nový

Hlas

Z P R AV O D A J K D U-Č S L
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důvodů, proč
volit KDU-ČSL
str. 8

PO ŽLUTÉ I SPOLU

Informace k volbám
a oslovení příznivců / str. 2, 8–19

Komunální projekty KDU-ČSL,
které chytnou za srdce

7 úspěchů
Mariana Jurečky na MPSV

Do Senátu za nás kandiduje
6 žen a 5 mužů

str. 9–11

str. 7

str. 14–19

O B J E D N E J T E S I N O V Ý H LAS Z D A R M A P Ř E S S M S N A Č Í S L E 7 3 1 6 9 4 6 2 2 !

SOUTĚŽ • Tipněte si: Kolik získá KDU-ČSL v komunálních volbách zastupitelů? V současnosti jich máme
3850. Kdo se trefí nejblíže, vyhraje koš plný potravin od předních českých potravinářů. Své tipy (můžete dát jen jeden)
posílejte na interko@kdu.cz, a to do 20. 9. 2022. Hodně
štěstí a dobrý odhad!

Poznáváme Česko „po žluté“
13 letních výletů s lidovci a s Orlem
Zdravý pohyb na čerstvém vzduchu. Spousta zábavy s přáteli,
rodinami i s bratry a sestrami, s kterými sdílíte společné hodnoty. To je seriál letních lidoveckých výšlapů. KDU-ČSL s Mladými
lidovci a sportovní organizací Orel připravila mezi červencem
a zářím 2022 celkem 13 výletů. Výlety jsou určeny pro členy, příznivce, rodinné příslušníky i známé a kamarády. Trasy jsou navržené tak, aby je zvládla i rodina s malými dětmi. Výletů se účastní
přední lidovecké
a orelské osobnosti.
Potřebujete jen sportovní obuv a dobrou
náladu.
koordinátoři
Petr Kopáček
(601 569 863)
a Václav Rendl
(603 167 828)
interko@kdu.cz

SEZNAM VÝLETŮ
9. 7. Karlovarský kraj, Goethova vyhlídka
30. 7. Jihočeský kraj, rozhledna Kleť
(nejstarší kamenná rozhledna u nás)
31. 7. Pardubický a Středočeský kraj, z Čáslavi
na zříceninu hradu Lichnice
31. 7. Plzeňský kraj, Starý Plzenec
– rotunda sv. Petra a Pavla
6. 8. Jihomoravský kraj, Boskovice-Vísky,
Pochod po stopách P. Vincence Ševčíka
7. 8. Vysočina, pouť k poctě P. Václava Drboly,
z Moravských Budějovic do Babic
15. a 29. 8. Praha, exkurze, Parlament a Charitas
20. 8. Zlínský kraj, Hostýn, Orelská pouť a výběh/výšlap
21. 8. Olomoucký kraj, údolím řeky Bystřice
(Olomouc, Domašov n. Bystřicí, Hrubá Voda)
27. 8. Liberecký kraj, výstup na rozhlednu Bramberk
3. 9. Moravskoslezský kraj, výstup na Velký Javorník
3. 9. Ústecký kraj, zámek Nový Hrad v Jimlíně (Lounsko)
10. 9. Liberecký kraj, výlet na Libereckou výšinu
11. 9. Královéhradecký kraj, vrch Hvězda u Broumova

Lidovecký svět posilňují příznivci
KDU-ČSL je druhou nejpočetnější politickou stranou v Česku. Přes 20 000 členů je rozprostřeno do
všech regionů, stovek měst a obcí. Je nás hodně,
jsme aktivní i v malých a středně velkých obcích.
Je to naše silná stránka – ale už to nestačí.
Mnozí aktivní občané, kteří se zajímají o stav věcí
veřejných, se dnes nechtějí nebo nemůžou stát členy. Mluví o velkém závazku nebo že jim chybí pádný důvod... Přesto je KDU-ČSL
mnohým z nich dlouhodobě sympatická. Opakovaně nás volí.
Kandidují za nás jako nestraníci v komunálních volbách. Věší
naše plachty na své ploty. Jsou za nás ve volebních komisích. Hájí
naše postoje ve svém okolí a na sociálních sítích.
Jsme povinni hledat cesty, jak s těmito sympatizanty systematicky
komunikovat: udržovat si jejich přízeň, motivovat je pro další aktivity, průběžně jim vysvětlovat naše politické kroky. Tak se tvoří
širší „lidovecké hnutí“, společenství hodnot s reálným politickým
dosahem. Neboť, jak známo, informace od našich známých má
větší dosah než informace z médií, sociálních sítí atp.
Právě proto jsme spustili projekt LIDOVEČTÍ PŘÍZNIVCI. Zájemce
vyplní jednoduchý formulář na webu kdu.cz a je zaregistrován.
KDU-ČSL vám začne pravidelně posílat užitečné informace či
zvát na zajímavé akce. Můžete se podílet na diskusi o programu
KDU-ČSL i směřování naší strany. V každém kraji funguje koordinátor příznivců, který se ve spolupráci s krajským manažerem o příznivce stará.

www.kdu.cz/podporit-kdu/priznivec
Pomozte nám prosím získávat nové příznivkyně a příznivce
KDU-ČSL. Řekněte o tom doma i přátelům, známým, spolupracovníkům či sousedům. Každý je důležitý. Šiřme křesťanskodemokratické hodnoty ve svém okolí, v kampaních i na sociálních sítích...
Jan Bartošek, 1. místopředseda KDU-ČSL

S LO V O P Ř E D S E D Y

SOUDRŽNOST,
PEVNÉ NERVY
A DŮVĚRA LIDÍ
PŘEDSEDA KDU-ČSL K ČINNOSTI VLÁDY
A K ZÁŘIJOVÝM VOLBÁM
Milí přátelé, čtenářky
a čtenáři našeho Nového Hlasu,
„chceš-li Boha rozesmát, řekni mu své plány“! Vzpomněl jsem si na
tento bonmot v letošním roce několikrát. Svět se nám mění před
očima bez ohledu na naše přání. Ruská agrese na Ukrajině proměňuje
evropskou bezpečnostní politiku. Zdražování energií i zboží, vyvolané válkou a proticovidovými opatřeními, mění ekonomickou realitu na celém světě. I u nás. COVID-19 nezmizel, očekává se další silná
vlna na podzim a na začátku zimy. Zkrátka: jedna rána za druhou.
V takové chvíli jsou zapotřebí dvě vlastnosti. Pevné nervy a chladná
hlava. A to je něco typicky lidoveckého. Na sociálních sítích se mi
občas zdá, že se neválčí na Ukrajině, ale u nás. Že v zimě budou
umrzat stovky lidí na ulicích, jak někdy za Bídníků.
Naše vláda mluví k lidem poctivě a otevřeně. Čekají nás těžší doby,
než jsme si plánovali, ale když budeme soudržní a budeme se chovat
racionálně a odpovědně, určitě to zvládneme. Postupujeme uvážlivě. Plníme zásobníky, dosáhli jsme jejich 80% naplnění. Zajistili
jsme kapacity LNG terminálu v Nizozemsku, pokrývající asi třetinu
roční spotřeby Česka. Ceny energií dopadají na všechny, proto jsme
schválili sociální tarif na energie, který poskytne automaticky slevu
na faktuře podle situace dané domácnosti až do výše několika desítek tisíc. Vyzýváme domácnosti, ﬁrmy i veřejné instituce, aby energiemi šetřili. O letních prázdninách je spotřeba plynu o 20 % nižší
než dříve. Čím více plynu uspoříme nyní, tím více nám ho zbude
na jarní měsíce. Uskromníme se, změníme své návyky, ale nehrozí
nám, že v zimě umrzneme.
Stejně odpovědně a systematicky pracujeme na MPSV. Jsem rád,
že se povedlo překopat systém, který roky nikdo nezměnil, a od
1. 7. 2022 funguje nový online příspěvek na bydlení. Potřebujete-li
tuto pomoc, nebojte se o ni požádat. Dnes je to v průměru 4000
Kč měsíčně a to už je cítit. Prosadili jsme 3,2 mld. na doﬁnancování sociálních služeb a vyplácíme jednorázový příspěvek 5000 Kč.
Pomáháme občanům i ﬁrmám. Oproti předpokladům jde lidem
navíc 166 miliard Kč (z toho 115 miliard letos). Nerezignovali jsme
ovšem ani na rozpočtovou odpovědnost. Schodek novelizovaného

