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POMOC ZRANĚNÝM A ZASAŽENÝM

Tornádo: oběti i síla lidskosti
Tornádo na Hodonínsku a Břeclavsku po sobě zanechalo lidské oběti, velké množství
zraněných, zničené domovy i celé obce. Stovky rodin přišly během pár minut o všechno. Materiální ztráty časem přebolí. To nejhorší je úzkost a pocit zmaru: „Proč právě
my?“ Vlna solidarity je aspoň malou náplastí na těžkosti, které prožívají lidé v zasažených oblastech. Letní číslo Nového HLASu zařazuje na začátek sešitu mimořádné
zpravodajství věnované právě těmto událostem.
(red)

Nemocnice připomínala bojiště
říká v rozhovoru pro Nový HLAS Antonín Tesařík
Antonín Tesařík je ředitelem Nemocnice TGM
v Hodoníně. Ve chvílích katastrofy zajišťoval
krizové řízení nemocnice, koordinoval zdravotnickou pomoc nemocnice obcím, dodávky
zdravotnického materiálu, péči a převoz
o seniory ze zničeného S-centra v Hodoníně,
využití stravovacího provozu nemocnice pro
dodávky teplých jídel podle potřeb krizového
štábu, antigenní testy atd. Novému HLASu
poskytl exkluzivní rozhovor.
Co se u vás dělo v ten večer?
Krátce po průchodu tornáda okresem
Hodonín, zhruba v 19.20 hod., Nemocnice
TGM v Hodoníně aktivovala traumaplán a začala přijímat první zraněné lidi.

Postupně se zaplnil celý prostor čekárny
v ambulantním traktu nemocnice. Zraněné
přivážela vozidla záchranky, ale i hasiči,
příbuzní a další spoluobčané.
Kolik bylo na místě zdravotníků?
Na místě zasahovalo, třídilo zraněné
a poskytovalo ošetření 16 lékařů a 18 sester. Pomáhali i řidiči nemocnice, laboranti
a zřízenci. Některý personál se kvůli troskám a popadaným stromům dostavit prostě nemohl.
Kolik lidí jste ošetřili?
Celkem bylo v noci 24. června ošetřeno
83 lidí. Z toho 45 bylo hospitalizováno

Lidovecká pomoc = sbírka + kontakty
V Ý Z VA P Ř E D S E D N I C T VA K D U - Č S L
Sbírka pro 20 lidoveckých adres
Tornádo, které řádilo na jižní Moravě, se přímo dotklo i lidovců na 20 adresách.
Předsednictvo KDU-ČSL proto schválilo vyhlášení sbírky, která tyto lidi podpoří. Jde
o silné příběhy. Jedněm tornádo zničilo střechy, rozbilo okna a automobily, druzí
přišli o domov úplně (demolice). Naše sbírka může jejich hmotnou ztrátu zmírnit.
Ještě důležitější je ale upřímný zájem a podpora: to se penězi vyjádřit úplně nedá.
Finanční prostředky prosím posílejte na transparentní účet KDU-ČSL číslo
2501710691/2010, speciﬁcký symbol „999“ (zpráva pro příjemce: „Lidovci lidovcům“). O účelném umístění vašich darů rozhodne celostátní předsednictvo
KDU-ČSL na návrh OV KDU-ČSL Břeclav a Hodonín. Vyúčtování a potvrzení o daru
vyřídí Ústřední kancelář KDU-ČSL pod vedením generálního sekretáře (kontaktní
e-mail: pomoc@kdu.cz, telefon: 226 205 309). Údaje pro darovací smlouvu vyplňte
na www.kdu.cz/podporit-kdu/dar. V předvánočním čísle NH uveřejníme, jak bylo
s vaší podporou naloženo.

Hledáme pomocníky pro další týdny
Velké množství lidovců se zapojilo do sbírek. Řada z nás, včetně předsedy, byla vzápětí na
místě a zapojila ruce i techniku. Všem patří obrovské poděkování. To nejhorší mají lidé na
Moravě za sebou, nyní začínají obnovy jejich domovů. Považujeme za praktické vytvořit
databázi řemeslníků, dobrovolníků a ﬁrem z řad členů a sympatizantů KDU-ČSL, kteří
se zapojí do následných prací v obcích. Hodit se budou zedníci, stolaři, malíři, obkladači
a další profese, ale i dobrovolníci pro úklidové práce. Může nastat situace, kdy budou
peníze, ale na místě nebudou lidé, kteří by určenou práci zvládli. Prosím, pište na adresu
pomoc@kdu.cz, s čím, jak a kdy, případně po jak dlouhou dobu, můžete v srpnu, září
a říjnu pomoci. Děkujeme, že pomáháte!
Předsednictvo KDU-ČSL
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Štěstí v neštěstí: pacientka se dozvídá
o dobrém stavu svého zraněného přítele.

(z toho 3 děti), včetně 5 lidí s těžkým zraněním. Jednoznačně nejsmutnější chvílí
bylo pro nás úmrtí mladé těhotné ženy
s velmi těžkým úrazem, kterou se přes veškerou péči nepodařilo zachránit.
Jaká zranění jste ošetřovali?
Mezi těžkými zraněními byla zlomenina
lebeční kosti, proražený hrudník s pneumotoraxem, zlomeniny obratlů páteře,
poranění břicha, ale i mnoho otevřených
i zavřených zlomenin, pohmoždění, tržných i řezných ran. Celá nemocnice připomínala bojiště. Všude plno krve, lidé
v šoku, pláč a beznaděj. Moji hlubokou
úctu a obdiv mají všichni zdravotníci: každému poskytli včas péči, kterou potřeboval.
Vím, že jste ošetřovali lidi i po události...
Ano, do 2. července nemocnice ošetřila
v důsledku tornáda celkem 358 pacientů.
Z toho 260 pacientů utrpělo zranění při
odstraňování trosek a likvidaci škod. Šlo
hlavně o pády ze střechy a zdí a o pohmožděniny. Dvanáct dobrovolníků zkolabovalo
kvůli celkovému vyčerpání a dehydrataci.
Na co do smrti nezapomenete?
Na neuvěřitelně obětavou péči zdravotníků během té apokalyptické noci. Tak
asi vypadá válka... Na vrchní sestřičku
z interny, které tornádo zničilo dům –
a ona přesto plnila své poslání v nemocnici i druhý den. Mimochodem: zničená
a poškozená obydlí má 15 zdravotníků.
Byl jsem také mile překvapen, kolik mladých lidí umí skvěle poskytnout první
pomoc. V tom nesmíme polevit, pohromy
se opakují. Nezapomenutelná byla vlna
podpory i stovky dobrovolníků ze všech
koutů republiky. A také perfektní řízení od
Jihomoravského kraje a našeho hejtmana.
A v neposlední řadě je tu Vojta, žák 7. třídy
ZŠ Ratíškovice, který bez oddechu pracoval řadu dní na Pánově. Pro mě symbol řady
studentů a mladých lidí s vřelým srdcem,
kterým nezůstal lhostejný osud lidí v nouzi.
Za rozhovor děkuje Pavel Mareš.

L I D É , FA K TA , Č Í S L A

Empatický
a kompetentní
Jan Grolich
Hlavou aktivit v Jihomoravském kraji, které mají za cíl obnovu obcí zasažených ničivým tornádem, je lidovecký hejtman Jan
Grolich. Velmi přesně ho charakterizoval
Marian Jurečka: „Jedná empaticky, kompetentně a věcně.“ Lidem zasaženým katastrofou dodává energii, povzbuzuje, pomáhá, zajišťuje, co je třeba. Je neustále
v pohybu. Plní přesně to, co má krajská
samospráva v takové situaci dělat. Koordinovat kroky, delegovat na místní či naopak speciální síly to, co kraj neumí, jed-

LIDÉ, FAKTA A ČÍSLA

di Jana Grolicha, které poskytl přímo čtenářům Nového HLASu.

Pane hejtmane, na které tři věci
do smrti nezapomenete?

nat s vládou o konkrétní a rychlé pomoci.
Řešit věci systematicky, jednu po druhé,
říkat lidem pravdu. Jak říká jeden kolega: „Je to chlap na správným místě!“ Rozsáhlejší materiál k tornádu na jižní Moravě přinese s jistým odstupem zářijové číslo Nového HLASu. Na tomto místě shrnujeme základní fakta – a nabízíme odpově-

1. Pocit, kdy jsem poprvé přijel do Moravské Nové Vsi, asi hodinu po tornádu...
Všude zmatek, bylo to tam jak po válce.
Měli jsme strach, že tam budou desítky
mrtvých.
2. Obrovská vlna solidarity. Kolik lidí bylo
a je ochotno pomoct fyzicky nebo ﬁnančně! Obrovské částky a spousty pomáhajících lidí.
3. Dezinformace. Co všechno jsou lidé v takovéhle situaci schopni vyplodit – a čím
zaneřáďují sociální sítě! Neuvědomují si,
jak to komplikuje práci těm, kdo se snaží pomoct.

600 žádostí o pomoc (generální rekonstrukce). Zhruba 180–200 domů určeno
k demolici.

Kontaktní místa
v obcích

• Pomáhající
Během záchranných a obnovovacích prací
pracovalo na místě 1500 hasičů, 300 policistů, 120 vojáků. Pokud jde o dobrovolníky, nelze kvůli živelnosti určit přesný
počet, ale jsou a byly jich tisíce. Na místě
fungují místní spolky i církevní společenství. Kraj koordinuje práci desítek psychologů.

• Zasažené obce
Tornádo prošlo úsekem dlouhým 26
kilometrů a širokým zhruba půl kilometru. Zasáhlo sedm obcí, nejpostiženější
byly: Moravská Nová Ves, Mikulčice,
Hrušky, Lužice a městské části Hodonína
Bažantnice a Pánov.

• Oběti na životech
Policie z důvodu piety uvádí jen počet
obětí, nikoli jména. Kdo se stal obětí tornáda? Vycházíme z informací regionálního
Deníku: 1. Starší vinař z Moravské Nové
Vsi. 2. Učitelka z hodonínského gymnázia. 3. Těhotná žena z Lužic. 4. Redaktorka
a spisovatelka z Mikulčic. 5. a 6. Chalupář
v Pánově se svou vnučkou. Z neštěstí cizích
lidí nesmíme dělat senzaci. Můžeme ale na
ně a jejich příbuzné vzpomenout v tiché
vzpomínce nebo modlitbě.

• Poškozené domy
Celkem bylo zasaženo zhruba 1800 domů.
Silně poškozených bylo asi 1200. K 10. 7.
eviduje Státní fond podpory investic přes

• Vybrané peníze
Drobní dárci, firmy a obce věnovali
k 8. 7. skrze charitativní organizace
obyvatelům dotčených obcí více než
1,1 miliardy Kč. Z těch větších zmiňme:
Diecézní charita Brno – přes 275 mil. Kč;
Nadace Via – 211 mil. Kč; Člověk v tísni
– 150 mil. Kč; rodinná nadace Karla
Komárka – 150 mil. Kč; Český červený
kříž – 105 mil. Kč; Adra vybrala 50 mil. Kč.

• Škody na majetku
K datu uzávěrky nejsou známy celkové
škody. Podle krajského radního Jana
Zámečníka (KDU-ČSL) se celková obnova
majetku v daném území vyšplhá na
15–16 miliard Kč (z toho jen na domech
6 miliard). Stovky milionů škod evidují
společnosti distribuující elektřinu a plyn.
Odhad škod na krajském majetku (např.
silně poškozené S-Centrum v Hodoníně)
činí 1 miliardu. Opravit je nutno desítky
kilometrů silnic, chodníků a kanalizace. Zvolna se zjišťují škody na vodních dílech a extravilánu (vinice, lesní
porosty, pole).

Nastal nějaký problém? Chybí něco
v zasažených obcích? Dejte to vědět
– na kontaktních místech. Jak postupovat?
1. Spojte se s Kontaktním místem.
2. Z Kontaktního místa vás nasměrují na > Krizový štáb v obci.
3. Když nevyřeší problém Krizový
štáb v obci, jde se na > Krizový
štáb Břeclav/Hodonín.
4. Když nevyřeší problém Krizový
štáb Břeclav/Hodonín, věc řeší
> Krajský krizový štáb.
Koordinátoři v daném místě vám nejlépe poradí, kam se obrátit. Apel: Dávejte si pozor na to, co sdílíte na sociálních sítích. Nepravdy, poplach ve věcech, jež jsou několik dnů vyřešené atd.

„V nejtěžších chvílích
se projevuje charakter člověka.
Vidíme úsměv i ve tvářích těch,
kteří přišli o mnoho.
Pomáhají těm, kdo jsou
na tom ještě hůř.“
Marián Kalina,
farář v Moravské Nové Vsi
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„VĚŘÍME • MŮŽEME • ZVÍTĚZÍME!“
Jak pomoci, aby bylo Bělorusko zase svobodné?
„Bělorusko bude svobodné! Věříme,
můžeme, zvítězíme!“ Tak volal v kleci
(určené pro odsouzence) běloruský křesťanský demokrat Pavel Sievaryniec krátce
poté, co autoritářský Lukašenkův režim
odsoudil jeho i další běloruské občany na
7 let žaláře za obhajobu lidských a občanských práv Bělorusů.
Koalice SPOLU – a KDU-ČSL s ní – slibuje návrat havlovského rozměru do naší
zahraniční politiky. Lukašenkův režim je
bití a mučení. A odklánění civilních letadel. A vyhánění vlastních občanů na cizí
území. A...
„Předsednictvo KDU-ČSL vybralo
5 vězňů, které si adoptujeme. Budeme
jim psát dopisy a mluvit o jejich příběhu,
abychom tím zlepšili jejich podmínky ve
vězení,“ říká předseda Marian Jurečka.
Těmi vězni jsou Pavel Sieviarynec,
Tatsiana Kaneuskaya, Siarhei Bialevich,
Anastasiya Bulybenka a Viktoryia
Hrankouskaya.
Co můžeme my běžní občané a lidovci?
Nemusíme do vysoké politiky, přesto
můžeme konkrétně pomoci. Projevme
živý zájem o ty, kdo jsou za našimi humny
těžce žalářováni a kterým může naše
psaní pomoci od špatných podmínek
v cele. Věznitelé totiž rozlišují, když se
o vězně někdo zajímá a stará a když ne.
Napišme prosím běloruským vězňům
svědomí jeden dopis!
Pavel Mareš
šéfredaktor Nového HLASu
PŘÍBĚHY BĚLORUSKÝCH
VĚZŇŮ SVĚDOMÍ
■ Pavel Sievaryniec, 44 let
Spisovatel Pavel Sieviarynec je zakladatel a spolupředseda Běloruské křesťanské demokracie. Opakovaně pronásledován za své politické názory: ve
vězení si odseděl už 8 roků. Poslední
arest přišel 7. června 2020, dva měsíce
před prezidentskými volbami. Po 75
dnech ve vazební věznici byl obžalován
z organizování masových nepokojů. 25.
května 2021 odsouzen regionálním soudem v Mohylevu na 7 let. Soudní řízení
vedeno za zavřenými dveřmi, ven unikly
jen snímky, na nichž Pavel a další političtí vězni stojí v kleci v soudní síni. Pavel
byl podroben nátlaku a mučení. Podle
své ženy Volhy strávil Pavel většinu času
v místnosti 2x3 m bez oken a s nepřetržitě rozsvícenou tlumenou žárovkou.

