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Z REDAKČNÍHO STOLU

Dobrý začátek
Nový předseda Výborný má za sebou první volby. Eurovolby,
u kterých kromě osobního nasazení nemohl ovlivnit zhola nic.
Na premiéru je to dobrý začátek. Do KDU-ČSL se začala v nejvyšším patře vracet energie, jíž nám v posledních letech přece
jen ubývalo.
Po 30 letech jsme svědky mohutných protivládních demonstrací.
Lidem v Praze, ve velkých městech, na malých městech i na venkově už není jedno ohýbání práva, populistické sliby, konkrétní
skutky i nekonání premiéra Babiše a prezidenta Zemana. Přímo
si z toho lidová strana může vzít málo, nepřímo však velmi
mnoho.
Jak je vidět, respekt k pravidlům a pohrdání právním řádem
vnímají lidé velmi citlivě. Stejně tak je jim proti srsti, když někdo
jen plní zadání premiéra. Jsou sami sebou, projevují hlasitě smysl pro spravedlnost. My velmi
dobře hájíme ty, které stát odmítá ﬁnancovat
v sociální oblasti. Bylo by škoda nezeptat se těch,
kdo se teď angažují: Přemýšleli jste o angažmá
v politické straně? Byl by to dobrý začátek práce
pro vaši obec či město.
Pavel Mareš, šéfredaktor Nového HLASu

Poděkování za evropské hlasy
„Milí voliči, kteří jste volili KDU-ČSL! Chtěl bych vám poděkovat
za nás za všechny, za všechny kandidáty, za vaši podporu, za vaše
ploty a za vaše hlasy. Opravdu si vážíme obrovského množství
hlasů, které jsme od vás obdrželi, a věřte, že je nezklameme a že
budeme pro vás pracovat, možná ještě víc než teď, protože máme
daleko více zkušeností,“ podělil se o radost ze svého zvolení europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. Druhá v pořadí Michaela
Šojdrová pak uvedla: „Ráda bych poděkovala všem, kteří přišli
k letošním volbám do Evropského parlamentu. Nejen těm, kteří
mě kroužkovali, ale i těm, kteří volili KDU nebo prostě přišli k volbám vyjádřit svůj názor. Volby 2019 přinesly větší úspěch proevropských sil, než se čekalo. Populisté sice získali více křesel než
v roce 2014, ale extrémní pravice rozhodně EU neovládla. Je to
i díky tomu, že tyto volby zaznamenaly nejvyšší volební účast od
roku 1994. To je velmi pozitivní zpráva, jež svědčí o vzrůstajícím
zájmu o EU ze strany jejích občanů.“
Výsledky voleb do EP, analýza,
mapy a vyjádření Pavla Svobody na str. 9–13.

Nový bazén v Pardubicích
■ 5. 6. / V červnu byl slavnostně zahájen provoz nového pardubického 25metrového bazénu, vybudovaného v proluce mezi stávajícím 50metrovým bazénem a výstavištěm Ideon. Jeho zprovozněním se významně rozšiřují služby Aquacentra Pardubice. Nový
bazén s 6 dráhami bude sloužit dětem pro povinnou školní výuku
plavání na 1. stupni ZŠ, pro trénink sportovních klubů, těhotenské a rehabilitační (poúrazové) plavání i pro širokou veřejnost.
Rozměry bazénu splňují požadavky pro závody malých dětí. Ze
zadní prosklené části je vidět do zeleně podél řeky Chrudimky
a na letní pláž. „Stavba proběhla bez komplikací a brzy začne
sloužit závodním plavcům i široké veřejnosti. Je to přesně ten
typ investice, který jsme rádi podpořili,“ říká radní Vít Ulrych
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(KDU-ČSL a Nestraníci). „Z Pardubic se stává významné plavecké centrum s celorepublikovým dosahem. Plavání je po atletice 2. nejsledovanějším sportem na světě a je smutné, že v České
republice jsou podmínky pro tento sport zcela neuspokojivé. Díky
Pardubicím svítá naděje, že se kromě hokeje a fotbalu bude investovat i do infrastruktury dalších sportů,“ uvedl trenér plavání
české juniorské reprezentace a člen KDU-ČSL Martin Kratochvíl.
Zajímá vás komunální politika? Čtěte str. 15–17.

Za Václavem Šmrhou
Po dlouhé vážné nemoci završil doma
ve společnosti celé rodiny svou pozemskou pouť bratr Václav Šmrha († 5. 6.
2019). Ani následky několika operací
mu nezabránily v politické aktivitě, ač
už mohl promlouvat jen psanou formou.
Během let podnítil mnoho lidí k tomu,
aby se více zajímali o dění okolo sebe.
Sám veřejně působil přes 30 let. Do politiky a do ČSL vstoupil v roce 1989. Na pražském Jižním Městě byl v první polovině 90. let místostarostou. Stál mj. za přejmenováním jihoměstských ulic a za návrhem znaku městské části, do nějž
zakomponoval klíč symbolizující dávnou příslušnost tamní
farnosti k vyšehradské kapitule. Dlouhodobě spolupracoval
se starostou Křeslic Antonínem Zápotockým (jenž zemřel šest
dní po Václavovi) na tom, aby dálniční okruh kolem Prahy
nevedl skrze Přírodní park Botič-Milíčov. Byl tajemníkem
Pražské městské organizace, dlouhá léta členem Pražského
městského výboru a předsedou obvodní organizace Praha 11.
Většinu členů na Jižním Městě (je nás téměř padesát) inspiroval ke vstupu do KDU-ČSL právě bratr Václav. Oslovoval
lidi svou opravdovostí a nezištností. Stejně jako mnoho bratří
a sester v Kristu i ve straně děkuji za to, že jsem Václava
poznal a mohl si s ním toho tolik sdělit. Václave, se smutkem v duši i s vděčností v srdci Ti děkujeme za všechno...
Jan Jaroš
KDU-ČSL Praha 11

Přijeďte na Svatý Vavřineček!
Srdečně vás zveme na sobotu
10. srpna od 10 hodin na pouť
na Svatý Vavřineček. Letos se
koná její 65. ročník. Akce by se
měl zúčastnit kardinál Dominik
Duka, plzeňský biskup Tomáš
Holub a další hosté. Pozvání
dostal i řezenský biskup Rudolf
Voderholzer. Letošní pouť je
zvláštní tím, že uběhlo již 80 let od slavného projevu Mons.
Bohumila Staška, kanovníka vyšehradského a předsedy české
části Československé strany lidové na tehdejší svatovavřinecké
pouti. Pro tento plamenný a vlastenecký projev ho Němci poslali
do koncentračního tábora v Dachau, kde strávil celou 2. světovou válku. Paralelně s poutí probíhá v Domažlicích bohatý kulturní program. Více info: www.chodskeslavnosti.cz.
Vojtěch Chupík
asistent Jana Bartoška

Chcete přispět na NH? Naše číslo účtu: 2001210359/ 0800

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

PŘEDSEDNICTVO

Hájíme pilíře právního státu a pracujeme pro Vás!
Milé sestry, vážení bratři,
už jsem se těšil na zklidnění po volbách
do Evropského parlamentu. Vyhlížel
jsem čas, kdy budeme moci pracovat na dlouhodobé strategii, programových prioritách i jejich prezentaci.
Místo toho jsme svědky, jak prezident republiky nerespektuje
Ústavu, komentujeme, zda ministrem kultury bude primátor
Olomouce nebo starosta Nového Města, a kdy vidíme, jak moc
Českou republiku poškozuje střet zájmů premiéra. Netěší nás to,
ale v určitém okamžiku musíme nahlas říci: Už toho bylo dost!
Pro někoho je to možná plané gesto, pro nás ale obhajoba vlády
práva nikdy planá není.
Není divu, že 30 let po listopadu 1989 přivedlo ohrožení nezávislé
justice – jednoho z pilířů demokracie – na náměstí našich měst
tisíce občanů. Děkuji Vám všem, kdo jste tímto navýsost demokratickým způsobem vyjádřili svůj občanský postoj. Na Letné se
nedemonstrovalo proti výsledku voleb. Ten ctíme, protože jsme
demokraté. Co je ale třeba hájit a bránit, jsou základní pilíře
právního státu, Ústava a nezávislá média. Je na nás, politických
stranách, abychom tyto hodnoty uměly hájit v politickém zápase.
Včetně voleb, které ve jménu těchto hodnot musíme vyhrát.
Proto také intenzivně komunikujeme s politickými partnery, kteří
toto ohrožení vnímají podobně. V zájmu vlády práva, slušnosti,
poctivosti i řešení skutečných problémů našich občanů musíme
mít odvahu spolupracovat s dalšími stranami a hnutími. První na
řadě jsou volby krajské a senátní. Není to vždy snadné. Vyžaduje
to trpělivost a připravenost ke kompromisům. I potlačení mnoha
dřívějších křivd. Pokud se o spolupráci nebudeme snažit, voliči
nám neuvěří, že nám jde o víc než jen o sebe. Naším vrcholným

zájmem je prospěch našich občanů a dobré jméno republiky doma
i v zahraničí. KDU-ČSL se spolupráce nesmí bát. Jsme přece silná
a suverénní strana, která nemusí mít strach.
Vládní koalice řeší jen samu sebe, proto se o zlepšení životních
podmínek lidí snažíme aspoň zčásti my. Proto znovu prosazujeme narovnání důchodů u maminek (500 Kč navíc za každé
vychované dítě). Proto chceme zamezit exekucím vůči dětem.
Proto přicházíme s tím, aby Ústava chránila naši vodu a půdu.
Nereagujeme jen na sucho a klimatickou změnu. Zdůrazňujeme
i péči o krajinu a přírodní bohatství, které je nám svěřeno a které
máme v dobrém stavu předat našim dětem.
Zasedl nový Evropský parlament. Nás tam znovu zastupují Tomáš
Zdechovský a Michaela Šojdrová. Dovolte mi oběma poblahopřát
a zároveň poděkovat Pavlu Svobodovi, který naši kandidátku do
nelehkého volebního souboje vedl. Ve velké konkurenci a při vyšší
účasti voličů pro nás volby neskončily neúspěchem. Na jásání to
ale není. Chceme se poučit pro příště. Chci zde však hlavně poděkovat všem kandidátům, členům a podporovatelům – všem, kdo
mají podíl na tom, že naše kampaň byla vidět a že jsme získali
skoro o 21 000 hlasů víc než v roce 2014. Moc si vážím Vašeho
nasazení. Volby ukázaly, že máme silné osobnosti, které dokáží
vzbudit emoce. Osobnosti autentické při hájení svých postojů.
Osobnosti, jež získaly podporu nových voličů.
Přeji Vám krásné léto, mnoho inspirativních zážitků z cest
a setkání u nás i v zahraničí. Odpočiňte si a ať Vás při tom co
nejméně ruší půtky neklidných politiků!
Váš
Marek Výborný
předseda KDU-ČSL

Země nám byla svěřena, jinou nemáme
EKOLOGIE A DIGITALIZACE OČIMA MÍSTOPŘEDSEDY KDU-ČSL PETRA HLADÍKA
Sjezd v Brně představuje symbolické
vykročení do nové éry naší stoleté strany. Stojí před námi mnohé výzvy, musíme držet krok s dobou, ale nesmíme zapomínat na hodnoty, z kterých vyrůstá naše
politika. S tímto vědomím chci přistupovat
k oblastem, které mi byly svěřeny: k životnímu prostředí a digitalizaci.
Ochrana půdy, ovzduší, povrchové i podzemní vody nebo šetrné nakládání s přírodními zdroji a péče o naše okolí jsou věci
vlastní křesťanskodemokratické politice.
Země nám byla svěřena, abychom o ni
pečovali a předali ji našim dětem a vnoučatům. Je to jediné místo určené k životu
a s tímto vědomím musíme k naší planetě přistupovat.

Celou Evropu začíná trápit sucho.
Potřebujeme opatření pro zachytávání
a následné využívání dešťové vody, zadržování dešťové vody v krajině, dotační programy pro tvorbu zelených střech a mnohá
další. Musíme přijímat taková opatření,
která pomohou drobným zemědělcům
a lesníkům, protože ti vědí nejlépe, jak se
o naše pole, louky a lesy starat.
Nesmíme zapomínat na jasná a udržitelná opatření v rámci odpadového hospodářství. KDU-ČSL musí představit ucelený
plán na ochranu životního prostředí. Chci
proto sestavit aktivní a kvalitní odbornou
komisi pro životní prostředí. Pokud máte
zájem se se mnou do toho pustit, určitě
mě kontaktujte.

Druhou záležitostí je
digitalizace. Česko je
zemí s jedním z největších prostorů pro
digitalizaci a automatizaci na světě. Tato
oblast může být hnacím motorem naší ekonomiky, proto musíme mít propracovaný program. Digitalizace šetří čas, který
všichni chceme trávit především s našimi rodinami. Šetří i výrobní náklady
a v samotném důsledku souvisí i se šetrností k prostředí, v němž žijeme.
Petr Hladík
místopředseda KDU-ČSL
e-mail: hladik.petr@brno.cz
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Zdanění církevních náhrad je nemravné

Normy týkající se ﬁnančních náhrad
a vyrovnání státu s církvemi projednával Senát již před sedmi lety. Jejich
cílem byla odluka církve od státu, osamostatnění církví a zároveň jejich nezávislost na státní ﬁnanční podpoře. Po
několika letech stát dohody a smlouvy
zpochybňuje.
V roce 1948 a 1949 znárodnil stát církevní
majetek, který byl od roku 1945 zkonﬁskovaný, a prohlásil ho za státní. Ze všech
církví nejhůře dopadla Židovská obec: té
nejdříve majetek sebrali Němci, potom
soudruzi; teď by jí navíc zasáhlo zdanění
majetku, který jí byl několikrát ukraden.
Hlavním aktérem současných snah jsou
komunisté, kteří s církvemi bojují. Nejvíc
je zajímá majetek a moc nad církvemi.