Komunikace
uvnitř KDU-ČSL
Nový HLAS: tištěný dvouměsíčník; vlajková loď lidoveckého zpravodajství; můžete odebírat zdarma
(hlas@kdu.cz, tel. 731 694 622).
Interní fórum: názorová platforma, kde získáte exkluzivní
informace od vedení a inspiraci od členů z celého Česka
(www.facebook.com/groups/forumkducsl).
Členové, příznivci a voliči lidovců: skupina ke sdílení
informací z lidoveckého světa pro členy i příznivce:
www.facebook.com/groups/priznivcikducsl

státního rozpočtu na letošní rok 2022 je i tak o 50 miliard nižší,
než jak ho připravila minulá vláda.
Bratři a sestry, milí přátelé,
blíží se zářijové senátní volby. Obhajujeme sedm míst. Je třeba mobilizovat síly a udržet silný senátní klub. Uvědomujeme si důležitost
Senátu, a proto většina našich voličů k těmto volbám chodí. Bez souhlasu Senátu nejde měnit nejdůležitější principy našeho demokratického uspořádání, proto je důležité, aby v něm zasedali přesvědčení demokraté, zdůrazňuje Petr Pithart. A to naši kandidáti splňují.
V komunálních volbách obhajujeme nejsilnější pozici mezi tradičními stranami. Minule jsem vám psal, že bez našich zastupitelů
v obcích a městech není úspěšné budoucnosti KDU-ČSL. Vyzval jsem
všechny, aby postavili lidoveckou kandidátku. Těm, kdo to udělali,
srdečně děkuji. Druhý úkol je získat důvěru lidí a přesvědčit je, že
lidovecký zastupitel je to ideální pro vás i vaše sousedy.
Podařilo se několik spojenectví. V Praze a Plzni kandidujeme
v koalici SPOLU, v Brně v koalici s hnutím STAN. Každé poctivé
a odpracované spojení může naši značku posílit. Vyhrňme si rukávy
a dejme se do práce! Volební kampaň za nás nikdo jiný neudělá.
Děkuji vám předem za vaše nasazení.
Přeji vám pokojné léto, a pokud v září kandidujete, úspěch ve volbách. Zdař Bůh!
Marian Jurečka
předseda KDU-ČSL

Lidovecký týdeník: události uplynulého týdne v newsletteru míří do vaší e-mailové schránky.
Odběr: www.kdu.cz/aktualne/odebirani-newsletteru
Moje KDU: prostor pro programové vnitrostranické ankety
a usnesení orgánů KDU-ČSL: www.kdu.cz/moje-kdu
Komunální politici KDU-ČSL a nezávislí: uzavřená FB
skupina pro lidovecké kandidáty a jejich týmy s tipy na
kampaň: www.facebook.com/groups/komunal
Volby.KDU.cz: speciální webové stránky s graﬁckými šablonami, záznamy školení a dalšími užitečnými dokumenty
Máte nápady, inspirace či dotazy k interní komunikaci?
Pište na: interko@kdu.cz
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Z REDAKČNÍHO STOLU

Srdcem, ale ne bezhlavě
KDU-ČSL je stranou úspěšných, poctivých
a obětavých starostů a zastupitelů. Skandál,
jaký má kvůli dotacím Andrej Babiš nebo kvůli
podivným spletencům v Praze hnutí STAN,
se lidovcům poslední léta vyhýbá. Kdyby se
něco takového stalo, jsou ve své obci či městě
„odvaření“.
My lidovci a lidovkyně děláme politiku srdcem, ale ne bezhlavě.
Umíme dát do kupy hospodaření, sehnat peníze z externích
zdrojů, dávat dohromady lidi z různých sociálních skupin.
Pracujeme precizně, vytrvale, s pokorou k prostředí, ve kterém
žijeme, protože víme, že v něm budou žít i další generace.
To vše jsou typická lidovecká aktiva. Tak teď je už jenom zúročit.
Doslova a do písmene.
Pavel Mareš
šéfredaktor

Politik se má vciťovat
„Vždycky jsem se snažil vcítit do toho, ke komu
jsem mluvil, ať už na besedách nebo v médiích.
Vcítit se znamená připustit si, že si někdo myslí
něco jiného než ty. A ty se s tím musíš vyrovnat
a musíš rozumět, proč si to myslí. Když budeš voličům odpovídat jejich jazykem, je šance, že ve volbách uspěješ.“
• Petr Pithart odpovídá ve videu na otázku Šárky Jelínkové.
A kdo za nás do Senátu kandiduje? Čtěte na str. 15–19.

Cyril a Metoděj pro nás
„Svatí Cyril a Metoděj přinesli do naší země křesťanské hodnoty víry, naděje a lásky. Ty pak od té
doby, již více než 1000 let, působí ve společnosti.
Zformovaly způsob života, zvyky, postoje i myšlení.
Ideálem jsou láska a milosrdenství, spravedlnost, právo a smysl
pro pravdu.“
Hayato Okamura, 5. 7. 2022.

Zdravotní pojištění pro Ukrajince
■ 19. 7. / „Lex Ukrajina 2“ změnil podmínky zdravotního pojištění pro Ukrajince, kteří k nám přišli v důsledku ruské agrese. Po
uplynutí 150 dnů ode dne, kdy jim byla udělena dočasná ochrana,
stát nebude za Ukrajince ve věku 18–65 let hradit pojištění. Do
8 dnů po uplynutí této lhůty musí kontaktovat zdravotní pojišťovnu a doložit, že mohou být i nadále považováni za státní pojištěnce (třeba proto, že jsou evidováni na Úřadu práce). Bez toho
pro ně začne platit povinnost hradit minimální zálohy zdravotního pojištění (2187 Kč měsíčně). „Oznamovací povinnost se
jenom u VZP může týkat více než 200 tisíc lidí v produktivním
věku. Přesné údaje, kolik z nich se už vrátilo na Ukrajinu, bohužel nemáme,“ říká Tom Philipp, poslanec KDU-ČSL a předseda
Správní rady VZP ČR. Dejte vědět ve svém okolí, aby se předešlo
zanedbání této povinnosti. Nahlásit se k VZP lze pohodlně elektronicky, online formuláře pro různé životní situace jsou intuitivní a nemusí se čekat ve frontách.
(red)
• Více na PomocUkrajine.VZP.cz. O tom, kdo k nám přichází
z Ukrajiny, čtěte na str. 20.
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Bohatá komunální nabídka
Nový HLAS by se dal celý zaplnit příklady dobré lidovecké praxe
v obcích a městech. I kvůli tomu stojí za to nás číst. Přinášíme
vám rádi dobré zprávy o lidovecké práci.