■ Anastasiya Bulybenka, 19 let
Bývalá studentka Běloruské národní
technické univerzity byla vyloučena ze
školy během podzimních protestů. 12. listopadu 2020 zadržena a vyslýchána KGB,
od té doby držena ve vazební věznici.
• Adresa věznice: Pre-trial detention
center No. 1. 220030, Minsk, vulica
Valadarskaha 2 / bělorusky: СИЗО-1,
220030, г. Минск, ул. Володарского,
2, 114 человек
■ Viktoryia Hrankouskaya, 25 let

Pište na adresu: Prison No. 4. 212011,
Mahilioŭ, vulica Krupskaj 99A / bělorusky: Тюрьма №4, 212011, г. Могилев,
ул. Крупской, 99А, 36 человек
■ Tatsiana Kaneuskaya, 54 let
Tatsiana Kaneuskaya byla místní zmocněnkyní prezidentské kandidátky
Světlany Cichanovské ve městě Homel.
Byla zatčena po domovní prohlídce
7. srpna 2020. Podle čl. 293 běloruského Trestního zákoníku byla obviněna
z organizování nepokojů a 4. května 2021
odsouzena na 6 let. Aktivně se podílela
na činnosti Běloruské křesťanské demokracie. Je maminkou 4 dětí.
• Adresa věznice: Pre-trial detention
center No. 3. 246003, Homieĺ, vulica
Knižnaja 1A / bělorusky: СИЗО-3,
246003, г. Гомель, ул. Книжная, 1А,
35 человек
■ Siarhei Bialevich, 41 let
Obyvatel Minsku, zadržený 19. května
2021 a umístěný do vyšetřovací vazby.
Před zadržením žil se svou zdravotně
postiženou matkou vyžadující stálou péči.
• Adresa věznice: Pre-trial detention
center No. 1. 220030, Minsk, vulica
Valadarskaha 2 / bělorusky: СИЗО-1,
220030, г. Минск, ул. Володарского,
2, 114 человек
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Další studentka Běloruské národní technické univerzity vyhozená ze školy za
účast na podzimních protestech. 12. listopadu 2020 zadržena a držena ve vazební
věznici. Viktoryia je sirotek, rodiče jí
zemřeli ve dvou letech. Spolu se starším bratrem ji vychovávala babička. Ve
volném čase pomáhala hendikepovaným dětem. Po zmanipulovaných prezidentských volbách 2020 sbírala podpisy pod petici žádající vedení univerzity,
aby netrestalo studenty, kteří se účastnili demonstrací, a naopak aby odsoudilo násilí páchané na studentech. Ještě
před svým vyloučením stihla podat přihlášku na jednu českou vysokou školu.
• Adresa věznice: Pre-trial detention
center No. 1. 220030, Minsk, vulica
Valadarskaha 2, bělorusky: СИЗО-1,
220030, г. Минск, ул. Володарского,
2, 114 человек

VĚTY, KTERÉ MŮŽETE POUŽÍT
Česky: Vážený (jméno), obdivuji vaši
odvahu! Vězte, že lidé daleko za hranicemi Běloruska o vás vědí a podporují vás! Přijměte od (země) co nejupřímnější slova solidarity! (jméno,
město, datum)

Bělorusky: Шаноўны/ая (jméno),
Я захапляюся Вашай смеласцю!
Ведайце, што пра Вас ведаюць
далёка за межамі Беларусі і падтрымліваюць! Прыміце ад (země)
самыя шчырыя словы салідарнасці!
(jméno, město, datum)

Rusky: Уважаемый/ая (jméno)!
Восхищаюсь Вашей смелостью!
Знайте, что люди далеко за преде лами Беларуси знают о Вас
и поддерживают Вас! Примите
от (země) самые искренние слова
солидарности! (jméno, město, datum)

SLOVO MARIANA JUREČKY

Silné okamžiky
národní soudržnosti
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
přátelé a příznivci poctivé lidovecké politiky!
Také máte rádi písničky kapely Chinaski? V písni „Víno“ se zpívá
o radosti, s kterou lidé jezdí na jižní Moravu. Za pohodou, sluncem a vínem. Zazní tu doslova:
Tak se tu žije na padesátý rovnoběžce
V mírným klima našeho podnebí
Je krásné nemít nikdy dost
A dělat věci jen tak pro radost
Koho by při zpěvu této písničky napadlo, že tomu tak nebude
vždycky? Přírodní katastrofa, která se prohnala hodonínským
a břeclavským regionem, překvapila v „mírným klima našeho
podnebí“ úplně všechny. Ničivé tornádo nám ukázalo, že proti
přírodním živlům člověk v dané chvíli nezmůže skoro nic.

Lidovecký hejtman – empatický, kompetentní, věcný
Co ale už můžeme ovlivnit a vzít do svých rukou, je obnova zničených oblastí. S rodinou žijeme v regionu, který v minulosti zasáhly povodně a dobře víme, jak důležité je v těžké chvíli podat
pomocnou ruku. Jet pomoct na jižní Moravu bylo pro mě samozřejmostí. Chtěl jsem přinést osobní svědectví, abych motivoval
další dobrovolníky a dárce. Co mě na místě potěšilo, bylo, jak si
lidé uměli vyjít vstříc, spolupracovat a pomáhat si. Integrovaný systém okamžitě fungoval a z osobní zkušenosti potvrzuji,
že během jednoho, dvou dní byla veškerá pomoc koordinovaná.
Smekám před naším hejtmanem Janem Grolichem, který vystupoval empaticky, kompetentně a věcně.

Poděkování všem pomáhajícím
Smekám i před starosty zasažených obcí, hasiči, policisty, vojáky a dalšími částmi IZS. Úžasnou práci předvedli zdravotníci. Speciálně děkuji řediteli hodonínské nemocnice Antonínu
Tesaříkovi, který se svým týmem odvedl obrovský kus práce
(viz str. 2). Poděkování směřuji i k dobrovolníkům, lidem, kteří osobně přijeli, i těm, kteří přispěli na dálku penězi nebo materiálem. Během pár dnů se podařilo vybrat přes miliardu korun. Tyto silné okamžiky posilují národní soudržnost. Jako společnost jsme v tomto zápase zvítězili. Ještě jednou: Díky všem!

SPOLU s Janem Graubnerem
O rodině, výchově, vzdělávání i sociální politice

Diskuse Jana Graubnera a předáků SPOLU o klíčových
společenských tématech byla velmi živá.

Zavítejte v srpnu do letního kina!
I když je léto, pokračuje volební kampaň. Vím, že si chcete přes
léto odpočinout, relaxovat, užít si normálního života bez zákazů. Přesto vás prosím, abyste jako členové lidové strany pamatovali na volby – a KDU-ČSL i koalici SPOLU, jak je to jen možné, podpořili. Síla naší strany je v tom, že nejsme jen byznysový ani elitářský projekt jako jiní. Spolu s Petrem Fialou a Markétou Pekarovou Adamovou absolvujeme přes léto společné výjezdy do krajů. V srpnu odstartujeme kontaktní kampaň s letními
kiny. Bude jich po republice více než 100, zavítáme do každého
okresu. Krajští tajemníci a předsedové vašich MO vás budou informovat. Vezměte prosím své rodiny i blízké, přijďte nás podpořit a užít si večerní kino!

Koalice SPOLU sílí
Mám velkou radost, že se nám daří přesvědčit stále více sympatizantů a nových voličů. Lidé na koalici SPOLU oceňují schopnost spolupráce bez hádek a malicherných rozepří. Ukazujeme
politickou vyspělost i kulturu, což není málo. Programově v koalici SPOLU prosazuje KDU-ČSL témata sociální spravedlnosti, prorodinné politiky a rozumné ochrany životního prostředí.
Nabízíme schopné, aktivní a kompetentní kandidáty. Věřím, že
jsme plnohodnotným členem koalice, která zvítězí a přinese novou, lepší vládu, než je ta současná.
Přátelé, přeji klidné a zdravé léto vám i vašim blízkým.
Zdař Bůh!

Marian Jurečka
předseda KDU-ČSL

■ 11. 6. / Celostátní lídry koalice SPOLU přijal olomoucký arcibiskup a předseda České biskupské konference Jan Graubner.
SPOLU je jediná věrohodná, demokratická a konstruktivní alternativa pro ty, kdo mají v úctě křesťanské a konzervativní hodnoty. Víra a náboženství jsou důležité pro předsedy KDU-ČSL
a ODS i pro předsedkyni TOP 09. Ta na zahájení kampaně v Brně
jasně sdělila, že „pro rozvoj naší společnosti není nic důležitějšího než stabilní rodina“. Prohloubit svůj pohled na společenské,
kulturní, politické i duchovní otázky mohli lídři SPOLU s Janem
Graubnerem i s biskupem Josefem Nuzíkem, který má v rámci
ČBK na starosti právě rodinu. Debata se protáhla na dvojnásobek
plánovaného času! Necelý měsíc před velehradskými Dny dobré
vůle byla řeč o sociální politice, charitativní práci a důležitosti
výchovy a vzdělávání pro život společnosti. Snad bude vzájemná
diskuse brzy pokračovat.
(pm)
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Z REDAKČNÍHO STOLU

Každý hlas se počítá
Průzkumy ukazují, že KDU-ČSL a koalice
SPOLU zvolna rostou. Žádné politické společenství není ideální. Sám dlouhodobě bojuji
za samostatné politické výboje KDU-ČSL.
Současně vím, jak cenné jsou dohody v zájmu
vyššího celku. A to je i případ letošních voleb.
Hlasujte prosím pro koalici SPOLU a kandidáty KDU-ČSL a přesvědčte o tom i další. Každý hlas se počítá!
Poznamenejte si termín voleb – 8. a 9. října – a určitě k nim
přijďte. Tomu, kdo se nemůže dostavit do volební místnosti,
pomozte zařídit volební urnu. Kdo může pracovat v okrskových
komisích, ať o tom v srpnu dá vědět předsedovi své místní organizace či tajemníkovi. A teď jen přání: Klidné léto!
Pavel Mareš, šéfredaktor

Jurečka, týpek na traktoru!
„Politik je od toho, aby určoval směr a představoval
vzor. Marian Jurečka, který sedl na traktor a odjel
se syny odvážet suť, je jednoznačný vítěz. I lidé, kteří
ho nemají rádi, když ho vidí v montérkách, jak něco
reálně dělá, jsou nadšení. Rakušan? Dobře, jezdil
s kolečkem, bůhví, jak moc, ale aspoň tam nějak
makal. Ale to, jak tam Babiš se Schillerovou posedávají na zídce, napůl se smějou, to není dobrej výstup.
Jurečka jednoznačně vyhrál. Týpek na traktoru, co
sklízí suť, a pro srovnání ti dva, co seděj na obrubníku a geběj se.“
Jakub Horák
marketér, v podcastu Marie Bastlové
„Ptám se já“, Seznam Zprávy, 7. 7. 2021

Památník v Tupesích
Je to 31 let, co Jan Pavel II. přistál v Tupesích.
Odtud se přemístil na Velehrad, aby duchovně
nasytil tisíce věřících. Po letech v totalitě to
byla velká vzpruha. Na tyto chvíle nesmíme
zapomínat. Proto byl 30. května požehnán
pomník připomínající přílet polského papeže
na Moravu. Řekl tehdy: „Nebojte se!“ Přátelé,
připomínejme si tato slova a nedovolme, aby naše životy ovládl
strach. Děkuji starostovi Tupes Oldřichu Vávrovi, že se v obci rozhodli pomník vztyčit.
Josef Bazala, senátor v obvodu Uherské Hradiště;
další zprávy z obcí a regionů na str. 14 a 15.

Měla by kandidovat, ročník 2021
EAD ve spolupráci s Nadací Hanse Seidela a pod záštitou senátorky Miluše Horské připravuje již šestou Volební akademii žen.
V KDU-ČSL je přes 11 000 žen, polovina členské základny. Pro ně
je na 22.–24. říjen připraven intenzivní víkend plný workshopů,
přednášek, týmové spolupráce, výměny zkušeností a příkladů
dobré praxe. Těšit se můžete na úspěšné političky i ověřené lektorky z oblasti mediální komunikace, sociálních sítí, politického
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marketingu, etikety a image. Akce se koná v Klášterním hotelu
Želiv na Vysočině. Zájemkyně, hlaste se na: info@melabykandidovat.cz V přihlášce uveďte stručný životopis a motivaci pro
účast na akademii. Uzávěrka přihlášek je 11. 10. 2021, účastnický poplatek 1000 Kč. Více na: www.volebniakademiezen.cz
Jan Málek a Václav Pláteník,
Evropská akademie pro demokracii

Naděje pro novorozence
Senátoru Lumíru Kantorovi se podařilo s náměstky ministra zdravotnictví a náměstkem ředitele VZP
domluvit pilotní program zaměřený
na včasné odhalení spinální muskulární atroﬁe (SMA) a těžkého imunodeﬁcitu (SCID). Pilotní program,
spočívající ve screeningu těchto onemocnění u všech narozených dětí,
bude zahájen 1. 1. 2022 a potrvá 2
roky. Když se novorozenci se SMA
podá genová terapie Zolgensma před příznaky, dítě se vyvíjí normálně. „Je to obrovská naděje pro nemocné, jejich rodiny i pro nás
všechny. Jsem šťastný, že jsem u toho od začátku byl. Díky všem,
kdo tomu věnovali čas, schůzky i energii,“ uvedl senátor. (red)

Nižší důchody
komunistických špiček?
Proč má komunistický premiér Štrougal tak velký a disidentka
Dana Němcová tak malý důchod? Koalice SPOLU chce komunistickým pohlavárům a estébákům důchody snížit. Předseda
KDU-ČSL Marian Jurečka navrhl, aby byly zkráceny důchody členům bývalých vlád, exposlancům, členům a zaměstnancům ÚV
KSČ, StB, zpravodajské správy Generálního štábu komunistické
armády či zpravodajských jednotek Pohraniční stráže (od 25. 2.
1948 do 9. 12. 1989). Snížení penzí a odebrání nezasloužených
výhod představitelům komunistického režimu přijal v červnu t. r.
i slovenský parlament. Pozdě, ale přece.
(kdu.cz; red)

Stop sexuálním agresorům
Šla jsem do politiky, abych pomáhala slabším a znevýhodněným.
Představa, že moje dcera vyrůstá ve společnosti, která toleruje
sexuální nátlak a obecně násilí, mě děsí. Nechci, aby kdokoli
díky svému postavení a své auře vyvíjel nátlak na mladé dívky
a ženy, zesměšňoval je, obtěžoval nebo zneužíval. Takovému
chování musíme říct jasné NE! Musíme dát jasnou stopku agresorům, kteří si vybírají zranitelné a manipulovatelné typy osobností, u nichž vědí, že jim naprosto nevhodné chování projde.
Musíme zvýšit sebevědomí žen a dívek: aby každá věděla, že když
se něco takového stane, nemá si to nechat pro sebe. Je jedno,
kdo se nátlaku a agrese dopustil, jak je slavný, co má za sebou,
kolik má fanoušků, přátel a podporovatelů. O boji se sexuálním
obtěžováním už nesmíme jen mluvit. Musíme dát sexuálním predátorům jasné hranice.
Šárka Jelínková
1. místopředsedkyně KDU-ČSL.
O konkrétních návrzích k domácímu
a sexuálnímu násilí více na str. 12–13.

