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„Vím dnes, co jsem původně nevěděl.
A teď to vidím na vlastní oči.
Dramatická generační proměna
strany byla na místě. Osvědčila se.“
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EDITORIAL / Z DOPISŮ

Doma a za humny
Zlín. Byl to nadmíru dobře připravený sjezd, odrážející pokojné
období, které KDU-ČSL prožívá. Velký dík patří těm, kdo vše nenápadně zajišťovali – od šaten a přípravy sálu přes skrutátory
a technické zázemí, zpracovávající data, až po fotografy a kuchaře. Delegáti byli duchem přítomní a živě diskutovali. Z hlasování
ani ničeho jiného nemohl nikdo získat pocit, že se ocitl na, ehm,
firemní teambuildingové akci na pražském Chodově.
Čím větší klid doma, tím více starostí za našimi humny. V neděli
24. května prohlásil Petr Pithart, že „dnes je ze všeho nejdůležitější orientovat se ve větším světě, než je ten domácí“. Něco z lidoveckého úsilí o zorientování se v mezinárodní situaci najdete v tomto čísle NH. Starost nejen nám dělá především úděl blízkovýchodních uprchlíků, jejich útěk o život do Evropy a ofenziva Islámského státu. Kéž zůstaneme klidnou silou. Rozvážnou i odvážnou. Abychom uměli dobře reagovat na to,
co přinese nejbližší půlrok či rok.
Pavel Mareš, šéfredaktor

Poděkování
Barbory Halodové
S velkým ohlasem se setkala výzva „Pomozme Barboře Halodové“, která onemocněla akutní leukémií (NH květen
2015, s. 2). Rádi tlumočíme osobní poděkování Antonína a Barunky Halodových:

■ V posledních dvou měsících stoupl (nejen
ve Zlínském kraji) počet dobrovolných
dárců kostní dřeně. Ti se rozhodli zapsat na
základě hledání dárce pro Barunku Halodovou (34), předsedkyni MO KDU-ČSL
v Polešovicích (okr. Uherské Hradiště), maminku pětiletých dvojčátek Barunky a Olinky. Jen ve Zlínském kraji se zapsalo 740
lidí. Velkou zásluhu na tom má Myriam
Farská, okresní tajemnice v Uherském Hradišti, která oslovila mnoho lidí, rozšířila informace o dárcovství a vytvořila speciální
stránku na facebooku.
Okamžitě se zapojili Mladí lidovci. Na
videu „Dejme Báře šanci na život“ (k 11. 6.
přes 7000 zhlédnutí) vyzývají ke vstupu do
registru místopředsedové KDU-ČSL O. Benešík a M. Jurečka a předseda OV v Uherském Hradišti P. Botek. Mladé lidovce kontaktovali lidé z Prahy, Brna, Olomouce,
Jihlavy, Budějovic, Valašských Klobouk,
Hodonína, Kyjova, Třebíče, Znojma, Ostravy, Přerova, Plzně, Pelhřimova, Kroměříže
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a dalších měst, vč. německého Düsseldorfu.
Do kampaně se zapojily místní organizace,
okresní výbor v Uherském Hradišti a krajský výbor ve Zlíně. Sbírka Nadace pro
transplantaci kostní dřeně na zlínském
sjezdu vynesla 18 430 Kč.
Velké poděkování patří poslancům O. Benešíkovi ze Strání, L. Hovorkovi ze Šumic
a krajskému výboru ve Zlíně za finanční
podporu dárců nad 35 let, kteří si registraci musí platit sami. Děkujeme také Vám
všem, kteří jste se zapojili rozšiřováním
informací, vstupem do registru nebo
modlitbami. Moc si Vaší pomoci vážíme.
Je pro nás velkým povzbuzením, že je na
světě tolik lidí, kteří se snaží pomoci
jiným. Děkujeme!
Antonín a Barunka Halodovi

„Demonstrací obnoveného
sebevědomí“ KDU-ČSL nazval zlínský
sjezd jeden z žurnalistů. Podobně to
vidí jeden z našich nově zvolených
místostarostů:

■ V komunálních volbách v minulém roce
jsem kandidoval v Ústí nad Orlicí jako lídr
kandidátky KDU-ČSL. Uspěli jsme a po vyjednávání jsem se stal místostarostou naše-

ho města. Více než dvacet let pracuji jako stavební inženýr a své zkušenosti z této oblasti
uplatňuji i v práci na radnici. Je pro mě
něčím novým podílet se na chodu našeho
města a řešit problémy, které pro mě byly do
té doby tak trochu vzdálené. … Z projevů,
které jsem slyšel na sjezdu, jsem cítil, že strana má velmi dobře „našlápnuto“. Zvolili
jsme si vedení, které má jasnou vizi do budoucna a má co nabídnout. Plně se také ztotožňuji s názorem našeho staronového pana
předsedy, že chceme být především stranou
myslících lidí.
Michal Kokula

Na téma lidoveckého think tanku
dorazil na naši adresu dopis předsedy
OV KDU-ČSL Praha 9.
■ Jako křesťanští demokraté bychom měli
pomáhat naší společnosti v návratu ke
křesťanským hodnotám a ve spolupráci
s dalšími křesťanskodemokratickými stranami v Evropě se o to snažit na celém starém kontinentu. Je to v dnešní době nanejvýš aktuální. Připomeňme si, na jakých základech a hodnotách naše strana stojí.
Podle 2. čl. našich Stanov usilujeme
o „uplatňování křesťanských a konzervativních hodnot ve společnosti a státu“ a „východiska pro řešení politických problémů“
nacházíme „v křesťanské sociální etice“.
Cílem křesťanskodemokratické politiky je
ale vytvořit demokratickou společnost pro
všechny, bez ohledu na náboženské přesvědčení, a v ní rozmanitost a respekt k jednotlivci patří mezi nejdůležitější hodnoty.
Právě proto cítíme potřebu a chceme se aktivně zasadit o ustavení think-tanku, aktivně hájícího a politicky rozvíjejícího hodnoty,
na kterých je naše strana založena (podporu této myšlence vyslovila 25. dubna i Pražská městská konference). Máme ve straně
i mezi příznivci mnoho lidí, kteří k tomu
mají hodně co říct: politology, filozofy, historiky, etiky, ekonomy atd. Výsledky práce
těchto expertů by ale nesměly zůstat jen na
papíře. Musí být aplikovány do naší politiky
na všech úrovních. Aktivně hájit naše hodnoty totiž nemá jen think-tank, ale každý
z nás. Když to dobře a odpovědně bude dělat
každý z nás, máme šanci přitáhnout ke spolupráci s KDU-ČSL další lidi. Jan Obruča
(praha9.kdu.cz; praha-9@kdu.cz)
Dopis paní Zimové z Hronova k péči
o seniory a zdravotnickým poplatkům
jsme předali zdravotnické komisi
a R. Hunešovi osobně. Za všechny Vaše
ohlasy upřímně děkujeme.

Č. ú.: 2001210359/0800

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

SLOVO PŘEDSEDY

Křesťanská,
či křesťanskodemokratická?
Zlínský sjezd se celý nesl v duchu hesla „KDU-ČSL pro budoucnost“.
Jak neztratit své zásady a hrdost? Cesta vede podle znovuzvoleného předsedy
mimo jiné skrze otevřenost a pokoru. Nebuďme pyšní. Nedělejme z lidové
strany výběrový klub jen pro někoho.

Milé sestry, vážení bratři!
Řadu let trpělivě vysvětluji při setkávání
s členy KDU-ČSL i s veřejností, kam by
podle mého soudu měla KDU-ČSL směřovat, jaká by měla být. Mnohokrát jsem
řekl – i na ideových a programových konferencích, že jsme tu pro lidi věřící i nevěřící, hlavně myslící. Pro lidi s vírou i bez
ní, hlavně když jsou to lidé dobré vůle.
Křesťanské hodnoty – zodpovědnost,
solidarita, svoboda, lidská důstojnost,
právo na život, rodina, tvrdá práce,
skromnost, šetrnost, spravedlnost,
schopnost oběti pro druhé, nezištnost a desatero – jsou hodnotami univerzálními a přirozenými, a proto přijatelnými pro každého člověka. Mnohokrát jsem vysvětloval, že si tyto hodnoty
musíme uchovat, neztratit charakter.
A že to bylo důvodem, proč jsme se vrátili zpět do sněmovny.
Jsme stranou konzervativní a víme, že
naše generacemi osvědčené principy
a hodnoty jsou moderní tisíce let. Nesmíme ale ustrnout v ghettu úzce konfesijní
strany, tedy takové, jejíž členové i voliči se
překrývají pouze s praktikujícími katolíky. Nesmíme být stranou „křesťanskou“
ve smyslu pouze křesťanů pouze pro křesťany, ale křesťanskodemokratickou.
Stále platí: co je císařovo, císaři, a co je
Boží, Bohu. Víra je osobní věc, politika je
věc veřejná. To, v co věříme, nás dělá tím,
čím jsme. Ale teprve tím, co v politice děláme, prosazuje do života hodnoty, ve
které věříme. Tím, že dokážeme, aby naše
křesťanské, konzervativní a univerzální
hodnoty byly přijatelné a uchopitelné pro
široké spektrum lidí, tyto hodnoty ani neopouštíme, ani nerozmělňujeme. Naopak, dáváme jim větší společenský význam, větší sílu.
Z těchto křesťanských hodnot vychází náš
program a z programu konkrétní politická řešení. To se nemění. Tato řešení ale
musíme umět srozumitelně nabídnout
i lidem, kteří o Bibli příliš nevědí, a když

nechodí do kostela, mají mylný pocit, že
volit nás je pro ně nevhodné a nepatřičné. Že pro ně nejsme tou správnou
stranou (protože „lidovci jsou přeci jenom
pro katolíky“). Musíme mít prst na tepu
doby a umět naše původní hodnoty
v nové situaci nově interpretovat, jak to
ostatně činí křesťanství už dva tisíce let.
Musíme umět vidět obrovský potenciál
neukotvených lidí, kterým z jejich přirozenosti vadí mravní relativismus
a absence slušné, rozumné a poctivé
politiky. Tito lidé čekají na to, že je oslovíme. Věřím, že mnozí, poté co poznají, že
jsme pro ně volitelní a otevření, aby se
mohli stát našimi členy, začnou promýšlet i radostnou zvěst křesťanství.
Ve volebním klipu 2013 jsem provokativně řekl, že nemusíme být křesťanská strana, hlavně nesmíme být strana nekřesťanská – těch u nás máme dost... Neuvolňujme jim zbytečně místo tím, že se stáhneme do ghetta strany křesťanů pro křesťany. Tím bychom vliv našich hodnot pouze

oslabili. Buďme stranou křesťanskodemokratickou a lidovou nebo, jako naše partnerské evropské strany, všelidovou. To lze
uskutečnit i bez ztráty hodnot, principů
a charakteru. Buďme stranou, která principy křesťanské etiky a morálky promítá
do široce přijatelných politických řešení
pro všechny lidi dobré vůle!
Za křesťanství se nestyďme. Který jiný
předseda politické strany po volbách poděkoval Pánu Bohu jako já v roce 2013?
Zároveň nebuďme pyšní, nedělejme
z KDU-ČSL výběrový klub jen pro někoho.
Buďme zásadoví a hrdí, ale i otevření
a pokorní. Buďme těmi, co spojují, těmi,
kteří ve svém srdci žijí křesťanskými hodnotami, ale ústy nemoralizují a nesoudí
– aby sami nebyli souzeni. Věřím v tyto
staré a zároveň moderní hodnoty. Věřím
v křesťanskodemokratickou politiku.
Věřím v KDU-ČSL coby stranu tradičních
hodnot s budoucností!
Zdař Bůh!

