nový

„Stavíme na zodpovědnosti
za sebe a za svou rodinu,
na solidaritě s potřebnými
a na úctě k našemu
domovu.“
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volme ty, kdo jsou
nadějí na zdravý
vývoj politiky

S Lucinkou
Je tak trochu risk dát dítě na obálku.
„Kýč jako bič.“ „Působíte na city tím
jejím úsměvem…!“ Ale dítě pro nás
lidovce, křesťanské demokraty,
žádný kýč není. Dítě je symbolem
naší politiky. Dítě je ztělesněnou nadějí rodičů na
dobrý život, který je nakonec obvykle přesáhne. Dítě
je zodpovědnost. napořád.
Dítě je i risk. Kolik přízemních starostí s dětmi zažijeme? Kolik obětí? Kolik probdělých nocí? Kolik
rozčilování? A kolik radosti! Kolik oněch hřejivých
a vlastně nevyjádřitelných pocitů hrdosti! Děti jsou
budoucností společnosti. Měřítkem politiky státu je
to, jak se chová, jak se přizpůsobuje a jak vychází
vstříc potřebám pracujících rodin s dětmi. S výchovou je spojeno tolik věcí... ideální je, když se nám stát
do věcí, které zvládneme sami, nemotá, a naopak
pomáhá tam, kde si rodiny nepomůžou samy. Třeba
když usnadní, a ne zkomplikuje práci z domova
(home office). nebo když garantuje dobrou školu
a vůbec nějakou školku. Když nestojí v cestě tomu,
abychom pečovali o naše stařečky a stařenky.
Z dětí se pak stanou dospělí v „produktivním“ věku
a nakonec senioři. Z dívek ženy a babičky, z kluků
muži a dědové. KDU-ČSL nenabízí program jen
pro někoho. naším programem není ani pořvávání proti někomu. nepoštváváme, tvoříme. Máme
ZODPOvĚDnÝ program pro tři generace a jednu
společnou budoucnost České republiky – a ten vám
nabízíme.
Ta holčička na obálce se jmenuje Lucinka a nepochází z fotobanky. Bylo to její první focení pro časopis
a požádali jsme o ně její rodiče. Snad to jednou ocení.
Podívejme se na ni a přemýšlejme. Kampaň KDU-ČSL
není načančaná. nic neskrýváme, ale připomínáme
to podstatné. TRADiČnÍ HODnOTY a MODERnÍ
ŘEŠEnÍ problémů obyčejného člověka. náš program,
Lucko, tu je pro obyčejné holky, jako jsi Ty. Pro lidi,
jako jsou Tvoji rodiče. Pro ty, kdo vidí v práci smysluplný životní úkol. Pro ty, kdo ve vzdělání (po celý
život!) vnímají něco důležitého pro sebe i pro tuto
zemi. Pro ty, jimž záleží na zdravém životním prostředí, na bezpečnosti i dobré pověsti našeho státu.
Ty i Tvoji rodiče jste museli mít odvahu, když jste se
svěřili fotografovi. Šli jste s kůží na trh, když jste se
nechali „zvěčnit“ na více než 26 000 obálek nového
HLASu. A tahle vaše společná odvaha je výzvou pro
ostatní.
Milí čtenáři, vážení voliči, voličky a přátelé KDU-ČSL!
Pojďme s kůží na trh i my a přispějme k našemu
volebnímu úspěchu!
S přáním všeho dobrého pro nás i pro naši zemi
pavel Mareš, šéfredaktor

Kvalita našeho života a naše budoucnost v globalizovaném světě je nyní bytostně závislá na kvalitě osobností, kterým lidé v nadcházejících volbách dají možnost rozhodovat o směřování naší
země. Jako sůl potřebujeme v čele politiky, kteří svými vizemi a svým
příkladem dokáží mohutně obrodit v zemi úctu k hodnotám, jako je
lidská slušnost, mravnost, čest, solidarita a spravedlnost, porozumění
a odpovědnost za sdílení společných evropských problémů i ideálů.
Kandidátní listiny KDU-ČSL nabízejí voličům vynikající osobnosti! Politiky,
o nichž po léta vím, že žijí pro tento étos. Politiky, kteří tyto a další hodnoty z podstaty vždy nadřazují nad zájmy osobní. Přeji proto našim kandidátům i nám všem co největší volební zisk. Kromě pokračování v hospodářském růstu, na němž mají také svůj podíl, jsou navíc nadějí na hodnotově zdravý a nepřízemní vývoj politiky v naší zemi i v Evropě.
vždyť bez víry v ideály je život smutně chudý i v ekonomicky prosperující zemi. Obracím se na vás, milé sestry a milí bratři, šiřte usilovně po
naší zemi důvody, pro které je důležité volit naše kandidáty!
Vaše Zuzana Roithová

Aby nepropadl
váš hlas pro nás!
volby pro rok 2017 vyhlásil prezident republiky na nejzazší možný
termín: pátek a sobotu 20.–21. října. Určitě k nim přijďte! Celý
nový HLAS i desítky dobrovolníků a stovky řadových členů burcují v těchto dnech a týdnech své příbuzné, sousedy a známé. Aby
neváhali, aby přišli k volbám a aby dali lidovcům svůj hlas! není
větší smůly, než když někoho přesvědčíme – a jeho hlas pak propadne pro neplatnost. informace od členů volebních komisí říkají,
že podíl propadlých hlasů pro KDU-ČSL je stále relativně vysoký.
Proto tyto nevyžádané, ale potřebné rady. Prosíme o jejich šíření:
n 1 hlasovací lístek. Do obálky patří jen jeden hlasovací lístek.
ne víc, jinak je volba neplatná.
n nepoškozený lístek. Hlasovací lístek nesmí být nijak poškozený
(roztržený, počmáraný apod.). Požádejte si ve volební místnosti
prostě o nový.
n Úřední obálka. Hlasovací lístek musí být v úřední obálce.
Tu dostanete od volební komise.
n Kroužkování. na hlasovacím lístku můžete preferenčním kroužkem označit číslo nanejvýš u 4 kandidátů. Jiný způsob označení
než kroužek není přípustný.
n přenosná volební urna. vy nebo váš příbuzný či známý jste připoután na lůžko. Přesto chcete volit. využijte službu přenosné
volební urny. Přivoláte si ji telefonicky přes váš obecní či městský úřad.
(red)

J E D N o t L I v É S t R Á N K Y M Ů Ž E t E R o Z E B R At A R o Z D ÁvAt !
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pojďme do toho spolu!
ZoDpověDNě
vážení bratři, milé sestry,
opět jdeme do sněmovních voleb. Na rozdíl od těch posledních už ne
jako strana, která usiluje vrátit se do Sněmovny. Ale naopak obtěžkáni
vládní odpovědností. Pro nás, kteří jsme před čtyřmi lety byli „mladí
a neokoukaní“, je to velká zkušenost a změna. Pro naši stoletou tradiční
stranu však jen okamžik a další kamínek do mozaiky. Hlavní ovšem je, že
se za naše angažmá ve vládě vůbec nemusíme stydět.
Ve vládě jsme potvrdili tři věci, tři naše velké přednosti, které jsou dobrým
základem pro naši další volební kampaň.

plníme sliby!
Za prvé jsme maximálně splnili naše sliby. Celkem jsme prosadili přes 80 % našich priorit z roku 2013. To
vše jsme dokázali s pouhými 14 poslanci z 200! Nedávali jsme totiž nesmyslné populistické sliby, jako ČSSD
se zrušením církevních restitucí nebo ANO, které slíbilo všechno všem, a nakonec se ukázalo, že neumí řídit
nic – třeba v dopravě. My jsme naopak byli ve svých slibech realističtí a na jejich splnění připravení.
Ten, kdo nás tedy bude volit, sází na jistotu. Sází na stranu, která plní své sliby. Ví, co bude on konkrétně
ze své volby mít.