L I D O V C I VRTUEBRRÉI K
NA
U

V těch nejtěžších chvílích odvádí Jihomoravský kraj
v obcích zasažených tornádem dobrou práci. Na co do
smrti nezapomene hejtman Jan Grolich? Čtěte na str. 3!

Ředitel hodonínské nemocnice Antonín Tesařík, dvojka
KDU-ČSL na jihomoravské kandidátce SPOLU, se už chystal
na kampaň. Pak přišlo tornádo. Rozhovor s ním na str. 2.

Dojemná momentka z Velehradu. Božetěch Kostelka, orel
a lidovec z Brna, v družném hovoru s dětmi Jiřího Miholy.
O vlastenectví pro 21. století píše Nina Nováková na str. 9.

Guty, 6. června 2021. Dřevěný kostelík vyhořelý v roce 2017
se opět skví v plné kráse. Poslankyně Pavla Golasowská byla
u toho. O jejích návrzích ve Sněmovně na str. 10 a 12.

Zvolená, ale vyhnaná běloruská prezidentka Cichanouská
na návštěvě Senátu, obklopená senátorkami KDU-ČSL
a nez. Jak pomoci Bělorusům, čtěte na str. 4.

KDU-ČSL pomáhá Bělorusku i v Evropě. Zleva Michaela Šojdrová,
Volha Kavalková (exkluzivní rozhovor s ní čtěte na str. 16)
a slovenská europoslankyně Miriam Lexmann (KDH).

Beneﬁční koncert na podporu rodin, vdov a vdovců po COVIDu
proběhl v Neratově. Kapelu Napořád a Portu Beneﬁcu doprovodil na tubu a Panovu ﬂétnu Marian Jurečka.

Místopředseda Mladých lidovců Vít Mikušek se stal
místopředsedou Mládeže Evropské lidové strany (YEPP).
Na str. 19 si přečtěte rozhovor s Radovanem Gaudynem.
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KOALICE SPOLU
■ Uvedené hodnoty vycházejí z červnového měření Kantaru. Tato agentura je
k výsledkům SPOLU obvykle skeptická –
o to zajímavější jsou její čísla, která sledují trendy a bývají nejpřesnější na cílové
pásce. Voliči už pevně identiﬁkují SPOLU
jako středopravou, umírněně konzervativní alternativu a začíná se projevovat její
přidaná hodnota. Koalice Piráti/Starostové
oslabuje, její příznivci odcházejí nejčastěji
ke SPOLU. Příčinou jsou neskousnutelné
návrhy Pirátů např. na vyšší daně a také
nespokojenost voličů STAN s Piráty. Je zajímavé, že i když se téměř vyrovnaly preference PIR (14 %) a STAN (13 %), volitelná
místa na kandidátkách této koalice zůstávají 2,5 : 1 ve prospěch Pirátů.

Koalice SPOLU posiluje

KSČM podržela
vládu ANO
a ČSSD
Koalice KSČM a miliardáře Babiše drží
jako kštice Donalda
Trumpa! Vyplnila se
naše předpověď, že
„komunisté se optají
členské základny“
a ta pošle nejasný
vzkaz, který způsobí
odchod KSČM ze sálu. Ano: ANO a ČSSD
budou u moci až do října. Současně se
ukázalo, jak potřebný pro vyjasnění
nejasné situace pokus koalice SPOLU byl.
Výčet chyb Babišovy vlády shrnuje předseda KDU-ČSL Marian Jurečka: „Když
mluvím se svými rodiči, nedokážu jim
vysvětlit, proč vláda, když mohla nakoupit maximální počty vakcín, to neudělala. Proč vláda nakupovala jedny z nejdražších ochranných zdravotních pomůcek v Evropě. Proč vláda se škraloupem
předražených nákupů při svých objednávkách nepodpořila české ﬁrmy, které
nabízely svou pomoc. Neumím rodičům vysvětlit boj s pandemií ani návrat
dětí do škol. Rodiny se dnes snaží šetřit,
ale my máme vládu, která vrší rekordní
schodek státního rozpočtu. Deﬁcit plánovaný na rok 2022 nelze odůvodnit
bojem s pandemií. Je to jen další zadlužování naší země, dětí i vnoučat. Nic
z toho nelze obhajovat. Všichni poslanci,
kteří nejsou schopni říct vládě NE, nesou
odpovědnost za to, co vláda udělala, dělá
a udělá!“

N O V Ý H LA S • Č E R V E N E C 2 0 2 1

8

4 „K“ koalice SPOLU
KONZERVATIVNÍ!
KOMPETENTNÍ!
KONSTRUKTIVNÍ!

stálé názory; neměníme to, co funguje;
inovace místo novot.
zkušenost, empatie, dostatek osobností,
zhodnocení talentů, digitalizace.
dobrá řešení místo experimentů a dryáčnické
kritiky; společné dobro, ne populismus.

KŘESŤANSKÉ HODNOTY! rodina, solidarita, soudržnost,
péče o životní prostředí.

SPOLU pro Prahu
To, co KDU-ČSL prosazuje v rodinné, sociální, zdravotní a environmentální politice,
se propisuje i do vět určených voličům v Hlavním městě (10 bodů pro Prahu).
1. Dostavíme Pražský okruh.
Zařídíme vlakové spojení mezi letištěm a Masarykovým nádražím.
2. Zvýšíme vaši bezpečnost.
Snížíme kriminalitu v rizikových oblastech.
3. Usnadníme život rodinám.
Rodičům bude možné přímo přispívat na důchod.
4. Oživíme Prahu stromy a zelenými střechami.
Budeme dobře hospodařit s dešťovou vodou.
5. Zlepšíme vzduch, který v Praze dýcháme.
Podpoříme elektromobilitu.
6. Zvýšíme platy učitelům
a zbavíme je zbytečné byrokracie.
7. Vyladíme zdravotní a sociální péči o seniory.
Zkvalitníme jídlo v nemocnicích.
8. Zjednodušíme váš kontakt s úřady.
Osobní údaje předáme úřadům jen jednou! Žádosti občanů a ﬁrem, u nichž
uplyne zákonná lhůta, budou automaticky schváleny.
9. Daně vám nezvýšíme, ale zjednodušíme.
Zavedeme jednotné inkasní místo pro plnění povinností vůči státu. Zrušíme
nadbytečné kontroly podnikatelů.
10. Zvýšíme obranyschopnost naší země.
Ochráníme nemocnice a další instituce před kyberútoky.

SPOLU ZA VLAST A SE SPOJENCI

S Ruskem? Bezpečné partnerství, ne vazalství
Jako předseda Výboru pro
evropské záležitosti jsem 23.
června spolu s dalšími diskutoval na ministerstvu zahraničí o budoucnosti českoruských vztahů. Mezi politickými stranami ve Sněmovně – vyjma
dlouhodobě prokremelské a proputinovské SPD Tomia Okamury – panuje většinová shoda na tom, že politické vztahy
mezi Českou republikou a Ruskou federací jsou na bodu mrazu. Zjištění českých
tajných služeb o účasti ruských agentů
GRU na výbuších ve Vrběticích se zdá
být jen logickým vyvrcholením jednoho
trendu – trendu, kdy silnější země nemá
skrupule a snaží se rozšiřovat vliv v zóně
svého někdejšího vlivu. S čím jsem na jednání za KDU-ČSL přišel? Nabídnu Vám
shrnutí ve 4 bodech.
1. Nová strategie EU vůči Rusku
KDU-ČSL má za to, že je důležité více
využívat členství v EU a v NATO, a tak
aspoň zčásti vyvažovat asymetrický vztah
s Ruskou federací. Je povinností České
republiky aktivně formulovat novou strategii Evropské unie vůči Rusku. Silnější

jsme ve spojení s Evropou a s NATO, slabší,
pokud zůstaneme se svou pozicí sami.
2. Posílení východního křídla NATO
Spojenci se musí trvale věnovat posilování obranyschopnosti východního křídla NATO – Litvy, Lotyšska, Estonska,
Polska, Rumunska a Běloruska. Všechny
tyto země Rusko svými vojenskými aktivitami ohrožuje. Ruská federace, jak víme
ze zpráv Bezpečnostní informační služby,
dlouhodobě vyvíjí nepřátelské aktivity
i v České republice. Nedávno nás Rusko
také zařadilo na seznam nepřátelských
zemí – i když jsme jen přiměřeným způsobem reagovali na jejich nepřátelské akce.
3. Kyberútoky a dezinformace
Jedním z hlavních témat červnové schůzky
Biden–Putin byla červená linie při kyberútocích. Státy by si vzájemně neměly ohrožovat klíčovou ekonomickou či zdravotnickou infrastrukturu. Ruské „trollí farmy“
na vytváření dezinformací jsou proslulé.
Cílem ruských dezinformací je dále rozdělovat českou společnost. Je třeba být připravený na kyberútoky i dezinformační
kampaně. A být asertivní.

Kde domov náš?
Vlastenectví
pro 21. století
Když se bavím se studenty
o ochraně životního prostředí a o tom, jaké riziko
představuje každý zásah do
přirozeného běhu života přírody, občas u nich vzbudím
udivený úsměv otázkou: A VŠIMLI JSTE
SI, JAK EKOLOGICKY CITLIVOU MÁME
STÁTNÍ HYMNU? V té dojemné písni
nikam nepochodujeme, ani se nechystáme porazit nepřítele. Zpíváme o tom,
že jsme někde doma, že krása naší země
je prostá a že ji tvoří země, z níž vyrůstá
zeleň, a nezbytná voda.
Lidé se dnes ostýchají mluvit o vlastenectví. Setkávají se totiž s reakcí: „Nebuď
nacionalista!“ Všichni samozřejmě víme,
jak tragické ovoce přináší, pokud se jeden
národ povyšuje nad ostatní – a to je nacionalismus. Moderní vlastenectví (kterého je třeba!) je vlastenectví zemské.

Velehrad – naše kořeny
i společenská odpovědnost
ve velmi sympatické podobě.

Vlastenectví znamená někde hluboko
v sobě cítit odpovědnost za kus země, kterou vnímám jako svůj domov. Od jejího
nerostného bohatství přes každý pramen
a vodní tok, celou rozmanitost živé přírody, architekturu, umění až k jazyku
a duchovnímu odkazu vědy nebo víry. To
vše je třeba chránit a občas i bránit před
námi samotnými. Pro nás a naše potomky,
ale také pro celou Evropu.
Někteří z nás totiž cítí zemské vlastenectví
i k tomuto poloostrovu eurasijského kon-

Prezident Putin si rád pohrává se
zeměmi, které byly dříve sovětskými
satelity. Rozumí jen síle.

4. Důraz na lidská práva a obchod
V Rusku jsou dlouhodobě pošlapávána
občanská i lidská práva. A přituhuje. Pro
KDU-ČSL i koalici SPOLU je obrana lidských práv těsně svázána s rozvíjením
obchodních vztahů. Jak snadné či obtížné
bude asi v zemi, která pošlapává základní
práva svých občanů, vymáhat dodržování
obchodních závazků a ochranu zahraničních investic? Skepse je namístě.
To všechno jsou témata, která je třeba řešit
jak v Černínském paláci, tak na evropské
půdě. Můžete se spolehnout, že SPOLU si
půjdeme za svým.
Ondřej Benešík
poslanec a lídr koalice SPOLU
ve Zlínském kraji

tinentu, a proto na každém kroku brání
také její kulturu. Evropská kultura totiž
umožňuje, aby zde v lidské důstojnosti žil
každý, kdo je ochoten ji respektovat. Více
než dva tisíce let na sobě Evropané (ne
vždy s úspěchem) pracovali. Díky Řekům
známe hodnotu rozumového poznávání
světa. Římané stanovili zatím nedosaženou laťku při hledání spravedlnosti.
Křesťanství přineslo vedle starozákonního
Desatera schopnost odpouštět a dávat každému novou šanci. V době humanismu
lidé propojili antiku a křesťanství a zformulovali tři základní otázky pro každý
státní útvar: V čem musí mít každý svobodu? Kdy je třeba ctít rovnost všech lidí?
A kam až by měla sahat lidská solidarita?
O těchto otázkách se dohadují politici už
víc než dvě stě let.
Jsme na cestě k lepšímu lidství, nebo začínáme člověka likvidovat? Pokud budeme
schopni čerpat ze vzácných pramenů
evropské kultury, máme naději.
Nina Nováková
středoškolská pedagožka,
lídr KDU-ČSL na kandidátce SPOLU
ve Středočeském kraji
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LIDOVEČTÍ POSLANCI

Libor Podešva na výroční slavnosti ZŠ Integra Vsetín. Ať se daří!

Takhle
má vypadat
inkluze!
Libor Podešva, sám rodič dítěte se zdravotním postižením, v roce 1992 s přáteli založil ZŠ Integra Vsetín – jeden z prvních projektů rovných příležitostí. Tehdy
byli za exoty, ale našli si svou cestu a jdou
po ní dodnes. Při návštěvě vsetínské školy
na vás dýchne komunitní duch. Žáci sdílejí s učiteli rituály, při výuce se klade důraz na pracovní činnosti, k mání je i velká komunitní zahrada. Když stát v r. 2017
vyhlásil inkluzi, přineslo to řadu problémů. Libor Podešva zareagoval po svém:
„Mám mnohaleté zkušenosti. Inkluze je
možná, ale jen když se diferencuje. Proto
máme v naší škole speciální třídy, běžné
třídy s podpůrnými opatřeními atd. Tento model se nám osvědčil.“ Vsetínští chtějí
školu modernizovat, aby se rozvíjela. Kvůli vysokým nákladům usilují o dotace EU.
Projekt modernizace ZŠ Integra Vsetín je
skvělou ukázkou, jak mohou peníze z EU
sloužit lidem, a ne vyvoleným, jak to vidíme u premiéra nebo hradního kancléře.
Ondřej Benešík
poslanec za Zlínský kraj

Podpořme
„Dítě v srdci“

nou ruku Perinatální hospic Dítě v srdci. Poskytuje poradenství v oblasti perinatální paliativní péče, doprovází rodiny ve
chvílích předcházejících i následujících odchod jejich dítěte. Dodává podporu v bolesti, útěchu i zkušenosti jiných, kteří takto trýznivou ztrátou už prošli.
Jsem původně terapeut, a tak jsem ani vteřinu neváhal se záštitou pro organizaci Dítě
v srdci. Provázel jsem nemálo klientů na jejich cestě za novým životním světlem. Spolu jsme odkrývali bolest a podstatu jejich
zranění a hledali možnosti, jak v sobě vše
přijmout a najít sílu jít dál. Vím, jak náročná je terapeutická pomoc rodičům, kteří
přišli o své děťátko. Nesmírně si proto vážím těch, kteří se této pomoci trpícím rodičům věnují. Fatální diagnóza během těhotenství je bolestí a stresem nejen pro nastávající matku, otce, starší děti, ale i pro širší
rodinu. Vyžaduje vytvoření speciálního porodního plánu. Vedle běžné i nadstandardní porodní a poporodní péče je pro všechny
nesmírně důležitá i terapeutická a praktická pomoc: dostatečný čas na důstojné rozloučení s miminkem a pohřeb, formy uchování vzpomínek na děťátko, návrat k běžnému životu a také plánování případného
dalšího těhotenství. Rodiče, kteří ztratili
své dítě, procházejí těmito etapami až nelidsky rozbolavěni, bezradní, s pocity nicoty a mnohdy s nechutí sami jít dál. Na něco
takového vás nikdo nepřipraví, ani ve chvíli, kdy předem znáte diagnózu miminka
i jeho minimální šance přežít.

