíc. Milí
zdravotníci a všichni, kdo pomáháte, za
celý Parlament, za nás za všechny, vám
ze srdce děkuji.
Europoslanec Tomáš Zdechovský
při rozpravě v Evropském parlamentu,
12. 11. 2020.

Péče obnáší
i odlaďování chyb
Díky upozornění KDU-ČSL, zejména
Lukáše Curyla, náměstka hejtmana
Moravskoslezského kraje, se podařilo
odstranit nemilou chybu v Centrálním
rezervačním systému k očkování proti
COVID-19. KDU-ČSL již 16. ledna 2021
upozornila vládu na to, že systém neumožňuje registraci polským spoluobčanům žijícím na území Česka pod
jejich 11-místným rodným číslem.
Podobný problém museli řešit i starší
spoluobčané s 9-místným rodným číslem. Problém se podle poslankyně za
Moravskoslezský kraj Pavly Golasowské
odstranil tím, že se v žádosti vyplňuje
číslo karty pojištěnce. Problém předtím
Lukáš Curylo, v jehož gesci je i kontakt
s národnostními menšinami, řešil i na
zasedání krajského krizového štábu.
Moravskoslezský kraj také díky radnímu
pro sociální oblast Jiřímu Navrátilovi
(KDU-ČSL) a součinnosti všech, kdo jsou
za to zodpovědní, postupně zvládá očkovat jak klienty ústavů sociální péče, tak
zaměstnance sociálních služeb a další
profesní skupiny.
(red)
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JDEME DO TOHO SPOLU

Úspěch koalice SPOLU se musí odpracovat
V minulém čísle Nového HLASu jsme Vás
informovali o záměru stran ODS, KDU-ČSL
a TOP 09 vytvořit pravostředovou koalici
SPOLU. V tomto čísle přinášíme to nejdůležitější z druhé fáze: informace o usneseních Celostátního výboru a Celostátní konference, první plody společné práce ve Sněmovně pod hlavičkou „SPOLU“, složení 10
programových týmů, které za KDU-ČSL vyjednávaly o společném koaličním programu. To vše je zatím jen předpoklad, něco
jako trénink družstva před vlastním zápasem. To hlavní a nejdůležitější je přesvědčit
co nejvíce voličů, že volit koalici SPOLU má
smysl! Že je to lepší než volit středolevou
a málo hodnotovou koalici Pirátů a STANu, populisty Babiše a Okamuru nebo tradiční levici KSČM a ČSSD. Konkurence je
značná a my bychom se měli velmi snažit.

10 vyjednávacích týmů
Předsednictvo KDU-ČSL ustavilo 8. prosince 2020 svým usnesením programové
týmy KDU-ČSL pro vyjednávání o společném programu s ODS a TOP 09 v rámci koalice SPOLU. Vyjednávací týmy se zčásti překrývají s odbornými komisemi KDU-ČSL,
jejichž práce je korektivem programu.
Zadání předsedy Mariana Jurečky bylo
jednoduché a složité zároveň: být co nejkonkrétnější, nikoli mnohomluvný a vtělit do programových kapitol co nejvíc lidoveckých priorit. KDU-ČSL, ODS a TOP 09
se dohodly na vytvoření deseti společných
týmů v deseti programových okruzích.

Usnesení KDU-ČSL

Souhlas s koalicí SPOLU
■ 5. 3. / Celostátní konference KDU-ČSL
schválila koaliční smlouvu a volební program koalice SPOLU pro volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. „Celostátní konference potvrdila drtivou většinou
dva důležité dokumenty,“ uvedl po jednání nejvyššího orgánu mezi sjezdy předseda
KDU-ČSL Marian Jurečka: „nechybí nám
kvalitní program, dobří kandidáti a především odhodlání udělat pro naši zemi maximum. Díky vzájemné spolupráci dokážeme překonat pandemii a také připravit
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KDU-ČSL nechť je sociálním a ekologickým svědomím této pravicové koalice. Právě nám, lidovcům, lidé nejvíce uvěří, že
nám záleží na obyčejných lidech. Budou si
číst náš program, budou zkoumat, kdo za

nás kandiduje, budou sledovat naše veřejná vyjádření. Čekají, že budeme důvěryhodní a výrazní. Je to jen na nás, přiložme
i v době covidové a onlinové ruku k dílu.
Pavel Mareš

• OBRANA, NATO, BEZPEČNOST, MIGRACE, EU – Ondřej Benešík, Jan Bartošek,
Tomáš Zdechovský, Lukáš Horna
• DANĚ, PENZIJNÍ REFORMA – Jan Kasal, Jaroslav Klaška, Otakar Hampl
• SOCIÁLNÍ PÉČE, ZDRAVOTNICTVÍ – Šárka Jelínková, Vít Kaňkovský, Tom Philipp
• ENERGETIKA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – Petr Hladík, Anna Hubáčková, Jitka Seitlová
• DOPRAVA – David Čermák, Pavel Šustr, Jan Kasal, Jiří Vencl
• STÁTNÍ SPRÁVA, DIGITALIZACE – Jitka Seitlová, Simeona Zikmundová,
Milan Linhart, Jan Waraus
• ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT – Marek Výborný, Jiří Mihola, Jaromír Talíř,
Jaroslav Suchý
• ZEMĚDĚLSTVÍ – Marian Jurečka, Michaela Šojdrová, Jan Kovář
• BYDLENÍ – Stanislav Juránek, Renata Chmelová, Filip Chvátal
• SPRAVEDLNOST, VOLEBNÍ ZÁKON, EXEKUCE – Marek Výborný, Vilém Anzenbacher

a realizovat plán obnovy naší země“. Lídři
všech tří stran si uvědomují vážnost současné situace, a proto s respektem k vládním nařízením přistoupí ke slavnostnímu
podpisu koaliční smlouvy až ve chvíli, kdy
to pandemická situace umožní. „Chceme
dát naší zemi pozitivní vizi, chceme ji vyvést ze současné krize. K tomu je zapotřebí celospolečenská změna a my k ní chceme výrazným dílem přispět,“ uzavírá předseda lidovců.
(kdu.cz, red)

Sjezd odložen na rok 2022
■ 18. 12. / V důsledku pandemie nemoci
covid-19 rozhodla Celostátní konference
o změně Stanov. Paragraf 13 upravila na
toto znění: „Sjezd se schází s výjimkou volebního období 2019–2022 jedenkrát za
dva roky, nejpozději do konce druhého ka-

lendářního roku následujícího po roku konání posledního sjezdu.“ Zároveň uložila
předsedovi KDU-ČSL do 30. června 2021
svolat celostátní sjezd KDU-ČSL s těmito
parametry: doba konání – duben/květen
2022; místo – Ostrava; počet účastníků
Sjezdu – 200 volených delegátů a všichni
členové Celostátní konference.

Využívejme on-line prostředí
■ 26. 1. / Předsednictvo KDU-ČSL uložilo krajským organizacím pořádat pravidelné diskuse s členskou základnou v on-line
prostředí. Principem setkání má být podle
Předsednictva diskuse o aktuálních politických otázkách a o aktuální situaci v krajské
i komunální politice. Součástí on-line jednání ať je také informace o vznikající trojkoalici SPOLU včetně vysvětlení toho, proč do
koalice SPOLU vstupuje KDU-ČSL.

ŘEŠÍME DŮSLEDKY COVIDU

Záleží nám
na občanech
a na republice
KDU-ČSL vytvořila s ODS a TOP 09
AntiCovid tým. Předkládáme konkrétní
návrhy řešení covidové krize. Vláda reaguje pozdě nebo vůbec. Odpovědnost za
hrozný stav, do kterého se naše republika dostala, nese svým neumětelstvím
premiér Babiš. Nenechá si poradit. Zde
jsou chronologicky pozitivní návrhy
KDU-ČSL, ODS a TOP 09:
Zdravotnictví: Už 18. 9. 2020 jsme navrhovali, aby se do testování zapojily lékárny
a zvýšila se tak kapacita (BEZ REAKCE
VLÁDY). Už 22. 11. 2020 jsme vyzvali
k zapojení lázní do zvládání 2. vlny epidemie (BEZ REAKCE VLÁDY). Už 6. 1. 2021
jsme vyzvali k očkování učitelů (VLÁDA
REAGUJE AŽ 18. 2. 2021). Stejně tak
6. 1. 2021 jsme vyzvali k pravidelnému
testování ve ﬁrmách (VLÁDA REAGUJE
AŽ 26. 2. 2021).

Hospodářské a právní dopady: Už 9. 7.
2020 sdělujeme vládě podstatné důvody
pro pandemický zákon (VLÁDA JEJ PŘEDKLÁDÁ AŽ 15. 2. 2021). Na naši výzvu
z 30. 6. a 15. 12. 2020 k odpuštění minimálních záloh pro OSVČ za 2. pol. roku
a prodloužení/obnově programu Antivirus
C VLÁDA NEREAGUJE. Už 2. 10. 2020
předkládáme návrh na odškodňovací
zákon (BEZ REAKCE VLÁDY).
(red)

Zapojme
soukromé JIPky
■ 3. 3. / Anticovidový tým koalice SPOLU
vyzval vládu, aby v nebývale špatné situaci mobilizovala až stovky volných lůžek
na jednotkách intenzivní péče v nestátních
zdravotnických zařízeních. Situace počátkem března kulminovala. Lékař a poslanec
Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) vyzval vládu,
aby oslovila specializované ústavy, které se
zatím do léčby covidových pacientů nezapojily: „Je třeba využít jejich zdravotníky
i specializovanou techniku. Ještě týden se
o tom budeme jen bavit, a bude pozdě.“

Soukromá zařízení by se mohla zapojit do
léčby pacientů s koronavirem. Doléčovat
pacienty by mohly v případě volné kapacity lázně a hospice. Na vládě je koordinace opatření a rozdělení pacientů. (red)

Respirátory
bez certifikátů?
■ 2. 3. / Jan Bartošek zaslal otevřený
dopis premiérovi a ministryni ﬁnancí
s výzvou, aby se stát choval spravedlivě k ﬁrmám obchodujícím s respirátory. V roce 2020 totiž stát na tři měsíce
povolil dovoz ochranných pomůcek, jež
nesplňují evropské normy. Podle informací šéfa poslaneckého klubu KDU-ČSL
jsou tyto výrobky do Česka stále importovány a následně prodávány (může jít až
o 6 ze 7 výrobků). „Většinou jde o respirátory označené normou KN95 anebo N95,
které nedisponují certiﬁkací CE a nesplňují naše normy. Většina z nich nemá vlastnosti, kvůli kterým si je lidé kupují,“ zdůrazňuje Bartošek s tím, že se tak poškozuje
i férové podnikatelské prostředí.
(red)

Máme
pandemický
zákon
Vládní opatření v boji s COVIDem jsou
nepřehledná a překotná. Je naší povinností zajistit, aby měla vždy oporu v zákonech a Ústavě. Pandemie nemůže ospravedlnit destrukci právního státu. Musíme co
nejúčinněji bránit životy a živobytí občanů
a zároveň respektovat práva a svobody
občanů.
Česká krizová legislativa je bohužel nastavena na přírodní katastrofy (povodně),
nikoli na pandemie (koronavirus). Tento
fakt nelze vládě vyčítat. Už v prvních měsících epidemie jsme ale vládu vyzývali
k úpravě krizové legislativy. Nabídku ke
spolupráci Babiš odmítl a k ničemu zásadnímu se jeho vláda neměla. Až pod tlakem jasných podmínek hejtmanů na konci
února 2021 vláda spěšně předložila návrh
pandemického zákona, který se ale ukázal jako zcela nepřijatelný. Zjednodušeně
řečeno: ministr, respektive hlavní hygienik, by měl pravomoc „vypnout“ celou
zemi. Bez jakékoli kontroly!

