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Z REDAKČNÍHO STOLU

Vzácný prapor z Řep
Překvapení na dostizích
Nový HLAS posíláme do tisku ve chvíli, kdy
premiér Sobotka oznámil, že podává demisi. Tím končí i celá vláda (o našich úspěších
v ní čtěte na str. 10–11). Náš předseda prohlásil, že premiér zvolil ústavně nejčistší řešení vládní krize
(vyvolané A. Babišem a jeho nejasnými příjmy). Jsme připraveni hledat konstruktivní řešení. Řešení má v rukou prezident.
A tak nám, přátelé, začaly ostré volební dostihy. V sázce je
hodně (viz str. 3). Jak říkají fotbalisté, k úspěchu ve volbách
už nestačí jen „vycházet ze zajištěné obrany“. Na politickém
hřišti dominují ti, kdo „tvoří hru“. Přeloženo do naší řeči:
„Jsme Klidná síla, ale vaše problémy nás klidnými nenechají.“
Kéž v nás je v příštích měsících co nejvíc tohoto tvůrčího
neklidu.
Pavel Mareš, šéfredaktor

Přidejte se k Žlutému týmu
Volební štáb KDU-ČSL staví „Žlutý tým“ – dobrovolníky,
kteří při volební kampani pomůžou potřebám koalice KDUČSL a STAN. Celostátním koordinátorem Žlutého týmu je
Marcel Ladka. Začátkem května byl zveřejněn klip a spuštěn náborový web. Dobrovolníci z celé České republiky se
mohou začít přihlašovat do databáze, která umožní efektivnější vedení kontaktní kampaně a přispěje k většímu
úspěchu v nadcházejících parlamentních volbách. Na co se
můžou dobrovolníci těšit? Před začátkem kontaktní kampaně se pro ně budou konat teambuildingové akce, setkání
s kandidáty koalice i praktická školení.
Registrace na www.zlutytym.cz.
Podněty, dotazy a doplnění směřujte přímo na M. Ladku
(marcel@zlutytym.cz, tel. 777 602 551).

Nejen o kloboucích
■ 3.–5. 3. / V Havlíčkově
Brodě proběhl druhý ročník
Volební akademie žen.
Tento tréninkový program
pomáhá členkám a příznivkyním KDU-ČSL připravit se
na volby i na politickou kariéru. Letošního ročníku se
zúčastnilo 26 adeptek různého věku z celé republiky.
Na VAŽ vystoupilo 12 renomovaných lektorů z KDU-ČSL i soukromé sféry. Dva semináře letos vedl například
politický konzultant Charles Anglin z britské ﬁrmy BTP ADVISERS. Přednášky se zaměřily na politický marketing, mediální komunikaci, etiketu, image a leadership. Součástí byla i oblíbená
formální tréninková večeře. Zvláštními hosty byli letos paní senátorka Hubáčková a místopředseda KDU-ČSL Mihola. Anna Hubáčková s sebou, jak předem slíbila, přivezla malou část své sbírky
klobouků. Studentky jimi doslova nadchla!
Václav Pláteník
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Ministerstvo kultury prohlásilo za movitou kulturní památku svatováclavský prapor z Prahy–Řep
z r. 1929. Sestry boromejky ho tehdy zhotovily
pro místní lidovce. Soubor zahrnuje prapor, pět
stuh se jmény donátorek
a pět šerp. V roce 1929 se
v Československu slavilo
tisíc let od smrti svatého Václava. Ten je vyobrazen v oválném
medailonu se slovy: „Sv. Václave, nedej zahynouti nám, ni budoucím 929–1929.“ Prapor v kostele sv. Martina v Řepích posvětil
26. května 1929 tehdejší poslanec ČSL Mons. Bohumil Stašek.
Byl pak využíván při místních slavnostních příležitostech spolkového a společenského charakteru (svěcení zvonů, slavnosti,
pouti, pohřby). Během druhé světové války a po nástupu KSČ
k moci byl jako vzácná památka ukrýván. Po sametové revoluci r. 1989 se stal dokladem historické kontinuity politického
a spolkového života v Řepích. Vystaven byl u příležitosti 1000.
výročí obce Řepy i při oslavě 80. výročí založení místní organizace ČSL.
Komise Národního památkového ústavu prohlásila, že prapor
je jedinou známou kompletní ukázkou tohoto typu památky
místní politické reprezentace na území hlavního města, která
v daném místě dosud slouží svému účelu. Po restaurování,
jímž se završí mnohaměsíční úsilí současných členů KDU-ČSL,
kteří prapor zachránili před prodejem v aukci a zapomněním,
bude prapor zachráněn pro budoucí generace. Bude vystaven
v paláci Charitas a vyvěšován při důležitých setkáních jako
symbol křesťanských hodnot v politice.
Ivana Rousková (red)

Nejkrásnější kariéra
V Den matek vzdáváme hold mateřství. Všechny
mámy světa, které vychovávají či vychovaly děti,
si zaslouží naše poděkování a uznání! Vždyť vychovat dítě, od narození až do dospělosti, klade
na maminky obrovské fyzické, psychické i ﬁnanční nároky. Dnešní doba vyžaduje od žen
péči o děti i plnohodnotné zapojení do pracovního procesu. Stojí za tím společenské i ﬁnanční důvody. O to více si vážím těch, které se rozhodnou být maminkou. Přeji všem matkám, biologickým i těm, které mají dítě v pěstounské péči či v adopci, hodně moudrosti, sil a radosti v jejich mateřské roli. Přeji vám také odpovědné partnery a otce vašich dětí,
kteří budou vám oporou a dětem příkladem a vzorem.
Pavla Golasowská
poslankyně za Moravskoslezský kraj

„Už chápu, proč je Desatero tak jednoznačné
a proč nepřipouští různé výklady. Neprošlo
totiž řádnou diskusí v parlamentu.“

Konrad Adenauer

Naše číslo účtu: 2001210359/0800

e-mail: hlas@kdu.cz / www.kdu.cz
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SLOVO PŘEDSEDY KE SJEZDU

Jsme silní. A společně budeme ještě silnější
Opět přichází náš sjezd. Přichází v době, kdy jsme v dobré kondici. V dobré kondici je i česká ekonomika a společnost. To, o co
nám musí jít, je, aby to tak zůstalo. Musí nám záležet na tom, aby
naše republika nepromarnila šanci nejen vykročit v příštím volebním období k prosperitě, ale také si udržet svobodu, pluralitní demokracii a příslušnost k Západu. Ukažme, že jsme zodpovědnou silou, která se o to zaslouží.

Naše účast ve vládě měla smysl
Naší straně i České republice se uplynulé dva roky dařilo. Zároveň
cítíme, že tento nadějný vývoj může být ohrožen. Máme možnost
– a tím i povinnost – tomu zabránit. V tomto smyslu je letošní sjezd
důležitým mezníkem. V roce 2010 nás čekaly roky obnovy. V roce
2013 boj o návrat do Sněmovny. V roce 2015 jsme bilancovali náš
úspěšný vstup do vlády. Letos nás čeká připravit se na bitvu o to,
aby naše, ale hlavně celonárodní snahy a naděje nepřišly vniveč.
Tématem voleb roku 2013 byla změna. I my jsme byli jejím nositelem. Jenže nestačí odstranit to staré špatné a nahradit to novým.
Nové musí být také skutečně dobré.
Je pravdou, že ve vládě s ČSSD a ANO jsme dokázali mnoho dobrých věcí, posílili jsme důvěru v politiku a ekonomiku, prosadili jsme náš program a úspěšně zabojovali se strachem lidí z budoucnosti i s korupcí. K tomu se hrdě hlásíme. Kritika ODS a TOP
09, že vládneme s ANO, je pokrytecká. To oni vládly s VV, a tak
legitimizovali ANO. To my jsme po jejich vládnutí museli dávat
zemi do pořádku a podařilo se nám to. Naše účast v kabinetu
měla pro občany smysl.

Konkurujme ANO a ČSSD i svojí silou
Ale stejně jako musíme odrazit kritiku těch, kdo zavinili pád
České republiky na politické dno, musíme odmítnout i možnost,
že by volby dominantně vyhrálo hnutí ANO. Pochybnosti kolem
ﬁnančních operací jeho předsedy, který navíc sní o tom, že by
vládl zcela sám a nejlépe se ani nemusel podřídit kontrole parlamentu, to nás nemůže nechat klidnými. Nemohou nás nechat
klidnými ani náznaky, že by se do vlády mohli dostat extrémisté, nebo zpochybňování naší evropské, prozápadní orientace
a podléhání ruské propagandě.
Rolí KDU-ČSL je už sto let vyvažovat a stabilizovat politické spektrum a bránit všem extrémům. V dnešní době to znamená být dost
silní a vytvořit formaci, která dokáže konkurovat jak socialistům,
tak hnutí ANO. Která nedopustí monopolizaci moci, například
vznik menšinové jednobarevné vlády s podporou extrémistů.
Uskupení, které dokáže zabránit nástupu populismu, nacionalismu a udržet hodnoty západní, křesťansko-židovské civilizace.

Držíme se tradice a směřujeme
do budoucnosti
My jsme v uplynulých letech dokázali, že jsme stranou, která se
ani v těžké situaci nevzdává svých hodnot křesťanskodemokratické politiky, drží se své tradice a zároveň je schopna své neměnné hodnoty ve změněné situaci vždy nově interpretovat,
vnitřně se obrodit a nabídnout nové tváře nezatížené minulostí.
To, co u nás proběhlo po roce 2010, nebyla revoluce, ale evoluce. Nastoupila nová politická generace, ale ta se učila od té před-

chozí – a to v dobrém i zlém. V tom je naše síla. Jsme stranou,
která se drží tradice a směřuje k budoucnosti.
Od roku 2010 se nám mnohé povedlo. Zachránili jsme sami sebe
a stali jsme se silnějšími. Nyní podle mého nejlepšího přesvědčení musíme učinit další krok. Je třeba zachránit Českou republiku – před autoritářstvím, extrémismem, ztrátou hodnot. Před
návratem starých šíbrů či jejich nahrazení novými. Musíme být
ještě silnější. Proto jdeme do voleb v koalici s hnutím STAN,
které s námi sdílí naše hodnoty. Společně budeme ještě silnější.
Ne kvůli nám. Kvůli naší zemi, jejím pilným občanům a hodnotám, v něž věříme.
Pavel Bělobrádek

SJEZD
KDU-ČSL v Praze
Předseda KDU-ČSL svolal do Prahy na 27. a 28. květen Celostátní sjezd KDU-ČSL. V TOP Hotelu v Praze na Chodově se
ho zúčastní 200 volených delegátů plus další delegáti za jednotlivé krajské a okresní organizace (množství stanoveno výpočtem dle Volebního řádu KDU-ČSL). Sjezdový účastnický
příspěvek na jednoho delegáta je 2000 Kč. Návrh programu
Sjezdu: 1. Zahájení (schválení jednacího a volebního řádu,
volba komisí sjezdu, vystoupení hostů). 2. Zpráva předsedy
KDU-ČSL. 3. Zprávy o činnosti poslanců, senátorů, europoslanců zvolených za KDU-ČSL; o financích atd.. 4. Volby
(předseda, 1. místopředseda, místopředsedové, členové Celostátního výboru a Celostátní konference a dalších orgánů.)
5. Stanovy KDU-ČSL. 6. Základní směr politiky KDU-ČSL.
7. Diskuse. Počítá se se schvalováním koaliční smlouvy se STAN.
PRO DELEGÁTY SJEZDU VYJDE MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO NH
S PREZENTACÍ KANDIDÁTŮ NA NEJVYŠŠÍ FUNKCE.
DĚNÍ NA SJEZDU VĚNUJEME CELÉ PŘÍŠTÍ ČÍSLO, JEŽ
VYCHÁZÍ 20. ČERVNA.
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K O A L I C E K D U - Č S L / S TA N

Celostátní konference
a koalice s hnutím STAN
„Celostátní konference KDU-ČSL souhlasí s uzavřením předvolební koalice KDU-ČSL a STAN v parametrech vyjednaných
předsednictvem KDU-ČSL.“
Hlasování: tajná volba – 72 vydaných volebních lístků, 70 platných volebních lístků. Výsledky: 39 pro, 31 proti.
„Celostátní konference KDU-ČSL vyjadřuje poděkování vyjednávacímu týmu pod vedením předsedy strany Pavla Bělobrádka za
profesionálně odvedenou práci při jednáních se Starosty a nezávislými ohledně možné společné kandidatury do Poslanecké sněmovny PČR pro volby 2017.“
V Jihlavě, 18. března 2017

Smlouva mezi KDU-ČSL
a STAN podepsána
■ 12. 4. / KDU-ČSL a hnutí Starostové a nezávislí (STAN) podepsaly koaliční smlouvu o spolupráci ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017. Nové spojení podporuje i další desítka
regionálních stran a hnutí. Celostátním volebním lídrem – kandidátem na premiéra – bude předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Koaliční strany budou při skládání kandidátek dbát na to,
aby výsledný republikový poměr zastoupení na kandidátkách odrážel poměr: KDU-ČSL 60 % a STAN 40 % navrhovaných kandidátů. Koaliční smlouvu musí jako nejvyšší stranický orgán potvrdit ještě celostátní sjezd KDU-ČSL v květnu.