Jsme hlas rozumu, který se ve vládě osvědčil
Za druhé jsme se skutečně ukázali být „klidnou silou“. Ve vládě jsme byli hlasem rozumu. Mírnili jsme spory,
chladili horké hlavy, bránili jsme prosazování extrémů z obou stran a přinášeli jsme stabilitu. Bez našeho
působení by vláda byla daleko více rozhádaná a neudělala by skoro nic. Toto je velká deviza i do dalších
voleb. Pokud jsme se jako nejmenší vládní strana osvědčili v malém, osvědčíme se i ve větším.
Ti, kdo nás volí, sázejí tedy na zodpovědnost, na stranu, která má velký koaliční potenciál a sílu řádně
spravovat stát.

Nelpí na nás žádná špína!
A za třetí, my jsme se ve vládě neušpinili. Potvrdili jsme, že nemáme žádné kostlivce ve skříni. Ani
z devadesátých let. Ani jako měla Nečasova vláda. Ani jako má teď ANO z Agrofertu. Ze všech stran, které
se s jistotou dostanou do Sněmovny, jsme jediní, kteří nejsou ani extrémisté, ani se u nich voliči nemusejí
bát, že na ně něco ošklivého vyplave. Jsme tedy slušnou alternativou pro ty, které zklamali ti, kteří zde
vládli dvacet let, i ti, kteří slibovali změnu.
Našim voličům zkrátka můžeme s čistým svědomím říci, že volit nás je sázkou na poctivost, na transparentní
politiku.
Bratři a sestry, toto jsou naše tři velké výhody. Máme opět výborný program, ale to už je u nás samozřejmost.
My však navíc plníme sliby, jsme zodpovědní a poctiví. Prodejme tyto naše přednosti voličům!
Ocenění u jednoho stolu:
Pojďme do toho! ZODPOVĚDNĚ!
zleva Václav Čada, Jaroslav Štarha a Eva Nováková

Váš Pavel Bělobrádek
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KDU-ČSL
pro rodiny
s dětmi

Musíme mít
větší respekt k rodinám
Rodiny fungují dobře ne díky státním zásahům, ale když mají vhodné podmínky
pro život. Rodinná politika je naše královská disciplína. Jen my zajistíme, aby
rodiny nezůstaly na holičkách a nedusil je stát. V rodinách musí zůstávat dost
peněz. Stát, města a obce mají povinnost zajistit dost školek a služeb pro seniory.

Daně
• Podpoříme další daňová zvýhodnění pro pracující rodiče.
• Zvýšíme roční slevu na poplatníka.
• Navýšíme daňové slevy na děti a uvolníme daňový strop
60 300 Kč při vrácení daně.

Bydlení
• Podpoříme obce a města při budování finančně
dostupného bydlení pro mladé rodiny a seniory.
• Zvýhodníme hypotéky podle počtu vyživovaných dětí –
úhradou části úroků za každé vyživované dítě.

Nižší odvody, vyšší důchody
• Pracující rodiče musí mít nižší odvody a vyšší důchody.
Jen tak se rodiny s dětmi dočkají i spravedlivých
důchodů.
• Prodloužíme náhradní dobu pro rodiče pečující o děti. Při
péči o 1 dítě do 7 let nebo při péči o 2 děti do 15 let věku.
Stejně jako u zdravotního pojištění.
• Zavedeme společné důchodové pojištění manželů.
A podpoříme motivaci ke spoření v tzv. 3. pilíři.

My rodinu prostě umíme!
Co jsme vám v roce 2013 slíbili,
to jsme ve vládě splnili:
• Zvýšili jsme slevu na dani pro pracující rodiče.
V roce 2016 zůstalo rodičům 2 dětí 30 408
Kč, v roce 2017 už 32 808 Kč. U 3 dětí: 2016 =
51 012 Kč za rok; 2017 = 57 012 Kč.
• Prosadili jsme snížení DPH na nenahraditelnou
dětskou výživu o 7,5 %.
• Zachránili jsme lesní školky, abyste měli i nadále
na výběr.
• Dali jsme 400 mil. Kč na záchranu
školek v menších obcích. Aby byly
dostupné všem.
Budeme pomáhat i dál. To si pište!
Jan Bartošek

Zodpovědně pro rodiny, zodpovědně pro budoucnost.
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KDU-ČSL

pro
zaměstnance
a živnostníky

Daně neměňme,
jen částečně zjednodušme
Pro zaměstnance
• Zavedeme jednodušší možnost práce z domova (home office).
Zaměstnavatel nebude ručit za pracovní podmínky u zaměstnance. Bude dána smluvní volnost ohledně pravidel a nákladů.
• Podpoříme volnější pracovní právo pro malé a střední podniky. Snadnější uzavření poměru na dobu určitou i výpomoc příbuzných. Zjednodušíme předávání rodinných podniků v rámci generační obměny.

Pro živnostníky
• Odmítáme šikanující kontroly malých a středních podniků.
Chceme, aby chodilo více kontrolních orgánů společně, ne
po sobě. Zaměřovat se mají na ty, kdo opakovaně přestupují
zákon, ne na ty, kdo udělali malichernou chybu.
• Usilujeme o částečné zjednodušení daní. Chceme hlavně to,
aby daňový systém byl stabilní. Podnikatele nesmí zatěžovat časté změny pravidel pro jejich placení.
• Budeme prosazovat zrušení EET u malých podnikatelů–
neplátců DPH a neziskových organizací. Před nástupem

3. a 4. vlny EET budeme žádat podrobnou analýzu dopadů
1. a 2. vlny EET na podnikatele.
• Zapracujeme na tom, aby část plateb a odvodů státu, hlavně
daně a sociální pojištění, bylo možné hradit i vyřizovat jen
s jedním orgánem státní správy.
• Chceme výhodnější odpisy pro firmy, které budou reinvestovat svůj zisk v Česku.