Zákaz nočního vycházení po 21. hodině
je velmi silným omezením našich svobod.

V zájmu republiky jsme se přesto rozhodli v řádu hodin hledat politickou shodu
a celý zákon přepsat. Nestáli jsme stranou.
Vláda o naše podněty kupodivu stála a přispěli jsme ke konsenzu. Dosáhli jsme pěti
věcí: 1) v zákoně je ukotvena parlamentní
kontrola, 2) vláda musí opatření pečlivě
zdůvodňovat, 3) musí informovat veřejnost o jejích přínosech a aktuálním stavu;
4) je zakotvena možnost rychlého soudního přezkumu opatření; 5) stát má povin-

nost hradit způsobené škody. Protože jde
o mírnější než nouzový stav, nelze například omezovat svobodu pohybu.
Senát spolupracoval a máme tedy pandemický zákon, jakýsi mezistupeň mezi
návratem k běžnému fungování a přísnými opatřeními nouzového stavu. Vláda
si nemůže dělat, co chce, a právní stát
nedostává na frak.
Marek Výborný
poslanec, člen ústavněprávního výboru
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PRÁCE, DĚTI A VZDĚL ÁNÍ

Připravili jsme pravidla pro home office
■ 3. 3. / Poslanec Vít Kaňkovský představil se specialistkou na pracovní právo Eliškou Bartheleny novelu Zákoníku
práce týkající se práce z domova. Cílem
je podpora zaměstnanců, větší ﬂexibilita jejich práce a její sladění s domácími
povinnostmi a zároveň motivace pro zaměstnavatele, aby home ofﬁce fungoval
za jasných a jednoduchých pravidel. Tento institut totiž musí brát v úvahu zájmy
obou stran.
„Patříme mezi země, které home ofﬁce příliš nevyužívaly, a pandemie ukázala, že ho potřebujeme. Práce z domova
ovšem není jen pro krizové situace, měl
by se uplatňovat i na běžném trhu práce,“
uvedl Vít Kaňkovský. Navrhovaná právní

úprava přináší například úhradu vícenákladů spojených s prací z domu (náklady spojené s komunikací mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem i jiné náklady související přímo s výkonem práce). „Tyto náklady nesmějí být zahrnuty ve mzdě, platu nebo odměně z dohody. Zaměstnavatel a zaměstnanec mohou
sjednat úhradu těchto nákladů paušální
částkou,“ říká JUDr. Bartheleny. Současná pandemická situace podle ní ukázala jasně nedostatky právní úpravy práce
na dálku a postavila řadu zaměstnavatelů před těžko řešitelné situace: „Na jedné
straně měli povinnost v co nejširší míře
práci na dálku ve svých ﬁrmách zavést,
ale pokud ji zaměstnanci odmítli, nesměli ji autoritativně nařídit. Práce na dálku

Dětské dluhy
a exekuce končí
Dětské dluhy v Česku končí
a s nimi i neobhajitelná praxe vymáhání dluhů z činů,
za něž logicky nesou odpovědnost rodiče. Břemeno,
z něhož v osmnácti začaly
na mladé lidi vypadávat exekuce, a ti tak
vstupovali do života na dluhové spirále,
je pryč.
Ano, v Česku až dosud platilo, že dluhy
vzniklé v dětství zůstávaly dluhem i v dospělosti. Někteří tak v osmnácti dostali
dopis od exekutora, který na nich začal
vymáhat dluh, o němž neměli ani ponětí. Třeba za ně rodiče před 15 lety nezaplatili dluh na regulačním poplatku z nemocnice. Nebo dluh na poplatcích za komunální odpad. Pár jízd načerno. Většinou šlo o děti z dětských domovů a o dědictví jejich neodpovědných rodičů, kteří
je bez jejich vědomí zadlužili.
Také si nad tím můžete ukroutit hlavu?
Exekucí vedených na základě dětských
dluhů je dnes skoro 5000 a jsem rád, že
se nám konečně podařilo tuto praxi zakázat. Problém chtěl už v roce 2019 vyřešit
Jan Bartošek. Nakonec jsme tuto nemravnou praxi sprovodili ze světa podle návrhu vlády. Co se mění? Do 13 let nelze dítěti započítávat jakýkoli dluh. Za všechny
ručí rodič či zákonný zástupce. Do 18 let,
kdy už dítě vnímá důsledky svého chování, může být dluh vymáhán pouze do výše
skutečného majetku, jímž dítě v tomto
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Nevinným dětem nesmí
nikdy ujet vlak života.
věku disponuje. Mladý člověk už tedy na
prahu dospělosti nebude stát s exekucí na
krku a v roztočené dluhové spirále.
Sněmovna přijala i můj návrh, jenž řeší
současné dluhy vůči obcím a městským

se ze dne na den stala nutností a zavedenou praxí. V budoucnu bude využívána
daleko víc než dosud. Máme jedinečnou
příležitost nastavit její jasná pravidla,“
zdůrazňuje E. Bartheleny. Důležitou oblastí práce z domova je i duševní hygiena. V rámci home ofﬁce má být zaměstnancům umožněn nejen kontakt s ostatními členy týmu a kolegy, ale mají mít
právo i na „vypnutí“, tedy na volno podle
standardního rozvrhu pracovní doby. Zaměstnavatel nesmí vyžadovat výkon práce zaměstnance v době mezi osmou večer a šestou ranní, o sobotách, nedělích
a ve svátcích. Poslanec Kaňkovský doufá,
že se mu ve Sněmovně podaří najít dohodu napříč politickým spektrem.
(red)

společnostem. Radní se obávají tyto dluhy smazat a nevymáhat, protože můžou
být obviněni z porušení péče řádného
hospodáře („přece kvůli nim nepůjdu do
basy“). Ode dneška nevymáhat a odpustit dluh neznamená porušit zákonnou povinnost.
Skončila stěží pochopitelná praxe. Mladí ale nemůžou jen tak sekat dluhy. Hrozí jim, že v osmnácti přijdou o všechny
své úspory až do výše dluhu. V úplném
dětství způsobí problémy svým rodičům.
Veďme děti k odpovědnosti za své jednání – to je základ. Dětské dluhy a exekuce
na prahu dospělosti však do naší společnosti už nepatří. Bohudík.
Marek Výborný
předseda Podvýboru
pro problematiku exekucí,
insolvencí a oddlužení

Vzdělání na prvním místě
Prioritou KDU-ČSL po odeznění poslední covidové
vlny je vzdělání. V žádném státě nebyly odstaveny
děti od vzdělávání tak jako v Česku. Děti se musí
vrátit do škol co nejdříve, samozřejmě při splnění všech hygienických opatření. I do těch uměleckých. První na řadě v ZUŠ by mohla být výuka jeden na jednoho. Poslanec Mihola ale zjistil, že ministerstvo školství nahlíží na ZUŠky jako na volnočasové aktivity: „ZUŠ je přitom plnohodnotná škola, kde žáci procházejí přijímacím řízením, plní si
povinnosti, mají koncerty, dělají postupové zkoušky a dostávají státní vysvědčení. ZUŠky poskytují
určitý ventil, využijme ho.“
(red)

COVID A DOMÁCÍ NÁSILÍ

Nenechat se zahnat do kouta
C O V I D - 19 Z N A M E N Á I V Í C E D O M Á C Í H O N Á S I L Í . J A K P R O T I N Ě M U B O J O VA T ?

Koronavirová doba přináší zvýšený výskyt
domácího násilí. Poradny a linky bezpečí
zaznamenaly až 50% nárůst ohlášených
případů. Je to logické. Lidé jsou doma více
spolu, mají méně jiných sociálních kontaktů. Pobyt doma mezi čtyřmi stěnami
po delší dobu je pro rodinné a partnerské vztahy zátěžovou zkouškou. Při druhé
vlně epidemie navíc spoustě domácností
došly peníze, mnoho lidí přišlo o práci,
jsou dlouho doma.
Podle organizace Bílý kruh bezpečí eskaluje v karanténě už existující napětí mezi
partnery. Strach z nákazy je častou záminkou k izolaci a zdrojem šikany. Objevuje se
argument: „Ohrožuješ nás, nedáváš dost
pozor...“ Karanténa může vést k opakovanému a dlouhodobému ponižování.
A původci nemusí být vždy jen muži.

Proč pomoc obětem
nefunguje?
Obětem, které se během uzávěry ocitly ve
svízelných situacích, se často nedostane
adekvátní a hlavně konzistentní pomoci.
Má to více důvodů.
Za prvé je to nedostatek kvaliﬁkovaného
personálu – policisté nemají zkušenosti
s tím, jak na místě vyhodnotit, zda jde
o domácí násilí, nebo o ojedinělý incident.
Násilí je lépe podchyceno tam, kde policie zůstává s rodinou ve styku a zapojí do
monitorování a řešení situace další složky.
Za druhé je to nedostatek míst v azylových
domech a jejich celková připravenost na
krizovou situaci. Mnohde totiž dochází
k omezování služeb. Kamenem úrazu
zůstává i přestupkové řízení. U něj řada
případů domácího násilí končí. Komise,
které přestupky vyhodnocují, nemají
potřebné kompetence k posouzení spácha-

ného násilí a jeho následků. Postihy, které
mohou uložit, navíc demotivují a deprimují oběti či jejich děti, které se odhodlaly
celou situaci řešit, a naopak můžou dodat
sebevědomí a sílu osobám, které se násilí
dopouštějí. Stává se, že i pokutu za přestupek agresora zaplatí z domácího rozpočtu bohužel oběť...
Fyzické násilí s viditelnými důsledky je
pouhou špičkou ledovce domácího násilí.
Daleko častěji jde o opakující se a dlouhodobou kombinaci psychického, fyzického,
sexuálního i ekonomického násilí a manipulace. Zejména v období pandemie tak
násilné osoby mohou oběť ještě snadněji
manipulovat a kontrolovat, a to právě kvůli
omezení pohybu a sociálních kontaktů oběti.

Jak situaci zlepšit?
Ukazuje se, že v této době je pro oběti
domácího násilí velice potřebná podpora
státu. Vidím několik konkrétních kroků.
Na prvním místě je veřejná podpora
obětí a týraných a zneužívaných dětí.
Jako i jinde, tak i u nás by měli vystoupit
čelní představitelé státu, policie a justice
a veřejně sdělit obětem, ať se nebojí volat na
linku 158. Domácí násilí je závažný trestný
čin, ne bagatelní věc, která by mohla být
policií odsunuta. Měli by ujistit oběti, že
pachatelé budou vykázáni. Ne jako při
první vlně, kdy je nemohli vykázat, protože neměli kam jít. Stát by mohl přispívat podobně jako v cizině na ubytování
pro oběti, které potřebují odejít od pachatele i s dětmi. Zřídit by se měla i stanoviště
s vyškoleným personálem, který by podával
pomoc obětem, pokud by použily kódové
slovo. V Anglii byla taková místa v lékárnách nebo drogeriích, tedy v obchodech,
které se nezavírají a kam může oběť přijít
i sama. V neposlední řadě je třeba uvolnit
peníze na poradny a profesionální zaměstnance – terapeuty, psychology, sociální pracovníky a právníky – a intenzivněji proškolovat policii pro vyhodnocování domácího
násilí.
O tom, že pomoc má smysl, svědčí řada
případů domácího násilí, kdy se oběť obrátila na krizové linky, poradny, policii či
intervenční centra, a po mnoha letech
týrání začala žít důstojný život. Každý,
koho se domácí násilí týká, by se neměl
bát obrátit se s žádostí o pomoc na linku
158, na síť poraden, jako je Bílý kruh bezpečí, proFem, Acorus, ROSA nebo Elpis.

