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Naděje pro Barboru

Náruč i starost
Jsme svědky největší uprchlické vlny od II. světové války. V Česku je téma migrace velmi živé,
i když se u nás dosud usadila jen špetka uprchlíků. Většina z nich zatím pokračuje dál, hlavně do
Německa. Víc než jinde zde platí rčení o zlaté
střední cestě. Je třeba mít otevřenou náruč pro
běžence prchající před smrtí a soucit s nimi vyjadřovat skutkem. Stejně důležitá je však starost o vlastní bezpečnost
a odmítnutí těch, kdo přicházejí ze zemí, jež aspirují na členství v EU.
KDU-ČSL neříká migraci bezvýhradné ne ani ano. Zkoumá, co je
a není dobré, a podle toho se rozhoduje. Snad v našem časopise najdete aspoň nějaké odpovědi na problémy, které ještě loni nikdo z nás
v takovém rozsahu nečekal.
Pavel Mareš, šéfredaktor
Soutěž • Soutěž • Soutěž • Soutěž • Soutěž

Co si na sjezdu říkaly
Michaela Šojdrová a Miluše Horská?
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• MH: „Představ si, že Zeman už nekouří ani nepije!“
MŠ: „Bomba! Tak to abych řekla všem v europarlamentu!“ (V. Hubálovský, Bruntál)
• MŠ: „Ty jsi slíbila papeži, že půjdeš učit do Argentiny?“
MH: „Jo!“ (J. David)
• MŠ: „Myslíš, že ty volby jednou vyhrajem?“
MH: „Já v to pevně věřím!“ (J. Koch, Králíky)
• MŠ: „Nemyslíš, že je nás žen ve vyšší politice málo?“
MH: „Ani v této věci se Německu nevyrovnáme…“
(F. Žůrek, Zlín).

n 25. 8. / Úřad pro ochranu osobních údajů
(ÚOOÚ) bude řídit bývalá ústavní soudkyně
a někdejší lidovecká zákonodárkyně (1990–93)
Ivana Janů (69). Do funkce ji jmenoval Miloš
Zeman. ÚOOÚ vznikl před 15 lety a má za úkol
bránit zneužívání osobních dat. Může kvůli
tomu kontrolovat veřejné instituce i soukromé
firmy, jež s osobními údaji pracují. Při kandidátském projevu
v Senátu Janů uvedla, že ÚOOÚ vznikl jako silná nezávislá instituce na ochranu práva na soukromí a ona považuje za potřebné
jeho nezávislost udržet. Jde podle ní o úřad sice nenápadný, ale
pro demokracii klíčový. V jeho činnosti se střetávají právo na
soukromí a druhé základní právo, tedy na vyhledávání informací a přístup k nim. Janů uvedla, že úřad, který povede, „by měl
občanovi garantovat, že do jeho práv na ochranu soukromí bude
zasahováno účelně a férově“. Zvolena byla 32 hlasy senátorů, její
volbu doporučily kluby KDU-ČSL, STAN a ANO.
(red)

n 28. 8. / Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) sdělila, že při zásahu proti střelci v Uherském Brodu 24. 2. se policisté nedopustili trestného činu, ale došlo k několika pochybením.
Operační důstojníci zpočátku komunikovali nekoordinovaně;
hlídky měly neuspokojivé ochranné pomůcky; o zásahu se nedostatečně informovalo v médiích. Podle starosty Uherského Brodu
a senátora Patrika Kunčara (KDU-ČSL) zpráva potvrdila jeho očekávání: „Měla být zvolena jiná taktika zásahu. Policisté měli osamělého střelce eliminovat, ale s ohledem na kvalitu výcviku a nepřipravenost se rozhodli, že vyčkají.“ O všem měli zcela jistě lépe
informovat, zdůraznil Kunčar, který doufá, že se bude moci se
zprávou, jež je kvůli taktickým a metodickým doporučením utajená, seznámit aspoň jako senátor.
(red podle ČTK)

Vyloučení Daniela Kalendy

Glosa prázdninová: 60 let bez levice
„Ve čtvrtek 16. července jsem byl na návštěvě u sousedů v Bavorsku. Krásná země, jedna z nejbohatších a nejblahobytnějších v Evropě. Už 60 let se tu levice nedostala k moci. Vládne
zde křesťanská strana. Nevím, co dodat.“
Pavel Svoboda
Děkujeme Lence Klicperové a Jarmile Štukové za možnost
užití jejich fotografií v tomto čísle NH.
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Janů do čela úřadu chránícího soukromí

Pochybení při zásahu v Uherském Brodu

Takto odezíral ze rtů obou političek Jan Mazanec z Veselé.
Děkujeme všem, kdo se zúčastnili a poslali své invenční
texty. Jak jsme slíbili, otiskujeme i čtyři další a odměňujeme
je drobnou pozorností – belgickou čokoládou.
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n 1. 9. / Našel se dárce kostní dřeně pro Barboru Halodovou
z Polešovic (34), která onemocněla akutní leukémií. Mladá maminka dvou dcer je krátce po transplantaci kostní dřeně a začátkem září se začala zotavovat po zákroku ve fakultní nemocnici
v Brně. Do charitativně-propagačních akcí v její prospěch se zapojili Mladí lidovci, Orel, řada obětavců (nejen z KDU-ČSL) ze
Zlínského kraje aj. Prospěch z této vlny solidarity bude mít, doufáme, nejen Barbora, ale i další nemocní, kteří čekají na vhodného dárce. Výzva, aby se co nejvíc lidí přihlásilo do registru dárců,
tedy trvá. Pro takto nemocné totiž není vůbec snadné najít vhodného dárce. Více užitečných informací – Český národní registr
dárců dřeně (www.kostnidren.cz).
(red)

n Člen liberecké organizace KDU-ČSL Daniel Kalenda se na
konci srpna velmi nevybíravým a hrubým způsobem vyjádřil ke
smrti sedmi desítek syrských uprchlíků, kteří zemřeli v chladicím voze odstaveném na rakouské silnici. Po vlně kritiky a odsouzení rezignoval na své stranické funkce a pozastavil své členství ve straně. Jeho případ byl projednáván na následném Celostátním výboru, kam byl pozván, ale nedostavil se. „Pro vyloučení Daniela Kalendy hlasovalo 18 lidí, 1 se zdržel. Způsob, jakým na
sociální síti reagoval na tragédii několika desítek uprchlíků, je daleko za hranou veškeré humánnosti a jiná řešení ani nebyla ve hře.
Rozhodnutí bylo jednoznačné,“ řekl Pavel Bělobrádek, předseda
KDU-ČSL.
(www.kdu.cz)

Naše číslo účtu: 2001210359/0800

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

dopis předsedy

Osobní dopis Pavla Bělobrádka k migraci v Evropě

Hlas rozumu,
odpovědnosti
a solidarity

Dbáme na bezpečnost
občanů

7. září 2015
Vážení bratři, milé sestry,
obracím se na Vás kvůli závažnému aktuálnímu problému, jímž
je migrace. Já a celé vedení KDU-ČSL vnímáme, že veřejnost je
nervózní, lidé mají přirozeně strach. Z těchto obav a nervozity
pramení riziko radikalizace společnosti. To je něco, co my, křesťanští demokraté, nechceme, protože je to v rozporu s našimi
hodnotami.

Nestrkáme hlavu do písku
Jak doufám víte, KDU-ČSL je v přístupu k otázkám migrace aktivní. Nestrkáme hlavu do písku, většinou jsme to my, kdo jasně formuluje odpovědi na palčivé otázky, kdo se nebojí říkat i nepopulární věci a kdo nepodléhá svodům populismu. K migraci jsme mj.
zřídili pracovní skupinu pod vedením místopředsedy Ondřeje Benešíka. Naše postoje a názory najdete přehledně na stranickém
webu www.kdu.cz pod záložkou „Uprchlíci a Evropa“. Tento zdroj
informací by měl podle mého názoru znát každý člen KDU-ČSL.
Všichni si jistě uvědomujeme, že problém migrace nezmizí ani
snadno, ani rychle. Najít řešení bude stát hodně úsilí, času
a peněz. Ale to, že Evropa dnes jednoduché a rychlé řešení
nemá, neznamená, že KDU-ČSL nemá jasno v tom, jak k problému přistupovat. Vycházíme totiž z principů naší politiky a našich
dlouhodobých hodnot.
Foto: Lenka Klicperová, Jarmila Štuková, NS Fontes, projekt Archa pomoci

Za prvé Vás chci ujistit, že vláda i KDU-ČSL
myslí na bezpečnost občanů. V tuto chvíli
máme plnou kontrolu nad situací a můžete
uklidnit své sousedy, že nám žádná invaze nehrozí a že kabinet
udělá vše pro její odvrácení, pokud by nám hrozila v budoucnosti.
Nepřistoupili jsme na povinné kvóty a prosazujeme řešení imigrace pokud možno mimo hranice EU. KDU-ČSL opakovaně požaduje navýšení naší pomoci pro uprchlické tábory v oblastech bojů,
abychom lidem zde zajistili důstojné podmínky. Je to nejefektivnější způsob, jak zabránit, aby se vydali na pochod do Evropy. Je
důležité s lidmi mluvit a vysvětlovat jim, že není pravda to, co se
jim snaží namluvit radikálové. Ti ucítili ve strachu z migrantů
šanci, jak získat snadné politické body. Proto šíří strach a paniku.
Za druhé důsledně rozlišujeme mezi ekonomickými migranty
a válečnými uprchlíky. Ty první musíme rychle vracet zpět. Těm
druhým jsme povinni pomoci, pokud budou o naši pomoc stát
(o což zatím drtivá většina z nich nestojí). K pomoci nás zavazují
nejen Ženevské konvence a naše zákony, ale i křesťanská solidarita a obecně lidskost. Vím, že tento postoj není populární. Ale my
ze svých zásad nemůžeme slevit. Vlastní hodnoty nelze bránit tak,
že od nich upustíme, když se nám zrovna nehodí do krámu. Jsem
si jist, že i když těch, kteří tento postoj ocení, bude zřejmě menšina, budou si o to více vážit toho, že se takto nebojíme mluvit.

Migrační vlnu zastavme tam, kde vzniká
Za třetí: KDU-ČSL si dobře uvědomuje, že migraci nemůže
Česká republika vyřešit sama. Pokud k nám uprchlická vlna
v plné síle dorazí, nepomůže nám ani uzavření hranic. Jde o statisíce zoufalých lidí, kteří nemají co ztratit, protože se nemají
kam vrátit, a nezastaví je ani ostnatý drát, ani ozbrojená stráž
– jedině, že by opět dostala rozkaz střílet… Musíme hledat společné řešení v rámci EU. KDU-ČSL při tom klade důraz na to, aby
Evropská unie lépe bránila své vnější hranice, aby se urychlil
N O V Ý H LA S • z á ř í / 2 0 1 5
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proces vracení ekonomických migrantů, aby se bojovalo s pašeráky lidí a zejména aby se EU podílela na stabilizaci a pomoci
v regionech, odkud pocházejí uprchlíci. Migrační vlnu můžeme
zastavit jedině tam, kde vzniká. Rovněž trváme na tom, aby si
každá země Unie mohla svobodně zvolit svou vlastní imigrační
politiku. Odmítáme nechat si ji diktovat shora.
Je třeba otevřeně přiznat, že EU účinnou společnou politiku
v oblasti migrace zatím nemá. Tlak na přerozdělování běženců není řešením problému, ale jen jeho rozložením na více zemí.
Rovněž je jasné, že i když se podaří nalézt shodu, potrvá roky,
než se podaří situaci v oblasti migrace zlepšit. Nehrajme si proto
na všeználky – jak to činí radikálové, kteří mají vždy po ruce řešení, které je stejně jednoduché, jako špatné. Žádná snadná
a rychlá řešení neexistují. To ale neznamená, že KDU-ČSL složí
ruce do klína. Ten, kdo v obavě, že může udělat jen málo, nečiní nic, dopouští se strašlivého omylu.
Opakujte lidem naše návrhy a přístupy. Jsem přesvědčen, že jsou
správné, i když je zatím neumíme všechny prosadit. Nejsme naivní. Dobře si uvědomujeme, že nezvládnutá imigrační vlna
představuje zásadní hrozbu pro naši společnost – pro náš sociální, ekonomický, právní a hodnotový systém, pro naši bezpečnost. Ale dobře víme i to, že silné řeči a chřestění zbraněmi a ostnatými dráty nám nepomůže. Naopak vyvolávání strašáka vnějšího nepřítele vytváří riziko potlačení naší vlastní svobody a demokracie, s čímž máme smutné historické zkušenosti.
Za čtvrté je migrace příležitost, jak upozornit veřejnost na naši
dlouhodobou prioritu, jíž je boj s demografickým deficitem
a podpora pracujících rodičů. Jasně se tu ukazuje, že jsme měli
pravdu, když jsme varovali před vymíráním české populace, i když

nás skoro nikdo neposlouchal. Jsem si jist, že dnes už nám lidé naslouchat budou. Že nás budou nejen poslouchat, ale že nám
budou i rozumět, když budeme říkat, že odmítáme návrhy, aby se
imigrace stala univerzální odpovědí na nízkou porodnost. Jsem si
jist, že lidé budou souhlasit s naším postojem, že je lepší nechat
víc peněz v kapsách našich rodin a podpořit výchovu nové generace, než dovážet imigranty. Platí nepřímá úměra: čím méně českých dětí, tím větší tlak na přijímání migrantů.