Strany během jednání našly shodu a staví na společných prioritách: podpora pracujících rodičů, vzdělání, malého a středního
podnikání, rozvoj venkova. Pokud jde o veřejnou správu, uskupení staví na principu „rozhodujme co nejblíže lidem“. Koalici
podpořily další subjekty, které s KDU-ČSL a STAN programově
a osobnostně souzní: SNK Evropští demokraté, Starostové pro
Liberecký kraj, Karlovarská občanská alternativa, NOVÝ IMPULS, Občané patrioti, ZVUK 12, Starostové pro občany, Tábor
2020, Východočeši, Starostové a osobnosti pro Moravu, Zlínské
hnutí nezávislých.
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Na čem KDU-ČSL
a STAN staví?
Styl politiky
„KDU-ČSL a Starostové chtějí společně nabídnout občanům
České republiky důvěryhodnou volbu v parlamentních volbách.
Společně vyvinou veškeré úsilí, aby přesvědčili občany o potřebě
jejich aktivní účasti ve volbách, o odmítnutí politiky osobního napadání, odrazující od účasti na veřejném dění, překonání roztříštěnosti a vyhraněných ambicí jednotlivců a otevření odpovídajícího prostoru na kandidátce i dalším stranám (podporující strany
a uskupení) a důvěryhodným osobnostem veřejného života, podporujícím společné programové principy a zásady.“ …

Programové fundamenty
„Koaliční strany konstatují, že jejich spolupráce je založena na
zásadní hodnotě programové shody, kterou spatřují v těchto základních programových prioritách:
a) judaisticko-křesťanských základech našich morálních hodnot, ochraně ústavnosti a svobody, principech demokratické
formy vlády, rovnosti před zákonem a transparentní politiky,
b) potírání korupce a klientelismu i odpovědnosti představitelů veřejné moci,
c) podpoře pevného euroatlantického zakotvení naší země jakožto spolehlivého spojence a podpoře budoucnosti Evropy
spočívající na zodpovědnosti členských států EU,
d) dodržování principu subsidiarity, včetně principu „státu fungujícího zezdola“, vymezujícího se vůči přílišnému státnímu
centralismu a dirigismu, opírajícího se o rozvinutou místní samosprávu a individuální zodpovědnost občana, jenž
o život svůj a své rodiny je povinen postarat se především
sám, zároveň se musí postarat o ty, kteří sami nemohou,
e) solidaritě společenství občanů s těmi, kdo se dostali do tíživé životní situace či znevýhodnění, pomoci v nemoci, ve
stáří, přístupu ke vzdělání anebo zajištění bezpečí,
f) zásadě rovných příležitostí i povinností,
g) odmítání projevů rasové, náboženské či jiné nesnášenlivosti a extrémismu,
h) prosazování příznivého prostředí pro podnikání a aktivitu
občanů, omezení byrokracie a zbytečné administrativy,
i)
principu demokratického právního státu, zajištění vymahatelnosti práva a ochrany vlastnictví,
j)
posilování stability veřejných rozpočtů, provedení nezbytných daňových, sociálních, důchodových a zdravotních legislativních opatření,
k) podpora znevýhodněným oblastem, zejména na venkově,
l)
principu šetrnosti ke zdrojům, ať již ekonomickým (hospodárnost v nakládání s veřejnými prostředky) či zdrojům
životního prostřední (vč. ochrany krajiny), podporujícím
zlepšování kvality života občanů,
m) reálné podpoře rodin s dětmi, zastavení vylidňování některých oblastí ČR vhodně cílenými programy, podpoře
kulturního, sportovního vyžití a ochraně tradic.
Vycházejíce z výše uvedeného základního programového směřování vyhlásí koaliční strany společně volební program pro
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.“

Důležitá ujednání
Finance: KDU-ČSL vloží 30 milionů a STAN 20 milionů Kč.
Další spolupráce: Po volbách 2017 KDU-ČSL i STAN zváží spolupráci i pro další úrovně. Pro prezidentské volby 2018 společně
podpoří jednu osobnost.
Kampaň KDU-ČSL a STAN bude vedena v pozitivním duchu.
Platnost a účinnost smlouvy: Platná je od 12. dubna 2017, účinnosti
nabývá po schválení nejvyššími orgány obou stran. U KDU-ČSL to
znamená sjezdem na konci května.

Chceme spolu se Starosty vytvořit předvolební koalici a v ní se ucházet o přízeň nejméně 30 procent voličů, kteří opět nevědí,
koho volit. Kteří se nechtějí vracet k těm, co
je zklamali v minulosti, v roce 2013 si právem přáli jinou, transparentní politiku a nyní
z některých cítí zklamání znovu. Kteří si nepřejí monopolizaci moci a vládu jedné strany za podpory komunistů a extremistů. Kteří pořád věří, že změna může být
k lepšímu. Společně nabízíme silnou, proevropskou, nepopulistickou, konstruktivní a středovou alternativu.
Pavel Bělobrádek
Těším se na spolupráci, která nabízí lidem
v ČR politiku reprezentující tradiční hodnoty. Programově máme blízko a spolupracujeme již v mnoha případech na komunální, krajské, senátní či evropské úrovni.
Navíc nabízíme lidi, kteří mají odpracováno, žádné marketingové tváře či lidi s pochybnou minulostí
jak z politiky, tak z byznysu. Je to odvážné rozhodnutí, ale
pro voliče jasné a čitelné!
Marian Jurečka

Názory napříč
Podpis koaliční dohody mezi KDU-ČSL a STAN nabízí projekt, který je zcela unikátní. Dvě strany se rozhodly neskrývat se za různé spolupráce či nové značky
a nabídly své zkušenosti jak z komunální, tak celostátní politiky. Jedna své zázemí na úrovni mnoha obcí a měst, druhá svoji
ukotvenost v hodnotách evropské konzervativní křesťanské společnosti. Odvážné oslovení veřejnosti. Díky za každý hlas pro rodící se třetí sílu, která bude významně určovat další vývoj v ČR!
Marek Výborný
lídr KDU-ČSL v Pardubickém kraji
Proč Starostové nechtějí místa na lidovecké kandidátce? Jako slabší by si měli vážit ochoty jít s námi do voleb,
a ne nás tlačit do rizika, že kvůli nim nedosáhneme 10 % a vypadneme.
Marie Mrázková
Nejsem moc pro to, kandidovat do Sněmovny se
STAN. Samotní můžeme mít jistých 7 až 8 %. To je
v ateistickém státě slušný výsledek. Těch 10 % není vůbec jistých. Je fakt, že kdo se bojí, nesmí do lesa. Děj se vůle Boží.
Člověče, přičiň se, a Pán Bůh Ti pomůže. Ať vedení strany vše
vážně zváží.
Vladimír Hubálovský
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NAŠE ZEMĚDĚLSTVÍ

Jurečka:
Mým cílem je
zdravá krajina
a zem

Zelená nafta i pro živočišnou výrobu, investice do potravinářství, podpora výstavby malých vodních nádrží, obnova kulturního dědictví venkova, úspory na úřadech i v informačních technologiích – to je jen výběr z toho, co se za ministra Jurečky podařilo na ministerstvu zemědělství dotáhnout do úspěšného konce.

Podpora živočišné výroby
Zavedli jsme tzv. zelenou naftu, tedy vratku spotřební daně za pohonné hmoty, které
zemědělci využili při hospodaření v živočišné výrobě. Za sucho v roce 2015, které poničilo i krmné plodiny, jsme zemědělcům poskytli kompenzace. Příspěvek získali zemědělci nově i na produkci vysoce jakostního mléka a za zavádění lepších podmínek
v chovu hospodářských zvířat. Jako pomoc v krizi získali mimořádné peníze i chovatelé prasnic a dojnic. Celkem šlo do živočišné výroby navíc cca 3,6 miliardy korun nad
běžné prostředky.

Pomoc pro potravinářství
Novelizovali jsme zákon o potravinách a zavedli jasná pravidla, kdy výrobce smí označit potravinu logem „Česká potravina“, českou vlajkou a dalšími texty odkazujícími na
český původ výrobku. Zákon umožnil prodejnám darovat potraviny, které sice nesplňují některé požadavky, ale jsou bezpečné a zdravotně nezávadné, ve prospěch charitativních organizací. Pro prodejny s plochou nad 400 m2 je dar takových potravin povinností. Ministerstvo zemědělství poskytuje pomoc potravinovým bankám a dalším
humanitárním organizacím. V dotačním programu na podporu investic do technologií se podařilo s Evropskou komisí dojednat zvýšení podpory z 25 % až na 50 %. Potravináři tak celkem z národních zdrojů získali 396 milionů korun.

Voda i sucho
Sestavili jsme 12 dotačních programů na omezení následků sucha s výhledem do roku
2033, který schválila vláda. Mezi tato vzájemně se doplňující opatření patří: podpora
výsadby melioračních a zpevňujících dřevin; rozvoj závlahových zařízení, vodovodů
a kanalizací; odstraňování sedimentů z nádrží. Na obnovu a rozvoj závlah šlo v roce
2016 cca 133 mil. Kč, na výstavbu malých nádrží a opravy toků 127 mil. Kč. Loni se
otevřel dotační program, z něhož lze ﬁnancovat výstavbu, rekonstrukci a odbahnění
rybníků: do roku 2020 se počítá s více než 1 mld. Kč. Další program pomůže zlepšit
technický stav stávajících rybníků a vystavět nové rybníky v obcích a ve správě státních podniků Povodí a Lesy ČR: do konce roku se na něj počítá s více než 1,5 mld. Kč.
Obě opatření jsou zaměřena na posílení schopnosti krajiny zadržovat vodu. Ministerstvo zahájilo i III. etapu prevence před povodněmi, v níž se počítá s 2,7 mld. Kč na
celkem 118 akcí. Na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách
a školkách se v roce 2015 vyplatilo cca 1,2 mld. Kč.

Dobré čerpání z fondů EU
Resort zemědělství čerpal podporu z evropských fondů bez problémů a v největší míře
co do přidělených prostředků. V Programu rozvoje venkova 2007–2013 získali čeští
zemědělci, potravináři, lesníci i malé obce zhruba 100 mld. Kč a využili ho téměř ze
100 %. V dalším programovém období 2014–2020 se na přímých platbách každoročně úspěšně čerpá cca 23 mld. Kč. Tyto peníze jdou hlavně na podporu šetrnějšího hospodaření s půdou, zlepšení biologické rozmanitosti a na podporu citlivých segmentů rostlinné a živočišné výroby. V roce 2016 se ministerstvu podařilo navýšit rozpočet
Programu rozvoje venkova o cca 13 miliard Kč (z 83 na 96 mld. Kč).

Hodně jsme uspořili
Namnoze jsme ušetřili. Díky centrálnímu zadávání vydalo ministerstvo za telefony o 2/3
méně než v předchozích letech. Úspory za energii dosáhly v letech 2014–2017 přibližně 138 mil. Kč. Na dodávkách informačních technologií se v letech 2014–2016 uspořilo
652 milionů korun a za nákup aut 170 mil. Kč. Začali jsme mnohem víc využívat vlastní zaměstnance k administraci zakázek (ročně asi 300), čímž se ročně uspořily desítky
milionů korun. Lesy ČR a Budějovický Budvar odvedly v letech 2014–2016 do státního
rozpočtu 21,6 mld. Kč. Díky vyhraným soudním sporům jsme státu ušetřili 1,5 mld. Kč.
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KDU-ČSL VE VLÁDĚ

Ministru Hermanovi se podařilo
stabilizovat financování českého filmu

Herman:
Slovo má moc

Umění a touha
po svobodě

Ministr kultury Daniel Herman vystoupil
7. dubna v Brně na Radě Česko-německého diskusního fóra a na konferenci Dialog
uprostřed Evropy. Letos je to 20 let od podepsání Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich rozvoji.

■ 6. 4. / Ministr Herman se rozhodl udělit cenu Artis Bohemiae Amicis manželům
Symonovým. Ocenění udělují od roku
2000 ministři kultury za šíření dobrého
jména české kultury v tuzemsku i v zahraničí. Cena byla manželskému páru předána při zahájení jejich společné výstavy ve Strahovském klášteře. A co ministra k udělení vedlo? „Oba patří mezi před-

Pro dějiny obou zemí to byl klíčový dokument: uzavřely se některé sporné otázky z minulosti a současně se otevřel prostor k prohlubování partnerství v duchu
společných evropských hodnot. Herman
u příležitosti tohoto výročí prohlásil, že
„slovo má konstitutivní moc. Autoři deklarace si byli vědomi toho, že mají šanci
stvořit nový svět vzájemného soužití našich dvou národů. S tímto vědomím nakládali se slovy, z nichž byl budován most
překlenující propast oboustranné nedůvěry, zranění a křivd. Stále větší a pestřejší spolupráce, která nezahrnuje jen oblast kultury, je mi svědectvím, že toto úsilí
mělo smysl.“ Daniel Herman také varoval
před zneužíváním slova „populisty nejrůznějšího druhu, od nacionalistů přes
politické demagogy až po pohrobky dvou
nejhorších totalit dvacátého století“. Ke
spolupráci v Česko-německém diskusním
fóru přizval Daniela Hermana v 90. letech
ministr kultury Pavel Tigrid.

ní evropské výtvarné umělce. Po odchodu do emigrace naši zemi reprezentovali nejen na mezinárodním výtvarném
poli, ale stali se také vzory odvahy, touhy
po svobodě a nezištné pomoci.“ Miroslava Symonová se věnovala restaurování
knižní vazby nejprve v pražském Klementinu a pak i ve vlastním ateliéru ve Vídni,
kam spolu s manželem po srpnu 1968
emigrovali. Zde také rozšířila svůj umělecký záběr na graﬁku a malbu. Vystavovala v Norimberku, Vídni, Curychu a San
Francisku. Josef Symon je sochař a návrhář. Jeho doménou je šperk, originální jak
designem, tak technikou zpracování. Vytvořil řadu soch, plastik a děl religiózního
charakteru, vystavoval v Česku i Rakousku. Oba po nuceném odchodu z vlasti
podporovali další české umělce, pro které
se Vídeň stala útočištěm v jejich emigraci.
Udržovali ale živé vztahy i s těmi, kdo zůstali doma, a zprostředkovávali jim kontakty s evropskými umělci.