S námi zase začala
ekonomika šlapat
KDU-ČSL zabránila ve vládě tomu,
aby se zvýšily daně pro živnostníky
a podnikatele. Přiměřeně jsme
navyšovali minimální mzdu. Ekonomika
začala zase šlapat, nezaměstnanost
klesla. Zjednodušovat život těm, kdo
pracují, budeme i nadále.
Jaroslav Klaška

Dobrá práce dělá náš život smysluplnějším. Zodpovědně
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KDU-ČSL

pro obyvatele
venkova
a měst

Život je kvalitnější, když se věci
nekomplikují, ale usnadňují
KDU-ČSL pro lepší dopravu

KDU-ČSL pro vstřícnější úřady

• Prosadíme, aby se dalo cestovat na 1 doklad s kterýmkoliv
dopravcem po celé ČR.
• Tranzitní doprava musí pryč z měst a obcí. Konečně dobudujeme silniční páteřní síť a obchvaty.
• Zasadíme se o rychlé spojení (min. 200 km za hod.) na trati:
Drážďany – Ústí n. Lab. – Praha – Brno – Břeclav a na trati:
Brno – Přerov – Ostrava – Polsko/Slovensko.
• Zvýšíme atraktivitu železniční osobní dopravy. Budeme
účelně revitalizovat železniční nádraží.
• Zasadíme se, aby stát trvale spolufinancoval opravy krajských silnic a mostů – 3 miliardami ročně.
• Zvýšíme bezpečnost železniční a silniční dopravy. Budeme
odstraňovat kritická místa – úrovňové přejezdy, nepřehledné
křižovatky, nevyhovující dopravní značení.
• Využijeme výhod železniční a vodní dopravy: na vhodných
místech se zasadíme o výstavbu terminálů a veřejných překladišť silnice – železnice – voda.

• Budeme bránit centralizaci veřejné správy. Méně dotací
z ministerstev, více peněz přímo do krajů a obcí.
• Institut trvalého bydliště nesmí občanům bránit ve vyřízení
jejich záležitostí jinde.
• Jedna žádost – jedno řízení! Je-li ze zákona podmínkou vyřízení žádosti občana součinnost dalších státních orgánů, má
o součinnost žádat úřad, ne občan.

KDU-ČSL pro kvalitnější žití v obcích
• Dobudujeme kanalizaci v menších obcích. Dostavíme a zmodernizujeme čističky odpadních vod.
• Zachováme policejní služebny v obcích.
• Podpoříme zachování České pošty či jejího smluvního partnera na celém území ČR.
• Podpoříme pojízdné prodejny v „zapadlých koutech“ naší země.
• Zachováme zákonnou dojezdnou dobu záchranky a hasičů
po celé ČR.

KDU-ČSL pro zákony
přístupnější lidem
• Budeme prosazovat méně časté, ale propracovanější novely
zákonů. Méně kvantity, více kvality.
• Přehledný a komplexní právní informační systém musí být
dostupný zdarma a on-line. Včetně zásadních soudních
rozhodnutí.
• Chceme, aby právní poradenství pro nemajetné poskytovaly
i certifikované neziskové subjekty a veřejný ochránce práv.
• Zajistíme, aby ministerstva zveřejňovala nejčastější smluvní
vzory a podání.
• Soudy budou muset během 180 dní nařídit první věcné jednání v civilním řízení. Chceme nový občanský soudní řád
a trestní řád.
• U bagatelních sporů posílíme možnosti mimosoudního
řešení (mediace, rozhodování nesoudních institucí).
• Prosadíme zákony o ochraně oznamovatelů korupce a regulaci lobbingu, v nichž zohledníme postavení neziskovek
a advokátních kanceláří.

Zodpovědně pro města i obce.
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KDU-ČSL pro ekologii,
která není ideologií
• Máme úctu k životu ve všech jeho formách. Respektujeme
principy trvale udržitelného rozvoje. Hledáme rovnováhu
mezi „pasivní“ ochranou přírody a „aktivním“ utvářením
životního prostředí. Co je ekonomické, musí být ekologické,
a naopak.
• Budeme rozvíjet ekologicky šetrná dopravní řešení.
Zvýhodníme ekologická vozidla, např. u poplatků za využívání silnic.
• Budeme rozvíjet cyklostezky, s důrazem na cestování do
práce a rekreaci.
• Zpřísníme nakládání s nebezpečnými odpady a zvýšíme
využitelnost komunálního odpadu.
• Podpoříme kvalitní programy ekologické výchovy napříč
generacemi. Důležitější než ideologie je péče o místa
v našem bezprostředním okolí.

KDU-ČSL pro
informační společnost,
jinak Česko zakrní
• Prosadíme zlevnění datových služeb telekomunikačních
operátorů.
• Zajistíme dostupné internetové připojení a rychlý internet
do každé vesnice.
• Prohloubíme možnosti elektronické komunikace občanů
se státem.

• Když má stát v jakékoli databázi o občanech uložené údaje,
nemůže je od občana žádat znovu.
• Propojíme registry veřejné správy tak, aby je občané, podnikatelé i státní správa mohli využívat a vzájemně sdílet.
• Nepodceňujeme kybernetickou bezpečnost, zvláště v mezinárodním měřítku. V nezbytně nutných případech (bezpečnost obyvatelstva) je zapotřebí uvážlivé kontroly internetu.
• Při stavbách silnic a dálnic zavedeme informační systémy
a značení, které omezí kolony a nabídnou dostatek objízdných tras.
• Budeme digitalizovat kulturní a historické materiály a co
nejsvobodněji je sdílet na internetu.

KDU-ČSL má silný vztah k našemu společnému
domovu. K místním, krajovým, národním i univerzálním tradicím. Prosadili jsme Velký pátek jako státní
svátek. Ve vybraných svátečních dnech mají díky
nám volno i udřené pokladní ze supermarketů. Silné
pouto cítíme i k přírodě a ochraně života. Víme, že
život se skládá z řady malých povinností. Úkolem státu je tyto malé povinnosti nekomplikovat, ale usnadňovat.
Přibližovat k sobě jednotlivce i společenské skupiny. Umíme to jako málokdo druhý. Nám můžete důvěřovat!

Zodpovědně pro společný domov.
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Marek Výborný

KDU-ČSL

pro potřebné
a sociálně
slabé

Pomůžeme těm,
kdo si nemohou pomoci sami
Stát tu není od toho, aby do všeho mluvil a všechno za nás řešil. Ne. Stát
má pomáhat, když je to třeba. Přímo hendikepovaným, nemocným, nemohoucím nebo seniorům v tíživé situaci. Ostatním musíme vytvořit takové
podmínky, aby byli schopní samostatného života.

Deset bodů pro sociálně
spravedlivější společnost
• Zajistíme spravedlivé důchody pro rodiny s dětmi.
• Nižšími odvody zvýhodníme sociálně ohrožené skupiny
(pracující rodiče, starší 50 let atd.) na trhu práce.
• Pobytové a terénní sociální služby musí být dostupné v každém regionu.
• Navýšíme mzdy v neziskovém sektoru.
• Nabídneme zaměstnání více lidem se zdravotním postižením.
• Stanovíme jasné podmínky pro výplatu dávek. Lidé musí
chtít pracovat a plnit své povinnosti k dětem. Budeme přísněji kontrolovat práci načerno.
• Stát a veřejná správa musí být vzorem v rozvoji flexibilních
a částečných úvazků. Možnost pracovat pro stát musí mít
rodiče malých dětí, ti, kdo pečují o své blízké, i lidé v předdůchodovém věku.
• Zajistíme lepší dostupnost předškolní a rané péče o děti.