Dům pro Julii
V komunále totiž vznikají srdeční záležitosti. Třeba náměstek
brněnské primátorky Petr Hladík začíná stavět Dům pro Julii,
zařízení odlehčovací a paliativní péče pro nevyléčitelně nemocné
děti. Krásný doklad odpovědné, citlivé a důstojné sociální politiky KDU-ČSL. Michal Jedlička, náměstek primátora Opavy, zase
před třemi lety začal budovat tzv. zelené zastávky. Tam, kde předtím žádné zastřešení nebylo, jsou dnes zastávky ochlazující okolí,
zachycující prach a eliminující teplo. V Zábřeze jsou cyklostezky
Františka Johna, v Třešti přírodní koupaliště Vladislava Hynka
a v Plumlově kanalizace Gabriely Jančíkové.
(red)
• O 9 (i více) důvodech, proč nás volit, čtěte na str. 8–11.

Orel, míč a papež František
■ 22. 6. / Místopředseda Poslanecké sněmovny i KDU-ČSL
Jan Bartošek navštívil Vatikán. Jménem Orla požádal papeže
Františka o požehnání reliéfu sv. Ludmily, patronky matek,
babiček, vychovatelů – i Orlů, kteří pěstují harmonii duše i těla,
hájí rodinu a zdravé tradice. Jan Bartošek si pro Františka přichystal i překvapení a daroval mu fotbalový míč. Druhý míč si
Františkem nechal podepsat – pro Orly soutěžící při fotbalovém
turnaji o pohár kardinála Berana – viz foto na str. 5.
(red)

Čtěte Svárovského a Svobodu!
KDU-ČSL měla ve svých řadách vždy kvalitní analytiky a právníky. Dva z nich tu doporučíme. Vynikající jsou texty a televizní
i rozhlasová vystoupení Martina Svárovského, místopředsedy
odborné komise KDU-ČSL pro zahraniční politiku a vedoucího
Programu bezpečnostních strategií think-tanku Evropské hodnoty. Martin má přehled, analytické myšlení a dobrý odhad perspektivy ukrajinských bojovníků.
Pavel Svoboda, bývalý europoslanec, dnes poradce ministra pro
evropské záležitosti, vydal knižně Deník europoslance. Vážný i vtipný
popis každodenní rutiny poslance Evropského parlamentu ukazuje, jak nesnadné je v Bruselu a Štrasburku pracovat, hájit křesťanskodemokratické hodnoty, nezbláznit se a nebát se nepřízně
času. Píše tam mimo jiné o ukrajinském Mariupolu.
(red)

Oprava • V minulém čísle Nového HLASu vypadlo mezi
klíčovými osobami KDU-ČSL v krajích omylem jméno Josefa Klementa. Pan senátor je členem Celostátní konference.
Za opomenutí se omlouváme.
Pavel Mareš, šéfredaktor

L I D O V C I V RTUEBRRÉI N
KU
A

Audience u papeže je vzácná věc, o to milejší, když se vážné
mísí s veselým: požehnání reliéfu sv. Ludmily s podpisem
na fotbalový míč pro Orly.

Marek Výborný jednal na Velehradě s ČBK o Milostivém létě.
Cestou domů se stavil u svého přítele, výtvarníka Otmara Olivy.
V jeho ateliéru právě vzniká památník Milady Horákové.

Manželé Šilarovi a Irena Pohl Houkalová na koncertu
k zahájení českého předsednictví EU. Senátor Šilar se loučí –
nahradí ho Petr Fiala z Letohradu?

Předseda EPP Manfred Weber (CSU) se v Evropském
parlamentu zdraví s premiérem Fialou a s europoslanci
KDU-ČSL M. Šojdrovou a T. Zdechovským.

Někteří senátoři vstupují do politického života z občanského
povolání, v němž se etablovali. Například lékař Lumír Kantor,
který obhajuje svůj mandát v Olomouci.

Jihomoravští lidovci si od letošních voleb slibují další vzestup.
Velkolepě pojatý festival věnovaný Gregoru Johannu Mendelovi
svedl dohromady cesty Jana Grolicha a Petra Hladíka.

Další Volební akademie žen za námi. Zakladatelé a hybatelé této
akce – Miluše Horská a Václav Pláteník – jsou za toto nabíjející
a inspirativní setkání nesmírně rádi.

70 mladých lidovců a 20 hostů na Summer Campu Mladých
lidovců. Byla mezi nimi i Irina Šatochinová z ukrajinské
Solidární mládeže. Její přítel bojuje na frontě.
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P R A C U J E M E P R O VÁ S

Milostivé léto II a solidarita

Mobilní signál
opravdu pro každého
Možnost kdekoli si zavolat
a připojit se na internet je
pro mnohé samozřejmostí.
V řadě obcí je ale signál stále
nedostatečný. Ztěžuje to pracovní i soukromý život. Na
řadě míst není pokryt ani obecní úřad.
Lidé se nedovolají na policii, záchranku,
hasiče, nevyužijí internetové bankovnictví. Telefonáty řeší na ulici nebo na kopci.
V mém senátním obvodu (Blansko) je
pokrytí mobilním signálem problematické celkem ve 42 obcích. Od roku 2020
tlačím na zástupce Ministerstva průmyslu
a obchodu (MPO) i Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ).
MPO nyní připravilo výzvu na dokrytí
signálem tam, kde je to opravdu nutné.
Operátoři jsou povinni pokrýt 99 % populace. V některých lokalitách je málo obyvatel, členitý terén a mobilní signál žádný.
Bohužel, řada obcí spadá právě do 1 %,
které pro operátory nebude nikdy atraktivní. Náměstek MPO Petr Očko sdělil, že
v současnosti je připraveno 300 mil. Kč na
zajištění mobilního signálu v investičně
náročných oblastech. Postaví se minimálně
120 základnových stanic a pokryjí se ta
nejproblematičtější místa. Ministerstvo
má seznam zhruba 1200 míst, mezi nimi
i málo obydlené oblasti. Tento seznam se
prověří, případně i doplní. Navrhla jsem,
aby se využil radiokomunikační účet, který
je přímo pod správou ČTÚ. Náklady na
pořízení stožáru by se rozdělily mezi operátora, obec a ČTÚ z radiokomunikačního
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To, že se mezi 1. zářím
a 30. li stopadem zopakuje „Milostivé léto“ a bude
možné zbavit se exekucí na dluzích vůči
státu, se ví. KDU-ČSL tak přispěla ke kultivaci dluhového prostředí u nás. Neděláme
přitom tlustou čáru ani amnestii: dlužník
je povinen splatit celou jistinu do poslední
koruny. To, co stát odpouští, jsou penále,
úroky atd. „Milostivé léto“ je výhodné
pro všechny, nejen pro dlužníky. Věřitelé
jako Všeobecná zdravotní pojišťovna ho
vítají. Získají jednorázově stovky milionů.
Podporují ho i zaměstnavatelé. Pro jejich
mzdová oddělení je každá ukončená exekuce požehnáním. I proto nás podpořilo
vedení Hospodářské komory.

Teď je důležité dostat potřebné informace k co nejvíce lidem a prakticky jim
pomoci, aby byli po 1. září schopní dlužnou jistinu splatit. „Milostivé léto II“ stojí
na solidaritě a pomoci, v rámci rodin či širšího společenství. Jednal jsem v červenci
na Velehradě o užší spolupráci s Českou
biskupskou konferencí a jednotlivé farnosti by se měly zapojit do šíření informací
o „Milostivém létě“. Chci o totéž požádat
i každého z vás. Milostivé léto u soudních
exekucí se v dohledné době nebude opakovat. Děkuji.