Manželé Symonovi

Bělobrádek: Máme skvělé
vědce a podnikatele
■ 17. 4. / „Máme nejen skvělé výzkumníky, ale také skvělé podniky, které patří k absolutní globální špičce. Třeba i mezi první
tři světové producenty. Umíme si tedy najít prostor, kde dokážeme být úspěšní,“ prohlásil v bilančním rozhovoru pro Lidové
noviny vicepremiér Pavel Bělobrádek. Za nejzajímavější zjištění ze svých cest po univerzitách, centrech a laboratořích v ČR považuje Bělobrádek
to, že v Česku někdy máme sklon k sebemrskání. „Jsme zvyklí až příliš často nadávat a málo chválit.“ Mezi úspěšnými ﬁrmami jmenoval ﬁrmu Linet, Tescan (mikroskopie), IT ﬁrmy a antivirové globální hráče jako Avast či AVG. „Máme tu i ﬁrmy zaměřující se na speciální materiály, o nichž se vůbec nemluví. Netušil jsem, že jsou
tu inovativní společnosti, které dělají třeba motory do kosmických zařízení, kde natáčejí solární panely atd.“ Za efektivní a přínosné považuje vicepremiér Bělobrádek
rozvíjení vědecké diplomacie, například v Německu, USA, Izraeli či jihovýchodní
Asii: „Roční náklady jsou v řádu jednotek milionů, ale přínos je evidentní, s obrovskou přidanou hodnotou. Je to cesta správným směrem, jde částečně o ekonomickou diplomacii.“

(www.mkcr.cz; red)
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NAŠE SOCIÁLNÍ POLITIKA

ným nákladům za umístění dítěte do zařízení. Zásadní je pro pečující rodiny i navýšení příspěvku na péči o 10 %, které
jsme prosadili poslaneckým pozměňujícím návrhem ve Sněmovně. Součástí návrhu je i možnost zahájit sociální šetření pro příspěvek na péči také v případě
dlouhodobě hospitalizovaných ve zdravotnickém zařízení.

Zdravotně postižení

Podařilo se nám
hodně dobrého
SOCIÁLNÍ OBLAST JE VELMI ŠIROKÁ. ZAHRNUJE RODINU A JEJÍ
P ODPORU, POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI, PROBLEMATIKU SENIORŮ A DŮCHODŮ ATD. KDU-ČSL PŘIPOMÍNKUJE ODBORNÉ MATERIÁLY I LEGISLATIVNÍ NÁVRHY A AKTIVNĚ REAGUJE NA SOCIODEMOGRAFICKÉ TRENDY, JIMIŽ SPOLEČNOST PROCHÁZÍ. ZA
POSLEDNÍ DVA ROKY SE NÁM PODAŘILO HODNĚ DOBRÉHO
A VÝZNAMNÉHO.

Rodina je
nenahraditelná
Rodina je v posledních letech vystavována mnoha ideologickým tlakům. Útočí se
na její význam i jedinečnost, deformuje
se a relativizuje její deﬁnice. Právě díky
KDU-ČSL se ale navzdory všemu daří
hájit rodinu jako podstatu společnosti a zvyšovat ﬁnanční podporu rodinám
s dětmi. Nenahraditelná a vzájemně se
doplňující role matky a otce v rámci zdravého vývoje dítěte byla, je a zůstane pevným názorovým pilířem rodinné politiky
KDU-ČSL.

Více úlev pro rodiny
Za významnou podporu pracujících rodičů považujeme hlavně zvýšení daňových slev na dítě – od roku 2014 na druhé
dítě o 6000 Kč, na každé další o 10 800
Kč. Žhavou novinkou je novela zákona o státní sociální podpoře, která zvyšuje daňovou slevu na první dítě o 150
Kč měsíčně (nyní 15 204 Kč). Zvyšuje se
také výše přídavků na dítě pro pracující rodiče o 300 Kč na 800, 910 a 1000
Kč podle věku dítěte. Zároveň se zvyšuje hranice vzniku nároku na 2,7násobku
životního minima. Prošlo také navýšení

rodičovské pro dvojčata na 330 000 Kč
a možnost rychlejšího čerpání rodičovského příspěvku. Podpořili jsme zvýšení porodného: od roku 2015 je vypláceno 13 000 na první dítě a 10 000 Kč na
druhé dítě. Podmínkou je jen příjem rodiny maximálně do 2,7 násobku životního minima rodiny.

Pomoc pečujícím
Podařilo se legislativně ukotvit dětské
skupiny, které nabízejí alternativní péči
pro děti od 1 oku do zahájení povinné
školní docházky i zaměstnanecký beneﬁt. Evidujeme už 300 poskytovatelů dětských skupin. To znamená 4 tisíce míst
pro děti. Zachránili jsme existenci lesních mateřských škol, školních klubů
a dalších druhů alternativní předškolní
péče, která dává rodičům více možností
svobodně se rozhodnout, komu chtějí své
děti svěřovat.
Od roku 2020 jsou garantována místa
v mateřských školách už pro dvouleté
děti. Stejný zákon umožňuje také získání slevy na dani („školkovné“) při umístění dítěte do předškolního zařízení z jasně
deﬁnovaného okruhu. Její maximální
výše se rovná výši minimální mzdy, reálně ale odpovídá prokazatelně doložitel-

Podařilo se nám také odstranit povinnost
přezkumu soudu při příspěvku na motorové vozidlo u zdravotně postižených
dětí do 18 let. Zákon o dávkách pro osoby
se zdravotním postižením dozná zásadních změn.

Senioři
Za naší vlády se znovu zavedla sleva na
poplatníka pro pracující důchodce. Senioři pobírající důchod ocenili v únoru
2016 jednorázový příspěvek 1200 Kč
a změnou prošel i výhodnější způsob výpočtu valorizace důchodů. Novelizací by
měly projít zákony týkající se dávek nemocenského pojištění, zákoník práce,
mechanismus zálohovaného výživného,
zákon o sociálním bydlení atd.

Nižší odvody pro rodiny
s více dětmi
Vláda také schválila návrh na nižší odvody sociálního pojistného pro rodiny
s více dětmi. Podle současné právní úpravy platí všichni zaměstnanci pojistné sociální zabezpečení v jednotné výši 6,5 %.
Podle schváleného návrhu bude pro rodiny se dvěma dětmi snížená sazba 5,0 %,
s třemi dětmi 2,5 %, se čtyřmi a více
dětmi 0 %. Nejde o trestání či diskriminaci bezdětných, ale o spravedlivější vzájemné rozdělení nákladů na fungování
důchodového systému. ANO se k návrhu
staví rezervovaně. Bude to ještě boj, aby
se tento důležitý návrh podařilo v parlamentu prosadit.
Sociální systém musí vždy fungovat jako
pomoc osobám, které si samy pomoci nemohou nebo nedokáží a dostaly se do sociální nouze. Musí být nastaven jako „sociální trampolína“ tak, jak ji prosazoval
Josef Lux, nikoli jako bezpracné a bezzásluhové zabezpečení pro ty, kteří se
nechtějí snažit sami se o sebe postarat,
i když mohou.
Jan Bartošek,
Otakar Hampl
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AKTUÁLNĚ

Dávejme víc
na obranu
■ 21. 4. / KDU-ČSL považuje naše výdaje na obranu (cca 1 % HDP) i naše bojové schopnosti za nedostatečné. Neodpovídají závazkům Česka vůči NATO ani koaliční dohodě. Hazardujeme tak s důvěryhodností našeho státu. V našem zájmu je
co nejrychleji dosáhnout 2 % HDP výdajů
na obranu. Jen tak můžeme plnohodnotně patřit na Západ i do NATO. „Proto budeme i nadále pokračovat v našem tlaku na
zvýšení obranyschopnosti naší země,“ prohlásil předseda Pavel Bělobrádek. Poté co
návrh na navýšení na 2 % odmítla ČSSD,
přišli lidovečtí poslanci s kompromisem na
1,4 % v roce 2020. I tento výhled ale ministerstvo obrany dlouhodobě ignoruje. „Požadavek, aby spojenci splnili závazek 2 %
HDP výdajů na obranu, znovu po svém nástupu do funkce zformuloval americký prezident Trump,“ připomíná Ivan Gabal (nestr.
za KDU-ČSL), místopředseda sněmovního výboru pro obranu. Podle něj nesmíme
prodlužovat splnění svých závazků až na
rok 2025. Klíčové bude příští volební období. Cílem je růst bojových schopností naší
armády podle článku 3 Severoatlantické
smlouvy. Závazný plán zvyšování obranných výdajů na národní úrovni je třeba
předložit již na setkání vysokých představitelů členských zemí NATO v květnu 2017
a následně ho promítnout do rozpočtu na
rok 2018.
(kdu.cz; red)

Vysvětlí Babiš
řádně své příjmy?
Sněmovna požádala svým usnesením ministra ﬁnancí, aby věrohodně
vysvětlil své příjmy použité na nákup
dluhopisů společnosti Agrofert a aby
zároveň vyvrátil podezření z daňových úniků, která vznikla vzájemnými obchody mezi společností Agrofert a Andrejem Babišem jako fyzickou
osobou. Ke kauze tzv. korunových dluhopisů se vyjádřil i předseda KDU-ČSL
Pavel Bělobrádek: „Je velice nepříjemné, když ministr ﬁnancí hledá různé nástroje, aby všichni řádně platili daně, ale
on sám neumí věrohodně vysvětlit svůj
příjem. Bagatelizovat celou věc je nepřijatelné. Jde tu o desítky milionů korun,
což je částka, kterou si běžný člověk nevydělá ani za celý život.“
(red)

Cesta
registru
smluv
Proč registr, proč
výjimka pro Budvar
KDU-ČSL se před volbami 2013 zavázala
k prosazování „povinného online zveřejňování veřejných zakázek, smluv a faktur, včetně zakázek menšího rozsahu od
50 000 Kč, a veškerých smluv uzavřených všemi složkami státu, příspěvkovými organizacemi i podniky ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví státu, a to na
jednom místě a s možností vyhledávání podle různých klíčových parametrů“.
Tyto programové body KDU-ČSL se promítly i do zákona o registru smluv přijatého v roce 2016. Registr smluv je informační systém, do něhož mají státní a veřejnoprávní instituce, kraje, města i obce,
státní podniky a právnické osoby s většinovou majetkovou účastí státu či územního celku povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 000 Kč.
Veřejnost tak může lépe a online kontrolovat nakládání s veřejnými prostředky.
Kvůli ochraně obchodních zájmů národního podniku Budvar předložil ministr
zemědělství Marian Jurečka novelu tohoto zákona. Poslanecká sněmovna ji projednala v únoru 2017. Jurečkova výjimka určená pro Budvar se však v důsledku
pozměňovacích návrhů na místě rozšířila
a z registru vypadly akciové společnosti

ve vlastnictví krajů a měst. Z původního
zákona zbylo torzo. Zákon putoval do Senátu, který ho projednával v dubnu. Díky
enormnímu úsilí předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiřího Miholy i díky
spolupráci většiny senátorů zvolených
za KDU-ČSL a STAN byl zákon opraven
a vrácen znovu poslancům. Mezi povinné subjekty byla opět zařazena většina
veřejnoprávních institucí a právnických
osob vlastněných kraji a městy.

Argumenty senátorů
za KDU-ČSL
Při projednávání v Senátu silně rezonoval
názor senátora Jiřího Carbola. Vyjmenoval tři hlavní argumenty pro registr smluv
v původní podobě: 1. Poslanecká novela by přinesla právní nejistotu zavedením
nejasné kategorie „právnických osob obchodní a průmyslové povahy“. 2. Budvar
z registru vyjímáme, protože je to „prakticky jediný náš národní podnik, který
funguje v ostré mezinárodní konkurenci“.
Registr by přispěl k snížení jeho hodnoty
a usnadnil jeho privatizaci. 3. Okleštění
registru smluv o státní ﬁrmy „by nahrálo
organizovanému zločinu“ (viz zpráva BIS
o rizicích korupce).
Podle senátorky Renaty Chmelové (nestr.
s podporou KDU-ČSL) zavedení registru smluv přispělo k větší důvěře občanů v zastupitelskou demokracii a vedlo
k průhlednějšímu a řádnějšímu hospodaření s penězi daňových poplatníků: „Ve
skeptickém Česku se tím posiluje sounáležitost a důvěra občanů ke státu, samosprávám a úředníkům a vůbec k politickým institucím.“
(senat.cz; red)
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KDU-ČSL VE VLÁDĚ
V roce 2013 se poprvé v historii české politiky vrátila do Poslanecké sněmovny
strana, která ji předtím opustila. Nastoupila nová generace lidovců. KDU-ČSL
je silnější, než se zdá. Jsme spolehlivým partnerem, jsme silní ve vyjednávání.

✓

Rodina na prvním místě
Když rodiče přivedou na svět děti a starají se o ně,
nesmí se jim házet klacky pod nohy. Stojíme na straně rodin a nabízíme jim pomocnou ruku.

✓

Zvýšíme slevu na dani pro pracující rodiče.
V roce 2016 zůstalo rodičům 2 dětí 30 408 Kč a 3 dětí
51 012 Kč za rok. V roce 2017 tato sleva naroste na
32 808 Kč a 57 012 Kč.
Snížíme DPH na nenahraditelnou dětskou výživu.
Prosadili jsme snížení DPH o 7,5 %.