Nebojte se o své situaci mluvit
Nebojte se o své situaci mluvit v rodině.
Nenechte si líbit to, jak s vámi zachází nejbližší osoba a věřte, že vaše situace má
řešení. Domácí násilí, jehož jste obětí, není
vaší vinou ani ostudou. Tím, kdo by se měl
stydět a nést důsledky za své činy, je agresor. Nebojte se obrátit o pomoc kdykoli,
a zejména tehdy, kdy domácím násilím
trpí děti jako přímí účastníci či svědkové.
Pro děti je neřešené domácí násilí traumatem na celý život, které poznamená jejich
budoucí vztahy a spokojený partnerský
a rodinný život.
Domácí násilí je krutost, kterou nesmí společnost tolerovat. Každý z nás by se měl
zajímat o to, pokud máme podezření na
domácí násilí za dveřmi našich příbuzných, sousedů, zvláště pokud jsou tam děti.
Nenechme se zahnat do kouta jako oběť ani
jako přihlížející, svědek či soused. Pomoci
můžeme radou, milým slovem nebo telefonátem na policii, do poradny či na odbor
sociálně právní ochrany dětí. Samozřejmě
s ohledem na své bezpečí. Lidský život
a ochrana zdraví za to stojí.
Pavla Golasowská
poslankyně Parlamentu ČR

Desatero proti domácímu násilí

✓ netolerovat

domácí násilí, nikde
a nijak ho nezlehčovat
✓ veřejná podpora obětí a týraných
a zneužívaných dětí
✓ zapojení představitelů státu, policie
a justice do kampaní proti domácímu
násilí
✓ veřejná výzva, aby se oběti nebály
volat na linku 158
✓ ujištění obětí, že pachatelé domácího
násilí budou vykázáni
✓ příspěvek státu na ubytování pro oběti,
které potřebují odejít od pachatele
✓ zřízení stanovišť s vyškoleným personálem, který pomůže po sdělení kódového slova (běžně přístupné lékárny,
drogerie)
✓ lepší ﬁnancování profesionálů: terapeutů, psychologů, sociálních pracovníků a právníků
✓ intenzivnější edukace Policie ČR při
vyhodnocování domácího násilí
✓ propagace poraden (Bílý kruh bezpečí,
proFem, Acorus, ROSA, Elpis)
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NOMINACE PRO VOLBY
DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY

Liberecký kraj
Štěpán Matek,
trenér plavání, zastupitel
Jablonce n. Nisou

Ústecký kraj

Daniela Šebestová

Radovan Gaudyn,
právník

Bohuslav Lédl

Jiří Skřivánek

Lenka Procházková

Antonín Štěpanovský

Karlovarský kraj
Oľga Haláková,
výtvarnice, radní KV kraje

Jaroslav Noska
Štěpán Kuna
Petr Fadrhons

Václav Slavík
Marek Poledníček

Praha

Marie Šašková

Tom Philipp,
lékař, přednosta kliniky

Hayato Okamura
Jan Decker
Adéla Chamrádová

Středočeský kraj
Plzeňský kraj
Stanislav Šec,
místostarosta MO Plzeň 3

Stanislav Antoš

Andrea Midkiff,
zastupitelka Mníšku p. Brdy

Jiří Baňka
Ludmila Šimková
Tomáš Forejt

Martin Rybár

Vysočina

Ivana Bartošová

Vít Kaňkovský,

Libuše Hubáčková

lékař a poslanec

Romana Bělohlá
Josef Herbrych

Jihočeský kraj

Ivana Horká

Jan Bartošek,

Benjamin Činčila

poslanec a terapeut

doplní Celostátní výbor
doplní Celostátní výbor
doplní Celostátní výbor
doplní Celostátní výbor

Jan Brožek
Vít Feldbabel
Jan Palán

Základní
fakta
a termíny

KDU-ČSL kandiduje ve volbách do Poslanecké sněmovny s ODS a TOP
09 v trojkoalici SPOLU. Zde uvedená jména znamenají pořadí kandidátů
a kandidátek v rámci KDU-ČSL. Vzhledem k špatné epidemické situaci
se odložil slavnostní podpis koaliční smlouvy, jejíž jednou přílohou měly
být i kompletní kandidátní listiny v jednotlivých krajích (informovat o nich
budeme v nejbližším Novém HLASe). Připomínáme také základní termíny:
• do 3. 8. 2021 do 16 hod – termín pro podání kandidátní listiny
• do 9. 8. 2021 do 16 hod – termín pro úpravy kandidátních listin
• 24. 8. 2021 – termín losování čísla kandidátní listiny
• do 8. 9. 2021 – termín nominace členů okrskových volebních komisí
• 8. a 9. října 2021 – termín voleb

Královéhradecký kraj
Pavel Bělobrádek,
poslanec, náměstek hejtmana

Stanislav Klik

Olomoucký kraj

Jiří Gregor

Marian Jurečka, poslanec

Moravskoslezský kraj

Anežka Mišoňová

Karel Smetana

Pavla Golasowská, poslankyně

Jiří Regner

Michael Kohajda

Jiří Carbol

Tomáš Weber

Jiří Navrátil

doplní Krajský výbor

Petra Řezáčová

doplní Krajský výbor

Pardubický kraj

Štěpánka Křehlíková

doplní Krajský výbor

Pavlína Stankayová

Marek Výborný, poslanec

doplní Krajský výbor

Markéta Vyvlečková

David Šimek

doplní Krajský výbor

Jaroslav Perútka

Jitka Moskvová

Petr Kudela

Vít Ulrych

Michal Hořínek

Pavel Pavliš

Marcel Jedelský
Martin Šrubař

a
ký,
ec

ohlávková
ych
nčila
el

Jihomoravský kraj
Jiří Horák, starosta Bučovic

Zlínský kraj

Antonín Tesařík

Ondřej Benešík, poslanec

Miroslav Zborovský

Robert Teleky

Marie Jílková

Aleš Dufek

Jindřich Kocour

Štěpán Bekárek

Terezie Zatloukalová

Hana Bellová

Zdeněk Juránek

David Surý

Martin Valihrach

Josef Vaněk

Kateřina Sukačová

Michal Výstup

Eva Rajchmanová

Zdislava Odstrčilová

Dagmar Hamalová
Pavel Jajtner
Filip Chvátal

Z PA R L A M E N T U

„Noemova archa“ aneb Jak budeme volit?
■ 2. 2. / Ústavní soud zrušil osm měsíců
před volbami část volebního zákona.
Strany ve Sněmovně i v Senátu se musí
dohodnout na volebních pravidlech tak,
aby hlasy voličů měly stejnou váhu. Budou
toho schopny? KDU-ČSL je připravená.
Od listopadu 2019 je ve Sněmovně připraven návrh na změnu volebního systému,
který připomínkám ústavních soudců
vyhovuje. Návrh předložil tehdejší předseda KDU-ČSL Marek Výborný a zpracoval ho právník a pražský lidovec Vilém
Anzenbacher (srov. „Ať mají hlasy občanů
stejnou váhu“, NH, zima 2019/2020).
Návrh volebního zákona z dílny KDUČSL nabízí, jak se vyhnout ústavní krizi
– a dramaticky v dramatické době šetří
čas. „Náš návrh je takovou Noemovou
archou, byl připravován de facto na dnešní
situaci,“ řekl pro Seznam Zprávy Vilém
Anzenbacher. „Ve Sněmovně leží od listopadu 2019, všichni měli možnost se s ním
seznámit. Má legitimitu, nejde o nečekanou změnu, vědělo se o něm. To zásadní,
co soud zrušil, je nerovnost u přepočtu

Co se děje
kolem BIS

Veřejnost je často informována o sporech
mezi prezidentem Zemanem a kontrarozvědkou (Bezpečnostní informační službou). Prezident opakovaně odmítá jejího
ředitele povýšit do generálské hodnosti,
i když to vláda navrhla už pětkrát. Věcný
důvod k odmítnutí neexistuje a také sněmovní Stálá komise pro kontrolu činnosti
BIS vyjadřuje kontrarozvědce a jejímu
řediteli opakovaně poděkování za profesionální práci.
Tajné služby jsou ze své podstaty „tajné“,
proto by se o nich i jejich ředitelích mělo
veřejně mluvit co nejméně. Jen tak budou
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Právník a pražský lidovec Vilém Anzenbacher
odpovídá na dotazy TV Nova k volebnímu zákonu.
hlasů. Podle našeho návrhu se vezmou
všechny odevzdané hlasy, vydělí se 200
mandáty ve Sněmovně a vznikne dělitel, kterým se následně vydělí počet celkově získaných hlasů daných stran. Na
základě toho zjistíme, kolik mandátů
strana, hnutí nebo koalice získají celorepublikově,“ shrnuje jádro lidoveckého
návrhu Anzenbacher. V době uzávěrky NH

byl lidovecký návrh propuštěn do 2. čtení.
Marek Výborný za to poděkoval: „Děkuji
všem poslancům napříč politickým spektrem za vstřícné jednání, za to, že jsme
zkrátili lhůty pro projednávání a přiblížili
se tomu, aby tady mohly proběhnout svobodné volby a měli jsme možnost vybrat
si své zástupce do zákonodárného sboru.“
(red)

dobře vykonávat svoji službu. Není proto
šťastné, když mediální prostor obsahuje
spory hlavy státu a ředitele BIS. Výhrady
by měl pan prezident sdělovat interně
předsedovi vlády, popřípadě vládě jako
celku. Ta ředitele kontrarozvědky jmenuje a odvolává. Osobní spory ani antipatie nesmějí ohrožovat stabilitu a práci
tajných služeb. Tyto služby mají chránit
bezpečnost a zájmy občanů. Nemají být
používány k politickému boji nebo se samy
stát politickou silou. Jediní, kdo se radují
z napětí a disharmonie mezi Hradem
a BIS, jsou nepřátelé republiky. To je třeba
si vždy uvědomit.
Pavel Bělobrádek
poslanec, předseda Stálé komise
pro kontrolu činnosti BIS

vítězi tendru varují všechny české bezpečnostní služby. Zákon o výkupu elektřiny
z plánované dukovanské elektrárny by měl
zohlednit naše bezpečnostní zájmy. Stát
by neměl využívat nabídky ﬁrem ze zemí,
které nepřistoupily k mezinárodní dohodě
o vládních zakázkách, a to se Ruska i Číny
týká. Bohužel opačný postoj mají vládní
a vládu podporující strany, tedy ANO,
ČSSD, SPD a KSČM. Kvůli Dukovanům
cestoval do Ruska i vlivný prezidentův
poradce Martin Nejedlý. Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek
chtěl vědět, co se zástupci ruské administrativy projednával: „S jakým mandátem
pan Nejedlý a jeho delegace jeli? Jak vypadal protokol? S kým se pan Nejedlý setkal?
Kdo jeho cestu platí?“
(red)

Dukovany bez
Ruska a Číny!
Lidovci odmítají, aby nový blok jaderné
elektrárny Dukovany stavěla ruská ﬁrma
Rosatom. Jde o strategickou zakázku
par excellence. Ministr Havlíček (ANO)
naproti tomu vyloučit Rusy ze soutěže
o zakázku nechce navzdory skutečnosti,
že před Ruskem a Čínou coby případnými

Z PA R L A M E N T U

Pomozme školkám a dětským skupinám
Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) představila ve Sněmovně návrh novely zákona
o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině. Podle návrhu bude možné do jeslí
umístit dítě od 6 měsíců do 3 let. Bude zde
pečovat jedna osoba o šest dětí. Pečující
osoby budou muset mít zdravotnické minimum, tedy být kvaliﬁkované. Novela by
měla platit od 1. července 2021 a ﬁnancování začít lednem 2022. Stávající dětské skupiny budou mít tříleté transformační období.
Výši normativu na dítě a zastropování příspěvku od rodičů bude stanovovat vláda.