Jan Bartošek o pomoci těm,
kdo přijdou o miminko
Každý rodič má v srdci místo pro své dítě.
I rodiče, kteří o své od prvního okamžiku
milované miminko přijdou během těhotenství, při porodu nebo krátce po něm.
Jak se s tak tragickou ztrátou vyrovnat?
Kde najít sílu pokračovat? Zapomenout
nelze a vytěsnění není řešením. Rodinám
v takto složitých situacích nabízí pomoc-
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Mám obrovský respekt k lidem i organizacím, kteří perinatální paliativní péči poskytují. Dávají naději ve chvílích beznaděje. Pomáhají plačícím rodičům i jejich

dětem, které netuší, proč maminka a tatínek ztratili chuť do života a očekávaný
sourozenec s nimi doma nakonec není...
Pracují s truchlícími prarodiči. Vytěsnit
ztracené miminko nic neřeší. I když mu
nebylo umožněno sdílet pozemský život,
může s nimi v srdci být dál. Smíření a přijetí všeho, co se stalo, předchází vnitřní zápas s vlastní bolestí a hořká lítost ze společně neprožitého. Hospic Dítě v srdci staví
mosty, po kterých je možné jít dál životem.
S láskou mysleme na všechny, kteří touto
zkušeností prošli, procházejí a projdou.
Děkujme těm, kteří jim na této cestě pomáhají. Vás, které „Dítě v srdci“ zaujal, zvu
k jakékoli formě podpory (www.ditevsrdci.cz) a předem děkuji.
Jan Bartošek
předseda poslaneckého klubu
a místopředseda KDU-ČSL

Odškodnění
za nezákonné
sterilizace
Šestnáct let se stovky sterilizovaných žen
(zneplodněných proti své vůli nebo pod
nátlakem) domáhaly ﬁnančního odškodnění. Nyní prošel Sněmovnou návrh na jejich odškodnění a zamířil do Senátu.
Nucené sterilizace se v naší zemi děly mezi
lety 1966–1991. Po sametové revoluci se
převážně romské ženy pokoušely o ﬁnanční satisfakci, ale až v roce 2005 od ombudsmana zaznělo uznání, že jejich souhlas nebyl právně relevantní a o podstatě
a důsledcích zásahu do svého těla nebyly
dostatečně informovány. Vlády pak sice
vyslovily lítost nad jejich situací, ale bez
odškodnění.
Nynější zákon přiznává osobám, kterých
se to týká, odškodnění 300 000 Kč. Žen,
jichž se zákon bude týkat, je maximálně
400. Celkové náklady tedy můžou činit
max. 120 milionů Kč. Poškozené budou
muset projít důkazním řízením a peníze
jim budou vypláceny postupně. Mám radost, že poslanecký klub KDU-ČSL přispěl
k hladkému projednání tohoto zákona: jak
kvůli samotnému odškodnění, tak kvůli
pojmenování křivd spáchaných na těchto ženách.
Pavla Golasowská
poslankyně
za Moravskoslezský kraj

POMÁHÁME SOCIÁLNĚ SLABŠÍM

Lidštější pravidla
exekucí přijata
Práce poslance má smysl!
Dva roky usilovné práce nepřišly vniveč. Sněmovna
schválila ve znění upraveném Senátem velkou novelu
exekučního řádu a občanského a soudního
řádu. Poděkování za vstřícný přístup patří
kolegyním senátorkám Aničce Hubáčkové,
Miluši Horské a Šárce Jelínkové. Jde o největší změny v exekucích za posledních 20
let! A co jsme schválili?
• Lidovecké „Milostivé léto“: odpuštění úroků, penále či pokut při jednorázovém zaplacení dlužné jistiny u veřejnoprávních dluhů (vůči státu a jeho organizacím);
• Zastavení bezvýsledných exekucí do
1500 Kč (s částečnou úhradou věřiteli
prostřednictvím slevy na dani);
• Humanizaci mobiliárních exekucí.
Chráníme zvlášť zranitelné osoby (mladiství, invalidé či senioři s nízkým důchodem); Senát doplnil pravidlo hájící
spravedlivé právo věřitele na včasné plnění dluhu, pokud dlužník disponuje luxusním majetkem (sbírka obrazů apod.);
• Přednostní splácení nejprve jistiny –
a až poté úroků a dalšího příslušenství;
• Právo na zaslání spisu v elektronické
podobě, případně jeho zpřístupnění na
centrálním úložišti;
• Povinné nahrávání telefonických hovorů exekutorů;
• Lidoveckou úpravu úročení penále
u sociálního a zdravotního pojištění;
• Zastavování marných exekucí do budoucna i do minulosti (s účinností od
1. 1. 2023).
Nepodařilo se bohužel prosadit žádnou
podobu místní příslušnosti exekutorů
(včetně mé kompromisní spotřebitelské
teritoriality). Toto systémové řešení by výrazně pomohlo. V Senátu by prošlo, ale ve
Sněmovně ne, a tak bylo lepší neohrozit
uvedené pozitivní změny. Děkuji za spolupráci organizacím Člověk v tísni, Charita
ČR, Rekonstrukce státu a Radku Háblovi.
Děkuji svým spolupracovníkům Adamu
Rakovskému a Vilému Anzenbacherovi.
Mám radost, že se nalezlo vyvážené řešení vůči zodpovědným dlužníkům, kteří dostávají šanci na životní restart, i vůči seriózním věřitelům. Díky těm, kdo toto dobré
dílo podpořili!
Marek Výborný, poslanec,
lídr KDU-ČSL na kandidátce
SPOLU v Pardubickém kraji

Dětské skupiny, exekuce, insolvence, to byla témata, která spolu
v červnu probírali Marek Výborný a radní MČ Brno-střed
Marie Jílková, 10. na kandidátce SPOLU v Jihomoravském kraji.

Byty pro seniory
a lidi s omezenou
hybností
Magistrát města Brna má
zhruba 1300 bytů zvláštního
určení, jež jsou nabízeny seniorům a handicapovaným za
zvýhodněné nájemné. Čistě
bezbariérových bytů je v Brně přes 300.
Některým lidem se sníženou schopností
pohybu nebo orientace mohou ale vyhovovat i byty jen mírně upravené, jež nesplňují všechny zákonné parametry pro byty
zvláštního určení. Poptávka po upravených
bytech, vhodných především pro seniory,
lidi s omezenou pohyblivostí, nevidomé
nebo neslyšící převyšuje současnou nabídku. Městská část Brno-střed proto přišla
s plánem na postupnou úpravu bytů se zvýšenou přístupností. Následně „Poradní sbor
Rady města Brno pro bezbariérové město“
vytvořil metodiku pro všechny městské
části. „MČ Brno-střed má fond 4000 obecních bytů, které se liší svou dostupností.
Pár schůdků v zádveří, pár schůdků k výtahu nejsou problém pro mladého člověka,
ale pro hůře chodícího seniora, rodiče s kočárkem nebo člověka s handicapem je to
významná bariéra. Rozhodli jsme se proto
zmapovat možnosti bytového fondu a navrhnout zvýšení počtu přístupných bytů. Na
speciﬁcké potřeby obyvatel bereme zřetel
už během připravovaných oprav,“ zdůrazňuje Marie Jílková, radní Brna-střed pro sociální a zdravotní oblast.
Aby městská část mohla systematicky připravovat byty se zvýšenou přístupností,
obrátila se na odborníky Poradního sboru
s žádostí o vytvoření metodiky, jak takový
byt má vypadat. Poradní sbor funguje od
roku 2017 a shromažďuje odborníky a zá-

stupce organizací pracujících s handicapovanými. Jeho expertíza byla klíčová pro
vytvoření zásad řešení bytů se zvýšenou
přístupností. Materiál zohledňuje potřeby
hůře se pohybujících, nevidomých, slabozrakých, neslyšících nebo nedoslýchavých
obyvatel. „Zatímco bezbariérové byty jsou
určeny vyloženě pro vozíčkáře, byty se zvýšenou přístupností jsou upraveny pro osoby
s berlemi nebo menším mechanickým vozíkem. Rozdíly tak jsou například v přístupnosti jednotlivých pater bytového domu, velikosti manipulačního prostoru, výšce umístění vypínačů, zásuvek, parapetů nebo vybavení koupelny či kuchyně,“ podotýká 1.
náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.
Zásadním rozdílem oproti bytům zvláštního určení je, že byty se zvýšenou přístupností budou ve správě MČ. Každá městská část tak bude moci upravit svůj bytový fond podle vlastních potřeb. Byty se
zvýšenou přístupností musí být situovány do vhodné lokality. „Při hledání přístupných bytových domů postupujeme od
většího celku k detailům. V prvním kroku
jsme ve spolupráci s Robertem Osmanem
z Geograﬁckého ústavu zmapovali umístění městských domů u bezbariérových zastávek MHD. V druhé fázi odbor investiční a správy bytových domů zanáší do databáze bytových domů podrobné informace (přístup z ulice, výtahy, počty schůdků
k výtahu, schůdky ve společných prostorách aj.),“ dodává Marie Jílková. Tyto informace budou sloužit jako podklad při
opravách. Speciální úpravy nejsou drahé
a je lepší je provést už při rekonstrukci
než dodatečně. „Městská populace stárne
a na měnící se potřeby je třeba včas reagovat. Podle propočtů bude v roce 2026 činit
podíl seniorské populace 22,8 % obyvatel
města, v roce 2036 25,1 % a v roce 2046
už 31,5 %,“ uzavírá Petr Hladík.
(red)
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RODINY A DŮCHODY

Důchodový
systém stojí na
podpoře rodin
Co KDU-ČSL navrhla a také prosadila
Přes 20 let se politické strany
snaží dohodnout na reformě
důchodů. Současný systém
je neudržitelný: populace
stárne, rodí se málo dětí, na
budoucí důchody nebude odkud brát.
Někteří se na budoucnost snaží připravit, ale spousta z nás si to nemůže dovolit. Pandemie navíc prohloubila problémy
hospodaření státu: chaotické a neúčelné
rozdávání peněz zadlužilo stát a budoucí
důchody jsou ohrožené.
Základní a dlouhodobou tezí KDU-ČSL je,
že s podporou rodin s dětmi stojí a padá náš
průběžný důchodový systém. Proto předkládáme návrhy, které zajišťují budoucím
i současným důchodcům důstojné stáří
a zároveň oceňují a podporují rodiny
s dětmi. Nebudou-li děti, nebude na naše
budoucí důchody. Naše návrhy byly pozitivně hodnoceny v Poslanecké sněmovně
a v Senátu i mezi odborníky v Komisi
pro spravedlivé důchody pod záštitou
Ministerstva práce a sociálních věcí.
Ministryně Jana Maláčová sama se ale
k našim návrhům otočila zády. Kdyby spolupracovala, mohl náš důchodový systém
jít správným směrem. Dnes, před volbami,
se ministryně Maláčová chová jako Babiš.
Prohlašuje cizí návrhy za vlastní a tvrdí
o ostatních, že s ničím nepřišli. Na rozdíl
od nás neřeší příjmy a staví vzdušné zámky.
Shrňme si, co v tomto volebním období
KDU-ČSL z opozice navrhla a zčásti také
prosadila.
Prosadili jsme:
– zvýšení slev na dani na 2., 3. a každé
další dítě o 15 %;
– daňová sleva na 3. dítě dosáhne 27
840 Kč; tato částka se vyrovná slevě
na poplatníka = náklady na dítě jsou
totiž stejné jako na dospělého.
KDU-ČSL dále navrhuje:
– snížení doby pojištění z 35 let na 30
či 25 let;
– 500 Kč navíc k důchodu za každé vychované dítě (symbolické ocenění žen za
výchovu dětí)
– dřívější odchod do důchodu o 1 rok za
každé vychované dítě;
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– výraznější zohlednění náročných
profesí;
– dílčí změny ve vdovském/vdoveckém
důchodu (zmírnění doby pojištění do splnění podmínek pro přiznání vdovského
a vdoveckého důchodu; přiznání invalidního a vdovského/vdoveckého důchodu
v plné výši, ne pouze ½; prodloužení doby,
po kterou vdova/vdovec nemusí prokazovat splnění podmínek pro další přiznání
nároku na vdovský/vdovecký důchod, z 1
na 2 roky; zmírnění podmínek pro získání
vdovského/vdoveckého důchodu: snížení
nutné doby pojištění manžela, od níž by
byl vdově/vdovci jinak přiznán důchod,
max. o 1 rok; zvýšení procentní výměry
vdovského/vdoveckého důchodu z 50 %
původní výměry starobního/invalidního
důchodu na 60 %)
Klíčem k udržitelnosti důchodového systému a veřejných ﬁnancí je dobrá rodinná
politika. Bez dětí je náš důchodový systém udržitelný jen za cenu velmi nízkých penzí a neustálého zvyšování věku
odchodu do důchodu. Ve Sněmovně
neúnavně navrhujeme zvyšování daňových slev na děti. Letos jsme to konečně
prosadili. Nekecáme, pracujeme.
Šárka Jelínková
1. místopředsedkyně KDU-ČSL,
pro oblast rodinné a sociální politiky