Stát získal z církevního
majetku miliardy
Nejjednodušší je uvést konkrétní příklad.
Díky hospodaření v církevních lesích za
poslední 2–3 roky před vrácením majetku
vytěžily státní Lesy ČR dřevo za miliardové částky. Miliardy, které za tyto zhruba
tři roky stát získal, nebyly do ﬁnančního vypořádání vůbec zahrnuty. Aby se
stát s církvemi vyrovnal co nejlépe, bylo
by zapotřebí, aby jim vyplatil náhradu
stejně rychle, jako trvala konﬁskace jejich
majetku komunisty. To je ale pro státní
hospodaření těžko schůdné. Proto byla
výplata náhrad rozložena na desítky let.
A právě toto rozložení závazku do řady
let vyvolalo zpochybňování od různých
budoucích politických sestav.

ČR dlužníkem církví
Návrh, který byl Poslaneckou sněmovnou
předložen do Senátu a který horní komora
v únoru zamítla, vychází z mylného
výkladu zákona o vyrovnání křivd vůči
církvím. V článku 5 platné smlouvy podepsané státem i církvemi stojí: „Ohledně
vyplácení ﬁnanční náhrady má Česká
republika postavení dlužníka a církve
postavení věřitele.“ Smlouva se odvíjí od
znění zákona č. 428/2011 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi, kde se stanoví, že ﬁnanční
náhrada není předmětem daně, poplatku
ani jiného obdobného peněžního plnění.“
Podpisem smlouvy začala pro církve
odluka od státu, tedy ukončování ﬁnanční
podpory státu. Aby k tomu mohlo dojít,
bylo třeba dořešit vrácení komunisty zabaveného majetku. Navíc se musel zohlednit
výnos ze zkonﬁskovaného majetku za víc
než 60 let. Na to se stále zapomíná!
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Popření zásad právního státu
Stát je dlužníkem a je neakceptovatelné,
aby si dlužník vymáhal snížení dluhu.
U hypotečního úvěru to nikoho nena-

„Když přišli nacisté pro komunisty,
mlčel jsem, nebyl jsem přece komunista. Když zavírali sociální demokraty,
mlčel jsem. Nebyl jsem přece sociální
demokrat. Když přišli pro odboráře,
mlčel jsem. Nebyl jsem přece odborář.
A když přišli pro mě, nebyl už nikdo,
kdo by se mohl ozvat.“
Martin Niemöller
padne. Současný tlak státu na změnu
není nic jiného než mocenské a autoritářské jednání. Kdo bude na řadě dál?
Nepohodlná neziskovka? Nebo jiná organizace, vadící současné vládě? Česká
televize? Česká tisková kancelář? Proti
tomuto svévolnému zneužívání moci je
třeba se jasně postavit! Musíme říci jednoznačné NE jakémukoliv zdanění církevních náhrad. Při rozhodování nejde jen
o moc a o peníze, ale i o stud.
Petr Šilar
předseda Senátorského
klubu KDU-ČSL a nezávislí

42 podpisů pod ústavní stížností
KDU-ČSL vypracovala ústavní stížnost na zdanění ﬁnančních náhrad za majetek
nevydaný církvím v restitucích. Podpořilo ji 42 senátorů z řad KDU-ČSL, ODS, Sen21
i 3 senátoři ČSSD. Stížnost k Ústavnímu soudu odeslali na konci května. A jaké jsou
hlavní důvody stížnosti podle advokáta Jakuba Kříže?
1. Zdanění je retroaktivní (nárok na výplatu náhrad vznikl již v r. 2013).
2. Vzniká daňová nerovnost (církve by byly první, které by musely platit daně
z majetku vráceného v restitucích).
3. Zdanění zasahuje do očekávání církví a náboženských společností (na
základě oboustranných smluv).
„Je zdaňováno něco, co není příjmem, ale odškodněním. Stát něco ukradl, teď to
církvím vrací a současně říká, odveďte z toho něco státu. To je nepřijatelné,“ uvedl
předseda KDU-ČSL Marek Výborný.
(red)

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

KDU-ČSL podává návrh
na ústavní ochranu
vody a půdy
■ 21. 6. / Celostátní konference KDU-ČSL, nejvyšší politické
těleso strany mezi sjezdy, se usnesla, že téma životního prostředí bude vedle rodiny a vzdělání jedním ze tří klíčových
témat lidovců.
Celostátní konference podpořila aktivity předsednictva KDU-ČSL
v oblasti životního prostředí a vyzvala představitele KDU-ČSL
v obcích, městech a krajích, aby aktivně prosazovali adaptační
opatření v boji proti suchu, při ochraně půdy a zmírnění změny
klimatu. Na tiskové konferenci pak předseda KDU-ČSL Marek
Výborný, místopředseda Petr Hladík, předseda senátorského
klubu KDU-ČSL a nezávislí Petr Šilar a poslanec Marian Jurečka
představili lidovecký balíček na ochranu životního prostředí.

Jak zlepšit životní prostředí?
1. Ústavní ochrana vody
Voda je nenahraditelnou surovinou a součástí našeho každodenního života. Reagujeme na klimatické změny i sucho,
jež trápí (nejen) zemědělce. Voda je strategická surovina.

2. Ochrana půdy
Úbytek úrodné půdy a snižování její kvality je převážně důsledkem lidské činnosti. Řada zásahů je nevratných. Musíme
zachovat půdu pro zemědělskou činnost a obživu obyvatel.

3. Řešení odpadů
Zanecháváme po sobě obrovské množství odpadů. Ve městech jsou rozumné podzemní kontejnery na papír, plast i sklo.
Lepší než skládkování je jejich energetické využití.

4. Příprava měst na změnu klimatu
V Brně jsme zavedli zelené střechy, ochlazující město a zadržující dešťovou vodu. Chceme zelenější města: energeticky
nenáročné budovy, zeleň na fasádách a využívání dešťové
vody v kancelářích a bytech.

5. Podpora krajinných prvků
Chceme osvobodit od daně z nemovitosti remízky, meze
a stromy v krajině i tehdy, když jsou mimo zastavěná území
obce. Prosazujeme vyšší ochranu vodních zdrojů rozšířením
úlevy na dani z nemovitosti.

6. Podpora obnovitelných zdrojů
Chceme energeticky soběstačné Česko s nízkou závislostí
na dovozu energetických surovin ze zahraničí. Prosazujeme
energetiku, která nebude ničit životní prostředí.

7. Snižování emisí
Nepodceňujeme reálné hrozby týkající se životního prostředí. Chceme opatření, která budou reagovat na klimatickou změnu a zvyšování emisí.

Seitlová: Kanál Dunaj-Odra-Labe nemá smysl
Lidovecká senátorka Jitka Seitlová
uspořádala v Senátu veřejné slyšení
o kanálu Dunaj-Odra-Labe. Zúčastnili
se ho zástupci ministerstev, starostové i experti. Kdo kanál vlastně potřebuje? KDU-ČSL chce raději investovat
do výstavby vysokorychlostní železnice.
Ve hře je až půl bilionu korun. Kanál, který
prosazuje prezident Zeman, by zatížil ekonomicky celou ČR a životní prostředí na
mnoha místech. Jitka Seitlová: „Jako senátoři jsme dostali řadu podnětů od Akademie
věd, od odborníků, kteří se zabývají hod-

nocením ekonomických analýz, že daná
studie proveditelnosti není řádně provedena, že tam jsou vážné chyby.“ Odpůrci
kanálu tvrdí, že jde o megalomanský projekt, který se nevyplatí, je zastaralý a podhodnocuje náklady. Podle senátora Petra
Orla (za SZ s podporou KDU-ČSL) je spojen „s obrovským záborem zemědělského
a lesního fondu. Okres Nový Jičín nám to
doslova protíná a v podstatě nám to zabírá
velmi kvalitní zemědělskou i lesní půdu.“
Slyšení se účastnil i senátor Václav Hampl.
Kvitoval vysokou úroveň a věcnou kvalitu
debatních příspěvků.

Dávno překonané!
Kanál DOL je dávno překonaný. Není
vody, není co vozit, je to obrovský
zásah do krajiny a nikdo ho nepotřebuje. Dnešní technologie jsou
schopny potřebnou přepravu zabezpečit mnohem levněji. Městům, která
leží v ochranném pásmu DOL, to jen
komplikuje život a územní rozvoj.
(Severní obchvat UH a SM + přivaděč
k budoucí dálnici D55 od Jarošova).
Josef Bazala
starosta Starého Města (KDU-ČSL)
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SOCIÁLNÍ OBLAST

Bojujeme za kvalitní sociální služby!
K D U - Č S L V Č E L E Ú S I L Í O Z AC H OVÁ N Í F U N G U J Í C Í H O S O C I Á L N Í H O S Y S T É M U

Poskytovatelé sociálních služeb nedostali peníze na pokrytí nákladů spojených se svými pracovníky. Vláda Andreje Babiše zvedla platy zaměstnanců v sociálních službách. Táž vláda, v níž je i sociální demokracie a kterou
podporují komunisté a okamurovci, ale na uhrazení vyšších mzdových nákladů nedala peníze. Habaďůra? Divadlo? Nebo záměrné vyvolávání napětí?

„Vyspělý stát má mít kvalitní
a stabilní sociální péči.“
Lumír Kantor
(nestr. za KDU-ČSL),
senátor

✓
✓
✓

Chybí 2 miliardy Kč. V pobytových,
ambulantních i terénních službách.
Vláda navýšila platy, ale nezajistila
peníze. Hrozí masivní propouštění.
ANO a ČSSD podporované KSČM
a SPD tak vážně ohrožují
sociální smír.

KDU-ČSL prosadila koncem května ve Sněmovně usnesení, které
zavazuje vládu k předložení plánu na doﬁnancování sociálních
služeb. Senátorka a 1. místopředsedkyně strany Šárka Jelínková zdůraznila, že pro KDU-ČSL je doﬁnancování sociálních služeb klíčovým politickým bodem. Lidovcům se kvůli
tomu dokonce podařilo svolat mimořádnou schůzi Poslanecké
sněmovny. Chtěli jsme od vlády slyšet jasný plán, jak hodlá celou
situaci řešit. Od vlády přišel následně příslib nápravy. Jenomže
ten se po odhalení detailů změnil v cár papíru.
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KDU-ČSL nebude přihlížet tomu, jak se hroutí sociální služby!
Náš sociální systém se opírá o obětavost poskytovatelů sociálních služeb. Ale s ní nesmí nikdo hazardovat! Prý nám vládne
levice, která by přece měla být sociální, ohleduplná a pamatovat na potřebné. Ve skutečnosti nám ale vládnou populisté a ti
něco takového nezohledňují. Pro populisty, podbízeče, kteří
nemyslí na budoucnost, je snazší a výhodnější zlevnit „dopravu pro všechny“. Na vzdálenosti 25 km pak jezdíte za 12 Kč,
jako v roce 1990.
Skutečně potřební se nemohou bránit a netvoří jednu skupinu.
KDU-ČSL aktivně hájí klienty sociálních služeb i pracovníky a instituce, které je poskytují. Na problém nedostatku peněz v systému upozorňoval už v prosinci 2018 náš poslanec Vít Kaňkovský. Fungující sociální systém si nesmíme nechat vzít!
Pavel Mareš
Musíme se postarat o ty, kdo se o sebe sami
nepostarají, a ulehčit život jejich rodinám. Tito
lidé se nemohou sebrat a jít demonstrovat před
Strakovku. Za ně musíme bojovat my.
Marek Výborný, předseda KDU-ČSL

SOCIÁLNÍ OBLAST

Kdo a co všechno je v ohrožení?
Z P RO J E V Ů P O S L A N C Ů K D U - Č S L V E S N Ě M OV N Ě , 2 9 . K V Ě T N A 2 019
ky v azylových domech, služby pro hendikepované, autisty, seniory, pro ty, kdo jsou
upoutáni na lůžko doma a šetří ﬁnanční
prostředky státu. A domácí péče je výrazně levnější než péče v pobytových zařízeních. (...) Mluvíme tu o zhruba milionu
klientů a jejich rodinných příslušníků, o tisícovkách zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb (terénních nebo v pobytových zařízeních). Tito lidé jedou na hraně
svých možností, mají doma děti, živí rodiny, a vláda se k nim staví odtažitě a odmítá
je. Jde přitom o částku pouhých 2 miliard.
Marek Výborný

Nejzranitelnější osoby
Preventivní
služby
Finance, které jdou do služeb sociální prevence, jsou
vždy nižší než ﬁnance, které
pak vynakládáme na služby pobytové, na
služby, které řeší důsledky ať už rozpadlých rodin, důsledky nesprávných rozhodnutí, nesprávné výchovy dětí, problémů s bydlením, zadlužením, různými
druhy závislostí. Víme, že na výkon sociálně-právní ochrany dětí na obcích schází
200 mil. Kč. V minulých letech obce přijaly pracovníky, v loňském roce dostaly na
výkon sociálně-právní ochrany 400 mil.
Kč a letos je to pouhých 50 %. Takže obce
opět budou pracovníky propouštět a ti
pracovníci budou opět scházet v terénu,
budou scházet v rodinách s dětmi, budou
scházet při pomoci občanům, kteří se nacházejí v obtížných životních situacích.
Pavla Golasowská

Pobytové
i terénní služby
Pokud 2 miliardy korun nedostanou kraje nejpozději
do poloviny června, pak se
celý transfer přes zastupitelstva krajů a obcí nestihne tak, aby jednotlivé organizace byly schopny ﬁnancovat služby
vůči klientům. Jsou to služby pro mamin-