Dětské skupiny jsou ﬂexibilním zařízením s individuálním přístupem k dětem,
které přizpůsobují otevírací dobu rodičům. V řadě z nich jsou děti starší 3 let.
Omezení věku by způsobilo rodičům problémy. Vzdělávání dětí v předškolním věku
je důležité, ale je bohužel v gesci dvou
ministerstev: MŠMT a MPSV. Ze Senátu
vzešla minulý rok iniciativa zřídit stálou
mezirezortní skupinu pro předškolní vzdělávání, kde by vedle MŠMT a MPSV bylo
zastoupeno i Ministerstvo ﬁnancí. Zvláště
během covidu se ukazuje, že je třeba věci
řešit společně.

Dětské skupiny
jsou skvělé: nerušit!

Mateřinky v době covidové

Věnuji se dětským skupinám dlouho a podporuji jejich další fungování. V lednu 2020
jsem v Senátu uspořádala seminář týkající
se novely tohoto zákona. Ve svém obvodu
spolupracuji s dětskými skupinami. Dětské
skupiny je třeba zachovat a zajistit jejich
ﬁnancování! Novela zákona o dětských skupinách má v současné podobě značné nedostatky. Bude možné umístit děti jen do 3 let
věku. Diskutabilní jsou kvaliﬁkační předpoklady pečujících osob i ﬁnancování.

Vláda musí pomoci mateřským školám
a dodat jim ochranné pomůcky! Na rozdíl od ZŠ je v mateřských školách nutný
doprovod dětí, které nezvládají sebeobsluhu. Mateřské školy dosud fungovaly za
naprostého nezájmu vlády po ﬁnanční
i personální stránce. Vyzdvihovala se
práce zdravotníků a mateřské školy jako by
neexistovaly. Předškolní vzdělávání i péče
o děti v dětských skupinách je naprosto
klíčové a mateřské školy, dětské skupiny

Brexit a vzdělávání

rodní univerzity. Při konzultacích s britským velvyslancem v ČR Nickem Archerem
i s tamními politiky jsem vždy zmiňoval
oblast vzdělávání jako jednu z priorit naší
spolupráce po Brexitu. Věřím tedy, že se
podaří najít vhodný model, který program
Erasmus alespoň částečně nahradí.
Ondřej Benešík
místopředseda KDU-ČSL, poslanec
a předseda Výboru pro evropské
záležitosti. Více o uspořádání vztahů mezi
EU a Velkou Británií na str. 18.

KDU-ČSL vždy preferovala férové nastavení vzájemných vztahů po odchodu
Spojeného království (UK) z Evropské
unie. Takové, které minimalizuje škody
na obou stranách. Uzavřená dohoda mezi
EU a UK znamená jistoty a stabilitu pro
obchodní vztahy i pro desetitisíce Čechů,
kteří v Británii žijí a pracují. Není ale vše
zalité sluncem. Zarmouceni jsou jistě studenti. Spojené království vystoupilo ze studentského výměnného programu Erasmus.
Velká Británie přitom byla atraktivní destinací pro více než 30 tisíc studentů z EU.
Britové zřizují vlastní Turingův program,
který by měl pomoci jejich studentům
i nadále navštěvovat evropské a meziná-

Senátorem naplno
Když jsem kandidoval do Senátu, mnozí se
ptali, zda v případě zvolení budu i nadále
starostou Starého Města. Stíhat více funkcí
není v lidských silách a já nejsem nadčlověk
ani Superman. Sedět na dvou klíčových židlích jsem nechtěl. Starostování jsem se ale
nevzdal okamžitě. Nechtěl jsem na konci
roku svého nástupce hodit do vody. Bylo
před námi schvalování rozpočtu na rok
2021, do kterého výrazně zasáhly vládní
škrty. Odešel jsem až po jeho schválení.
Projekty, které se ve Starém Městě poda-

i mikrojesle musí mít ﬁnanční, materiální
i právní zázemí pro výkon práce během
nouzového stavu. Řadu opatření lze implementovat snadno. Stačí dát ředitelům MŠ
více pravomocí, aby měli alespoň ﬁnance
na nemocenské dávky zaměstnanců, vynahradit jim ﬁnanční ztráty na školném
a výpadky peněz ve školních kuchyních.
Je smutné, že kolegové z uzavřených zařízení pro děti a mládež nemohou mateřským školám legálně vypomoci.
Jaromíra Vítková
senátorka Parlamentu ČR

řily, nejsou jen mojí vizitkou. Můj dík patří
pracovníkům městského úřadu, členům
Rady města, Zastupitelstva a dalším kolegům. Osmnáct let jsem v jednom týmu se
svým stranickým kolegou Kamilem Psotkou
a jsem rád, že právě on po mně přebírá
mé povinnosti. Naše spolupráce nekončí,
protože budu neuvolněným místostarostou: v mé kompetenci bude rozvoj města
a územní plánování. Přeji Kamilu Psotkovi,
aby se město rozrůstalo a vzkvétalo, aby se
dařilo novým projektům a především, aby
s ním byli spokojeni občané našeho města
i ti, kteří k nám zavítají.

Josef Bazala
s novým starostou
Starého Města
Kamilem Psotkou.
Josef Bazala, senátor KDU-ČSL
za obvod 81 – Uherské Hradiště
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DŮCHODY A DANĚ

Šárka Jelínková:

Potřebujeme více velkých rodin!
Česká populace stárne a lidí ve starobním
důchodu přibývá rychleji než nově pracujících. Český důchodový systém je nevyhovující a dlouhodobě neudržitelný. Musí
se reformovat. Také proto jsem se stala
členkou Komise pro spravedlivé důchody
při Ministerstvu práce a sociálních věcí.
Zde se reforma diskutovala mezi politickými stranami, zástupci odborů, zaměstnavatelů, odborných organizací, ministerstev, České národní banky, Českého statistického úřadu, seniorských organizací a
zájmových skupin i s akademickou sférou.

Udržitelně a spravedlivě
Cílem komise bylo navrhnout udržitelný
a spravedlivý důchodový systém. V připraveném návrhu je vidět otisk rektorky
Mendlovy univerzity v Brně Danuše

Nerudové i navázání na předchozí tým
Martina Potůčka. Diskutovaly se tu lidovecké návrhy na společné důchodové
pojištění manželů a delší náhradní doba
pro maminky, které vychovaly tři a více
dětí a zůstaly s nimi déle doma. Nižším
důchodem by podle nás neměly být trestány ani zkrácené úvazky do pozdějšího
věku dětí. Tyto návrhy KDU-ČSL těsně
neprošly, měly však ohlas u odborníků.
Jiné naše návrhy komise přijala a ministryně převzala. Ocenění péče o děti (tzv.
výchovné): pečující dostane 500 Kč
měsíčně za dítě. Dále dřívější odchod do
důchodu pro náročné profese a zkrácení
potřebné doby pojištění z 35 let na 25 let.
Řešilo se i rozdělení prvního pilíře důchodového systému (běžný starobní důchod)
na pevnou solidární část (nultý pilíř), hra-

Bartošek: Boj o daňový balíček
Každý rok sledujeme diskuse politiků a ekonomů
o státním rozpočtu. Deficit plánovaný na rok
2020 byl nepochopitelně
podhodnocen o částku 40
miliard. Vpád covidu do našich životů
nikomu vytknout nejde, ale špatné ekonomické prognózy vládních ﬁnančníků
jsou k podivu.
Prognostický šlendrián a vliv covidu
na ekonomiku stály za rok 2020 státní
kasu celkem bezmála 370 miliard Kč.
Plánovaný schodek na rok 2021 je neuvěřitelných 320 miliard a bude se zvyšovat. Co se hodilo, bylo populisticky
započítáno, a co ne, zůstalo vedle.
Odhad navíc nevycházel z aktuálních
prognóz HDP...

Aby bylo na dobu po covidu
Už tak rozvířené vody dorazil tzv. daňový
balíček. Ten přinesl dvě zásadní změny –
zrušení superhrubé mzdy a razantní navýšení slevy na poplatníka. Každé snížení
daní je pro občany dobré, ponechá mu
více peněz v peněžence. Jenže... Otázkou
je také správné načasování. Jsme v krizi
zdravotní i ekonomické. Roky kritizované
zrušení superhrubé mzdy ano – ale proč
právě nyní? A navrhovaná výše slevy na
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poplatníka? Ta odpovídala spíše rétorice
předvolebního roku!
Lidovci ve věci daní chtějí tradičně ponechat více peněz rodinám s dětmi – ale
odpovědně, s péčí řádného hospodáře.
Odsouhlasené návrhy by díru v rozpočtu
prohloubily o dalších 130 miliard. Odkud
potom brát pro druhý rok s covidem? Boj
není zdaleka vyhrán a ekonomika trpí
každý den víc a víc.

Oprava ze Senátu
Senát bohudík splnil svou roli a úpravami
daňového balíčku zachránil rozpočty
rodin i ﬁnancování obcí, měst a krajů.
Ty by v opačném případě přišly o 22 miliard na budoucí investice. Díky Senátu
došlo k nápravě danění po zrušení superhrubé mzdy, k rozložení zvýšení slevy na
poplatníka do dvou po sobě jdoucích let,
k zakotvení kompenzací obcím, městům
a krajům, když dojde k výpadku jejich
ﬁnancování, atd.
Senát přijal původní lidovecké návrhy.
Naší prioritou je chovat se k státním ﬁnancím odpovědně. Čím větší populistický blahobyt nyní, tím vyšší daňové zatížení pro
budoucí generace. Kdy Babiš a Hamáček
pochopí, že platí „má dáti, dal“?
Jan Bartošek
předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL

zenou z obecných daní, a zásluhovou část
důchodu, hrazenou z pojištění. Systém
penzí potřebuje další zdroje.