✓

✓

Podpoříme rozvoj všech předškolních zařízení.
Zachránili jsme lesní školky, abyste měli i nadále na
výběr.
Podpoříme obce, které chtějí zachovat mateřské školy.
Schválili jsme 400 mil. Kč na záchranu školek
v menších obcích. Aby byly dostupné všem.

✓

Usnadníme rodinám péči o seniory
a hendikepované v domácím prostředí.
Zvýšili jsme příspěvek na péči o 10 %. Zkrátili jsme
dobu přiznávání příspěvku na péči: ke schválení
dojde už během hospitalizace. Zjednodušili jsme vyplácení příspěvku pro rodiče hendikepovaných dětí.
Už nebudou muset běhat na soudy.

✓

Máme úctu
ke krajině

✓

Podpoříme regionální kulturu.
Na opravu dědictví po předcích, kteří po sobě v krajině zanechali spoustu krásných památek (sýpky,
křížové cesty, Boží muka, sochy), šlo 400 mil. Kč.

Kvalitní a poctivé potraviny
Naším dlouhodobým cílem je
soběstačné zemědělství.
Proč bychom měli dovážet tolik jablek, vepřového masa a mléčných výrobků, když je umíme udělat
dobře i sami. Soběstační nemusíme být jen v pivu.
Máme plán být do r. 2030 soběstační v tom, co umíme.

✓

✓

Budeme chránit naše kvalitní producenty potravin.
Zjednodušili jsme kontrolu potravin. Zavedli jsme
označení „Česká potravina“ a „Vyrobeno v České republice“ – příležitost pro fajnšmekry a patrioty.

Hospodářství ožilo
✓
✓

Nezvyšíme daně pro živnostníky a podnikatele.

Venkov je místo hlavně k životu, a ne
jen k rekreaci. Lidé z vesnic potřebují
dobrou práci. Právě proto podporujeme zemědělce a potravináře.

✓

Připravíme opatření proti suchu a povodním.
Ministerstvo zemědělství investovalo v r. 2015
skoro 1,5 mld. Kč na budování mokřadů, mezí, rybníků a protierozních opatření, které lépe zadržují
vodu v krajině. Na stavbu protipovodňových opatření v povodí Bečvy se investovalo 1,3 mld. Kč.
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Podpoříme domácí výrobce a producenty.
Obnovili jsme zelenou naftu. Kdo jezdí jen po poli,
nemusí platit na opravu silnic. Dali jsme: 620 mil.
Kč pro chovatele prasat a výrobce mléka, 2,25 mld.
Kč na národní zemědělské programy a 50 mil. Kč
na podporu zaměstnávání hendikepovaných v sociálním zemědělství.

Zvýšíme minimální mzdu tak, aby se nesnížila
konkurenceschopnost domácích ﬁrem.
Od 1. ledna 2017 je minimální mzda 11 000 Kč.

✓

Uvolníme přiškrcenou ekonomiku.
Začal růst HDP (r. 2015 o 4,3 %). Nezaměstnanost
klesla až na 4,6 % ke konci r. 2015. Je jedna z nejnižších v Evropské unii.

✓

Budeme efektivně využívat zdroje z EU.
Nejlepší ve využívání evropských fondů je Ministerstvo zemědělství Mariana Jurečky. Program rozvoje
venkova se využil na 99,84 %.
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5 variant budoucího vývoje EU
„Evropa se nevytvoří najednou nebo podle jednoho
plánu. Uskuteční se naplňováním konkrétních cílů,
vytvářejíc nejprve skutečnou solidaritu.“
ROBERT SCHUMAN, 9. května 1950
Evropská unie oslavila 25. března narozeniny – 60 let od podpisu tzv. Římských smluv. Na sociálních sítích to připomenul
český europoslanec zvolený za KDU-ČSL Pavel Svoboda. Nejvyšší představitelé Německa, Francie, Itálie a zemí Beneluxu
v r. 1957 podepsali několik zásadních smluv. Ve Smlouvě o Evropském společenství pro atomovou energii se členské státy zavázaly využívat jadernou energii pouze pro mírové účely. Smlouva o Evropském hospodářském společenství založila společný trh
a celní unii v Evropě. Tím se položil základ mírového a ekonomického rozvoje v Evropě. K výročí Římských smluv vydala Evropská komise Bílou knihu, v níž se mluví o 5 scénářích budoucího vývoje Evropské unie do roku 2025. To, jak vypadají, krátce charakterizujeme níže (a), následně popisujeme důsledky
pro bezpečnost, schengenský prostor a migraci (b).

1. Pokračování v dosavadní praxi
a) Nevýhodou tohoto řešení je podle europoslance Pavla Svobody to, že nelze
předjímat budoucí rozpory a rozepře
mezi členskými státy.
b) Intenzivnější spolupráce v oblasti správy vnějších hranic EU. Pokrok v otázce
společné azylové politiky a systému.
Lepší koordinace v bezpečnostních záležitostech.

2. Pouze jednotný trh
a) Neřešily by se současné palčivé problémy (migrace, bezpečnost, obrana).
Stranou by zůstala i spolupráce v boji
proti vyhýbání se placení daní. Rezignovalo by se na témata ochrany životního prostředí.
b) Žádná jednotná migrační a azylová
politika. Koordinace v bezpečnostních
otázkách na úrovni dvoustranných

vztahů mezi státy. Systematické kontroly na hranicích mezi státy uvnitř
Evropy (= návrat k minulé praxi).

3. Státy, které chtějí, dělají více
a) Takzvaná vícerychlostní Evropa, například v otázce daní a pravidel v sociální oblasti. Zachová se jednota EU
a zároveň je dovoleno státům, které
si to přejí, pokročit v integraci dále.
Nese to s sebou nejasné právní postavení těch, kdo nežijí ve státě, jehož
občanství mají, ale v jiné zemi, která
postoupila v integraci dál.
b) = 1b. + Některé země navíc svoji spolupráci prohloubí.

4. Méně Evropy, zato efektivněji
a) Musely by se jasně vymezit pravomoce
mezi Evropskou unií a členskými státy.

Oblasti, v nichž není žádný velký přínos ze strany Evropské unie, mají být
ponechány členským státům.
b) Systematická spolupráce v oblasti správy hranic, azylové politiky a boje proti
terorismu.

5. Dělat mnohem více společně
a) Scénář, který znamená efektivnější rozhodovací mechanismus. Velká část evropského obyvatelstva se ho ale zdráhá
přijmout.
b) = 4b.
Je docela možné, jak už to tak bývá, že dojde k naplnění více scénářů najednou v různém čase, že se rozběhlé procesy budou
různě křížit a prolínat. Který z výše uvedených scénářů má vaše sympatie? Odpovědi
nám pište na e-mail: hlas@kdu.cz. (red)
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Brexit bude
tvrdý a drahý
29. 3. / Na konci března 2019 už Spojené království nebude členem Evropské
unie. Jak řekla britská premiérka Theresa Mayová: „Počínaje dneškem už není
návratu.“ Londýn doručil EU žádost o aktivaci článku 50 Lisabonské smlouvy. Co
ztratí a získají Britové, Evropané nebo
Češi odchodem Velké Británie z Unie? Významné slovo u toho u nás budou mít dva
lidovečtí zákonodárci, shodou okolností předsedové výborů pro evropské záležitosti v Poslanecké sněmovně a Senátu.

Bude hůř než dnes
Předseda senátního výboru Václav Hampl
okomentoval proces vystoupení Velké Británie z EU – tzv. Brexit – obsáhle v Čes-

ké televizi: „Bude to proces hodně složitý,
zdlouhavý a také drahý. Mimo jakoukoli
pochybnost je v zájmu ČR, Evropské unie,
ale i Velké Británie, aby se v rozumné době
dospělo k co nejlepší dohodě. I při nejlepší vůli na všech stranách (ta ovšem v některých otázkách nemusí nastat) je ale výsledek velmi nejistý. Pokud jde o obchodní agendu – která nemusela být nastolena,
kdyby se premiérka Mayová nerozhodla
pro tzv. tvrdý Brexit (referendum ani nic jiného ji k tomu nenutilo), prakticky si nelze
představit, že by výsledek nebyl horší, než
je současný stav.“ Senátor Hampl nakonec vyjádřil naději, že i český Senát může
přispět k tomu, aby Brexit dopadl pro obě
strany rozvodu co nejlépe.

Racionální je
minimalizovat škody
Podobně racionálně se k Brexitu staví i lidovecký předseda sněmovního evropského výboru a zároveň místopředseda KDU-ČSL Ondřej Benešík: „Česká republika má rozhodně zájem na tom, aby
to jednání bylo férové a aby český občan,
ať už žije ve Spojeném království nebo je
v České republice, pokud možno tratil co
nejméně. O tom, že oslabí Velká Británie
i zbytek Evropské unie, včetně České republiky, není sporu. Snažme se ale všichni o to, aby škody byly pokud možno co
nejmenší.“
red; www.kdu.cz
www.vaclavhampl.cz

Evropa nalezne naději, když…
■

PA P E Ž F R A NTIŠEK

Papež přednesl 24. 3., v předvečer
60. výročí podepsání tzv. Římských
smluv, projev k představitelům států
Evropské unie. Přinášíme klíčové pasáže z druhé části jeho vystoupení.

Různé krize
Za posledních šedesát let se svět značně změnil. Jestliže otce zakladatele, kteří přežili pustošivý konﬂikt, povzbuzovala naděje v lepší budoucnost a rozhodná vůle k její realizaci spolu se snahou zabránit novým konﬂiktům, naši dobu spíše
ovládá pojem krize. Je tu hospodářská krize, která určovala poslední desetiletí. Krize rodiny a sociálně konsolidovaných modelů. Je tu rozšířená krize institucí a krize migrační. Za množstvím krizí se skrývá
strach a hluboká bezradnost současného
člověka, který se dožaduje nového výkladu. Výraz krize ale sám o sobě nemá negativní konotace a neoznačuje pouze špatnou chvíli, kterou je nutno překonat. Slovo krize pochází z řeckého slovesa krinó,
které znamená zkoumat, uvážit, posoudit.
Naše doba je tedy časem rozlišování a zve
nás, abychom zvážili, co je podstatné, a na
tom stavěli. Je to tedy čas výzev a otevírání příležitostí. (…)

Rozklíženost mezi občany
a institucemi
Evropa opět nalezne naději, když člověk
bude ve středu a srdci jejích institucí. Domnívám se, že to obnáší nejenom pozorné
a důvěrné naslouchání žádostem, které nepřicházejí ani tak od jednotlivců, jako spíše
od společností a národů, ze kterých je Unie
složena. Bohužel často nabýváme pocitu,
že probíhá „citové rozklížení“ mezi občany a evropskými institucemi. Ty jsou často
vnímány jako odtažité: nedostatečně dbají
na různou míru citlivosti a vnímavosti, které vytvářejí Unii. Potvrdit ústřední postavení člověka zároveň znamená opětovný návrat k duchu rodiny, v níž každý svobodně přispívá do společné domácnosti podle vlastních schopností a vloh. Je důležité
mít na paměti, že Evropa je rodinou národů a jako v každé dobré rodině v ní existují
různé sklony. Všichni však mohou růst jen
v té míře, v jaké jsou jednotní.

Osobitost nemá děsit
Evropská unie povstala jako jednota rozdílností a jednota v rozdílnostech. Osobitost tudíž nemá děsit. Ani se nelze domnívat, že jednota bude zachována uniformitou. Jednota je spíše souladem daného společenství. Otcové zakladatelé zvoli-

li právě tento pojem za ustavující pro instituce vzniklé z Římských smluv a položili důraz na skutečnost, že se zde do společného celku vkládaly zdroje a talenty každého. Dnešní EU potřebuje opětovně odhalit smysl toho, že je především „společenstvím“ lidí a národů, jež si uvědomuje, že „celek je víc než část a je také víc než
pouhý součet jeho částí“ (Evangelii gaudium, 235), a že je tudíž „třeba stále rozšiřovat naše zorné pole, abychom rozpoznali větší dobro, které prospěje nám všem“.

Solidarita s konkrétními činy
Evropa opět nalezne naději v solidaritě, která je zároveň tím nejúčinnějším lékem na populismy moderní doby. Solidarita s sebou nese vědomí, že jsme částí
jednoho těla, a zároveň obnáší schopnost
každé části těla „sympatizovat“ s jinou
částí a s celkem. Trpí-li jeden, trpí s ním
všichni ostatní (1 Kor 12,26). … Solidarita není jen dobré předsevzetí – vyznačuje se konkrétními činy a gesty, které nás
přibližují k bližnímu, ať žije v jakékoli si-
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KAR D I N Á L V LK
tuaci. Populismy naopak tyjí ze sobectví,
které svírá do těsného a dusivého kruhu
a které neumožňuje překonat omezenost
vlastního myšlení a pohlédnout za ni.

Otevřenost vůči světu
Evropa opět nalezne naději, pokud se neuzavře do strachu falešných jistot. Její dějiny naopak výrazně určovalo setkávání
s jinými národy a kulturami a její identita
je a vždy byla dynamická a multikulturní.
Ve světě panuje zájem o evropský projekt.
Bylo tomu tak již od prvního dne, kdy se
dav shlukl na Kapitolském náměstí a kdy
od jiných států přicházela blahopřejná poselství. A ještě větší zájem vládne dnes –
počínaje zeměmi, které žádají o vstup do
Unie, jakož i ze strany států, které dostávají pomoc, jež jim je velkoryse poskytována na zahlazení důsledků chudoby, válek a nemocí. Otevřenost vůči světu v sobě
zahrnuje také schopnost dialogu jako formy setkání na všech úrovních – od dialogu mezi členskými státy a mezi institucemi a občany po dialog s četnými běženci,

kteří přistávají u břehů Unie. Se závažnou
migrační krizí posledních let nelze nakládat, jako by to byl pouhý problém čísel,
hospodářství a bezpečnosti. Problematika
migrace vyvolává mnohem hlubší otázku,
která je především kulturní. Jakou kulturu dnes Evropa nabízí? Strach, který často
pociťujeme, totiž nejzásadněji zapříčinila ztráta ideálů. Bez perspektivy pravých
ideálů nás nakonec ovládne obava, že nás
druhý člověk vytrhne z ustálených zvyklostí, připraví nás o dosažený komfort či
nějak zpochybní náš životní styl, častokrát
tvořený jenom hmotným blahobytem.