Když KDU-ČSL vstupovala
do předchozí koalice, přišli jsme s myšlenkou víceletého ﬁnancování sociálních
služeb, tedy stabilizace tohoto odvětví. Oba naši partneři to odmítli. Mrzí mě to, protože problém stabilizace ﬁnancování sociálních
služeb mohl být pět let vyřešen. (...) Co
tato vláda udělala pro sociální služby? Nejistotu a ohrožení. Promrhala 22 miliard
z Fondu národního majetku a nyní destabilizuje sociální služby. Této vládě nezáleží
na těch nejpotřebnějších a nejzranitelněj-

ších. Pamatujte si: Až vám ubude sil, tato
vláda vám místo péče raději zvedne daně
a nepostará se o vás. Vláda, která se nestará o ty nejzranitelnější, jako jsou nemocní, nemohoucí, případně senioři, je špatná vláda! A přesně tak se tato vláda chová.
Hanba jí za to, že se nestará o ty nejslabší
v české společnosti!
Jan Bartošek

Postižené děti
Obdržel jsem dopis od Společnosti pro ranou péči. Ta
zastřešuje organizace, které
poskytují postiženým dětem
velmi potřebnou ranou péči
do sedmi let věku. Velmi
apelují na to, aby sociální služby byly doﬁnancované. Zmiňují toto. Už dnes je dostupnost rané péče v mnohých regionech
hluboko pod standardem EU. V některých
regionech se čeká na poskytnutí některých
typů rané péče 250 dní. Rodiny postižených dětí si toto nezaslouží, stejně jako si
nezaslouží nejistotu rodiny, které se starají 24 hodin denně o své postižené příbuzné. Prosím vás a žádám, dohodněme se,
že doﬁnancujeme dvě miliardy, a pak nebude nutné tady vystupovat na mimořádných schůzích.
Vít Kaňkovský

DŮCHODOVÝ BALÍČEK KDU-ČSL
Na jaře 2019 představila KDU-ČSL soubor opatření, která mohou usnadnit život
pracujícím rodičům, studentům, lidem
před důchodem a ovdovělým. KDU-ČSL
se dlouhodobě snaží změnit postoj společnosti k rodinám s dětmi. Nejvíce jsou
rodiče znevýhodněni v rámci důchodového systému, kde také rodiče odvádějí
nejvíce peněz státu.
Chceme prosadit osm zásadních opatření. A jak zní klíčový návrh? Umožnit
oběma rodičům zkrácené úvazky nebo
méně časově náročné zaměstnání
bez dopadu na snížení důchodu. Oba
rodiče by mohli vyloučit svůj příjem až
do 10 let věku dítěte. Nyní může této
možnosti využít jen jeden rodič, a to do
věku 4 let nejmladšího dítěte.

Dále navrhujeme:
1. Nižší odvody pro pracující rodiče
2. Zvýšení důchodu o 500 korun za
každé vychované dítě
3. Navýšení vdovských a vdoveckých důchodů; prodloužení délky
pobírání
4. Zvýhodnění matek při dřívějším
odchodu do důchodu
5. Zkrácené úvazky pro rodiče
a stejný důchod
6. Započítání studia na vysoké škole
jako náhradní doby pojištění
7. Snížení doby povinného pojištění
na 10 let
8. Zkrácené úvazky před důchodem
bez snížení důchodu
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K O M E N TÁ Ř E

Protivládní demonstrace
Jaký smysl mají pokojné demonstrace proti vládě premiéra Babiše? Budou mít nějaké pozitivní vyústění? Na co se zaměřit? Co bude následovat o prázdninách a na podzim? Nový HLAS dává zaznít moudrým názorům starší, střední i mladší generace: Petr Pithart, František Talíř (zde) a Dan Drápal (str. 19).

Dnes jsme občané, pozítří i voliči!
PETR PITHART O DEMOKRACII A POPULISMU – PRAHA , LETENSKÁ PLÁŇ, 23. ČERVNA 2019
Každá demokracie umožňuje svobodné
volby. Může v nich vyhrát kdokoliv, třeba
i demagog, oligarcha, populista nebo i diktátor. Ne každá demokracie však umožňuje, aby pak příště vyhrál někdo jiný.
Vítěz se někdy zakope na dobytých pozicích, ovládne justici a média, nahromadí
bohatství a nikdo už ho z mocenských pozic
nedostane. Nemusíme jít hned k drastickým příkladům do Německa začátku 30.
let minulého století. Stačí se podívat do
nedávno ještě sousedního Maďarska.
Nám jde o demokracii, která se před „vítězi
rádoby jednou provždy“ dokáže ubránit.
Říká se jí demokracie liberální, v krajním
případě i demokracie bojující. Chrání svobody nejen vítěze voleb, ale i poražených
ve volbách, aby příště mohli vyhrát oni
– dnes poražení. To dokáže zaručit jen
právní stát, vláda práva. Co že to je?
Vláda práva znamená, že právo je výš
než kdokoliv jiný. I než ministerský předseda či prezident. (potlesk) Vláda práva
je Ústavou zaručené rozdělení tří mocí
ve státě: zákonodárné, vládní a soudní.

Jedna moc kontroluje, hlídá druhou, aby
se moc nesoustředila na jedno místo.
Hlavně střeží nezávislost justice a svobodu
slova. Proto jsme byli a jsme tak citliví na
všechno, co souvisí s nezávislou justicí.
Křičeli jsme zbytečně brzy? Ještě se nic
tak moc nedělo? Vždycky budeme takto
citliví, ba třeba i přecitlivělí na to, co se
děje v justici (potlesk a pískot), tam to totiž
vždycky začíná: ... (velký potlesk) demokracie toliko volební, bez svobod umožňujících porazit vítěze a vyměnit vládu.
Ještě jakoby nic je tu nová ministryně.
Víme všichni, komu fandí a koho brání
před trestním stíháním, takže se v řadách
státních zástupců nemůže nešířit tichá

panika. „Třeba naslinit prsty, protože
budou změny, budou se rušit vrchní zastupitelství... Dobře, a co bude se mnou?“
Jsme zastánci demokracie nejen volební,
ale i liberální, zaručující svobodu nejen
vítězům, ale i poraženým. Nám nejde
o moc, o té se rozhodne ve volebních
místnostech. My to dobře víme a my tam
budeme. My dnes chceme oslovit všechny
ty, kteří tam půjdou taky. Aby mysleli na
demokracii i pro poražené. Ta je totiž mnohem cennější než demokracie pro vítěze.
Dnes jsme občané, zítra budeme i voliči.
Už dnes začínáme rozhodovat, jak volby
dopadnou. Ze zákopů moci vyženeme ty,
kteří se tam zatím zabydlují jakoby na
věky. Nedopustíme to! Dnes jako občané,
pozítří jako voliči. Nedopustíme! (bouřlivý
a dlouhý potlesk, skandování)
Projev Petra Pitharta, který
se kvůli nemoci demonstrace
nemohl zúčastnit, přednesl
herec Martin Myšička.

„Já jsem si vybral KDU-ČSL!“
O B N OVA P O L I T I K Y A A N G A Ž M Á V P O L I T I C K Ý C H S T R A N Á C H
Po nedávné demonstraci v Českých Budějovicích za mnou přišel zástupce jiného
politického subjektu se slovy: „Skvělý projev, díky za to. Ty máš jenom jeden problém – že jsi lidovec.“ Odpověděl jsem:
Být lidovcem je pro mě srdeční záležitost
a rozhodně jím zůstanu.
Proč jsem se přidal zrovna ke KDU-ČSL
a proč hájím její barvy? Vím, že mě někteří
lidé nevolí jenom z toho důvodu, že jsem
z KDU. Vím, že bych kariéru mohl budovat jinde mnohem rychleji. Jenže kariéra
není na prvním místě. Pro mě jsou klíčové
křesťanské hodnoty, proevropský a konzervativní směr a demokratická struktura
strany. Proto jsem si ji vybral.
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Jasně, že jako lidovci máme před sebou
spoustu výzev. Jasně, že s některými lidmi
v našich řadách nesouhlasím a oni zase
nesouhlasí se mnou. Jenže když je nás ve
straně 21 tisíc, je to vlastně docela přirozené. A právě tady se ukazuje, že jsme
demokratická strana a nemáme v čele diktátora, který by všem říkal, co si máme
myslet a jak hlasovat. Osobně jsem si
dobře vědom zodpovědnosti za budoucnost této strany. Je to na mé generaci,
zda klesneme pod pět procent, nebo zda
dokážeme kormidlovat ke dvouciferným
výsledkům.
Zpátky k demonstracím. Voláme na nich
po demokratické obnově naší politické

scény. Ta ale může nastat jen obnovou
politických subjektů, které určují další
vývoj naší země. Žádná strana není bez
chyby. V každé najdete skvělé i špatné
politiky. Proto vás prosím: Kdo máte chuť
se angažovat, nebojte se přidat k některé
z demokratických stran, kandidovat a jít
do veřejných funkcí. Vyberte si tu, která
je vašemu srdci nejbližší. Já jsem si vybral
KDU-ČSL.
František Talíř
historik, moderátor,
kandidát, kandidát KDU-ČSL
ve volbách do Evropského
parlamentu

EUROVOLBY

Jak číst
eurovolby?

dobře. Při zisku 7 % musíme mít viditelné společné formální rysy, hlavně navenek (srdce u ODS, slogan u ANO a SPD).
Byly to také první volby nového předsedy.
Nesl za ně před veřejností odpovědnost,
aniž by je mohl významně ovlivnit. Nasazoval se, kde mohl. Mluví-li Marek Výborný o úspěchu, je to přes mínus 1 mandát
konstatování pravdivé. Těch nepřejících
faktorů (populisté na koni, nižší potenciál
u proevropských liberálních voličů) bylo
dost a on na první pokus obstál dobře.
Pavel Mareš
šéfredaktor Nového HLASu

Zisk KDU-ČSL
ve volbách do EP
171 723 hlasů / 7,24 %
2 mandáty / 6. místo

Z dlouhodobého pohledu jsou 2 mandáty pro KDU-ČSL standard a návrat
k obvyklému výsledku. V letech 2004
a 2014 získala KDU-ČSL přes 9 %, v letech 2009 a 2019 přes 7 %.
Voliči od nás houfně neodcházejí. Postupně se však mění jejich složení (více voličů z měst, méně seniorů). Vyšší procenta
získáváme v Jihomoravském a Zlínském
kraji, zčásti na Vysočině, severní Moravě a ve východních Čechách. Bez hlasů
z Čech by ovšem námaha byla marná. Lidovecký západ, střed i východ republiky
jsou si souzeny a musí spolupracovat.
Co bylo letos jinak? Mezinárodní kontext
a jiná politická témata. Osou předvolebních debat byla reforma (či drolení) EU,
napětí národ vs. nadnárodní vlivy. V Evropě posílily strany, které do diskusí vnášely vyhraněný názor a které stojí mimo
politický střed, pro který je typický kompromis, dohoda a konsenzus. Na jedné
straně němečtí Zelení (u nás Piráti), na
druhé straně uskupení na pomezí pravice
a národovectví (od maďarského FIDESZu přes polské PiS až po českou ODS).
Měli jsme znovu kampaň hodně dobře
rozprostřenou do regionů a obcí. Velké

10 nejúspěšnějších
kandidátů
Podle preferenčních hlasů

Tomáš Zdechovský
Michaela Šojdrová
Pavel Svoboda
František Talíř
Daniel Herman
Hayato Okamura
Jaroslav Suchý
Ondřej Benešík
Lukáš Curylo
Zdeňka Rybová

24 823
22 649
21 821
9757
8459
7511
5208
4396
2812
2567

Krajská města (%)
Brno
Zlín
Olomouc
Hradec Králové
Jihlava
České Budějovice
Ostrava
Pardubice
Praha
Plzeň
Liberec
Karlovy Vary
Ústí nad Labem

osobní nasazení některých kandidátů
bylo obdivuhodné. Přesto je třeba říci určitá ale. Je skvělé vidět velké nasazení tahounů kandidátky. Tento typ lídrovství
je nejspíš budoucností úspěšné politiky,
protože je schopný strhnout ostatní svým
názorem i nadšením. Dlužno však říct, že
naše kampaň byla roztříštěná, nespojitelná na první dobrou se stranou. A to není

9,11
9,05
7,81
6,46
6,31
6,02
5,55
5,38
4,78
4,61
2,70
2,07
1,63

Silné lidovecké okresy
V uvedených okresech obsadila
KDU-ČSL 2. místo

LIB
ULA
HKR
KVA
PHA

PCE

MSL

• Svitavy / 13,49 %

PLZ

• Frýdek Místek / 11,84 %

STC
VYS

OLM

• Třebíč / 12,97 %

ZLN

• Žďár nad
Sázavou / 17,83 %

JHC

JHM

• Vsetín / 15,74 %
• Uherské Hradiště / 18,75 %
• Zlín / 14 %

• Hodonín / 17,90 %
• Vyškov / 11,67 %
• Blansko / 14,42 %
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VÝSLEDKY VOLEB DO EP
LIB

ULA

KVA
2009

2019

3,16 %

2,61 %

1 676 hl.

1 402 hl.

účast
21,75 %

účast
23,19 %

2009

2019

3,87 %

3%

3 586 hl.

2 943 hl.

účast
26,65 %

účast
28,31 %

2009

2019

2,25 %

2,07 %

3 347 hl.

2 938 hl.

2009

účast
22,51 %

účast
22,04 %

6,48%

6,78 %

8 422 hl.

9 004 hl.