Bez nesmyslných
omezení, konkrétně
Navržená reforma je krokem vpřed, ale
nedokonalým. Proč je navržené výchovné
omezeno na 1500 Kč měsíčně? To stát
počítá maximálně se třemi vychovanými
dětmi? Chce trestat pracující rodiče za více
než 3 děti? Chceme toto omezení zrušit!
Dopad do státního rozpočtu by byl minimální, zato bez dětí naše ekonomika ani
důchodový systém fungovat nemohou. Pro
je i OECD.
Česko potřebuje velké rodiny s dobře
vychovanými dětmi, které mají dobrý vzor
ve svých pracujících rodičích. Stát i společnost se na ně nesmí dívat jako na něco
divného. Jejich rodiče normálně pracují.
Uvědomme si, kolik dětí tyto rodiny vychovávají. Potřebujeme více velkých rodin!
Dobrá rodinná politika a podpora vícedětných rodin je pro nás významnou součástí důchodové reformy.
MPSV dokončilo legislativní podobu
návrhů komise a odeslalo je dál.
Důchodová reforma však není udržitelná
bez celkové reformy daní a veřejných
ﬁnancí. Návrh komise Danuše Nerudové je
ale férový a seriozní podklad pro budoucí
jednání. Přeji nám i našim dětem spravedlivý a udržitelný důchod.
Šárka Jelínková
1. místopředsedkyně KDU-ČSL,
senátorka

E KO L O G I E A R EG I O N Y

Ochrana přírody
není úkol, ale
srdeční záležitost

zajímavý letec Bekasina otavní. „Ochranou
těchto malých zvířat a přírodních lokalit
můžeme udělat velký krok pro zachování
pestrosti naší přírody,“ zdůrazňuje Talíř.
Mezi osm dalších chráněných území patří
například Skalský rybník, Bavorovská stráň
nebo Smyslov. František Talíř tak plní svůj
slib z krajské kampaně: „Chráníme jihočeskou krajinu.“
(red)

První rozpočet
radního Růžičky

Poznáte ptáčka
na obrázku?
■ 25. 2. / Radní Jihočeského kraje schválili návrh 1. vicehejtmana Františka Talíře
(KDU-ČSL) na nové zvláště chráněné území
Jihočeského kraje – Klokočínské louky na
Písecku – a znovuvyhlášení osmi dalších.
František Talíř to komentuje: „Nejen covidem je živ politik. Snažím se maximálně
plnit a posouvat dopředu i všechny další
úkoly a priority, které na můj stůl přicházejí. Ochrana přírody pro mě není jen úkol,
ale srdeční záležitost.“ Klokočínské louky
jsou zajímavé tím, že na nich žije spousta
chráněných zvířat – čolek, žabka kuňka,

SERIÁL

5
Eko_KDU:
Ekologicky
odpovědnější
veřejné zakázky
S novým odpadovým zákonem
z r. 2020 došlo k novelizaci dalších
zákonů. Nejzásadnější pro životní prostředí je novelizace zákona o zadávání
veřejných zakázek. Od 1. 1. 2021 musí
stát i samosprávy při zadávání veřejných zakázek zohledňovat sociální

Finance Ústeckého kraje
má na starosti lidovecký radní Jan Růžička.
A Zastupitelstvo Ústeckého
kraje jeho návrh rozpočtu
po předchozím projednání
ve Finančním výboru přijalo. Ačkoli opoziční zastupitelé pro jeho
přijetí nehlasovali, přesto vyjadřovali
k Růžičkově práci respekt. A jak rozpočet
doby covidové na severu Čech vypadá?
„Výpadky daňových příjmů jsou největší
v dosavadní historii. Muselo se radikálně
šetřit, peníze vydávat s rozvahou a maximalizovat pozitivní dopady jejich užití.
Nejvíce se šetřilo na kanceláři hejtmana,
v zajištění činnosti krajského úřadu
a zastupitelstva, kde oproti roku 2020
došlo ke snížení nákladů o 62 mil. Kč.
Nejmenší škrty budou v oblasti zdravotnic-

a enviromentální dopady zakázky
nebo inovace. Neboli: hledat maximální prospěch společnosti a ekonomiky i co nejmenší dopady na životní
prostředí. Sociálně odpovědné zadávání zohledňuje pracovní příležitosti,
sociální začleňování, důstojné podmínky k práci či zaměstnávání místních. Environmentálně odpovědným
zadáváním dochází k zohlednění
dopadu na životní prostředí, trvale
udržitelného rozvoje, životního cyklu
dodávky, služby či stavební práce.
Měly by se zohledňovat výrobky
z recyklátů a ekologicky šetrné
výrobky. Lze upřednostnit dodávky
energií z obnovitelných zdrojů. U stavebních prací se chrání stávající zeleň
i vodní zdroje. Na úřadech by se to
mělo projevit při nákupu propagačních předmětů, kancelářských potřeb,
nábytku, venkovního mobiliáře či
šetrných čisticích prostředků. Větší

tví, školství, sociálních služeb a regionálním rozvoji,“ vyjmenovává to hlavní Jan
Růžička. Škrty nebyly bezhlavé. Lidovecký
radní vsadil na podrobný přezkum jednotlivých položek rozpočtu s příslušnými
odbory a gesčními radními. Jen tak se
podařilo ušetřit maximum na správném
místě. Peníze, které budou Ústeckému
kraji přicházet v rámci většího podílu na
rozpočtovém určení daní, budou investovány do priorit rozvoje kraje.
(red)

Památková péče
a kultura pro Oľgu
Halákovou
Radní Karlovarského kraje
pro oblast kultury a památkové péče se po vysilujících
koaličních jednáních stala
těsně před Vánoci Oľga
Haláková (KDU-ČSL).
Její kolega Martin Ziegler
vystihl velmi přesně její přednosti: „Za
několik let intenzivní spolupráce si nedovedu představit nikoho kompetentnějšího
pro tento post. Mockrát děkuji za její lidskost, zkušenosti a obětavou práci ve prospěch Karlovarského kraje. Mám velkou
radost!“ Ke gratulacím lidovecké političce
ze západu Čech se přidává i Nový HLAS.
(red)

prostor dostane cirkulární ekonomika (víceúčelovost konkrétních produktů, omezení jednorázových plastů
a obalů), využívání dešťové vody a sluneční či větrné energie. Sledovat lze
vzdálenost subdodavatelů, aby nedocházelo ke zbytečně dlouhému převozu stavebních materiálů, hlíny,
dřeva a dalších surovin (týká se
i odvozu odpadu). Zohlednění emisních limitů stavebních strojů vystaví
ﬁrmy tlaku neodkládat výměnu starých strojů.
Nová povinnost při zadávání veřejných zakázek je šancí posunout
se k trvale udržitelnému rozvoji.
Ochrana našeho prostředí neznamená
tolik zatížení ekonomiky, jako spíše
investiční příležitost vedoucí k úsporám a technologickému rozvoji.
Petr Hladík
místopředseda KDU-ČSL
pro životní prostředí
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EU A ZAHRANIČÍ

K pobrexitové dohodě mezi EU a Británií
V posledních dnech roku
2020 uzavřely Spojené
království (UK) a Evropská
unie (EU) dohodu o nových vztazích.
Dohoda má 1246 stran a řadu dalších
dokumentů, z nichž vyplývá, že o problémech dohodou nepokrytých se v následujících měsících obě strany pokusí uzavřít separátní dohody. Největší spory se
vedly o nejrůznější standardy, způsoby
řešení sporů a zejména o rybolov. Zde
se plně projevilo, že brexit není o ekonomice (rybolov činí méně než 0,1 % celkové obchodní výměny), ale o suverenitě bez ohledu na ekonomické dopady.
Důsledkem brexitu bude oslabení ekonomik a bezpečnosti i zvýšená byrokracie.
Očima Evropana přinesla dohoda zejména
tyto změny:
• CESTOVÁNÍ. Do UK lze bez víza cestovat do 90 dnů (s výjimkou studentů). Delší
pobyty či práce ale vízum (vydávané podle
bodového imigračního systému) vyžaduje.
Od 1. 10. 2021 nelze do UK cestovat na
občanku.
• PRÁCE. Pracovní pobyty v UK vyžadují
vízum. Některé profese budou mít výjimku,
ale ne například profesionální sportovci,
umělci a hudebníci. Skončilo automatické
vzájemné uznávání profesních kvaliﬁkací.
Budoucí systém v UK bude záviset na profesních komorách – včetně preferovaných
pozic (lékaři, architekti, inženýři).
• VZDĚLÁNÍ A VÝZKUM. Studenti můžou
pobývat v UK půl roku bez víza. Účast UK
v programu Erasmus končí. Kromě víza
se u druhé smluvní strany dají očekávat
i studijní poplatky pro cizince. Přesto lze

ještě v akademickém roce 2022/23 dokončit projekty ﬁnancované z programového
období 2014–2020. Zapojení britských
univerzit do výzkumných programů EU
není dořešeno.
• ZEMĚDĚLSTVÍ. Skončilo uznávání
fytosanitárních kontrol, což okamžitě
ovlivnilo obchod s čerstvými potravinami,
např. vývoz čerstvých britských sandwichů
do Francie. Skončilo i uznávání tzv. zeměpisných označení původu.
• CERTIFIKÁTY o zdraví lidí, zvířat a rostlin: vzájemné uznávání skončilo, čímž
končí i uznávání zápisů domácích mazlíčků do pasů. Mnoho Britů s haciendami
ve Španělsku se bude nejspíš divit, až jim
jejich oblíbence nepustí přes hranici.
• PRODEJ ZBOŽÍ. Konec uznávání kvalitativních standardů (kromě např. léčiv)
a služeb zhorší obchod. Jde o chemické produkty, vybrané spotřební zboží i sdílení dat.
• LOGISTIKA. Široce komentována byla
situace náklaďáků v Calais. Příklad:
u Deutsche Post – DHL služby vypadlo
UK z preferované zóny 1 (EU) a bylo pře-

sunuto do zóny 2. Pětikilový balíček do
UK, který dosud stál 16 €, bude stát 27 €.
• RYBOLOV. Přístup unijních lodí do vod
ekonomické zóny UK (a naopak) zůstává
zachován, k roku 2026 ale dojde ke snížení rybolovných kvót na cca ¼ současného stavu. 70 % ryb ulovených britskými
rybáři je přitom exportováno do EU. Zde
má tedy EU silnou vyjednávací pozici.
• DOPRAVA. Skončil volný pohyb dopravních služeb. Např. EasyJet UK nemůže provozovat linku z Vídně do Paříže – létat může
jen do a z destinací v UK. Vnitrounijní linky
ale může provozovat pobočka EasyJetu se
sídlem v EU. Díky dohodě se neuzavřel
Eurotunel pod kanálem.
• FINANČNÍ SLUŽBY dohoda neupravuje.
Zde má UK velkou konkurenční výhodu
(londýnská City), ale EU chce alespoň
jejich část stáhnout na kontinent. Jedno
z prohlášení stanoví cíl dosáhnout dohody
o této věci do března 2021. Některé britské banky oznamují, že Britům bez trvalého pobytu v UK budou uzavírat konta.
• BEZPEČNOST. UK úřady ztratily přístup do unijních databází s bezpečnostním
významem. Lze jen doufat, že toto bude
napraveno sektorovou dohodou.
• ŘEŠENÍ SPORŮ. Některé části dohody
mají mechanismus pro řešení sporů
(obvykle: konzultace – arbitráž – možnost
jednostranných opatření), jiné ale nikoliv.
Arbitráž nebude provádět Soudní dvůr EU,
ale obvyklé arbitrážní panely.
Pavel Svoboda
odborník na evropské právo,
v letech 2014–2019 předseda právního
výboru Evropského parlamentu.