Osobní prosba
Závěrem Vás chci požádat, abyste v otázce migrace byli aktivní.
Abyste lidem vysvětlovali politiku KDU-ČSL a využívali informace z našeho webu. Říká se, že zvládnutý problém je vyhraná
příležitost. Když ukážeme, že máme jasné názory, že máme návrhy na řešení, když místo šíření strachu budeme s veřejností
otevřeně diskutovat a zároveň se nebudeme bát přiznat, že na
některé otázky prostě nemáme odpovědi, voliči to ocení. Ne
všichni, ale jejich rozumnější část určitě. Rozumní lidé ocení, že
nejsme bezcitní extremisté, že chceme pomáhat skutečně potřebným a že si na druhé straně uvědomujeme všechna rizika
a přistupujeme k problému pragmaticky a s maximálním ohledem na bezpečí našich občanů.
Věřím, že máme lidem v problematice migrace co říci, možná
o hodně víc než jiné strany. Tak ať je náš hlas slyšet. Je to hlas rozumu, odpovědnosti a solidarity. Je to hlas křesťanské demokracie.
Váš Pavel Bělobrádek

Archa pomoci vyplula
„Cílem projektu Archa pomoci je zprostředkovat české veřejnosti
aktuální informace o aktivitách Islámského státu a souvisejícím
válečném konfliktu, který vzal milionům lidí domovy, rodinu,
přátele a blízké a především naději na život v míru. A nedělejme si
iluze, že se jedná o vzdálený konflikt, který se nás netýká, protože vzdálenosti jsou dnes pojmem velmi relativním,“ řekl Jan Bartošek, místopředseda KDU-ČSL a Poslanecké sněmovny, který projekt inicioval a dal mu záštitu.
České reportérky Lenka Klicperová a Jarmila Štuková mapovaly aktivity Islámského státu (IS) a jejich dopad na obyvatelstvo v oblasti Iráku a Sýrie. Téměř měsíc
zde sledovaly rozsah této současné humanitární katastrofy související s válečným
konfliktem a dalšími aktivitami IS.
Projekt Archa pomoci je spojen s transparentní sbírkou finančních prostředků pro
pomoc konkrétním zařízením: koordinují ji Charita ČR, obě reportérky a partneři
z irácké strany. Reportáže z cest novinářek po Iráku a Sýrii spolu s dalšími informacemi a možností, jak přispět, najdete
na www.archapomoci.cz. Pojednávány tu
postupně budou i další aktivity, jako je
např. putovní výstava fotografií a série
přednášek reportérek po vybraných městech ČR apod.
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Archu pomoci organizuje nadační spolek
Fontes ve spolupráci s Charitou ČR. Mediálními partnery jsou Český rozhlas, TV
Noe, Radio Proglas, Katolický týdeník
a časopis Lidé a země. Projekt má plnou
podporu irácké Charge d´affaires v České
republice a iráckého, resp. kurdského
parlamentu.

Martina Pelikánová

Foto: Lenka Klicperová, Jarmila Štuková, NS Fontes, projekt Archa pomoci

postoje kdu-čsl k uprchlické krizi

Proč je pro nás
Islámský stát
hrozbou?
V poslední době se hodně hovoří o migraci, která míří do
Evropy z muslimského světa. Protože vidíme brutalitu Islámského státu, který se snaží reprezentovat muslimský
svět, máme pocit, že s muslimskými migranty k nám přijdou praktiky Islámského státu: násilí a terorismus. A to
vyvolává strach do té míry, že jsme ochotni podlehnout
hysterii a rezignovat na některé základní svobody, jako je
například volnost pohybu v Evropě.

Teroristé působí mezinárodně, jsou
rozptýlení a napadají státy, které
z mnoha důvodů nefungují dobře

Jestliže ale podlehneme hysterii, zbavíme se své hlavní zbraně
a přednosti, kterou je kritický a chladný rozum, i schopnosti analyzovat to, co se děje okolo nás. V řadách Islámského státu nebojují samí muslimové (jsou tam i nemuslimové) a mnoho muslimských zemí s Islámským státem bojuje jako se svým nepřítelem. Když pak oddělíme ekonomickou migraci z Afriky, zbývá
velké množství lidí, kteří prchají před řáděním Islámského státu
a mají právo na poskytnutí bezpečí.
Co s nimi? Podívejme se na okolní země. Německo v loňském roce
přijalo přes 200 tisíc běženců, zapojilo integrační programy a nezhroutilo se. Rakousko více než 20 tisíc běženců také integrovalo
a také se nezhroutilo. Kdo je přetížený, jsou mimoevropské státy,
kam se emigranti valí. Nedokáží je evidovat ani registrovat a oni
se pak volně pohybují po Evropě, aniž by byli jakýmkoliv způsobem zapojeni do integračních programů a integrováni do evropských společností. Evropa nemá společný integrační program,
který by imigranty naučil našim pravidlům demokracie, našemu
právu, našim hodnotám a toleranci.

Teroristé nejsou jednotní, vzájemně
si konkurují, navazují na starší
organizace. Boj proti vícehlavé sani
je vždycky obtížnější.

Když budeme takový program mít, nebudeme muset rezignovat na
své svobody, ale přizpůsobíme imigranty Evropě. Nebudeme se
muset ve strachu přizpůsobovat Islámskému státu. Rezignujeme-li
ale na své svobody, splníme hlavní cíl, proč Islámský stát Evropany
zastrašuje. Chce nás zbavit svobody, zdravého rozumu i vzdělání.

Jaké množství lidí prchá do EU
a jakými cestami? Vhled poskytují
výroční zprávy agentury Frontex .
Počty se ale mění každým dnem.

Jaké území kontroluje teroristická organizace
s tak zlověstným názvem? Dobré zmapování
situace je základním předpokladem pro
koordinovanou akci proti IS.

Ivan Gabal

místopředseda výboru Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR pro obranu, člen podvýboru
pro migraci a azylovou politiku za KDU-ČSL

Mapy na str. 5 a 8 Daniel Feranc
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Usnesení
Sjezdu KDU-ČSL
ve Zlíně k migraci
• Sjezd KDU-ČSL vyzývá své zástupce ve vládě a v Parlamentu ČR a v EP, aby se zasazovali o řešení problému
uprchlíků ohrožených na životě, kteří utíkají z oblastí
postižených válečným konfliktem a kteří žádají o mezinárodní ochranu před pronásledováním.
• Jsme si vědomi, že nelegální migrace představuje v současnosti jeden z největších problémů Evropy. Podporujeme hledání společného řešení v rámci EU, avšak trváme na tom, že rozhodnutí o přijímání uprchlíků musí
nadále zůstat v kompetenci národních států.
KDU-ČSL preferuje prevenci, zejména posílení vnějších
hranic EU, urychlený návrat ekonomických migrantů,
boj proti pašerákům lidí, zvýšení humanitární a rozvojové pomoci a větší zapojení bohatých muslimských
zemí do řešení problému. Zároveň navrhujeme, aby se ČR
připravila na možnou velkou uprchlickou vlnu z východu,
která hrozí, pokud se dále rozšíří konflikt na Ukrajině.
24. 5. 2015

Předsednictvo KDU-ČSL
k uprchlické krizi
Předsednictvo KDU-ČSL
1. považuje současnou migrační a uprchlickou krizi v Evropě
za zásadní problém ohrožující základy Evropské unie;
2. zdůrazňuje nutnost hledání efektivního řešení příčin
ilegální migrace a uprchlické krize vně Evropy prostřednictvím společného postupu v rámci EU;
3. vyzývá k aktivnímu podílu na snaze vlády a parlamentu
o aplikaci takové migrační a azylové politiky, která bude
reflektovat aktuální vývoj v Evropě a sousedních regionech;
4. v azylové politice klade důraz na pomoc nejohroženějším a prokazatelně perzekvovaným skupinám uprchlíků a klade důraz na řešení důsledků migrační krize
v zemích jejího původu a tranzitních zemích, ne pouze
na řešení jejich následků v Evropě;
5. v případě státem řízené a podporované ekonomické migrace zdůrazňujeme právo každé země zvolit si parametry této politiky na základě svých vlastních preferencí, potřeb a kulturního prostředí;
6. s tátem řízenou a podporovanou legální migraci považuje pouze za doplňkové opatření ve vyrovnávání demografického deficitu. Za hlavní prostředek udržení
populace považuje účinnou prorodinnou politiku;
7. vítá iniciativu „Výzva vědců“ týkající se diskuse o hledání racionálních řešení současné migrační krize.
25. 8. 2015
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Pracovní skupina
pro řešení migrace
1. 9. / KDU-ČSL zřídila pracovní skupinu pro otázky migrace. Vede ji místopředseda KDU-ČSL a předseda sněmovního
výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík, který prohlásil: „Migrace je jedním z nejpalčivějších problémů současnosti. Jako tradiční strana s vládní odpovědností cítíme potřebu nabídnout občanům jasná řešení, která jim na jedné straně
dají záruky bezpečnosti a na druhé straně zabrání vzestupu extrémistů.“ Zvláštní příloha NH věnovaná uprchlické krizi vychází z podnětů zpracovaných právě touto skupinou.

K uprchlické krizi
s rozvahou a odpovědně
Klíčové body podle KDU-ČSL
Jsme povinni pomáhat válečným uprchlíkům, stejně jako obětem islamistů. Ne však teroristům nebo ekonomickým migrantům. Klademe důraz na řešení důsledků migrační krize
v zemích jejího původu a tranzitních zemích, ne pouze na řešení jejich následků v Evropě.
• Nedokážeme pomoci všem. Do naší loďky můžeme přijmout jen tolik a takových uprchlíků, aby se s námi všemi
nepotopila. To znamená ty, kteří od nás chtějí pomoc,
chtějí s námi žít, respektovat naše pravidla a asimilovat
se do české společnosti. Jsme pro variantu umísťování
uprchlíků v malých počtech do místních komunit, které
se o ně dokážou skutečně postarat a integrovat je. Nejsme
pro koncentraci uprchlíků ve velkých táborech.
• Ukrajina. Velkou pozornost bychom měli věnovat také
Ukrajině, kde stále zuří válka. Případní uprchlíci by odtud
směřovali primárně k nám. Cílem migrantů z Afriky
a Blízkého východu je v drtivé většině Německo, Francie
a Švédsko.
• Hranice EU. Je třeba posílit ochranu vnějších hranic EU,
bojovat s pašeráky a mafiemi a nelegální migranty co nejdříve vracet do zemí původu. Dlouhodobě je třeba posílit
stabilitu těchto zemí, jinak bude masová imigrace pokračovat.
• Azylové řízení mimo ČR. Jsme pro vysílání našich úředníků a bezpečnostních orgánů přímo do uprchlických táborů, aby zde vybrali kulturně kompatibilní uprchlíky
a po prověření a úspěšném azylovém řízení je přesídlili
k nám. Azylové řízení by tak proběhlo mimo území České
republiky.
• Mezinárodní dohody platí. Jestliže u nás chce požádat
o azyl někdo, komu právem náleží status uprchlíka, jsme
povinni ho přijmout.
• Zodpovědná uprchlická politika může naší zemi prospět a je zároveň nejlepší prevencí růstu extremismu.
V severských zemích s velmi benevolentní imigrační politikou a velkými muslimskými menšinami silně bodují radikálně nacionalistické formace. A to nechceme.

beseda

Proč tolik lidí míří do Evropy?
Jihlavští lidovci uspořádali besedu o imigraci

24. 8. / Asi 150 lidí zavítalo do zaplněného sálu DIOD v Jihlavě. Jihlavská
KDU-ČSL tam uspořádala besedu s názvem „Uprchlíci a Evropa“. Navzdory
často rozdílným názorům hostů i diskutujícího publika proběhla akce
v klidu. „Je to téma, které se týká každého z nás. Zajímá nás, proč tolik lidí
míří do Evropy, kde a komu lze účinně
pomáhat,“ vysvětlil důvod besedy náměstek jihlavského primátora a předseda vysočinské KDU-ČSL J. Kalina.
Dorazili poslanec za KDU-ČSL I. Gabal,
europoslanec T. Zdechovský, mluvčí
iniciativy „Islám v ČR nechceme“
A. Fišer a ředitel Muslimské unie
v Česku Muhamed Abbas.
n Gabal připomněl, že se hroutí systém
studené války, kdy supervelmoci podporovaly neklidné země. „Teď z nich lidé utíkají před válkou, před Islámským státem
(IS). Jsou to oběti. Pokud se konflikty eskalují, půjde až o 25 milionů lidí,“ řekl
a podotkl, že Evropa má podle ženevské
konvence povinnost uprchlíkům pomoci.
Dodal také, že je třeba k větší odpovědnosti „donutit“ diplomacií bohaté muslimské
země v zálivu (Saúdská Arábie). Paradoxně jediní, kdo válčí s IS na zemi, jsou muslimové – Kurdové. Pokud by vypukla sunitsko-šíitská válka, počet migrantů by podle
Gabala mohl stoupnout až na 70 milionů.
USA podle něj ztratily vůli umírat v cizích
válkách, takže od nich nelze čekat pomoc.
n Zdechovský začal tím, že popeláře
v Bruselu dělají už jen muslimové – Evropa si je bere na téměř otrocké práce. Je
třeba rozlišovat IS a islám. „IS považuji za
sektu. Ale věřil bych víc v mírumilovnost

islámu, kdyby sami muslimové řekli: Jsme
proti tomu, co dělá IS.“ Někteří mu prý
v Belgii šeptem říkají: „Někteří z nás s tím
souhlasí.“ Evropa se podle Zdechovského
může bránit tím, že podpoří instituci rodiny a lidé budou jednoduše mít víc dětí.
„Německo říkalo, že je na imigraci připraveno, a dnes se ukazuje, že v některých oblastech to tak není,“ řekl Zdechovský.
n Fišer řekl, že 70 % běženců jsou ekonomičtí migranti, které láká sociální systém
EU. Na to Ivan Gabal reagoval tím, že je to
nehoráznost tvrdit, protože 80 procent
z těch, kteří dnes procházejí Makedonií,
jsou syrské rodiny. „Problém je samotný
islám. Radikální duchovní v mešitách říkají i to, co je v rozporu s našimi zákony,“
zmínil Fišer s tím, že jeho hnutí chce snížit sociální dávky pro azylanty.
n Abbas prohlásil, že Syřané a další uprchlíci se vrátí domů, až bude v jejich zemi
klid. Média se prý vůči muslimům projevují necitlivě a řada z nich kvůli tomu v Evropě nemá práci. „Když vás stále přesvědču-

jí, že nejste vítán, tak se nedivím, že třeba
jeden z mládenců začne zastávat radikální
názor,“ řekl Abbas s tím, že válku v Iráku
a frustraci muslimů vůči Západu vyvolal
sám Západ. Gabal mu ale připomněl íránsko-iráckou válku, kde mezi sebou válčili
sami muslimové. Nesouhlas publika vyvolala Abbasova slova, že islám se považuje
za pokračovatele křesťanství a judaismu.
Posluchači se během diskuse ptali na to,
jak se daří v Evropě integrovat muslimy
nebo proč muslimům víc nepomohou
muslimové. Lidovečtí poslanci se shodli
s jedním vystupujícím na tom, že dnešní
nesebevědomá Evropa bez elit čelí problémům hůř. „Slyšeli jsme dnes víc otázek
než odpovědí, ale je dobře diskutovat
a neuzavřít se do ulity čecháčkovství,“ poděkoval na závěr za kultivovanou diskusi
vysočinský poslanec KDU-ČSL Vít Kaňkovský. Jihlavští lidovci zpracovávají záznam z besedy o imigrantech.
Jan Mazanec