Cenu předsedy KDU-ČSL za věrnost a vytrvalost
v křesťanskodemokratickém členství
získal mj. bývalý senátor Josef Vaculík.
Přátele v těžkých dobách neopouštíme.
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VÝZVY PRO KDU-ČSL

Veliká
příležitost
a veliká
odpovědnost
Vážení, milí přátelé,
na začátku něco jako přiznání. Vím dnes,
co jsem původně nevěděl a teď to vidím
i na vlastní oči: Dramatická generační
proměna strany byla na místě. Osvědčila se.
Dnes je ze všeho nejdůležitější orientovat se ve větším světě, než je ten domácí. KDU-ČSL je jediná vládní strana, která
je v tomto ohledu jako celek důsledná,
jasná, čitelná. Jsem na to hrdý. To slovo
„hrdý“ snad v politice říkám poprvé. Od
bývalého politika a staršího člověka nemůžete čekat nic jiného než varování.
Chci vás proto upozornit na tři nebezpečí, která nestojí zdaleka jen před námi, ale
která stojí také před námi.
Buďme patrioty, vlastenci, raději než
národovci. Patriotismus je „skladný“,
vejde se pokojně vedle jiných patriotismů,
skládá z nich větší soudržné celky – protože je to vztah k zemi a skrze ni k lidem,
kteří v ní a na ní žili a pracovali, žijí a pracují, budou žít a pracovat. Jsem přesvědčen, že autentické evropanství je prodloužením, sumou, právě takových evropských patriotismů, nikoli skládankou
z národů a jejich národovectví. Patriotismus, ano, i ten místní, ba právě ten, vlastenectví, nechť je naše krédo, je to konzervativní ctnost a zároveň pouto. Je to
vztah k sousedům a skrze ně k dalším,
vzdálenějším sousedům. Národovectví se
svou „starou krví“ (Landa) přitahuje
ovšem tím, že vzbuzuje větší emoce, hodí
se k němu vlajky a dresy, pokřiky a písně.
Ale cena, kterou za to platí, bývá vysoká:
je výlučné, neskladné, protože se neobejde bez nepřítele. I když o něm dokáže
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chvíli mlčet, myslí na něj pořád. Je to stav
mysli, v níž bydlí nepřítel.
Dávejme si pozor na extremismus, zejména ten protiromský. Ale nejen ten. Je
tu pořád, někdy vyzývavý, jindy zalezlý.
Mění své tváře. Jeho vlastností však je, že
dokáže náhle vzplanout jako věchet slámy.
Ve věku elektronických sítí je tato hořlavá
sláma všude kolem nás. A pak je tu přes noc
jiný režim s vůdcem v čele a všichni se diví.
Pro jistotu ještě jedno přání: Každou darovanou korunu obracejme v dlani ne
dvakrát, ale desetkrát. Jeden menší
malér a poctivé úsilí několika posledních
let se rázem obrátí vniveč. Lidé, voliči nás,
ano právě nás, pak budou soudit mnohem
přísněji než jiné, počítejme s tím, že třeba
i nespravedlivě. Budou říkat: vida je, svatoušky… Konec varování.
Křesťanští demokraté mají před sebou
velkou, možná největší příležitost ve
svých dějinách. S nimi ji má i Česká re-

publika: jsou svorní, klidní, pevní. Omládli. Jsou pořád tradiční, klasickou stranou
se vším všudy. Nejsou stranou bez členů,
firmou či fanklubem lídra. Nejsou ani
součtem rozhádaných skupinek, pytlem
blech; nesmí být ani zaopatřovacím ústavem, nejsou ani obchodním podnikem.
Jako zvládli roli opozice a vrátili se do
velké politiky, což se zatím nikdy nikomu
v naší zemi nepodařilo, tak nyní zvládají
vládnutí v koalici. Ukazují dezorientovaným lidem, že to jde, že pluralita politických stran může být i napříště nejjistější
zárukou demokracie. My ostatně víme, že
jiná možnost neexistuje. Je před námi
nejen veliká příležitost, ale i veliká odpovědnost. Můžeme být mnohem víc než
druhý, třetí do koaličního počtu. Můžeme
jednou volby vyhrát. Když to pokazíme,
nebude to zdaleka jen naše škoda.
Ale my to nepokazíme.
Petr Pithart
právník, politik, bývalý český premiér
a předseda Senátu PČR

Patriotická ovečka

Projev státnického charakteru
– tak někteří novináři označili
sjezdové vystoupení bývalého
českého premiéra a předsedy
Senátu Parlamentu ČR Petra
Pitharta. Když v nedělní poledne svůj příhovor k publiku dokončil, dostalo se mu po zásluze
jako jednomu z mála potlesku
vestoje. Kdo zná Petra Pitharta
opravdu dobře, ví, že má i svůj
velmi specifický styl humoru.
Čtenáři Nového HLASu můžou
okusit jeho umění sebeironie
a karikatury.

VÝZVY PRO KDU-ČSL

Udělejme
další krok!
Z E Z P R Á V Y P Ř E D S E DY K D U - Č S L N A S J E Z D U V E Z L Í N Ě
Vše, co jsme dokázali v uplynulém období, lze shrnout do pojmu
postupná a střízlivá modernizace. Být konzervativní neznamená nebýt moderní. Záleží nejen na obsahu, ale i na formě. Už nejsme vnímáni jako úzce konfesní strana, jakkoli i zde máme úkol
odstraňovat mnohá klišé. Máme široké odborné zázemí. Naučili jsme se spolupracovat s širokým spektrem osobností a stát se
krystalizačním jádrem mnoha koalic, díky nimž jsme často uspěli i tam, kde jsme tradičně nebývali silní.
Změnili jsme nejen vedení, ale máme také nový poslanecký klub
a šanci dostává i mnoho opravdu mladých lidí, kteří zatím hlavně
sbírají zkušenosti. … Otevřeli jsme se občanské společnosti nebývalým způsobem. Daleko více než ti, kteří sami sebe označují za
hnutí občanů. Nyní je na čase v této modernizaci pokročit.

s transformačními šoky z počátku 90. let, tak s globální ekonomickou krizí.
Jestliže dnešek stojí na prozíravosti a myšlenkách předků, pak si
musíme položit otázku: Na čem bude stát prosperita budoucí generace? Šanci pro modernizaci vidím v podpoře výchovy nové
generace, v reformě penzijního systému, aby byl udržitelný
a ocenil řádnou východu dětí, a ve změnách v sociálním systému, které posílí solidaritu ve smyslu pomoci skutečně potřebným a větší motivace k práci. Zde hrají zásadní roli subsidiarita
a pomoc ke svépomoci.

Nové výzvy a příležitosti pro KDU-ČSL vidím ve třech hlavních
oblastech – v zahraniční politice a bezpečnosti, v podpoře
podnikání a inovací a v rodinné a sociální politice. V první
z těchto tří oblastí jsme se již dokázali zviditelnit. Zatím především
důrazem na lidská práva a obranu mezinárodního práva.
Dalším rozměrem by mělo být posilování naší obranyschopnosti, účinnějšího zapojení do boje proti terorismu a řešení otázky
uprchlictví a migrace. Současný svět není vůbec bezpečný, byť
se nám to v závětří střední Evropy a pod ochranným deštníkem
NATO a EU může tak jevit. Je v našem zájmu, bytostném zájmu,
udržet Alianci jako nejsilnější obrannou alianci světa. Je v našem
zájmu pomáhat k udržení bezpečí a stability ve světě. Je v našem
zájmu řešit problémy uprchlíků v místech, kde vznikají.
Velký potenciál pro KDU-ČSL vidím v podpoře zejména drobných
a středních podnikatelů a živnostníků, zklamaných těmi, jimž věřili dříve, a ohrožovaných těmi, jimž uvěřili nově. Rovněž musíme
vytvářet podmínky pro fungování českého průmyslu, který je tradiční páteří naší ekonomiky a dodává jí její robustnost.
Společným jmenovatelem pro podporu malého a velkého podnikání je důraz na vzdělání, vědu, výzkum a inovace. Dnes do
značné míry stále ještě těžíme z vynálezů a technologií, které do
praxe prosadili naši předkové v 19. a na počátku 20. století. Ve
stejné době mají kořeny základy české vzdělanosti. Je to dobrý
a silný fundament a i díky němu jsme se dokázali vyrovnat jak

Konzervativní přístup založený na takových hodnotách,
jako jsou vědomí komunity a pospolitosti, na pocitu užitečnosti pro ostatní a důvěry, že ostatní mě nenechají padnout,
na tvrdé práci a oběti pro rodinu, ale i pro národ a vlast –
tento zdánlivě archaický přístup je ve skutečnosti aktuální
a moderní. Protože nabízí to, čeho se dnes lidem v nejistém
světě nedostává: trvalé hodnoty, které nezávisejí na momentální ekonomické konjunktuře.
Držíme se našich hodnot a umíme je znovu nově interpretovat.
Nyní se už nemusíme tolik zabývat sami sebou, což bylo v minulém období nutné, a můžeme se daleko více věnovat práci pro
Českou republiku. Jsme připraveni pro budoucnost. Stojíme na
startovní čáře. Není to jen na nás, ale my sami musíme dělat maximum toho, co v našich silách je. To je náš úkol, naše poslání
a někdy i trápení. Určitě to ale stojí za to.
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VEDENÍ STRANY V KRAJÍCH

KDU-ČSL SI ZVOLILA NOVÉ
LIB
Václav Nosek /př/
Miloš Krčmář /mpř/
Štěpán Matek /mpř/
Tomáš Vach /mpř/
Romana Charvátová /ktaj/

ÚST
MICHAL PEHR /CV/
Alenka Antošová /př/
Martin Blažek /mpř/
Vratislav Pospíšil /mpř/
Roman Gaudyn /ktaj/

KVA
OĽGA HALÁKOVÁ /CV/
Oľga Haláková /př/
Miloš Holík /mpř/
Jan Klíma /mpř/
Miroslav Volf /mpř/
Miluše Stehnová /ktaj/

PHA
ZUZANA ROITHOVÁ /mpř/
DANIEL HERMAN /CV/
JAN WOLF /CV/

PRAHA

STČ
Miroslav Rovenský /př/

PLZ
IVANA BARTOŠOVÁ /CV/
Ivana Bartošová /př/
Stanislav Antoš /mpř/
Jiří Lodr /mpř/
Roman Bílek /čl/
Václav Franta /čl/
Josef Jílek /čl/
Václav Palíšek /čl/
Arpád Samko /čl/
Oldřich Rozšafný /ktaj/

Bronislav Havlín /mpř/
Zbyněk Jankovský /mpř/
Daniel Průša /mpř/
Eva Vaňková /mpř/
Miloslava Čábelková /čl/
Eduard Vondrášek /čl/
Marie Vondrášková /ktaj/

Jan Wolf /př/
Marián Hošek /mpř/
Daniel Kajpr /mpř/
Pavel Mareš /mpř/
Daniela Rázková /mpř/
Alexandra Alvarová /čl/
Tomáš Kaplan /čl/
Vladimír Říha /čl/
Miroslava Mencová /ktaj/

JHČ

■ CELOSTÁTNÍ VEDENÍ
/CV/ Celostátní výbor
/př/ předseda
/mpř/ místopředseda
/čl/ člen předsednictva

■ předseda krajské organizace
■ krajské vedení
/ktaj/ krajský tajemník
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JAN BARTOŠEK /mpř/
JAROMÍR TALÍŘ /CV/
Jan Bartošek /př/
Petr Hladík /mpř/
Josef Kalbáč /mpř/
Jaromír Talíř /mpř/
Jan Zasadil /mpř/
Lukáš Franta /čl/
Jaroslav Hejl /čl/
Jan Šrámek /čl/
Jana Zasadilová /ktaj/

CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÁ VEDENÍ
předseda: Pavel Bělobrádek
1. místopředseda: Marian Jurečka
čtyři místopředsedové: Jan Bartošek, Ondřej Benešík,
Jiří Mihola, Zuzana Roithová
předsedkyně Celostátního rozhodčího sboru: Marie Mazánková
členové CRS: Petr Doležal, Zbyněk Jankovský,
Dobromila Marková, Vratislav Pospíšil

HK

předsedkyně Celostátní revizní komise: Monika Turnovská

PAVEL BĚLOBRÁDEK /př/
DAVID SMETANA /CV/

členové CRK: Josef Ježek, Daniel Kalenda,
Marie Monsportová, Marie Sendlerová,
Jiří Vencl, Josef Herbrych,
Josef Svoboda, Marek Tomaštík

Vladimír Derner /př/
Jan Falta /mpř/
Jiří Veselý /mpř/
Jan Janoušek /čl/
Karel Klíma /čl/
Antonín Novotný /čl/
Lukáš Janeček /ktaj/

MSL
JIŘÍ CARBOL /CV/

PCE

Jiří Carbol /př/
Lukáš Curylo /mpř/
Dana Forišková /mpř/
Rudolf Chamráth /mpř/
Karel Siuda /mpř/
Michael Trojka /mpř/
Vít Slováček /zast. kraje/
Jiří Navrátil /ktaj/

OLM

PETR ŠILAR /čl/
RADOMIL KAŠPAR /CV/
ROMAN LÍNEK /CV/

MARIAN JUREČKA /1. mpř/
PETR KOUSAL /CV/
Ivo Slavotínek /př/
Zdislav Ház /mpř/
Jan Šafařík /mpř/
Miroslav Hrdlička /čl/
Gabriela Jančíková /čl/
Jan Dostál /ktaj/

Roman Línek /př/
Petr Čada /mpř/
Radomil Kašpar /mpř/
Pavel Šotola /mpř/
František Jelínek /ktaj/

VYS
VÍT KAŇKOVSKÝ /CV/
JAN KASAL /CV/
Jaromír Kalina /př/
Miroslav Houška /mpř/
Jaroslav Hrubý /mpř/
Čeněk Jůzl /mpř/
Radek Pátek /mpř/
Petr Piáček /mpř/
Václav Kodet /zast. kraje/
Josef Dvořák /ktaj/

ZLN
JHM
JIŘÍ MIHOLA /mpř/
PAVEL HOŘAVA /gen. sekr./
PETR HLADÍK /CV/
JAROSLAV KLAŠKA /CV/
ANTONÍN TESAŘÍK /CV/
Roman Celý /př/
Jiří Němec /mpř/
Antonín Tesařík /mpř/
Jaromíra Vítková /mpř/
Jiří Mihola /čl/
František Svoboda /čl/
Richard Zemánek /čl/
Petr Cajzl /ktaj/