• Zachováme pobytová zařízení rodinného typu pro děti bez
rodinného zázemí i pro děti, které se bez rodinného zázemí ocitnou dočasně.
• Finančně posílíme příspěvek na péči u III. a IV. stupně závislosti.
Naše vláda nebyla vládou tupých škrtů a šetření na bezmocných. Za pomoci KDU-ČSL se podařilo omezit tvrdý
hazard, kvůli němuž zchudlo tolik lidí! Zásadně jsme omezili lichvářské praktiky, a spotřebitelské úvěry tak už nebudou malé dlužníky uvrhávat do dluhové pasti. Vážíme si
zkušeností seniorů, a proto jsme obnovili slevu na dani
pro pracující důchodce (24 480 Kč ročně).
Pravidelně jsme zvyšovali důchody.
Obnovili jsme 4-týdenní lázeňské pobyty
a snížili jsme DPH na léky o 7,5 %. Nebylo
toho málo. A může toho být víc. Dejte nám
prosím svoji důvěru.

Pavla Golasowská

Zodpovědně znamená SOLIDÁRNĚ.
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Ze všech sil
pro společný
domov!
Proč dá Petr Pithart
svůj hlas KDU-ČSL?
Program KDU-ČSL připomíná to dávno osvědčené. Víme, co
to je, protože to víme nejen rozumem, ale i srdcem. Je to to
osvědčené, ale dnes zapomínané – domov.
Domov není jen byt. Je to i náš malý, vůbec však nicotný, malý
ve smyslu přehledný, pořád ještě srozumitelný svět, ve kterém se cítíme bezpečně. Bezpečně, protože společně s blízkými lidmi. To jsme my rodiče a naše děti a naši vnuci. To jsou
i naši rodiče a prarodiče.
Domov je místo, kde žije, pracuje a stará se o sebe užší i širší
rodina, kde sdílíme dobré i zlé, jak to přináší život. Taková
rodina je ale opravdu doma až v širším obecenství sousedů,
přátel, kolegů, obce.
Společnost podle našich představ takový domov ochraňuje.
A my k tomu chceme ze všech sil přispívat jako ti, kteří spolutvoří pravidla počestného života jednotlivce i společnosti.
Takový domov chceme chránit před zbrklými změnami, zbytečnými zmatky, před chaosem. Chceme, abyste se vy, lidé naší
země, cítili doma bezpeční před nesrozumitelnými změnami,
které zpravidla nevedou k ničemu dobrému.
Nechť je náš svět světem srozumitelným, solidárním, čitelným pro všechny. I pro děti a pro starší a staré lidi. Nejen pro
bohaté, ale i pro chudé, kteří nemohou vždy za to, že jsou
chudí. Hlavně ale pro vás, kteří se svojí prací a svou starostlivostí držíte uprostřed. Je vás ze všech nejvíce.
Svět, který chceme spolutvořit a chránit, je součtem malých
domovů, které srdcem a rozumem cítíme jako správné. A to
není malá, ale velká věc. Je zkrátka naše, nás všech, počestných obyčejných lidí.

A proč dám svůj hlas KDU-ČSL?
• Budu volit křesťanské demokraty, lidovce, protože jsou v jeho
vedení mladí lidé a netáhne se za nimi smrad skandálů.
• Protože se nehádají, tedy aspoň ne na veřejnosti.
• Protože neberou sami sebe příliš vážně. Předseda sem tam
něco plácne, ale to snad my všichni taky.
• Protože o rodině nejen mluví (jako všichni), ale mají ji doma,
spořádanou a hlavně s kupou dětí.
• Protože vědí, že patříme do Evropy, a že kdybychom se
odlomili, jako kus ledovce, ponesou nás proudy kamsi na
Východ. To nechci!   
• Protože jako venkovský senátor znám dobře jejich členstvo:
jsou to hodní a spořádaní lidé.
• Protože mají stranu starou sto let a prožili s ní dobré i zlé.
Ještě jednou: mají stranu, ne firmu, ve které zaměstnanci visí na rtech panu šéfovi.
• Protože jsou rozumní v otázce migrantů: dokáží mezi nimi
rozlišovat.
• Protože jsou a budou uklidňujícím prvkem v parlamentu
i ve vládě.
• A také protože je mám docela rád. To je, co?! Stranu, a mít
rád! Ale tak už to je. Něco jsem s nimi prožil: Josefa Luxe,
vrchol, pád a zase skorovrchol. Teď ještě ten vrchol.

Přijďte prosím k volbám a vsaďte na zodpovědnost
pro společný domov!

Petr Pithart • premiér první svobodné polistopadové české vlády, první předseda Senátu Parlamentu České
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republiky, právník, historik, člen Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky.

Liberecký kraj

václav Nosek (65)
Ústecký kraj
phDr. Michal pehr, ph.D. (40)
radní města Louny, historik, spoluautor slovníku
křesťanskodemokratických politiků

úředník, starosta Jablonce
v letech 1991–2010

Karlovarský kraj

oľga Haláková (69)
starostka města Bečov nad Teplou,
učitelka výtvarné výchovy na ZUŠ

Praha

Mgr. Daniel Herman (54)
ministr kultury ČR,
místopředseda KDU-ČSL

Středočeský kraj

Plzeňský kraj

phDr. Ivan Gabal (66)
sociolog, poslanec,
místopředseda výboru pro obranu

Bc. Stanislav Antoš (50)
místostarosta Domažlic

Jihočeský kraj
Ing. Jan Bartošek (45)
místopředseda Poslanecké sněmovny
a KDU-ČSL

ZoDpověDNÍ
silní a osvědčení lídři

Pojďte do toho s námi!
#zodpovědně

e nad Jizerou

Královéhradecký kraj
MvDr. pavel Bělobrádek, ph.D., MpA (40)
vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace,
předseda KDU-ČSL

Moravskoslezský kraj
Mgr. Bc. pavla Golasowská, DiS. (53)
poslankyně, bývalá vedoucí poradny
pro oběti domácího násilí

Pardubický kraj
Mgr. Marek výborný (41)
ředitel Gymnázia Mozartova
v Pardubicích

Olomoucký kraj
Ing. Marian Jurečka (36)
ministr zemědělství ČR,
1. místopředseda KDU-ČSL

Kraj Vysočina
MUDr. vít Kaňkovský (47)
lékař, poslanec, místopředseda výborů
pro zdravotnictví a sociální politiku

Zlínský kraj

Jihomoravský kraj
Mgr. Jiří Mihola, ph.D. (45)
vysokoškolský učitel historie,
předseda poslaneckého klubu,
místopředseda KDU-ČSL

Mgr. ondřej Benešík (41)
poslanec, předseda výboru
pro evropské záležitosti,
místopředseda KDU-ČSL