Bělobrádek kontra Babiš
26. 8. / Předseda Bělobrádek se vymezil vůči vyjádření vůdce hnutí ANO Babiše.
Ten řekl, že by vojska NATO měla uzavřít schengenský prostor, aby do Evropy nemohli dál přicházet uprchlíci z Afriky a Blízkého východu. Pavel Bělobrádek jeho
výroky označil za iracionální a populistické a varoval před fašizujícími tendencemi v české společnosti: „Na jednom serveru byla otázka, zda bychom volili Hitlera, kdyby si poradil s imigranty, a tato možnost zvítězila. Když se bavíte s lidmi, volají po silné ruce a říkají: potřebujeme někoho jako Hitlera a Stalina, kdo by to tady
dal do pořádku. Je to až neuvěřitelné vzhledem k tomu, že drtivá většina z těch lidí
žádného uprchlíka v ČR neviděla. A volání po zaminování našich hranic, natažení
ostnatých drátů, ničení lodí, včetně uprchlíků a podobně – to jsou hrozné věci. Kontrapunktem k tomu je postoj politiků v Německu.“
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přijímání běženců

Azylová zařízení
v České republice
O uprchlíky v ČR se primárně starají azylová zařízení, která plní funkci přijímací, pobytovou a integrační. Odpovídá za ně Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra.
n PŘIJÍMACÍ STŘEDISKA slouží k ubytování nově příchozích žadatelů o mezinárodní ochranu do doby ukončení základních
vstupních procedur. V ČR je to tranzitní prostor mezinárodního letiště Praha-Ruzyně
a Zastávka (Jihomoravský kraj).
n POBYTOVÉ STŘEDISKO slouží k ubytování žadatelů, kteří už prošli předepsanými vstupními procedurami v přijímacím středisku, a to po dobu, kdy běží řízení týkající se jejich žádosti o mezinárodní
ochranu. Žadatelé mohou tento typ zařízení svobodně opouštět. Kde: Kostelec
nad Orlicí (Královéhradecký kraj), Havířov (Moravskoslezský kraj).
n INTEGRAČNÍ STŘEDISKO je určeno
lidem, jimž byla přiznána mezinárodní
ochrana, kteří vstoupili do státního integračního programu a kteří zde požádali
o dočasné ubytování. Mohou zde strávit
nanejvýš 18 měsíců, učí se česky a snaží se

získat samostatné bydlení a zaměstnání.
Za ubytování se platí. Práva a povinnosti
osob s přiznanou mezinárodní ochranou
jsou na pracovním trhu a v sociální a zdravotní oblasti stejná jako práva a povinnosti občanů ČR. Kde: Jaroměř (Královéhradecký kraj), Předlice (Ústecký kraj),
Brno (Jihomoravský kraj).
n ZAŘÍZENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ CIZINCŮ
(„detenční“ nebo také „záchytná“) jsou určena k zajištění cizinců, kterým pracovníci Cizinecké policie vydali rozhodnutí
o správním vyhoštění a zajištění. Tito lidé
(ve věku nad 15 let) se dostali při pobytu
na území ČR do rozporu s našimi zákony
(nelegální pobyt aj.) a jsou často bez plat-

Pravdivé informace, správné řešení
Současná uprchlická krize je největší vlnou vysídlení od druhé světové války. Ovlivňuje životy statisíců lidí a vyvolává řadu otázek, na něž najdeme i nepřesné a přehánějící odpovědi. Mít pravdivé informace je přitom nejlepším předpokladem pro hledání
správného řešení. Podle statistik Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
(UNHCR) zahynulo jen v posledním roce kolem 2000 lidí při zoufalém pokusu dostat
se do Evropy. Od roku 2000 ve vodách Středozemního moře zemřelo více než 22 000
lidí. Pokoušíme se odpovědět na otázky, které jsou mezi veřejností často slyšet. Východiskem (ale ne ve všem a doslova) byl pro nás text organizace Lékaři bez hranic.
Proč se běženci snaží dostat do Evropy?
Domov, rodiny i dosavadní život opouštějí
kvůli válečným konfliktům, násilí, pronásledování, chudobě a hladu. I když jsou si
vědomi, že jejich cesta bude dlouhá a nebezpečná, vydávají se na útěk, protože ten
je pro ně menším rizikem než situace doma.
Jakou státní příslušnost uprchlíci nejčastěji mají?
Podle údajů Úřadu vysokého komisaře OSN
pro uprchlíky jsou nejvíce zastoupeni občané Sýrie (34 %), Eritrey (12 %), Afghánistánu (11 %), Nigérie (5 %) a Somálska
(5 %). Syřané a Afghánci míří většinou do
Řecka. Eritrejci, Somálci a Nigerijci absol-
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vují cestu z Libye do Itálie. Další pocházejí
ze subsaharských států či Bangladéše.
Neznásobí se počet uprchlíků, pokud
státy EU rozšíří své pátrací a záchranné aktivity?
Ne. K tomu jedno číslo. Za prvních pět měsíců roku 2015 se ve Středozemním moři
utopilo víc než 1800 lidí (pětkrát víc než za
stejné období v roce 2014, kdy probíhala
záchranná operace Mare Nostrum). Nechat lidi utopit věc neřeší a je to nelidské.
Proč lidi zachráněné na moři vozíme
do Evropy, a nevracíme je zpátky?
Bylo by to protiprávní. O případném vrá-

ných dokladů. Dostává se jim ubytování
a stravy, zdravotní péče. Kde: Bělá pod
Bezdězem (Středočeský kraj).
n CENTRA NA PODPORU INTEGRACE
CIZINCŮ vytvářejí prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců, tedy to, čemu se běžně říká asimilace.
Poskytují právní poradenství, kurzy českého jazyka, sociokulturní kurzy, k dispozici je internet a knihovna. Kde (krajská
města): Ostrava, Pardubice, Plzeň, Zlín,
Liberec, České Budějovice, Karlovy
Vary, Olomouc, Jihlava.
Zdroj: Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR (www.suz.cz/zarizenisuz/prehled). Zpracoval pm.

cení podle našich zákonů rozhoduje příslušný úřad. Vracet lidi na přeplněných
lodích zpět do Afriky není řešení.
Nepatří většina ze zachráněných uprch
líků k ekonomickým migrantům?
O „ekonomických migrantech, kteří hledají lepší život“ mluví hlavně někteří politici. Lidé, s nimiž se setkávají Lékaři bez
hranic, mají pro opuštění svých zemí
velmi závažný důvod (válka v Sýrii; dvě
desetiletí trvající konflikt v Somálsku;
brutální režim v Eritreji; absolutní nedostatek bezpečí v Libyi).
Proč je mezi zachráněnými tolik mužů?
Muži jsou odolnější a mají větší šanci riskantní cestu přes moře přežít. Někteří utíkají před vojenskou službou v totalitní
Eritreji. Cítí povinnost živit na dálku své
rodiny doma. Později chtějí rodinu sjednotit a žít v Evropě bezpečně a legálně.
Nedostávají se na lodích do Evropy i teroristé?
Je to nepravděpodobné. Cesta přes moře
je riskantní, zachránění jsou na pevnině
registrováni policií a pohraničními slož-

Boj s I slámským státem

kami a jsou jim odebrány otisky. Teroristé jsou zločinci, kteří získávají velké peníze z prodeje drog, a volí proto do Evropy
cestu daleko pohodlnější. Teroristickou
hrozbu představují spíše radikální islamisté žijící v Evropě.
Proč se o uprchlíky nestarají bohaté
arabské státy?

Dané země neratifikovaly úmluvu OSN
o právním postavení uprchlíků z roku
1951. Lidé na útěku vědí, že v těchto státech (Bahrajn, Kuvajt, Omán, Katar, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty) nemají právo na ochranu, proto se raději vydávají na nebezpečnou cestu do Evropy.
Zde se jim (po prozkoumání žádosti o azyl
a po jeho případném přiznání) ochrany

dostává. Zajímavá čísla: 86 % současných
uprchlíků na světě hostí rozvojové země;
těch, kdo prchají do EU, je minimum. 95 %
syrských uprchlíků hostí sousední státy:
Jordánsko, Libanon, Irák a Turecko, do Evropy se jich dostala jen 2 %.
Zdroj a inspirace:
www.lekari-bez-hranic.cz/cz/12-otazekodpovedi-ke-krizi-ve-stredomori

Radikální
islamisté
v Evropě
Největší nebezpečí je radikální islám
v samotné Evropě, říká v rozhovoru
s Jiřím Prinzem armádní generál Jiří
Šedivý.
S islámským radikalismem se střetáváme
na dvou frontách. Jednu představují radikálové ze Středního východu a je jedno,
jde-li o příslušníky hnutí Taliban, bojovníky Islámského státu či třeba hnutí Hizballáh. S těmito radikálními skupinami se vojensky utkáváme. Přesto pro nás nepředstavují takové nebezpečí, jakým je radikální
islám, který nám vyrostl v samotné Evropě.
Evropští politici se tomuto nebezpečí dlouho nevěnovali, a dnes se nám radikalizují
lidé, kteří se v Evropě přímo narodili. Jde
o příslušníky druhé či třetí generace bývalých imigrantů, kteří sem kdysi přišli za
prací. Problém s těmito radikály postupně
graduje a politici v Evropě na něj teprve nedávno zareagovali, když přiznali, že projekt multikulturalismu v podstatě selhal.
Má Islámský stát potenci expandovat?
Předchozí teroristické organizace jako alKáida nebyly vázány na konkrétní územní
oblast. V tom představuje Islámský stát podstatný rozdíl. IS na svém území buduje jakési státní zřízení a chce ho rozšířit co nejdále, pokud možno až do Evropy. Problém
a nebezpečí tohoto státu spočívá v tom, že
se jako skutečný stát také chová, což ztěžuje boj s ním. Dosud jsme bojovali proti
malým roztříštěným skupinám. Měli jsme
jasnou technologickou převahu a soupeř
proti nám bojoval nejčastěji prostřednictvím různých neočekávaných, zákeřných
bombových útoků. Islámský stát ale buduje
armádu, postavenou na těžkých zbraních.
Nepodaří-li se ho zastavit, vyroste z něj soupeř tak silný, že dokáže nejen vojensky hájit
své území, ale případně ho i rozšiřovat.

Foto: Lenka Klicperová, Jarmila Štuková, NS Fontes, projekt Archa pomoci

Jak lze s Islámským státem bojovat?
Boj s Islámským státem se musí vyhrát na
zemi: to nelze vyřešit údery ze vzduchu.
Údery ze vzduchu mohou IS výrazně oslabit, ale ne porazit. Po zkušenostech, které
naši spojenci mají z těchto oblastí, ale
není velký zájem se tam prostřednictvím
pozemních vojsk angažovat. Ukazuje se
totiž, že si státy Středního východu (např.
Irák) zvykly, že za ně někdo musí jejich
vojenské problémy vyřešit. Jenže když se
pak vojska, která jim pomohou, ze země
stáhnou, nejsou schopni svou zemi stabilizovat a bezpečnost si udržet. Proto musí
být naším zájmem, aby pozemní operaci
provedla vojska těch států, na jejichž
území se IS rozprostírá. Západ tu může
pomoci, ale nemůže za tyto státy přebírat
odpovědnost. Nemá smysl, aby tam vojensky vpadl, vyřešil za ně problém, a až
odejde, vynořil se ten problém znovu.
Samy tyto státy si musí vybudovat kvalitní, bojeschopnou armádu. (…)
Nakolik je pro boj s nepřítelem důležitá znalost jeho náboženství?
Od náboženství se nedá odhlédnout. Nebojujeme proti islámu, ale proti lidem,
kteří islám zneužívají. Přesto pořád platí,
že se tito lidé k islámu hlásí, a my mu proto
musíme rozumět. Když jsme v polovině 90.
let poprvé šli do mise IFOR, vojáci dostávali příručky, jak se v muslimském světě mají

chovat. Když totiž v tomto prostředí uděláte chybu a dotknete se cítění tamních obyvatel, můžete si je velice snadno znepřátelit. Islámu však musíme rozumět i proto,
abychom chápali, proč se tito radikálové
chovají tak, jak se chovají. Domnívám se
ale, že bychom měli posílit i naše povědomí o křesťanství. Myslím totiž, že hlubší rozumění vlastní kultuře představuje jeden
ze způsobů, jak s islamismem bojovat.
Lze vůbec islámský radikalismus porazit vojenskou cestou?
Vojensky ho můžeme omezit, ale ne porazit. Pokud se s radikalismem nevypořádá
v prvé řadě sama muslimská komunita,
neporazíme ho. Je to stejné jako s komunismem u nás. Jako my jsme odmítli komunismus, musí islámské společnosti dospět k tomu, že tato radikální varianta islámu
je nesprávná, a musí ji
vypudit ze svého společenství.