účast
29,19 %

účast
30,31 %

HKR
2019

PHA
2009

2019

4,5 %

4,77 %

15 312 hl. 16 505 hl.
účast
35,73 %

PLZ

PAR

účast
38,31 %

STČ

2009

2019

2009

2019

5,50 %

4,20 %

3,9 %

3,74 %

7 009 hl.

5 292 hl.

účast
28,09 %

účast
27,96 %

2019
9,62 %

11 440 hl. 11 287 hl.
účast
28,97 %

11 313 hl. 11 680 hl.
účast
29,35 %

2009
9,62 %

účast
30,25 %

účast
28,81 %

VYS

JHČ

2009

2019

13 %

12,97 %

15 464 hl. 15 626 hl.

2009

2019

7,08 %

6,63 %

účast
28,86 %

účast
29,59 %

10 014 hl. 9 764 hl.

Celkové výsledky
eurovoleb 2019

účast
27,69 %

účast
28,99 %

(s počtem mandátů)

21,18 %
14,54 %

13,95 %

11,65 %
9,14 %

7,24 %

6,94 %

6

4

3

3

2

2

1

ANO

ODS

Piráti

STAN

SPD

KDU-ČSL

KSČM

O BZO RY
P Ř Í LO H A N O V É H O H LA S U
P R O K Ř E S ŤA N S K O U K U LT U R U A KO N Z E R VAT I V N Í P O L I T I K U

2/ 2019

S kolegy jsme odvedli
dobrou práci

PAV E L B Ě L O B R Á D E K V RO Z H OVO RU
S M AT YÁ Š E M Z R N E M
Pavlu Bělobrádkovi se povedly dvě věci, jaké se v české politice nestávají. Coby
neznámý veterinář vrátil stranu do sněmovny a po osmi letech ve funkci dobrovolně a v dobrém odešel z jejího čela. Jak se na něm politika podepsala? Čím ho
šokoval Andrej Babiš? Co čeká lidovce? A co jeho samotného?

Jsem teď
více v regionu

movny? Nebo se spokojíš s komunální
politikou v Náchodě?

• Když jsi odcházel z postu předsedy,
mluvil jsi o vyhoření. Už je to lepší?
Nebo je na regeneraci po osmi letech
třeba trochu víc času?

Senátem jsem neměl co ztratit, hlavní je,
že tam není senátor ze současné hlasovací
mašiny. Byl by to svým způsobem ústup,
pochopitelně, kdybych chtěl pokračovat
jako předseda, do Senátu bych nekandidoval a neriskoval. Navíc v obvodě, kde byla
KDU-ČSL v druhém kole naposledy v r. 1996.
Jsem řadovým zastupitelem nejen města,
ale i kraje a musím říci, že v kombinaci
s poslaneckým mandátem to dává smysl.
Mám teď více času na tuto práci a docela
mě naplňuje. V regionu jsem opravdu podstatně více než v Praze. Určitě chci kandidovat příští rok v krajských volbách, vždyť
posledně jsem dostal nejvíce preferenčních
hlasů z kandidátů ze všech stran v kraji.
Co bude v roce 2021, nevím. Tak daleko
neplánuju, Pán Bůh má smysl pro humor
a možná, že budu už mimo politiku, kdo ví.

Pořád jsem ve fázi uvolnění a odpočinku.
Více se věnuji rodině, zahradě a poslanecké
práci. Taky četbě. Navštěvuji obce v regionu a řeším, co je možné konkrétně zlepšit.
Docela mě to baví. Od velké politiky mám
odstup. I proto, abych nekomplikoval situaci novému vedení KDU-ČSL. Mluvím, jen
když jsem tázán (pozor, vtip).
• Lidí, kteří dobrovolně odejdou z nejvyššího postu ve straně, moc nebývá.
Snaží se obvykle odejít někam vzhůru,
do jiné funkce. Senát nevyšel. Už víš,
jestli budeš kandidovat znovu do sně-

Babiš mě v ničem
nepřekvapuje
• Celkem otevřeně jsi po odchodu
z funkce popsal, jakou daň si práce
vrcholného politika vybírá. K tomu trpíš
roztroušenou sklerózou, což vše komplikuje. Když se ohlédneš, šel bys do
toho znovu? Stálo to za to?
Určitě to za to stálo. S kolegy jsme odvedli
dobrou práci. Ať při návratu mnohými
pohřbené strany, nebo potom ve vládě,
i nyní v opozici. Samozřejmě to bylo s chybami. Ty se nevyhnou nikomu. Každému
se mohu podívat do očí, hlavně sám sobě.
V osobní rovině to byla obrovská zkušenost. Setkal jsem se s mnoha zajímavými
lidmi z naší i světové a evropské politické,
ekonomické a kulturní špičky, stejně tak
ale i s mnoha tisíci občanů, ať už byli ve
straně nebo ne, kteří působili například ve
vědě, v průmyslu nebo v sociálních službách. Mnohé jsem se naučil a v mnohém
jsem dozrál. Ale jak je psáno, vše má svůj
čas. Pochopitelně mám výčitky hlavně
vůči manželce a synovi. Ten už chodí do
první třídy a na něj jsem měl prvních pět
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ROZHOVO R
Andrej Babiš zná jen dvě kategorie vztahů.
Šéf a zaměstnanec. Někteří z jeho okolí
říkali otrok a nepřítel. V to počítaje, že
když je někdo silnější než on, umí být
velmi servilní. Rozumí síle, převaze.
• Chápu, že není vhodné mluvit
o kolezích špatně, ale zatímco tys měl
s Babišem docela napjatý vztah, Daniel
Herman ho doprovázel (když to Babiš
potřeboval) do koncentráku v Letech
a do kriminálu v Uherském Hradišti
jako jakási morální stafáž...
Snažil se ho nejspíš kultivovat. Ale zde
platí marnost nad marnost. Asi to už taky
pochopil. Ale i členové ODS byli pro koalici s ANO.

let opravdu málo času. Snažím se to teď
napravit jemu i manželce. Dcery už si protéct mezi prsty nenechám.
• Když jsi šel do minulé vlády, tušils,
co je Andrej Babiš zač? Nebo to z tvého
pohledu začalo být zřejmé až postupně?
Snažil se třeba ze začátku ještě držet
trochu zpátky?
Moc jsem toho o něm nevěděl a musím
říci, že když jsem ho pak poznával, byl
to kulturní a společenský šok. Dynamiku
v něm nevidím, je pořád stejný. Musím říci,
že mě už v ničem dlouhodobě nepřekvapuje. Ze začátku jsem se nestačil divit, co
vše je možné, jak je myslitelné se na takové
úrovni chovat a jednat.
• Babiš si jednou stěžoval, že jste si lidsky neporozuměli. Porozuměl si lidsky
více s ostatními ministry za KDU-ČSL?

Předvolební koalice
se nesmí uspěchat
• Dovedeš si po ﬁasku s hnutím STAN
představit nějakou další předvolební
koalici KDU-ČSL?
Ano, dovedu. Na krajské úrovni je očekávám, zde existují už mnoho období. Na
celostátní ji nelze vyloučit. Jen se nesmí
uspěchat. My jsme teď v rámci konzervativních stran spolupracovali s SNK-ED,
Konzervativní stranou, Korunou českou
a SMS do evropských voleb. Ale třeba se
dohodne i něco širšího. Anebo také ne.
V zásadě jsou tři možnosti. Půjdeme:
1. sami, 2. s ODS a neparlamentními subjekty (Konzervativní koalice), 3. s ODS
a spojenými TOP09 a STAN (středopravicová koalice). Takové koalice nejsou rozhodně jednoduché, protože se programově
v mnohém rozcházíme. Pak by musely být
asi samostatné kluby, složitá tvorba kandidátek atd., ale úplně vyloučit to nejde. Jsme

Neporozuměli jsme si proto, že jsem ho
bral jako sobě rovného, což ho očividně
iritovalo. Podle něj jsem měl být rád, že
jsem ve vládě, a já neprojevoval ani vděčnost, ani strach. Mám to tak prostě s lidmi
nastaveno.
Tvá návodná otázka je k smíchu. Pomluvy
vůči Marianovi Jurečkovi nebo Danovi
Hermanovi jsou jen jedovatou slinou nenávisti. Po tom, co mu Marian jednou trochu
nešikovně vyšel vstříc, z něj opozice dělala
Babišova vazala, ale brzo se ukázalo, že
to tak ve skutečnosti není. Sám Andrej
Babiš pak byl na Mariana velmi rozezlen,
že neskákal podle jeho not. Daniel se snažil vyjít s každým, ale taky chápal, že to
opravdu má svoje limity. Vodit se nenechal.
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nyní ve fázi pouhé teorie. S ODS máme
mnohé rozdíly, ale bez ní mi to zase vzhledem k volebnímu systému nedává smysl.
Zda by to voliči skousli, těžko říci.
• V jednom rozhovoru jsi zmínil, žes
musel hodně práce přenechat svým spolupracovníkům. Byl dobrý nápad udělat šéfem kabinetu manžela (tehdy) tvé
asi největší ideové oponentky ve vládě,
ministryně práce a sociálních věcí
Michaely Marksové Tominové? Lidovci
se s ní střetávali hlavně nad koncepcí
rodinné politiky a Istanbulskou smlouvou. Je to hodně nestandardní řešení…
Nebyl šéfem kabinetu, ale náměstkem
člena vlády. To, že je něčím manželem,
nic neříká o něm samém. Je to bývalý místopředseda Junior klubu KDU-ČSL a tak
jsem se k němu dostal. Odvedl skvělou
práci. Nevím, proč by to mělo být nestandardní. Zaměstnával jsem i Patrika Bendu,
bratra poslance Marka Bendy, a neřešil
jsem, že je z hnízda ODS, která vůči nám
byla v opozici. Nehodnotím lidi podle
jejich příbuzných, ale podle jejich schopností. Nekádruju jejich původ. To, že mají
manželé různé politické názory, není
výjimkou. I v politice. Dnes máme rozděleny rodiny volbou prezidenta a do sněmovny. A vzpomeňme Kaina a Ábela, to
byli bratři.
• O Istanbulské úmluvě jste se tehdy
s Marksovou hodně pohádali. I přes
sociální sítě a média. Jak ale proběhlo
hlasování na vládě? Je pravda, že proti
jsi byl ty a Marian Jurečka a Daniel
Herman se hlasování zdrželi?
To už nevím, ale v zásadě to vyšlo nastejno.
Někdo možná vidí hrozivý rozdíl mezi NE

D IS KU S E
a ZDRŽEL SE, ale ona to je jen nuance.
Z hlediska přijetí je to jedno. Důležité bylo,
že jsme nebyli PRO, čímž se z návrhu nestal
návrh koaliční, a naši poslanci tak nebyli
pod tlakem hlasovat PRO ve sněmovně.
Svedli jsme důstojný obranný boj a díky
tomu dodnes Istanbulská úmluva není
ratiﬁkována. Podobně jako jsme odpálili
levicově-liberální koncepci rodinné politiky. Přes hysterii progresivistů.
• Když jsme u tvých spolupracovníků, pro lidovce byla značka ODS
vždycky trochu toxická. Ty sis přitom
k sobě vzal lidi od Topolánka: Martina
Schmarcze a Gabrielu Kloudovou. Což
jsou opravdu trochu jiné světy, než je
ten lidovecký. Marně si lámu hlavu, kde
jste k sobě přišli.
Značka toxická není, spíš někteří lidé.
Gábina už členkou ODS není, Martin ani
myslím nebyl, ale to mi bylo jedno. Hlavní
byly schopnosti a loajalita. Jsou to profesionálové, jací tady nebyli k mání. Byli po
vyhazovu od Petra Nečase volní, hledal
jsem někoho k sobě a známí mi je doporučili. Sáhl jsem po nich, protože pro předsedu Evropské rady nepracuje jen tak
někdo. Měli obrovské zkušenosti a kontakty. Gábina byla jednou ze tří lidí, kterým jsem při loučení na sjezdu jmenovitě
poděkoval. Odvedla neocenitelnou práci.

• Hodně ti přirostly k srdci sociální
sítě. Zjevně sis na rozdíl od řady politiků účet sám spravoval a osobně diskutoval. Často se zdálo, že jsi na twitteru
či facebooku skoro pořád. Nekrátil sis
dlouhý čas na zasedání vlády?

jsem tweetnul ten o tom, „jaký je rozdíl
mezi Pannou Marií a současnou matkou?
Žádný. Mladej u ní bydlí do třiceti, a když
něco udělá, je to zázrak.“ Vtip. Nic víc.
Vypukla neadekvátní debata o nedostupnosti bytů v Praze. A tak to máš pořád.

Na sítích jsem byl v autě, ve sněmovně,
před spaním. To je kouzlo chytrých telefonů. Považoval jsem to za nástroj komunikace, což je taky práce politika. Teď
už vidím, že s někým nemá cenu ztrácet
čas. Kdo chce diskutovat, diskutuje, a kdo
ne, uráží a zesměšňuje, troluje. Úroveň
diskuse je nízká. Schopnost pochopení
textu a vtipu je obecně slabá. Naposledy

Rozhovor byl publikován na webu
Konzervativních novin, kterých je
Matyáš Zrno šéfredaktorem.
S Pavlem Bělobrádkem se znají
dlouhá léta, proto si tykají.

Více radikality a zdravého rozumu!
„KDU-ČSL má dobrý program i lidi.
Obojí ale neumí prodat – anebo nám
společnost nepřeje.“ S každými ne zcela
úspěšnými volbami tomuto konstatování věřím méně. Nechceme nikoho
naštvat, držíme se při zdi a máme svých
5 %. Co s tím? – ptá se Jan Mazanec
z Vysočiny.

bez opory v autoritách a s podkopanými
základními pilíři (rodina, smysl života,
profese, národ) v přetechnizovaném globálním světě potřebuje a co mu škodí.
Například rozumný rodič malých dětí
rozumně reguluje přístup svých ratolestí
k počítačům. Přesto se počítače dál „lifrují“ do škol. Nikdo nemá odvahu říct, že
v této míře našim dětem škodí.