Duchovní otevřenost
Bohatstvím Evropy však byla vždy její duchovní otevřenost a schopnost klást si zásadní otázky po smyslu bytí. Otevřenosti vůči smyslu pro věčnost odpovídala
rovněž otevřenost vůči světu, byť nebyla zproštěna chyb a pnutí. Zdá se však,
že nabytý blahobyt Evropě přistřihl křídla a přiměl ji sklopit zrak. Evropa má přitom ideové a duchovní bohatství, které

je v rámci světa jedinečné a zaslouží si,
aby bylo předkládáno se zanícením a novou svěžestí. Je totiž nejlepším lékem na
hodnotovou prázdnotu naší doby, která
se stává živnou půdou všech forem extrémismu. Toto jsou ideály, jež z Evropy učinily onen „západní poloostrov Asie“, který vybíhá od Uralu až k Atlantiku.

Rodina a mladí lidé
Evropa opět nalezne naději, pokud se otevře budoucnosti. Otevře-li se mladým lidem a poskytne-li jim seriózní vyhlídky
na vzdělání a reálné možnosti pracovního
zapojení. Investuje-li do rodiny, která je
hlavní a základní buňkou společnosti. Bude-li ctít svědomí a ideály svých občanů.
Zaručí-li možnost plodit děti bez obav, že
se nenajdou peníze na jejich obživu. Bude-li hájit život v jeho veškeré posvátnosti.
Přeložili Jana Gruberová a Milan Glaser.
Výňatek přetištěn s laskavým svolením
české redakce Vatikánského rozhlasu
(www.radiovaticana.cz)

Odešel můj velký duchovní přítel
■ DA N I E L H E RM A N
Málokterý člověk ovlivnil můj život natolik jako kardinál Miloslav Vlk. Seznámili jsme se někdy v polovině 80. let v Praze, tedy v době, kdy nesměl oﬁciálně vykonávat své kněžské povolání. Vážil jsem
si a dodnes si vážím toho, že mě krátce po
svém jmenování biskupem v Českých Budějovicích, na jaře 1990, přizval ke spolupráci na svém sekretariátu. To se stalo pro další běh mého života zcela zásadním momentem. Naše spolupráce pokračovala i po jeho jmenování pražským arcibiskupem. Celkem pět roků. Dalších
devět let jsme pak intenzivně spolupracovali v oblasti sdělovacích prostředků,
kdy jsem působil v pozici mluvčího České biskupské konference a pan kardinál
Vlk byl v rámci ČBK za média odpovědný.

Náročný a skvělý šéf
Po boku Miloslava Vlka jsem měl možnost poznat a pochopit mnohé z „církevní kuchyně“ – doma, ve Vatikánu i ve světě. Jedinečnou zkušeností a zážitkem
bylo jeho jmenování kardinálem v roce
1994. Díky němu jsem měl možnost vícekrát hovořit s papežem Janem Pavlem II. i Benediktem XVI. a dalšími před-

ními osobnostmi domácí i zahraniční politiky. Byl to náročný, ale skvělý šéf, který
mi dal mnoho praktických rad do života,
z nichž dodnes čerpám.
Vzpomínám si na jeden z prvních úkolů: cestu do Železné Rudy na Šumavě,
kterou jsem připravoval. Šlo o česko-německé setkání na nedávno otevřené hranici. Ptal jsem se na nějakou organizační věc a jak ji mám vyřídit. Dostalo se mi
odpovědi, že právě to je můj úkol a šéf se
na to má dotazovat tajemníka. Stále více
jsem tak začínal chápat svou roli a pod
zkušeným vedením Miloslava Vlka, bývalého sekretáře biskupa Josefa Hloucha,
jsem pochopil, jak důležitá je role sekre-

tariátu, řidičů a dalších spolupracovníků
osoby, která stojí v čele.

Férový chlap
Miloslava Vlka jsem poznal jako férového chlapa, kterému vždy o něco šlo. Měl

Péčí europoslankyně Michaely Šojdrové vychází dotisk knihy
A. Boudreho o kard. Vlkovi „Umývač výloh a arcibiskup“. Kardinál zde mj. vzpomíná na setkání s papežem Františkem:
Když jsem ho šel po volbě pozdravit a řekl jsem mu své jméno,
on mě šokoval, když mi řekl: „Á, umývač oken!“ Byl jsem překvapen: „Svatý otče, jak to víte?“ A on řekl: „Četl jsem tu vaši
knihu ve španělštině.“ Dali mu ji moji spolubratři biskupové,
protože věděli, že má pro utlačované lidi smysl...
O dva výtisky mohou soutěžit ti z vás, kdo odpoví na naši
otázku: Kolikrát v projevu papeže Františka, který přetiskujeme výše, zazní refrén „Evropa nalezne naději, když“?
Odpovědi zasílejte na e-mail: hlas@kdu.cz nebo na adresu:
Nový HLAS – redakce, Palác Charitas, Karlovo nám. 5, 128 01 Praha 2.
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KA R D I N Á L VLK / SENI OŘI
vize, které se snažil uskutečňovat. Jeho
pojetí církve jako součásti společnosti, nikoli exkluzivního klubu na vrcholu hory
Olymp, mi byla a je sympatická a blízká.
Konzultoval jsem s ním všechny zásadní
kroky svého života, včetně odchodu z aktivní duchovní služby, kdy mi výrazně pomohl. Z jeho úst jsem někdy před dvaceti roky poprvé slyšel otázku, zda bych neměl někdy někam kandidovat. Od té doby

jsem o tom přemýšlel a poté to i uskutečnil. Jeho žehnající ruku jsem celá ta dlouhá léta naší spolupráce a našeho přátelství
za sebou cítil. Bezmála třicet let jsme spolu a ještě s dalšími společnými přáteli skoro každoročně slavili své svátky (Daniela
je 17., Miloslava 18. prosince).
Kardinál Miloslav Vlk je muž, který přesáhl svou dobu. Dokázal převést církev
z prostředí totality do svobodné společ-

Inspiroval
i korigoval
O tom, že pan kardinál Vlk žil do posledních týdnů aktivním společenským životem, se napsalo mnohé. Mnoho lidí, politiky nevyjímaje, inspiroval svým jedinečným způsobem myšlení, v kterém se
snoubila zemitá moudrost vesnického
chlapa s kultivovanou vzdělaností všestranného intelektuála.
Vzpomínám, jak jsem se s ním potkala na
Hradčanském náměstí při pohřbu prezidenta Václava Havla. Pozdravila jsem ho
a on se mě hned ptal, jak se daří Michaele
Šojdrové. Měly jsme totiž tu čest čas od
času se účastnit ranních mší v soukromé kapli Arcibiskupského paláce. Z milého rozhovoru vyplynul můj návrh, aby si
někdy našel čas k neformálnímu setkání
s našimi senátory. A on to s radostí přijal.
Záměrně jsme schůzku uspořádali v ne-

Senioři: aktivně
i důstojně

Evropská seniorská unie (European Seniors Union) působí v rámci organizační
struktury Evropské lidové strany (EPP).
Sdružuje 34 křesťanských seniorských
asociací z 27 zemí a má celkem kolem 1,3
milionu členů. Na sklonku roku 2016 se
v belgickém Leuvenu pod heslem Together
for safe and social Europe (Společně za bezpečnou a sociální Evropu) konal devátý volební kongres. Do čela byla zvolena Belgičanka An Hermansová, jednou z místopředsedkyň se stala Lidmila Němcová

formálním prostředí restaurace Vikárka,
kde to měl pan kardinál velmi rád. Schůzka začala s oboustranným respektem,
možná i s rozpaky. Že by jas kardinálské
červeně byl až příliš ostrý? V tu chvíli ne-

z českého Sdružení křesťanských seniorů.
Připomeňme si hodnoty a cíle, na nichž
ESU stojí. Základem je důstojnost člověka,
solidarita, subsidiarita a společné dobro.
K hlavním cílům patří jednak boj proti diskriminaci kvůli věku, jednak otevřenost
společnosti pro všechny věkové kategorie.
Je-li to možné, měli by senioři mít možnost pracovat déle. Adekvátní, spravedlivá a trvalá mezigenerační solidarita se
musí projevit ve zdravotní péči, penzijním
systému i zajištění dostupné dlouhodobé
péče o částečně či plně bezmocné. Důstojnost člověka a základní lidská práva musí
být dodržována i u těch nejohroženějších
skupin (starší či osamělí lidé ohrožení
chudobou, oběti násilí apod.).

Pražská konference
ESU uspořádala v Praze ve dnech 10.–12.
března ve spolupráci se Sdružením křesťanských seniorů mezinárodní konferenci
zabývající se kvalitou života seniorů. Nad
konferencí převzal záštitu pražský arci-

nosti. Dokázal pevně stát za svým přesvědčením a nedělat kompromisy, které by mu svědomí vyčítalo. Patřil a vždy
bude patřit k největším osobnostem, s nimiž jsem měl tu čest se znát a spolupracovat. Celý svůj život mu budu vděčný za
vše, co pro mě znamenal.
Autor je ministr kultury
České republiky

omylně zafungovala jeho spontánnost.
Vzal si slovo a za pár minut všichni roztáli. Rozeběhla se otevřená a hluboká debata o situaci společnosti a církve i o výzvách, které před politiky a před lidmi
této země stojí... Ze setkávání se nakonec
stala tradice. Naši senátoři se rok co rok
setkávali s mužem, který je dokázal nadchnout, inspirovat, někdy i korigovat.
Loni o adventu jsem se s panem kardinálem setkala při prezentaci knihy Umývač
výloh a arcibiskup. Byla na něm znát únava. V kruhu lidí, kteří se s ním přišli podělit o radost nad českým vydáním knihy o jeho životě v době totality, ovšem
viditelně pookřál. Pozvala jsem ho jako
hlavního hosta na naši tradiční senátní
Tříkrálovou sbírku. Na ni se už pan kardinál omluvil. Vůbec poprvé.
Petra Klechová
tajemnice senátorského klubu
KDU-ČSL a nezávislí

biskup Dominik kardinál Duka. Vystoupili: Václav Roubal, předseda SKS ČR a místopředseda Rady seniorů ČR; I. Merhautová, náměstkyně MPSV ČR; L. Němcová,
místopředsedkyně ESU a SKS; J. Bartošek, místopředseda KDU-ČSL a poslanecké sněmovny, A. Hermansová, předsedkyně ESU, P. M. Fiala, OPraem, Z. Pernes,
předseda Rady seniorů ČR, K. Schwarz,
předseda EAPN, J. Mikloško, předseda
Združenie kresťanských seniorov Slovenska. Inspirativní byl příspěvek sledující
příklady dobré praxe bydlení s asistencí
v Rakousku.
ESU se snaží o trvalou spolupráci všech
složek občanské společnosti v každé evropské zemi i mezi jednotlivými státy.
Jen tak bude plnit své hlavní poslání spočívající v podpoře dobrých vztahů a harmonického mezigeneračního soužití.
Z podkladů
Lidmily Němcové
a Václava Roubala
zpracovala redakce NH
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PLN ILA SVÉ SLI BY
Slíbili jsme snížit daně pracujícím rodinám s dětmi. Slíbili jsme pomoc venkovu a zemědělcům. Slíbili jsme snížit nezaměstnanost. Slíbili jsme, že dáme zemi do pořádku. Nepřišli jsme
se hádat. Nevezeme se na vlně populismu. Přišli jsme pracovat. Plníme, ✓co jsme slíbili.

✓

Snížíme provozní výdaje státu.
Naši ministři umí šetřit. Ministerstvo zemědělství
ušetřilo na nákupech a veřejných zakázkách od roku
2014 1,8 mld. Kč. Ministerstvo kultury jenom na nákupu energií snížilo náklady v r. 2017 o 8 mil. Kč

✓

Budeme bojovat proti lichvářským praktikám.
Díky našemu poslanci Klaškovi zmizí ze spotřebitelských úvěrů rozhodčí doložka, kvůli které se malí
dlužníci dostávali do pasti. Nevadí nám zisk z půjčování peněz, ale to, že někdo ožebračuje lidi, protože ví, že nemohou splácet.

✓

Omezíme tvrdý hazard.
Zdanili jsme hazard a ukončili jsme hazardní eldorádo východu. Doba, kdy byly „bedny“ na každém
kroku, jsou pryč. Zavedly se hrací karty, které nepustí ke hře mladistvé ani ty, kdo pobírají dávky
v hmotné nouzi.

Budoucnost je ve
vědě a inovacích

✓

Snížíme DPH na léky.
DPH na léky jsme snížili o 7,5 %.

✓

Prosadíme pravidelné zvyšování důchodů o inﬂaci.
Důchody se automaticky zvedají o tolik, o kolik se
zvýšily ceny. Navrhli jsme a prosadili nad zákonný
výpočet jednorázový příspěvek (v r. 2016 schválen
ve výši 1200 Kč)

Slíbili jsme,
že dáme zemi
do pořádku
Zrušili jsme anonymní akcie. ✓
Schválili jsme služební zákon. ✓
Prosadili jsme více peněz na mzdy učitelů.
Od září vzrostou platy učitelů o 8 %.