Celý rozhovor Jiřího Prinze
s Jiřím Šedivým „Jak lze bojovat
s islámským radikalismem?“
vyšel v Katolickém týdeníku, č. 32/2015,
str. 8. Převzato se svolením autora
a redakce KT.
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Zadržená loď s uprchlíky z Nigérie
Tomáš Zdechovský se s kolegy europoslanci vydal na kontrolu uprchlického
zařízení na Sicílii. Postřehy, o něž se
podělil ve svém blogu, ukazují zblízka
na problém tzv. ekonomické migrace.

je angličtina oficiálním jazykem. Ochotně
sedí a dávají rozhovory. Občas si řeknou
o to, abychom jim půjčili telefon nebo dali
cigaretu. Jsou rádi i za zájem médií, která
nás doprovázejí.“

Vydali jsme se „s rozpočtovým výborem
a výborem pro občanské záležitosti Evropského parlamentu na kontrolu přijímacího
uprchlického zařízení ve městě Pozzallo
na Sicílii, který je financován z evropských
prostředků,“ začíná své líčení Zdechovský.
„Přijímali tam zrovna loď uprchlíků z Nigé
rie, kterou v noci v rámci akce Triton zadrželi pracovníci evropské agentury Frontex
ve spolupráci s italskou policií a odvezli lidi
do uprchlického tábora.“

Konkrétní postřehy

Bez žen a dětí
„Celé zařízení je oploceno vysokým plotem a hlídají je ve dne v noci italští policisté. Samo zařízení je jedna veliká hala,
kde je teplo až dusno. Venku je 37 stupňů
a v hale, kde běží naplno klimatizace,
o několik stupňů méně. Vidíme velké
množství prázdných postelí a matrací.
Každý uprchlík je zaregistrován a dostane
číslo. Pak dostane jídlo, přidělí mu osobní věci a postel. Přes naše opakované dotazy zjišťujeme, že v zařízení není žádná
žena ani dítě – a dlouho tu ani nebyla. Za
halou vidíme desítky lodí (spíše vraků),
na kterých přijeli „imigranti“ z Afriky, nejčastěji z Libye. Máme možnost zcela otevřeně hovořit s lékaři, s policisty i se samotnými „uprchlíky“. Většina z nich
mluví výborně anglicky, protože v Nigérii

„Většina z nás si po chvíli myslí, že nejde
o uprchlíky. Po delší době a po opakování
stejných otázek se většina z „uprchlíků“
začne do odpovědí zaplétat. S přibývajícím časem máme stále rozpačitější pocity.
Nejsem ale soudce ani policista, a tak nechávám další postřehy bez komentáře.
Obrázek si udělejte sami:
– Všichni shodně tvrdí, že chtějí z Itálie odejít. Nejčastěji do Velké Británie nebo Německa. Ptají se nás, kdy je Italové pustí.
– Ptáme se na převaděče. Žádné převaděče
neznají. Naložili je na loď, odvezli na
moře a nechali napospas. Na to, jak se dostali přes moře, když neumí řídit loď,
nám nikdo logicky neodpoví.
– Většina z přítomných tvrdí, že jejich žena
s dítětem jsou v Německu. Na otázku,
v kterém městě, si nedokáží vzpomenout,
stejně jako na jméno svého dítěte nebo
ženy…
– Většina „uprchlíků“ zná výborně svá
práva. Poučují nás o tom, co Italové dělají špatně, a ptají se nás, kdy dostanou peníze. Stěžují si na pomoc. Jídlo se prý
nedá jíst. Mohl jsem ochutnat jejich jídlo,
které je velmi kvalitní. Celá delegace zažívá první rozpaky.
– Do Libye se prý dostali z Nigérie většinou
automobilem. Prý za to nezaplatili ani

Brno: krajský zastupitel David Macek nakládá s rodinou pomoc pro uprchlíky v Budapešti.
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euro. Údajně to nebylo složité.
– V Libyi prý museli
pracovat půl roku
jako otroci a za to
se dostali na překupnickou loď. Na otázku, co konkrétně dělali, nedokáží moc odpovědět. Často tvrdí, že něco stavěli.
– V zařízení pro uprchlíky najdete řadu nápisů. Mnoho z nich je napsaných vlastní
krví. Mnoho nápisů jsou protesty proti
tomu či onomu.
– Na otázku, co by chtěli dělat v Evropě,
nikdo z nich moc neví. Hlavně tu chtějí
zůstat a ptají se nás, zda jim v tom pomůžeme.
–V
 šichni nám shodně tvrdí, že jsou křesťané a že jsou pronásledováni. Proto tady
musí zůstat. Naučenost frází je očividná.
– Někteří se rozčilují, že nemají přístup
k internetu a facebooku.
Tento zážitek nemůžeme a nesmíme zobecňovat na všechny lidi, kteří dorazí
k hranicím EU jako uprchlíci. U této skupiny jsem si ale jist, že se jedná o „ekonomické imigranty“, které čeká s velkou
pravděpodobností návrat do jejich vlasti.
Nyní je třeba jasně jim i jejich kolegům
vzkázat, že EU bude přijímat pouze skutečné uprchlíky. V případě ekonomické
imigrace si má právo vybírat. Státy EU to
musí dělat velmi důkladně.“
Tomáš Zdechovský
poslanec EP
Blog vznikl 24. července.
Titulek a mezititulky jsou redakční.
V příštím čísle Nového
HLASu chceme reportážním způsobem pojednat o pomoci těm
uprchlíkům, kteří bez
nejmenší pochybnosti
prchají před násilím
a hrozbou smrti, a ne za
lepším společenským
postavením. Svoje svědectví nebo doporučení
na sociální pracovníky,
kteří odvádějí skvěle
svou práci při záchraně
lidských životů, posílejte na adresu:
hlas@kdu.cz.
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Zvládnout
migraci a přitom
zůstat lidmi
n

pavel svoboda

Současná migrační vlna je mimořádná,
a proto vyžaduje mimořádné řešení.
Naše stávající mechanismy jsou vytvářeny pro desítky či stovky migrantů
ročně – ne pro tisíce denně, ne pro masovou migraci organizovanou zvnějšku
pašeráckými gangy.
Tohle je prostě krize. Zároveň jde o problém kontinentální, a jeho řešení je tudíž
třeba hledat na kontinentální úrovni. Nedávná francouzsko-britská dohoda o řešení situace kolem eurotunelu ukázala, že
nebýt součástí Schengenu je v této extrémní situaci na nic. Migrantům je to jedno,
přicházejí tak jako tak, kudy se jen dá.
Jenže jedna z klíčových pravomocí, které
EU nikdy neměla a nemá, je společná
ochrana hranic, společná obrana či společná azylová politika (máme jen její zárodek). Současná diskuse ukazuje i různou
míru otevřenosti jednotlivých států vůči
migrantům. Tato různorodost nedává nikomu právo, aby ukazoval prstem na jiný
stát jako na hříšníka či sabotéra řešení
krize. Každý máme jinou historii.

Příčiny migrační vlny
Příčiny exodu jsou: 1. války v Sýrii
a Iráku, 2. chudoba ve světě, 3. přístup
k pitné vodě, 4. marketing mezinárodního organizovaného zločinu, který
obhospodařuje drogové pašerácké
stezky ve Středozemí a na Balkáně.

Foto: Lenka Klicperová, Jarmila Štuková, NS Fontes, projekt Archa pomoci

Videa od těch, kdo se do Evropy dostali,
působí jako nejlepší reklama. Kdo zná
hodnotu ústního doporučení v marketingu, ví, o jakou sílu se jedná.
Statistiky Frontexu za první pololetí 2015
ukazují, že největší vlna proudí právě
v drogových pašeráckých trasách. Součástí řešení je tedy také boj proti převaděčům
a celé struktuře organizovaného zločinu.
I v této souvislosti je však třeba rozlišovat
mezi ekonomickými migranty a uprchlíky. Ten, kdo prchá před válkou, nemá na
výběr, a pokud i nelegálně překročí hranice, nelze jej sankcionovat. O jeho oprávnění k pobytu na území potom rozhodne
azylové řízení.

Co tedy dělat?
1. Nebrat obavy spoluobčanů z migrace na lehkou váhu. Vláda nyní musí převzít iniciativu a splnit úlohu vůdce, za
kterým může vystrašený národ jít. Vezme
tím vítr z plachet fašizujícím tendencím.
2. Přísně rozlišujme ekonomické migranty a válečné uprchlíky. Opravdoví
uprchlíci, kteří sotva vyvázli životem, asi
nebudou ničit ubytovací zařízení a vyhrožovat pracovníkům ministerstva vnitra
podřezáním. Tak to dělá Německo. Oznámilo tři opatření – zrychlení azylů pro

Syřany (jsou evidentně uprchlíky), zrychlení odmítání azylu Balkáncům; okamžitý odsun těch, kdo azyl nedostanou (bez
výstrahy). To můžeme udělat také.
3. Pomoci sousedům s momentální
vlnou, která namáhá jejich azylovou
infrastrukturu. Hned v závěsu za tím ale
efektivně navracet do zemí původu ty, co
azyl nedostanou (polovina z nich neodej
de, ale žije v EU načerno).
4. Podle Schengenské smlouvy lze za určitých okolností vyloučit ze Schengenu
státy, které neplní své povinnosti. To není
dobrá zpráva pro Řecko ani Itálii, ani pro
střední Evropu. Buď ukážeme pomocnou
ruku, nebo budeme odstředěni na okraj
a staneme se státy druhé kategorie.
5. Musíme investovat do on-line kampaní v zemích migrantů a sdělit, že azyl
v Evropě není nazbyt a nazbyt nebude. Investovat masivně a kvalitně.
6. Udělování azylu lidem ze zemí, které
mají status kandidátské země EU (Srbsko,
Makedonie, Albánie apod.), považuji za
vyloučené.
7. Rozvojová pomoc EU i členských států
má směřovat do zemí, odkud migranti
proudí. Azylové právo tu není od toho,
aby řešilo světovou chudobu.
8. Posílit unijní pravomoci: a) posílení
společné azylové politiky, např. o sbližo-
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K řesťa n é n a Blízkém vých odě
vání podmínek pobytu žadatelů o azyl
apod.; b) žádosti o azyl postupně převádět za hranice EU; c) společný boj proti
pašeráckým gangům včetně ISIS, které
si udělaly z exodu nový byznys a těží
z korupčních úředníků a sítě převaděčů;
d) silnější propojení evropských
armád, tajných služeb, policie a pohraničníků.
9. Přičinit se o ukončení války v Sýrii.
10. Pomoci k řešení ukrajinské krize.
Dojde-li ke zhoršení situace a dva miliony

vnitřně vysídlených osob se dá kvůli ruské
válce do pohybu, začnou potíže!
Jsme silný stát, jsme součástí silné a bohaté Evropy, máme dost prostředků krizi
zvládnout a přitom se nevzdat hodnot evropské civilizace, které se odvíjejí od úcty
k lidské důstojnosti. Migrační vlnu můžeme zvládnout a zůstat přitom lidmi. Efektivní a nejlevnější řešení je řešení na evropské úrovni. Sami to nezvládneme a zavřít hranice nám absolutně nepomůže,
jen stoupne cena pašeráckých služeb…

Křesťané na Blízkém východě
n

Dan D r á pal

Jsem přesvědčen, že před Bohem má hodnotu každý člověk, ať už je to muslim nebo
křesťan. Jsem přesvědčen, že křesťanství je
pravdivější než islám, nicméně tady nebudu tuto tezi zdůvodňovat. Jsem přesvědčen, že křesťané nemají na současném
Blízkém východě žádnou budoucnost a že
do dvaceti let tam žádní nebudou. A proto
si myslím, že pokud bychom měli někomu
pomoci dostat se z pekla, které prožívá,
jsou to především křesťanské vdovy a křesťanští sirotci. Domnívám se, že pokud jim
nepomůžeme rychle, v horizontu zhruba
dvou let, bude už pozdě. Podle střízlivých
odhadů se křesťanská populace v Iráku
a Sýrii ztenčila na pouhých dvacet procent
stavu z doby před dvaceti lety. (…)
Křesťané na Blízkém východě jsou na tom
o to hůře, že okolní muslimské prostředí
na ně hledí jako na exponenty Evropy.
Muslimové Evropu stále považují za „křesťanskou“, ačkoli Evropa své křesťanství již
dávno opustila a je vůči němu nepřátelská. Politika Spojených států ani evropská

politika o křesťany na Blízkém východě
v posledních desetiletích nejevila sebemenší zájem a tato politika byla pro místní křesťany doslova zničující. (…)
Pro přijímání křesťanů je možné uvést
mnoho dalších podpůrných argumentů.
Například že by se mnohem snáze integrovali než muslimové, protože vědí, co je
to žít v cizorodém prostředí. Přes veškeré
utrpení, které křesťané snášeli, jde o lidi
vesměs vzdělané a původně rovněž poměrně bohaté. Ostatně jejich bohatství
bylo jedním z důvodů, proč je Islámský
stát tak horlivě likviduje. Ale tyto argumenty považujeme skutečně pouze za
podpůrné. Jde o to, zda něco uděláme pro
ty, kteří tam uvízli a kteří se nikdy nedostanou například na lodě, plující z Libye
na Lampedusu či z Turecka na řecké ostrovy. Anebo zda budeme mlčky přihlížet
jejich likvidaci a mudrovat přitom nad
různými pojetími multikulturalismu.
Z článku „Proč právě křesťané“,
LN 15. 7. Autor je člen poradního sboru NF
Generace 21, který se snaží pomoci iráckým a syrským křesťanům.