Nesmíme se před Putinem třást jako ruský mužik!
■ 9. 2. / Brusel možná postihla ruská zima, to ale neznamená, že se budeme třást před „báťuškou
Putinem“ jako ruský mužik. Pane vysoký představiteli, vy jste nebyl připraven na tuto cestu. Vy jste
se nechal peskovat za nedostatek demokracie v EU. Vy jste mlčel k vykázání evropských diplomatů
z Moskvy. Mlčel jste i k násilnému potlačování pokojných demonstrací. Možná jste jel do Moskvy
s vizí navázat konstruktivní dialog. Ale nalijme si čistého vína. Vaše návštěva ukázala, že Rusko se
současným vedením není partner, ale nebezpečný rival, který v nás vidí nepřítele. Místo aby se ruský
ministr zahraničí zodpovídal z toho, že ruský režim násilně potlačuje demokratickou opozici, poučuje
nás, jak má vypadat demokracie v EU. Promarnili jsme šanci ukázat cestu pro skutečné partnerství
a dialog: ta začíná propuštěním politických vězňů a svobodnými volbami. Co se má udělat nyní? EU
se musí vzchopit: musí zavést sankce vůči osobám odpovědným za věznění Navalného, zastavit projekt Nord Stream II a podpořit demokratické a proevropské směřování zemí Východního partnerství.
Michaela Šojdrová při projevu v Evropském parlamentu v reakci na neúspěšné jednání
vysokého komisaře EU pro zahraniční věci a bezpečnost J. Borrella v Moskvě.
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Vzdělaností a inovacemi
proti chudobě
Je chudoba pracujících v Evropě opravdu jedna z největších? Je
to největší problém, který zažíváme? Jak vypadala chudoba pracujících před sto lety a jak vypadá dnes? EU má spoustu nástrojů,
kterými řeší chudobu pracujících. Já osobně jsem zažil komunismus a ten nevytváří rovné prostředí. Komunismus deformuje prostředí a vytváří daleko větší propast mezi pracujícími a těmi, kdo
nepracují. Pro Evropskou lidovou stranu je v boji proti nejistotě
a chudobě naprosto zásadní růst. Je třeba podporovat podnikavost, malé a střední podniky, přispívat k inovacím, vytvářet konkurenceschopný a udržitelný trh práce. Vítám návrh Evropské
komise v agendě dovedností a věřím, že proti chudobě budeme
bojovat vzdělaností a podporou inovací.
Europoslanec Tomáš Zdechovský
během rozpravy v Evropském parlamentu
o snižování nerovností, 8. února 2021.

EU se dohodla
na svém financování
Krátce před vánočními svátky byl schválen víceletý ﬁnanční rámec pro období
2021–2027 – dlouhodobý rozpočet EU.
Ten stanovuje maximální výši výdajů na
jednotlivé unijní programy v následujících letech. Cílem je zajistit předvídatelnost a stabilitu pro studenty, vědce
či zemědělce, kteří jsou se svými projekty příjemci unijní podpory.
Jednání o dlouhodobém rozpočtu začalo
už v roce 2018. Bylo ovlivněno řadou faktorů: odchodem Velké Británie z EU, poté
celosvětovou pandemií, poklesem evropského hospodářství, požadavky na redukci
evropského rozpočtu i pozicí Evropského
parlamentu (EP), který se bezvýhradně
postavil za studenty, vědce a farmáře. EP
sice nemůže ovlivňovat jednotlivé kapitoly
víceletého rámce – dohodu schvaluje jako
celek –, ale faktické právo veta mu dává
do ruky páku, jak rozpočtový rámec ovlivnit. Jednání mezi Radou, která sdružuje
členské státy, a Evropským parlamentem
se dotkla i dalších návrhů. Vyjednávalo
se také o nástrojích podporujících oživení
evropských ekonomik, o nových zdrojích
vlastního ﬁnancování EU a o podmínce
vlády práva.
Víceletý ﬁnanční rámec ve výši 1 074,3
miliard eur dává záruku pro ﬁnancování
téměř 40 programů EU (např. Erasmus+
pro studenty nebo Horizont Evropa pro
vědce). Bitva o podobu rozpočtu se vedla

mezi členskými státy,
které si jej přály zkrátit,
a Evropským parlamentem, který hájil cíle týkající se klimatu,
digitální transformace, zdraví, mládeže,
kultury, výzkumu nebo správy hranic.
V květnu 2020 představila předsedkyně
Evropské komise Ursula von der Leyenová
mimořádný nástroj hospodářské obnovy
v Evropě. V reakci na nastávající hospodářskou krizi navrhla zřídit dočasný fond
obnovy v hodnotě 750 miliard eur, jehož
cílem je napravit hospodářské a sociální
škody způsobené koronavirem.
Plán počítá s tím, že si EU půjčí ﬁnanční
prostředky na kapitálových trzích za
výhodnějších podmínek než jednotlivé

státy. Půjčku začne EU splácet v roce
2028. Na splácení budou použity nové
vlastní zdroje ﬁnancování EU. EU členským zemím rozdělí formou grantů 390
miliard eur. 360 miliard bude připraveno ve formě půjček s nízkým úrokem.
Hospodářská obnova bude postavena na
rozpumpování zelené ekonomiky (minimálně 30 % prostředků půjde na projekty
ochrany klimatu). Další prioritou je zajištění digitální transformace (20 % prostředků). Dohoda počítá se zavedením
nových vlastních zdrojů ﬁnancování, jako
je příspěvek založený na nerecyklovaném
odpadu z plastových obalů. V budoucnu by
měly být programy EU ﬁnancovány i díky
výnosům ze systému obchodování s emisemi či plánované digitální dani pro velké
nadnárodní ﬁrmy.
Marek Hannibal
poradce Evropské lidové strany
pro oblast vzdělávání a kultury

Těžká, ale úspěšná jednání
Vyjednávání o evropském rozpočtu byla těžká, ale úspěšná. Co se podařilo dojednat Česku? Co znamená podmínka vlády práva? Pro Nový HLAS vysvětluje Pavel
Svoboda: „Čerpání z Fondu obnovy je podmíněno dodržováním principů právního
státu, jedné ze základních hodnot EU. Dohoda o této podmínce nastala po překonání odporu Polska a Maďarska, poté co bylo dohodnuto vytvoření podrobnějšího
aplikačního mechanismu, jenž omezí možnost arbitrátního výkladu pojmu právního státu. ČR získala z Fondu pro dotace 8,7 mld. €, tedy 2,23 % z 390 mld. €.
To je dobré, protože jednak nepatříme mezi nejhůře postižené země, jednak podíl
HDP ČR na HDP EU dělá jen asi 1,5 %. Pro splácení dluhu EU byl stanoven princip
splácení podle podílu na HDP EU, takže za několik dlouhých let nebudeme splácet
2,23 %, které jsme získali, ale jen 1,5 %. Z víceletého ﬁnančního rámce dostane
ČR 27 mld. € (718 mld. Kč).“
(red)
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Stýkání a potýkání s Petrem Pithartem
Se zpožděním, ale přece přejeme
k osmdesátinám vše dobré panu
Petru Pithartovi. Moudrým rádcům škodíme nejvíc tím, když z nich
zaživa uděláme sochu. A sochy se, jak
známo, nejprve stavějí a pak kácejí.
Navrhuji jinou věc. Čtěme Pithartovy
Petr Pithart – 80 let
texty. Knižní i novinové. Čtěme, vstřebávejme i polemizujme. Pevně věřím, že jubilant má z takového
myšlenkového stýkání a potýkání, jemuž neschází vážení argumentů, radost. Připomeňme si jeho nedávný komentář k volebnímu zákonu (celý text Katolický týdeník, 7/2021).
„Volební zákon, zbytek hanebného díla dvou velkých stran, je křiklavě nerovný. Protože čert vždycky dělá ty špatné věci na jednu
hromadu, je to tak, že platný zákon poškozuje nejen malé a menší
strany, ale ještě k tomu ty zanedbanější části republiky. A ztěžuje

vytvářet předvolební koalice – to vše pořád proto, aby silnější byli
ještě silnější a slabší ještě slabší. Jenže my u nás máme ústavně
zakotven poměrný systém a s tím jsou takovéto tendence v křiklavém rozporu. (…) Teď mají poslanci nejméně čtyři měsíce na to,
aby volební zákon opravili. To není málo. Ano, někteří si polepší,
jiní ztratí. Ale systém nemůže být nerovný! Aby jeden hlas vydal za
pytel cementu a druhý za jeho chabou, polovysypanou polovičku…
Aby posilovala a bohatla Praha a trpěl venkov, a hlavně pohraničí.
A nejvíc nešťastné, nevyléčené Sudety. (…) Dejte se do práce, paní
poslankyně a páni poslanci. A po nich paní senátorky a páni senátoři. Napravte chyby vašich předchůdců. Dejte všem voličům stejná
práva, stejně silný hlas. Třeba aby křesťanští demokraté i v misijních
územích byli k zaslechnutí. Aby jejich volič měl vůbec důvod vypravit se k volební místnosti. Ale také třeba volič zelený. Vždyť nikdo
neví, kdo se bude víc radovat a kdo bude víc naříkat. To je demokracie: jistá pravidla, nejistý výsledek.“

Politika je prací pro lidské
společenství tady a teď
I N S P I R AC E J A N E M S O KO L E M ( 19 3 6 – 2 0 21 )
16. února 2021 zemřel bývalý ministr školství, vysokoškolský pedagog, politik a ﬁlozof Jan Sokol. Muž, který měl blízko k Josefu Luxovi a i v dalších letech sympatizoval s křesťanskou demokracií. Zde několik perel vybraných Pavlem Bělobrádkem.
• „Politika je, nebo aspoň může být, práce
s člověkem a pro lidské společenství. Co
by si člověk mohl přát lepšího? Někdo si
ale představuje, že politik ,má moc‘, tj. že
může nařídit a udělat, co uzná za vhodné.
Jenže tak to není. Politik musí mluvit
a přemlouvat, přesvědčovat ty druhé, protože sám nedokáže vůbec nic. Poradil bych
mu, aby se do práce pustil naplno, ale aby
si nedělal velké iluze. Měl by si sám slíbit, že toho nenechá při prvním zklamání

a neúspěchu. A měl by se trochu kontrolovat, když bude mít úspěch.“
(Katolický týdeník, 19. 4. 2016)
• „Společnost nemusí být sjednocená,
musí ale najít způsob spolupráce. To není
otázka ideologického zestejnění. Politika
se netýká našich hlubokých přesvědčení,
ale toho, co budeme dělat teď. A v tom se
lidé musí dohodnout.“
(E15, 18. 1. 2018)

• „Lidé nevolí politika proto, aby seděl
v parlamentě, ale aby ovlivnil vládu. Vláda
je cílem voleb (...) a podle toho se má také
politik chovat. U politiků je důležité to, co
udělali dobrého, ne to, že něco zvorali.
Falešný pohled měří člověka podle jeho
selhání. Na člověku je ale přece cenné, co
udělal, co dokázal.“ (diskusní večer IKDP
v Knihovně VH, 17. 10. 2016)