ONDŘEJ BENEŠÍK /mpř/
JIŘÍ ČUNEK /CV/
MICHAELA ŠOJDROVÁ /CV/
Jiří Stodůlka /př/
Pavel Botek /mpř/
Šárka Jelínková /čl/
Miroslav Kašný /čl/
Róbert Teleky /čl/
Jiří Čunek /čl/
Karla Vaculínová /ktaj/

Připravila Karla Tynklová
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Z USNESENÍ SJEZDU

Co řekl sjezd k politice KDU-ČSL

Diskuse na sjezdu byla tentokrát velmi bohatá a jako vždy kultivovaná

Sociální politika
• KDU-ČSL vyzývá své zástupce, aby
prosazovali smysluplnou koncepci
dostupného bydlení.
• KDU-ČSL podporuje dostupnost
a kvalitu hospicové a obecně paliativní péče lůžkové i terénní. Bude
usilovat o vytvoření systému společného financování kombinovaných
služeb na pomezí oblasti sociální
a zdravotní.
• Sjezd oceňuje zástupce KDU-ČSL ve
vládě a Parlamentu za to, že prosadili daňové slevy na děti, a žádá je,
aby v tomto úsilí pokračovali.
• Sjezd doporučuje vedení KDU-ČSL
projednat na vládní úrovni návrh na
znovuzavedení daňové slevy na
děti i pro živnostníky uplatňující
paušál.
• KDU-ČSL podporuje přijímání opatření na vytváření takového systému
péče o ohrožené děti, který dětem
zaručí právo na dětství primárně
ve vlastních rodinách, pokud nebude možné, tak v náhradní rodinné péči, v nejzazším případě v jiné
vhodné formě náhradní výchovy.
Deinstitucionalizace přitom nesmí
jít proti zájmu dětí!
• KDU-ČSL ukládá svým zástupcům
prosazovat ve vládě bezodkladné řešení situace v oblasti sociálních
služeb, a to v důsledku nedostatečných finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015, a prosazovat uvolnění částky 721,5 mil. Kč
na dofinancování sociálních služeb
v roce 2015 (tato částka odpovídá
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reálným potřebám v krajích a pokrývá reálný meziroční pokles dotací).
• KDU-ČSL podporuje vytvoření
transparentního a stabilního systému financování sociálních služeb, který vytváří rovné podmínky
pro všechny subjekty. Podporuje
rozvoj sektoru nestátních neziskových organizací, zejména dotváření
zákona o veřejné prospěšnosti
a na něho navazující úpravu daňových zákonů.

Zahraničí, EU,
uprchlíci, islám
• KDU-ČSL plně podporuje zachování územní celistvosti Ukrajiny, odsuzuje ruskou agresi a zásadně
odmítá přepisování hranic vojenskou silou.
• KDU-ČSL je pro zachování, v případě potřeby i zpřísnění sankcí,
dokud Rusko neustoupí od své
agresivní politiky. Upřednostňuje
diplomatické řešení a vítá uzavření
Minských dohod.
• KDU-ČSL podporuje reformní úsilí
Ukrajiny, především snahu vlády
a parlamentu vypořádat se s vysokou mírou korupce.
• KDU-ČSL podporuje evropský integrační proces včetně stanovení termínu pro přijetí eura a posilování
pozice ČR ve strukturách EU.
• Sjezd vyzývá své zástupce ve vládě,
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, urychlené vracení 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.
• Základními evropskými hodnotami,
které jsou pro nás trvale platné, nedělitelné a nedotknutelné, KDU-ČSL
rozumí základní práva – zejména
svobodu slova, svobodu shromažďování, svobodu vyznání, dále
pak demokracii, právní stát, rovnost před zákonem a úctu k lidskému životu a lidské důstojnosti.
• KDU-ČSL odsuzuje útoky a pronásledování křesťanů ve světě, zejména v Sýrii, Pákistánu, Iráku, Iránu
a Severní Koreji, kde patří k nejvíce
ohroženým menšinám. KDU-ČSL děkuje svým zástupcům ve vládě
a v Parlamentu ČR a v EP za dosavadní angažmá ve prospěch pronásledovaných a vyjadřuje podporu jejich
dalšímu úsilí na tomto poli.
• KDU-ČSL rozlišuje mezi islámem
jako náboženstvím a politickým
islámem jako ideologií, která nese
prvky neslučitelné s demokracií
a lidskými právy. Evropská nemuslimská většina musí vést s muslimskou menšinou neustálý dialog, vycházející ze zdůraznění evropských
hodnot. V tomto dialogu musíme
důsledně rozlišovat mezi islámem
jako náboženstvím a politickým islámem jako státní ideologií. Evropa
nesmí tolerovat vyjadřování nenávisti ke svým základním hodnotovým pilířům. Musí vyžadovat, aby
i v muslimských zemích byla respektována svoboda vyznání, jako ji respektujeme my, Evropané.

Z USNESENÍ SJEZDU

Školství a věda
• KDU-ČSL s ohledem na význam církevních a soukromých škol podporuje zachování stavu financování
tak, aby nedošlo k podfinancování
této skupiny vzdělávacích zařízení.
• KDU-ČSL při vědomí, že podpora
a adekvátní financování vědeckovýzkumných institucí je nejlepší
cestou a možností prosazení naší
země v konkurenci evropského
a světového trhu, podporuje přípravu nového zákona o vědě a výzkumu.

Venkov, zemědělství,
hospodářství
• KDU-ČSL podporuje všechny aktivity, které mohou udržet či zlepšit
kvalitu života na venkově. Proto
souhlasí s projektem Pošta partners,
který dává šanci zachovat stávající
pobočkovou síť České pošty. Vyzývá
komunální politiky KDU-ČSL, aby
tam, kde je to užitečné, tento záměr
podpořili.
• Sjezd ukládá svým zástupcům v Parlamentu ČR prosazovat a podporovat takové návrhy zákonů o loteriích
a jiných podobných hrách, které
budou nejen zvyšovat zdanění hazardu, ale současně umožní obcím
a městům na svém území provozovny hazardních her efektivně regulovat a případně nepovolit.

• Sjezd doporučuje vedení KDU-ČSL
iniciovat na vládní úrovni opatření
umožňující rozvoj využití ekologicky efektivních biopaliv 2. a 3.
generace v podmínkách ČR, která
sníží naši závislost na dodávkách
ropy ze zahraničí.
• KDU-ČSL doporučuje zástupcům
strany, kteří se účastní schvalování
mezinárodních smluv a nařízení, aby
se maximálně zasazovali o to, aby se
nesnížily normy pro kvalitu a bezpečnost potravin v naší republice
a na společném evropském trhu.
• KDU-ČSL žádá členy na všech úrovních, aby prosazovali taková opatření, která povedou ke snížení vývozu surového nezpracovaného
dřeva tím, že podpoří rozvoj zpracování dřeva v ČR, a tím zvýšení přidané hodnoty této suroviny s cílem
zvýšit počet pracovních míst navázaných na lesní hospodářství.
• Sjezd žádá vedení KDU-ČSL, aby
projednalo neplnění koaliční
smlouvy v části doprava.

pojištěnce s vazbou na všeobecný
vyměřovací základ pro důchodové
pojištění.
• Sjezd ukládá svým zástupcům v Parlamentu ČR prosazovat nápravu
cenotvorby ve zdravotnictví – zavedení reálných cen zdravotnických
výkonů, zdravotnických prostředků
a nemocničních léčivých přípravků.
• Sjezd ukládá svým zástupcům v Parlamentu ČR zabránit zvýhodňování některých zdravotnických zařízení na úkor jiných v systému úhrad
zdravotních výkonů ze zdravotních
pojišťoven.

Média
• KDU-ČSL vyzývá zástupce strany,
aby podpořili posílení nezávislosti
a rozvoj médií veřejné služby jako
prostředků, jimiž lze v České republice zajistit kvalitu informací, pluralitu a svobodnou společenskou
diskusi. KDU-ČSL bude usilovat
o posílení této nezávislosti na politické moci i komerčních zájmech.

Zdravotnictví
• KDU-ČSL podporuje zajištění ekonomické stability zdravotního systému prostřednictvím zavádění transparentních ekonomických pravidel
v řízení zdravotních pojišťoven, zdravotnických zařízení a zavedením důsledných kontrolních mechanismů.
• KDU-ČSL podporuje zavedení pravidelné valorizace úhrad za státní

Obrana a bezpečnost
• KDU-ČSL vyzývá vládu ČR, aby naplnila závazek předsedů koaličních
stran do roku 2020 postupně navýšit obranný rozpočet na úroveň
1,4 % HDP.

Informační technologie
Jednotlivá, často velmi dlouhá usnesení
byla poprvé promítána na plátno

• KDU-ČSL podporuje systematicky
řízený rozvoj a rozumnou centralizaci informačních systémů státu
s cílem zajistit jejich fungování a zabránit plýtvání. Doporučuje, aby
technické prostředky, případně celé
služby, byly sdíleny mezi resorty
a organizacemi, aby nedocházelo
k duplicitním výdajům. Podporuje,
aby klíčové nadresortní informační
systémy byly spravovány nezávislými úřady nebo úřadem vlády.
Výběr ze sjezdových usnesení připravili
Markéta Knobová (knobovam@psp.cz)
a Pavel Mareš (pama@seznam.cz).
Kompletní znění všech usnesení:
www.kdu.cz/o-nas/dokumenty/
usneseni/sjezd/usneseni-sjezdu-2015
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S J E Z D O V Ý KA L E I D O S K O P

Bez Karly Vaculínové (vpravo) by zlínský
sjezd nebyl takový, jaký byl

Po-po-po (poslední porada pomocníků)
s generálním sekretářem

Moderátoři sjezdu
Marie Jílková a František Havíř

Tři pilné včely zpracovávají
stále nová a nová data

Sny mladých lidovců a lidovkyň
o rodné partaji…

Skrutátoři: 1) naháněči
nepřítomných; 2) sčítači hlasů.
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Delegáti v nádherném kongresovém sále
Evy Jiřičné (s motýlky na stropě)

Sladký sobotní večer
bude brzy nakrojen

O BZO RY
PŘ ÍLO H A NOVÉ HO HLAS U
PRO KŘ ESŤANS KOU KU LTU R U A KO NZE RVAT IVNÍ P OLIT IKU

Kritické momenty v péči
o ohrožené děti
■

BL A N KA V I L D OVÁ

Sjezd KDU-ČSL podpořil „přijímání
opatření na vytváření takového systému péče o ohrožené děti, který dětem
zaručí právo na dětství primárně ve
vlastních rodinách. Pokud to nebude
možné, tak v náhradní rodinné péči,
v nejzazším případě v jiné vhodné
formě náhradní výchovy. Deinstitucionalizace přitom nesmí jít proti zájmu
dětí!“ O co přesně běží, objasňuje Blanka Vildová, jež se dlouhodobě zabývá
sociálně právní ochranou dětí a náhradní rodinnou péčí.
Je nutné měnit celý systém péče o ohrožené děti? Anebo jen zkvalitňovat ten stávající? Heslem informační kampaně Právo
na dětství, kterou koncem dubna 2015 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních
věcí (MPSV), se stala věta: „Dítě patří do
rodiny.“ Má snad někdo pochybnosti, že
by to mělo být jinak?
Proces deinstitucionalizace se odvolává
na analýzy a výzkumy, jež ukazují na neblahé důsledky ústavní péče. Z obhájců
zachování všech forem náhradní rodinné
péče a náhradní výchovy se v očích zastánců nových trendů přijímaných ze zahraničí stávají neosvícení konzervativci, kteří
ustrnuli někde v minulém režimu. Jak má
tyto rozpory chápat laická veřejnost?
O skutečnosti, že pro výchovu dětí je lepší
rodinné prostředí než ústavní péče, víme
dávno. V časopise Vychovatel z roku 1891
v „Úvahách o vychování sirotků v ústavě“
mj. stojí: „Otázka, zdali jest přiměřenější
pro sirotky, aby vychováváni byli v ústavě či
v rodinách, jest již stará, vedly k ní ideje
Rousseaua o návratu k přirozenosti a v roce
1779 byla vypsána v Hamburce k řešení.
V obou cenou poctěných pojednáních bylo