Foto: Lenka Klicperová, Jarmila Štuková, NS Fontes, projekt Archa pomoci
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Aby se zavřené
dveře otevřely
Život těch, kdo byli přinuceni k migraci, je tvrdý. A nakonec před těmi, kdo
se dokázali dostat do zdánlivě jistého
přístavu, vyvstane tvrdá realita
a dveře se před nimi zavírají. Člověk
často neví, kam jít. Ale tady v Itálii je
mnoho mužů a žen, kteří pro vás mají
otevřené srdce. Brána srdce je ta nejdůležitější, která se má v takových
chvílích otevírat. Žádám všechny evropské muže a ženy, aby otevřeli
brány srdce.
Máte za sebou svou vlast, své předky,
vzpomínky a také své mrtvé. Emigrant
na toto nemůže zapomínat, je to součást jeho života. (…) Jsem vám nablízku, modlím se za vás, modlím se, aby
se zavřené dveře otevřely. Všechno, co
mám k dispozici, je k dispozici také
vám. Přál bych si, abyste cítili toto přijetí – nejen z mé strany, ale od všech
lidí, kteří vás mají rádi. Nepochybujte
o tom, že vám stojíme nablízku.
Papež František na setkání se
skupinou eritrejských migrantů, kteří
přežili cestu přes Středozemní moře,
2. 10. 2014 (www.radiovaticana.cz).

Pohostinství
a/vs. vlastní
identita
Existuje povinnost pohostinství, ale
existuje také právo zachovat si vlastní
identitu. V našem případě zejména
identitu křesťanskou, zejména vzhledem k přílivu muslimských imigrantů,
kteří mají určité problémy s přijetím
rozdílu mezi politikou a náboženstvím, což komplikuje jejich integraci.
Co v takové situaci dělat? Musíme říci,
že existují určité zásadní hodnoty,
které je třeba přijmout. Jednou z nich
je respektování společenského pluralismu, rozdílu, který existuje mezi politikou a náboženstvím, přijetí normálního demokratického procesu, aby
bylo možné vzájemné konstruktivní
soužití takto obohacené společnosti.
Silvano Tomasi,
stálý pozorovatel Svatého stolce
při OSN, na setkání v Rimini,
25. 8. 2015 (www.radiovaticana.cz).

Aktuální t é m ata

Malé dotace s velkou byrokracií?
M iluše Horská chce snížit administrativu u drobných dotací
Na konci loňského roku Parlament přijal
novelu zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Smyslem novely bylo
zvýšit transparentnost v nakládání s veřejnými prostředky. Chtějí-li obce poskytovat dotace například spolkům či jiným
neziskovým organizacím, musí vyhlásit
dotační program, který musí být zveřejněn nejméně 30 dní na úřední desce. Dotace můžou obce poskytovat jen na základě žádosti, která musí obsahovat předepsané náležitosti a veřejnoprávní smlouvy s následným vyúčtováním dotace.
Je transparentní a pro neziskové organizace férové, když vědí s měsíčním předstihem, že budou přijímány žádosti o dotaci
a mají čas připravit kvalitní žádosti. Je
dobře, že smlouvy o dotaci nad 50 000 Kč
budou zveřejňovány na úředních deskách. Praxe však ukázala, že u drobných
dotací do 5000 Kč vedou nová pravidla

k administrativní zátěži, která je neúměrně vysoká oproti poskytované dotaci. Trpí
obce, trpí spolky i jiní příjemci dotace.
I u drobných dotací totiž obec musí vyhotovit sdělení o tom, že žádosti nevyhověla, včetně odůvodnění, které může přezkoumávat správní soud. Musí vypracovávat dotační programy, musí kontrolovat
vyúčtování každé dotace v řádu stokorun.
Novela zákona tak velmi negativně dopadá zejména na malé, dobrovolné spolky,
působící v komunitách a na venkově.
Právě jim obce přispívají drobnými částkami v řádu tisíců korun na pořádání akcí
pro obyvatele nebo na jiné veřejně prospěšné aktivity. Dobrovolníci, kteří mají
ve svém volnu chuť dělat něco pro
druhé, dostali další důvod, proč raději
sedět doma.
Chybu při přijímání zákona lze napravit.
Vítám proto společné úsilí Svazu měst

a obcí, Sdružení
místních samospráv a Spolku
pro obnovu venkova, jehož cílem
je snížit administrativní zátěž poskytování dotací u drobných podpor do 20 000
Kč. Jsem v tomto směru připravena iniciovat změnu zákona. Budu ráda, když se
se mnou podělíte o zkušenosti s novelou
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, a to ať už
jste zastupitelé či radní, nebo vedete neziskovou organizaci.

Miluše Horská
místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR
(nestr. s podporou KDU-ČSL)
horskam@senat.cz

Aby dnešní prvňáčci zvládli budoucnost
n

M ichaela Š ojdrová

Do škol 1. září nastoupilo 118 tisíc prvňáčků. Jaké jsou perspektivy dnešních
žáků? Jaká budoucnost je po opuštění
školních lavic čeká? A jaké znalosti si
pro praktický život „tam venku“ odnesou? V dnešním světě mohou mladým
pomoci podnikatelské dovednosti,
o kterých se stále více mluví i v Evropském parlamentu.
Zatímco velkou část Evropy trápí silná
nezaměstnanost mladých, Česko je na
tom spolu s Rakouskem či Německem relativně dobře. Tato skutečnost by nás
však neměla ukolébat, neboť statistici
nepovažují tento jev jen za znak dobré
kondice našeho hospodářství, ale spíše
za důsledek demografického propadu.
Generaci dnešních školáků ale za několik let čeká daleko větší konkurenční boj.
Je fér, aby už dnes měli tuto informaci jejich rodiče i učitelé a aby s ní zodpovědně pracovali. Podnikání může za těchto
okolností představovat pro mladé lidi
šanci na úspěšné uplatnění, ale jen v případě, pokud budou skutečně dobře připraveni. Podnikatelem se totiž člověk ne-

rodí, ale díky dovednostem se jím může
stát a může být i úspěšný!
Co je to vlastně podnikatelská dovednost? Jde o dovednost plánovat a řídit
projekt tak, aby bylo dosaženo jeho cílů.
Je to schopnost uvědomovat si kontext
své práce a využívat příležitostí, které se
objevují. Čeští školáci mají na čem stavět, protože v mezinárodním srovnání
mají nejlepší dovednosti v práci s počítačem (ICILS 2013) a také ve finanční gramotnosti jsou nadprůměrní (PISA 2012).
Přesto jsem přesvědčená o tom, že i pro
naše školství je připravovaný záměr EU
velkou výzvou.
Evropský parlament měl druhý zářijový
týden na programu zprávu o „podpoře
podnikání mladých prostřednictvím
vzdělávání a odborné přípravy“. Ve světle vysoké nezaměstnanosti mladých a pomalého ekonomického růstu v EU je přístup, jenž podporuje kreativitu, finanční
gramotnost, schopnost nést riziko a zvládat neúspěch, velmi zapotřebí. Zpráva vyzývá k tomu, aby vzdělávací systémy členských států zahrnuly tyto aspekty do
výuky na všech úrovních a aby EU a Evropská komise poskytly metodickou, koordinační a finanční podporu, zejména

v rámci programu
Erasmus+.
I v naší zemi existují dnes regiony,
kde je míra nezaměstnanosti mladých hrozivě vysoká (SZ a SV České republiky). I když se tento problém mnohým nejeví jako nejpalčivější, pro zdravý
vývoj české společnosti je udržení a zlepšení zaměstnanosti mladých lidí zásadní. I zde by mohla odborná příprava budoucích mladých podnikatelů pomoci.
Přes mnoho proměnných a nejistot víme
zcela jistě, že dnešní žáky a studenty čekají daleko těžší podmínky pro vstup na
pracovní trh, než měly předchozí generace. Je naší dnešní odpovědností jim
tento vstup co nejvíce usnadnit díky kvalitní a odborné přípravě, která jim umožní obstát.

Autorka je místopředsedkyní Výboru
pro kulturu a vzdělávání (CULT)
a členkou Výboru pro zaměstnanost
a sociální věci Evropského parlamentu
(EPP – KDU-ČSL)
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Mla d í k řesťanští d e mokraté a Sdružení že n

Prorodinný program
má jedině KDU-ČSL

Jan Bartošek
a lidovecké ženy
o bydlení

Místopředseda Mladých křesťanských
demokratů Jan Gregor poskytl v souvislosti s Pochodem pro rodinu a LGBT
festivalem Prague Pride rozhovor Parlamentním listům. Vybíráme odpovědi,
v nichž Gregor hodnotí otázky týkající
se rodinné politiky.

n

n Dělá současná vláda dost pro rodinu?
Několik dobrých prorodinných opatření
se současné vládě podařilo. Ale jen díky
nejmenší straně, tedy KDU-ČSL. Jako jediná vládní strana má propracovaný prorodinný program. Na rozdíl od koaličních
partnerů, kdy u ANO jde o čistě oligarchické hájení vlastních zájmů. A v případě socialistů je rodinou všeobjímající stát.
I proto můžeme vidět velmi podivné nápady některých jejich představitelů.
n Jaké změny se KDU-ČSL podařily?
Jedná se především o zvýšení slevy na dani
na druhé dítě o 200 korun měsíčně a další
dítě o 300 korun měsíčně. Postupně se
bude zvyšovat o 300 korun a 600 korun,
od roku 2016 a o 500 a 900 korun od roku
2017. Zároveň lidovci prosadili snížení
DPH na nenahraditelnou dětskou výživu.
Nutné je reformovat důchodový systém.
KDU-ČSL připravuje zavedení spravedlivého důchodu pro oba manžele prostřednictvím sdílení vyměřovacího základu pro vý-

Jan Gregor

počet důchodu. Naprosto zásadní otázkou,
která bude pro mnoho lidí nepopulární, je
změna důchodového systému. Potřebujeme spravedlivější systém pro rodiny.
n Co říkáte snahám uzákonit adopci dětí
homosexuály?
Prosazování adopce dětí, tedy přesněji
možnost osvojení biologického dítěte registrovaného partnera, by v důsledku
znamenala ztrátu exkluzivity manželského svazku. Současná legislativa totiž tuto
variantu umožňuje pouze manželským
párům. Pokud by se tedy tento legislativní návrh podařilo příznivcům prosadit,
znamenalo by to zrovnoprávnění s manželstvím. Zároveň by došlo k diskriminaci
nesezdaných heterosexuálních párů,
které nemají společné děti. V jejich případě by možnost osvojení biologického dítěte partnera nebyla dále umožněna.
(www.parlamentnilisty.cz)

Zdenka Kumšt ýřová

V červenci 2015 se v Praze uskutečnilo setkání místopředsedkyně Sdružení žen Zdenky Kumstýřové, místopředsedkyně Senátu Miluše Horské
a náměstkyně primátora Hradce Králové Anety Maclové s místopředsedou
KDU-ČSL Janem Bartoškem.
Hlavním tématem schůzky byla koncepce dostupného bydlení. Podrobně jsme
byly seznámeny s návrhem KDU-ČSL,
který s podporou evropských zdrojů
předpokládá využití a rekonstrukci volných bytů, bytových domů, příp. brownfieldů, jež vlastní města a obce v celé
ČR, za účelem vybudování dostupného
bydlení pro seniory a občany s nízkými
příjmy. Řešení u dalších cílových skupin
by mělo následovat: dnešní systém je
totiž hodně roztříštěný a až na výjimky
nefunkční. S Janem Bartoškem jsme domluvily dlouhodobou spolupráci
i v rámci sociální komise KDU-ČSL, kterou vede. Věříme, že zmíněná koncepce
a následná legislativní úprava pomůže
řešit obtížnou bytovou situaci mnoha
sociálně slabých rodin.
Autorka je místopředsedkyně
Sdružení žen při KDU-ČSL.

rece n ze

Inspirativní texty
Martina Zikmunda
n

Pavel M areš

Martin T. Zikmund se narodil na
Vsetíně, je evangelickým farářem v slavníkovské Libici a pracuje jako redaktor zahraniční rubriky Katolického týdeníku. Knížka Hledat Pánovu
tvář se skládá z životopisného rozhovoru,
z 16 esejů publikovaných v Perspektivách
KT a z 12 nedělních kázání na starozákonní čtení pro jeho sbor. Zikmundovy
články v Katolickém týdeníku čtu pravidelně, a tak pro mě byly novinkou jeho
autobiografické črty a kázání. Je pevně
ukotven ve své domácí evangelické tradici, a právě proto – ne navzdory tomu – se