Holáňova dílna lidskosti
5. března 2021 zemřel bývalý ministr
obrany a někdejší místopředseda KDUČSL Vilém Holáň. Ostravský rodák studoval matematiku na Masarykově univerzitě v Brně, odkud byl v roce 1959 z politických a náboženských důvodů vyloučen.
Pracoval jako dělník a technik ve výstavbě
OKD. Vysokou školu dokončil v roce 1968
a pracoval jako zdravotnický informatik.
V letech 1990–1992 byl expertem WHO
v oboru zdravotnických informačních
systémů v Indii a v zemích jihovýchodní
Asie. Poslancem za KDU-ČSL byl mezi
lety 1996–2006, v letech 1994–1996 vedl
ministerstvo obrany, v tuto dobu byl také
místopředsedou strany. „Vilému Holáňovi
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byla vlastní slušnost, pracovitost a mimořádné sociální cítění. V Poslanecké sněmovně vedl ,Dílnu lidskosti‘. Tak nazýval
permanentní úsilí zákonodárců o zlidštění trhu bez přívlastků, který tehdy na
lidi často tvrdě dopadal. Viléme, díky za
přátelství, věrnost v dobrém a za úsilí
o proměnu světa k lepšímu,“ vzpomíná
Jan Kasal. Holáňův blízký kolega a ostravský radní Zbyněk Pražák dodává: „Vždy
ti leželo na srdci blaho naší strany, tvých
bližních, všech, které ti Bůh svěřil. Drahý
Viléme, s tebou odchází velký muž nejen
tohoto města a ve mně zůstávají nezapomenutelné vzpomínky a vděčnost, že jsem
se mohl považovat za tvého přítele.“

O BZO RY

1 / 2021

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
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Charismatická díky věcnosti
CO BUDE ZNAMENAT ODCHOD ANGELY MERKELOVÉ ZE SCÉNY?
■ PAV E L B Ě L O B R Á D E K
Německá „klidná síla“ se v roce 2018,
po 18 letech ve funkci, rozhodla neobhajovat post předsedkyně CDU. Po 15
letech na kancléřství oznámila, že po
letošních volbách z politiky odejde. Co
to pro křesťanské demokraty znamená?
Poprvé jsem viděl Angelu Merkelovou
v prosinci 2011 na sjezdu Evropské lidové
strany (EPP) v Marseille. Osobně jsem se
s ní setkal v září 2013, kdy v Německu
vrcholila pro CDU velmi úspěšná kampaň do Spolkového sněmu a u nás se
o několik týdnů později KDU-ČSL vrátila do Sněmovny. Jeli jsme se vyfotit
s kancléřkou, abychom mohli její popularitu využít v našem předvolebním boji.
Byla velmi ochotná, vstřícná a zajímala
se, kdy u nás přesně volby budou. I když
v Německu bylo do voleb pár dnů, našla
si čas a působila velmi uvolněně a přátelsky. Je to velké umění a charisma, které
každý opravdu nemá.

Autorita pro evropské lidovce
Dalších pět let jsem ji pravidelně potkával na setkáních lídrů EPP před Evropskou
radou, kde byli zastoupeni nejvýše postavení zástupci lidových stran z jednotlivých zemí Evropy a vrcholní představitelé v EU. Premiéři, prezidenti, členové vlád, opoziční lídři, ale i předseda
Evropské komise, Evropského parlamentu,
Evropské rady, vrchní vyjednávač brexitu
a předsednictvo EPP. Naslouchat debatám
evropských politických špiček ve zlomových situacích (anexe Krymu, uprchlická
krize, brexit) bylo velkou školou. Ne vše
bylo idylické. Sestava jmen Merkelová,

Skromná a neokázalá Angela Merkelová byla
nespornou hlavní hvězdou setkání evropských lidovců.

Juncker, Orbán, Berlusconi, Sarkozy, Tusk
či Kurz napovídají, že se názory často lišily.
Zajímavá byla i její návštěva v Česku, kterou jsem s ní absolvoval téměř celou.
Angela Merkelová byla nepsanou lídryní
EPP, ačkoli formálně byla v její struktuře
zástupkyní CDU a SRN. Její postavení bylo
mimořádné. Ignorovala se kvůli ní pravidla pro sjezdová vystoupení – byla vždy
závěrečným a hlavním řečníkem, nespornou hlavní hvězdou, ačkoli správně měla
vystupovat v bloku s ostatními premiéry.
Když jsem se zeptal, jestli je císařovna
nebo proč pro ni neplatí pravidla, organizátoři se jen culili.

Věcná, bez teatrálních gest
Ne vždy jsem se s ní shodoval, vůči jejím
názorům jsem se musel někdy i ohradit.
Každopádně Angela Merkelová je dámou,

která bude Německu, Evropské unii i světové politice chybět. Jen málokdo umí
ve třech větách popsat problém, shrnout
možnosti a navrhnout řešení. Jen málokdo má charisma být úspěšný díky věcnosti
a bez teatrálních gest. Když jsme mluvili
s lidmi z jejího okolí, říkali, že programově
není mezi CDU a ostatními demokratickými stranami zásadní rozdíl. Vítězný faktor je Angela. A také že jejím hlavním úkolem není být kancléřkou, ale udržet sedm
frakcí uvnitř CDU pohromadě. Nebude
snadné ji nahradit. Sami to známe z příběhu Josefa Luxe. Nezbývá než si přát, aby
to CDU zvládla co nejlépe. Je to důležité pro
Německo, ale i pro celou EU, včetně Česka.
Autor je poslanec Parlamentu ČR,
v letech 2010–2019 předseda KDU-ČSL,
2014–2017 vicepremiér vlády B. Sobotky
pro vědu, výzkum a inovace.
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DIG ITÁ L N Í VÝZVY COVI DOVÉ DOBY

Digitální sjezd
bratranců z CDU
■ EDUARD HULICIUS
CDU si v lednu zvolila nového předsedu – Armina Lascheta.
Nástupce Annegret Krampové-Karrenbauerové (AKK) porazil
Norberta Röttgena a Friedricha Merze. Jak se vlastně volilo?
Jak zorganizovat volební sjezd během koronavirové krize? Tuto
otázku řešila i KDU-ČSL – a vyřešila ji CDU. Ale zpět na začátek. V únoru 2020 oznámila AKK rezignaci a vedení strany svolalo 1001 delegátů na 25. dubna do Berlína na 33. sjezd CDU.
Výbuch zdravotní krize však způsobil jeho odložení. V půli září
byl svolán upravený (jednodenní) sjezd na 4. prosinec do Stuttgartu. Kvůli druhé vlně epidemie ale vzal za své i tento termín
– a sjezd se měl odložit na neurčito. Proti tomu se už ale ve straně zdvihl odpor, reprezentovaný hlavně šampionem konzervativního křídla Merzem. Všichni hlavní aktéři se poměrně rychle shodli na tom, aby se sjezd konal v půli ledna 2021. V centrále strany vznikl plán na první digitální sněm CDU v dějinách.
CDU přistoupila k digitální výzvě důkladně. Sledovala jistě digitální nevolební sjezd Zelených, postavený jako show. Sjezd CDU
byl hybridní. Vedení strany a kandidáti se sněmu účastnili fyzicky
z berlínské centrály CDU. Zbytek jednání probíhal on-line, a to na
třech úrovních. Na veřejně dostupném sjezdovém webu a sociálních sítích mohla sjezd sledovat veřejnost, byla zde i řada dokumentů, materiálů a informací. 1001 delegátů s předstihem obdrželo poštou přístupové údaje pro digitální plenární sál (s materiály pro delegáty) a k přihlašovacím aplikacím pro kladení dotazů, žádosti o slovo, podávání návrhů atd.
Týden předem byla všem delegátům k dispozici horká telefonní linka pro pomoc s přihlašováním. Dotyční se přihlásili na zabezpečenou platformu digitální hlasovací místnos-

Mladí lidovci
už volí on-line
■ BARBORA
PAUL OVÁ
Pandemie COVID-19 ovlivnila i činnost
Mladých lidovců. Nemohli jsme uspořádat tradiční Summercamp a řada debat
pořádaných s IKDP proběhla čistě on-line.
Začátkem roku probíhají krajské konference – a i ony musely proběhnout v online prostředí. Konají se prostřednictvím
platformy ZOOM, díky Konrad-AdenauerStiftung v placené (nezkrácené) verzi.
Platformu ZOOM většina z nás umí, větší
zkouškou bylo on-line hlasování. U běžného, veřejného, hlasování se využívá
funkce zvednuté ruky přímo v ZOOMu.
Pro tajné hlasování jsme užívali nástroj

ti, která umožnila tajné hlasování na dálku. Na jejím důkladném zabezpečení CDU spolupracovala s ministerstvem vnitra,
úřadem pro zabezpečení informačních sítí a německým Telekomem. Digitální volba předsedy byla následně potvrzena korespondenčním hlasováním (německé právo nezná princip on-line volby). Zorganizovat sjezd bylo náročné. Strany ale přece
chtějí dělat ještě něco náročnějšího – spravovat veřejné záležitosti! Existuje lepší výkladní skříň, jak ukázat tyto schopnosti,
než vlastní sjezd?
Pandemie nám umožňuje zamyslet se nad smyslem sjezdů – klíčových bodů politického života stran i demokratické politiky. Sjezd je kromě své prvotní funkce příležitostí i pro pravidelné znovuoživení duše strany, sounáležitosti členů, potvrzení celostátní dimenze členských vazeb, které hranice regionů a okresů přesahují jen zřídka. Sjezdy jsou formalizované a projevy kandidátů časově omezené. Smyslem sjezdu je tak hlavně představit stranu navenek. Díky pozornosti médií má strana příležitost
zdarma několik hodin prezentovat sebe, své principy a osobnosti
veřejnosti. Sjezd – a to i ten digitální – je tedy úžasná příležitost.
Autor je člen pražské KDU-ČSL, odborník na EU,
člen kabinetu eurokomisařky Věry Jourové.

POLYS.ME. I když je relativně jednoduchý, všichni krajští předsedové dostali
podrobný návod s fotograﬁemi. Vše tak
proběhlo bez problémů.
Autorka studuje politologii
a dánská studia na FF UK
a je místopředsedkyní ML
pro vnější vztahy.

Čínskému viru
navzdory
■ JAN MÁLEK
Evropská akademie pro demokracii (EAD)
plánuje i v roce 2021 řadu vzdělávacích
akcí. Zaměřené budou na mládež, seniory
a ženy. Plánovaný 6. ročník Volební akademie žen dává ženám šanci připravit se na
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Trojice kandidátů na předsedu CDU.
Zleva N. Röttgen, A. Laschet a F. Merz.

politické působení a zároveň sdílet zkušenosti s úspěšnými političkami. Akademie
seniorů je dvoudenní setkání nabité přednáškami a diskusemi o současném světě
a dění na politické scéně. Pokračovat
chceme i v Evropském dialogu mladých,
konferenci o evropské politice očima jejích
aktérů. Konání všech akcí závisí na příznivé epidemické situaci. Osobní setkání
nelze úplně nahradit virtuálním přenosem, zvláště u vzdělávacích akcí a tréninků. Pokud to ale jinak možné nebude,
proběhnou on-line. Ostatně takto proběhl
i poslední ročník Evropského dialogu mladých, kde s účastníky diskutovali senátor
Pavel Fischer, poslanec Ondřej Benešík,
europoslanec Tomáš Zdechovský nebo
předsedové MKD a ML Benjamin Činčila
a Václav Pláteník. Záznam najdete na youtube kanále EAD.
Autor je politolog
a ředitel EAD.