Pojmenovat a pochopit realitu
Opravdu radikální řešení
Západní společnost je v krizi. Navzdory
míru a materiálnímu zabezpečení dnes
mnozí postrádají bezpečí, řád a smysl
života. Pánové Babiš, Okamura či Zeman
jen zesilují jejich první obavy a frustrace.
Za strachem z uprchlíků, za infantilními
představami o ideálním světě či za zlými
výkřiky na sociálních sítích ale stojí něco
hlubšího. Elementární rozčarování z chaotického vývoje světa.
Právě my, členové hodnotové strany,
bychom jako první měli říkat, co člověk

My ale stále řešíme preference a bojíme
se, jak by co kdo přijal. Jsme stranou „mírného pokroku v mezích zákona“. Už jsem
zmínil téma zákazu mobilů ve škole (jako
ve Francii), kdy by to učitelé asi uvítali,
ale my se bojíme, že nás označí za nepřátele pokroku. Kroužíme i kolem plošné
inkluze, genderu, adopce dětí homosexuály. Přitom tyto věci řada lidí cítí stejně
jako my. Stačí je říkat nahlas – s úctou
k těm, jichž se to týká, moudře a přesvěd-

čivě. Populismus je říkat věci vulgárně,
vytržené ze souvislostí a vychytrale.
KDU-ČSL by měla být více alternativní
a radikálnější. Být radikální znamená jít
ke kořenům. Apelujme na zdravý rozum
a zastávejme se těch, kdo to potřebují.
Může to vzbudit nevoli, ale věřím, že se
k nám lidé připojí, byť budou jiní než naši
tradiční voliči – ti, kdo už jdou sami proti
proudu.
Můžeme podporovat manuální práci
oproti honbě za tituly. Omezovat automobilovou a leteckou lobby. Více zdanit
zábor půdy. Žádat pevnější mantinely ve
školství. Preferovat živočišnou výrobu.
Omezovat dotace. Atd. Skeptik řekne, že
s takovými „bombami“ spadnou lidovci na
3 procenta. Záleží, jak se podají. Musíme
mít jasný cíl: budoucnost našich dětí.
K čemu další obchvaty, když se nerodí děti,
které po nich budou jezdit? K čemu nové
supermarkety, když nebudeme potravinově soběstační?
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DISKUSE

Kreativní obhajoba
klíčových témat
Jak tato témata zvedat v éře selfíček, emocí,
povrchní vzdělanosti? A ve chvíli, kdy jsme
v opozici? Vyberme si klíčová témata a ta

kreativně hajme. Snaha pojmout vše,
nikoho neurazit a jít s mainstreamem se
utopí v banálních gestech. Je třeba šetřit
síly. Nemá smysl chodit do pořadu Máte
slovo! ani mít billboardy u Tesca, kde neděle
tráví lidé, pro něž je demokracie jen „barák,

„Zachraňuju
lidovce!“
Druhý text do diskuse, kam bychom
měli orientovat své schopnosti a síly,
sepsal František Černín z Brna. Fandovy
texty plné nadsázky a humoru – někdy
velmi mrazivého – provokují: k myšlení
a k akci.
Sedím doma večer u notebooku a zachraňuju přes facebook s kamarády lidovou
stranu.
Manželka do toho sice přišla s tím, že jsem
nechal bordel v předsíni a kdy že uklidím
balkón (o roky plánované rekonstrukci
bytového jádra se naštěstí nezmínila).
V duchu tradiční rodiny jsem řekl „hm“
a dělal jsem, že o těch komunálních volebních novinách (tam, kde má stát kočárek),
o letácích z eurovoleb a o oblečení v předsíni NIC NEVÍM.
Večer pokročil a já se vrátil k původní činnosti. Možná je to tím, že jsem mudla.
Čtenáři Harryho Pottera už vědí. Jako lidovec jsem se totiž nenarodil. Po večerech
tak někdy místo pořádné práce přemýšlím
nad tím, proč mám pocit, že nějak přešlapujeme na místě. Jako bychom šlapali zelí,
ale zelí to není – možná vodu šlapeme.
Mám stavy zápalu, kdy si píšu do sešitu
moudra, co by se mělo dělat a tak.
Mám tam otázku – „Co by bylo, kdyby lidovci

nebyli?“ – a několik humorných odpovědí
o snížené konzumaci řízků s bramborovým
salátem, složitých konstrukcí o tradiční
rodině – a pak taky nic. Mám tam napsaný
„nic“ – a z toho mám strach.
Taky jsem si napsal další otázky: „Koho
vlastně zastupujeme?“
Pak jsem musel jít zabíjet komáry, kteří se
přemnožili po bouřce a vlétli nám do bytu
oknem, které jsem nezavřel. Teď jsou na
zdích ﬂeky, já nedokázal najít kloudnou
odpověď a ještě su naštvanej.
Chtěl bych znát odpovědi. Nechci, aby mě
poštípali v noci komáři. A když se mě kamarád na nějaké svatbě zeptá: „Proč tu vlastně
ti lidovci jsou, když nepočítáš to, že chodí do
kostela?“ tak chcu vědět, co mu mám říct.
Umím vymyslet křesťanské hodnoty a tra-
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bourák a pivo v plechovce“. Proti penězům,
síle a nenávisti je třeba jít klidem, odvahou
a hlavou. Zaměřme se na lidi, o jejichž přízeň stojíme. Tvrdě demaskujme fígle, jako
jsou školní obědy zdarma nebo právo volit
od 16 let.
Buďme více antikonzumní. Možná právě
tenhle důraz může sjednotit liberálnější
a konzervativnější část partaje. Lidé se
zdravým rozumem si pak začnou vážit
strany, která „čte dnešní svět“ a bez obav
o aktuální preference pravdivě říká, co
lidem pomáhá a co jim škodí. Věřím, že
odvážné oslovení lidí, kteří umí rizika
dneška zhodnotit rozumem a hledat tvůrčí
řešení, se vyplatí. Věřím
totiž, že jich bude přibývat.
Jan Mazanec
tajemník OV KDU-ČSL
Pelhřimovsko

diční rodinu a doufám, že neprokoukne, že
obojí jsem přečetl v lidovecké brožuře z roku
1925 a nevím, co to znamená.
Mohlo by to být jinak? Že bychom udělali
nějakou tlustou čáru za všemi těmi nálepkami, samoživitelkami, obsesemi a vším,
co na sobě máme. Že bychom třeba začali
řešit konkrétní problémy lidí a míň kázali.
Jen úplně nevím, jestli to zvládnou naše
stoletý struktury vygenerovat samy na
všech těch komisích a radách a výročních
schůzích (tam chlebíčky máme!).
O to víc by bylo dobré si po večerech psát,
co mají lidovci dělat. Že tady je úplně nová
situace kvůli všem těm internetům a osobním údajům. Že podle lidí pravda už není
a nemá cenu. Že se moji kamarádi v mým
věku baví jenom o hypotéce a bydlení
a další o tom, jak ty děcka zvládnou rozvézt do škol a školek. Že vysychají potoky
a lesy. A že je smutno, když člověk umře
sám v nemocnici a není se kde rozloučit.
Chcu moderní křesťansko-demokratickou
stranu, která má prst na tepu doby. A když
to jinak nepůjde, tak to vymyslíme třeba
u piva. A tam to sepíšeme na ušmudlanej
papír a třeba z toho něco bude. Myslím to
vážně, je nás v té straně hromada, tak to
by bylo, abychom nedokázali najít nové
odpovědi, který nás dají výš než těsně nad
pět procent.
Jinak tu budu sedět stejně jako vy a zase
nestihnu uklidit tu předsíň.
František Černín
zastupitel MČ Brno-Černovice
a volební manažer brněnské KDU-ČSL

2009 A 2019
Zisky KDU-ČSL
počet hlasů
zisk:
mandáty:
volební účast:

2009
180 451
7,64 %
2
28,22 %

2019
171 723
7,24 %
2
28,72 %

MSL
2009

2019

7,36 %

8,59 %

19 128 hl. 19 868 hl.
účast
25,70 %

OLM
2009

2019

12,05 %

9,42 %

účast
23,76 %

16 959 hl. 12 646 hl.
účast
27,01 %

účast
26,42 %

ZLN

JHM
2009

2019

13,22 %

11,70 %

2009

2019

15,75 %

15,11 %

21 052 hl. 20 212 hl.
účast
27,79 %

účast
28,34 %

35 727 hl. 32 556 hl.
účast
28,64 %

účast
29,54 %

Poznámka: Srovnáváme výsledky eurovoleb z let 2009 a 2019,
protože můžeme při téměř stejné volební účasti sledovat dlouhodobé tendence v chování voličů v daných regionech.
Poděkování za přípravu dvojstránky:
Adéla Vyskočilová.

Kraj

Počet preferenčních hlasů

PHA
1.
2.
3.

Svoboda Pavel Doc. JUDr. Ph.D., D.E.A.
Okamura Hayato Mgr.
Zdechovský Tomáš Mgr.

2 748
2 314
2 251

STČ
1.
2.
3.

Zdechovský Tomáš Mgr.
Svoboda Pavel Doc. JUDr. Ph.D., D.E.A.
Šojdrová Michaela Ing.

1 772
1 600
1 204

JHČ
1.
2.
3.

Talíř František Bc.
Zdechovský Tomáš Mgr.
Svoboda Pavel Doc. JUDr. Ph.D., D.E.A.

2 098
1 023
1 013

PLZ
1.
2.
3.

Zdechovský Tomáš Mgr.
Svoboda Pavel Doc. JUDr. Ph.D., D.E.A.
Šojdrová Michaela Ing.

811
595
440

KVA
1.
2.
3.

Zdechovský Tomáš Mgr.
Svoboda Pavel Doc. JUDr. Ph.D., D.E.A.
Šojdrová Michaela Ing.

221
206
151

ULA
1.
2.
3.

Zdechovský Tomáš Mgr.
Svoboda Pavel Doc. JUDr. Ph.D., D.E.A.
Šojdrová Michaela Ing.

423
369
342

LIB
1.
2.
3.

Zdechovský Tomáš Mgr.
Svoboda Pavel Doc. JUDr. Ph.D., D.E.A.
Talíř František Bc.

562
378
288

HKR
1.
2.
3.

Zdechovský Tomáš Mgr.
Svoboda Pavel Doc. JUDr. Ph.D., D.E.A.
Šojdrová Michaela Ing.

2 603
1 038
938

PAR
1.
2.
3.

Zdechovský Tomáš Mgr.
Šojdrová Michaela Ing.
Svoboda Pavel Doc. JUDr. Ph.D., D.E.A.

2 465
1 362
1 326

VYS
1.
2.
3.

Zdechovský Tomáš Mgr.
Svoboda Pavel Doc. JUDr. Ph.D., D.E.A.
Šojdrová Michaela Ing.

2 759
1 716
1 586

JHM
1.
2.
3.

Svoboda Pavel Doc. JUDr. Ph.D., D.E.A.
Šojdrová Michaela Ing.
Suchý Jaroslav Mgr.

4 160
4 055
3 691

OLM
1.
Šojdrová Michaela Ing.
2.
Svoboda Pavel Doc. JUDr. Ph.D., D.E.A.
3.
Zdechovský Tomáš Mgr.

2 107
1 738
1 709

ZLN
1.
2.
3.

Šojdrová Michaela Ing.
Svoboda Pavel Doc. JUDr. Ph.D., D.E.A.
Benešík Ondřej Mgr.

5 424
2 684
2 491

MSL
1.
2.
3.

Zdechovský Tomáš Mgr.
Svoboda Pavel Doc. JUDr. Ph.D., D.E.A.
Šojdrová Michaela Ing.

2 323
2 250
2 220

O S O B N O S T I N A K A N D I D ÁT C E

Čím zaujali? A jaké výzvy před nimi stojí?
2.  1. / Tomáš Zdechovský

10.  6. / Hayato Okamura

24 823 hl. (14,45 %)
Zlato mezi europoslanci KDU-ČSL dobyl
muž, který je hodně vidět jak v médiích
a veřejném prostoru, tak na stovkách debat
napříč obcemi po celé republice. Vítězství
mu přinesla dokonale zorganizovaná kontaktní kampaň. Výzvou pro něj bude obhajoba a koncepční prosazování celoevropských témat, což je jiná disciplína než konkrétní kauzy jednotlivců.

7511 hl. (4,37 %)
Neúnavný a noblesní muž jezdící křížem
krážem po republice. To je Hayato. Mluvil
jasně, z kandidátů asi nejjasněji o ruském
úsilí vnitřně rozdělit EU a o nutnosti posílit vazbu k NATO i evropské sjednocování.
Věrohodně vyzdvihoval stabilitu a mírové
uspořádání v rámci EU. Hayato postupně
stoupá – a měl by kandidovat dál, jako
Fanda Talíř.

3.  2. / Michaela Šojdrová

4.  7. / Jaroslav Suchý

22 649 hl. (13,18 %)
Stříbro brala zkušená moravská politička
s věrným jádrem voličů. Statečným počinem byla její obhajoba dětí v utečeneckých táborech. Míša ukázala, že realismus
v otázce migrace se nevylučuje s milosrdným přístupem, a to i v exponované předvolební době. Novou výzvou pro ni bude
účast v zemědělském výboru EP.