Prosadili jsme historicky nejvyšší
rozpočet na vědu a výzkum.
Na rok 2017 bylo vyčleněno celkem
32,7 mld. Kč. Dáváme věcem kolem
vědy řád a systém.

✓

✓

Prosadili jsme na vládě zákon o vědě a výzkumu.
Jsme na cestě k samostatnému ministerstvu pro
vědu a výzkum. Nemáme ropu ani nerostné bohatství. Věda a výzkum je klíčová pro naši budoucnost,
proto si zaslouží silné zázemí.

✓

✓

Podpoříme živou kulturu.
Zvýší se prostředky na platy zaměstnanců v kultuře.

✓

Zvýšili jsme prostředky na kulturu.
V r. 2013 byly výdaje na kulturu 0,76 % státního
rozpočtu. V roce 2017 je to už 0,96 %.

✓

Nezapomínáme na své kulturní kořeny.
Velký pátek je znovu státním svátkem. O státních
svátcích není ekonomika na prvním místě. Omezili
jsme prodejní dobu během osmi svátků, hlavně kvůli
zaměstnancům.

✓

Vážíme si zkušeností
a práce seniorů
✓

Obnovíme slevu na dani pro pracující důchodce.
Sleva ve výši 24 480 Kč ročně znovu platí.
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✓

Zvýšíme dostupnost lázeňské péče.
Obnovili jsme čtyřtýdenní lázeňské pobyty.

Prosazujeme racionální a odpovědné
řešení uprchlické krize.
Naším cílem je odpovědná solidarita. Můžeme pomoci ,ale proces musíme mít pod kontrolou a dbát
na bezpečnost občanů. Prosazujeme celoevropské
řešení. Odmítáme násilí a nenávist.
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K O M E N TÁ Ř E

Chci prezidenta pro všední den
O A L T E R N A T I V Ě K S O U Č A S N É H L AV Ě S T Á T U
Miloš Zeman oznámil,
že bude znovu kandidovat na prezidenta. A nastal čas hledání alternativy. Mladší, fyzicky zdatnější, méně
holdující alkoholu, inteligentnější, pravdomluvnější, méně obhroublý, méně egoistický, méně intrikující, bez podivných
postav ve svém okolí. Zatím taková alternativa není. Možná je to tím, že hledáme
minimálně nového Havla nebo dokonce
Masaryka. Přesněji řečeno: Hledáme mýtický obraz obou velikých českých a československých prezidentů.
Velké postavy se obvykle objevují ve zlomových dějinných chvílích. Jestliže momentálně takové osobnosti chybí, klíčo-

vé historické události nás patrně nečekají. Jenže s tím se asi my Češi nedokážeme smířit. To je pro nás příliš obyčejné!
Náš problém je v tom, že do prezidenta si
promítáme krále. Jak jinak, když už sedí
na tom Hradě... Asi i proto padají vážně
míněné návrhy na kandidáty zcela mimo
dosavadní politický život. A jejich šance
jsou poměřovány pouze jejich mediální
známostí a mediálním obrazem. Čím dál
od politiky, tím lépe. To už je vůbec kombinace průšvihů: hledá se polobůh a nepolitik.
Já hledám prezidenta pro všední den.
Mým favoritem bude ten kandidát, který
prezidentství odmytizuje a zcivilní. Chci

prezidenta takříkajíc z oboru. Spíše notáře než stařičkého mocnáře. Občas se říká,
že máme příliš mnoho poslanců, senátorů, hejtmanů a starostů. Co kdybychom
toho tedy využili? Věřím, že mezi nimi je
osobnost, která dokáže kompetentně vykonávat prezidentský úřad coby reprezentanta státu navenek a moderátora politického života uvnitř státu. Nezačne-li většina společnosti chápat roli prezidenta především jako úřad, jsme na nejkratší cestě
k znovuzvolení Miloše Zemana. Nebo
jemu podobné postavy.
Jan Matějů
předseda MO KDU-ČSL
v Pelhřimově

Když chybí lékaři…
„Komu se tu nelíbí, ať
jde! Před branami stojí
spousta jiných!“ Tato
slova jsem v začátku lékařské kariéry slýchal od tehdejších ředitelů nemocnic. Ano, před 10 lety čekala na místo lékaře řada absolventů. Uplynulo pár let a nemocnice žehrají na nedo-

statek lékařů i sester, na venkově již chybějí praktičtí lékaři, dětští praktici, o zubařích nemluvě. Starostové dělají vše
možné s cílem obsadit místo ve venkovské
ordinaci. Je třeba si přiznat, že jednoduché řešení neexistuje. Bohužel se dlouho
nikdo nezabýval věkovým průměrem lékařů, neúnosnou mírou jejich přesčasové

práce, vysokou mírou stresu i narůstající
administrativou či nevyhovujícím vzdělávacím systémem. Čeká nás v tomto ohledu hodně práce na všech úrovních.
Vít Kaňkovský
poslanec KDU-ČSL,
místopředseda výboru pro zdravotnictví
a výboru pro sociální politiku

Vítězit, to chce odvahu!
O D Ů L E Ž I T É M A S P E K T U KOA L I C E K D U - Č S L A STA N
Dlouho a často si lámu
hlavu, jak to, že německá CDU v různých volbách, a to i parlamentních, často vítězí. Mají přes 40 %,
zatímco my stabilně „těch našich“ šest až
sedm. Loni jsem na toto téma hovořil s poradcem CDU, který měl na starosti poslední německé parlamentní volby. A ten
mi položil dvě otázky: „Jak jednou větou
charakterizujete svoji politickou stranu?
A čeho chcete jako politická strana dosáhnout?“ Schválně: co myslíte vy? Odložte na chvilku Nový HLAS a zkuste si
v duchu odpovědět... Poradce pokračoval:
„Víte, co říkáme my? Že chceme vyhrávat
a chceme vládnout. Protože jsme politická
strana a jen tak se dá něco ovlivnit.“
Jako vedení politické strany děláme pro
dobrý výsledek ve sněmovních volbách,
co můžeme. Máme volební tým, ten pracuje, volební kampaň je připravená.
Často se setkáváme s německými poslanci a s poradci z CDU a CSU. Sešli jsme se

i s poradci naší sesterské křesťanskodemokratické strany HDZ, která loni „zázračně“ vyhrála v Chorvatsku. A ti radí:
„Nehádejte se ani se příliš proti druhým
nevymezujte. Buďte svoji. Nabízejte řešení skutečných problémů, které lidi trápí
a čím žijí. To voliči ocení. Hašteřivce potrestají. Kampaň končí až otevřením volebních místností. V posledních dvaasedmdesáti hodinách se rozhoduje až celá
jedna třetina voličů! Naslouchejte maminkám a babičkám. Volí optikou svých
dětí, chtějí skutečná řešení a rozhodují volby. Nejlepší volební kampaň je ta
osobní.“ A radili i leccos dalšího.
Novým prvkem letošních voleb je naše
koalice s hnutím Starostové a nezávislí
(STAN). Důvodů je víc a určitě je znáte.
Nabídka „nového“ politického proudu voličům. Spojení naší síly na Moravě
a síly STANu v Čechách. Větší atraktivnost koalice i pro slušné liberálnější voliče. D´Hondtova metoda přepočítává-

ní hlasů zvýhodňující silnější subjekty.
V KDU-ČSL však začala vzrušená debata,
hnaná obavou o překročení 10% hranice
pro vstup do Sněmovny.
A tak prvním vítězstvím na cestě za volebním vítězstvím nebo výtečným výsledkem je vyhrát nad sebou samými. Přestat
se bát. Strach ničemu neprospívá. Mějme
odvahu a nebojme se. Přestaňme se bát
a sjednoťme se v odvážné vůli vyhrávat. Bez tohoto odhodlání v našich hlavách se nám to nikdy nepodaří. Příští dva
roky přinesou troje důležité volby. Letos
na podzim parlamentní, v lednu prezidentské a příští rok na podzim komunální. Rád bych, abychom mnoho z těchto
voleb vyhráli. V některých volbách poprvé, v jiných opakovaně. Mějme chuť vítězit a mějme odvahu vítězit! Zdař Bůh!
Jaroslav Klaška
místopředseda poslaneckého klubu
a člen Celostátního výboru KDU-ČSL
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RODINA POHLEDEM ŽEN

Založení rodiny
a zkrácené úvazky
Na půdě poslaneckého klubu KDU-ČSL
se v březnu konalo pracovní setkání odborníků na zkrácené úvazky s poslancem Jaroslavem Klaškou. Jaké faktory
brání rozšíření této formy práce u nás?
Podle průzkumů, které představily Kristýna Janurová a Jaromíra Kotíková z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí,
částečný úvazek preferuje v období rodičovské dovolené při věku dítěte 2–3 let
zhruba 16 % rodin. V předškolním období
a v raném školním období dítěte považuje
tuto formu pracovního úvazku za ideální
více než 50 % rodin. Rozdíl mezi tím, co
rodiče preferují, a praxí je obrovský! V nabídce zkrácených úvazků se Česká republika v evropském srovnání nachází daleko
za průměrem. Důvodem není jen nízká
ochota zaměstnavatelů tuto pracovní
formu nabízet, ale i celkově nízká platová
úroveň, kvůli které si tento druh práce
mnohé rodiny nemohou dovolit.
V ČR je přesto řada ﬁrem, v nichž slaďování rodinného a pracovního života považují za nezbytnou součást své společenské
odpovědnosti. Příklad dobré praxe představila Petra Červinková ze společnosti
Hennlich. Jejich koncept „Slaďujeme

v praxi“ může sloužit jako inspirace. Zkrácené úvazky a práce z domova jsou zde
běžné, stejně jako nabídka předškolní
péče či pomoc při organizování času
během prázdnin a při onemocnění dítěte.
Není divu, že se sem po mateřské dovolené vrací do práce úctyhodných 98 % žen.
Marie Oujezdská z Národního centra pro
rodinu poukázala na přínos zkrácených
úvazků pro rodinu a společnost a neopomněla zdůraznit, jak se s tímto nástrojem
mohou účastnit trhu práce i ti, kdo ve své

rodině vykonávají jinou, většinou společensky stejně důležitou práci.
Pražská organizace Sdružení žen KDU-ČSL
si „slaďování“ vybrala jako jedno z hlavních témat své dlouhodobé činnosti. Dostupnost zkrácených úvazků spoluvytváří
příznivé prostředí pro založení rodiny.
Chceme proto, aby se staly běžnou, přirozenou součástí našeho pracovního trhu.
Beatrix Sviezeny
Pražská organizace
Sdružení žen KDU-ČSL

dání. Nepohodu dětí pak umocňuje špatné bydlení. Domácnost zpravidla obývá
větší počet členů široké rodiny, je nedostatečně vybavená, se špatnými hygienickými podmínkami, bez soukromí a vhodných podmínek na školní přípravu. Jak ze
začarovaného kruhu ven? Nejde to bez
pomoci zvenku.
Právnička Anna Hofschneiderová si připravila téma „Odebírání dětí z rodin z důvodu chudoby a bytové nouze rodiny –
právní úprava a praxe“. Hned v úvodu
sdělila, že legislativa musí jít ruku v ruce
s implementačními nástroji. Úmluva
o ochraně lidských práv a základních svo-

bod zaručuje v čl. 8 právo na ochranu rodinného života. Jaké závazky státu z toho
vyplývají? Závazek respektovat, chránit
a plnit, tedy zajistit podmínky pro naplňování tohoto práva v praxi. Jedním z nástrojů je nabídka sociálního / dostupného
bydlení, která v ČR není legislativně řešena. Návrh zákona o sociálním bydlení,
který schválila letos v březnu vláda a jde
do sněmovny, přináší částečné řešení problémů chudých rodin s dětmi. S aktuální
verzí návrhu zákona nás na semináři seznámil Dr. Ripka, předseda Platformy
pro sociální bydlení. Přes některá omezení přináší nový zákon vcelku systémové
řešení a pro rodiny v bytové nouzi je východiskem.
Sociální chudoba dětí je vážným problémem (nejen v ČR) a je třeba, aby mu politici věnovali pozornost. Sdružení žen se
sociálními problémy matek a dětí dlouhodobě zabývá. Seminář kladně hodnotily
přítomné političky i z jiných stran.
Zdenka Kumstýřová
statutární místopředsedkyně
SŽ KDU-ČSL

Nástroje k řešení
chudoby dětí
■ 30. 3. / Sdružení žen KDU-ČSL uspořádalo pod záštitou místopředsedkyně
Senátu Miluše Horské seminář Chudoba dětí v ČR.
Senátorka Šárka Jelínková zahájila setkání stručnou analýzou sociálního vyloučení a jeho dopadů na život dítěte, které
se významně projevuje v ekonomické situaci rodiny, postavením na trhu práce,
v oblasti vzdělávání, péče o zdraví a bydlení. Pro děti to konkrétně znamená ztížený přístup ke kvalitnímu vzdělávání – nemívají potřebné školní pomůcky, nemohou jezdit se spolužáky na výlety, problematická je jejich domácí příprava, na kterou rodiče často nestačí. Špatné známky
a poznámky za zapomínání i nevhodné
chování mají za důsledek, že dítě nezapadá mezi spolužáky a je odmítáno. Jeho
obranou je pak nevhodné chování ke spolužákům i učitelům, slovní i fyzické napa-
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M L A D Í K Ř E S ŤA N Š T Í D E M O K R AT É

Většina lidí je
konzervativní
Většina společnosti je konzervativní,
se zdravými instinkty, říká v rozhovoru s šéfredaktorem Nového HLASu
Pavlem Marešem nový předseda Mladých křesťanských demokratů (MKD)
Jan Gregor.
Co je hlavním cílem aktivit MKD?
Jednoznačně snaha motivovat mladé lidi
k zapojení do politického života – což
není legrace. Politika má špatný zvuk
a prakticky všechny strany se potýkají s klesajícím zájmem o členství i s nižší
aktivitou členů. Pro nás je politika spjata s křesťanskými hodnotami. Jak řekl
svatý Tomáš More: „Člověk se nesmí odloučit od Boha a politika se nesmí odloučit od morálky.“ Spíš než v sekretariátu
ministra nás proto uvidíte v první řadě
Pochodu pro život, Dne pro rodinu nebo
při jednání Aliance pro rodinu. Anebo
u málo viditelných, vyčerpávajících, ale
důležitých činností, jako je psaní připomínek k zákonům, které křesťanské hodnoty ohrožují. Zároveň jsme kvalitním
podhoubím pro formování politických
osobností (P. Bělobrádek aj.).
Jaký máte vztah k Mladým lidovcům?
A jak těsně spolupracujete
s KDU-ČSL?
Existence dvou mládežnických organizací u jedné politické strany je trochu bizarní. Výzvou a jediným logickým vyústěním
je sjednocení, o něž usilujeme. KDU-ČSL se
snažíme co nejvíce pomáhat ve volbách, při
kampani i v každodenní činnosti. Mnoho
z nás je zároveň členy (sám jsem byl např.
členem krajského vedení v Praze).