Zkušení, vážení a moudří lidé
volí ZODPOVĚDNĚ – KDU-ČSL
n Jsem hluboce přesvědčena, že lidský život
je jedinečný, neopakovatelný a nesmírně
cenný Boží dar, a to od početí až do přirozeného „konce“, jenž je vstupní branou do
života věčného. Skutečnost, že každý z nás
je jiný, jinak obdarovaný, není náhoda, ale
geniální záměr Stvořitele, který chce, abychom se navzájem potřebovali, doplňovali a hlavně milovali.
Stálou voličkou KDU-ČSL jsem proto, že je toto moje přesvědčení a životní zaměření v souladu s hodnotami, na nichž tato
politická strana staví svůj program. Kéž jí Bůh žehná.
Marie Svatošová
zakladatelka hospicového hnutí v ČR
n KDU-ČSL je strana, která hájí hodnoty, na
kterých byla založena Evropa, hodnoty, ve
kterých byl každý slušný člověk vychován,
a hájí tyto hodnoty dlouhodobě, bez ohledu
na to, zda je to právě výhodné nebo ne. KDUČSL je v nejlepším slova smyslu evropská, je
to jediná strana, jejíž vize přesahuje českou
kotlinu a nejbližší volby, je to strana, která nabízí jasný program. Za Pavla Bělobrádka se z KDU-ČSL stala strana, která
do sebe jakýmsi vírem zvládla natáhnout nadšené, schopné
a bezúhonné lidi, kteří se v ní mění ve výrazné politické osobnosti. KDU-ČSL proto s čistým svědomím volím a podporuji.
Marek „Orko“ Vácha
katolický kněz, přírodovědec, spisovatel
n Uznávám a snažím se podporovat mladé,
slušné a schopné lidi. Jsem rád, že vedení
KDU-ČSL tyto hodnoty nejen reprezentuje,
ale snaží se je šířit i dále. Věřím, že KDU-ČSL
uspěje a bude dělat politiku více doprava. Je
už neúnosné, jak současná politická situace
ničí malé a střední podnikatele.
Jožka Valihrach
vinař

n Jsem rád, že si i v politice mohu vybírat,
a nerozumím tomu, když si někdo stěžuje,
že nemá koho volit. I v politice jsou lidé,
ne andělé, ale jsou tu přece strany, které
zastávají pevnou, i když kritickou proevropskou politiku a žádné skandály nedělají ani
nemají. Nanejvýš je občas někdo pomluví.
Kandidují za ně čestní a schopní lidé. V letošních volbách
záleží na vašem i na mém hlasu – co víc by člověk ještě chtěl?
Jan Sokol
filozof, profesor Univerzity Karlovy,
zlatník
n Marian Jurečka je pro mne příkladem
věcného, slušného a kvalifikovaného politika. Patří ke generaci nastupujících politických lídrů a osobně doufám, že bude spolutvůrcem vyšších standardů demokratické
politiky v této zemi. Jsem rád, že ho mohu
nazývat svým přítelem.
Jaroslav Miller
historik, rektor Univerzity Palackého
v Olomouci
n Pavel Bělobrádek je zodpovědný politik, který se snažil ve vládě zvýšit podporu
vědy a výzkumu. Můžeme se tak dobře připravit na výzvy plynoucí z technologického
rozvoje i z dramatických pohybů ve společnosti u nás i ve světě. Je mi sympatický svojí
podporou tradiční podoby rodiny a zohledňováním potřeb rodin s dětmi. Snaží se o rozumnou a konsenzuální politiku, což je v době, která sází hodně na emoce,
velké plus.
Jaroslav Šebek
historik a publicista

n Budu volit KDU-ČSL. Vyhovuje mi její
rozumná i čitelná politika, imponují mi
postoje jejích představitelů i způsob prosazování jejich programu. Budu podporovat
jednoznačně proevropskou politiku, protože nevidím jinou, lepší alternativu.
Jan Hřebejk
filmový režisér

Volte č. 24 – volte lidovce!

n Poznala jsem pana ministra kultury
Daniela Hermana při několika profesních
setkáních a jsem přesvědčená, že je to
čestný a přímý muž spravedlivých úsudků,
demokrat. Má mou naprostou důvěru
a zaslouží si nejen mou podporu, ale podporu všech lidí dobré vůle.
Soňa Červená
operní zpěvačka
a herečka

KDU-ČSL

pro bezpečné
Česko a silnou
Evropu

Bezpečné Česko
v silné Evropě

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

KDU-ČSL prosazuje racionální řešení uprchlické krize. Solidarita musí být
odpovědná. Musíme posilovat obranyschopnost a svou vazbu na EU a NATO.
A hájit národní a křesťanské tradice se vůbec nevylučuje s tím, že Evropa je
a zůstane naším společným domovem.Ondřej Benešík, Ivan Gabal

Řešení migrace
Stavíme na 4 principech
1. bezpečnost občanů České republiky je na prvním místě.
2. důsledně rozlišujeme válečné uprchlíky od ekonomických
migrantů.
3. migraci musíme řešit ve spolupráci s ostatními státy.
4. migrační vlna nenahradí propad porodnosti v Evropě.
Prosazujeme
1. regulaci migračních toků a eliminaci ilegální migrace: skutečný uprchlík má jméno a osobní historii.
2. ochranu vnějších hranic EU a zajištění vnitřní bezpečnosti:
kvóty nefungují, energii je třeba napřít do center napětí.
3. více peněz do rozvojové pomoci a řešení problémů tam,
kde vznikají.
4. nastolení politické stability v zemích, které sousedí
s Evropou.
5. efektivní návrat osob, které nemají nárok na azyl, do zemí
původu.

Armáda je naší, ne cizí věcí
• KDU-ČSL chce důsledně zvyšovat výdaje na obranu: 2 %
HDP nejpozději v r. 2024. Potřebujeme 5-letý rozpočtový
výhled pro koncepční rozvoj obranných schopností.
• Chceme se zapojit do nově formovaných obranných aktivit a spolupráce v EU.

• Čelíme dezinformační válce Ruska proti našim základním
zájmům. Budeme bojovat i s islamistickou propagandou
a s levicovým i pravicovým extremismem.
• Podpoříme zájmové iniciativy připravující občany na krizové situace.
• Co nejrychleji naplníme plánovaný počet profesionálních
vojáků a příslušníků Aktivních záloh.

Za svobodný svět se spojenci
• NATO je pro nás klíčové. Chceme, aby se armáda zapojovala do sil rychlé reakce NATO. Podporujeme naše zapojení
do sil NATO v Pobaltí.
• Chceme hlubší vojenskou spolupráci zemí EU, abychom
byli schopni zasahovat v krizových situacích. Zasadíme se
o vybudování akceschopné pohraniční a pobřežní stráže EU.
• Říkáme léta, že se Turecko nemůže stát členem EU. Může
být nanejvýš strategickým partnerem.