KDU-ČSL
pomáhá obětem
násilí a zneužívání
4 kroky z dílny Pavly Golasowské,
Aničky Hubáčkové a Šárky Jelínkové
KDU-ČSL odsuzuje jakékoli týrání a zneužívání, stejně jako fyzické, psychické,
domácí, sociální, ekonomické nebo sexuální násilí. Stojíme na straně obětí, které
nejsou schopny se bránit – žen, mužů,
dětí, seniorů i lidí s handicapem. Je třeba
jim podat pomocnou ruku, a ne se k nim
otáčet zády! Považujeme za nepřijatelné
postoje „oběť si za násilí může sama“ nebo
„chová se provokativně a vyzývavě, tak ať
se nediví“!
Zde je výčet našich praktických kroků:
1. Větší ochrana zranitelných osob.
Šárka Jelínková, Anna Hubáčková a Pavla
Golasowská připravily návrhy pomáhající
obětem násilí. V Senátu se podařilo prosadit, že se s nimi bude zacházet s nejvyšší
citlivostí. Oběti budou chráněny v rámci

trestního řízení. Senátorky prosadily
okruh zvlášť zranitelných osob o oběti
domácího násilí a znásilnění. Ty tak mají
nově právo na zastupování zmocněncem
bezplatně či za sníženou cenu, právo na
zabránění kontaktu s pachatelem, právo
na volbu pohlaví vyslýchajícího a tlumočníka a právo na zvlášť ohleduplný a citlivý
přístup při výslechu.
2. Přesnější deﬁnice znásilnění. KDUČSL také již přes rok pracuje na přípravě
novely trestního zákoníku, obsahující nové
deﬁnice i zpřísnění trestů. Výstupy se ladí
s odborníky při webinářích (např. „Když se
stane domov i sociální sítě nebezpečím pro
děti a bezbranné“, 26. 4. 2021). Klíčová
je přesná legislativní deﬁnice domácího
násilí a znásilnění, která zatím neexistuje.
U deﬁnice znásilnění je třeba, aby hlavním
aspektem skutkové podstaty byla absence
souhlasu při sexuální aktivitě. Dnes deﬁnice nesouhlasného či nedohodnutého
pohlavního styku bez jasného důkazu
užití násilí chybí. Pro naplnění skutkové
podstaty znásilnění se žádá užití násilí,
pohrůžka násilím a pohrůžka jinou těžkou
újmou, případně zneužití bezbrannosti.
Podle nás se má zakotvit, že stačí verbální
či neverbální nesouhlas. NE znamená NE!
Nová věta v zákoně může znít: „Kdo jiného
násilím nebo pohrůžkou násilí nebo jiné
těžké újmy donutí k pohlavnímu nebo
obdobnému styku nebo kdo k takovému
činu zneužije jeho bezbrannosti, nebo kdo
takový čin vykoná přes jeho nesouhlas,
bude potrestán.“
3. Sexting a vyšší ochrana mladistvých. KDU-ČSL usiluje o nařízení lékařské terapie pro tyrany a zavedení postihu
za tzv. sexting (zneužití rozeslání fotograﬁí s citlivým obsahem po rozchodu).
U teenagerů vede takové chování na sociálních sítích spojené s šikanou až k sebevraždám. Poslankyně Golasowská podala
sadu pozměňujících návrhů k trestnímu
zákoníku, kterými se řeší: svěření dítěte

DOMÁCÍ NÁSILÍ A TÝRÁNÍ DĚTÍ
do moci jiného; obchodování s dětmi; prodej dětí; dětská prostituce a pornograﬁe;
zvýšení trestů za šíření dětské pornograﬁe na síti a obchodování s dětmi.
4. Posílení poraden a terénních služeb.
Důležité je i ﬁnancování poraden, terénních služeb pro rodiny s dětmi a dalších
služeb pro oběti. Mzdy pracovníků v této
oblasti jsou velmi nízké! Je nutné posílit ﬁnancování odborníků – psychologů,
terapaeutů, sociálních pracovníků a dětských psychiatrů. Pomocné organizace pro
týrané a zneužívané děti skoro neexistují
(zatím jen Locika v Praze). KDU-ČSL chce
jedno odborné středisko pro pomoc dětem
v každém kraji.
O domácím a sexualizovaném násilí se
ve společnosti moc nemluví. KDU-ČSL
práva obětí trestných činů řeší systémově.
Agresoři si musí být vědomi dopadů svých
činů. Pandemie tyto problémy bohužel
znásobila. Je třeba podporovat nástroje,
které obětem účinně pomůžou. Důležitá
je i prevence, osvěta a podpora rodinného
života.
(red)

Násilí na dětech
v rodinách nesmí
být tabu
Poslední dobou se věnuje
zasloužená pozornost domácímu násilí na ženách. Obětmi
násilí jsou ale často i senioři,
muži a hlavně děti. O násilí na
dětech v rodinách se veřejnost dozvídá většinou jen v souvislosti s případy brutálně
utýraných a usmrcených dětí.
V Česku probíhá přes 10 let transformace
péče o ohrožené děti. Cílem je deinstitucionalizace systému. Jenže děti nestrádají jen v ústavní péči, ale i v rodinách.
S rostoucím tlakem na deinstitucionalizaci a důrazem na práva biologické rodiny
dítěte dochází k nárůstu týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí. Počet
zachycených případů v ČR se od r. 2009
zdvojnásobil. Před 12 lety šlo o 4447 případů, v současnosti jde skoro o 10 000 případů ročně.

Kde problém vzniká
a jak ho řešit?
Zlé nakládání s dětmi často souvisí se
závislostmi rodičů na návykových látkách, s duševním onemocněním rodičů

nebo s transgeneračním přenosem patologického jednání. Tím, že se zakáže umísťování děti do ústavní péče, bohužel tyto
jevy ze společnosti nezmizí. Počet dětí
v ústavech ve věku do 3 let se za 10 let
10x snížil – ušetřené peníze ale neputují na
podporu biologických rodin. Pěstounská
péče selhává v současnosti v 10 % případů
(oproti 8 % selhání v roce 2011). Je zjevné,
že náprava se musí odpracovat. Jak?
V každém konkrétním případě dítěte je
třeba začít nejprve snahou o sanaci biologické rodiny. Využívá se přitom potenciál
širší rodiny nebo osob, které jsou dětem
jinak blízké. Když to není možné, nastupuje náhradní rodinná péče. A v nejzazším
případě je tu péče ústavní. Řešení patří
každopádně do rukou odborníků v rámci
záchranného systému péče o ohrožené děti.
Všichni zúčastnění spolu musí kooperovat.

Rodiny a prorodinná politika
Zdaleka nejúčinnější prevencí výskytu
sociálně-patologických jevů je ovšem
rodinná politika. Rodinná politika není
to samé, co sociální politika. Je to citlivé
a praktické zohledňování potřeb rodin
tak, aby se z dílčích obtíží rodin nestávaly
vážné sociální problémy. Rodinná politika má sociální politice státu předcházet.
Zdravé rodiny představují pro děti tu nejvyšší právní jistotu. Jsou zárukou výchovy
generace co nejméně závislé na ostatních
a na státu. Jsou zdrojem prosperity státu.
Přestože rodinná politika představuje tu
nejlevnější primární prevenci, stát na ni
bohužel vynakládá zlomek ﬁnančních prostředků ve srovnání s tím, co ho stojí řešení
již vzniklých problémů. Mají-li rodiny prosperovat, prevence musí být alfou i omegou sociální politiky státu.

Užitečnost sociálně-právní
ochrany dětí (SPOD)
Děti, které zažívají násilí ve své rodině,
prožívají podobná traumata jako oběti
přírodních katastrof. Jejich traumata
jsou o to větší, že se odehrávají za zavřenými dveřmi – a o to mučivější, že bezpečí domova jim nebere vnější pohroma,
ale jejich nejbližší. Děti si navíc v naprosté
většině případů nedovedou říct o pomoc.
Odkázány jsou na všímavost svého okolí
a na sociálně-právní ochranu dětí. Ta
nesmí ztrácet ze zřetele bezpečí dítěte
a zároveň má respektovat autonomii
rodiny před neadekvátními zásahy.
SPOD není jen sociální službou pro rodinu.
Poskytuje se i v případě, kdy jsou zájmy dětí

v kolizi se zájmy rodičů. Nemůže být však
ani jen sociální službou nabízenou dítěti
bez souhlasu rodičů nebo bez rozhodnutí
soudu: rodina je pod ochranou státu jako
celek. Vyvážený systém, který chrání děti
i rodinu, si žádá komplexní řešení.
V sedmdesátitisícové městské části, kde
působím, máme v ústavní péči aktuálně jen
10 dětí. Všechny mají 10 a více let. Při řešení
konkrétních případů využíváme všechny
dostupné nástroje sociální práce a formy
pomoci. Zácvikové pobyty matek s dětmi
v dětském centru. Krátkodobé pobyty týraných a zneužívaných dětí mimo domov,
u kterých je třeba provést diagnózu zdravotního stavu a vyhodnotit situaci jejich
rodiny (včetně mobilizace širší rodiny, která
by si dítě vzala do péče). Je-li to možné,
děti putují k přechodným pěstounům. Ze
zřetele neztrácíme vazby k původní rodině
dítěte. Využíváme i systém prostupného
bydlení: krizové byty azylového typu, byty
pro sociální účely a pomoc neziskových
organizací, které se zabývají sanací biologické rodiny. Městská část má schválenou
koncepci rodinné politiky, jež se zaměřuje
na prorodinné aktivity, vytváří prostředí
vstřícné rodinám s dětmi a posiluje mezigenerační solidaritu.

Prostředí přátelské rodinám
KDU-ČSL je hodnotovou stranou, která se
hlásí k podpoře rodin. Vytvářejme společně
prostředí přátelské rodinám, a to od komunální až po celostátní úroveň. Prosazujme,
aby stát garantoval rodinnou politiku na
všech úrovních. Podpořme vznik takové
koncepce náhradní rodinné péče, která
nebude ztrácet ze zřetele vyváženost systému péče o ohrožené děti z hlediska
ochrany rodiny a práva dětí na dětství.
Blanka Vildová
členka OV KDU-ČSL Praha 10
a odborné komise KDU-ČSL
pro sociální politiku
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Z OBCÍ A REGIONŮ

Bezesné noci
starostů
Věnuji se našim starostům
a vážím si jejich práce. Jedním z mých prvních přání
jako senátora bylo poznat
starosty zvolené za KDU-ČSL
v okrese Žďár nad Sázavou.
Z 10 starostů máme jednu ženu a dva
neuvolněné ze zaměstnání. Práce starosty
je náročná a zodpovědná, jako bývalý místostarosta Žďáru vím, kolik bezesných nocí
je za jejich prací skryto. Oceňuji práci především těch, kdo řídí malé obce, nemají za
sebou aparát úředníků, a přesto musí, většinou sami, obsáhnout všechny zákonem
stanovené agendy.
Své červnové setkání s nimi jsem pojal jako
příležitost ke vzájemnému předání informací, zkušeností a dobré praxe i ke sdílení věcí negativních. Naše první setkání
nebylo doufám poslední. Chci se jim věnovat, poslouchat jejich podněty, reagovat na
ně, pomoci najít řešení i jim předávat aktuality ze Senátu. Potěšila mě jejich odpověď
na otázku, zda se v roce 2022 chystají obhajovat pozice pod značkou KDU-ČSL. Ano!
Máme bojovníky a zkušené zástupce. Milí
starostové, vážím si vás a držím vám palce!
Josef Klement
senátor KDU-ČSL za Žďársko

Umíme
investovat
i v úsporném roce
Rok 2020 byl pro všechny
obce náročný kvůli omezení
daňových příjmů. S ohledem na nejistotu covidové
i postcovidové doby se obec
Ostravice rozhodla fungovat
v úsporném režimu. I tak se nám podařilo
s využitím českých i evropských dotací
dokončit řadu investic. Zrekonstruovali
jsme WC a koupelny v mateřské škole,
v základní škole jsme vybudovali multimediální učebnu a opravili dvůr. Dvůr i toalety
byly v havarijním stavu, rekonstrukcí jsme
tak přispěli k bezpečnosti žáků i učitelů.
V rámci komunitní výsadby jsme vysadili
28 listnatých stromků na místním hřbitově.
Díky dotacím jsme realizovali i opravy,
které by se jinak do rozpočtu nevešly –
opravu mostu u MŠ, opravu části střechy
ZŠ a střechy na Domu s pečovatelskou služ-

N O V Ý H LA S • Č E R V E N E C 2 0 2 1

14

Kyvadlová doprava Ostravice,
Malenovice, Staré Hamry díky
naší starostce zajištěna!

bou. Vyměnili jsme i nejstarší vodovodní
řad v Ostravici. V roce 2021 chceme pokračovat s rozumnými investicemi podporovanými státem, zejména ekologickými – v rozšiřování kanalizační a vodovodní sítě v obci
a v zefektivnění odpadového hospodaření.
Před prázdninami se nám podařilo zavést
kyvadlovou dopravu do hor (shuttlebusy).
Pavlína Stankayová (KDU-ČSL)
starostka obce Ostravice, 17. na kandidátce SPOLU v Moravskoslezském kraji

O stromech
a lidech
Jako místostarostka Hlučína
neříkám, že něco nejde, ale
hledám způsoby, JAK TO
JDE. To je mé celoživotní
nastavení v osobním i pracovním životě. Do voleb jsem šla
s cílem podporovat a budovat ve městě
takové zázemí, aby zde lidé bydleli rádi,
trávili tu volný čas a do svého města se rádi
vraceli. Mým dlouhodobým cílem je podpora aktivit souvisejících se zdravým životním prostředím. Každý, i ten malý počin
má obrovský smysl!
Podílím se politicky na výsadbě stromů
a obnově životního prostředí na Hlučínsku.
Posledním počinem, z něhož mám radost,
je to, jak dostat stromy i na pozemky, které
nejsou ve vlastnictví města. Stromy byly
a jsou jasnou odpovědí na otázku, jak nejlépe zajistit lepší vzduch, ochlazení okolí
v parných dnech, poskytnout stín, zpevnit
půdu před erozí, zkrášlit náš životní prostor,
vytvořit útočiště pro zvěř a hmyz. Stromy
stejně jako naše děti jsou a budou symbolem života. A tak jsme se rozhodli, že spojíme oba symboly života při vítání prvňáčků
v našich hlučínských základních školách.
Vedení města každoročně osobně vítá prvňáčky při jejich důležitém životním kroku.
V září 2021 obdrží nejen leporelo Eduarda
Petišky, ale i poukaz na nový živý stromek
jabloně. Pro každého ze 123 žáků bude pro

podzimní výsadbu připravena jabloň. To,
zda si ji obdarovaný žák ponechá a zasadí
na zahradě u rodičů, babičky a dědy či
u sousedů, je na něm. My víme, že přibude
123 stromů v našem městě a okolí. Věřím,
že toto propojení přírody a mladého člověka má smysl. Naše budoucnost je jen
v našich rukou, chopme se tedy příležitostí
a pomozme lidské vzdělanosti i aktivnímu
přístupu k ochraně životního prostředí.
Věřím, že se tento způsob podpory ekosystému zeleně ve městě ujme a bude možné
tímto směrem kladně ovlivňovat budoucnost nás i našich potomků.
Petra Řezáčová (KDU-ČSL)
místostarostka Hlučína, 11. na kandidátce
koalice SPOLU v Moravskoslezském kraji

Za čtyřproudou
silnici 43
Ne 3, ale 4 (2 + 2) pruhy
– tak lze v kostce shrnout
požadavek všech, kterým
záleží na dobré dopravě mezi
Svitávkou a Starým Městem.
Bohužel, centrální komise
Ministerstva dopravy koncem dubna schválila tento úsek silnice 43 v kategorii „vystřídaného 3pruhu“, což je nepochopitelné.
Ihned jsem proto napsala ministru dopravy
dopis. Jsem jednoznačně pro to, aby úsek
Svitávka–Staré Město byl ve variantě 4pruhové, která je plánována v jižním úseku od
Brna. Spolu s 19 podnikateli na Blanensku
jsme v tomto smyslu zaslali ministrovi průmyslu a obchodu výzvu. Silnice slouží nejen
pro občany cestující k lékaři, na úřady, za
prací a do školy v krajském městě Brně, ale
také pro podnikatele, dopravující materiál a vyvážející hotové výrobky z našeho
regionu nejen v rámci České republiky,
ale do celého světa. Pod tuto výzvu ministrovi dopravy se podepsalo celkem 25 obcí
Svazku R43 a dalších 12 obcí mimo svazek. Připojilo se město Boskovice a se starostou Jaroslavem Dohnálkem jsme podepsali Výzvu města Boskovice na podporu
realizace silnice 43. Pikantní je, že dokonce
i Krajské ředitelství Policie Jihomoravského
kraje zaslalo stanovisko, v němž uvádí,
že z pohledu bezpečnosti i plynulosti silničního provozu „se jako vhodnější jeví
směrově dělené uspořádání komunikace
s režimem jízdních pruhů 2+2 v celém
úseku Brno–Staré Město“. Jednám dál,
i s Jihomoravským krajem.
Jaromíra Vítková
senátorka Parlamentu ČR