Kolik máte členů a kde se organizujete? Jaké akce pořádáte?
Máme kolem 600 členů. Nyní nastává generační výměna. Někde se nové lidi najít
daří (Plzeňský a Pardubický kraj, Vysočina, Praha), jinde zatím ne (Liberecký kraj).
Naší největší akcí je Pochod pro rodinu, pořádaný s řadou křesťansky zaměřených organizací všech denominací. Debaty a semináře mají spíš lokální charakter. S podporou Nadace Hannse Seidela se snažíme
propojit politiky KDU-ČSL s konzervativními novináři, akademiky a experty. Spousta aktivit funguje neformálně. Např. Konzervativní salonky, kam zveme přátele na
setkání se zajímavým hostem.
Co je přidanou hodnotou MKD?
Širší záběr, než jaký má strana. Chceme
zaujmout konzervativně smýšlející mladé
lidi, jimž jsou blízké hodnoty západní civilizace, založené na tradici Golgoty, Akropole a Říma, tedy na židovsko-křesťanském
základu, řecké ﬁlozoﬁi a římském právu.
Kolik z vás je členy KDU-ČSL?
V současnosti asi polovina. Oproti minulým letům tento počet spíše narůstá.
Co je dnes podle vás nejdůležitější politickou výzvou?
Vyprázdněnost politiky. Roste moc úředníků, kteří jsou obtížně politicky kontrolovatelní, neboť se skrývají za svou odborností. Dnes svádíte nejtěžší boj s tunami dokumentů, jež se na vás na ministerstvu valí v rámci různých agend. Rezignovalo se také na uplatňování hodnotového systému při politickém rozhodová-

ní. Ustupujeme nové levici, která na vymáhání svých hodnot nikdy nerezignovala (viz nová koncepce rodinné politiky,
jež chce zničit privilegia manželství). Někteří tento zápas s levicí nevnímají vážně,
a tak je složité tuto bitvu zvrátit. Pak je tu
oligarchizace České republiky Andrejem
Babišem. Silné propojení politické, mediální a obchodní moci Agrofertu rozkládá
naše politické prostředí.
Pomáhá vám v politické práci studium
a profesní zkušenosti?
Studium práv mi pomohlo k lepší orientaci v legislativě a zároveň mne přivedlo
k úskalím systému. Zákonů je víc, než je
třeba. Ocitáme se v právní džungli. Lidé
mají velká očekávání a pocit, že zákony
něco změní. Podstatnější je přitom svědomí každého jednotlivce a jiné normativní systémy, např. morálka.
O co by politika, jaká má být a kterou
chcete reprezentovat, měla usilovat?
Líbí se mi text kardinála Ratzingera z roku
2003 o chování katolíků v politickém životě. Budoucí papež upozornil na odpovědnost při konfrontaci s „morálními
principy, které nepřipouštějí žádné odchylky, výjimky nebo kompromisy jakéhokoliv druhu“. Zákony týkající se potratu a eutanazie „musejí chránit prvořadé právo člověka na život od jeho početí
až po jeho přirozený konec“. Zdůrazňuje
i ochranu a podporu rodiny, „která se zakládá na monogamním manželství mezi
osobami odlišného pohlaví a jejíž jednotu
a stabilitu je třeba chránit před moderními rozvodovými zákony“. Co dodat? Musíme se mít na pozoru před těmi, kdo proti
těmto postulátům vystupují. Musíme tyto
hodnoty dostatečně bránit. Většina společnosti je konzervativní, se zdravými instinkty. Stačí to jen dobře pojmenovat.
Děkujeme za rozhovor
a přejeme hodně zdaru!
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MLADÍ LIDOVCI

Politika má být solidární
a kompetentní
ROZHOVOR ŠÉFREDAKTORA NOVÉHO HLASU PAVLA MAREŠE
S NOVÝM PŘEDSEDOU MLADÝCH LIDOVCŮ FILIPEM CHVÁTALEM.
lasti územního rozvoje a dopravy rozvíjet
a utvářet naši politiku na městě Brně. Využívám k tomu své kompetence profesní (manažer Svazku obcí) i studijní (doktorát z geograﬁe dopravy). Mladí lidovci mi dali nepostradatelnou zkušenost
práce s lidmi. Tyto organizační osobní
zkušenosti bych jinde nenašel. Za to jsem
opravdu vděčný.

Mladí lidovci jsou relativně mladou
mládežnickou organizací. Na čem
svoji činnost stavíte?
Letos oslavíme pět let činnosti. Hodnoty, které nás spojují, jsou ale daleko starší. Kromě toho, že se zajímáme o křesťanskodemokratickou politiku i politiku
obecně, nás spojuje i věk. Díky společným akcím se nám mezi sebe daří získávat nové mladé lidi, tvořit dobrý kolektiv a měnit věci okolo nás. V dnešní době
není opravdu jednoduché získat především mladé lidi pro vstup do politiky.
Existence Mladých lidovců je založena
na přijetí odpovědnosti za konstruktivní utváření budoucnosti země, v níž žijeme, potažmo Evropy. Svojí prací se proto
zasazujeme o uchování společného duchovního dědictví. Křesťanské zásady považujeme za základ své činnosti.
V květnu 2013 bylo mezi KDU-ČSL,
MKD a Mladými lidovci podepsáno
memorandum o vzájemné spolupráci.
Co dobrého přináší spolupráce KDUČSL a Mladých lidovců? Vyskytly se
i nějaké konﬂikty?
Žádné si nevybavuji. O všech rozhodnutích nebo činech KDU-ČSL, jež nám připadají kontroverzní, komunikujeme přímo.
Mnoho funkcionářů strany je zároveň našimi členy. Na všech úrovních spolupracujeme, jak při předvolební kampani, tak
v běžném provozu během roku. Snaží-

me se zaujmout originálním přístupem
i vlastními akcemi (videa, graﬁky aj.).
Kolik máte členů? Organizujete se ve
všech krajích?
V současnosti máme 307 členů, ale toto
číslo se mění skoro každý týden. Jsme
aktivní všude kromě Královéhradeckého, Karlovarského a Libereckého kraje.
V prvně jmenovaném kraji snad založíme organizaci letos.
Kolik procent členů Mladých lidovců je
i členy KDU-ČSL?
Asi 40 %.
Co je přínosem Mladých lidovců pro
KDU-ČSL i společnost?
Jsme mladá organizace, plná aktivních
lidí s chutí měnit svět k lepšímu. Mluvíme spolu o aktuálních problémech a vytváříme si na ně názor. Jsme proevropští,
moderní a nemáme zbytečné předsudky.
Naše působnost v krajích a naše vzdělávací i diskusní akce reprezentují aktivitu
našich členů.
Jaké jsou vaše osobní politické vize
pro nejbližší budoucnost? Jak se v nich
odráží vaše dosavadní životní, politická a profesní zkušenost, studium, nastřádané poznatky a kompetence?
V současnosti působím v brněnské komunální politice. Mojí ambicí je nyní v ob-

O co by politika, jaká má být a kterou
chcete reprezentovat, měla usilovat?
Měla by být solidární a kompetentní. Solidaritou myslím křesťanskou hodnotu,
která při státnickém plánování nezapomene na člověka a na jeho osobní problémy. Nebude tedy znamenat pouhý ekonomický růst, který z života společnosti
vyloučí ty, kteří na něj nebudou mít prostředky. Politika by měla rozvíjet vlastní
aktivitu občanů. Měla by být kompetentní, aby tak rozhodovala a utvářela chod
země v komunikaci s odborníky a veřejností. Politik by měl své vlastní téma rozvíjet spolu s odbornou veřejností, ať už
je v opozici nebo v koalici. Politik by měl
být duchovně natolik ukotvený, aby dokázal žít se svým svědomím.
Děkujeme za rozhovor
a přejeme hodně zdaru!

Summer Camp 2017
Mladí lidovci si v únoru zvolili nové
vedení. Kromě předsedy, zastupitele
MČ Brno-střed F. Chvátala, dostali
důvěru delegátů 1. místopředseda
M. Kalný a řadoví místopředsedové
R. Gaudyn, V. Pláteník a V. Najzar.
Stejně jako loni, i letos připravují tradiční Summer Camp (5.–9. 7., klášter
Želiv). Pro stovku mladých se tu připravují přednášky, besedy, workshopy, diskuse s politickými osobnostmi
a teambuildingové aktivity, při nichž
se upevňují vzájemné vztahy. Akce je
otevřena i nečlenům ML, musí být
však mladší 35 let. Přihlášky a další
informace: mladilidovci.cz/summercamp2017.
Radovan Gaudyn
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KNIŽNÍ NOVINKA

Na život!
V knížce Na život! vypráví Pavel Bělobrádek
nejprve o svém životě, rodině, studiu, veřejné
činnosti, zaměstnání a počátcích své politické
dráhy. V druhé části mapuje své kroky v celostátní politice od chvíle, kdy byl k překvapení mnohých zvolen do čela KDU-ČSL, až po závěr vládnutí v koaliční vládě Bohuslava Sobotky. V závěrečné části knihy předkládá plnohodnotnou vizi
budoucnosti České republiky. Život, zkušenosti,
postoje, ideje, jak je chápe právě on.

Jaký je Bělobrádek spisovatel? To uvidíte, až
si knížku přečtete. Určitě úsporný ve vyjadřování. I emotivní – ale jen když je to třeba.
Výrazným znakem jeho stylu je spojovat to,
co řada lidí považuje za protiklad. Fúze vědy
a víry, přirozené skepse s nefalšovanou nadějí, konzervativních hodnot a principů liberální demokracie.
A co se dočtete? Třeba to, jaký byl student a jak
ho formovali prarodiče. Nebo jaké iluze mu
vzalo jeho zaměstnání. A byl dobrý fotbalista
a trenér? Kdo mu jako první řekl, aby kandidoval na předsedu KDU-ČSL? Proč si ve vládě
vybral vědu, výzkum a inovace? A jak jedná
s Andrejem Babišem?
Pavel Mareš

Je třeba brát věci s nadhledem
Pravý Bůh
Osobně si životem nesu víru, že je tady Někdo, kdo mě má rád
vždy, bezpodmínečně, přestože dělám chyby a selhávám. Nejsa
teolog, moje představa Boha je osoba milujícího a milosrdného
Otce, který mi říká, že jeho zkušenost je taková a taková, doporučuje podle nich cesty a řešení, ale že mám svobodu jít, kam chci,
podle vlastní vůle. Že rozhodnutí jsou zcela mojí volbou, a tak za
ně nesu důsledky a odpovědnost. Nakonec, jak to bývá v životě
lidském, projdu mnohými slepými uličkami a oklikami, abych pochopil, že to nejdůležitější je láska. Protože Bůh je láska. Nevysmívá se mi za mé chyby a nevyčítá, že „On to přece říkal!“.

Pavel Bělobrádek fotbal nejprve hrál a následně i trénoval

rozčílit se – občas i kvůli prkotině. I ze své osobní zkušenosti
mohu konstatovat, že všichni si sice přejí „hlavně to zdraví“,
ale zdraví není to hlavní. Nejdůležitější jsou mezilidské vztahy.
Spousta zdravých je nešťastných, protože nemají dobré mezilidské vztahy, a mnoho nemocných může prožít krásný a hodnotný život. Líbí se mi židovský přípitek „Na život!“. Je širší a nevyčleňuje nemocné ze společnosti. Ta kulturní fascinace zdravím, krásou, úspěšností podle mě vyjadřuje vnitřní vyprázdnění a vlastně i slabost současné společnosti. Ta se snaží některé
věci vytěsnit, a přitom jsou součástí života. A to opravdu nejsem
masochista ani ﬂagelant.
S rodiči a bratrem

Jistota
V mém životě to je jistota, že vše má svůj smysl a že nakonec vše
dopadne dobře. Že konec světa není konec všeho. Že apokalypsa a její hrůza jsou otevřené dveře k úplnému a deﬁnitivnímu vítězství Pravdy a Lásky. Pravdy a Lásky Boží. Že smrt není konec
bytí. Že se setkám se všemi a všechno si řekneme. Co jsme nestihli nebo nemohli. Napříč generacemi, osudy, jazyky.