účtu. To by ale znamenalo změnu zákona
o elektronických komunikacích. Kromě
toho se připravuje 350 mil. Kč na dokrytí
hlavních tahů železniční tratě. Jak vidno,
je před námi dost práce. V tlaku na výše
jmenované instituce nepolevím!
Jaromíra Vítková, senátorka KDU-ČSL,
členka Stálé komise Senátu
pro rozvoj venkova

Živnostníkům
se zjednoduší život

O školských
logopedech
Proč potřebujeme školské
logopedy? Jednou z nejčastějších příčin odkladů
školní docházky je vada
řeči, která se dále promítá
do školní úspěšnosti dítěte.
Nezastupitelné místo má logoped při práci
s dětmi s odlišným mateřským jazykem
nebo ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Stěžejní roli pak sehrává ve
speciálních školách, kde vzděláváme děti
s nejrůznějšími handicapy, včetně poruch
autistického spektra. Školský logoped cíleným působením zvyšuje vzdělávací potenciál žáků a vposled přispívá k jejich lepšímu začlenění do společnosti. Výhodou je
pravidelná práce s dítětem, jež může probíhat přímo ve školském zařízení. Školský
logoped doplní zdravotní péči, poskytovanou již logopedem klinickým. V terénu
konkrétní spolupráce klinických a školských logopedů funguje – dobrý důkaz
meziresortní spolupráce.
Miluše Horská (nestr.)
předsedkyně Výboru
pro sociální politiku Senátu

Marek Výborný, předseda Podvýboru
pro problematiku exekucí a insolvencí
Poslanecké sněmovny

Na daňovém balíčku projednávaném během června
v Poslanecké sněmovně se
podílel i lidovecký poslanec
Michael Kohajda: „Prvním
čtením prošel návrh, který
přinese od 1. 1. 2023 několik zjednodušení podnikatelům – fyzickým osobám.
1. Zvýší se limit obratu pro povinnou
registraci k DPH, a to z 1 mil. na 2 mil.
Kč. 2. Zvýší se limit příjmů pro to, aby
mohl poplatník platit jen paušální daň
(=1 společná platba pro daň z příjmů
i sociální a zdravotní pojištění), a to opět
z 1 mil. na 2 mil. Kč. Znamená to velké
zjednodušení administrativy hlavně pro
živnostníky. Ten, kdo provozuje řemeslnou živnost a jehož příjem za kalendářní
rok je do 2 mil. Kč, tak nebude muset
platit DPH a měsíčně zaplatí jen zhruba
6300 Kč. Žádné další papírování, žádný
strach z daňové kontroly. Prodloužit by
se měly i mimořádné odpisy, a to až do
roku 2023. Když si tedy živnostník koupí
auto v r. 2022 nebo 2023, opět si je odepíše během 24 měsíců.“ Radost s šumperským poslancem sdílíme i my!
(red)

P R A C U J E M E P R O VÁ S

CO SE ZA PŮL ROKU DÍKY MPSV ZLEPŠILO

Výkaz práce
Mariana Jurečky
Co se za půl roku vládnutí podařilo Marianu Jurečkovi?
Zvyšují se důchody, životní i existenční minimum. Mimořádná
okamžitá pomoc vzrostla na 69 300 Kč. Rodinám s nižšími
než průměrnými příjmy přijde 5000 Kč na každé dítě. My zde
chceme ale popsat nové přístupy: konkrétní sociální a prorodinné kroky, více digitalizace, méně byrokracie.

1. Zkrácené úvazky
Zaměstnavatelé budou odvádět nižší sociální pojistné, a to u rodičů dětí do 10 let, lidí
starších 55 let, těch, kdo pečují o dospělé
závislé na péči od 2. stupně výš, i těch, kdo
se rekvaliﬁkovali. Přibudou tak desetitisíce částečných úvazků. Zvláště ženy budou
moci sladit rodinný život se svou profesí.

3. Slevy pro invalidní důchodce
Od 1. 7. 2022 se změnila pravidla pro
cestování invalidů 3. stupně. Ve vlacích

Energeticky
odpovědné obce
■ 28. 6. / Pod záštitou Mariana Jurečky
a ve spolupráci s IKDP proběhla ve
Sněmovně konference „Energetická nezávislost obcí“. Hlavní zprávou je, že solární
energie je nejlevnější, a investice do fotovoltaiky jsou tedy dlouhodobě výhodné.
Státní fond životního prostředí vyhlásil
pro obce dvě nové dotační výzvy pro rozvoj komunální energetiky. Za prvé: obce
do 3000 obyvatel budou moci z dotací
pořídit fotovoltaiku na střechy a přístřešky
nekomerčních budov (např. panely na
budově obecního úřadu, místní školy či
budovy sloužící veřejnosti). Vyčleněno
je 1,5 mld. Kč a počítá se max. se 75%
podporou. Podmínkou je, aby se 80 %

Rodiče můžou pružněji čerpat rodičovský příspěvek. Nejvyšší možné čerpání se
zvyšuje z 10 000 na 13 000 Kč měsíčně.
Výši i délku vyplácení rodičovského příspěvku si můžou rodiny měnit každé 3
měsíce podle aktuální potřeby.

5. Dětské skupiny
MPSV vedené Marianem Jurečkou podporuje vytváření nových kapacit dětských
skupin. Z částky 400 milionů Kč vznikne
díky národním i evropským zdrojům až
2800 míst pro děti. Průměrná skupina s 12
místy může získat i 1,5 mil. Kč.

6. Příbuzní pěstouni
Stát znovu začal zahrnovat sociální a zdravotní pojištění do odměny pro tzv. nezprostředkované pěstouny – prarodiče a jiné
příbuzné a blízké. Minulá vláda na ně
zapomněla a z důchodového systému je
vyřadila. Napraveno!

2. Příspěvek na bydlení
jednodušeji!
Dnes využívá příspěvek na bydlení velmi
málo lidí. Hlavně kvůli byrokracii s tím
spojené. Od července 2022 o něj není
nutné žádat každý rok. Náklady na bydlení
a příjmy domácností se budou dokládat 1x
za půl roku, a ne čtvrtletně. Doklady bude
možné nahrát elektronicky.

4. Pro rodiče s nízkými příjmy
13 000 Kč měsíčně

7. Kurzy češtiny
pro Ukrajince
2. třídy a v linkové autobusové dopravě
si budou kupovat jízdenky s 50% slevou. Podmínkou bude QR kód od ČSSZ.
Pomůže to desítkám tisíc lidí. „Roky to
nešlo, minulá vláda na to rezignovala.
A teď to jde,“ komentuje Jurečka.

vyrobené energie spotřebovalo v dotyčných budovách na území obce. Za druhé:
SFŽP podporuje i energetickou infrastrukturu ve větších sídlech (objekty vlastněné
obcemi a městy, z nichž lze pořídit fotovoltaiku). Počítá se s 5 mld. Kč a žádat lze
do 15. 3. 2023.
Na konferenci se představila technologická
řešení (solární panely, využití bioplynu,
agrovoltaika) i příklady dobré praxe.
Lidovecký starosta Zábřeha František
John představil projekty realizované ve
svém městě za 12 let: kanalizace, zateplení budovy úřadu; snížení energetické
náročnosti budovy ZŠ, atp. Příklady dobré
praxe se najdou i v Brně. Za zmínku stojí
zahájení výstavby městské solární elektrárny. Fotovoltaika na střechách městských budov (školy, domovy seniorů,
sportovní a zdravotnická zařízení) by do

Ministerstva práce a školství se dohodla
na zjednodušení podmínek pro organizace, jež pořádají kurzy češtiny pro uprchlíky z Ukrajiny. Znalost jazyka je pro
Ukrajince důležitá, mají-li si najít zaměstnání odpovídající jejich vzdělání a kvaliﬁkaci. Vyplatí se to nám i jim.

r. 2026 měla produkovat ročně 43 GWh
zelené energie a uspořit 36 000 tun CO2.
Vedle elektrárny vznikne velké bateriové
a vodíkové úložiště pro uchování energie. Výrobu čisté energie v Brně podpoří i bioplynka, spotřebovávající bioodpad z brněnských domácností a školních kuchyní. K dalším opatřením patří
realizace zelených střech, které zlepšují
mikroklima, snižují množství polétavého
prachu, zadržují vodu, redukují teplotní
výkyvy a množství CO2 a snižují přehřívání
objektů. Všechno to jsou správné kroky
k udržitelné budoucnosti.
Petr Hladík,
místopředseda KDU-ČSL
pro životní prostředí
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Vaše problémy řešíme každý den

9 důvodů , proč podpořit
KDU-ČSL v komunálních volbách
V obcích a městech děláme politiku:

✓zodpovědnou
Naši starostové a radní hospodaří s ﬁnancemi řádně. Nezadlužujeme obce ani
města. Sociální inteligence nám velí pracovat ve prospěch celku.