K Ř ESŤA NŠT Í S E N IOŘI

Ten, který
prosazoval
dobré věci
Zemřel dobrý člověk a politik
František Reichel († 20. 11. 2020)

■ JAN KASAL
Napsat hezky o Františku Reichlovi není
těžké. Těžké je jeho aktivní a naplněný
život přiblížit na pár řádcích. Byl manžel,
otec, křesťan, františkán, poutník, lidovecký politik, vědec, manažer, organizátor, cestovatel… Všechno dělal dobře,
s plným nasazením, s dobrou náladou
a sobě vlastní vlídností.
Být členem ČSL za minulého režimu
nebylo výhodné. František ale svým zápalem dokázal i v obtížné době využít svých
schopností a pomáhat lidem. Není divu,
že se stal blízkým spolupracovníkem kardinála Tomáška a pomáhal naplňovat
jeho vize. Pořádání každoročních poutí
z Levého Hradce na Velehrad dalo vyniknout jeho organizačním schopnostem. Do
tohoto díla vtáhl řadu lidovců, mnozí pak
tyto zkušenosti uplatnili při památném
setkání na Velehradě v roce 1985.
„Kdo se osvědčí nad málem, je ustanoven
nad mnohým,“ platilo i o něm. Po malých
poutích se stal hlavním organizátorem
velké římské pouti ke svatořečení Anežky
České v listopadu 1989. Věci se mezitím
děly i v ČSL. Prokomunistické vedení ztrácelo půdu pod nohama, od poloviny 80. let
se formoval tzv. Obrodný proud, který
si vytkl za cíl odstranit z Ústavy článek
o vedoucí úloze KSČ a vytvořit podmínky
pro svobodné volby. Pár dní po návratu
z Říma se František účastnil parádního
obsazení sekretariátu ČSL a vyobcování
kolaborujícího vedení. Delegáti přelomového ÚV ČSL 27. 11. 1989 ho zvolili místopředsedou obrozené ČSL. Nebylo překvapením, že se vzápětí stal ministrem a místopředsedou federální vlády.
František spolupořádal každoroční setkání
u hrobu Františka Noska v Poříčí nad
Sázavou. Stejně jako on byl františkán,
místopředseda ČSL a ministr československé vlády. Všude prosazoval dobré věci. Na
rozdíl od mnohých po odchodu z vrcholné
politiky pracoval neúnavně dál a zapojil
se i do komunální politiky. Z Františkova
odchodu jsme smutní, ale zároveň máme
naději, že jsme v něm získali významného
přímluvce u Nejvyššího Předsedy.
Autor je místopředseda Programové rady
a bývalý předseda KDU-ČSL.

Jan Kasal a František Reichel na setkání protagonistů
Obrodného proudu ČSL v paláci Charitas na podzim 2019.

Mír a pokoj
Františka Reichela
■ VÁCLAV ROUBAL
Setkání františkánských terciářů u Svaté
Anežky na Spořilově se konalo na obvyklém místě 19. listopadu 2020 od 16
hodin. V šest začínala mše svatá, kde
byl i Dr. František Reichel. Jak se ukázalo, viděli jsme se s ním na tomto světě
naposledy... Podělím se o zvláštní zážitek. V noci ze čtvrtka na pátek 20. listopadu jsem měl k ránu sen. V zářivém
osvětlení jsem uviděl elegantně oblečenou postavu pana doktora Reichela. Jeho
vlídný výraz vyzařoval mír a pokoj. Téhož
dne večer, po mši u Sv. Anežky, jsem se

dozvěděl od vedoucí našeho společenství
Marie Myslilové, že František Reichel,
člen našeho františkánského společenství, ráno náhle zemřel. Domýšlím-li svůj
sen o setkání s bratrem Františkem, mám
za to, že jeho slavnostní oblečení bylo
z důvodu jeho cesty do Božího království.

František Reichel
na sjezdu ČSL,
jaro 1990.
Autor je čestným předsedou
Sdružení křesťanských seniorů.

25 let ESU
■ L I D M I L A N Ě M C OVÁ
Evropská seniorská unie (ESU, www.esu-epp.eu) sdružuje 34 seniorských křesťanských organizací z 27 států a má asi 1,5 mil. členů. Sdružení křesťanských seniorů
ČR patří k zakládajícím organizacím. V čele ESU stojí profesorka An Hermansová
z Belgie, jednou z místopředsedkyň jsem také já. Cílem ESU je spravedlivá občanská společnost, vnímající potřeby a lidská práva seniorů a vůči seniorům přátelská.
Senioři chtějí v rámci svých schopností participovat na civilním i politickém životě ve
smyslu „neptej se, co udělá společnost pro tebe, ale co ty můžeš udělat pro společnost“.
ESU 1) zdůrazňuje respekt k důstojnosti každého člověka; 2) podporuje mezigenerační solidaritu; 3) žádá úctu k lidským právům, 4) vystupuje proti diskriminaci
na základě věku (ageismus), 5) bojuje za lepší podmínky pro život seniorů (legislativně, v rámci samospráv, na úrovni EU, atd.). ESU pořádá pravidelné konference, podporuje výměnu příkladů dobré praxe, setkává se s předními evropskými
politiky, vydává časopis. Velmi aktivní Sdružení křesťanských seniorů ČR pořádá
v Praze mezinárodní a regionální konference.
Během pandemie, ohrožující zdraví, život, práva a pokojné soužití občanů, řešíme
nové výzvy a využíváme nové formy komunikace. Kvalita života seniorů nespočívá
jen na materiálních, ale i na duchovních potřebách. A to je i přínosem Sdružení
křesťanských seniorů pro celou společnost.
Autorka je předsedkyní Sdružení křesťanských seniorů ČR
a místopředsedkyní Evropské unie seniorů.
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SO C IÁ L N Í SÍ T Ě A PR OPAGANDA
Investoval do ní počítačový expert a jeden
z největších sponzorů Donalda Trumpa
Robert Leroy Mercer (* 1946), který chtěl
více vlivu pro své názory a pro spojence,
které předtím republikáni ignorovali. Coby
náplň použila Cambridge Analytica ideologii populismu, kterou vymyslel Stephen
Bannon a která postupně nahradila klasickou konzervativní rétoriku tradičních středových republikánů.

Manipulace
na vlně našich
emocí

Bleskové šíření
dnešní propagandy

■ ALEXANDRA ALVAROVÁ
Pravda, lež a mezi nimi pochybnosti.
Racionalita versus „zkušenosti“ a zkratkovitost... Emoce odsouvající naši svobodnou vůli mimo rámec kritického
myšlení. Alexandra Alvarová pro Nový
HLAS o podobách současné propagandy
krátce po útoku na americký Parlament.
Když v 90. letech vytáhl stanfordský historik Robert Neel Proctor (* 1954) zaprášenou studii o první píár kampani tabákového průmyslu, netušil, že jde o časovanou bombu. Proctor, který svědčil proti
tabákovému průmyslu, přesně pojmenoval nebezpečí strategie „řízeného zvětrávání faktů“. O co šlo? Tabákový průmysl
stál v roce 1953 před krachem. Vědecké
studie nade vši pochybnost prokázaly, že
kouření způsobuje rakovinu plic. Zástupci
tabákových koncernů si proto na poslední
pokus najali mladého neortodoxního píáristu – jistého Hilla – a ten vymyslel plán.
Vytvoříme tolik verzí pravd o kouření,
až nikdo nepozná, která je která a co je
vlastně pravda. Když se na téma „kouření zabíjí“ debatuje několikátý rok, je
to stejně všem jedno. „Zabíjí? No a co?
Co tam máte dál?“ Pochybovat je lidské. Hill spustil kampaň, kde populární
osobnosti „pochybovaly“ o vědeckých
závěrech. Nikdo neříkal, že je to lež. Už
pochybnost totiž stačí, aby lidé „netrvali
na vědě“. Výsledek? Tabákový průmysl
nezanikl – a přežil úspěšně další půlstoletí jako ﬁnanční gigant.

Když jde marketing pod kůži
Metody public relations a marketingu se
neustále zdokonalovaly, až narazily na tzv.
behaviorální vědy zkoumající, jaké podněty mají vliv na lidské chování a rozhodování. Behaviorální vědy se staly miláčkem
všech marketérů: poskytovaly vhled do
podivných zákoutí lidského mozku a duše,
kde se odehrává všechno možné, kromě
kritického myšlení. Tato věda nás učí, že
v drtivé většině případů nemáme čas ani
chuť procházet celým racionálním procesem potěžkávání argumentů (jak to žádá
kritické myšlení), ale spoléháme na „zkušenost“ a „zkratku“. Marketéři a propagandisté to dobře vědí a využívají to.

Sociální sítě útočí
na naše slabá místa
Pak do světa internetu vpadly sociální sítě
a umožnily zkoumat lidskou duši z nasbíraných dat. Pionýrem těchto výzkumů,
které nikdy neměly překročit svět byznysu, se stala ﬁrma Cambridge Analytica.
Firma, která byla kdysi britským vojenským subdodavatelem, dokázala využít znalosti analýzy obrovského množství našich psychologických dat a modelovat podle našich slabostí a vnitřních
„démonů“ komunikaci s jednotlivými skupinami tak, aby nás zranila na citlivém
místě a spustila žádoucí volební jednání.
Svou práci v letech 2013–2016 testovala
po celém světě, mj. v ČR a ve východní
Evropě, následně ji uplatnila v referendu
o Brexitu a amerických volbách 2016.

Společnosti Facebook, Twitter, Google
a další jsou největším a dominantním
světovým distributorem informací, a tak
se změnil i zásah novodobé propagandy.
Dezinformační a manipulativní obsahy,
které dříve na změnu našeho chování
potřebovaly léta, se dnes šíří v řádech
hodin a účinkují v řádu dnů. Navíc existují
tzv. algoritmy, tedy matematické modely
distribuce informací na on-line platformách. Programátoři je uzpůsobili tak, aby
se přednostně šířily informace, které vyvolávají nějaké emoce – pobouření, hněv,
nenávist, ale i radost, dojetí nebo smích.
Tento „zkrat“ je hlavním zdrojem výdělku
sociálních sítí. Díky naší ochotě nechat se
zatáhnout do emocionálních her je dnes
společnost Facebook jednou z nejmocnějších ﬁrem světa a rozhoduje o tom, čí informace uvidíme a čí naopak ne.

Aby technologie
nezničily naši demokracii
A co my? Kde zůstaly hodnoty, skrze
které jsme poznávali svět? Hodnoty,
které si každá společnost vetkne do
Ústavy a nepsaných etických zákonů? Je
vůbec možné, abychom jako lidstvo přežili jen na základě informací, které se nám
LÍBÍ – aniž by nám někdo ukázal informace, které POTŘEBUJEME k přežití?
Technologie nás zaskočily. Je na čase začít
se starat o to, aby technologie nezničily
naše demokratické uspořádání, kulturu
a tradiční hodnoty, jako je pravda, respekt
k bližnímu a vzájemná pomoc.

Autorka je publicistka a bývalá mluvčí
KDU-ČSL. Napsala brilantní knížku
o propagandě, konspiraci a dezinformační
válce „Průmysl lži“ (2017) a thriller
o hybridních válkách, moci oligarchů
a nadnárodních internetových společností
„Krmit démony“ (2020).
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