Z KRAJŮ

Jan Bartošek:
Proč mají smysl
koalice
SPOLU to zvládneme! A nejen na jihu. Tak
zní ve stručnosti moje povzbuzení členům
lidové strany napříč republikou. Koalice je
jistě účelové a pragmatické spojení partnerů za účelem prosazení konkrétních
cílů. Celek má své společné cíle – a díky
tomu mají i jednotliví partneři větší šanci
na realizaci svých priorit.
Když jsme v jižních Čechách přemýšleli, jak
posílit, abychom dokázali v Jihočeském kraji
prosadit náš program – a přitom nezůstat ve
stínu druhého, neztratit kredit –, vyjednali
jsme koalici s TOP 09. Dostali jsme v krajských volbách společně přes 10 %, 7 mandátů. Lidovci mají 1. vicehejtmana. Chovali

Pracujeme
transparentně
a otevřeně
Úkolem politiků na všech úrovních je sloužit lidem. Součástí této služby má být transparentnost a otevřenost. Oba tyto aspekty
jsou křesťanské. Působím v Zastupitelstvu
Českých Budějovic a Jihočeského kraje.
Už před zvolením jsem se zavázal, že po
každém zastupitelstvu budu informovat
o schválených návrzích a plánech města:
tzv. reporty ze zastupitelstva. Nebývá to
jednoduché. V Budějovicích jednáme od
rána až do pozdní noci. Nad reportem tak
sedávám až do druhého rána. Nesmí se stát,
že report nevyjde. Rozesíláme ho našim
členům a příznivcům a zveřejňujeme na
webu a sociálních sítích. Pravidelnost je
nutná, občané si zvykají. Před časem oslovila redakce iDnes.cz všech 200 poslanců

jsme se obezřetně, nepodceňovali jsme rizika. Vyšlo nám to
i proto, že když se drží slovo
a hraje se fér, přináší to prospěch všem. Dnes máme dost
síly na realizaci našeho programu. Prosadili jsme ﬁnanční podporu obcí
ve výstavbě obecních bytů: obcím do 3000
obyvatel příspěvek ve výši 80 % ceny projektové dokumentace, obcím do 5000 obyvatel
60 %. Můžeme tak prosazovat naši zásadní
prioritu – dostupné bydlení pro mladé.
Dalším příkladem jsou Strakonice.
Lidovcům se tam dlouhodobě nedařilo
mít zastupitele. V opakovaných volbách
před Vánoci 2019 jsme postavili společnou kandidátku s ODS a TOP 09 a úspěch
se dostavil. Voliči nesmějí mít ani vteřinu
pocit, že kvůli koalici ustupujeme ze svých
pozic a hodnot. Spojení dává smysl, sčítají se síly i šance uspět. Tam, kde to dává

smysl, je dobré spolupráci využít a posílit.
Ano, někdy hrají roli emoce a špatné zkušenosti... Nemůžeme si ale stále něco vyčítat. Poučme se z chyb, hledejme i díky nim
nová řešení a náhledy na věc. Zásadní je, že
v době rostoucího vlivu populistů a extrémistů dává spolupráce demokratických
stran smysl i jako ochrana našich svobod!
Lidovci musí zůstat věrní svému programu
a svým voličům. Ochrana rodiny, kvalitní
vzdělávání, bezpečnost, ochrana přírody,
vody a půdy. Nesmíme předat naši zemi
dětem jako žhnoucí asfaltovou plochu parkovišť a hal, ale jako kvetoucí zahradu.
Čeká nás zajímavé období, které prověří
naše kvality, schopnost obstát v konkurenci a prosadit naše myšlenky v budoucím volebním období. Pevně věřím, že
to dokážeme nejen v této koalici, ale
i v budoucí vládě.
Jan Bartošek
místopředseda KDU-ČSL

s žádostí o schůzku a sledovala, kdo a jak
rychle zareaguje. KDU-ČSL si ze všech
poslaneckých klubů počínala nejlépe.
Máme-li získat důvěru voličů, musíme
být mezi nimi a komunikovat s nimi.
Transparentní a otevřená politika blízká
občanům je klíčem k našemu budoucímu
úspěchu.
Šimon Heller, zastupitel,
7. na kandidátce koalice SPOLU
v Jihočeském kraji

v roce 2005 založil. Svazek obcí měl
bohatou zkušenost s projekty obnovy.
Současná struktura umožňuje další rozvoj pomocí rozvojových dotačních titulů.
Na území MAS působí dnes 23 obcí a měst
(16 v Karlovarském a 7 v Plzeňském kraji).
Celková rozloha MAS Kraj živých vod je
777,6 km2 a žije zde přes 20 tisíc obyvatel.
Čím je MAS pro občany, kteří na jejím
území žijí, přínosná? Spolky, podnikatelé, školy i obce mohou prostřednictvím
„MASek“ čerpat finanční podporu na
své projekty, spolupodílejí se na akcích,
zaměřených přímo na potřeby zde žijících občanů. O rozdělení peněz se tedy
nerozhoduje ve státní, krajské či městské
samosprávě, ale v Místní akční skupině.
Místní sami určují, co je pálí a na co mají jít
ﬁnanční prostředky, a to podle rozvojové
strategie dané venkovské oblasti.
MAS Kraj živých vod uspořádala v Teplé
v roce 2019 konferenci „Venkov 2019“ –
republikové setkání Spolku pro obnovu
venkova. Třídenní setkání v prostředí tepelského kláštera probíralo problematiku vody
a sucha, života na venkově, sociálního zemědělství, návratu ke kořenům a mezinárodní
spolupráce. Další akcí byl tradiční a oblíbený Den živých vod, jenž se konal v obci
Krsy. Dvě stovky lidí se seznámily s místními
pamětihodnostmi, realizacemi i plány do
budoucnosti. Velké poděkování patří organizátorům i všem účastníkům.
Olga Haláková
radní pro kulturu a památkovou péči
Karlovarského kraje a lídryně KDU-ČSL
(3. na kandidátce koalice SPOLU)
v Karlovarském kraji

Co dělají
a k čemu jsou
„MASky“?
MAS, tj. místní akční skupina,
je nezisková organizace, jejímiž členy jsou podnikatelské subjekty, neziskové organizace, obce a svazky obcí
se sídlem v daném území.
Cílem tohoto místního partnerství je
zvýšení kvality života na venkově, podpora místní výroby, posílení venkovské
komunity a vzájemné spolupráce. Území
Karlovarského kraje je rozděleno na pět
„MASek“: Sokolovsko, Krušné Hory západ,
21, Vladař a Kraj živých vod.
Vprostřed jižní části našeho kraje je MAS
„Kraj živých vod“, která přesahuje i do
severní části Plzeňského kraje. Základní
platformou byl Svazek obcí Slavkovský
les pro obnovu venkova, který ji také
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Staňte se našimi vyslanci ve své zemi
Ř Í K Á B Ě L O RU S K Á K Ř E S ŤA N S K Á D E M O K R AT K A VO L H A K AVA L KOVÁ
Volha Kavalková je spolupředsedkyní Běloruské křesťanské demokracie a členkou prezidia Koordinační rady, ustavené po loňských běloruských prezidentských volbách. Její kolegové jsou ve vězení nebo odešli do zahraničí (jako laureátka Nobelovy ceny za literaturu
Světlana Alexijevičová). Volha byla zatčena 24. srpna 2020. Po dvou týdnech jí řekli, že buď
z vězení nikdy nevyjde, nebo dá souhlas se svým vyhoštěním. Přes hlavu ji navlékli pytel,
aby nic neviděla, naložili do kufru auta a o půlnoci ji propustili na polsko-běloruské hranici. Projíždějící polský řidič autobusu ji poznal a odvezl na policejní stanici. Od té doby se
Kavalková podílí na aktivitách Koordinační rady z varšavského exilu a úzce spolupracuje
se Svjatlanou Cichanouskou. Novému HLASu poskytla exkluzivní rozhovor.
měsíců. Celou dobu od zadržení do okamžiku soudního procesu k Pavlovi neměla
přístup jeho žena Volha s tříletým synem.
Nedostanou se k němu ani všechny dopisy.
Mučili ho v trestní cele, drželi ho při
vědomí bez spánku, bez vody a lékařského
ošetření. Pavel ale zůstává silný a nadále
motivuje lidi, kteří mu píší dopisy. Snaží se
svým dílem přispět k pozitivním a demokratickým změnám v Bělorusku.

Na vlastní kůži jste poznala běloruské
vězení. V jakých podmínkách žijí političtí vězni?
Podmínky v běloruských věznicích jsou
úmyslně navržené tak, aby člověka co nejvíce ponížily. S politickými vězni je zacházeno obzvláště neuctivě a násilnicky.
Špinavé cely, postele, aby se na nich nedalo
spát: železné tyče, rozpadlé matrace, špinavé deky; o jídle nemluvě. Světlo v cele
svítí celou noc a stráže se postarají, abyste
v noci neusnuli. Někde si nesmí političtí
vězni během dne ani sednout. Cely jsou
přeplněné, v místnosti navržené pro 4 je
často až 16 osob. Stráže sem zavírají i lidi
s infekčními chorobami, aby ostatní nakazili. Vězni nemají kontakt s vnějším světem.
Váš kolega Pavel Sieviaryniec byl zatčen
před více než rokem. Jaké o něm máte
zprávy?
Speciální síly zatkly Pavla 63 dní před prezidentskými volbami. A přesto ho obvinili
z organizování masových nepokojů! Teď
25. května 2021 ho odsoudili k 7 letům.
Jeho advokát připravuje odvolání proti
rozsudku, ale řízení může trvat několik

Jak motivujete Bělorusy, aby se nevzdávali a pokračovali v protestech?
Naši lidé nikdy nepřipustí, aby byl
Lukašenko uznán prezidentem. Strach
je ale dnes obrovský a prostor pro aktivity velmi malý. Zatýkání pokračuje
každý den. V současnosti užíváme online
nástroje ke vzdělávání a propojování lidí,
připravených pracovat pro demokracii
v Bělorusku. Tisíce lidí musely uprchnout ze země. Chceme jim poskytnout
potřebné dovednosti a znalosti. Je naší
povinností udělat vše, abychom represe

zastavili. Bělorusové potřebují bezpečí,
aby se mohli vzpamatovat a připravit se
na budoucí politické kampaně.
EU přijala vůči Bělorusku řadu sankcí,
ale Lukašenko se stále drží u moci. Jak
ho donutit k jednání o předání moci?
Musí se změnit přístup k diktaturám.
Obchod s Ruskem se nezastavil po útoku
na Gruzii, po válce na Donbasu ani po anexi
Krymu. Reklamy Gazpromu vidíme na fotbalovém Euru. Čína mučí tisíce Ujgurů,
a přece zůstává obchodním partnerem.
Musíme být důslední na všech úrovních.
Jak můžou křesťanští demokraté v Česku
pomoci demokratům z Běloruska?
Prosím využijte všechny možnosti a podpořte svobodné Bělorusko. Pište dopisy
politickým vězňům a jejich rodinám (prisoners.spring96.org/en a politzek.me).
Budujte aktivní partnerství s běloruskými demokratickými organizacemi, se
studenty, lidskoprávními a ženskými organizacemi. Zvěte k sobě běloruské politiky
a uprchlíky žijící v Česku. Sdílejte informace o aktuální situaci v Bělorusku na
svých sociálních sítích. Mluvte o našem
boji za svobodu a demokracii, v médiích i soukromě. Staňte se
našimi vyslanci ve své zemi
i mimo ni.
Za rozhovor děkuje
Marek Hannibal

Aktivní pomoc KDU-ČSL Bělorusům
Na návrh KDU-ČSL přijalo koncem června politické shromáždění Evropské lidové strany rezoluci odsuzující totalitní režim
v Bělorusku. Nejsilnější politická síla v Evropě jednomyslně označila Lukašenkův
režim za nelegitimní, odsoudila porušování lidských práv a vyzvala k okamžitému
propuštění politických vězňů. Evropští lidovci navrhli konkrétní kroky na podporu demokracie, včetně rozšíření cílených sankcí vůči režimu a přesunutí sportovních soutěží mimo území Běloruska. Zároveň chtějí pomoci běloruským studentům vyhozeným ze škol pro politické názory, aby dostudovali v EU. Rezoluce
se odkazuje na princip univerzality základních lidských práv, které překračují hranice států a týkají se všech jednotlivců. Špatných zpráv ale neubývá. Lukašenkův
diktátorský režim zachází s demokratickou opozicí, aktivisty, studenty i novináři
násilně. Na konci června lidskoprávní organizace Vjasna registrovala 520 politických vězňů (3x víc než počátkem roku). V době, kdy celý svět obletěla zpráva, že
letadlo z Atén do Vilniusu muselo pod nátlakem přistát v Minsku a režim uvěznil opozičního novináře Ramana Pratasieviče, běžely v Bělorusku na plné obrátky
vykonstruované soudní procesy s politickými vězni. Ten hlavní se týkal i křesťanského demokrata Pavla Sievaryniece.
Marek Hannibal

Napište běloruským politickým vězňům! Inspirace na str. 4.
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SERIÁL

Eko_KDU:
7
Změna klimatu
Sucho, silné deště i tornádo spojuje stejná
příčina: klimatická změna. Pohroma na
Hodonínsku a Břeclavsku – tornádo síly
F4 – ukazuje na změny klimatu a přírody kolem nás. Klima se mění kvůli lidské činnosti. Hlavní příčinou je vysoká
produkce CO2 a s ní spojené zesilování
přirozeného skleníkového efektu atmosféry. Některé plyny v zemské atmosféře
se chovají jako skleněné tabulky skleníku:
zadržují sluneční teplo a nedovolují mu

Lesy nejsou
jen továrnou
na dřevo
Kůrovcová kalamita znamenala velké zásahy do lesních porostů. Díky KDU-ČSL
se podařilo do programu koalice SPOLU
prosadit důležité body týkající se ochrany
českých lesů: podporu soukromých vlastníků, kompenzaci škod způsobených
kůrovcovou kalamitou a podporu mimoprodukční funkce lesa a agrolesnictví.
Stát musí podpořit soukromé vlastníky
v zalesňování krajiny smíšenými lesy a kompenzovat jim škody z kůrovcové kalamity.
Navýší se tak počet stromů, které udrží více
vody v krajině. Jeden m3 nezhutněné lesní
půdy je s to nasáknout až 350 l vody. Kromě
samotné výsadby stromů je důležité udržovat zemědělství v souladu s přírodou.
Příkladem propojení zemědělství a výsadby
lesů je agrolesnictví. Agrolesnické systémy
můžeme v zemích EU najít na 3,6 % z celkové rozlohy zemědělské půdy (v ČR zatím
jen na 1,3 %).
Změňme přístup ke státním lesům, které
nemohou být jen továrnami na dřevo.
Musíme výrazně podpořit i jejich mimoprodukční, rekreační funkci. Mají být
zázemím pestré biodiverzity. Obrovský
význam mají lesy poblíž měst a ve měs-

uniknout ven. To vede ke zvyšování teploty na povrchu Země.
K oteplování nejvíce přispívá CO2, jehož
koncentrace v atmosféře se do roku 2020
zvýšila o 48 % nad úrovní před průmyslovou revolucí. Emise narůstají kvůli spalování černého uhlí, ropy a zemního plynu,
kácení lesů, intenzivnějšímu chovu hospodářských zvířat a hnojiv s obsahem
dusíku. Oteplování roste tempem 0,2 °C
za desetiletí. Léta 2011–2020 byla nejteplejší v historii.
Kvůli vysokým teplotám a suchu dochází
na všech kontinentech k úbytku lesů
a zeleně. 70 % zkoumaných porostů se
nachází na hranici tolerance vodního
stresu. Očekávanými důsledky globálního oteplování je vyšší intenzita silných srážek a vyšší počet horkých dní.
K dopadům patří i četnější extrémní
jevy, jako jsou přívalové deště nebo
povodně. Od konce 20. století se zvýšil
podíl silných srážek na celkových ročních úhrnech srážek o 4 %.

tech. Hektar lesního porostu zadrží
ročně 30–70 tun prachových částic.
Prioritou státních lesů nemůže být
jen okamžitý zisk, ale i jeho ekologická funkce. Stát musí jít příkladem a budoucí zisky ze státních
lesů musí přispívat k obnově lesních ekosystémů a ochraně vody.
Naše stromy tu jsou s námi desítky
až stovky let. Čím déle a lépe se o ně
budeme starat, tím větší z nich budeme
mít užitek. Stromy mají významný vliv
i na okolní teplotu: rozdíl teploty mezi
lesem a loukou je až 4 °C.