✓zdravou
Pečujeme o místa v sousedství, veřejný prostor i zdravou krajinu. Jsme mistry
každodenní ekologické politiky. A je mezi námi i mnoho mimořádně zkušených lékařů-politiků.

✓spravedlivou
Prosazujeme spravedlivé rozpočtové určení daní. Babiš chtěl samosprávy potlačit – my jsme uhájili jejich právo hospodařit s tím, co jim patří.

✓solidární
Dobrá obec staví na kvalitních podmínkách pro život rodin, aktivních občanech,
spolupráci obce, spolků a nezisku. To umíme, to děláme.

✓pro rodiny
Jsme nejaktivnější prorodinnou silou. Zachránili jsme dětské skupiny. Staráme
se o dostatek míst ve školkách. Aby se u nás dobře žilo.

✓sociálně citlivou
Rozvíjíme sociální služby, podporujeme neziskové organizace pečující o ohrožené a zranitelné, mateřské kluby, domovy seniorů i terénní služby.

✓chytrou
Máme strategické myšlení. Rozvíjíme inteligentní projekty, jež budou užitečné několik desetiletí. Umíme získávat a zužitkovat peníze z dotací.

✓kulturní
Podporujeme živou kulturu, obnovujeme místní tradice, oživujeme památky.
Víme, co je kulturní přesah v Praze, v pohraničí, na Moravě i na Vysočině.

✓srdcem
Nemáme skandály. Díky rozvinuté komunální struktuře známe vaše problémy
z první ruky. V Parlamentu tak můžeme prosazovat věci v souladu s vašimi
každodenními potřebami, a bít na poplach, pokud někdo vymýšlí nepravosti.
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Obec musí být místem pro všechny generace
Prostě dobrá adresa

Dokonalé třídění odpadů

Miroslav
Uchytil
CHLUMEC
NAD CIDLINOU
(KHK), 5600 obyv.

✓Původně chemik slouží jako starosta šesté období. Má

zásluhy o urychlení dostavby dálnice D11. Zrekonstruoval
městskou knihovnu, dnes přirozené kulturní centrum s prostorem pro ZUŠ a kroužky. Obyvatel Chlumce stále přibývá
kvůli dobrému spojení do Hradce a Prahy i kvůli dostupnému
bydlení a dostatku MŠ a ZŠ. Ozdobou města je nádherné koupaliště se sportovišti a atrakcemi. Miroslav Uchytil chce v dalších letech větší denní stacionář pro seniory a výměnu veřejného osvětlení za úspornější.

Vesnice roku 2022

Jan Brožek
ČERNOVICE U TÁBORA (VYS),
1750 obyvatel

✓Úspěchem je oprava náměstí (vč. sítí) za 45 mil. a oprava
Sokolovny za 60 mil. Kč. Černovice však hlavně ve spolupráci
s dobrovolným svazkem obcí Pelhřimovska vstoupily do projektu společného svozu odpadu stylem „od dveří ke dveřím“.
Popelnice na tříděný odpad (papír, plast, bioodpad) jsou
umístěny až k domu. Díky osvětě a čipům se podařilo snížit
objem odpadů (až o čtvrtinu) i frekvenci svozů. Šetří se tak
životní prostředí i ﬁnance.

Palivové dřevo pro občany

Zdeněk Mikšovský
Ondřej Mikmek

PŘEDHRADÍ U CHRUDIMI

SLATINICE (OLM), 1500 obyvatel

(PCE), 400 obyvatel

✓Lidovecký starosta Slatinic Ondřej Mikmek sází na rozvoj

spolkového a komunitního života a na dobré investice do
svého zázemí. V rukou obce zůstala správa a provoz vodovodů a kanalizace. Obci zajistil dva nové vodní zdroje.
Vzniklo zcela nové sběrné středisko pro všechny druhy
odpadů (Slatiničtí vytřídili v roce 2021 přes 100 tun
odpadů). To vše vyústilo v úspěch a Slatinice se mohou pyšnit titulem Vesnice roku Olomouckého kraje 2022.

✓Co dělat, když obecní les zasáhne kůrovec a na trhu je náhle

přebytek dřeva? Obyvatelé Předhradí projevili zájem o palivové dřevo. Třeba senioři si ho ale snadno z lesa natahat
nemohli. A tak šikovný lidovecký starosta Zdeněk Mikšovský
zajistil mobilní štípačku dřeva, jež naseká polena podle
potřeby, obecní traktor i nosič kontejnerů. Ve zpracovávacím
období pro občany připraví až 15 valníků dřeva. Loni bylo
dovezeno palivové dříví 50 lidem. Vše běží už 3. sezónu.
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RUBRIKA

Rodiče si zaslouží dostupné školky

Prioritou mateřská škola

Monika Brzesková

Rostislav Kadlec

KRAVAŘE (MSK),
6500 obyvatel

KRUPKA (ÚST),
12 500 obyvatel

✓Starostkou je osm let a krajskou zastupitelkou dva roky.

✓Krupka, její hornická kulturní krajina i památky byly po

Dokončené investice

Oddlužené a zateplené

Prošla si komunální politikou „od píky“. Ví, co je popularita
i nepěkné pomluvy. Nedávno se stala členkou KDU-ČSL. Vedle
běžných úkolů samosprávy je třeba v určitou chvíli rozhodnout, co je priorita. Pro Moniku Brzeskovou je to rozšíření
mateřské školy. Díky největší investiční akci v Kravařích za
poslední roky vzniknou dvě nová oddělení. Děti, pedagogové
i rodiče se mají nač těšit.

letech snažení zapsány na seznam UNESCO. „Jedinečná je
štola Starý Martin nebo Velká pinka na hřebeni Krušných
hor,“ zve 1. místostarosta Rostislav Kadlec. Na podzim 2022
se na místě bývalé městské plovárny začne za více než 40 milionů stavět sportovně-relaxační areál. Co se týče bydlení, radnice přestavěla někdejší hotel v bezbariérový dům pro seniory
s 30 bytovými jednotkami. Radost na všech stranách!