doporučováno zřízení rodinné, a to z důvodu peněžitého nákladu, zdraví dítek a prospěchu státu. Také u nás v Rakousku císař
Josef II. prohlašoval, že se dítky nemají více
bráti v ošetřování zvláštních domů čili sirotčinců, nýbrž že mají svěřovány býti soukromému vychování nezámožných, avšak poctivých rolníků nebo řemeslníků…“
Ano, ale! Podle statistiky uvedené na internetových stránkách MPSV bylo v roce
2009 zaznamenáno orgány sociálně-právní ochrany dětí 4447 případů týraných,
zanedbávaných a zneužívaných dětí. Jenomže v roce 2014 to bylo už 8748 případů! Jak tento fakt číst?
Těžištěm sociální práce musí zůstat terénní práce s rodinou. Zákon stanoví, jak
často musí sociální pracovník navštívit
dítě v pěstounské péči, nezakotvuje ale,
jak často musí navštěvovat děti v rodinách, kde je podezření na týrání nebo zanedbávání. Doprovázejícím organizacím na pomoc pěstounům je garantováno financování formou státního příspěvku, zatímco organizace, které se
zabývají sanací biologické rodiny, financování garantované podobným
způsobem nemají… Je přitom třeba zdůraznit, že sanace biologické rodiny není
všemocná a měla by mít své limity.
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V současné době jsou v registrech dětí
vhodných do náhradní rodinné péče na
krajských úřadech stovky dětí s nařízenou
ústavní péčí, které by potřebovaly umístit
do dlouhodobé pěstounské péče. Dlouhodobých pěstounů je ale zoufalý nedostatek! Velkou měrou k tomu přispívá
značný nepoměr ve finančním ohodnocení dlouhodobé pěstounské péče
a pěstounské péče na přechodnou
dobu, která je upřednostňována.
Důvodů, proč se nedaří umístit velké
množství dětí do dlouhodobé pěstounské
péče, je ovšem více. Kdo z nás je ochotný
přijmout do své vlastní rodiny starší dítě
s výchovnými problémy nebo větší sourozeneckou skupinu? Nedávno jsme zaznamenali zprávu, že osm sourozenců bylo
přemístěno z Klokánku do výchovného
ústavu ve Žluticích. Nejmladšímu ze sourozenců jsou teprve dva roky. Kdyby bylo
možné umístit tyto děti do dlouhodobé
pěstounské péče, jistě by se tak stalo. Na
tomto případě je také zřejmé, proč se vede
diskuse o tom, zda zakazovat či nezakazovat nařízení ústavní péče u dětí do tří let.
Zákaz by v podobném případě znamenal
rozdělení sourozenců.
Odpověď na otázku, zda je třeba celý systém péče o ohrožené děti měnit nebo jen
zkvalitňovat ten stávající, ponechám na
každém čtenáři. Za sebe, na základě zkušeností z praxe, říkám, že spíše než na systému záleží na přístupu každého, kdo se na
péči o ohrožené děti podílí. Každý, kdo se
ujímá opuštěných dětí a s láskou o ně pečuje v jakékoli formě náhradní rodinné
péče nebo náhradní výchovy, zaslouží
naši úctu a obdiv. Každá forma náhradní
rodinné péče a náhradní výchovy má
v systému péče o ohrožené děti své
místo. Jde jen o to, aby všechny měly nastaveny co nejlepší podmínky pro své fungování tak, aby se v nich dětem dařilo dobře.
Autorka je předsedkyní MO KDU-ČSL
Praha 15 a členkou odborné komise
KDU-ČSL pro sociální politiku, rodinu a nevládní a neziskové organizace.
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DR U H Á SV Ě TOVÁ VÁLKA

Ti, kdo padli, byli hrdinové

■

PAV E L B Ě L O B R Á D E K

Číslo 2898. Právě tolik jmen čítá nový seznam obětí Pražského povstání. Číslo
svědčící o tom, jak prudké boje probíhaly
v hlavním městě posledních pět dnů války.
O tom, že ani v posledních válečných chvílích svoboda nebyla zadarmo a mnozí za
ni zaplatili cenu nejvyšší. Mezi padlými
jsou několikaměsíční děti i takřka století

starci. Několik stovek žen. Některé z obětí
připomínají pomníčky a pamětní desky rozeseté po Praze. Mnozí ale žádný památník nemají. Symbolicky se zde skláníme
přede všemi z takřka tří tisíc zabitých –
a zároveň před každým zvlášť. Každý, kdo
v květnovém povstání padl, měl svůj osobní život, rodinu, blízké, přátele. Každého
mrtvého někdo postrádal. Někdo na něj
vzpomínal. Dnes na ně všechny vzpomeň-

Minulost trvá v přítomnosti
■

DA N I E L H E R MAN

Daniel Herman pronesl 26. dubna i jménem zahraničních delegací projev na
vzpomínkovém setkání k 70. výročí
osvobození koncentračního tábora
Flossenbürg americkou armádou.
Když slyšíme název koncentrační tábor,
vidíme hned, jak toto označení zatemňuje minulost. V mnoha jazycích to znamená místo, kde jsou lidé shromažďováni ke
společnému přebývání, „koncentrováni“,
ale už se neříká, proč tomu tak bylo. Dnes
víme – a musíme to stále znovu připomínat, že to byla místa plánovaného a hromadného vraždění. Vraždění jednak odpůrců totalitního režimu, jednak lidí,
kteří podle názoru mocných nepatřili do
lidské společnosti.
V tom se ukazuje zrůdnost totalitní moci,
která si přisvojila právo rozhodovat

o tom, kdo má a kdo nemá právo na život.
Tato moc byla jistě osobní, ztělesněná
v konkrétních lidech, vůdcích a mučitelích, kteří mají konkrétní jména a odpovědnost a kteří by měli být potrestáni. Jde
ale také o to, čemu se někdy říká struktury hříchu, totiž že sama podoba společnosti je zlá a vede k neosobnímu zlu.
Dělba práce, jeden z velkých vynálezů člověka, se stala něčím, co pomohlo zamaskovat odpovědnost konkrétních lidí. Někdo
pouze pomohl k moci hlasatelům totalitních myšlenek, někdo jenom udával, další
zatýkal, soudil, deportoval, mučil, pobízel
k práci, hlídal a nakonec popravoval.
Někdo jenom schvaloval, někdo jenom
mlčel. Každý přispěl svým malým dílem,
aby nakonec vznikl kolos zla. Dokonce se
dělo ještě něco horšího, neboť jako součást
této hierarchie zla byly v různé míře násilím použity i samotné oběti. Jeden odsouzenec na smrt měl hlídat druhého.
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me my. My, kteří už sedmdesát let žijeme
v míru. My, kteří už čtvrt století žijeme
svobodně a v bezpečí.
Nesmíme zapomenout na naše padlé ani
na to, proč ta strašná válka vůbec začala.
Nesmíme zapomenout na vinu agresora,
ale také na vinu těch, kteří mohli agresora
včas zastavit, ale nezastavili. Naopak v něm
bláhově vyvolali dojem, že může snadno
získat vše, po čem zatouží a po čem sáhne.
Projevili tak nedostatek odvahy i rozvahy.
Evropští vůdci tenkrát selhali. Slovy Winstona Churchilla: Měli na výběr mezi válkou a hanbou. Zvolili hanbu. Dostali válku.
Tuto tragickou chybu nesmíme opakovat.
Nesmíme už nikdy vzbudit v agresorovi
pocit, že jsme slabí a nerozhodní. Společnost, která se bojí v rozhodující chvíli něco
málo obětovat, aby uhájila svobodu a své
hodnoty, musí nakonec platit daleko víc.
Válka přinesla ohromné škody, neštěstí,
utrpení a smrt milionů lidí. Strašlivá cena
za slabost a nerozhodnost… Ti, před jejichž památkou se dnes skláníme, nebyli
slabí a nerozhodní. Byli to občané věrní
svobodě a demokracii, věrní masarykovskému ideálu státu. Byli to hrdinové.
Nikdy na ně nezapomeneme.
■ Projev přednesl předseda KDU-ČSL
na Staroměstském náměstí
při setkání u příležitosti 70. výročí
Pražského povstání.

Potřebujeme zachovat
svědectví
Žijeme v době, kdy máme ohromné množství informací o minulosti. Žádná generace v lidských dějinách jich neměla tolik.
Tím je pro nás ovšem stále těžší se v nich
orientovat, odlišit podstatné od marginálních, fakta od mystifikací. Proto stále více
vidíme, jak důležité je zachovat svědectví
o minulosti, všechny prameny, písemné,
ústní, každý záznam a každý artefakt, aby
minulost nezmizela. Na to je třeba vynaložit prostředky. Ne pro uspokojení zvědavosti, ne proto, že existují odborníci,
pro které je to jejich práce, ale protože minulost ve skutečnosti trvá v přítomnosti,
stejně jako jsou staré letokruhy stále
uvnitř stromu. Když nebudeme minulost
znát, bude nás ovládat.
Vidíme, že čím je nám minulost bližší, tím
jsou silnější snahy její zkoumání omezit.
Dokud žijí lidé, kteří zločiny spáchali, spolupracovali na nich nebo k nim mlčeli, je
každé odkrývání pravdy nepříjemné. Proto
ti, kteří by se měli bát nejvíce, se snažili

DRUHÁ SVĚ TOVÁ VÁ LKA

Koncentrační tábor
Flossenbürg

vždy stopy svých zločinů zničit. Nedokáží
to, ty zločiny byly příliš velké a krev zabitých volá příliš hlasitě. Je třeba ukázat, že
nejde o cosi mrtvého, ale o příběhy konkrétních lidí, kteří skutečně žili a mají
s námi společné i to, že nás každého může
potkat tentýž osud. Koncentračním táborem Flossenbürg prošlo kolem statisíce lidí
a zemřelo jich tam asi třicet tisíc. Byli tu Poláci, občané Sovětského svazu, Maďarska,

Německa, Francie, Československa, Itálie,
Jugoslávie a dalších zemí.

Odkaz těch, kdo trpěli
pro svobodu
Jak se dozvídáme z historických pramenů,
byl tábor určen pro údajné „kriminální“
a „asociální“ vězně. Skutečně se tu vyskytovali i zločinci. Ti, jak bylo pro totalitní

režim příznačné, však byli považováni za
méně nebezpečné než političtí vězni. Totalitní moc věřila více zločincům a pověřovala je v táboře různými funkcemi. Zločinec
zločinci totiž snadno porozumí. Jedním
z těch, kdo zemřeli v koncentračním táboře Flossenbürg, byl německý evangelický
teolog Dietrich Bonhoeffer. Bylo to
9. dubna 1945, několik dní před koncem
války. Tento muž napsal o svobodě:
Proměna divná. Své silné, k činům
určené ruce spoutány máš.
A naprosto bezmocen, opuštěn,
vidíš konec svých činů.
Vydechneš tedy a s důvěrou,
tiše v silnější ruce svěříš své dílo
a spokojen staneš.
Na chvilku, na malý záblesk
ses blaženě svobody dotkl,
pak jsi jí odevzdal Bohu,
aby ji dovršil slavně.
To je jeho odkaz a odkaz dalších, kteří
trpěli na tomto a jiných místech. To, co už
nemohli vykonat oni, předali do dalších
rukou. Udělali, co bylo možné, s důvěrou,
že jejich poslání bude pokračovat. A my
můžeme říci, že nás to zavazuje.

Smíření a společná budoucnost
■

P E T R H L A DÍ K

Brněnští zastupitelé se rozhodli vyhlásit
letošní rok Rokem smíření s cílem připomenout si období let 1939–1945 a důstojně uctít památku obětí z období okupace, války i poválečného odsunu části obyvatel z města. Přijatá deklarace popisuje
události z 30. května 1945, kdy v odpoledních hodinách nařídil Národní výbor
pro Velké Brno, aby se na Mendlově náměstí ve 22 hodin shromáždili všichni německy hovořící Brňané. Během noci
a k ránu je vyvádějí z města.
Procesí asi dvaceti tisíc osob čeká dlouhý
pochod směrem k rakouským hranicím.
Podle očitých svědectví po cestě mnozí
umírali vyčerpáním, podléhali epidemiím, které se rozšířily v pohořelickém táboře; někteří byli ubiti či zastřeleni. V pochodu šli ženy, děti a staří lidé. Mezi vyhnanými bylo mimo jiné i mnoho Čechů
a německých antifašistů, stovky z nich se
také z Pohořelic vrátily zpět do Brna
poté, co byla řádně prověřena totožnost
vyhnaných.

Právě lidovečtí radní přispěli k tomu, aby
deklarace byla vyvážená. „Jsme si dobře
vědomi nesrovnatelně rozsáhlejších zločinů, které spáchal nacistický režim. Zároveň si uvědomujeme, že utrpení zůstává
utrpením, ať je jeho původcem kdokoli
a v kterékoli době,“ píše se v deklaraci.
Pouť smíření proběhla v sobotu 30. května. Asi 300 lidí šlo opačnou cestou, tedy
z Pohořelic do Brna. Cílem cesty byl kláš-

ter na Starém Brně. Zde za účasti hostů
z Rakouska a Německa, brněnských politiků, včetně poslanců, senátorů, zástupců
města Brna a církevních představitelů
v čele s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem, byla deklarace přečtena.
■ Autor je zastupitel města Brna
a zakladatel Mladých lidovců.
Text deklarace: www.petrhladik.cz
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MIG R ACE

Jak dál s uprchlíky?
„Běženci za humny“ je poslední dobou jedno z nejčastějších témat sousedských
debat. Kvóty na přijímání uprchlíků: ano, či ne? Budou rozbity pašerácké gangy
obchodující s neštěstím těch, kdo si chtějí zachránit holý život? Obnoví se státní autorita v Libyi, Sýrii a Iráku? KDU-ČSL upozorňuje na vážnost problému
i na nejednoduché hledání východiska od samého počátku.