Lesy potřebují
pomoc okamžitě

Mnohé z těchto jevů ignorujeme, ale jevy
jako tornádo už přehlédnout nelze. Je
třeba se negativním dopadům změny
klimatu vyhýbat a začít se o prostředí,
ve kterém žijeme, lépe starat. Příroda
nepočká, ukazuje nám to dnes a denně:
suchem, úbytkem zeleně a extrémními
výkyvy počasí. Tragédie z jižní Moravy
není nešťastná náhoda. Má každého
z nás, politiky i vládu přimět k boji se
změnou klimatu. Zachovejme v naší
zemi podmínky pro to, aby tu mohly bezpečně a klidně žít i naše děti.
KDU-ČSL se realisticky a zodpovědně
přihlásila k dosažení uhlíkové neutrality
v roce 2050 a prosadila to i do programu
koalice SPOLU. Ochrana životního prostředí je pro lidovce zásadní. Myslíme na
budoucí generace a zdraví všech.
Petr Hladík, místopředseda
KDU-ČSL pro životní prostředí
Sledujte blogy Petra Hladíka
– každý týden na Aktuálně.cz.

Pro zpracování dřeva chceme podporovat
menší dřevařské a lesnické ﬁrmy, aby byly
konkurenceschopnější při získávání státních zakázek. Lokální zpracování menšími
subjekty šetří silniční komunikace a podporuje malé a střední podnikatele. Státní podpora má cílit na ty, kdo mají k přírodě blíž
a mají na ni největší vliv. Na myslivce, včelaře, jiné spolky a na soukromé vlastníky.

Petr Hladík
místopředseda KDU-ČSL
pro životní prostředí

kůrovcové kalamitě a na adaptaci lesních porostů na změnu klimatu každoročně, aby nemuseli složitě vysvětlovat
a žádat o dostatek ﬁnancí.“
(red)

Aktuální situací našich lesů po kůrovcové kalamitě se zabývají i lidovečtí
senátoři Petr Šilar a Jaromíra Vítková.
Šilar upozorňuje, že podle kvaliﬁkovaných odhadů dosáhly kůrovcové škody
od roku 2017 skoro 90 miliard korun,
ale na tyto ztráty za minulý rok nechce
ministryně ﬁnancí uvolnit ani korunu:
„Naši lesáci přitom potřebují minimálně
7 miliard korun.“ Za dlouhodobě předvídatelný systém se přimlouvá i senátorka Vítková: „Vlastníci lesů potřebují
stabilní podporu na obnovu lesů po
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Mladí lidovci se spojili do jedné organizace
Na začátku června proběhlo v Brně sloučení mládežnických organizací KDUČSL. Své lidské i organizační síly spojili Mladí lidovci (nástupnický spolek)
a Mladí křesťanští demokraté (zanikající spolek). Společného sjezdu, na němž
došlo ke sloučení, se zúčastnilo téměř
120 delegátů a řada hostů. Sloučený spolek nese název „Mladí lidovci“.
„O sbližování našich spolků jsme jednali
intenzivně více než tři roky. Nebylo to
jednoduché. Oba spolky měly za sebou
dlouhou cestu a bohatou činnost. Jednali
jsme proto hlavně, jak zachovat a podpořit z obou spolků to nejlepší. Shodli jsme
se na názvu, na nových stanovách, novém
logu a zároveň jsme přesvědčili naše členy
o tom, že je to dobrý krok. Spojená organizace má 439 členů ve 12 krajích a řadí
se tak mezi nejsilnější mládežnické organizace politických stran v Česku,“ uvedl
Radovan Gaudyn, nový předseda sloučené organizace. V předsednictvu spolku
zasednou dále Helena Martinková, Martin
Polívka, Patrik Cibere a Vít Mikušek. Nové
vedení si pro následující rok zvolilo tři
hlavní cíle: důraz na vzdělávání, prohloubení profesionalizace a zlepšení propagace
a komunikace spolku.
Kromě delegátů ve věku 15–35 let navštívila sjezd řada významných hostů:

Sjednocení lidovecké mládeže do jedné organizace nese stopu dvou
osobností: Václava Pláteníka (vlevo) a Benjamina Činčily (vpravo).
Bohu díky za jejich společné dílo!

hejtman Jihomoravského kraje Jan
Grolich, senátorka Šárka Jelínková, ředitelé nadací Konrad-Adenauer-Stiftung,
Hanns-Seidel-Stiftung a Institutu pro
křesťansko-demokratickou politiku. Za
vedení KDU-ČSL se slavnostního podpisu
fúzní smlouvy zúčastnil místopředseda
KDU-ČSL a 1. náměstek brněnské primátorky Petr Hladík. „Je to historický okamžik. Mladí lidovci ukázali, že jim jde
hlavně o výsledky a dobrou spolupráci.
Oceňuji jejich nasazení. V dnešní době
jsme svědky spíše toho, že se spolky a organizace rozdělují. Od sloučení si slibuji spo-

Aby se přeshraniční
spolupráce zase
rozběhla
Mladí lidovci v kontaktu s Bavory,
Rakušany a Slováky
Přeshraniční spolupráce je pro Mladé
lidovce zdrojem inspirace, nových možností
vzdělávání a hlavně přátelských mezilidských vztahů. Poslanec Bavorského zemského sněmu Gerhard Hopp a europoslanec Christian Doleschal přijeli do Prahy
představit Dvanáctibodový plán pro srdce
Evropy, který má obnovit česko-bavorské
vztahy, narušené koronavirovou pandemií.
Za ML uvítal oba německé politiky předseda Radovan Gaudyn, místopředsedové
Helena Martinková a Vít Mikušek a pražská
předsedkyně Adéla Chamrádová.
Sjednocování Evropy s otevřenými hranicemi, stále hlubší integrace a spolupráce
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František Talíř v živém rozhovoru
s rakouským protějškem.

se staly zejména pro mladší generace
naprostou samozřejmostí. S rozšířením EU
na východ v roce 2004 se Bavorsko dostalo
do středu Evropy a česko-bavorský příhraniční region se rozvinul v dynamický
a atraktivní ekonomický celek s vysokou
kvalitou života. Podél česko-bavorské
hranice vzniklo mnoho nových spojení,
ty ale byly během koronaviru podrobeny
těžké zkoušce. Rychlé uzavírání a kont-

jení toho dobrého z obou organizací: pořádání desítek skvělých vzdělávacích akcí
a dobrou spolupráci s partnerskými spolky
a politickými stranami v zahraničí. Mladí
lidovci stojí na třech základních kamenech: na vzdělávání nových politiků, na
působení ve veřejném prostoru a službě
společnosti a na spolupráci s KDU-ČSL.
Řada Mladých lidovců působí ve vedení
svých obcí. Jsou pro KDU-ČSL moc důležití,“ uvedl Hladík, který sám byl více než
dva roky předsedou ML.
Martin Polívka
místopředseda Mladých lidovců

roly na hranicích a nekoordinace mezi
oběma zeměmi nalomily předchozí velkou
důvěru. Při boji s pandemií se nepostupovalo společně. Oba němečtí politici proto
představili dokument, jehož naplňování
může česko-bavorské vztahy zase zlepšit.
Přeshraniční spolupráce je pro ML zdrojem inspirace, vzájemného kulturního
obohacení, nových možností vzdělávání,
osobního rozvoje a především přátelských
mezilidských vztahů. Kromě Bavorska
jsou Mladí lidovci v intenzivním kontaktu
i s rakouskou mládežnickou organizací
Junge ÖVP a slovenskou KDMS. Před rokem
ML podepsali smlouvu s Mladými lidovci
Dolního Rakouska. Koncem června zavítala delegace ML pod vedením 1. náměstka
jihočeského hejtmana Františka Talíře
přímo do Rakouska. Setkali se s Helgou
Rosenmayerovou, starostkou Gmündu,
a Sebastianem Starkem, který je seznámil
s výsledky výzkumu zjišťujícího priority
mladých lidí v pohraničí.
(red; mladilidovci.cz)
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Mladí lidé u nás
dostanou příležitost
Nově zvolený předseda Mladých lidovců Radovan Gaudyn (24) je lídrem KDU-ČSL
v Ústeckém kraji pro podzimní parlamentní volby. Na kandidátce koalice SPOLU
je na 4. místě. Pokud bude v říjnu zvolen poslancem, stane se historicky nejmladším poslancem za KDU-ČSL. Radovan poskytl Novému HLASu exkluzivní rozhovor.

✓ Radovane,

jednoduchá otázka:
Kdo vlastně jste?
Jsem obyčejný kluk z Teplic v Ústeckém
kraji, kde také v nadcházejících volbách
kandiduju jako lídr lidovců. Vystudovaný
právník, předseda Mladých lidovců a kurátor farního sboru Českobratrské církve
evangelické v Teplicích. Do Mladých
lidovců jsem vstoupil v prosinci 2014
a hned v lednu 2015 jsme založili krajskou
organizace v Ústeckém kraji. Práce i společnost mladých lidí, kteří přemýšlí stejně
o různých tématech, mě rychle začaly
bavit. Na jaře 2016 jsem se stal celostátním místopředsedou, poté 1. místopředsedou ML a teď po dvouleté pauze jsem
se stal prvním předsedou sjednocené lidovecké mládežnické organizace.

✓ Jak jste si svou kandidaturu

do Parlamentu odpracoval?
Řekl jsem našim volitelům hlavně svou
vizi. Lidovecký program a jeho efektivní
prosazování je moje srdeční záležitost.
Mám v krajské organizaci i určitou historii. Začal jsem pomáhat na krajských výborech i s kampaněmi. Mé pracovitosti si
všimli zkušenější straníci, jejichž podpory
si nesmírně vážím. Doufám, že důvěru,
kterou mi dali, nezklamu. Budu bojovat
za lidovce a Ústecký kraj, co to jen půjde!

✓ Vedete

sloučenou mládežnickou
organizaci lidové strany. Co je pro
Mladé lidovce speciﬁcké?
Nové vedení Mladých lidovců má tři hlavní
priority: vzdělávání, propagaci a profesionalizaci. Chceme každému mladému člověku něco nabídnout a je nám jedno, jestli
směřuje do politiky, byznysu nebo neziskového sektoru. Strana nepotřebuje univerzální kandidáty na cokoli. Potřebuje
odborníky na různá témata, podporu
a zázemí pro fungující politiky, podnikatele a byznysmeny, kreativce a mnohé
další profese. Mladí lidé u nás dostanou
příležitost, stačí se jí chopit a využít. My
jim dáme potřebné zázemí. Z obyčejných
lidí z malé vesničky uděláme lidi, kteří
jsou schopni vést mezinárodní organizaci. To je naše poslání a úloha. Víme, že
to umíme.

✓ Co chcete dát KDU-ČSL?

Chceme být pro mateřskou KDU-ČSL
zrcadlem. Myslím si neskromně, že se
od nás KDU-ČSL může už teď v něčem
učit. Díky našim šikovným členům,
kteří vytvořili speciální systém, hlasujeme na sjezdech digitálně. To ulehčí
práci volební komisi a zefektivní náš
čas. Pandemie nás donutila využívat na
dálku i tajnou volbu.

Vytváříme své vlastní strategické plány,
což naší straně chybí. Víme, co chceme,
kdy a jak toho chceme dosáhnout. Díky
tomu stále rosteme. Nechceme stát na
místě! Vytvořili jsme soubor interních
předpisů: dokument o 90 stranách, který
upravuje fungování naší organizace včetně
volebních a jednacích řádů. Každý člen
může díky tomu zjistit fungování naší
organizace do posledního detailu.
Stále hledáme nové a nové nástroje,
jak zdokonalovat naše každodenní fungování. Jsme spolek na dobrovolnické
bázi. Nikdo z nás to nemá jako zaměstnání, děláme to ve volném čase. Přesto
jsme velmi efektivní a zachováváme si ﬂexibilitu. Jsme rádi, že KDU-ČSL je nám
nakloněna. Spolupráce mezi námi funguje. Do budoucna je mnoho výzev, které
nás v našem vzájemném vztahu čekají.