IV

umí otevřít tradici katolické
a není mu nepochopitelná ani
silná, řekněme čapkovská, tradice sekulárního humanismu. Je
farářem vzdělaným v biblistice
a soudobé teologii, a právě proto
– ne navzdory tomu – promýšlí
nejen svou osobní (soukromou)
duchovní identitu, ale i křesťanské sociální myšlení. Sociální nauka církve má
podle jeho textů velký potenciál pro křesťanská společenství i pro občanskou společnost. Zikmund umí pronést skvělé kázání a umí napsat i kvalitní publicistický
text. Nestaví přitom na efektu, falešných
kontrastech, ale na pohledu pod povrch,
uvědomování si souvislostí. Vím, že projevuje dlouhodobě živý zájem o křesťanskodemokratickou politiku. Zikmund je
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osobností, která dorůstá do velikosti publicisty Petra Příhody. Je jeden z mála novinářů, jenž dělá novinařinu tak dobře
právě proto, že ji dělá tak trochu bokem.
Snad mi toto přirovnání odpustí. Elegance, s kterou píše, má v sobě lehkost a nadhled. Hledisko věčnosti spíš než každodenní provoz. To, že je doma ve více prostředích, ve více tradicích, ve více povoláních, je jistě dar, ne samozřejmost. Je to
podobné, jako když se vám dostane vícero občanství. Na závěr uveďme důležitou
věc pro domo sua: na vydání knihy přispěl a poděkování si tudíž zaslouží senátor a starosta Vsetína Jiří Čunek.
Martin T. Zikmund
Hledat Pánovu tvář
Katolický týdeník, 2015, 247 stran

poslanci

Průvodce státním rozpočtem 2016
Příprava státního rozpočtu pro rok 2016
je v plném proudu. Základní čísla, tedy
příjmy a výdaje (a deficit či přebytek),
jsou dána tzv. střednědobými výdajovými
rámci (ty Poslanecká sněmovna schválila
už dříve) a základními ukazateli státního
rozpočtu. Celkové příjmy mají dosáhnout
výše 1.068,5 mld. Kč, výdaje 1.138,5 mld.
Kč. Plánovaný schodek, tedy roční
dluh, je 70 miliard. Jelikož jsme v období většího ekonomického růstu, než se
předpokládalo, odhad výše příjmů se
stále zpřesňuje. Podle zatím posledních
predikcí odhaduje Ministerstvo financí
příjmy ve výši 1.084,8 mld. Kč.
Při sestavování výdajů státu vytvářejí jednotlivá ministerstva obrovský tlak na výdaje. Vidí a navrhují, co všechno by měl
stát po odeznění hospodářské krize z let
2008 až 2012 opravit, doplnit, zrekonstruovat, zlepšit atd. Doba, kdy budeme
mít „všichni na všechno“, ale nikdy nenastane. A tak je vhodné zavést priority,
tedy některé výdaje upřednostnit, jiné ponechat nebo potlačit, popřípadě zařadit
mezi priority jindy.
Za nejdůležitější pokládám výdaje na
obranu: jsme členský stát NATO a přitom
dlouhodobě svůj závazek přispívat na
obranu 2 % HDP plníme jen z poloviny.
A to se odráží na akceschopnosti naší armády. Mezi další priority bych zařadil investice do vědy, výzkumu a inovací, do nových dálnic, silnic, železnic a vodních cest
či jejich oprav, do budování moderních da-

tových a energetických sítí. Další v řadě je
nepochybně školství a vnitřní bezpečnost.
Ekonomové (naposled prof. Švejnar 27. 8.
v Hospodářských novinách) nám znovu
a znovu připomínají, že státní rozpočet
má mít tzv. proticyklický efekt. To znamená, že v dobách, kdy se daří, máme splácet dluhy, případně odkládat část příjmů
na horší časy. Neboli snižovat deficit státního rozpočtu, ale tak, abychom při tom
stále podporovali hospodářský růst.
Postupně tedy snižujeme schodek – ze 100
mld. Kč v r. 2015 na 70 mld. Kč v r. 2016
(a tento trend má dále pokračovat), zároveň však podporujeme hospodářský růst,
tedy investice, a v rámci reálných možností rozpočtu zvyšujeme důchody, platy učitelů, zdravotníků, hasičů, policistů, vojáků
a úředníků. Říká-li opozice, že „projídáme
státní rozpočet“, je to účelový argument.
Výdaje směřující do důchodů a platů totiž
spolu se zvyšováním příjmů v soukromé
sféře posilují spotřebu domácností. A právě
spotřeba našich domácností, standardní
makroekonomická veličina, je hlavním tahounem současného hospodářského růstu,
tedy našeho bohatnutí. Že to tak je, o tom
svědčí i důvěra mezinárodních investorů,
kteří vykoupili nejnověji vydanou sérii státních dluhopisů se záporným úrokem. Půjčili tedy České republice víc, než po splatnosti dostanou zpět. Česko se tak v tomto
ohledu zařadilo po bok Německa, Švýcarska nebo Švédska.
Jaroslav Klaška
místopředseda rozpočtového výboru PS

Lidice
volyňských Čechů
n 11. 7. / „Každý zná Lidice a Ležáky,
někdo i Javoříčko. Ale obcí vypálených nacisty bylo víc. Jedna z nich se
jmenovala Český Malín, nacházela se
na Volyni (Ukrajina), ale žili v ní Češi,
kteří tam odešli už v 19. století.
13. července 1943 obrovská přesila
německých vojáků tuto obec obklíčila. V ohni tam bylo zmařeno 374 životů,“ napsal na sociálních sítích Jiří
Mihola. Po válce se 13 rodin volyňských Čechů přestěhovalo do obce
Frankštát na Šumpersku. Když se zde
ujala připomínka obětí z Českého
Malína, přejmenovala se obec na
Nový Malín. Mihola zde letos při pietní vzpomínce poprvé zastupoval Poslaneckou sněmovnu, kladl věnec
a měl projev. „Připravený papír jsem
ale nechal v ruce a mluvil jsem spatra. Ohlasy mě mile potěšily,“ uzavírá.

Horké téma
podzimu bude EET
Elektronická evidence tržeb (EET) bude
horkým tématem podzimu. KDU-ČSL se
EET poctivě zabývá a při jednání s ČSSD
a ANO trvá na koaliční smlouvě (odst.
III.2.5), kde se píše, že EET se bude týkat
„vybraných subjektů“, ne všech podnikatelů. Před případnými negativními dopady zákona tak chceme ochránit drobné
živnostníky, řemeslníky a malé podnikatele. EET by měla být nejprve zavedena
pro hotely, restaurace, maloobchod a velkoobchod a její zavádění by mělo být rozfázováno. KDU-ČSL se domnívá, že EET
by měla být zpočátku zavedena jen pro
plátce DPH. Když se kvůli vyššímu výběru daní ukáže jako potřebné rozšíření
okruhu dotčených podnikatelů, neměla
by o tom vláda podle KDU-ČSL rozhodovat vládním nařízením, ale měla by navrhnout novelizaci zákona. Předseda poslaneckého klubu J. Mihola 1. 9. uvedl, že
ministr financí musí garantovat i funkčnost celého systému.
(red; MarSchm)
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Plody utrpení Josefa Toufara
Číhošťský mučedník konečně pochován doma. Čím nás inspiruje?
Uložení ostatků Josefa
Toufara v Číhošti bylo významnou událostí letošního léta. Připutovala
řada mladých, kteří tuší
vznik nového poutního
místa a které přitahuje
kněz-mučedník, který nezradil své přesvědčení. Také jsem hrdý na rodnou Vysočinu, která formovala nejen Josefa Toufara („pocházím z kopcovité krajiny a do
hor se nejvíce hodím“), ale i jeho životopisce Miloše Doležala a nakladatele Bedřicha Kocmana, který byl ochotný nést riziko vydání objemné knihy.
Díky ní víme, že Toufarova statečnost po
nevysvětlitelném pohybu křížku byla jen
logickým pokračováním předchozího života. Jak uvádí Doležalova kniha, byl
energický a společenský, pomáhal studentům s doučováním i lidem na poli, organizoval ochotníky, poutě, besedy i zábavy, vyřizoval lidem důchody i zařídil ordinační hodiny zubaře. Lidé vzpomínali
na jeho nevšední píli a houževnatost,

„Není-li to nemožné…“
Příběh Nicholase Wintona a jeho 669 zachráněných dětí
Se současnou znalostí
dějin druhé světové války
nám přijde fascinující příběh Nicholase Wintona
(1909–2015) a jeho 669
zachráněných československých dětí sice zcela
výjimečný, ale pochopitelný. Zkusme se
však na něj podívat blíže. Na přelomu let
1938 a 1939 se situace židů v Druhé republice a následně v Protektorátu Čechy a Morava neustále zhoršovala. Mnoho z nich se
snažilo za každou cenu uprchnout. Získat
vízum a vycestovat však bylo téměř nemožné. Křišťálová noc znamenala další
zhoršení a byla velkým varováním, že
může jít i o život. Proto se mnozí snažili dostat pryč alespoň své děti.
Devětadvacetiletý burzovní makléř Nicholas Winton se tehdy chystal na lyže.
Kamarád jej požádal, aby mu pomohl
v Praze organizovat záchranu židovských
dětí. Jedna z mála zemí, která neodmítla
uprchlíky z Československa, byla Velká
Británie. Bylo však třeba pro každé dítě
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sehnat adoptivní rodinu a zaplatit kauci
50 liber – na dnešní ceny zhruba 30 tisíc
korun. Nicholas Winton sháněl se svou
maminkou adoptivní rodiče za pomoci fotografií dětí nalepených na kartonech.
Byl za svou činnost ostře kritizován – že
trhá rodiny, že dává židovské děti do křesťanských rodin, že dováží uprchlíky. Nenechal se zviklat. Seděl za svým stolem,
psal dopisy, dával na obálky razítka
a touto nudnou činností, kterou dělal při
svém zaměstnání, zachraňoval životy po
stovkách. Jako by věděl, že o tři roky později se za stoly posadí nacisté a začnou
úředničit – rozpoutají holokaust a budou
průmyslově vraždit.
Za současné uprchlické krize se každý
z nás může stát Nicholasem Wintonem
a zachránit život druhého tím, že si ten
svůj trochu zkomplikuje. Co odpovídal
Nicholas Winton na otázku, kdy má člověk pomoci? Říkal: „Není-li to nemožné.“
Jan Čižinský
starosta Prahy 7 a předseda
OV KDU-ČSL Praha 7

mužnou zbožnost, sociální citlivost, obětavost i humor.
To vše bychom si z jeho života mohli odnést i my, členové KDU-ČSL. Na rozdíl od
jiných stran bychom po vzoru praktického a zároveň moderního Josefa Toufara
měli prosazovat křesťanské hodnoty.
Ideálně s radostí a velkoryse. Ale zároveň bychom se zvlášť v krizových chvílích měli držet svých zásad a neustoupit,
i když takové utrpení jako jemu nám
dnes nehrozí.
Po pohybu křížku, který mnozí chápou
jako Boží znamení, následovalo týrání nevinného člověka. Plody tohoto utrpení
zřejmě dozrávají až teď, kdy se jeho tělo
po 65 letech vrátilo do Číhoště. Zdá se to
dlouho. Ale třeba nás to má povzbudit
k tomu, abychom se věnovali hodnotám,
za které nás teď média nebo většinová
společnost rády „týrají“, ale jejichž obhajoba v dlouhodobějším náhledu sklidí zasloužené ovoce.
Jan Mazanec
tajemník OV KDU-ČSL Pelhřimov

rozhovor

Jurečka: Divokou kartu
nedostaneme dvakrát
a ministr dopravy ani premiér Klaus nedokázali situaci vyřešit. A vicepremiér
a ministr zemědělství Josef Lux se zvedl
a dokázal sjednat dohodu a vyhovět
oběma stranám. To vybočovalo z tehdejších standardů a nároků na politiky.
Druhý moment nastal v roce 2010. Po
oznámení volebních výsledků ve mně vykrystalizovalo rozhodnutí angažovat se
víc. Říkal jsem si, že mám dvě možnosti.
Buď být typický maločech, který na poměry nadává, ale svou ruku k dílu úplně
nepřiloží a jen kritizuje. Anebo se zvednout a ukázat, že se to dá dělat jinak.

„Neztraťme
normálnost
a přirozenost“
Jak vidí budoucnost KDU-ČSL její 1. mí
stopředseda Marian Jurečka? „Další
šanci si musíme zasloužit profesionální
prací.“ V rozhovoru s Pavlem Marešem
mluví dále o své cestě do vrcholné politiky, o zemědělství, o potravinové soběstačnosti i usínání při modlitbě.
n Mariane, kdy u tebe nastala chvíle,
že sis řekl: Budu se veřejným záležitostem věnovat systematicky? Pocházíš
z klasické lidovecké rodiny?
To tedy nepocházím. Můj tatínek je politicky docela neutrální. Prapůvodní zájem
o veřejné záležitosti u mě podnítil bratr
mého pradědečka. Může to znít strašně
vzdáleně, ale je to historie poměrně nedávná. Byl to Mons. Oldřich Zlámal, který
působil dlouhé roky v Americe a je jedním
z mála Čechů, kteří jsou podepsáni pod
Pittsburskou dohodou z 30. května 1918.
Jako aktivní farář zdejších Čechů a Slováků měl kontakty na tehdejší americké politické elity. Na faře u něj několikrát pobýval Masaryk, Beneš i Štefánik a velice
dobře se znali.
Rodiče se samozřejmě o politice doma bavili, hlavně maminka. Pro mě osobně byl
impulsem pro vstup do KDU-ČSL rok
1997. Zapůsobila na mě velmi silně jako
na dítě železničáře železniční stávka.
Vlaky tehdy skoro čtyři dny nejezdily

n KDU-ČSL má nový politický styl.
Mladí lidovci, jednotnost KDU-ČSL. Přitom politická orientace a důrazy ve vedení jsou zdravě různorodé: každý
máte jiný akcent a pestrost k lidovcům
historicky patří. Čím si vysvětluješ jednotu KDU-ČSL? Zalekli jsme se?
Těch aspektů je více. Asi i „poučení z krizového vývoje“ (směje se) a odchod některých do TOP 09. Členové vrcholných orgánů KDU-ČSL nejsou ve všem za jedno, ale
máme k sobě větší respekt a naše osobní
politické ambice nepřevyšují a nezastiňují
hledání společného konsenzu. Příkladem
je zdravotnictví a názory Ludvíka Hovorky
a Víta Kaňkovského. Oba dva nakonec najdou shodu a KDU-ČSL se neštípe. Nestává
se nám, že v jeden den by dva představitelé KDU-ČSL vystoupili v médiích a říkali
dva rozdílné názory. To je obrovská deviza! A změn je víc: nejen Mladí lidovci, ale
i vizuální styl, čitelnost a změna komunikace. Dřív jsem u našich představitelů postrádal normálnost a přirozenost. Snad se
mi nestane, pokud zůstanu v politice déle,
abych ztratil kontakt s realitou.
n Proč v roce 2013 volili KDU-ČSL lidé
nejen z menších obcí, ale celá společenská škála? Máme konečně šanci vymanit se ze svého stínu a dosáhnout trvale toho, že nás budou volit lidé
i z větších měst?