Zodpovědně v Evropě
• Své zájmy v EU musíme prosazovat aktivně.
• Chceme posílit pozici českého parlamentu, častěji využívat
klauzuli o subsidiaritě, která nedovolí přenášet tolik pravomocí na vyšší úroveň.
• Brexit nesmí poškodit práva a pozici českých občanů žijících ve Velké Británii.
• Chceme co nejméně překážek v rámci jednotného vnitřního trhu EU.

Zvládnout migraci a přitom zůstat lidmi. Zodpovědně
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KDU-ČSL

pro moderní
a silnou
ekonomiku

K budoucímu bohatství vede
modernizace a dobré vzdělání
Jako jediní prosazujeme sociálně tržní hospodářství – nejudržitelnější a nejstabilnější ekonomický
model na světě. Díky vicepremiérovi pro vědu, výzkum a inovace otevíráme témata budoucnosti.

Naše země
musí zbohatnout

Chceme být součástí
volného obchodu v EU

• Ekonomický růst posílíme investicemi do dopravní, technické a datové infrastruktury.
• Budeme pokračovat v podpoře vědy, výzkumu, inovací
a exportu.
•P
 odpoříme konkurenceschopnost v nových technologiích
(chytrá auta, decentralizovaná energetika).
• Zamezíme masivnímu odlivu kapitálu a nezdaněného zisku
do zahraničí.
• České přírodní bohatství a suroviny chceme co nejvíc zpracovávat v Česku.
• Navrhneme zřídit Český národní fond budoucnosti, kam
soustředíme zisky a výnosy z těžby nerostného bohatství
(lithium, wolfram, měď, uran, uhlí, štěrkopísky atd.).

• Připravíme přijetí eura.
• Prosadíme rychlé a efektivní čerpání evropských fondů.
Zjednodušíme systém, který je nefunkční, byrokratický
a omezuje investice.
• Chceme koordinaci daňových základů na úrovni EU, aby
nadnárodní firmy danily příjmy tam, kde vznikají, a ne tam,
kam se kvůli nižším daním přesunou.

Hospodaření státu
musí být vzorem pro ostatní
• Chceme udržitelné veřejné finance – dlouhodobě vyrovnaný státní rozpočet.
• Provoz ministerstev a ústředních orgánů státní správy by
měl 2 další roky stát stejně jako v r. 2017.
• Nebudeme zvyšovat stavy státních úředníků.

Ekonomice se nemusí moc pomáhat. Stačí neškodit
a nepřekážet. Zabránili jsme ve vládě zvyšování daní. HDP
za nás rostlo skoro o 5 %. Ministerstva, která jsme vedli,
snižovala provozní výdaje. Náš ministr zemědělství využíval skvěle evropské fondy – Program rozvoje venkova
na 99,84 %. Nás i Evropu čekají velké výzvy. Proto otevíráme témata budoucnosti, jako je průmysl
4.0, digitalizace a s tím spojené nároky na
vzdělávání. Radí nám v tom moudrý ekonom Pavel Kysilka. Budeme i nadále českému hospodářství prospívat, jak jen toho
budeme schopni. Dejte nám svoji důvěru!
Pavel Bělobrádek

Odvážné vize na zdravých základech. Zodpovědně
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KDU-ČSL

pro dostupnou
a kvalitní
zdravotní péči

Pro každou obec nad 1000 obyvatel
praktický, dětský a zubní lékař
Člověk člověkem
od začátku do konce
• Chráníme lidský život od početí po přirozenou smrt.
• Zásadně podpoříme včasnou (primární) prevenci nemocí.
• Prosadíme konečně koncepci dlouhodobé péče. Na srdci
nám leží zvláště pacienti s demencí a nevyléčitelně nemocní.
• Podpoříme mobilní hospicovou péči, odlehčovací péči,
ambulance bolesti, kamenné hospice. Zajistíme organizační a finanční rámec.

Pečujme o ty,
kdo ve zdravotnictví pracují!
• Každá obec nad 1000 obyvatel si zaslouží svého praktického,
dětského a zubního lékaře.
• Podpoříme menší venkovské ambulance praktických a zubních lékařů (bonusy pro ordinace v malých sídlech) a venkovské lékárny.
• Zlepšíme vzdělávání lékařů a zdravotních sester a posílíme
kompetence praktických lékařů.
• Pomůžeme zdravotníkům řešit přebujelou administrativou a přesčasy.
• Jak na nedostatek lékařů a zdravotních sester? Motivačními
programy pro mladé, oceněním zkušených zdravotníků,
zvláště školitelů, a snížením přesčasového zatížení.

Elektronizace
a vyšší efektivita
zdravotnictví
• Platby za státní pojištěnce (děti, důchodci, maminky na
mateřské dovolené atd.) chceme zvyšovat automaticky.
• Peníze z prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů musí posílit preventivní programy i moderní léčbu.
• Chceme větší konkurenci i větší kontrolu zdravotních pojišťoven.
• Dobře připravená elektronizace zdravotnictví je správná.
Chceme elektronické zdravotní knížky, elektronický recept
a manažerské informační systémy v nemocnicích.

I náš zdravotnický program se nám podařilo prosadit.
Obnovili jsme 4týdenní lázeňské pobyty, a tato péče
je tak dostupnější. Snížili jsme DPH na léky o 7,5 %.
Zlevnili jsme nemocnicím i ambulancím
servis přístrojů. Máme opravdu silný zdravotnický tým! Naši krajští radní dávají do
pořádku krajské nemocnice. Naši poslanci
pomáhají pacientům i jejich blízkým. Nám
můžete důvěřovat.
Vít Kaňkovský

V nemocném vidíme člověka, ne číslo. Zodpovědně
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KDU-ČSL

pro dobré
učitele a kvalitní
školy

Učitel má učit za slušné peníze,
a ne se topit v papírech
Učitelé
• Do roku 2021 zvýšíme průměrnou mzdu učitelů na 130 %
celostátního průměru. Aby učili ti nejlepší, musíme je dobře
zaplatit. Dobré mzdy musí být i na církevních školách.
• Učitel má učit, ne se topit v papírech. Snížíme byrokratickou zátěž ředitelů i učitelů.
•K
 DU-ČSL prosazuje vzdělávací alternativy. Kvalitní státní
školství je stěžejní, ale církevní a soukromé školství přináší
žádoucí konkurenci i kvalitu.
• Prosadíme, aby pro vznik nové školy nebyl rozhodující zřizovatel, nýbrž kvalita. Stát nesmí rodičům bránit v alternativách.

Školky, školy, univerzity
• Zajistíme dostatek míst ve školkách pro děti od 3 let.
Podporujeme lesní školky, domácí vzdělávání i další alternativy.
• V malých obcích umožníme fungování škol s nižším počtem
žáků.
• Na ZŠ a SŠ patří více praktické vzdělávání, finanční gramotnost, naše národní tradice, branná výchova, sport, občanské vzdělávání i etická výchova.

• První vysoká škola musí zůstat bezplatná – ale jen při dokončení studia v řádné době.
• Chceme podpořit excelenci a talenty. Proto méně doktorandů, ale s vyšším stipendiem!
• Podpoříme prevenci sociálně-patologických jevů a prakticky
založenou nabídku mimoškolních aktivit.
• Pro větší jazykovou gramotnost chceme část dětských
pořadů v TV vysílat v cizím jazyce.
• Zajistíme lepší financování vědy. Pavel Bělobrádek připravil dobrý základ pro budoucí léta.