5208 hl. (3,03 %)
Moravsky nápaditá, i když územně omezená osobní kampaň. Autenticita a solidnost. Důraz na sport, který kupodivu v lidovecké komunikaci mnohá léta chybí. Sport
je fenomén, který je tmelem společnosti. Je
to téma prostupující komunální i celostátní
politikou. Pokud se Jaroslav při příští kampani více odváže (a místo dvojitého salchowa skočí skok trojitý), soupeři se mají
čeho bát!

1.  3. / Pavel Svoboda
21 821 hl. (12,70 %)
Europarlament přišel o respektovaného
odborníka na evropské právo a znalce
evropských institucí. Pavel v kampani nevyužil naplno své silné zbraně. Má zdravě konzervativní kořeny a ovládá skvěle bonmoty.
Tak jako on umí mluvit stručně a výstižně
málokdo. Hodně štěstí na dalších cestách!

4396 hl. (2,55 %)
Přišel a pomohl. Škoda, že ho poslední
dobou ve veřejném prostoru tolik neslyšíme. Formulační talent i mentální kapacitu má velkou, bylo by hřích ji nevyužívat.

6.  4. / František Talíř

7.  9. / Lukáš Curylo

9757 hl. (5,68 %)
Na jihu Čech se zrodila politická hvězda.
Ano, rodinná politická tradice má jistě
vliv... Ale uměl-li někdo zúročit v kampani
evropská témata, byl to Fanda. Důraz na
životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj, na vzdělání i na křesťanské kořeny
a květy Evropy. Františku, zůstaň a kandiduj – třeba do Poslanecké sněmovny!

2812 (1,63 %)
Ředitel Charity patří k těm, jejichž jméno
by zdobilo úplně všechny kandidátní listiny. Díky za pomoc a hodně štěstí v každodenní politice v Moravskoslezském kraji.

28.  5. / Daniel Herman
8459 hl. (4,92 %)
Kontaktní kampani přišel na chuť bývalý
ministr kultury Daniel Herman. Bytostný
humanista, vynikající rétor, obhájce smíření mezi středoevropskými národy
a podporovatel rozumné evropské integrace založené na křesťanských kulturních
kořenech. Nemáme lepšího obhájce česko
-německého smíření! Važme si toho.
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5.  8. / Ondřej Benešík

20.  10. / Zdeňka Rybová
2567 (1,49 %)
Umístění místopředsedkyně Hnutí pro
život na listinu KDU-ČSL bylo překvapením. Sluší se poděkovat za více než 2500
hlasů těch, kdo jí dali kroužek, protože
ji znají. Zda to bylo moudré, zda více
voličů přilákala, než odradila, ale nikdo
neví. Víme, kolik užitečného dělá v projektu „Nesoudíme, pomáháme“. Proﬁluje
se však jako častá kritička KDU-ČSL a zároveň nekritická obdivovatelka národněkonzervativních formací typu Trikolóra.
Jde to dohromady?

E V R O PA ! E V R O PA !

Tomáš Zdechovský:
Ostuda a kocovina
jménem Babiš

tém pod vládou ANO a ČSSD prožívá nejhorší časy za posledních 30 let. Ochota
lidí pracovat v sociálních službách klesá,
nejen kvůli platům. Pocit nejistoty vede
lidi k zamyšlení, zda mají v sociálních službách i nadále pracovat. Řada lidí se rozhoduje, že ne. Nevidí tam perspektivu.
Z Babiše se vyklubal nepříliš schopný
manažer, ale všeho schopný politik, který
se neštítí lhát a podvádět. Řada lidí začala
pochybovat o tom, že dokáže stát řídit jako
ﬁrmu a zatočí s korupcí. Nezatočí. Kvůli
neschopnosti vidět souvislosti, kvůli trestnímu stíhání a dalším problémům dostává
Česko mimo zájem investorů a demokratických politiků. A to poškodí naše zájmy
na mnoho let dopředu.

Michaela Šojdrová
Klidnou silou i v EP
Kdo si myslel, že s Andrejem Babišem přijde záchrana proti podvodníkům a tunelářům, hluboce se mýlil. Lépe už bylo. Už
před čtyřmi lety jsem říkal, že pan Babiš
si bude muset vybrat – buď bude politikem a prodá své ﬁrmy, nebo přestane brát
dotace, nebo zůstane podnikatelem. To on
ale nechtěl slyšet. Audit Evropské komise
moje slova potvrdil. Nelze slučovat politickou, mediální a ekonomickou moc. To pak
demokracie přestává být soutěží a stává
se vládou oligarchů, kteří si mohou dovolit cokoliv.
Ze dvou auditů Evropské komise (DG
EMPL a DG REGIO), které přišly do
ČR, vyplývá, že Andrej Babiš je od léta
2018 ve střetu zájmů. Česko může přijít
o stovky milionů proplacených jeho holdingu Agrofert. Ten získával dotace i v případech, které byly velmi sporné (například domnělé dotace na „inovace“). Audit
DG AGRI se týká střetu zájmů premiéra
i ministra zemědělství Tomana (za ČSSD).
I když bude premiér nastokrát tvrdit, že
o nic nejde, pozastavení evropských dotací
pro jeho ﬁrmy může mít katastrofální
důsledky. Babiš a celý jeho holding totiž
přichází o to nejcennější, co má: dobré
jméno. 2 miliardy korun vrácených na
dotacích ho asi nezruinují. Ale fakt, že
jeho společnosti zřejmě podvádějí při udělování dotací, je na citlivých evropských
trzích velkou komplikací. Babiš přestává
být vnímán jako motor. Stává se kocovinou spojenou s obrovskou bolestí hlavy,
která nás bude trápit ještě hodně dlouho.
Například sociální oblast. Je skvělé přidat 900 Kč důchodcům. Jenže o seniory
se nemá kdo starat, protože sociální sys-

• Jak se proměnilo složení Evropského
parlamentu?
Hodně. Mnoho mých dobrých kolegů
a přátel bohužel odchází. Evropská lidová
strana (EPP) ztratila v Itálii a ve Francii,
přesto zůstane největší silou v Evropském
parlamentu. Vyhrála v 18 zemích EU
a bude mít kolem 180 křesel. V Česku získala EPP 5 mandátů (3 TOP09/STAN a 2
KDU-ČSL). Relativní síla EPP se ještě zvýší
po brexitu.
• Jaké hlavní trendy vidíte?
Proevropské síly získaly více hlasů, než
se čekalo. Populisté sice získali více křesel než před 5 lety, ale tsunami extrémní
pravice se nekonala. Zčásti i díky tomu, že
tyto volby zaznamenaly nejvyšší volební
účast od roku 1994. To je pozitivní zpráva,
svědčící o rostoucím zájmu občanů o EU.
Celoevropské výsledky korespondují se
situací v České republice. I zde se zvedla
účast, i zde vyhrály proevropské strany.

I v Česku velmi rezonovala ekologická
témata. Na to budeme muset více reagovat. Sama se chci ekologii věnovat v souvislosti se zemědělstvím, ochranou krajiny
a přírodních zdrojů.
• Co říkají v Evropě na Babišovy
problémy?
Potřebujeme premiéra, který bude respektovaný. Babiš se v Evropě necítí tak sebejistý, jak to interpretuje v České republice.
Nedovedu si představit, jak vážně budou
brát prezident Macron nebo kancléřka
Merkelová premiéra, který čelí tak vážným obviněním.

Pavel Svoboda
s noblesou
Dámy a pánové!
Je po volbách. Nejprve mi dovolte,
abych poděkoval všem voličům bez
rozdílu, nejen těm, kteří podpořili
KDU-ČSL nebo mě osobně. Voliči,
kteří přišli k urnám, přijali svou
občanskou odpovědnost za další vývoj
naší vlasti. Za to jim upřímně děkuji.
Tito voliči zároveň rozhodli, že KDUČSL bude mít, stejně jako v minulém volebním období, své zastoupení
v Evropském parlamentu. A protože
lidovci patří do jeho nejsilnější frakce,
mohu všem zaručit, že váš hlas bude
rozhodně slyšet. V konečném součtu
se ale ukázalo, že někteří mí kolegové
z kandidátní listiny dokázali oslovit
voliče lépe než já. Ke zvolení jim blahopřeji: mají moji plnou podporu,
a když budou chtít, rád jim pomohu
zkušenostmi, které jsem získal jako
předseda právního výboru europarlamentu. Bylo mi ctí být lídrem kandidátky KDU-ČSL. Děkuji.

Pavel Svoboda,
26. 5. 2019
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S P O R O E U TA N A Z I I

P R O PA L I AT I V N Í P É Č I A P R O T I E U TA N A Z I I
Šárka Jelínková
KDU-ČSL nesouhlasí se
snahami uzákonit eutanazii. My lidovci chceme
chránit život člověka ve
všech jeho životních etapách. Jsme přesvědčeni, že základním posláním zdravotníků je léčit a pomáhat. KDU-ČSL už
pracuje na přípravě zákona o dlouhodobé paliativní a hospicové péči, který má
být tím správným krokem. (29. 5. 2019)

Eutanazie
do hospiců?
Nikdy!
V Parlamentu znovu vzniká návrh zákona
na legalizaci eutanazie. Navrhovatelka,
poslankyně ANO Lenka Procházková,
je mohutně kritizována za svůj návrh,
aby se eutanazie prováděla v mobilních
nebo i kamenných hospicích, tedy mimo
nemocnice. Několik institucí k tomu
vydalo společné prohlášení.
Argumentaci paní poslankyně „považujeme jako zástupci lékařské odbornosti paliativní medicíny, hospicové péče
a zástupci mobilních hospiců za nepřijatelnou, protože vychází z nepochopení role
paliativní medicíny a kamenných i mobilních hospiců. Paliativní péče je přístup
zaměřený na zvyšování kvality života pacientů a jejich rodin v situaci, kdy je jejich
nevyléčitelná nemoc v pokročilém nebo
terminálním stádiu. V hospicích život pacientů ani nezkracujeme, ale ani neprotahujeme, tj. zásadně odmítáme provádět
eutanazii, ale zároveň odmítáme i „marnou léčbu“, která jen neefektivně protahuje utrpení nemocného. Tišení bolesti,
mírnění tělesného a duševního utrpení
a zachování důstojnosti pacienta nejsou
o nic méně léčbou, než je léčba kurativní. Paliativní péče je proto vhodným
doplněním léčby, jejímž hlavním cílem
je ovlivnit pacientovo základní onemocnění. Paliativní a kurativní léčba mohou
být poskytovány současně. Všem lékařům
jde především o pacientův život v přijatelné kvalitě a je jedno, jestli lékař působí
v nemocnici, ambulanci nebo kamenném
či mobilním hospici.
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Základní funkcí hospiců je poskytovat
takovou péči, aby pacient, který si to přeje,
mohl dožít v domácím prostředí (mobilní
hospic), případně obklopen svými blízkými v kamenném hospici. Jde o profesionální, odbornou a komplexní péči o pacienta a jeho rodinu, kterou zajišťuje multidisciplinární tým. Tým se skládá z vysoce
kvaliﬁkovaných lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, psychologů,
duchovních a dobrovolníků a pacientovi
a jeho rodině poskytuje péči 24 hodin,
7 dní v týdnů. Všem pracovníkům hospiců jde především o kvalitu a důstojnost
života pacienta s těžkou nemocí až po přirozenou smrt.
Úvaha, že by hospice měly být vykonavateli eutanazie, protože v hospicích se
na rozdíl od nemocnic „neléčí“, je v příkrém rozporu se základním smyslem paliativní péče.
Robert Huneš

Ondřej Sláma
Česká společnost paliativní
medicíny ČLS JEP
Ilona Burdová
Česká společnost
hospicové péče ČLS JEP
Monika Marková
Fórum mobilních hospiců
Robert Huneš
Asociace poskytovatelů
hospicové paliativní péče

Eutanazie
v balíčku
„Důstojná smrt“

Takzvaná důstojná smrt je vnímána
jako ukončení života na vlastní žádost.
Argumentuje se nezvladatelnou bolestí
nemocného, nechutí dál žít a snášet útrapy
nemoci. Umírající nám připomíná, že i my
jsme smrtelní a jednou přijde i náš čas, abychom tento svět opustili. Řada organizací
se snaží zlepšovat péči o umírající, pracuje
s pozůstalými, ale celkově se naše společnost tohoto tématu bojí. A čeho se bojím,
od toho je lépe utéci nebo to třeba skrýt
pod rouškou zákona, který otevírá umírajícím tuto možnost ukončení života. A ještě
se u toho tvářit, že si to nemocný sám přál.
Zkušenosti s umírajícími a se zaměstnanci
hospiců říkají, že více než fyzické bolesti
a utrpení trápí umírající nezájem a ztráta
sociálních vztahů. Umírající nepotřebuje jen tišící medikamenty, ale zejména
zájem svých blízkých a svého
okolí. Odvolávání se na to, že
eutanazie funguje v jiných
zemích (Nizozemí, Belgie či
Oregon), pro mě nejsou argumentem pro to, že je to dobře.
Pavla Golasowská
Napsáno již v roce 2016.

NAŠI POSLANCI

Jiří Mihola píše: „Významné dny mají
spíše symbolický charakter. Na rozdíl od
státních a jiných svátků jsou pracovní.
K jejich rozšíření došlo loni. Schváleny
byly: 18. červen jako Den hrdinů druhého odboje a 9. březen jako Den památky
obětí vyhlazení terezínského rodinného
tábora v Osvětimi-Březince. Památný den
Sokolstva připadá na 8. říjen.“ Mihola také
navrhl, abychom si 29. srpna připomínali
„Památný den Orelstva“. K menší změně
došlo i v názvu státního svátku 17. listopadu. Na žádost samotných studentů zní:
„Den boje za svobodu a demokracii a mezinárodní den studentstva“.