Ivan Gabal
Nereagovalo
a nejednalo se včas

■ 30. 4. / „KDU-ČSL podporuje opatření,
která řeší špatnou situaci na místech vzniku migračních vln. Jde o humanitární
a rozvojovou pomoc, podporu stabilizace
politické a bezpečnostní situace v těchto zemích a boj s převaděčskými gangy,“ řekl na
mimořádném jednání sněmovního Výboru pro evropské záležitosti jeho předseda
Ondřej Benešík. EU musí zvýšenou nelegální migraci do Evropy řešit v kontextu
všech krizových oblastí a migračních
toků. Tedy nejen Blízký východ a Severní
Afriku, ale také východní Ukrajinu a Balkán. „Evropská unie by měla apelovat na
bohaté státy, jako je Saudská Arábie, Emiráty atd., aby převzaly větší díl odpovědnosti za řešení situace uprchlíků. Nejde jen
o materiální a finanční podporu, ale i o přijímání imigrantů,“ dodal Benešík.

Pavel Svoboda
Evropa nesmí
tolerovat nenávist
Jana Hybášková
Zlepšit situaci vojenskou
i humanitární cestou
■ 13. 5. / Bývalý předseda KDU-ČSL
C. Svoboda hájil v ČT 24 migrační kvóty:
„1) Když emigrovali kdysi lidé z Československa, tak nás země také přijímaly. Máme
tedy co vracet. 2) Zvykli jsme si, že dostáváme peníze, ale už jich tolik do společného
chodu EU nedáváme. 3) Česká republika
pět set uprchlíků zvládne.“ Jádro problému popsala Jana Hybášková z delegace
EU v Iráku. Kvóty samy nic nevyřeší, hlavní hrozbou je podle ní postup Islámského
státu: „Máme tu v blízkosti Evropy 50 milionů lidí, kteří jsou všichni ohroženi smrtí.
Musí se zlepšit integrační politika ve třech
hlavních směrech – vojenském, stabilizačním a humanitárním … Pokud dojde ke
střetu s Islámským státem, uprchlíci přibu-
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Tomáš Zdechovský
Odmítám
kvóty na uprchlíky
■ 19. 5. / K problému kvót se vyjádřil
i europoslanec Tomáš Zdechovský. Ohradil se proti kritice, jíž středoevropské
země čelí za své odmítání povinných
kvót: „Kvóty na uprchlíky nařízené státům
shora jsou věcí, která nemá v dějinách Evropy žádné srovnání. Před rokem 1989 neexistovalo, aby bylo nějakému státu nařizováno, kolik lidí mají přijmout.“ Dalším argumentem je i „sociálně-vzdělanostní složení tehdejších uprchlíků z východu“, které
bylo podstatně jiné než těch, kdo se nyní
pokoušejí dostat do Evropy. „Uprchlíci
z východní Evropy se v tržním hospodářství
dokázali prosadit a postarat se o sebe, což
bohužel není případ současné vlny imigrantů z Afriky. … Pokud státy nespolupracují na potírání pašeráctví a následné imigrační korupce v členských státech, samo
přijímání lidí těžko něco vyřeší.“

■ 21. 4. / Poslanec Ivan Gabal vyzval
k tomu, abychom obrátili svou pozornost
k humanitární krizi a přílivu válečných
uprchlíků: „Problém zvyšujícího se počtu
válečných běženců a omezených prostředků
na pomoc se nevynořil zčistajasna. Primární problém je, že se včas nejednalo a nereagovalo. Předchozí Evropská komise se omezila na formulaci stanovisek, ale nezesilovala politický tlak ani tlak na humanitární
řešení.“ KDU-ČSL už od září 2014 upozorňovala na humanitární katastrofu, nedostatečnou kapacitu uprchlických táborů
a nedostatek vody: „Upozorňovali jsme kolegy ve vládě, že situace se zhoršuje. Chtěli
jsme navýšení prostředků na humanitární
pomoc ze 100 na 300 milionů korun. Reakce našich koaličních partnerů ale prostě nebyla odpovídající,“ dodal Gabal.

Ondřej Benešík
Řešme špatnou situaci
na místě

dou. Česko by se mělo zařadit k severním
zemím, které mají jasnou, propracovanou
humanitární strategii. Pokud uprchlíkům
nepomůžeme, dojdou si pro bezpečí až
k nám,“ uzavřela Hybášková.

■ 24. 5. / Na zlínském sjezdu se k tématu
obšírně vyjádřil předseda právního výboru
EP Pavel Svoboda. Evropa podle něj nesmí
tolerovat nenávist ke svým základním hodnotovým pilířům. „Sebevědomá Evropa
musí vyžadovat, aby i v muslimských zemích
byla respektována svoboda vyznání, jako ji
respektujeme my, Evropané.“ To, co Česko
zatím nezná, ale před čím západní země
bohužel zavíraly oči, je „směšování náboženských zvyklostí a pojetí státu a práva do
jednoho celku … Pro mnohé muslimy je naše
pojetí demokracie a lidských práv hříšné,
protože odporuje právu šaría. Poté, co etablované strany v Evropě tyto problémy neřešily, ujala se jich krajní pravice s přepjatým nacionalismem a populismem,“ řekl Svoboda.
„Dejme jasně najevo: populismus a nenávist
ne, bránění kultury, demokracie a základních lidských svobod ano. Mnohonárodnostní Evropa ano, zpochybňování základní evropské civilizace ne,“ zdůraznil.

HOSTÉ A OHLASY

Ohlasy v médiích
pátek 22. 5.
■ V souboji o to, která ze standardních politických stran ve vládě je standardnější
a pro udržení demokracie užitečnější, mají lidovci navrch. A to je také důvod, proč si
KDU-ČSL udržuje slušné volební preference a proč v některých modelech předskakuje i kdysi silné konzervativce z ODS a TOP 09.
Petr Fischer, Hospodářské noviny
■ Třicátníci ve vedení současné KDU-ČSL se snaží nenavazovat na tradiční nešvar jak prvorepublikových, tak polistopadových lidovců, tedy na důsledné uplatňování vyděračského potenciálu uvnitř vládních koalic. V Sobotkově vládě plní
opačnou funkci – snaží se úporně držet dohod a étosu koaličního vládnutí. To by
dříve nebo později měla ocenit i širší veřejnost, kterou od roku 2002 ničily slabé
a rozklížené koaliční vlády.
Bohumil Pečinka, E15

Hosté byli přivítáni
s otevřenou náručí
Na sjezd ve Zlíně zavítala česká politická
elita. Promluvili premiér a předseda ČSSD
Bohuslav Sobotka, 1. místopředseda ANO
2011 Jaroslav Faltýnek, předseda TOP 09
Karel Schwarzenberg, předseda ODS Petr
Fiala, místopředseda hnutí STAN Petr Gazdík a předsedkyně Strany zelených Jana
Drápalová. Nechyběla vystoupení představitelů partnerských stran a organizací
z domova i ze zahraničí: CDU, KDH, Evropská lidová strana, Konfederace politických
vězňů, Sdružení křesťanských seniorů,
Sdružení žen, Mladí lidovci, Mladí křesťanští demokraté.

pondělí 25. 5.
■ KDU-ČSL potvrdila svou stabilitu a opětovnou pevnou přítomnost na politické
scéně jako strana středová, tradiční, sociální a prozápadní. Až to připomínalo
uspokojení vítězů. Ale víme, kam takové uspokojení mnohé strany vedlo.
Radko Kubičko, Český rozhlas Plus
■ Sešli se ve futuristickém kongresovém centru ve Zlíně, šéf se chlubil žlutou kravatou napuštěnou postřikem s nanočásticemi křemíku, na chodbách visely plakáty s laboratorními obrázky náhradních lidských orgánů. Žádná cimbálovka a dívky
v krojích. Proměna KDU-ČSL pod vedením předsedy Pavla Bělobrádka byla na víkendovém stranickém sjezdu patrná na každém kroku.
Kateřina Surmanová, Václav Dolejší, Hospodářské noviny
■ Drzost není synonymem arogance. Když lidovecký předák Jan Bartošek mluví
o drzé síle, jde mu právě o tento rozdíl. Lidovci se probrali rychleji, než se před
pěti lety očekávalo. Nejenže jsou opět ve vládě. Nejenže si pěstují vizáž moderní
konzervativní strany. Navíc si budují image jediné akceschopné pravice – takové,
která válcuje opoziční ODS a TOP 09. „Arogantní občanské demokraty vytěsňují
drzí lidovci,“ tak by mohl znít jejich nový slogan. Zbyněk Petráček, Lidové noviny
■ Lidovci, mezi nimiž potkáte dvacetileté dobrovolníky, kteří se na víkend vrátili z Erasmu, i pětasedmdesátileté pamětníky, jimž vadí slova jako „think-tank“, si
pro symbolické hledání nového já těžko mohli vybrat lepší prostory než zlínské
Kongresové centrum, kde se moderna setkává se starosvětskými luxfery.
Ondřej Leinert, MF Dnes
■ Partaj dříve spojovaná výhradně s vírou má v Sobotkově vládě na starosti vědu
a výzkum a profilovat se chystá i ve školství či ekonomických tématech. Naléhavě
se vyjadřuje k zahraniční politice… Bělobrádek, jenž se druhdy označil za chalupníka z okresního města, si uchovává na politika nezvyklou střízlivost. „Marketingový souboj není náš styl, prohráli bychom s těmi, kteří nic jiného než marketing nemají a jsou ochotni na svou propagaci věnovat řádově větší sumy než my,“
napsal delegátům. Ti neseděli jako pecky, naopak živě diskutovali.
Lukáš Jelínek, Právo
■ Je zvláštní, že křesťanská strana místo ideologického politického harampádí
jednoduše nenabídla lidem, že se při správě věcí veřejných bude řídit srdcem,
a neoslovila hodné lidi dobré vůle jednoduchou výzvou spojit síly a udělat tuto
zemi dobrým místem pro život.
Ivan Hoffman, Deník

„Každá generace musí pro demokratické ideály bojovat, musí se za ně postavit. Ve srovnání s problémy, které
máme v Evropě, jsou naše spory malicherné. Bylo by lepší, kdybychom více
diskutovali, více se setkávali.“

„Sociální demokraté a demokraté křesťanští mají odlišné politické programy,
různou představu o tom, jak by měla
vypadat naše společnost. Jedna věc nás
ale spojuje. Totiž, že na prvním místě
nejsou peníze, ale člověk, jeho osobnost
a důstojnost.“

„Ve vašich řadách vidím další Josefy
Luxe. Vidím Pavla, Mariana i svého
vzácného kolegu Honzu Bartoška nebo
Ondřeje Benešíka, kteří v tomto odkazu
velmi úspěšně pokračují. KDU-ČSL ve
vládě je zárukou naděje.“
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Pavel Bělobrádek
Moderní a funkční strana
Jsem rád, že nyní už můžeme rekonstruovat aparát v ústředí v Paláci Charitas, můžeme přijímat další pracovníky, kterých
tam zbylo skutečně velmi málo. Stejně tak
posílení aparátu v regionech bude velmi
důležité. Myslím si, že musíme začít vést
velkou debatu i o rekonstrukci a popřípadě reformě tajemnického systému.

nální přes evropskou až po sněmovní, znovuzískat pozice i mandáty, které jsme neměli. Nejdůležitější je ale to, co díky těmto
mandátům můžeme realizovat.
Rozhodnost
Celé statě našeho volebního programu jsou v programovém prohlášení vlády a koaliční smlouvě. Jsem hrdý na to, že dnes neplatí žádné rozhodné lidovecké „možná“, ale rozhodné lidovecké „ano“ či „ne“. Přál bych si, abychom dokázali skloubit dlouhodobé hodnoty, tradici a zároveň uměli držet prst na tepu doby
a nabízeli aktuální programová řešení.

Zahraniční politika

Vnitřní život strany

Musím připomenout onu unikátní situaci, kdy oba evropské výbory Parlamentu ČR mají naši zástupci. Dáte-li mi důvěru,
KDU-ČSL bude pod mým vedením prosazovat hodnoty, které se
týkají jak lidských práv, tak mezinárodní politické situace.

Jak nám fungují místní organizace? Kladu si otázku, zdali místní organizace, která nepodá ani komunální kandidátku, má
smysl. Cestou je uvažovat o slučování organizací. Když dokážeme sloučit více obcí dohromady, lidé dokážou mít i toho týmového ducha.

Poklad členské základny
Je velmi povzbudivé, že v některých regionech už máme více
členů než v roce minulém. A je třeba, abychom se snažili získávat členy i dále. Členská základna je pokladem, který máme. Ale
nejenom naši členové nás volí a je třeba pracovat samozřejmě
s dalšími voliči. Nečekejme dramatickou expanzi, ale systematicky postupujme krok za krokem.