Školství musí už napořád zůstat lidoveckou prioritou!
Nemůžeme tak konzervativní instituci, jako je škola,
nechat levici a liberálům. My vycházíme z tradičních hodnot, a proto se nám líbí vzdělávací alternativy. Zachránili
jsme lesní školky, aby rodiče měli na výběr.
Dali jsme 400 milionů na to, aby školky
zůstaly v menších obcích. Vzdělávání a inovace jsou naší silnou stránkou. Naše síla je
v chytrých řešeních pro budoucnost.
Jiří Mihola

Vzdělaní lidé, naše bohatství. ZODPOVĚDNĚ
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KDU-ČSL

pro slušný
a kulturní stát

Buďme slušní, kulturní
a spolehliví dovnitř i navenek
Lidská práva
nám nejsou lhostejná
• Jsme stranou hájící demokracii, lidská práva a práva menšin.
• Obzvlášť citlivě vnímáme perzekuci křesťanů na Blízkém
východě, v severní Africe, v KLDR a Číně. Zasadíme se o to,
aby toto téma bylo součástí jednotné zahraniční a bezpečnostní politiky EU.
• Prosazujeme co největší politickou a ekonomickou nezávislost ČR na nedemokratických režimech.

Buďme odpovědným
partnerem pro další státy
• EU: Evropská unie posílí a přežije, jen když bude společným
hodnotovým prostorem, založeným na křesťansko-židovských kořenech, demokracii, svobodě, spravedlnosti, rovnoprávnosti a odpovědné solidaritě. Pro KDU-ČSL je klíčová subsidiarita, tedy aby to, co může udělat národní stát,
nepřecházelo na vyšší úroveň.
• USA: Spojené státy jsou náš hlavní bezpečnostní spojenec.
Budeme usilovat o prohloubení spolupráce v obraně, kybernetické bezpečnosti, vědě a výzkumu.
• Německo: Spolková republika je náš strategický ekonomický
partner. Budeme prohlubovat politickou, hospodářskou,
kulturní, vědeckou a průmyslovou spolupráci.
• Visegrádská čtyřka: Prohloubená spolupráce středoevropských zemí (ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko) se vyplácí.
Chceme užší propojení s dalšími zeměmi regionu (Rakousko,
země Balkánu).

Kultura dnes a zítra
• Budeme dále investovat do údržby a ochrany památek, protože „památky jsou naše moře“ (P. Tigrid).
• Posílíme kulturní diplomacii. Převedeme Česká centra
a agendu turistického ruchu pod Ministerstvo kultury.
• Zintenzivníme práce na digitalizaci kulturního dědictví.
• Brněnské a ostravské Národní divadlo postavíme na stejnou úroveň jako Národní divadlo v Praze. Kulturní instituce v regionech mají klíčovou roli.

Svobodná média = odpovědní občané
• Ve věku internetu a dezinformačních webů je třeba zvýšit
úroveň mediální výchovy.
• Veřejnoprávní média musí zůstat objektivním zdrojem informací a nezávislou alternativou ke komerčním médiím.
• Zajistíme, aby přechod na nový způsob digitálního TV vysílání měl co nejmenší dopad na veřejnost.
Až za našeho vládnutí dostává kultura kýžené 1 % ze
státního rozpočtu. Povedlo se nám stabilizovat situaci
v českém filmu. Jsme-li přesvědčeni, že je něco správné
a potřebné, vydržíme nátlak a útoky z vyšších míst. I od
prezidenta. KDU-ČSL je bytostně cizí lísat se k totalitním
režimům a vyvolávat nenávist k jiným národům. Naopak
se snažíme očišťovat historickou paměť, ať
už ve vztahu k sousednímu Německu nebo
u tábora deportovaných Romů v Letech
u Písku. Víme, že naše místo je na Západě,
ne na Východě. Na nás se můžete spolehnout!
Daniel Herman

Stálí v názorech, odvážní v činech. Zodpovědně
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KDU-ČSL

pro české
zemědělství
a krajinu

Kvalitní domácí potraviny
a péče o naši krajinu
Naším dlouhodobým cílem je soběstačné
zemědělství a podpora kvalitních domácích
výrobců potravin. Základními kameny zemědělské politiky KDU-ČSL jsou i potravinový
patriotismus a péče o českou krajinu.

České potraviny na český stůl
• Prosadíme zákon o minimálním podílu českých základních
potravin v obchodních řetězcích.
• Budeme i nadále důslední při kontrolách prodeje potravin.
Zabráníme dovozu nekvalitních potravin ze zemí mimo EU.
• Budeme nadále podporovat domácí producenty, zvláště
v živočišné výrobě.

pečujme o půdu!
• Nedopustíme další ubývání zemědělské půdy. Zpřesníme
monitorování kvality půdy.
• Zemědělce budeme motivovat k hospodaření na menších
pozemcích: jsou odolnější vůči erozi.
• Investujeme do precizního zemědělství, aby se nenadužívalo hnojení a pesticidy.
• Založíme Demoliční fond: pomůžeme uhradit skládkování
suti při demolici starých domů v malých obcích, aby se
nestavělo na zelené louce.
• Průmyslové haly chceme stavět na brownfieldech, ne na
„zelené louce“. Připravíme Mapu brownfieldů.

pečujme o vodu!
• Chceme zadržovat více vody v krajině. Vodní plochy pomáhají zvládnout přívalové deště a zajistí lepší průtok řek v létě.

• Zjednodušíme systém hospodaření u vodních ploch, aby
vznikaly nové a zvětšovaly se stávající.

Ekonomika a nové trendy
v energetice
• Zřídíme pro zemědělce Fond nepojistitelných rizik, který jim
pomůže pokrýt ztráty a škody způsobené suchem či extrémním deštěm během žní. Účast dobrovolná, platby do fondu
budou uznatelným nákladem.
• Podpoříme instalaci fotovoltaických panelů na střechách
zemědělských budov.
• Podpoříme vznik a rozvoj chytrých sítí, které umožní zapojování zdrojů energie solárních, větrných i jiných obnovitelných zdrojů. Bez státní diskriminace.

pozvedli jsme české zemědělství!
Ve vládě se nám toho podařilo docela dost. Podporovali
jsme domácí výrobce potravin, investovali jsme velké
peníze do péče o krajinu, zachránili spoustu památek.
Konkrétně šlo: 2,25 mld. Kč na národní zemědělské programy / 1,5 mld. na budování mokřadů, mezí, rybníků
a protierozní opatření / 620 mil. pro chovatele prasat
a výrobce mléka / 400 mil. na obnovu menších památek
(sýpky, křížové cesty, Boží muka, sochy) /
50 mil. Kč na podporu zaměstnávání hendikepovaných v zemědělství.
Víme, co chceme, a víme jak.
Dejte nám znovu svoji důvěru!
Marian Jurečka

podpora zemědělců je český národní zájem. ZoDpověDNě
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Lidovecká politika staví na křesťanských principech. ty člověku dodávají naději a čerstvé síly.
pracovat pro druhé, pro obec, pro pospolitost, ve které žiji, pak stojí za to.