DĚTSKÉ EXEKUCE
– nemáme ruce v klíně

Mihola: Ať se 21. srpna
připomínají oběti
invaze 1968
Na návrh poslance Jiřího Miholy se poslanecké kluby (kromě KSČM) shodly na tom,
aby se 21. srpen stal významným dnem
jako „Památný den obětí invaze a následné
okupace vojsky Varšavské smlouvy“. Pod
návrhem stojí jména 90 poslanců. Diskuse
v českém Parlamentu eskalovala poté, co

se v ruské Státní dumě objevil návrh, aby
byl sovětským vojákům okupujícím v roce
1968 Československo přiznán statut válečných veteránů. Noc z 20. na 21. srpna 1968
patří podle Jiřího Miholy „k nejtragičtějším
datům československé moderní historie“.
V odůvodnění návrhu se píše: „Bezdůvodný
vpád vojsk Varšavské smlouvy znamenal
konec demokratizačních a humanistických snah o reformu socialistického systému v Československu a značné oběti na
životech nevinných civilistů.“

Za bydlení
dostupnější
Ve srovnání s dalšími evropskými státy je u nás
skoro nejhůře dostupné bydlení. Uvažujete-li
o koupi vlastního bydlení, stačí vám průměrně
„jen“ jedenáct ročních platů. Bytová krize je
na vrcholu. Dostupné bydlení je přitom důležité pro mladé rodiny (děti nevychováte v bytě 1+1), pro maminky samoživitelky i pro seniory (za léta práce pro děti,
vnoučata i stát). Senioři ovšem nemusí bydlet sami. S léty ztrácejí známé a kamarády, s nimiž se dříve radovali a sdíleli. Proto je dobrou myšlenkou nájemní dům
pro seniory, kde najdou nové přátele.
Dnes a denně se setkávám s lidmi, kteří na vlastní bydlení nedosáhnou. Nepotřebují
sociální byty. Potřebují domov, zázemí, na vlastní bydlení ale nedosáhnou. Je rolí
obcí a státu, aby jim ho poskytly. KDU-ČSL se nevymlouvá na to, že je v opozici,
a pracuje. Po dialogu s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou se nám podařilo prosadit navýšení peněz na výstavbu nájemního a sociálního bydlení. Tento
krok povede doufám k částečné nápravě současného stavu.
Je na obcích, na co peníze z programu výstavby využijí. Mohou nájemní byty stavět na zelené louce, přistavět nebo zrekonstruovat. Program umožní stavět byty od
23 do 120 m2. Věřím, že se starostové této příležitosti zhostí co nejlépe, aby jejich
obce vzkvétaly a aby byli spokojení jejich občané.
Jan Bartošek

Ke konci března 2019 bylo v ČR vedeno
3476 exekucí proti nezletilým, z toho
2200 proti dětem mladším 15 let. Jak
to, že tak nehumánní byznys u nás vůbec
existuje a prosperuje? Jak to, že velmi
dobře živí i známé advokátní kanceláře? KDU-ČSL spolu s dalšími poslanci
v Poslanecké sněmovně přichází s návrhem novely Občanského zákoníku.
Zodpovědnost za dluhy dětí a nezletilých by měla přejít, logicky, na rodiče.
Zatížit dětství a dospívání člověka takovým balvanem je fatální.
Silný jedinec se může se situací nějak
porvat a dluh léta splácet. Ale kolik
takových je? Kolik spíše nerezignuje
a nedostává se do spirály dalších problémů? A ty problémy se pak stávají
problémy celé společnosti, nás všech.
Další věcí je postup daných orgánů
a soudů. Skutečně využívají všechny
možnosti, než mladistvým dlužníkům
zmrazí účty? Jsou děti řádně zastupovány? Říkáme, že děti jsou naše budoucnost. Máme zde však tisíce dětí, jejichž
budoucnost je značně nejistá. Naše
budoucnost. Neblahý zvyk státu hojit
se na těch nejzranitelnějších je poměrně
rozšířený. To musí skončit.
Jan Bartošek
předseda poslaneckého
klubu KDU-ČSL
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PRO LEPŠÍ ŽIVOT VE MĚSTĚ

Co dělat, když se z aut stanou vraky?
KDU-ČSL podporuje novelu zákona
o pozemních komunikacích, která může
zejména ve městech přinést až tisíce
nových parkovacích míst. Parkovací
místa zabírají autovraky, jež stojí
dlouhé měsíce na tom samém místě
a nejsou schopné provozu na pozemních komunikacích.
Jejich odtažení brání současná podoba
zákona. Díky úsilí senátorky Renaty
Chmelové ze senátorského klubu KDU-ČSL
a nezávislí je na stole novela zákona, která
tuto neudržitelnou situaci může vyřešit.
„Současná legislativa neříká přesně, které
vozidlo lze považovat za autovrak. To komplikuje práci silničním správním úřadům
a ulice velkých měst se stávají odstavištěm
nepojízdných aut. Navrhla jsem změnu
zákona a projednala ji s bývalým ministrem Ťokem. V Praze se díky tomu můžou
uvolnit tisíce parkovacích míst,“ uvádí
Chmelová. Jádrem jejího návrhu je zákaz
odstavování na pozemních komunikacích
pro vozidla, která mají více než 6 měsíců
propadlou „technickou“.
Případné tvrdé dopady takové úpravy
zjemňuje pozměňovací návrh poslance

Mariana Jurečky: „Někteří lidé mohou
ležet v nemocnici, jiní v léčebně dlouhodobě nemocných, další pobývají v zahraničí. Může se stát, že nebudou schopni
reagovat na výzvy vlastníka komunikace.
KDU-ČSL navrhuje, aby vlastník pozemní
komunikace oznámil rodinným příslušníkům provozovatele vozidla (v přímé
linii a starším 18 let) místo, kde je možné
vozidlo vyzvednout, pokud si ho provozovatel nevyzvedl po prvních upozorněních. Provozovatel by pak měl mít další
3 měsíce na vyzvednutí vozidla,“ upřesňuje Jurečka.
(red a kdu.cz)

Když budeme moci
odstraňovat
vraky, získáme...

✓ vyšší možnost zaparkovat
poblíž svého bydliště

✓ více parkovacích míst
na parkovištích

✓ lepší práci úředníků,
kteří jsou nyní bezradní

✓ lepší vymahatelnost práva

Hladík: Zelené střechy a dešťovku pro Brno!
odteče do kanálu, je promarněná příležitost. Vodohospodáři a ekologové se snaží
pozdržet a zpomalit vodu v přírodě, aby
měla čas se vsáknout. To je celospolečenské úsilí, společnost se ovšem skládá
z jednotlivců a i ti mohou pro své životní
prostředí něco udělat, byť je to jen drobnost,“ říká 1. náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL). Žádosti
o dotace začaly být podávány 1. 6. a uzavřou se k 30. 11. 2019.
■ 25. 4. / Brňané můžou od června
žádat o podporu v rámci dvou nových
dotačních programů: „Zeleň střechám“
a „Nachytej dešťovku“. Město podporou vytváření zelených střech a využívání srážkové vody reaguje na změnu
klimatu i na poptávku Brňanů.
Zeleň ve vnitroblocích (podporovaná
již nyní), zelené střechy a využití srážkové vody vedou k vyššímu pobytovému
komfortu občanů. Zároveň se tím chrání
životní prostředí. „Voda, která po dešti
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Zelené střechy
Zelené střechy působí přímo v místě
vzniku srážkových vod. Zadržená voda se
pomalu spotřebovává pro lokální ochlazení blízkého okolí. Je-li v dané lokalitě
zelených střech víc, zlepšuje se tím mikroklima celých uličních celků. Brno je prvním městem v republice, které tímto způsobem motivuje a podporuje stavitele na
svém území. Výše dotace se bude odvíjet
od osoby žadatele a od typu zelené střechy a bude mezi 900 a 1400 Kč na m2.

Žadatel obdrží příspěvek i na odborný
posudek spojený s realizací zelené střechy (až 10 000 Kč).

Využití srážkové vody
Základním cílem programu je motivovat vlastníky i stavebníky obytných domů
v Brně k udržitelnému a efektivnímu
hospodaření s vodou. Sníží se tak množství odebrané pitné vody z povrchových
a podzemních zdrojů. Prakticky jde o sběr
srážkové vody pro zalévání zahrady či
splachování WC. Žadatelům o dotaci
město přispěje částkou ve výši 50 % příspěvku již poskytnutého Státním fondem
životního prostředí. Žadatel na území
Brna tak může pro svůj projekt získat až
75 % potřebných prostředků. O dotaci
mohou požádat i ti, kdo svůj projekt realizovali s pomocí SFŽP už v roce 2018.
Více info: www.brno.cz/ozp
(„Oddělení motivačních programů“),
www.ekodotace.brno.cz

PROGRAMOVÉ INSPIRACE

V Krupce spolupracují „měšťáci“ se záchrankou
Zajištění bezpečnosti v ulicích města.
Pomoc občanům v nejrůznějších situacích. A také více než stovka zásahů
u případů, kde šlo o život. To je vizitka Městské policie Krupka, která je ve
spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje špičkou
v poskytování první pomoci.
Profesionální práci krupských strážníků
ocenil v prostorách Poslanecké sněmovny
osobně i člen Výboru pro bezpečnost Jan
Bartošek. „Když jde o záchranu lidských
životů při zástavě srdce, při náhlých mozkových příhodách nebo těžkých zraněních, kdy se počítá každá minuta, je vaše
práce neocenitelná. Přijměte mé uznání
za to, co pro spoluobčany v Krupce děláte. Spolupráce mezi vaší městskou policií
a záchrannou službou není samozřejmostí. Jste vynikajícím příkladem pro ostatní
města v Česku,“ uvedl Jan Bartošek.
Na území Krupky funguje v rámci projektu „Chráníme to nejcennější“ unikátní systém, který dokáže zkrátit dobu poskytnutí první pomoci o cenné minuty.
Podstata tkví v tom, že navigační aplikace městských strážníků a záchranné služby jsou propojené. Operační středisko záchranné služby vyšle přímo do navigačního systému městské policie konkrétní adresu, kde je potřeba zasáhnout či poskyt-

Rostislav Kadlec první zprava

nout neodkladnou pomoc. „Dříve docházelo k zmatečným situacím, kdy se například při zásahu omylem zaměnila čísla
popisná a orientační, což v kritické situaci prodlužovalo dojezd našich hlídek.
Tento problém je dnes odstraněn. Systém
je plně funkční i v horském terénu nad
Krupkou,“ říká k praktickému využití ředitel Městské policie Krupka Jiří Petrák.
Dispečink záchranné služby má díky propojení systémů a mapových podkladů
přehled o pohybu vozidel krupské městské policie, a může tak k místu zásahu
vyslat hlídku strážníků, která je nejblíž.
Když je přijata výzva k poskytnutí první
pomoci, operační středisko záchranné
služby vyšle svoje záchranáře a strážníky městské policie k pacientovi v podstatě ve stejný okamžik. Protože ale záchra-

náři zdravotnické služby vyjíždějí z Teplic, zatímco hlídky policie v Krupce se
pohybují na území města, jsou strážníci u pacienta přirozeně dříve. Hlídky disponují pro případ srdeční zástavy deﬁbrilátorem a mohou ho použít už před příjezdem záchranářů. Systém provozuje
město Krupka, funguje dva roky a je dobrým příkladem, jak může vypadat spolupráce mezi městem a soukromou ﬁrmou.
Náklady na pořízení všech nutných součástí systému dosáhly skoro 90 tisíc Kč,
které uhradila společnost Auto-Kabel
Krupka z místní průmyslové zóny.
Cílem projektu Ústeckého kraje „Chráníme to nejcennější“, v jehož rámci se strážníci krupské MP účastní také odborných
stáží u záchranné služby, je zlepšení dostupnosti včasné deﬁbrilace pomocí automatizovaných externích deﬁbrilátorů (AED). Jejich použití v rukou nezdravotníků může zvýšit šanci na přežití postiženého. Městská policie Krupka svým
aktivním přístupem v poskytování první
pomoci a kardiopulmonální resuscitace
s využitím přístroje AED významně přispívá k záchraně lidských životů a zvyšuje šanci na přežití občanů města.
Rostislav Kadlec
místostarosta Krupky
a předseda krajské organizace KDU-ČSL
v Ústí nad Labem

INFORMACE O KOMISÍCH

Kdo je zodpovědný
za program KDU-ČSL?
Předsednictvo KDU-ČSL zřizuje Programovou radu jako
svůj poradní orgán. Programová rada je zodpovědná za
přípravu dlouhodobého programu i aktuálních volebních programů. Předsedou Programové rady je předseda strany, členy Programové rady jsou členové Předsednictva KDU-ČSL, předsednictvem jmenovaný místopředseda a tajemník Programové rady a předsedové odborných komisí.
V červnu 2019 bylo schváleno vedení a složení odborných komisí KDU-ČSL. Činnost odborných komisí se řídí
Statutem odborných komisí. Komise jsou zřizovány Celostátní konferencí KDU-ČSL. Jejich vedení a složení navrhuje Předsednictvo KDU-ČSL nebo Celostátní výbor.
Komise bývají ustaveny na prvním zasedání Celostátní
konference po volebním sjezdu. V průběhu funkčního
období může CK KDU-ČSL na návrh Předsednictva KDUČSL zřídit či zrušit další odborné komise.