Ondřej Benešík
Zásadně odspodu

Čím déle jsem ve funkci, tím méně slyším vzpomínky na Josefa
Luxe. Domnívám se, že to není tím, že bychom si ho nevážili
a jeho myšlenky opouštěli. Už si ho ale nespojujeme jako někoho, kdo nás vedl za ručičku a kdo tady byl a kdo by se nám zase
měl vrátit, i když to už není možné. Dokázali jsme jeho myšlenky přetavit do konkrétní politiky KDU-ČSL. Umíme se s problémy vypořádat tak, že žijeme tady a teď a nevracíme se do vzpomínek. Jsme strana s tradicí a jsme strana s budoucností.

KDU-ČSL je demokratickou politickou
stranou, v níž se zásadní rozhodnutí utvářejí odspodu. Nejsme organizací, kde rozhoduje vůle či ambice jednoho člověka.
Nabízím své politické zkušenosti, odbornou připravenost a to, že jsem si během 20
let prošel všemi úrovněmi veřejného života.
KDU-ČSL nesmí opouštět svá tradiční témata: podporu pracujících rodin a podporu venkova. Tato témata nám svědčí, sluší
a umíme je. Musíme ale ukázat, že jsme odborně zdatní i v jiných
oblastech, které s KDU-ČSL nejsou spojovány. Zahraniční politika
a evropská agenda jsou parkety, kde můžeme být prospěšní.

KDU-ČSL má na víc

Alternativa k tomu, co škodí

Jsem připraven další dva roky KDU-ČSL vést jako stranu, která má
budoucnost, která chce této zemi přinášet vše dobré, která bude
pořád trvat na tom, že nejlepším systémem je sociálně-tržní hospodářství, že lidé mají být zodpovědní, mají být solidární. Že tady
máme jednoznačný úkol – dělat maximum pro sebe i pro ostatní,
brát politiku jako službu veřejnosti, jako správu obce. Věřím, že
KDU-ČSL má skutečně na víc. KDU-ČSL je tady a já jsem připraven s ní sdílet svůj osud na další dva roky jako předseda.

Prostor pro křesťanskodemokratickou politiku je podstatně větší.
Musíme lidem vysvětlovat, že křesťanskodemokratické hodnoty
jsou univerzální a nejsou zdaleka jenom pro věřící. Nejsme strana, která pouze říká, co nechce. Říkáme, jaká je alternativa
k tomu, co považujeme za škodlivé a co považujeme za něco, co
může zásadním způsobem poškodit náš hodnotový systém.

Nevracíme se do vzpomínek

Zuzana Roithová
Marian Jurečka
Vnitřní týmový duch
Co KDU-ČSL pomohlo v návratu do Poslanecké sněmovny? Byl to vnitřní týmový
duch, sounáležitost a to, že opravdu
mnoho z nás dělá v KDU-ČSL výrazně nad
rámec svých pracovních povinností – protože KDU-ČSL je naše srdeční záležitost.
Hodnotový základ
Hodnotový základ je pro nás nejlepší devizou – daleko víc než
peníze na marketing nebo silné PR. Máme za sebou šest úspěšných voleb. Dokázali jsme na všech úrovních, od krajské a komu-
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Hodnotová kotva
Křesťanská demokracie má dnes velký vliv
na směřování naší země a není to vliv zanedbatelný. Nejen proto, že se náš propracovaný a modernizovaný program stal
součástí vládní politiky, ale také díky
našim principiálním postojům, například
k aktuálním zahraničním událostem, které jsou hodnotovou kotvou politiky této vlády. Víme, že naše země sama, i spolu s Evropou, čelí vážným problémům, vážným výzvám. Ty ale nebude
možné úspěšně řešit bez podpory veřejnosti, bez získání důvěry
občanů pro odvážná politická řešení. Jenže společnost oslabuje
rakovina populismu, xenofobie, nedůvěry v politiky, nedůvěry
ve stát, nedůvěry v Evropskou unii, nedůvěry v budoucnost.

VIZE NOVÉHO VEDENÍ KDU-ČSL

Kvalita demokracie a rehabilitace stranické politiky
Česká politika dnes svádí zápas o nové vize, ale zatím jen těžkopádně bojuje o vlastní hodnověrnost. V sázce je přitom kvalita naší demokracie. Když lidé léta nevěří politikům, pak je
ohrožena demokracie, jejímž smyslem je férová soutěž o nejlepší řešení. Česká politika navíc soutěží s tzv. politikou nepolitickou, tedy bezbřehou. Ta se však díky nákladné reklamě
stále úspěšně prodává voličům, i když je jim toto zboží tak trochu k ničemu. A je tu i riziko oligarchizace politiky a její privatizace. Nadčasovým úkolem pro nás křesťanské demokraty je
rehabilitace stranické politiky v očích veřejnosti. Pro naši zemi
je dnes velmi důležitá vůbec existence zdravé demokratické
politické strany, jejíž politici mají zpětnou vazbu od členů, jsou
nezkorumpovatelní, čitelní a odpovědní. To, že se do nejvyšších pater vrátila hodnověrná politika, je velmi dobrá zpráva
i pro ty, kdo nesdílejí či se nezajímají o náš program. My nesmíme zklamat, bratři a sestry.
Sen, že KDU-ČSL budou lidé rozumět
Nezahrávejme si s pokušením populismu, vzdor vidině preferencí.
Vyjadřujme se jednoznačně, vyhýbejme se povrchním soudům
a demagogii. Buďme profesionální: tak získáme respekt širší, inteligentní veřejnosti. Nemoralizujme druhé, ale buďme sami příkladem doma i za hranicemi. Vedu skupinu pro aktivizaci a koordinaci činnosti uvnitř strany, zejména v oblasti, kde máme nižší preference. Chceme rozproudit komunikaci, jak mailovou, tak přes sociální sítě, a vůbec je toho hodně, co ještě můžeme udělat pro dobré
výsledky a pro tuto zemi. Ráda se na tom budu dál podílet… Často
se mi zdává takový sen: že KDU-ČSL budou lidé rozumět!

Jiří Mihola
Sociálně tržně
Josef Lux chtěl KDU-ČSL připodobnit
CDU-CSU a jasně se přihlásil k sociálnětržnímu hospodářství. Přes pochyby a polemiku řady politických soupeřů jsem přesvědčen, že je to správná cesta a nejúspěšnější a nejjistější ekonomický koncept.
Máme velkou příležitost k posílení středopravé, křesťanskodemokratické politiky, k čemuž přispívá i vyprázdněnost a malátnost pravicových stran.
Rodina a vzdělání
Chci, abychom se otevřeli novým oblastem, které pro KDU-ČSL
nejsou úplně typické. Velký prostor vidím v zahraniční politice, kde máme jasné a čitelné postoje a také kompetentní osobnosti. Pro budoucnost KDU-ČSL, České republiky a Evropy jsou
však klíčová dvě témata: rodina a vzdělání. Potřebují zdůraznit a bránit více než kdykoli předtím, protože nenormální věci
se předkládají jako normální a dochází k převracení hodnot.
V oblasti školství máme konkrétní výsledky a výstupy. Poslanecký klub KDU-ČSL stál v čele záchrany lesních mateřských škol.
Do školského zákona chceme prostřednictvím poslanecké novely prosadit možnost domácího vzdělávání na 2. stupni základní
školy. Od září bude díky naší aktivitě srovnáno zvýšení platů
také na církevních školách, pracujeme na podpoře talentovaných
žáků a studentů. Jedním z důležitých cílů je také podpora občanského vzdělávání – v návaznosti na usnesení přijaté Poslaneckou sněmovnou koncem minulého roku.

Jan Bartošek
Hvězda na politickém nebi
Na politickém nebi hvězda KDU-ČSL svítí
už bezmála století. Myslím, že se nyní nachází v souhvězdí stability, spokojenosti
a úspěchu. Lidová strana je postavena na
principech víry, zájmů rodiny, péče
o slabé a na podpoře iniciativních řemeslníků, zemědělců, podnikatelů a všech, kteří chtějí žít odpovědně svůj život.
Stát nelze řídit jako soukromý podnik
Nesmíme a nemůžeme připustit experimenty, podle kterých by
měla být naše země řízena jako soukromý podnik. Jestliže připustíme premisu státu jako privátní firmy, pak vědomě nahráváme destrukci demokracie postavené 25 let na volné soutěži politických stran. Cílem vlastníka takového podniku je maximalizace jeho osobního prospěchu. Cílem demokratické strany,
jakou je KDU-ČSL, je prospěch a posilování naší vlasti a hájení
práv všech jejích občanů. A právě v tom jsme při jednání koaličních rad aktivní a neoblomní.
Co jsme prosadili
Prosadili jsme, že pracujícím rodičům doma zůstává více peněz.
Prosadili jsme snížení DPH na hygienické potřeby pro kojence.
Připravili jsme výborný materiál o hospicové péči. Chceme-li mír
v Evropě, je důležité nepodceňovat obranu naší země. Musíme
zajistit bezpečný domov pro naše obyvatele a to se neobejde bez
navýšení výdajů na obranu. Odmítám šikanu radnic, měst a obcí
v podobě sociálního inženýrství, v podobě nápadů, které utrácejí státní peníze a rozdávají byty nepřizpůsobivým jedincům. Naopak prosazuji zásluhovost a náš koncept dostupného bydlení,
se kterým už mají lidovci pozitivní zkušenosti. Náš návrh nevyžaduje žádný nový zákon, naopak nabízí zhodnocení majetku
měst a obcí a současně poskytne střechu nad hlavou začínajícím
rodinám i seniorům.
Na co se zaměřím
Chci se zaměřit na aktivní práci s krajskými organizacemi a lidoveckým dorostem. Chci pracovat na tom, abychom se stávali ještě
ve větší míře atraktivní pro lidi. Je důležité, abychom dokázali
ještě lépe vysvětlit, o jaké hodnoty se KDU-ČSL opírá. A že jde
o hodnoty trvalé a užitečné pro plnohodnotný odpovědný život.
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Andrzej Duda, přítel a spojenec
Novým polským prezidentem byl zvolen Andrzej Duda (43), právník a europoslanec za
konzervativní opoziční stranu Právo a spravedlnost, který porazil dosavadního prezidenta Bronisława Komorowského, jehož
podporovala vládní Občanská platforma.
Dudova cesta na politický Olymp začala
před deseti lety, kdy začal pracovat jako tajemník v kanceláři prezidenta Lecha Kaczyńského. Po jeho tragické smrti byl zvolen
roku 2011 poslancem Sejmu a loni uspěl ve
volbách do Evropského parlamentu.
Duda zmobilizoval nespokojené voliče
v zemi s 13% nezaměstnaností a slíbil jim
mnohé sociální jistoty (nižší nepřímé

daně, nižší věk odchodu do důchodu…),
ale i zásadovost v klíčových hodnotových
a zahraničněpolitických otázkách. Ve věci
ukrajinské krize a vztahu k Rusku patří
Duda k jestřábům polské politiky. Netají
se ochotou pomoci vyzbrojit ukrajinskou
armádu v boji s povstalci na východě
i snahou přimět NATO k potenciálnímu
angažmá v ukrajinském konfliktu. Putinův režim v Rusku považuje za trvalou
bezpečnostní hrozbu pro všechny bývalé
sovětské satelity. Platí však i za euroskeptika: jeho názory na prohlubování evropské integrace i současný institucionální
rámec EU jsou dosti obezřetné a v tématu
přijetí eura zaujímá Duda spíše negativní
postoj. I proto je jeho příchod do prezidentského paláce přirovnáván k návratu

do časů vlády bratrů Kaczyńských, kdy
Polsko platilo za „zlobivé dítě“ EU. Mezinárodní situace se však změnila a především zmíněné východní hrozby vyžadují
silnou a jednotnou pozici evropských
zemí. A v tom Polsko hraje zásadní roli.
Duda je však především stoupenec prohlubování spolupráce v rámci Visegrádské
skupiny a společného naplňování politických, ekonomických i bezpečnostních
zájmů. Jeho první cesta do ČR napoví,
kam bude chtít vztahy obou zemí nasměrovat. KDU-ČSL usiluje o udržení prozápadního a provisegrádského kurzu české
zahraniční politiky. Nový polský prezident
by pro nás měl být vítaným spojencem.
Vladimír Hanáček
politolog, předseda Mladých lidovců