Stanislav Antoš

Pavel Talíř

DOMAŽLICE (PLZ),
11 000 obyvatel

KAPLICE (JHČ),
7000 obyvatel

✓Ve volebním období 2018–2022 se podařilo dokončit dvě

největší investiční akce Domažlic: plavecký bazén a Kulturní
centrum pivovar Domažlice. „V budově sladovny z 19. století
je dnes galerie, komunitní centrum, klub, knihovna a vzdělávací centrum, minipivovar, restaurace a podkrovní expozice Pozor, hranice! Historie hrou,“ říká 1. místostarosta
Stanislav Antoš. Díky evropským fondům se postavila nová
mateřská škola a zmodernizovaly obě základní školy.
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UNESCO i dům pro seniory

✓Město blízko česko-rakouských hranic získává stále krásnější tvář. Vzorem jsou mu podle starosty Pavla Talíře
podobná města v Rakousku a Bavorsku. Při kulturním domě
se zřídilo multifunkční centrum s kavárnou a infocentrem. Město bylo oddluženo a daří se investicím (zateplení
veřejných budov). Chystají zde energetický ostrovní systém:
zajištění elektrické energie pomocí fotovoltaiky na veřejných
budovách a čistírně odpadních vod.

Babička potřebuje dobrou péči
Brno přátelské a zelené

Petr Hladík a brněnský tým KDU-ČSL
BRNO (JMK), 380 000 obyvatel

✓KDU-ČSL v Brně chce město plné zeleně, kde se žije dobře

seniorům, rodinám s dětmi i handicapovaným. Jako první
zde spustili dotace na zelené střechy. Revitalizují vnitrobloky
i parky. K výrobě elektřiny se bude využívat bioodpad a soláry
na střechách. Vznikly desítky nových startovacích a sociálních bytů. Polyfunkční dům Bohunice skrývá bydlení pro
seniory, MŠ a komunitní centrum. Seniorbus vozí seniory
k lékaři a na úřad. Podepsáni jsou pod to: Petr Hladík, Vít
Beran, Antonín Crha, Filip Leder, Martin Krytinář, Martin
Vrubel, Jaroslav Suchý, Marie Jílková, Filip Chvátal a další.

Nová podoba Milovic

RUBRIKA

Krása mezigenerační spolupráce

Marián Hošek
PRAHA 6 (PHA),
105 000 obyvatel

✓Radní pro sociální a zdravotní oblast si je vědom toho, jak
důležitá je u velkých projektů podpora napříč stranami.
Podařilo se mu zahájit práce na projektu nové LDN a na přístavbě polikliniky. V domovech s pečovatelskou službou se
studenti zavazují za levnější bydlení strávit 20 hodin týdně
s klienty (nepéčové služby). V Praze 6 také funguje ve spolupráci s Charitou a farností KC Slunečnice pomáhající ukrajinským maminkám a dětem.

Příjemnější místo k životu

Ludmila Šimková

Jiří Růžička

MILOVICE (STČ), 12 500 obyvatel

VSETÍN (ZLK), 25 000 obyvatel

✓ Milovice, město, které se po odsunu sovětských vojsk

✓Vsetín se díky lidoveckým starostům modernizuje a tak se

r. 1991 utváří zcela nově. Během posledních čtyř let se podařilo zrevitalizovat centrální městský park, zrekonstruovat
chodníky, rozšířit kapacitu hřbitova, zřídit více parkovacích
stání, opravit kulturní dům, zprovoznit nový web, zavést
elektronický systém podávání žádostí o dotace, vybudovat
hřiště u MŠ Sluníčko aj. To vše ve spolupráci se stranami koalice SPOLU, připomíná paní místostarostka Šimková.

stává příjemnějším místem pro život. Vystavělo se moderní
podzemní parkoviště pod nákupní galerií u vlakového
nádraží. Začala stavba nového vlakového a autobusového
nádraží. To zajistí komfort cestujícím, nová, bezpečná nástupiště, nový podchod i parkovací dům. Zrekonstruoval se
zimní stadion, městské lázně i městské byty. Zapomenout
nesmíme ani na novou hasičskou zbrojnici.
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JAK KDU-ČSL KANDIDUJE
Liberecký
Česká Lípa: SPOLU (ODS, KDU-Č
Jablonec nad Nisou: KDU-ČSL +
Liberec: SLK + KDU-ČSL + TOP 0
Semily: ODS + KDU-ČSL

Ústecký

Karlovarský
Karlovy Vary: SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
Cheb: KDU-ČSL + Zelení + TOP 09 + nezávislí
Sokolov: KDU-ČSL + TOP 09 + Zelení + nezávislí

Děčín: KDU-ČSL + TOP + Zelení + HNHRM
Chomutov: KDU-ČSL + TOP 09 + Zelení + Piráti
Litoměřice: KDU-ČSL+ TOP 09 + Piráti + STAN
Louny: KDU-ČSL
Most: KDU-ČSL + Zelení + Piráti
Teplice: KDU-ČSL + Zelení + Piráti
Ústí nad Labem: KDU-ČSL + TOP 09

Středočeský
Benešov: SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
Beroun: STAN + TOP 09 + KDU-ČSL
Kladno: KDU-ČSL + TOP 09
Kolín: KDU-ČSL + nezávislí
Kutná Hora: KDU-ČSL + nezávislí
Mělník: nekandidujeme
Mladá Boleslav: KDU-ČSL + Zelení
Nymburk: KDU-ČSL + TOP 09
Příbram: KDU-ČSL + nezávislí
Rakovník: nekandidujeme

Plzeňský
Domažlice: KDU-ČSL + nezávislí
Klatovy: KDU-ČSL + nezávislí
Plzeň: SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
Rokycany: SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
Tachov: nekandidujeme

Hl. m. Praha
Hl. m. Praha: SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
Praha 1: STAN + KDU-ČSL + nezávislí
Praha 2: KDU-ČSL + ČSSD + Zelení
Praha 3: ODS + KDU-ČSL
Praha 4: STAN + KDU-ČSL
Praha 5: KDU-ČSL + Zelení
Praha 6: ODS + KDU-ČSL
Praha 7: nezávislí (s KDU-ČSL)
Praha 8: KDU-ČSL + ČSSD + Zelení
Praha 9: STAN + KDU-ČSL
Praha 10: STAN + KDU-ČSL + nezávislí
Praha 11: nezávislí (s KDU-ČSL)
Praha 12: STAN + KDU-ČSL + nezávislí
+ Konzervativní strana
Praha 13: TOP 09 + KDU-ČSL
Praha 14: STAN + KDU-ČSL
Praha 15: KDU-ČSL + Zelení + nezávislí

Jihočeský
České Budějovice: KDU-ČSL + TOP 09
Písek: KDU-ČSL
Strakonice: SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
Prachatice: KDU-ČSL
Jindřichův Hradec: KDU-ČSL + nezávislí
Tábor: KDU-ČSL
Český Krumlov: KDU-ČSL

E V OKRESNÍCH MĚSTECH
Aktivity KDU-ČSL v jednotlivých regionech rostou
KDU-ČSL je na počet zastupitelů nejúspěšnější politickou stranou v Česku.
V roce 2018 získala celkem 3850 zastupitelů, z nichž po politických jednáních
vzešlo 290 starostů a stovky radních. Nejsilnější jsou lidovci na Moravě a ve
východních Čechách. Větší počet podaných kandidátek je ovšem letos i v kraji
Karlovarském (26), Plzeňském (41) a Ústeckém (35). Nejvíce listin podáváme
v Jihomoravském kraji (300), ve Zlínském kandidujeme skoro v polovině všech
obcí (140 listin, 1800 kandidátů). V menších obcích kandidujeme samostatně
nebo doplněni o nezávislé, ve velkých městech převážně v koalicích.
Kandidujeme ve všech krajských i statutárních městech. Potřetí za sebou si
děláme oprávněné naděje na úspěch i ve volbách do hl. m. Prahy.