Programová rada
• předseda Programové rady / Marek Výborný
• místopředseda Programové rady / Jan Kasal
• tajemník Programové rady / Jaroslav Hulák

Odborné komise
• Dopravní / Pavel Šustr
• Efektivní správa země, komunální politika / Bohuslav Niemiec
• Energetická / Pavel Bělobrádek
• Informační a komunikační technologie / Jan Waraus
• Kultura a sdělovací prostředky / Jaromír Talíř
• Národohospodářská / Jan Bartošek
• Obrana a bezpečnost / Lukáš Horna
• Rozvoj venkova/ Petr Šilar
• Sociální oblast / Šárka Jelínková
• Spravedlnost a lidská práva / Vilém Anzenbacher
• Školství a věda / Jiří Mihola
• Venkov a zemědělství / Marian Jurečka
• Zahraniční politika a evropské záležitosti / Ondřej Benešík
• Zdravotnictví / Vít Kaňkovský
• Životní prostředí / Petr Hladík
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Jak se stravovat
v lesních školkách?
■ 14. 5. / V českých lesních školkách se
děti mohou vzdělávat, ale nemají se jak
najíst. Na pomoc jsme si proto pozvali
odbornice ze Skotska. Ukázalo se, že lesní
školky mohou v praxi naplnit všechna kritéria bezpečného stravování uložená EU.
Nemohou k tomu však mít „potravinářský podnik“ nebo školní výdejnu. V české
legislativě to totiž vždycky znamená
stavbu. Podaří se najít legislativní řešení?
Místopředsedkyně Senátu
Miluše Horská uspořádala
kulatý stůl na téma lesních
školek: za účasti senátorů,
zástupců ministerstva zdravotnictví a školství a hostů ze
čtyř evropských zemí. „Slyším, že všechno
děláme stejně, všichni jsme v Evropě, ale
přesto je to jiné,“ komentovala živou diskusi senátorka Horská. Rozdíl je v tom,
že v Česku je třeba mít pro školní stravování stavbu. Tu ale lesní školky ze své
podstaty nemají: u lesa to není dovoleno;
ostatně tyto školky ji ke vzdělávání venku
ani nepotřebují.
Ve Skotsku lze registrovat i jiné zázemí,
které se nenachází přímo v lese: například domácnost, kde jsou v odděleném
režimu připravovány suroviny nebo umýváno nádobí. I u nás by se tak vyhláška
mohla doplnit o školní výdejnu lesní MŠ
bez budovy. K tomu je třeba vyjasnit, co
vše spadá pod pojem „potravinářský podnik“. Sněmovna se tím bude brzy zabývat. Ministerstvo zdravotnictví připravilo
novelu zákona o ochraně veřejného zdraví,
kde je tento termín řešen.
Ladislava Dostálová
asistentka místopředsedkyně
Senátu Miluše Horské

Sousedské
snídaně
Žijeme rychle. Nemáme čas na druhé ani
na sebe. Ráno odjíždíme do práce a večer
při návratu se za námi zavřou vrata garáží
a dveře našich obydlí. A jsme sami, maximálně se svou rodinou. Často nevíme, kdo
jsou naši sousedé, jak žijí a zda nepotřebují naši pomoc nebo jen lidskou blízkost.
Proto jsme před čtyřmi lety začali v Třinci
pořádat „Sousedské snídaně“. Abychom
věděli, s kým sousedíme. Několik sobot
v roce ožívá třinecké náměstí, kam doneseme koláče, buchty, různé sladkosti, ale
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i pečivo, pomazánky a samozřejmě kafe
a čaj a nabízíme je příchozím.
Je zde možnost si posedět na lavičkách
a pobavit se o zdraví, rodině i politice.
Cílem těchto snídaní není jen jídlo, ale
zejména nabídka času, který můžeme
darovat sami sobě a druhým. Často se
stane, že lidé, kteří se zastavili s tím, že
nemají čas, sedí třeba i hodinu a je jim
dobře a zjistí, že vlastně až tak nespěchali.
Sousedské snídaně jsou přirozená forma,
jak navázat kontakty s lidmi a poptat se
jich, co je trápí nebo z čeho mají radost.
Lidem chybí blízkost druhých, sdílení,
porozumění. Nám se to pomalu daří naplňovat. Uspořádejte Sousedskou snídani
u vás v obci či ve městě. Chcete-li poradit,
napište mi e-mail (golasowskap@psp.cz),
ráda se s vámi podělím o své zkušenosti.
Pavla Golasowská
poslankyně

Vzdělávání
komunálních politiků
6. 4. / V Hrubé Vodě u Olomouce se uskutečnil Klub komunálních politiků, dvoudenní seminář, který krajská kancelář
KDU-ČSL Olomouckého kraje pořádá pro
své členy a příznivce, zejména pro ty, kdo
byli v komunálních volbách 2018 zvoleni
na lidoveckých kandidátkách.
O vzájemných souvislostech fyzikálních,
chemických a duševních procesů a jejich
vlivu na lidské zdraví hovořil MUDr. Jan
Vojáček v přednášce s názvem „Jak přežít život“. Téma, jak hospodařit s městským majetkem, pojednal úspěšný bývalý

starosta Třeboně Jiří Houdek. Vojtěch
Pospíšil, starosta Josefova na Hodonínsku,
se zabýval tím, za co všechno komunální
politik odpovídá, co má dělat, aby nenarazil na hranice platné legislativy, když
ho praxe nutí, aby se pohyboval v její blízkosti. O fyzických hranicích rozvoje měst
a obcí, tedy o urbanismu a územním plánováním, mluvil Jaromír Hainc, ředitel
sekce detailu města na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Závěr patřil
Martinu Sedlákovi, programovému řediteli Svazu moderní energetiky, a novým
možnostem využití obnovitelných zdrojů
energie.
Pětici odborných přednášek doplnil rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller,
který účastníky seznámil s možnostmi,
které nabízí obcím a občanům univerzita.
Vedle aktivit, jako jsou výzkumné projekty a expertizy aplikované na potřeby
měst a obcí, sem patří tzv. „občanská univerzita“, tedy přednášky o ﬁnanční gramotnosti, fake news aj. Do nabídky patří
i „právní klinika“ – právní poradenství pro
sociálně slabší.

Klub komunálních politiků je určen účastníkům z Olomouckého kraje, ale je otevřen i pro zájemce odjinud. Jak řekl místopředseda KDU-ČSL Bohuslav Niemec,
právě účast na Klubu komunálních politiků ho nasměrovala k tomu, aby začal
budovat svou politickou kariéru. Vedle
samotného vzdělávacího programu je přidanou hodnotou i navázání neformálních
vztahů mezi nově zvolenými a zkušenějšími politiky napříč regionem, který letos
vyústil i v několik přihlášek do KDU-ČSL.
Jiří Houdek to vyjádřil takto: „Už dávno
jsem nezažil takovou atmosféru a tak bezvadnou partu.“ Nakonec jsme si položili
otázku: Jak oslovit cílovou skupinu účastníků? Co pro ně může lidová strana udělat? A co by oni mohli s naší pomocí udělat
pro KDU-ČSL? Povzbuzeni chceme svoje
vzdělávací know-how nabídnout i dalším
krajům.
Jitka Brabcová
krajská tajemnice Olomouckého kraje
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„Kdo to platí“
je ničemný argument.
Lidé chodí na demonstrace z přesvědčení,
ne proto, že jim
někdo zaplatil.

■ Otázka, kdo platí demonstranty, kteří se
sešli v neděli 23. června na Letné a předtím na Václavském náměstí, se vynořuje
v komentářích stále znovu. Není to nic speciﬁcky českého. Tento pseudoargument se
vyskytuje při každé příležitosti, když v národě či státu dochází k polarizaci. Ať už
je to Venezuela, Brexit, boje na východní
Ukrajině, různé neziskovky nebo boje v jižním Súdánu. A samozřejmě u nás dnes Milion chvilek pro demokracii.
Argument je to vesměs ničemný. Samozřejmě, že každá věc něco stojí a někdo ji musí
zaplatit. No a co? Proč tento argument zaznívá tak často? Protože vrhá stín podezření
na akci, jíž se účastní ten, kdo ji platí. Je to
levné hození bláta na toho, kdo nám není
sympatický. Ten, kdo jej používá, se tak vy-

hýbá zjišťování, proč lidé to či ono dělají.
„Dělají to pro peníze, to je jasné.“ To znamená: jsou to bezcharakterní lidé a jejich
tužbám či argumentům nemusíme naslouchat. O argumenty nejde – jde o ty peníze.
Jenže za peníze se dá dosáhnout ledasčeho, ale zdaleka ne všeho. Vztaženo na
Letnou: I kdyby organizátoři měli k dispozici 3x víc peněz, nedostali by tam ani
o 10 % lidí více, než jich tam dostali. Lidé
tam totiž šli z přesvědčení – ne proto, že
jim někdo zaplatil. Můžete si koupit hlasy
v komunálních volbách, můžete si zaplatit
nějakou klaku nebo svézt autobusy pár desítek či stovek lidí – ale nemůžete lidi přimět, aby přišli na tak velkou demonstraci,
pokud by neměli jiný a hodně silný motiv.
Argument „někdo to zaplatil“ je projevem

duševní lenosti. Tato námitka však platí i obráceně. Nezdá se mi totiž, že by se Babišovi
odpůrci snažili porozumět, proč ho tolik lidí
volí. Polarizace společnosti se nebezpečně
prohlubuje. Jasně, že některé názory smířit nelze. Přesto si nejvíce vážím těch, kdo
se snaží druhé straně porozumět. Abychom
ale pochopili názory opačné strany, je dobré
přemýšlet o jejich námitkách. Rozhodně nepomáhá, pokud ještě před začátkem dialogu zastánce opačných názorů pozurážíme.
Pak se toho dovíme opravdu málo.
Pokud vás někdo falešně obviní, že se
o něco snažíte, „protože vás někdo platí“,
zkuste se hned neurazit. Jak říká Jordan
Peterson, i váš nepřítel ví něco, co vy nevíte. A možná je to důležité. I pro vás.
Dan Drápal, KDU-ČSL Jeseník
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C Y R I LO M E T O D Ě J S K Á T RA D I C E D N E S
Na začátku prázdnin jsme si připomněli slovanské věrozvěsty a spolupatrony Evropy – svaté Cyrila a Metoděje.
Málokdo se zapsal do naší historie tak
významným rukopisem jako právě oni.
Roku 862 vyslal velkomoravský kníže
Rostislav poselstvo k byzantskému císaři
Michaelovi III. s prosbou o misii duchovních, kteří by vedli bohoslužby v slovanské
řeči, a položili tak základy samostatné církevní správy na Velké Moravě. Při přípravách na tuto cestu Konstantin-Cyril sestavil písmo pro slovanský jazyk – hlaholici
– a společně s bratrem Metodějem přeložili do staroslověnštiny liturgické knihy
potřebné pro konání bohoslužeb.
Od roku 863 pracovali oba bratři na Velké
Moravě s velkým nasazením. Brzy začalo
docházet ke svárům mezi staroslověnskými
a latinskými kněžími, kteří zde již působili. Oba soluňští bratři odejdou do Říma,
kde obhájí staroslověnštinu, která byla slavnostně povolena, vedle latiny, řečtiny a hebrejštiny, jako bohoslužebný jazyk.
14. února roku 869 zemřel v Římě těžce
nemocný Konstantin-Cyril. Již po jeho smrti
ustanovil papež samostatnou arcidiecézi
Morava a Panonie a jmenoval Metoděje
jejím arcibiskupem. Na Velké Moravě došlo
v té době k převratu a kníže Rostislav byl
sesazen z trůnu. Do této složité situace
se Metoděj vrací na Moravu. V roce 870
je však na církevním sněmu v Řezně sesa-
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zen, zatčen a uvězněn. Po třech letech je
ale na přímou intervenci papeže propuštěn a dosazen zpět do čela arcidiecéze.
Znovu absolvuje cestu do Říma, kde je slovanská liturgie opětovně potvrzena. Po

svém návratu na Velkou
Moravu ještě Metoděj stačil dokončit překlad Bible
a 6. dubna 885 umírá.
I když se na území bývalé Velké Moravy
později prosadila latinská evangelizace,
ani v následujících staletích se na cyrilometodějskou misii nezapomnělo. Fakt, že
poselství sv. Cyrila a Metoděje dokázalo
překonat více než jedno tisíciletí, ukazuje,
že má v sobě velkou sílu a přesvědčivost.
Čerpali z něj posilu jak katolíci, tak česká
reformace, národní obrození i ti, kteří usilovali o přežití národa v době nacismu.
I v následném období komunistické indoktrinace byla snaha snížit cyrilometodějskou misii na pouhou kulturní a civilizační záležitost. To se však nepodařilo. Pamětníci si možná vzpomenou na
mohutnou demonstraci na Velehradě
v Metodějově roce 1985, kdy byli zástupci
komunistického režimu vypískáni přítomnými, kteří odmítli zredukovat pouť na
mírovou slavnost a žádali návštěvu papeže
Jana Pavla II. v Československu.
Je dobře vzpomínat na osobnosti, které
nás učí, že má smysl zůstávat věrný hodnotám, které přetrvávají. Hodnotám, které
formovaly naše dějiny a mohou inspirovat
i naši současnost a budoucnost.
Daniel Herman,
lektor, člen Celostátní
konference KDU-ČSL

nový

Hlas

D O B R É Z P R ÁVY
O KDU-ČSL

Koho posloucháme? Čím se necháváme
ovlivnit? Žijeme v době, kdy se lež vydává
za pravdu. Kdy je těžké vyvracet fámy,
nepravdy a hlouposti. Jsem vděčný za Nový
HLAS. Prezentuje naše hodnoty a postoje,
na nichž stavíme a ze kterých vycházíme.
Bohuslav Niemiec,
místopředseda KDU-ČSL,
náměstek primátora města Havířov

H

Objednejte si N

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