Jidáš v maturitě
Při letošních státních
maturitách z českého
jazyka padla otázka
na jméno biblického
zrádce – příjmením
„Iškariotský“. Necítím se povolán ke zhodnocení didaktického rozměru sporu. Cítím ale potřebu vyjádřit se k tématu relevance takové otázky v rámci státní části maturitní zkoušky,
jejíž nezatíženost ideologií či věroukou
sekulární stát garantuje. Má škola právo
dotazovat se maturanta na jméno biblické postavy?
Jsem přesvědčen, že ano. A cítím potřebu
obhájit obecnou znalost základních biblických textů ne jako fenomén náboženský, ale jako nezpochybnitelný fenomén

kulturní. Spolu s řeckou filozofií a římským právem je to judeokřesťanská duchovní tradice, která utváří geografický,
kulturní, filozofický a duchovní prostor,
jejž nazýváme Evropou. Motivy biblických příběhů jsou přítomny nejen ve výtvarném umění, architektuře, hudbě či
dramatu, ale jsou hluboce prorostlé do lexika a idiomatiky evropských jazyků.
Všichni přece někdy ležíme jako lazaři,
známe někoho, kdo je starý jako Metuzalém a semtam někoho zapřeme jako Petr
Krista. Bez znalosti Bible by nám byla
velká část evropské kultury nedostupná.
Postava Jidáše jako archetypu zrádce se
objevuje v řadě literárních děl, která právem řadíme k zlatému fondu světové
nebo české literatury (Bulgakov: Mistr

a Markétka, Kazantzakis: Poslední pokušení, Vondruška: Znamení Jidáš). Nehledě na kultovní muzikál Jesus Christ Superstar, který by generace maturantů patrně znát mohla. Stavět tedy otázku po
legitimitě znalosti jména Jidáš jako spor
liberálů s tmářskými dogmatiky znamená míjet se s jádrem problému. Otázka
spíše zní: Necháme se v atmosféře všeobecné hysterie, která dnes kolem náboženství panuje, strhnout k tomu, že ve
jménu (anti)náboženské korektnosti popřeme své kulturní kořeny? Pokud ano,
budeme stát na samé kulturní výspě Evropy jako solný sloup. A ani tomu obrazu
nebudeme rozumět.
Daniel Herman
ministr kultury

Volkswagen Amadeus Mozart
I za hluboké normalizace nám profesor
římského práva kladl
na srdce, že základní
znalost Bible patří ke
všeobecnému rozhledu všech – i nevěřících. Kulturní kořeny
jsou jen jedny, ze země je vytrhne leda sebevrah. Naše myšlení funguje mj. na bázi
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srovnávání a kombinování informací. Abychom však mohli srovnávat, musíme mít
v hlavě srovnávací materiál. Spoléhat se na
to, že nám vše prozradí strýček Google,
k přemýšlení nepomůže. A i kdyby, znamená to, že přemýšlet můžeme, jen jsme-li
on-line. Když vypadne elektřina, má
mozek pauzu? Když jeden známý položil
při zkoušce otázku „hlavní postava Nové-

ho zákona“, uslyšel odpověď: „Ježiši, to
fakt nevím!“ Na jedné hudební akademii
se zase dozvěděli, že hlavní postavou hudebního klasicismu byl Volkswagen Amadeus Mozart. V tomto srovnání se neznalost Jidáše Iškariotského nejeví tak tragická… Ale je to stav, k němuž směřujeme?
Pavel Svoboda
předseda právního výboru EP

NAŠI MINISTŘI

Začíná
rekonstrukce
Národního muzea
■ 20. 4. / Ministr kultury Daniel Herman předal symbolický klíč od historické
budovy Národního muzea vítězi výběrového řízení na rekonstrukci této významné kulturní památky. Stalo se jím sdružení „M-P-I Národní muzeum“, které tvoří
firmy Metrostav, Průmstav a Imos Brno.
Termín zahájení prací byl neustále odsouván kvůli správním řízením, jež iniciovali neúspěšní uchazeči o tuto zakázku.
Rekonstrukce potrvá do října 2018 – tedy
do okamžiku, kdy Národní muzeum oslaví 200 let od svého založení a my všichni
100. výročí založení samostatného státu.
V centru Prahy vznikne propojením novorenesanční historické budovy s novou
budovou Národního muzea velký muzejní komplex. Předpokládané náklady na
rekonstrukci dosáhnou částky 1,64 miliardy Kč. „Konečně začíná rekonstrukce
jedné z našich klíčových kulturních institucí. Vnímám to jako významný příspěvek nejen ministerstva kultury, ale i KDUČSL, kterou ve vládě reprezentuji, k zachování a rozvoji národního kulturního
odkazu,“ uvedl ministr Herman.
(www.mkcr.cz; red)

Vyšší daňová
sleva na druhé
a další dítě

ky hájit princip: „Pokud pracuji a mám
děti, pak si částečné náklady na jejich výchovu mohu odečíst z daní bez ohledu na
formu a druh zaměstnání.“
(red)

Férovější
podnikatelské
prostředí
■ 3. 6. / Férové podnikatelské prostředí?
Nebo zbytečné a obtěžující náklady
navíc? Návrh elektronické evidence tržeb
(EET) prošel vládou a zamířil do Poslanecké sněmovny. KDU-ČSL má ve svém
programu zavedení pořádku do výběru
daní. „Elektronická evidence tržeb je cestou, jak narovnat podmínky mezi nepoctivými živnostníky a živnostníky, kteří daně
poctivě odvádějí. Nechceme nikoho trestat,“
zdůraznil ministr zemědělství Marian Jurečka. Naši zástupci při koaličních jednáních dva měsíce prosazovali úpravu původního návrhu ministra Babiše. Chtěli
znát zejména dopady elektronické evidence na drobné živnostníky a po špatné
zkušenosti s S-kartou i detaily technického řešení. K tématu se vrátíme v zářijovém čísle NH.
(red)

Přilepšení
pro seniory
■ 10. 6. / Vládou prošel návrh předsedy
KDU-ČSL Pavla Bělobrádka, aby se kromě
valorizace podle zákona přidala seniorům navíc jednorázová částka. Místopředseda sněmovny Bartošek výstižně po-

dotkl, že toto „jednorázové přilepšení je určitě lepší než důchodcům přidávat po dvacetikoruně měsíčně“.

Kvalitní česká
potravina na první
pohled
■ Ministr zemědělství Marian Jurečka připravil vyhlášku, která bude nově označovat
české potraviny. Označení budou dvě:
„Česká potravina“ a „Vyrobeno v České republice“. U ovoce, zeleniny a mléka bude
označení Česká potravina garantovat, že
100 % suroviny bylo vyrobeno přímo na
území ČR. „U výrobku z více zdrojů, kde
třeba koření nejde logicky vypěstovat u nás,
bude existovat možnost, aby výrobce uplatnil
75 % suroviny z komodit vyrobených na
území ČR,“ popisuje Jurečka. U potravin, jež
nelze vyrobit z domácích komodit, např.
u čokoládových výrobků, bude možné aplikovat dobrovolné označení Vyrobeno
v České republice. „Nutnou podmínkou je, že
výrobní proces musí proběhnout tady.“ Vyhláška by měla být hotova do konce června
a používání nových označení by se mělo
rozšířit v druhé polovině roku 2015.
Jurečka připravuje i změnu zákonů, jež by
měla usnadnit život malým výrobcům potravin rostlinného původu (domácí výrobci marmelád či dortů aj.). Pro jejich
produkci by měly platit jednodušší podmínky: „Chceme využít něco podobného, co
jsme udělali pro zemědělce, kteří porážejí
doma zvířata a prodávají své výrobky
z farmy,“ uzavírá Jurečka. Vše by se mělo
stihnout do začátku roku 2016.

■ 9. 6. / KDU-ČSL se podařilo prosadit
vyšší daňovou slevu na druhé a další dítě.
Do roku 2017 by měla sleva na druhé dítě
vzrůst až o 500 korun a na třetí i další dítě
o 900 korun měsíčně. Plní se tak slib,
s kterým KDU-ČSL uspěla ve volbách
v roce 2013: nechávat peníze pracujících
rodičů v jejich peněženkách. Bohužel
slevu na dani na děti nebo manžela si ani
nadále nemůžou uplatnit živnostníci.
„Vidím to jako elementární nespravedlnost.
Systém buď daňová sleva na děti, nebo daňový paušál, je podle mého názoru dlouhodobě neudržitelný, možná dokonce i protiústavní,“ říká ministr Jurečka a vysvětluje: „Pokud oba rodiče pracují jako živnostníci a uplatňují paušální náklady nebo
jeden z rodičů je na rodičovské dovolené
a druhý je živnostníkem, pak je, když mají
více dětí, připravujeme až o několik tisíc
korun ročně.“ KDU-ČSL bude podle Jureč-
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S E N ÁT

Neopakovatelné
setkání s papežem
Františkem
Senátoři Miluše Horská
a Zdeněk Papoušek
na třídenní návštěvě Vatikánu
■ 14. 5. / Senátoři Miluše Horská a Zdeněk Papoušek byli na třídenní návštěvě Vatikánu. Vrcholem programu byla generální audience u papeže Františka a setkání se
státním sekretářem Pietro Parolinem. Ten
zastává podobnou funkci jako v České republice předseda vlády. Osou jednání byly
česko-vatikánské vztahy, zejména smlouva mezi ČR a Svatým stolcem. Intenzivně
se projednávala i možnost zapojení církve
do sociálního dialogu. Církev i stát disponují organizacemi, jež mají stejné poslání
a prokazují stejnou službu. Stát a teď nově
i kraje by měly umět zajistit těmto organizacím víceletou finanční jistotu, aby podpořily jejich aktivity.
Dalším bodem programu bylo instalování
sochy svaté Anežky ve Vatikánu jako nového symbolu rozvinutých vztahů mezi
Vatikánem a ČR: „Svatá Anežka nebyla
pouze ženou, která svůj život zasvětila
chudým a nemocným, ale také vzdělanou
političkou a diplomatkou, která se vyznamenala ve vyjednávání podmínek fungování charitativní oblasti. Symbol sv. Anežky roste v souvislosti s vyhlášením Svaté-

ho roku milosrdenství,“ prohlásila senátorka Horská a přihlásila se k úsilí papeže
Františka zajímat se o lidi žijící na periferii. „Spojujeme si s ní znovuzískání svobody v roce 1989. Anežka se vzdala trůnu
a šla dobrovolně sloužit potřebným.
Tímto chováním jde příkladem i nám politikům,“ připomněla senátorka.
Vrcholem návštěvy bylo setkání s papežem
Františkem. „Neopakovatelný zážitek.
Řekli jsme si pár milých slov, dostala jsem
požehnání a předala symbolické dary. Životopis novináře Karla Weiricha, který za
války organizoval z Vatikánu pomoc pronásledovaných Židů v protektorátu, dále
kardinála Josefa Berana, vězněného za nacismu i komunismu, a služebnice Boží,
matky Vojtěchy. Svatý Otec ode mě dostal
ručně vyrobené křížky od handicapovaných žáků z pardubické školy Svítání, kde
jsem ředitelkou,“ dodala Miluše Horská.

Digitalizace
totality: věc veřejná
Lidovečtí zákonodárci
na návštěvě v Ústavu
pro studium totalitních režimů
■ 9. 6. / Senát v červnu projedná dva
body týkající se Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR): výroční zprávu za
rok 2014 a podání Adriana Portmanna,
podle něhož proběhla v minulosti volba
dvou členů Rady ÚSTR v rozporu se zákonem, neboť v době volby byli kandidáti na
radní členy politických stran. Senátoři
klubu KDU-ČSL a nezávislí se o činnost
ústavu dlouhodobě zajímají, a tak navštívili sídlo ÚSTR a spolu s lidoveckými poslanci se setkali se zástupci Rady, vedením
ÚSTR a Archivu bezpečnostních složek.
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„Inicioval jsem návštěvu ÚSTR. Dávám
totiž přednost osobnímu jednání před
vzkazy přes média,“ objasnil záměr senátorů Petr Šilar. Senátoři a poslanci svým
hostitelům předem zaslali seznam témat
a otázek, o nichž chtěli diskutovat. Zajímalo je, jakou vizi o směřování ústavu
současné vedení má a zdůvodnění zásadních rozhodnutí, například převedení digitalizace z ÚSTR na Archiv bezpečnostních složek. Ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra představil organizační změny, které po
svém příchodu provedl. Akcentoval snahu

Setkání s papežem pro ni bylo silným zážitkem: „Jestli si člověk věřící či nevěřící
nějak fyzicky představuje přítomnost
Boží, tak je to právě v osobní blízkosti papeže Františka. Jeho energie, gesta,
úsměvy, nejvíce zastavení s dětmi a lidmi
nemocnými, potřebnými způsobuje, že
náměstí je ho plné. A přiznám se, že mi
tekly slzy lidského štěstí.“
O úspěchu delegace svědčí i fakt, že jednání se státním sekretářem trvalo déle,
než je zvykem. „Pietro Parolin projevil
velký zájem o sociální otázky. Nejvíce ho
zajímala moje činnost s handicapovanými
lidmi. Věnoval nám možná více času než
některým předním světovým politikům,“
svěřila se senátorka Miluše Horská. Spolu
se Zdeňkem Papouškem pak navštívili
i prvního polistopadového papežského
nuncia v ČR, Giovanniho Coppu.