DU-ČSL, TOP 09)
SL + Zelení + nezávislí
TOP 09

Královéhradecký
Hradec Králové: KDU-ČSL + nezávislí
Jičín: KDU-ČSL + nezávislí
Náchod: KDU-ČSL
Rychnov nad Kněžnou: KDU-ČSL
Trutnov: KDU-ČSL + TOP 09

Moravskoslezský
Bruntál: SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
Frýdek-Místek: SPOLU (KDU-ČSL, ODS, TOP 09)
Karviná: SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
Nový Jičín: KDU-ČSL
Opava: KDU-ČSL
Ostrava: SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

Pardubický
Chrudim: KDU-ČSL + Nestraníci
Pardubice: SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
Svitavy: KDU-ČSL
Ústí nad Orlicí: KDU-ČSL

Olomoucký
Jeseník: ODS + KDU-ČSL
Olomouc: SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
Prostějov: KDU-ČSL
Přerov: KDU-ČSL + TOP 09
Šumperk: KDU-ČSL

Vysočina
Havlíčkův Brod: KDU-ČSL
Jihlava: ODS + KDU-ČSL
Pelhřimov: KDU-ČSL
Třebíč: KDU-ČSL
Žďár nad Sázavou: KDU-ČSL

Zlínský
Jihomoravský
Blansko: KDU-ČSL
Brno: KDU-ČSL + STAN
Břeclav: KDU-ČSL
Hodonín: KDU-ČSL + TOP 09 + Konzervativní strana
Vyškov: KDU-ČSL + nezávislí
Znojmo: KDU-ČSL + ODS

Kroměříž: KDU-ČSL
Uherské Hradiště: KDU-ČSL
Vsetín: KDU-ČSL
Zlín: KDU-ČSL + TOP 09

Práce v Senátu je posláním
SLOVO KE KANDIDÁTŮM A KANDIDÁTKÁM DO SENÁTU

Vážení čtenáři,
je mi ctí oslovit v Novém HLASe šest kandidátek a pět kandidátů, kteří jdou v barvách
KDU-ČSL do zářijových senátních voleb.
Chci své budoucí milé kolegyně a kolegy
především povzbudit a říci jim, co na jejich
– na naší – práci považuji za nejdůležitější.
Je skvělé, když se podaří, že senátoři vykonávají svou práci naplno. Na rozdíl od sněmovních voleb vyhrává v senátním klání jen
jeden. A tento člověk, takříkajíc „den poté“,
ve svém volebním obvodě zastupuje nejen
své kmenové voliče, ale všechny občany. To
je velká odpovědnost.
Získala jsem za léta v Senátu zkušenost, že
lidé oceňují ani ne tak tituly a jiná pozlátka,
jako spíše slušnost, pracovitost a umění
vycházet dobře s druhými.
Je důležité být lidem ve vašem volebním
obvodě nablízku, dlouhodobě rozumět problémům vašich měst a obcí a každý den aplikovat své zkušenosti. Máte už teď pracovní

kalendář naplněný setkáními s občany,
spolky, sdruženími i starosty měst a obcí?
Úspěšní budete tehdy, když lidé budou vědět,
že vám nejsou jedno.
Vznešeně se práci politiků říká veřejná
služba. V mém civilním pojetí je to prostě
starost o okolí – a tento základní politický
instinkt je třeba stále tříbit. Pokud se stanete
senátorem či senátorkou, nebude to běžná
práce a rutina, ale poslání, které vás vnitřně
obohatí, budete-li svým spoluobčanům

Důvody k optimismu
Senátní volby před šesti lety a komunální volby před čtyřmi
lety KDU-ČSL náramně vyšly. Přišel okamžik obhajoby a bude
napínavé sledovat, jak to dopadne. Volby ovšem nejsou jen ke
sledování – prosíme, zapojte se, jak jen umíte.
KDU-ČSL je v senátních volbách 2022 součástí koalic. Až na
výjimku většinu našich kandidátek a kandidátů nepodporuje
pouze KDU-ČSL, ale i jiné strany a sdružení. To dává naději
na dobrý, možná vynikající výsledek.
Je krásné vidět, když se do komunální i parlamentní politiky
zapojují lidé, kteří mají respekt, jsou zajištění a vynikli
v občanském povolání či podnikání. Je dobře, že tito lékaři,
soukromí zemědělci i další osobnosti chtějí vrátit společnosti,
co jim dala, ve veřejné službě. Chtějí ze sebe vydat něco navíc.
Druhou výraznou skupinou jsou političtí profesionálové
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pomáhat k lepšímu životu. Dávejte jim co
nejčastěji vědět, že vám na nich záleží!
Přeji vám povedená setkání v ulicích během
kampaně. Přeji vám i nám v KDU-ČSL co nejvíce vítězných druhých kol senátních voleb.
Těšíme se na vás!
Jitka Seitlová
místopředsedkyně Senátu PČR.
Senátorkou v obvodě Přerov
je 19. rokem, je nejdéle sloužící
senátorkou Parlamentu.

z radnic. Je důvodem k optimismu, vidíme-li, že chtějí opustit
kancelář na radnici a stát se ombudsmanem či „starostou 2.0“,
ve významu „řešit, nikoli přidělávat starosti“.
Úspěšný senátor je často mezi svými voliči, podstata jeho
práce ale spočívá v odstraňování legislativních paskvilů
a nedostatků. Senátor má být rozumný a zrale vyrovnaný –
ale nebude zvolen, pokud nedokáže projevit pozitivní emoci,
dobré naladění vůči těm, s kterými mluví.
Při výrobě tohoto čísla Nového HLASu mnohé materiály,
fotograﬁe i slova spadly pod stůl, protože se prostě nevešly.
Většina kandidátů je ale připravená mimořádně svědomitě.
Kéž se nám letos na lidovecké zahrádce dobře urodí. Kéž jsou
z našich řad zvoleni ti, kteří chtějí vyniknout svojí veřejnou
službou v nejednoduché době, vyžadující pevné postoje
i praktický soucit.

Pavel Mareš

Umím lidem pomáhat
– spravedlivě, bez rozdílu

VO L BY

2022

ŠÁRKA JELÍNKOVÁ /senátní obvod č. 76 – Kroměříž
• senátorka, místopředsedkyně KDU-ČSL,
• předsedkyně senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí
• navržena KDU-ČSL, podpořena koalicí SPOLU
Za co se v Senátu zasadím
✓ pracovat na spravedlivé důchodové reformě
✓ podporovat pracující rodiny – ﬂexibilními a zkrácenými úvazky
a zvyšováním slev na děti

✓ pracovat na zajištění ﬁnanční i jiné podpory pro osoby, které
pečují o své blízké v domácím prostředí

✓ podporovat služby a péči o osoby s duševním postižením
Vlastními slovy
Hledám způsoby, jak se domluvit, a přitom se nebojím vzít věci do
vlastních rukou a dotáhnout je do konce. V politice usiluji o lidštější
přístup i kultivovanou politickou diskusi. Skoro celý život pomáhám
slabším a mám spoustu praktických znalostí. Ráda bych dovedla
k úspěšnému konci spravedlivou důchodovou reformu a další opatření ve prospěch rodin.