✓ Trochu jsem se lekl, když jsem od

Vás slyšel, že kandidujete v blbým
kraji. Proč to?
To mi v nadsázce říkají moji kamarádi
(usmívá se). Vidí problémy Ústeckého
kraje: kriminalitu, drancování přírody,
nedostupné bydlení pro mladé. Já tady
žiju a vím, že náš kraj je úžasný, plný
krásné přírody, nádherné architektury
a šikovných lidí. Ano, má své problémy,
ale ty musíme řešit. Jsem mladý a chci
v Ústeckém kraji žít. Jsou to i moje problémy. Nechceme sedět jenom s rukama
v klíně a čekat na něčí pomoc. Tak jsem
se rozhodl kandidovat, abych to mohl
změnit. Bojovat za Ústecký kraj, za svůj
domov, ve kterém jsem vyrostl. Jsem rád,
že mi místní lidovci dali takovou důvěru,
že mě do toho boje posílají jako svého
lídra. Kdyby mi podobnou důvěru projevili voliči v říjnu, věřím, že se nám podaří
náš kraj posunout k lepšímu.
Pavel Mareš

I když Mladí lidovci fungují na čistě dobrovolnické bázi,
v mnohém jsou velmi profesionální a nastavují KDU-ČSL
zrcadlo. Važme si toho – jde o budoucnost lidové strany!
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LÉTO S COVIDEM

Za léto a podzim zdravější a klidnější
RECEPT EXPERTŮ KDU-ČSL NA PROBLÉMY S COVIDEM
Vstupujeme do druhého léta s covidem. Lékaři Vít Kaňkovský a Tom Philipp – lídři
KDU-ČSL na Vysočině a v Praze – vedli covidové jednotky ve svých nemocnicích
a prožili se svými pacienty těžké chvíle. Rozhodně nechtějí od podzimu dál prožívat opět to, co nás postihlo loni na podzim a letos na jaře. Nový HLAS se jich
zeptal, jak problémům pokud možno předejít.
Do léta vstupujeme s tím, že to nejhorší
máme za sebou. Je tomu tak opravdu?
Oproti minulému roku dostalo několik
milionů lidí první a část i druhou dávku
vakcíny. Řada lidí COVID-19 prodělala
a získala tak částečnou imunitu.
Stačí to ale k optimismu?
Španělská chřipka byla v Evropě několik
let a největší ztráty na lidských životech
přinesla až v druhém roce. Měli bychom
se chovat velmi obezřetně: jak my osobně,
tak vláda a kraje.
Co to konkrétně znamená?
Rozumné je časté mytí rukou a dezinfekce
po opuštění rizikových prostor (MHD, prodejny apod.). Nosme roušky v uzavřených
prostorách (obchody, kina, kostely, divadla, MHD), i když to už nebude povinné.
Pokud se necítíme zdrávi, nechoďme do
kolektivu více lidí, abychom je nenakazili.
A konečně: i když je očkování nepovinné,
nikdo rozumný a svědomitý se mu nemá
vyhýbat (vyjma zdravotních důvodů).

Poctiví lékaři a poctiví politici
Vít Kaňkovský a Tom Philipp.

A co stát a kraje?
Na úrovni státu a krajů je nutné zajistit
stálé, poměrně masivní, ale hlavně systematické testování lidí přicházejících
z cizích zemí, ale i lidí více cestujících po
České republice, případně pracujících ve
větších kolektivech. Dalším nezbytným
(v době pandemie nezvládnutým) opatřením je precizní a rychlé trasování kontaktů.
Stát musí svá pravidla zavádět s rozmyslem a trvanlivostí alespoň v řádu měsíců.
Ohromně důležitá je i podpora očkování.

Povinností je doočkovat všechny skupiny
obyvatel nad 50 let. Zvýšit ochotu pacientů
může očkování u praktických lékařů a specialistů, k nimž lidé chodí s konkrétní chorobou (kardiologové, diabetologové, revmatologové aj.).
Je možné, že se situace začne zase zhoršovat?
Je třeba se poučit z vývoje během podzimu
2020 a jara 2021 a vypracovat plán pandemických opatření, který zajistí chod zdravotnických zařízení pro všechny – tedy
i necovidové pacienty. Zajistit hladký chod
škol a ekonomiky. Je třeba zavést systém
rychlého proškolování zaměstnanců v protiepidemických opatřeních a v dovednostech, jak pečovat o pacienty s koronavirem, aby se vše nedělalo za pochodu jako
minulý podzim. Například vypsat certiﬁkované kurzy pro lékaře a sestry, po jejichž
absolvování by se stali specialisty v tomto
oboru. Před vedením státu i před každým
z nás je velký úkol. Chovejme se odpovědně
k sobě i k druhým, i když se nám už po těžkém roce vůbec nechce...
(red)
Vít Kaňkovský, lékař, poslanec KDU-ČSL
a lídr SPOLU v Kraji Vysočina.
Tom Philipp, lékař, lídr KDU-ČSL
na pražské kandidátce SPOLU.

Děti a rodiče, užijte si léto!
P O D Ě K O VÁ N Í P Ř E D S E D K Y N Ě S E N Á T O R S K É H O K L U B U K D U - Č S L A N E Z Á V I S L Í

Milé děti, vážení maturanti,
rodiče a učitelé!
Děkuji vám všem za to, jak jste zvládli
posledních patnáct měsíců ve znamení
pandemie. Nebylo to vůbec jednoduché.
Vy děti jste byly odříznuté od svých spolužáků. Nemohly jste rozvíjet své talenty v kroužcích a několik hodin denně jste trávily
u počítače na on-line výuce. Poté jste musely vypracovat domácí
úkoly či projekty. Vy i Vaši učitelé jste měli více práce než při
obvyklé prezenční výuce.
Maturanti, do poslední chvíle jste nevěděli, jak proběhnou závěrečné zkoušky. I když byla vaše příprava komplikovaná a měli jste
málo klidu, děkuji za to, jak jste všechno zvládli.
Učitelé, jste pro mě hrdinové! Zvládnout několik desítek dětí
na on-line výuce, zadávat jim úkoly, hlídat si jejich odevzdání
a hodnotit je, komunikovat s nimi – to se zdá jako nadlidský

úkol ze sci-ﬁ. Mnozí z vás jste navíc rodiči dětí, které byly také na
distanční výuce. Museli jste jim v dennodenním zápřahu pomáhat s úkoly, zabezpečit chod domácnost, vařit atd.
V neposlední řadě děkuji upřímně i rodičům. Pomáhali jste dětem
vytvořit prostředí ke kvalitnímu vzdělávání. Pomáhali jste jim
s úkoly, stali jste se dočasnými učiteli, trenéry, kuchaři, uklízeči,
psychology a zároveň jste vykonávali své vlastní zaměstnání. Byli
jste celodenními manažery.
Milé děti, milí rodiče a učitelé, jsou tu konečně prázdniny. Protože
jste si v letošním školním roce volného času příliš neužili, přeji
vám krásné prázdniny bez povinností, se sportováním, vycházkami a trávením volna podle vaší libosti. Duševní hygiena a odpočinek jsou po takto složité době naprosto nezbytné!
Velmi si vaší práce vážím, děkuji vám za ni, myslím na vás a jsem
s vámi.
Šárka Jelínková
1. místopředsedkyně KDU-ČSL
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Přírodní výtvor.
Přísná rezervace.
Chráněné území.
Už od roku 1946.
Vidíte tu vyjímečnost? Cítíte tu urozenost?
Žádné podhradí. Nic než krása a původ.
A teď si představte ty hrozny.

Původ je původ

Alzheimercentrum
má koncept unikátní péče o klienty
říká Magdaléna Tarcalová
Alzheimerova choroba je pro mnoho
lidí stále dost neznámé slovní spojení.
Často neví, co si pod ní představit.
Mnoho seniorů nyní žilo dlouho kvůli
pandemii v domácí izolaci. Jak ji lze
rozpoznat?
Není to vždy snadné. Klient obvykle poruchu sám nerozpozná, nebo se stydí a příznaky maskuje. Mírné poruchy myšlení
a zapomínání jsou často okolím mylně považovány za přiměřené věku, a to i v případě
závažnějších výpadků paměti. Narušených
schopností si můžete všimnout nejčastěji
při běžném rozhovoru. Indicií můžou být
časté nepřesnosti, logické chyby v odpovědích, obtížné hledání slov při komunikaci, nevybavování si některých událostí
a údajů. Klienty přivádí k lékaři nejčastěji
potíže s pamětí a myšlením. Často ale upozorní na problémy lékaře spíše rodina nebo
přátelé. Postupně může nemoc vést až ke
změně celé osobnosti, přičemž primární
poruchou bývá zhoršení poznávání, inteligence a paměti. Často dochází ke změnám
v emocích a chování.

Alzheimerovou nemocí a dalšími demencemi je v Česku postiženo více než 150 000
lidí. Odhaduje se, že během následujících dvaceti let stoupne jejich počet na dvojnásobek.
Domovů se speciální péčí je nedostatek, ty stávající evidují desetitisíce odmítnutých
žadatelů. Státu tak pomáhají v péči o takto nemocné soukromá zařízení.
Mgr. Magdaléna Tarcalová je generální ředitelkou společnosti Alzheimercentrum
– největšího privátního poskytovatele služeb pro osoby s Alzheimerovou chorobou
a stařeckou demencí v České republice. Celkem jich do skupiny patří čtrnáct, včetně
jednoho na Slovensku. Letos oslaví společnost Alzheimercentrum už 25. výročí.
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Je péče o klienty s Alzheimerovou chorobou náročná?
V pokročilém stádiu demence se rodina
obvykle neobejde bez kvalifikované
pomoci. Sama by totiž péči nezvládla.
U každého klienta je projev i průběh
nemoci jiný, a tak je na pečujícím, aby zvážil nakolik a jak dlouho je nemocný člověk schopen být doma sám a kdy vyžaduje
neustálou přítomnost druhé osoby. Někdy
nezbývá nic jiného než 24hodinová péče,
kterou nabízíme ve svých čtrnácti zařízeních. V oblasti sociálních služeb působíme
od roku 1996, kdy bylo otevřeno první
centrum v Písku. Tento rok tedy nabízíme
své služby čtvrt století.
Jak vypadá péče v Alzheimercentru?
Náš unikátní koncept péče staví na individualizovaném komplexním přístupu, respektu, úctě a profesionálních
dlouholetých zkušenostech. Propojujeme
tři základní pilíře: zdravotní a sociální
i ošetřovatelskou péči. Klientům vytváříme

I N Z E R C E

nový domov, a tomu odpovídá prostředí
i přístup. Ve všech Alzheimercentrech klademe velký důraz na maximální možnou
kvalitu péče a na zapojování klientů do
aktivizačních terapií. Počet zaměstnanců
odpovídá náročnosti poskytované péče,
jejich počet je vyšší než v běžných zařízeních. Rodinná atmosféra, pocit bezpečí
a pohodlí klientů jsou v Alzheimercentru
stěžejní.
Jak je důležitý kvaliﬁkovaný personál?
Bez vysoce kvaliﬁkovaných zaměstnanců
nemůžete nikdy nabízet vysoce nadstandardní a kvalitní služby. To víme již od
samého začátku. Své pracovníky neustále
vzděláváme a staráme se o ně i v rámci
ﬁremních beneﬁtů. Bez stále lepšího vzdělávání našich zaměstnanců, kde reﬂektujeme také naše zkušenosti, to ale jednoduše nejde.
Co všechno klientům nabízíte?
Naše centrum je pobytovou službou, která
nabízí unikátní koncept péče kombinující
ošetřovatelskou, sociální a zdravotní péči
lidem s nějakou formou demence, a to 24
hodin denně, 7 dní v týdnu. Součástí naší
péče jsou aktivizační činnosti, které jsou
poskytovány podle stupně závislosti klienta
na péči a vycházejí z jeho individuálního
plánu s akcentem na zachování anebo zlepšení kvality života. Zbytkové schopnosti, ať
duševní nebo fyzické, podporujeme a rozvíjíme prostřednictvím terapeutických přístupů, jako je skupinové a individuální cvičení, taneční terapie, muzikoterapie, aromaterapie, canisterapie. Na uznání důležitosti vzpomínek a vzpomínání je postavena
reminiscenční terapie: ta přispívá k pocitu
„stále jsem to já“ tím, že si lidé vybavují
pozitivní vzpomínky a zážitky z produktivního života nebo dětství. Na jaře jsme
zahájili terapii zahradničením. Chystáme
vytvoření smyslové zahrady a zookoutku.
Klientům je k dispozici přímo v centru
kadeřnictví či pedikúra. Plánujeme organizovat také kulturní akce, mezigenerační
setkávání v podobě vystoupení dětí ze škol
a školek a zapojování dobrovolníků.
Jak lidé mohou umístit své blízké do
vašeho zařízení?
Příjem nových klientů je řízený proces,
zejména s ohledem na adaptační období,
které je pro každého nového klienta velmi
důležité. Proto přijímáme v průměru 2
nové klienty týdně. Evidujeme několik
desítek žádostí o umístění a denně poskytujeme poradenství v oblasti péče o osoby
s demencí.

Vzhledem k tomu, že čekací doba v zařízeních sociálních služeb může být je několik
měsíců, doporučuji všem, kteří využití této
služby zvažují, třeba i v budoucnu, aby včas
podali žádost. Žádost lze podat na webových stránkách www.alzheimercentrum.cz
vyplněním elektronického formuláře. Na
takto odeslanou žádost zareaguje sociální
pracovnice a sjedná si se zájemcem osobní
schůzku. Můžeme se také domluvit nejprve na osobní návštěvě s poradenstvím
a prohlídkou centra a žádost můžeme
podat společně. Například v Ostravě,
České Lípě a Písku umožňujeme klientům i virtuální prohlídky.

Co konkrétně jste museli tedy měnit?
Nejvíc organizaci práce. Zavedli jsme
ihned přísná hygienická a další preventivní
opatření. Například, aby klienti zůstávali
na jednotlivých patrech, abychom eliminovali setkávání mezi odděleními. Bylo
nutné připravit velice rychle vnitřní prostory tak, aby se klienti cítili příjemně a my
jsme mohli realizovat individuální aktivity s menším množstvím klientů. Změnila
se také organizace výdeje jídla, střídání
směn. Spoustu věcí jsme se učili dělat
jinak. Podstata je ale stejná – aby klient
cítil, že nám na něm záleží, že je v bezpečí
a že jsme tu pro něj.

Na jaře 2020 se během krátké chvíle
změnil kvůli koronaviru svět. Osoby,
které mají nevyléčitelnou Alzheimerovu
nemoc, potřebují maximální péči a individuální přístup, lidský dotek, vidět pravidelně své nejbližší, se najednou ocitly
v absolutní izolaci…
Je to pro nás všechny, a zvláště pro klienty a jejich rodiny, náročná doba. Přestali
vídat prakticky ze dne na den své blízké –
děti, vnoučata. Od začátku jsme se snažili
ve všech našich centrech o maximální pracovní nasazení veškerého zdravotnického
i nezdravotnického personálu. Stále dodržujeme hygienická pravidla: respirátory,
roušky, rozestupy, pravidelnou dezinfekci
všech prostor několikrát za den. Podstatou
péče o klienty s Alzheimerovou chorobou
je ale slovo, dotek. Určitě se proto klientů
nemůžete přestat dotýkat, samozřejmě
za dodržení všech nastavených hygienicko-epidemiologických opatření a použití
ochranných pomůcek. Základem komunikace u mnohých klientů je právě iniciální dotek. Tím „informujeme“ klienta, že
jsme u něj, mluvíme na něj, že mu budeme
pomáhat se stravou.

Jak u vás probíhá očkování proti covidu,
které postupně uvolňuje přísná hygienická nařízení?
Plně proočkovaná je většina klientů i personálu. Klienti snášejí vakcíny dobře.
Komplikace jsou minimální a souvisí
pouze se zarudnutím v místě vpichu. Tedy
nic, co bychom již neznali, když očkujeme
třeba proti chřipce. Doufám, že vakcínou
bude naočkováno co nejdříve co největší
množství rizikových skupin a většina obyvatelstva. Pak se snad uvolní stále přísná
platná pravidla a naši klienti budou opět
moci vidět bez problémů nejbližší. Věřím,
že se znovu na našich centrech bude moci
díky rozvolnění rozjet pestrý život s množstvím akcí pro rodiny, klienty i personál.
Rádi bychom navázali na mnohaletou tradici zahradních slavností a dalších aktivit
všeho druhu.
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Můžete předfermentačně macerovat,
zkusit kupáž či dlouho školit.
Ale na Pálavě jsme my.
PÁLAVA JE NAŠE.

www.reisten.cz