Rok 2013 byl výjimečný. Nelze předvídat,
jaké voličské skupiny oslovíme. Z vlastní
zkušenosti vím, že nás dost volili lidé
v ten okamžik zoufalí, kteří neměli nikoho jiného na výběr. Dnes jsme pod detailnějším drobnohledem těch, kdo nám dali
tuto divokou kartu. A tuto šanci nedostaneme dvakrát, pokud si ji nezasloužíme.
Zisk hlasů voličů z velkých měst souvisí
s tím, jak se umíme orientovat v celostátní politice, jak umíme lidem vysvětlit, že
KDU-ČSL je strana, která umí řešit jejich
problémy a potřeby. Hodně to souvisí
i s postavením v městské komunální politice. Máme-li minimální zastoupení,
těžko se lidem přiblížíme.
I nevěřící lidé mohou volit KDU-ČSL pros
tě proto, že jsou to profesionálové, že
svou práci umí a dělají dobře. I nevěřící
můžou překročit stín, který často zmiňuje Pavel Bělobrádek, tedy volit stranu,
která má ve svém názvu „křesťanská“. Pomalu se to prolamuje (J. Čižinský na
Praze 7, P. Hladík v Brně). Pokud se takto
uplatníme na více místech, velmi to pomůže KDU-ČSL i v celostátních volbách.
n Zasáhla KDU-ČSL krize politických
stran? Přibývají nám členové a zůstaneme členskou stranou? Dá se vůbec
obejít bez ideového zakotvení a klasických politických stran?
V příštích několika letech nám stav členské základny bude celkově klesat, což je
dáno strmým nárůstem v roce 1968 a věkovou strukturou. Ale srovnávejme se
s novými stranami a hnutími (ANO 2011,
TOP 09), jež mají řádově jednotky tisíců
členů. Za poslední dva roky vstoupilo do
KDU-ČSL 831 lidí, což je ve srovnání
s TOP 09 a ANO pozitivní trend. Nejdůležitější je ale podíl aktivních lidí, kteří jsou
ochotní se zapojit, kandidovat, účastnit se
jednání výborů, konferencí okresních,
krajských i celostátních. Tito lidé totiž
rozhodují o pozici a politice KDU-ČSL
a o naší dlouhodobé programové i hodnotové stabilitě. A v tom si myslím, že nás
členové umí pohlídat.

„Na některá Luxova
rozhodnutí doteď
navazujeme“
n Ministerstvo zemědělství je silný resort a KDU-ČSL o něj při koaličních jednáních velmi usilovala. Máme přece na
venkově hodně voličů, je to něco, co
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rozhovor

zili služby, které resort opravdu potřebuje. Dosáhli jsme snížení hodinových sazeb
skoro o 50 % u IT firem a právníků.
Jako druhou vidím úroveň politicko-odbornou. Klíčovou část loňského roku
jsme strávili nastavením tzv. společné zemědělské politiky Evropské unie, která
nám dává rámec, ale detaily si nastavuje
každá členská země sama. Bylo to velmi
složité, protože agrární sektor čerpá
z celé EU nejvíc prostředků ze všech resortů. Jde skoro o 250 miliard Kč.
A všechno musí být přijatelné pro zemědělskou veřejnost a zároveň musíme naplňovat naše cíle.

k nám přirozeně patří. Hodně lidí při
tvém nástupu připomínalo Josefa
Luxe. Inspiruje tě něčím v agrárním resortu?
Takto jsem nad tím nepřemýšlel. V zemědělství se pohybuji odmalička, už jako dospívající jsem se potkával se spoustou
představitelů zemědělských podniků.
Dost často při obchodních jednáních došlo
i na politiku a hodnocení Josefa Luxe. Slyšel jsem, že to byl snad jediný ministr,
který vzešel ze zemědělské praxe a rozuměl odborným záležitostem. Ministři,
kteří přišli po něm, měli třeba vyšší vzdělání, ale praxe jim často chyběla. A tato
kladně hodnocená skutečnost se projevovala ve spoustě jeho rozhodnutí. Musím
uznat, že na některá jeho rozhodnutí
doteď navazujeme. Nedávno jsme rozšiřovali aktivity Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu (PRGLF), což
byla Luxova vizionářská myšlenka, kterou
některé okolní státy nemají.
Musel mnohokrát říznout do něčeho, na
čem nebyl stoprocentní konsenzus, a já
vím, jak je to v zemědělské veřejnosti
velmi těžké. Jsme specifický stát, máme
malé soukromé zemědělce i velké podniky, musíme se na ně umět dívat jinými
úhly pohledu a zohledňovat jejich specifika. Musíme se dívat nejen na to, jestli je
podnik velký nebo malý, ale i na jeho přínos například ve vztahu k živočišné výrobě, k zaměstnanosti, k tomu, jak se chová
vůči obci a svému okolí atd. Existují i řádově desítky nevládních organizací v zemědělství, s nimiž je třeba komunikovat.
Proto máme v odborné zemědělské komisi KDU-ČSL zastoupení od drobných soukromých zemědělců až po majitele farem
s několika tisíci hektarů pozemků.
n Název „ministerstvo zemědělství“ je
dost matoucí, ne? Nemá přece na starosti jen agrární sektor. Váha zemědělství samotného je výrazně menší než
před 60–90 lety. Mnozí až neodpovědně říkají: K čemu je nám potravinová
soběstačnost, když si lidé mohou koupit na trzích potraviny jinde a ekonomiku táhnou jiná odvětví?
Měli bychom si uvědomit jednu věc. Jakmile míjíme značku konec obce, veškeré
další území (kromě chráněných krajinných oblastí a národních parků), tedy
převážnou část rozlohy ČR, spravuje de
facto resort zemědělství. Zemědělská prvovýroba. Celý potravinářský segment
a bezpečnost potravin. Legislativa. Ko-
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n Jaké konkrétní priority a cíle máš na
mysli?
Podpis Mons. Zlámala najdeme v pravém sloupci

munikace s ministerstvem zdravotnictví,
abychom měli potraviny co nejkvalitnější. Hospodaření s vodou, veškerá správa
vodních toků, rybníků, ale i třeba protipovodňová ochrana v Praze, Berouně,
Olomouci a jinde. Teď nově vstupujeme
do regulace vodného a stočného, což se
týká úplně každého. Ministerstvo zemědělství je silný ekonomický resort. Jsme
akcionáři České exportní banky a Evropské garanční a pojišťovací společnosti.
Dost často se na nás obracejí lidé z průmyslu…
n Co KDU-ČSL a ekologická politika?
Ochrana vody a tvorba krajiny náleží
ministerstvu zemědělství a zasahují
i do práce ministerstva životního prostředí…
Dobře, že to připomínáš. Myslím, že jako
KDU-ČSL potřebuje výraznou osobnost
vyprofilovanou v otázkách národohospodářských, tak nám chybí obecně respektovaný člověk, který by rozuměl ekologické
problematice. Výrazněji bychom oslovili
nové voliče. K podstatě programu
KDU-ČSL patří důraz na tradice a zachování hodnot – a sem samozřejmě spadá
i ochrana životního prostředí a krajiny
pro budoucí generace.
n Co se ti za ten rok a půl povedlo? Co
ti zbývá? Myslel sis o něčem, že s tím
pohneš, a už víš, že se ti to nepodaří?
Odpověď rozdělím do několika částí. Tou
první je vnitřní fungování resortu, v němž
pracuje zhruba 15 000 lidí. Povedlo se
nám výrazně snížit náklady: řádově v miliardách, aniž bychom ve větší míře ome-

Postupné zvyšování potravinové soběstačnosti v komoditách, kde to pro nás
dává smysl. Posílení zaměstnanosti na
venkově a vytváření nových pracovních
míst. Větší konkurenceschopnost celého
zemědělsko-potravinářsko-lesnického
sektoru. Neměli bychom už tak vyvážet
základní komodity, musíme dělat výrobky s přidanou hodnotou.
n Dost teď bylo slyšet o značení potravin.
Ano, klademe velký důraz na to, aby lidé
věděli, kdo výrobek vyrobil a kde zvíře vyrostlo. Zákazník musí dostat jednoduchou informaci, že je zboží opravdu
z České republiky. Zpřísnili jsme předpisy
a zároveň jsme tuto věc zjednodušili – ve
prospěch spotřebitele.
n Co se nepovedlo a co tě čeká?
Silně vnímám téma sucha a hospodaření
s vodou. Hodně lidí, a nejen z opozice,
píše, že nic neděláme. Jenže v této problematice se nedělalo nic 25 let. My jsme
devět měsíců pracovali na dokumentech,
které by byly bez ohledu na to, jestli bylo
nebo nebylo sucho, v létě projednávány
ve vládě. Což se stalo, jenom musíme některé věci dopracovat a dopočítat. Potřebujeme výpočty a předpovědi na dalších
20–30 let, abychom nestříleli od boku.
Hospodaření s vodou je běh na delší trať.
Málo lidí si uvědomuje, jak důležitá komodita je půda. Máme problémy s erozí:
zde cítím velký dluh. Některé věci do
konce nedotáhneme, např. vodovody
a kanalizace. Velké množství obcí nemá
dosud vyřešené zásobování vodou, vysychají jim studny.

rozhovor

Na rodinu i duchovní život má teď vliv
moje práce i jiný časový režim. V roce 1999
jsem vstoupil do výborné party mladých
lidí, z které vzniklo aktivní duchovní společenství. Připravovali jsme mimo jiné tábory pro děti. Ve společenství jsem se angažoval do roku 2010, ale pak jsem z toho
začal vypadávat. Přestal jsem jezdit na tábory s dětmi, nemohl jsem už chodit na
společenství v pátek večer apod.
n A zavítáš tam aspoň jednou za čas?

Marian Jurečka
ve své pracovně

n Vraťme se ještě k potravinové soběstačnosti. Proč je tak důležitá?
Jde o dvě témata v jednom: o potravinovou soběstačnost a bezpečnost. Když nakoupíme od našich výrobců, zemědělců,
peníze zůstávají tady, posiluje to ekonomiku, zaměstnanost atd. Důležitý je
i ohled na životní prostředí. Vozit potraviny tisíce kilometrů (byť to logistika umožňuje), není odpovědné kvůli stopě, kterou
to zanechává na životním prostředí. Jde
mimo jiné o alergeny. Je dokázáno, že to,
co sníme a co pochází z našeho regionu,
vyvolává méně alergických reakcí než to,
co se veze tisíce kilometrů přes oceán
nebo napříč Evropou.
Další aspekt je bezpečnostní. Liberálové
toto téma torpédují a říkají, že jsme naivní. Já si myslím, že dnešní systém globálních trhů, elektronizace a logistiky je velice propracovaný. Na druhou stranu je
křehký a zranitelný v okamžiku konfliktu
nebo výpadku klíčových energetických
surovin. Během několika týdnů se můžeme octnout v situaci, kdy budeme řešit,
kde seženeme potraviny pro Českou republiku, a budeme potřebovat, aby potraviny byly tady. V běžném světě si to ani
neuvědomujeme, ale myslím, že to není
radno podceňovat.

mám doma malé děti. Rodina tím jednoznačně trpí. V pondělí ve čtyři ráno odjíždím z domu, přijíždím v pátek večer či
v noci a děti mě vidí v sobotu ráno. Často
se s dětmi vidím až v neděli večer. Manželka spočítala, že loni jsem byl s rodinou 6 či 7 celých víkendů a nejel na nějakou akci. Aspoň neděli se tedy snažím
vyčlenit pro svou rodinu.
n Netajíš se tím, že jsi věřící. A hodně
lidí, kteří prožívají víru, mají nějaké
společenství, kde jsou určitým způsobem ukotveni. Daří se ti udržet toto zakotvení, zázemí, a to i ve smyslu nějaké
zdravé zpětné vazby? Máš společenství,
kam se vracíš a kde se cítíš jako doma?