o posilování vzdělávací role ústavu, například tvorbu vzdělávacích materiálů
pro výuku dějepisu.
Nejvíc času bylo věnováno tématu digitalizace a přístupnosti archivů pro badatele. „Archiv bezpečnostních složek spravuje 17 kilometrů archiválií. Bohužel jsme
nedostali jednoznačnou odpověď, kdy
a jakým způsobem bude proces digitalizace ukončen,“ sdělil Petr Šilar. Naši zákonodárci také vyjádřili obavu z možných
snah o relativizaci totalitního charakteru
komunistického režimu a zaměření ÚSTR
na zkoumání každodennosti života za komunismu. „Ze strany vedení se nám dostalo ujištění, že hlavním zaměřením
ústavu zůstává zkoumání represivních
aparátů nacistického a komunistického
režimu. Považuji za zásadní, aby se ÚSTR
i v budoucnu soustředil na hledání pravdy,“ uzavřel jednání senátor Petr Šilar.
Petra Klechová (& red)

UDÁLOSTI

Nové sídlo jihomoravské KDU-ČSL

Od začátku roku 2015 působí jihomoravská krajská kancelář a okresní kanceláře
Brno-město a Brno-venkov ve vlastní budově (Vranovská 1570/61, Brno-Husovice, 614 00). Své kontaktní místo tu mají
i poslanci Jiří Mihola, Jaroslav Klaška,

senátor Zdeněk Papoušek a europoslanci Michaela Šojdrová a Pavel Svoboda.
Budova byla zakoupena spolu s ústředím Orla, který je spoluvlastníkem. Lidovci s orelskými jednotami vždy spolupracovali, a tak bylo přirozené spojit
zdroje a vyřešit potřebu orelského ústředí, jež zatím vlastní sídlo také nemá. Dům
je 15 let starý a vznikl jako kancelářská
budova. Část kupní ceny byla uhrazena
z pětiletého úvěru, který bude postupně
splácen. Po koupi byl dům ihned k nastěhování. Věříme, že nám bude na dlouhou
dobu sloužit jako místo, z něhož budeme
dělat politiku pro lidi a kde se budeme
moci setkávat.
Rádi bychom splatili úvěr co nejdřív. Tak
ušetříme na úrocích a bude více prostoru
pro naši politickou práci. Naši členové
a příznivci, jež jsme poprosili o finanční
podporu, darovali ke konci května téměř
300 000 Kč. Máme z toho velkou radost
a s důvěrou se obracíme na všechny naše
členky a členy, zastupitele a starosty
s prosbou o další finanční podporu. Ukažme společně, že jsme stranou pro budoucnost tohoto státu i národa. Stranou, kde
pojem solidarita má reálnou podobu!

Dary na pořízení nemovitosti ve Vranovské 61 posílejte prosím na transparentní účet KDU-ČSL u České spořitelny: č.ú. 9933 3322/0800. Variabilní
symbol má tvar 777RRMMDD, tedy 777
a prvních 6 čísel vašeho rodného čísla.
Konst. symbol je 0558. Ke každému
daru jsme připraveni zaslat darovací
smlouvu, proto nám prosím do Zprávy
pro příjemce napište jméno, ulici, čp.,
obec a PSČ. Nezapomeňte prosíme na tři
sedmičky ve variabilním symbolu – znamenají dar na nemovitost Vranovská.

Děkujeme
za vaši podporu
Bc. Roman Celý, DiS.
předseda Jihomoravské
krajské organizace
KDU-ČSL
Ing. Stanislav Juránek
senátor a starosta
Orla
Kontakt:
kt.jihomoravsky@kdu.cz
R E K LA M A

UDÁLOSTI A OZNÁMENÍ

Šťastné návraty domů
Blíží se doba prázdnin a dovolených. Odkládáme všední starosti, odpočíváme, radujeme se z poznávání nových krajů či
zemí… O prázdninách je i zvýšený provoz
na silnicích. Do oprav dálnic, silnic
1. třídy a krajských komunikací směřuje
letos více peněz než dříve. Mnohé se
budou opravovat, další budou uzavřené
a objížďky přetížené. Doporučuji proto
vyrážet dříve a být dostatečně odpočatý,
vyspalý. Dělat bezpečnostní přestávky,
nikam nespěchat a dávat pozor i na
druhé. ČR se bohužel řadí mezi země
s nadprůměrnou nehodovostí a úmrtností mezi běžnými i profesionálními řidiči.
Měli bychom tento nepříznivý trend zvrátit. Čím hustší je provoz, s tím větší agresivitou a bezohledností řidičů se setkáváme. Nedávno schválená (zatím neúčinná!) rychlost 150 km/h na vybraných úsecích dálnic vyvolala polemiku. Auta bychom na to měli. Ale máme na to i řidiče?
Jsou dostatečně vyspělí a vyzrálí? Statistiky říkají, že zatím ne. Přejme si tedy
kromě krásné dovolené i šťastnou cestu
bez nehod a šťastný návrat domů.
Jaroslav Klaška, poslanec

Bazary v Kostelci

Dvakrát do roka, na jaře a na podzim, pořádá městská organizace v Červeném
Kostelci bazar oblečení, obuvi, hraček
a sportovních potřeb. Bazar vyhledávají
hlavně mladé maminky, které si nakoupí
levně oblečení a potřeby pro své děti,
místní, ale i přespolní (Rtyně v Podkrkonoší, Náchod, dokonce i Trutnov a Hradec). Výtěžek z bazaru pokryje náklady
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spojené s přípravou a provozem (tisk
a výlep plakátů, pronájem, malé občerstvení). Prodává kolem 200 lidí a prodá se
asi 8 000 věcí v hodnotě cca 90 000 Kč.
Podzimní akce bývá úspěšnější: prodávají
se totiž lyže, běžky, snowboardy, brusle na
led a zimní sportovní oblečení. Bazar má
dlouhou tradici. Před r. 1989 fungoval pod
hlavičkou Červeného kříže a Svazu žen, po
revoluci se ho ujala lidová strana. Na úsilí
Heleny Němejcové navázala v roce 2008
Marie Holubová, které pomáhá asi 25 dobrovolnic, sympatizantek KDU-ČSL. Všem
patří upřímné poděkování!
Markéta Šolcová

O české energetice
ZVEME

Vláda schválila aktualizovanou státní
energetickou koncepce (dosud platila ta
z r. 2004). Hlavním zdrojem výroby energie v Česku bude jaderná energetika a obnovitelné zdroje. Rozhodnutí pro jádro je
velmi dobré: ČR musí být energeticky soběstačná. Provozujeme dvě jaderné elektrárny, máme know-how z oblasti jaderné
energetiky a máme prostor pro výstavbu
nových jaderných bloků. Elektřina z jádra
je čistá energie, regiony Dukovanska i Temelínska jsou uzpůsobeny na provoz, a to
především kvalifikovanou pracovní silou,
zaměřením firem a dodavatelskými službami. Navíc podpora regionů a důvěra
v jadernou energetiku je značně vysoká.
Dokladem toho je také tzv. Třebíčská
výzva, vzešlá z březnové konference pod
názvem „Umíme postavit 5. blok v Dukovanech včas?“ Tento apel jasně definuje
požadavky tohoto regionu na vládu.
Obrací se v ní na senátory a poslance, aby
podnikli kroky na podporu jaderné energetiky. Dále by se měl schválit Národní
akční plán jaderné energetiky. Připravují
se také návrhy na legislativní změny, jež
by pomohly urychlit výstavbu nového jaderného bloku.
František Bradáč
místopředseda senátního Podvýboru
pro dopravu a energetiku

■ 24. 7. / 25. ročník Akademických týdnů
se uskuteční od pátku 24. 7. do soboty 1. 8.
2015 na Pavlátově louce u Nového Města
nad Metují. Účast přislíbili tito přednášející: Jaroslav Med, Martin C. Putna, Tomáš
Petráček, Jiřina Prekopová, Jan Linhart,
Jiří Fuchs. Koncerty: Ivan Hlas Trio a Polyfonní sdružení. Zhlédnout bude možné
i dvě divadelní představení Teátru Víti
Marčíka. Kontakt: Akademické týdny
o.p.s., Husovo nám. 1228, 549 01 Nové
Město nad Metují, mail: info@akademicketydny.info. Přihlášky, ubytování
a strava: e-mail: ubytovani@akademicketydny.info, tel. 799 509 123, 494 909 100.
BLAHOPŘEJEME
■ Dvěma nejstaršími občany obce Vřesina (okr. Opava) jsou Josef Nevřela (92)
a Adéla Krištofová (94). Oba jsou lidovci.
Pan Nevřela má 4 děti,13 vnoučat a 22
pravnoučat, pracoval ve Vítkovických železárnách a v penzi byl kostelníkem. Paní
Krištofová porodila 5 dětí, těší se z 11
vnoučat, 24 pravnoučat a 3 prapravnoučat, po celý život pracovala v zemědělství.
O oba se starají dcery s rodinami. Místní
lidovci přejí hodně zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie. D. Fojtíková
VZPOMÍNÁME
■ 17. dubna 2015 nás ve věku 78 let navždy opustil bratr Karel Horáček, dlouholetý předseda MO KDU-ČSL a starosta
obce Bukovinka (okr. Blansko). V devadesátých letech se podílel na obnovení
okresní organizace. Čest jeho památce!

Komunikujme spolu!
MOJE KDU – nejjednodušší cesta k informacím o nás
„Moje KDU“ je služba, která je určena pro všechny členy
KDU-ČSL. Po jednoduché registraci získáváte výhody vyplývající z vašeho členství v naší straně.
Co dostanete?
• Přehled – denní přehled tisku týkající se politiky KDU-ČSL; týdenní přehled „Stalo se“ o nejdůležitějších politických vystoupeních představitelů KDU-ČSL. Frekvenci výstupů si můžete
nastavit sami.
• Přístup – Máte přístup k usnesením celostátních orgánů
KDU-ČSL (Předsednictvo, Celostátní výbor, Celostátní konference). Můžete tak sledovat zásadní rozhodnutí našeho politického vedení.
• Účast – Můžete se účastnit diskusí v tematických fórech, debat
pod uveřejněnými články. Nabízí se vám i možnost být členem
uzavřené diskusní skupiny vybraných členů.
Zaregistrujte se na: www.kdu.cz/moje-kdu

DOTAZNÍKY PROGRAMOVÉ RADY KDU-ČSL
Sledujete politiku KDU-ČSL každý den? Uvažujte o tom, že
byste se stali respondenty našich programových dotazníků.
Programová rada prostřednictvím dotazníků získává zpětnou
vazbu k otázkám, které řeší vedení KDU-ČSL. Nasbírané reakce formou vyplněných on-line dotazníků (anonymita zaručena) zpracovává oddělení informatiky a vyhodnocení předává
členům programové rady pro vnitrostranické účely. Děkujeme
dosavadním respondentům za spolupráci i za cenné názory!
Informace o registraci:
www.kdu.cz/moje-kdu/dotazniky/informace

SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ

...

...
Umíte odezírat ze rtů?

V tomto čísle NH vás nebudeme z ničeho zkoušet. Jsme
ovšem zvědaví na vaši tvořivost. Na snímku vidíte v družném rozhovoru europoslankyni Michaelu Šojdrovou a místopředsedkyni Senátu Miluši Horskou. Je na vás, abyste odhadli a doplnili, o čem spolu mohli hovořit. Fantazii se meze
nekladou, snímek pochází ze sjezdu.
Nejvtipnější a nejdůvtipnější dialogy ve stylu komiksových
bublin (v rozsahu max. 100 znaků) uveřejníme a pěti z vás
věnujeme hodnotné ceny. Odpovídejte na e-mail: hlas@
kdu.cz nebo na poštovní adresu: Nový HLAS – redakce,
Palác Charitas, Karlovo nám. 5, 128 00 Praha 2. Těšíme
se na vaše ohlasy a přejeme vám pěkné léto!
NOVÝ

Speciál k evropským volbám
O slušnosti, pravdivos

ti a porozumění s Věrou

Obnovené OBZORY přílohou
Nového
www.kdu.cz • Dejte přečíst

i dalším!
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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
Z DA R M A
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 PRIJMENII
N
ULIC
ULICE CISLO MESTO PSC (vzor NH jana dvorakova bylinkova 32 praha 7 170 00))
na číslo 730 572 691 a my Nový HLAS začneme doručovat na uvedenou adresu. Se stejnými údaji si ho můžetee
objednat i e-mailem na adrese hlas@kdu.cz nebo na adrese Nový HLAS – redakce, Palác Charitas,,
Karlovo nám. 5, 128 01 Praha 2.

PROBOUZEJME SPOLU ZÁJEM 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.
Nový HLAS • Zpravodaj KDU-ČSL • Vydává Nový HLAS, s.r.o. (jednatel Mgr. Pavel Hořava). V Ústřední kanceláři KDU-ČSL připravují šéfredaktor Pavel Mareš,
Karla Tynklová • Typografie: Josef Karhan • Adresa redakce: Karlovo nám. 5, Praha 2, 128 01, http://hlas.kdu.cz, e-mail: hlas@kdu.cz. Telefon: 226 205 309.
Vydavatel: Nový HLAS, s.r.o., Karlovo nám. 5, Praha 2, 128 01. Tisk: PAMAT, s.r.o., tiskárna Pressart, Sámova 12, Praha 10, 101 00. Registrační číslo: MK ČR E 6611. ISSN: 12 13 –7049