Křesťanství v politice KDU-ČSL:
ne fanglička, ale trvalá inspirace
Společné dobro a univerzální hodnoty
My společnost nerozdělujeme, ale spojujeme. Opíráme se
a věříme v univerzální hodnoty. Zodpovědnost neseme nejen
za sebe a za svou rodinu, ale i za druhé, za obec, město a stát.
Co je dobré pro stát, musí být dobré i pro KDU-ČSL. Rovnost
před zákonem, ochrana života, přístup ke vzdělání, spravedlivá odměna za poctivou práci...

vzdělání je především věcí rodičů
Stát, kraje i samosprávy mluví do vzdělávání našich dětí. Ale
primární jsou rodiče, kteří dětem dali život a jsou za ně zodpovědní. Pomohli jsme zachovat všechny podstatné alternativy vzdělávání: církevní, soukromé i domácí. Zachránili jsme
lesní školky. Domácí vzdělávání jsme zachovali i pro předškoláky. Chraňme si kreativitu: je to Boží dar.

tradiční rodina základem společnosti i státu
Jsme jediní, kdo v praxi plně hájí rodinu, složenou z muže,
ženy a dětí. Socialisté tvrdí, že tradiční rodina neexistuje. Jiní,
že je to libovolné soužití dvou osob a důležitější je seberealizace. Stát nesmí rodinou smýkat a oslabovat ji. i proto jsme
vetovali rodinnou koncepci sociální demokracie.

pomáháme nemocným
Zamítli jsme všechny návrhy prosazující eutanazii. Pomohli
jsme usnadnit čerpání příspěvku na péči. Stovky našich členů
pracují ve zdravotnictví a v sociálních službách. nejsme
natvrdlí pravičáci, ale soucitní konzervativci. Pacient je pro
nás něco víc než jen číslo ve výkazech pro zdravotní pojišťovnu. i ten nevyléčitelný. Máme úctu k životu od početí až
po přirozenou smrt.

Církev nezávislá na státu
je společnosti prospěšná

Bráníme právní stát a Ústavu. Odmítáme zgruntu překopávat náš politický a soudní systém, jako AnO, SPD nebo Piráti.
naše Ústava je kvalitní, využívejme všech brzd a vyvažování.
Moc musí být neustále kontrolována a omezována. Boj proti
korupci se nemůže omezovat jen na krátké kampaně. Braňme
slabší před silnějšími, občany před monopoly, jednotlivce
před korporacemi.

Když liberální znamená zodpovědný

Zabránili jsme AnO i ČSSD v tom, aby revidovaly církevní restituce. Jde nám o respekt k vlastnictví a náboženské svobodě.
v Evropě se osvědčil model vzájemně nezávislé spolupráce
církví a státu. Aby církve mohly konat ještě větší dobro pro společnost, potřebují mít z čeho platit své aktivity i zaměstnance.

Zvládněme migraci a zůstaňme lidmi
Hledáme realistické řešení v migrační vlně. Zachovejme si
bezpečnou zemi a přiměřeně otevřenou společnost. Otevřme
náruč těm, kdo prchají, protože jim hrozí bezprostřední smrt.
Ale na záchranný člun se vejde jen tolik lidí, kolik nezpůsobí
jeho potopení. Pomáhejme na mezinárodní úrovni v afrických zemích. Pomozme ukončit války velmocí „v zastoupení“,
jako je ta v Sýrii. nebojme se šířit naše hodnoty, jako je náboženská tolerance nebo rovnost v příležitostech mužů a žen.
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Spravedlnost a právní stát

Stojí nám za to bránit liberální demokracii, svobodu slova a pluralitu médií. Ať už jsou děti jakékoliv, manželské či nemanželské, náleží jim poprávu sociální pomoc státu a starost o plný
rozvoj jejich osobnosti. Zájem dítěte je totiž na prvním místě!
Zodpovědné je také usilovat o zdravé životní prostředí. nejde
nám ale tolik o ideologii, jako spíš o starost o své okolí.

Solidarita v tržním hospodářství
Křesťanské je respektovat instituce, ale také vidět za vším na
prvním místě člověka. Tržní pravidla jsou zákon, ale ten neřeší
všechno. neobejdeme se bez solidárních zásahů v sociální,
zdravotní a důchodové politice. Je zdravé uplatňovat solidaritu v daních. Solidarita prostupuje motivace individuálních
dárců a dobročinných organizací i společenskou odpovědnost
podniků.
(pm)

Foto: Třetí zastavení křížové cesty Miroslava Beščece v Praze-Modřanech (foto ÚMČ Praha 12)

Máte víc než 7 důvodů,
proč volit KDU-ČSL
#

1. Bezpečnost a svoboda v České republice
Jsme zárukou zodpovědného přístupu k migraci. Naší devizou je klid a rozhodování s chladnou
hlavou. Nehledíme s obdivem na Východ, protože patříme do silné západní Evropy.

#

2. Pomoc těm, kdo se o sebe nemohou postarat sami
Přímo pomůžeme hendikepovaným, nemocným, nemohoucím a seniorům v tíživé situaci.
Vytvoříme lepší podmínky pro zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.

#

3. Větší respekt k rodinám
Pracujícím rodičům navýšíme daňové slevy. Podpoříme obce a města při budování dostupného
bydlení. Pracující rodiče musí mít nižší odvody a vyšší důchody.

#

4. Promyšlená a dostupná zdravotní péče
Bonusy pro venkovské ambulance praktických a zubních lékařů. Lepší péče pro dlouhodobě
a nevyléčitelně nemocné. Spolehlivě připravená elektronizace zdravotnictví.

#

5. Silnější a modernější ekonomika
Dobré internetové spojení v každém koutu naší země. Investiční pobídky do firem s vlastním
výzkumem. Konec masivního odlivu nezdaněného zisku do zahraničí. Inovace a dobrá jazyková
příprava ve vzdělávání.

#

6. Kvalitní školy s dobře zaplacenými učiteli
Do roku 2021 zvýšíme průměrnou mzdu učitelů na 130 % celostátního průměru. Podporujeme
vzdělávací alternativy. První vysoká škola zůstane bezplatná, ale jen pro řádné studenty.

#

7. Vstřícnější stát a úřady, vláda práva
Více elektronické komunikace občanů se státem a samosprávou. Přístupnější právní poradenství
i pro nemajetné. Rychlejší soudy: do 180 dní první jednání v civilním řízení.

A navíc...
# Netáhne se za námi smrad skandálů. # S námi je vláda stabilní a výkonná. # Splnili
jsme 4/5 našeho programu. # Postupovat demokraticky je víc než poroučet státu
jako firmě. # Umění vyjednávat platí víc než otravovat veřejný prostor svým egem.

Tradiční hodnoty, moderní řešení. Zodpovědně
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