Za poslední dva roky se mi to nepodařilo.
Zvou mě spíš na akce a já pak sehrávám roli
mluvčího určitých témat. Snažím se samozřejmě dostat se aspoň v neděli do kostela.
Někdy se to, když toho mám v práci plné
zuby, povede i v Praze. Snažím se i o pravidelnou vnitřní modlitbu, ale stává se mi
často, že usínám. Jedna věc ale pomáhá.
Hodně lidí mi mezi čtyřma očima řekne, že
se za mě modlí, a tak vyjadřují podporu mé
práci. Taková modlitba pomáhá, zejména
když je potřeba udělat závažné rozhodnutí a já si nevím rady. Řešení pak přijde jakoby náhodou, ale vím, že to náhoda není.
Modliteb si velmi vážím a děkuji za ně.
Vím, že existuje hodně modlitebních skupin, které se po celé republice modlí, nejen
za konkrétní osoby, ale i za politiky. Myslím
si, že je to velmi zapotřebí.
Foto: Kateřina Charvátová
Přepis a ediční úprava textu:
Markéta Cacáková
Rozhovor proběhl ráno 26. 8.
na Ministerstvu zemědělství.

„Modlitby za politiky
jsou velmi zapotřebí“
Jak zvládáš kloubit práci a rodinu?
Jít do vrcholné politiky po čtyřicítce,
když jsou děti na střední nebo vysoké
škole, je úplně jiná situace, než když

Nejcennější jsou ale pro něj setkání
se zemědělskou veřejností
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Radní krajských měst

p r o f e s i o ná l ní p r á c e v  k r a j s k ý c h m ě s t e c h
Oslovili jsme radní krajských měst za KDU-ČSL, aby se podělili o to, co se jim povedlo pro občany jejich města udělat. Říkali
jsme v roce 2014, že komunální politik KDU-ČSL je záruka kvality. Je tomu opravdu tak? Co pro vás dělají konkrétně? Voliči
ve velkých městech si zatím KDU-ČSL vybírají velmi obezřetně. Čím je přesvědčíme? Jedině profesionální prací našich
politiků ve velkých městech. A kde jinde začít než v regionálních metropolích?

„Uplynul skoro rok od chvíle, kdy jste byli zvoleni do zastupitelstva
a po vyjednáváních vám byla svěřena odpovědnost za část života vašeho města.
Co konkrétního se vám za rok ve funkci podařilo a potěšilo to i občany a voliče?“
České Budějovice
Jaromír Talíř
náměstek primátora:
kultura, památková péče
a cestovní ruch
Jaromir.Talir@centrum.cz
V mé gesci se řeší úkoly operativní i dlouhodobé. Operativní, pokud jsou dobře zajištěny, berou občané jako samozřejmost.
Divadlo hraje, výstavy a kulturní akce
probíhají. K dlouhodobým úkolům patří
mj. snaha o zachování otáčivého hlediště
v zámecké zahradě v Českém Krumlově.
Město České Budějovice je totiž majitelem
tohoto zařízení a hrozilo, že bude muset
do konce letošního roku na vlastní náklady otáčivé hlediště odstranit. Díky vstřícnosti Ministerstva kultury se podařilo
prodloužit smlouvu na jeho provozování
do konce roku 2017 a hledáme trvalé řešení tohoto problému.

Hradec Králové
Anna Maclová
náměstkyně primátora:
sociální věci, zdravotnictví, kultura, cestovní ruch
Anna.Maclova@mmhk.cz
V sociální oblasti jsme ve spolupráci s Královéhradeckým krajem zavedli nový systém podpory sociálních služeb. Tvoříme
5. komunitní plán, plán prevence kriminality, aktualizujeme koncepce prorodinné politiky a tzv. sociálního bydlení. Nastavili jsme nově hodnocení žádostí o dotace. Pracuji na chybějící koncepci kultury a připravujeme cyklus jubilejních vzpomínkových akcí „Königgrätz 1866“. Díky
mému přispění se rozběhla dlouho očekávaná rekonstrukce Základní umělecké
školy Střezina. Navázali jsme těsnější
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partnerství s maďarským Székésfehérvárem a realizovali několik akcí s německým Giessenem.

Karlovy Vary
Jan Klíma, radní
Klima@credostav.cz
Do voleb jsme vytvořili koalici 4 subjektů (hnutí O co
jim jde, KDU-ČSL, Piráti,
Strana zelených, pozn. redakce) a získali 3
mandáty, z toho KDU-ČSL jeden. Přestože jsme byli na začátku v opozici, spolupracovali jsme na založení veřejné vysoké
školy související s lázeňstvím a zajištěné
renomovanou univerzitou: pobočky Univerzity Karlovy připravující fyzioterapeuty. Pro tuto myšlenku se podařilo získat
zdravotnickou veřejnost, podporu zastupitelů města i kraje. Vstřícně se k iniciativě staví i vedení UK. Když došlo na jaře ke
změně ve vedení města, byl jsem zvolen
do rady města.

Olomouc
Ladislav Šnevajs
náměstek primátora:
sociální věci, dotace,
bydlení a městská
památková rezervace
Ladislav.Snevajs@Olomouc.eu

V oblasti získávání dotací působím jako
náměstek třetí období. Olomoucká aglomerace patří k sedmi nejvýznamnějším
regionům v ČR s velkým potenciálem
růstu. Nyní čerpáme dotace na integrované projekty (doplnění sítě cyklostezek, systém nakládání s odpady, podpora vyu žitelnosti vědecko-výzkumných
výsledků v praxi). V sociální oblasti bych
se zmínil o celostátním vítězství Olomouce v soutěži Obec přátelská rodině.

Odměnu 1 milion Kč jsme použili na dovybavení mateřských center, klubů seniorů a aktivity pro rodiny s dětmi. V složité finanční situaci se nám podařilo dostatečně podpořit činnost neziskových
organizací působících v sociální a zdravotní oblasti.

Plzeň
Petr Náhlík
náměstek primátora:
doprava, životní prostředí
nahlik@plzen.eu
Naší prioritou byla a je
podpora veřejné dopravy,
omezím se tedy na ni. Na můj návrh rada
města schválila nový tarif MHD, který od
1. 1. 2016 držitelům Plzeňské karty
o 12,5 % zlevní předplatní jízdné pro děti
ve věku 6–15 let a bude ve výši 37,5 % základního jízdného. Dárci krve, držitelé
Zlaté medaile MUDr. J. Janského, budou
v MHD cestovat zdarma. Senioři do
70 let, kteří jsou držiteli Plzeňské karty,
mají slevu u předplatních jízdenek ve výši
50 %. Senioři nad 70 let mohou v MHD
cestovat zdarma.

Praha
Jan Wolf
radní hl. m.:
kultura, památková péče,
výstavnictví
a cestovní ruch
Jan.Wolf@Praha.eu
Zmínil bych například odhalení zrekonstruovaného pomníku Mistra Jana Husa
i oslavy spojené s jeho osobou. K Staroměstskému náměstí neodmyslitelně po
staletí patřil Mariánský sloup, o jehož
návrat usiluji. K 1. 10. 2015 bude dokončena rekonstrukce a otevře se Divadlo

radní krajských měst

pod Palmovkou. Důležitých kroků, o kterých se ale tolik neví, je víc: byl například
schválen grantový systém v oblasti kultury a umění na léta 2016–2021 atd. Věřím
také, že se co nejdřív podaří uzavřít spor
o 3,5 mld. Kč mezi hl. m. Prahou a společností PVA, a. s. (Pražský veletržní
areál).

Zlín
Miroslav Kašný
zastupitel
miroslavkasny@zlin.eu
Díky volební koalici s hnutím Zlín 21 jsme ve Zlíně
výrazně zlepšili náš volební výsledek.
V radě nejsme, ale i z opozice se snažíme
pokračovat v našich projektech. Jde např.
o rozvoj komunitního centra, kde našly
zázemí divadelní a folklorní soubory, působí zde Křesťanské kulturní centrum
a své služby nabízí Family point a Senior
point. I nadále pokračujeme v dopracování konceptu Integrovaného plánu rozvoje
území, díky němuž bude město s okolními obcemi čerpat evropské dotace. Podařilo se nám zachovat desítky pracovních
míst ve Zlíně tím, že jsme transformovali
městskou společnost zabývající se komu-

nálními službami do podoby dvou nezávislých společností, které se tak v současné podobě mohou opět rozvíjet. Jsme
rádi, že můžeme být pro naše občany užiteční i z opozice.

blahopřejeme

Ostrava
ZBYNĚK PRAŽÁK
náměstek primátora:
sociální věci,
zdravotnictví, vzdělávání
zprazak@ostrava.cz
Do funkce náměstka ostravského primátora jsem se vrátil po osmi letech a mám
stejnou gesci. Snažím se navázat na své
tehdejší představy a soustředím se na
přípravu koncepčních strategických materiálů. Konkrétně chystáme např. výstavbu nového domova pro seniory
a zpracováváme strategický plán sociálního začleňování. Ten zahrnuje oblast
podpory vzdělávání, koncepci sociálního
bydlení, práci s ohroženými rodinami
apod. Připravujeme i transformaci velkého zařízení pro klienty s postižením:
chceme ho rozvolnit do podoby, která
pro ně bude podstatně přátelštější. V podobném duchu připravujeme transformaci bývalého kojeneckého ústavu.

n Krásných 80 let života oslavil bývalý dlouholetý předseda MO KDU-ČSL
Čeladná bratr Stanislav Běčák. U příležitosti tohoto jubilea převzal na
okresní konferenci z rukou předsedy
OV KDU-ČSL Frýdek-Místek J. Carbola ocenění za dlouholetou angažovanost ve straně a prosazování křesťanskodemokratických hodnot. Do dalších let přejeme bratru Stanislavovi
hodně zdraví, pohody, radosti a Božího požehnání. V půli srpna oslavila
v plné svěžesti krásné narozeniny také
dlouholetá a obětavá členka KDU-ČSL
sestra Marie Cinařová z Dobré u Frýdku. Poblahopřát jí přišli manželé Sasínovi z Hukvald a J. Carbol, starosta
a předseda MO KDU-ČSL Dobrá.
R E KLAMA

Letní kaleidoskop

Drama letošního léta – uprchlíci na
břeclavském nádraží očima Davida Macka

Poslanci Gabal a Benešík na letním
semináři v Poslanecké sněmovně

Pardubická radost! Znovuotevřená
Sokolovna a Roman Línek se sokoly

Reportérky Lenka Klicperová a Jarmila Štuková představují
v Poslanecké Sněmovně s Janem Bartoškem projekt Archa pomoci
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Daniel Herman v Hodoníně u Kunštátu
– 72 let od transportu Romů do Osvětimi (23. 8.)

Workshopy, diskuse, přednášky a také sport a zábava
byly na pořadu Summer campu Mladých lidovců

Ne lavice obžalovaných v kauze Opencard, ale pánové Bartošek,
Carbol, Mihola a Hovorka na orelské pouti na Svatém Hostýně

Výšlapy do kopců a na rozhledny s výhledem přinášejí
radost. Zde Jiří Mihola v Čejkovicích

Cesta, kterou ukázal kníže Václav
nebo 1989. Sama skutečnost, že se na knížete Václava nezapomnělo ani po více než
tisíci letech, svědčí o tom, že byl osobností mimořádného významu. Rozhodně překročil horizont své doby a položil dobré,
hluboce ukotvené základy naší země, na
nichž můžeme dále stavět i na prahu 21.
století.
Postoupíme-li kalendářem dále, pak přesně měsíc po svátku sv. Václava, 28. října,
si připomínáme Den vzniku samostatného československého státu v roce 1918.
Zrod první republiky, demokratické principy, na nichž stála, i osobnost jejího zakladatele Tomáše G. Masaryka patří
i dnes k základům, na kterých se snažíme
budovat naši současnou demokracii. Společný československý stát už neexistuje,
ale spolupráce samostatných svobodných
a demokratických států Čechů a Slováků
v rámci společného evropského domu navazuje na zdravé tradice evropské vzájemnosti a vytváří dobrý předpoklad pro
širokou spolupráci národů středoevropského regionu. Je to pokračování cesty,
kterou před více než tisíci lety ukázal
svatý kníže Václav.
Daniel Herman
ministr kultury

Začátek podzimu je v kalendáři vyhrazen několika výročím a památným událostem, které jsou spojené s českou státností. Dnes se nám zdají možná jako
něco samozřejmého, ale pro naše předky – svědky oněch událostí – znamenala otázka české státnosti mnohé boje
a často i velké oběti. Konec září je po
staletí neodmyslitelně spojen s osobností přemyslovského knížete a patrona
české země – svatého Václava.
Svatováclavská tradice patří k milníkům,
které provázejí prakticky celé dějiny naší
země. Stojí u kořenů české státnosti, setkáváme se s ní v průběhu středověku
a svou podobu jí vtiskly i různé etapy naší
novodobé historie. Zvláště v těžkých dobách z ní naši předkové čerpali posilu
a inspiraci pro svůj život. Obraz svatého
Václava je na pečetích zemského soudu
i pražské univerzity. Před světcovou sochou byly v roce 1848 formulovány české
státoprávní požadavky a v roce 1918
čtena zpráva o vyhlášení československé
samostatnosti. I v novodobé historii se
kolem sochy sv. Václava na Václavském
náměstí v Praze scházeli lidé v dramatických okamžicích, například v roce 1968

František Nedomlel, Sv. Václav
(2001, lipové dřevo), kostel sv. Václava,
Václavovice (okr. Ostrava-město).
Foto Marta Kolegová
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Objednejte

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

P r o b o u z e j m e s p o l u z á j e m o  KDU - ČSL !

Časopis Nový HLAS zasíláme všem, kdo ho odebírají, zdarma. Přesto si vážíme všech dobrovolných dárců a dobrodinců.
Chcete nám přispět? Vítáme jakékoli finanční dary. Jednorázové (např. 300 Kč ročně)
nebo trvalým příkazem (např. 50 Kč měsíčně). Naše číslo účtu je: 2001210359/0800.
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