Nadhled
Je třeba vše brát s nadhledem a v klidu. Z hlediska věčnosti,
„sub specie aeternitatis“. Nedělat ze všeho tragédii, krizi a problém. Ze smrti, z nemoci, z neúspěchu. To mi ovšem nebrání

„Máme králíky, jako jedni z mála ještě sušíme seno.“
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Bělobrádek vyjednavačem
Drsná škola
Vyjednávání koalice v roce 2013 bylo drsnou školou. Velké strany se chovají všechny stejně. Jednají bez velkorysosti a z pozice síly. Řeči, které jsme v minulosti slyšeli už stokrát od ODS
i ČSSD: Proč byste měli mít ve vládě víc než dva členy? Máte
málo poslanců… atd. Obzvláště rychle tuto rétoriku převzalo
ANO 2011. Po jednom jednání jsem řekl, že se chceme domluvit, ale nesmějí z nás mačkat zelenou šťávu. První nabídka na
obsazení ministerstva zdravotnictví a obrany byla neakceptovatelná. Jasně jsem trval na tom, co jsem říkal před volbami. Buď
budeme hrát ve vládě důstojnou roli a budeme realizovat náš
program z podstatné části, nebo do ní nepůjdeme. Při vyjednávání bylo znát naše zázemí v Janu Kasalovi, Zuzaně Roithové, Romanovi Línkovi, Stanislavu Juránkovi a dalších matadorech, kteří jak v obecné části, tak i v konkrétních programových
bodech, představovali velkou výhodu. Osobně jsem několikrát
zdůraznil, že ve vládě skutečně být nemusíme, že jsme ochotni
jednat i o toleranci menšinové vlády. To se líbilo Andreji Babišovi, ale odmítal to Bohuslav Sobotka. Babiš tvrdil, že dva se dohodnou lépe než tři. Sobotka nechtěl riskovat menšinovou vládu s nevypočitatelným a neuchopitelným hnutím s předsedou,
který byl zároveň majitelem Agrofertu. To, že o něm členové vedení ANO 2011 a ministři nejen běžně mluví jako o šéfovi, ale že
ho tak i oslovují, byl pro mě kulturní šok. Popravdě stejně jako
to, že Bohuslav Sobotka si s mnoha vrcholnými politiky ČSSD
vyká, včetně ministrů a členů předsednictva strany.

Předseda, který KDU-ČSL přivedl zpět do Sněmovny

Získal si důvěru autorit, jako je Petr Pithart

Vize – stát jako rodina občanů
Stát vidím jako velkou rodinu – vposledku jako rodinu občanů. Rodina je základní společenství, v němž mají své místo všechny tři generace – děti, rodiče i prarodiče. Společně řeší problémy, pracují,
plní své úkoly i životní role a pomáhají si. Zodpovědný člověk se
stará o sebe a svou rodinu, tvrdě pracuje, pokud a dokud může –
a rodina mu jeho úsilí vrací. Ne každý ale má to štěstí. Existují neúplné rodiny. Jsou i lidé, kteří žijí z různých důvodů přinejmenším
část života osaměle. Ne každé dítě se může těšit z láskyplné rodinné péče. Ne každý se přes veškeré úsilí dokáže uživit vlastní prací. Ne každý je na to dostatečně zdráv či dostatečně mladý. Nikdo
však nesmí zůstat sám. Stát, který funguje jako velká rodina, vytváří co nejlepší podmínky pro opravdové rodiny, protože umějí vyřešit většinu ekonomických a sociálních problémů lépe než stát. Ten
si tím uvolní ruce, aby mohl účinně pomáhat těm, kdo si sami pomoci nemohou. Pomoc státu nesmí být plošná, všeobjímající, má
směřovat k těm skutečně potřebným. To je koncept, ve který věřím – to je koncept ZODPOVĚDNÉ SOLIDARITY.
Program KDU-ČSL pro českou společnost je programem pro takovou velkou rodinu. Je to program, v jehož středu stojí člověk.
Bez ohledu na věk, pohlaví, původ, vzdělání, společenské a ekonomické postavení. Žádného občana Česka v žádném regionu,
ve velkém městě či malé obci, nesmíme nechat osamoceného.
Společnost se nemá dělit na třídy ani na skupiny, je třeba ji sjednocovat. Všichni jsme občany České republiky.

Vláda „made in KDU-ČSL“
Zdálo se, že Andrej Babiš by nás opravdu raději vyměnil za Úsvit.
A třeba i v menšinové vládě. Nevím, zda to bylo jeho nedůvěrou
v tradiční strany a láskou k těm protisystémovým. Možná šlo o taktiku, jak na nás zatlačit, abychom byli poslušnější a vstřícnější. Nakonec jsme se dohodli, že se dohodneme na tomto půdorysu, a začalo vyjednávání o koaliční smlouvě a programovém prohlášení
vlády. Zúročili jsme roky věnované přípravě programu i zkušenosti vyjednavačů. Podařilo se nám do koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády dostat 80 % našich priorit, čili vláda se stala tak trochu „made in KDU-ČSL“. A to byl při našem počtu poslanců velký úspěch. Mnohé jsme ovšem také sami museli překousnout. To ale ke koaličnímu vyjednávání a k politice jako takové patří. Kompromis a konsenzus jsou nezbytné, pokud nedojde na vládu jedné strany. (…) Koaliční vláda je tou nejlepší zárukou plurality a svobody, včetně svobody slova. Na rozdíl od vlády jedné strany, navíc případně postavené na vůdcovském principu.

PF, PJ, PB – papež František, Pražské Jezulátko a Pavel Bělobrádek

Kniha bude distribuována během volební kampaně i všemi
k tomu určenými stranickými kanály. Přednostně přes krajské
tajemníky KDU-ČSL, na něž se kvůli tomu obracejte.
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POLITIKA KDU-ČSL ZBLÍZKA

Hospice už nejsou tabu
Jednou z oblastí, v níž
mar xistická výchova
z doby socialismu nadělala velkou spoušť, je
přemýšlení lidí o konečné etapě života –
o umírání a smrti. Z povahy marxistického učení je jasné, proč se všechno, co souvisí se smrtí, odsouvalo do temných koutů
a proč se o tom mlčelo. Umírání a smrt se
tabuizovaly. Většina lidí na sklonku života se ocitla na interních odděleních a v léčebnách dlouhodobě nemocných. Umírající pacienti byli vytlačeni do samoty za
plenty a na izolované pokoje, kde bojovali o svou důstojnost. Jako bychom nechtěli mít se smrtí nic společného.

Osobně jsem se jako lékař a občan s tímto
trendem nikdy nesmířil. Těší mě, že v posledních letech se o umírání a smrti začíná více hovořit a dějí se konkrétní kroky
k tomu, aby v nemocnicích umíralo co
nejméně lidí. Rozvíjí se paliativní péče
v terénu (mobilní péče, kdy pacienti zůstávají v domácím prostředí) a buduje se
i síť kamenných hospiců. Postupně se
mění nálada a vnímání společnosti.
Mnoho nadšených lidí, profesionálů
i dobrovolníků, se s velkým zaujetím
a obětavostí věnuje péči o umírající
s cílem zajistit jim důstojný a pokojný
konec života. Zásadním problémem ale
zůstává přístup státu k dalšímu rozvoji,

Jak na Alzheimera?
Včasné odhalení Alzheimerovy choroby je důležité pro pacienty i jejich
rodiny. Může ale také výrazně zefektivnit zdravotní péči. Město
Brno od ledna spustilo unikátní pilotní projekt, na němž spolupracuje s Fakultní nemocnicí Brno, s Ústavem zdravotnických
informací a statistiky, s Institutem biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a s VZP.
Dvacet vybraných lékařů ve svých ordinacích testuje lidi nad 65 let. Pomocí jednoduchých úloh zkouší, zda si pacienti zapa-

matují tři slova, zda dovedou nakreslit
hodinový ciferník se správným rozmístěním čísel a počtem ručiček apod. Tyto
vcelku banální testy dokážou včas odhalit Alzheimerovu chorobu. A každá nemoc
se léčí lépe, je-li zachycena hned v počátku. Zde je včasné odhalení klíčové pro oddálení negativních projevů nemoci.
Už nyní tímto testováním přispíváme
k většímu společenskému povědomí
o této nemoci. Další přínosy jsou oddálení závislosti pacienta na rodině a na pobytových sociálních službách; menší počet
hospitalizací vzniklých nesprávným uží-

organizování a hlavně ﬁnancování hospicové péče.
Po celé volební období jsme s kolegy atakovali ministra zdravotnictví i ministryni
práce a sociálních věcí, aby připravili
zákon o následné péči. Ten by kromě hospicové péče řešil i problém s péčí o pacienty s různými formami demencí, včetně
Alzheimerovy choroby. Bohužel ani pro
jednoho nebyla hospicová péče prioritou.
A tak až na sklonku volebního období je
předložena novela zákona o sociálních
službách a zákona o zdravotních službách. Čeká nás obtížný boj s časem, abychom do voleb hospicové péči pomohli.
My lidovci pro to uděláme maximum.
Vít Kaňkovský
poslanec

váním léků; nižší náklady s tím spojené;
lepší kvalita života seniorů v domácím
prostředí; vyšší věk, jehož se osoby s Alzheimerovou chorobou dožijí.
Projekt funguje tři měsíce. Testy odhalily
počáteční fázi Alzheimerovy choroby již
u desítek lidí. Pokud se testování osvědčí,
rádi předáme dál své zkušenosti. Do projektu se zapojilo dalších dvacet ambulancí praktických lékařů z celého kraje. Kéž
by projekt podpořilo ministerstvo zdravotnictví i pojišťovny, a stal se tak běžnou
součástí preventivních vyšetření u praktických lékařů.
Petr Hladík
1. náměstek primátora
města Brna

Pohřby osamělých
■ 24. 4. / V Praze 7 se konal první pohřeb dvanácti
zesnulých, jimž úřad vypravil sociální pohřeb. Starosta Jan Čižinský vysvětluje: „Každý člověk si zaslouží důstojný pohřeb a poslední rozloučení. My jsme chtěli zajistit důstojné místo posledního odpočinku i pro ty, kdo nezemřeli obklopeni rodinou. Obřady pro zesnulé, jimž jsme
vypravili sociální pohřeb, budeme pořádat jednou ročně.
Pokládám to za velmi důležité. O důstojné umírání se starají rodiny a obětaví zaměstnanci hospiců. Důstojný pohřeb osamělých lidí mají mít na starosti obce.“ Obce mají
povinnost vypravovat zesnulým, jejichž příbuzné se nepodaří dohledat, tzv. sociální pohřby. Zákon ale obcím
nenařizuje mít hrob, kam by se ostatky ukládaly, nebo
zajišťovat osobní rozloučení. Nevyzvednuté urny tak
obvykle končí na anonymních loučkách u krematorií.
Rozloučení v Holešovicích proběhlo ekumenicky, za
účasti katolického a husitského faráře. O tuto praxi se
začali zajímat i v Brně.
(praha7.cz; red)
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Stejně jako loni se na Vás obracím s prosbou o příspěvek na náš
časopis. Možná se zeptáte proč. Proč byste v době, kdy strana
může platit svůj zpravodaj ze svých zdrojů, měli přispívat na
Nový HLAS, a ne na potřebnější účely? Třeba proto, že je to relativně malý a přitom velmi důležitý příspěvek k šíření dobrého
jména KDU-ČSL ve vašem okolí. Ten, kdo čte Nový HLAS, se pravidelně dozvídá o kvalitním lidoveckém řešení řady politických
problémů.
Možná se zeptáte, jestli mám i nějaké dobré zprávy z Nového
HLASu. Doufám, že ano. Díky lepší vlastní propagaci se nám
během posledních dvou let podařilo zastavit úbytek čtenářů
daný odchodem starších čtenářů na věčnost.
Pracujeme nadále na zlepšeních, abychom měli perspektivu.
Zatím posledním naším krokem je zřízení webových stránek
www.novyhlas.cz. Od března zde najdete výběr textů z aktuál-

fanou

ok.com/

šků –

přide

kducsl

jte se

i Vy!

ního čísla, archiv čísel předchozích, přílohu Obzory, Komentáře psané pro NH, Rozhovory NH i základní informace o nás samotných.
Pomozte nám tedy prosím svým příspěvkem. Spolu s tímto číslem obdržel každý z Vás složenku se jménem, adresou a číslem
účtu, na který může svůj dobrovolný příspěvek poslat. Uvedený
variabilní symbol umožňuje jednoznačnou identiﬁkaci dárce
i při převodu peněz z účtu. Prosíme o příspěvek podle Vašich
možností. Milá je nám každá částka od 200 do 500 korun. Každý,
kdo přispěje nad 1000 Kč, je naším sponzorem a mockrát mu
předem děkujeme.
Upřímné Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary!
Pavel Mareš
šéfredaktor

nový

Hlas

D O B R É Z P R ÁVY O K D U - Č S L
Vždy když dostanu do rukou Nový HLAS, očekávám fotograﬁe příjemných lidí, zajímavé a přitom pozitivní informace. A to není
málo, naopak! V dnešní době nepřeberné nabídky tiskovin různé
úrovně je pro mě Nový HLAS poslem dobrých zpráv. Je nadějí,
že patřím do společenství lidí, kteří se snaží měnit svět k lepšímu.
Šárka Jelínková
senátorka za obvod č. 76 – Kroměříž
předsedkyně KDU-ČSL ve Zlínském kraji

H

Objednejte si N

Z DAR M Asle

přes SMS na čí

731 140 909

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

PROBOUZEJME SPOLU ZÁJEM O KDU-ČSL!
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