Nový HLAS doporučuje

Čím se můžu pochlubit
✓ prosadila jsem schválení zvýšení slevy na děti. Průměrné
rodině s nezaopatřenými dětmi tak v peněžence zůstává
o několik tisíc korun ročně více.
✓ prosadila jsem výplatu jednorázového příspěvku u nedočerpané rodičovské. Řada maminek pobírajících rodičovský příspěvek kvůli narození dalšího dítěte nedočerpalo celou částku
– a my jsme tuto nespravedlnost odstranili.
✓ úspěšně jsem prosadila zachování dětských skupin.
✓ díky mé iniciativě se rozšířil okruh zvlášť zranitelných o osoby
znásilněné a po domácím násilí. Hlavně ženy tak mají vyšší
ochranu při vyšetřování a nárok na bezplatného průvodce při
trestním řízení.
✓ pomáhala jsem při covidu. Díky našemu senátorskému klubu
mohli k volbám i ti, kteří byli v karanténě. Dále jsme s našimi
starosty ochránili před Babišem a Schillerovou obce a města,
jež se měly podílet na kompenzacích pro podnikatele. Jako
KDU-ČSL jsme prosadili kompenzace pro tzv. dohodáře, na
něž se nepamatovalo.
✓ prosadila jsem, aby automobily domácí zdravotní péče mohly
parkovat na místech se zákazem stání.
✓ pomohla jsem zvýšit příspěvek na péči v 3. a 4. stupni závislosti pro osoby pečující v domácím prostředí.

Poctivá, zkušená, uvěřitelná, s velmi rozvinutou sociální inteligencí. To je Šárka. Proto je tolik let ve vedení strany i senátorského klubu. Že vám tyhle vlastnosti u politiků scházejí? U Šárky
máte jistotu, že bude hájit slabší, má to v srdci i v hlavě. Hodně
štěstí, milá dámo!

JelinkovaS@senat.cz
www.sarkajelinkova.eu
facebook.com/jelinkova.sarka
twitter.com/jelinkovaKDU
senatorka_sarka_jelinkova

N O V Ý H LA S • V O L B Y 2 0 2 2

15

Lumír umí! „Služba lidem je můj život“
VO L BY

LUMÍR KANTOR /senátní obvod 61 – Olomouc a okolí

2022

• senátor, primář novorozeneckého oddělení
• nestraník nominovaný KDU-ČSL, podpořený TOP 09,
hnutím Pro Olomouc a Zelenými
Čím se můžu pochlubit
✓ zavedení včasného záchytu těžkých genetických nemocí u
novorozenců.

✓ zvýšení příspěvku na péči v domácím prostředí pro osoby
v 3. a 4. stupni závislosti (plus 4000, resp. 6000 Kč).
✓ zjednodušení dlouhodobého ošetřovného, aby ti, kdo
potřebují paliativní péči, mohli zemřít v rodinném kruhu.
✓ náhrada újmy v důsledku povinného očkování (došlo-li k
závažnému ublížení na zdraví).
✓ dva nové významné dny: Den národního vzdoru (27. 5.,
smrt Heydricha) a Den odchodu okupačních vojsk (25. 6.).

Za co se v Senátu zasadím
✓ zakotvit postavení dobrovolníků v nemocnicích a domá-

✓ navést kamiony zpátky na dálnice, aby si nezkracovaly
cestu přes obydlené oblasti.

Vlastními slovy
Dostal jsem příležitost věnovat se nejkrásnějšímu povolání. Jsem
dětský lékař, za což jsem velmi vděčný. V politice se jen snažím
vracet, co jsem od života dostal. Motivuje mě služba lidem a
možnost pomáhat.

Nový HLAS doporučuje
Lumír patří ke klenotům horní komory. Občanské povolání,
které ho naplňuje, dokázal povznést veřejnou službou. Co
návrh, to hřebíček na hlavičku. Hodně štěstí v boji o srdce
Hané!

cích zdravotních službách, aby se směli podílet na základních úkonech zdravotní péče.
✓ spravedlivá nemocenská pro handicapované!
✓ povinnost sledovat znečištění životního prostředí při užití
mobilních spalovacích zařízení pro odpad.

kantorl@senat.cz
lumir-kantor.cz
fb (@Lumír Kantor)
twitter (@KantorLumir)

Vždy na straně potřebných
MILUŠE HORSKÁ /senátní obvod 43 – Pardubice
• senátorka, předsedkyně Výboru pro sociální politiku, ředitelka základní
a praktické školy Svítání v Pardubicích
• nestranice nominovaná KDU-ČSL a Nestraníky, podpořená ODS a TOP 09

Čím se může pochlubit
✓ zasazovala se za důstojné odměňování osob pracujících
v sociálních službách
✓ zastávala se ohrožených dětí a podporovala náhradní
rodinnou péči
✓ hájila svobodu veřejnoprávního rozhlasu i televize
✓ exekutoři nesmějí opakovaně zabavovat základní vybavení domácnosti

Za co se v Senátu zasadí
✓ zkrácené úvazky pro rodiče, kteří dnes obtížně slaďují
profesní a rodinné povinnosti

✓ zlepšit pracovní podmínky učitelek v mateřských školách
✓ zákon o sociálním bydlení a sociálním podnikání
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✓ víceleté ﬁnancování sociálních služeb
✓ podpora pro instituce připomínající dějiny a oběti totalitních režimů 20. století

Nový HLAS doporučuje
Miluše Horská udělala mnoho pro ženy v politice: svým příkladem, podporou Volební akademie žen, která ženy na politické role připravuje, i excelentní a trvalou podporou neziskového sektoru a sociálních služeb. Šťastnou obhajobu!
horskam@senat.cz
milusehorska.com
facebook.com/miluse.horska.9
twitter (@milusehorska)

V O L B Y D O S E N ÁT U 2 0 2 2

Zkušenost, pracovitost, vytrvalost
VO L BY

2022

JAROMÍRA VÍTKOVÁ
senátní obvod č. 49 – Blansko
• senátorka
• navržena KDU-ČSL, podpořena koalicí SPOLU
Čím se můžu pochlubit

Vlastními slovy

✓ urychlení přípravy nové silnice 43 (S73) a větší bezpečnost

Jsem přesvědčena, že politik má jít k lidem, ne naopak. Proto jsem
tolik času v terénu. Snažím se o poctivou, odpovědnou a vstřícnou politiku. Kolegové v Senátu mi často svěřují roli zpravodajky zákonů. Lidé při návštěvách v regionu mi vyjadřují podporu. Tak jako v jiných svých životních rolích – nemarním čas.

v úseku Svitávka – Staré Město

✓ dotace na čistírny odpadních vod v CHKO Moravský Kras
✓ záchrana dětských skupin a zachování horní hranice věku
do zahájení školní docházky

✓ posílení mobilního signálu ve venkovských oblastech
✓ podpora místních akčních skupin

Nový HLAS doporučuje

Za co se v Senátu zasadím

Mirka Vítková je ztělesněnou ombudsmankou svého volebního
regionu. Proto jí tolik lidí důvěřuje. A proto věříme i my, že jí
obhajoba vyjde. Svou starost o veřejné blaho ve svém městě
totiž rozšíříla na celý region. Více takových!

✓ posílit roli polytechnického vzdělávání a zvýšit prestiž
řemeslných oborů

✓ podpora předškolního vzdělávání
✓ věnovat úsilí památkové péči
✓ starat se o životní prostředí a dopravu v regionu Boskovicka,
Blanenska a Kuřimska (silnice 43)

mirkavitkova@centrum.cz
jaromiravitkova.cz
facebook.com/jaromiravitkovasenatorka.cz
twitter.com/JaromiraVitkova

Mé srdce bije pro Novojičínsko
IVANA VÁŇOVÁ
senátní obvod č. 67 – Novojičínsko
• starostka obce Mořkov
• navržena KDU-ČSL, podpořena koalicí SPOLU
Čím se můžu pochlubit
✓ Během 3 měsíců jsem zajistila 14 km splaškové kanalizace
= připojeno 93 % nemovitostí.
✓ Dostavěli jsme dětské brouzdaliště = větší atraktivnost
našeho koupaliště a kempu.
✓ Vystavěli jsme společnou stezku pro chodce a cyklisty =
větší bezpečnost pro pěší a cyklisty u frekventované silnice
II/483.

Za co se v Senátu zasadím
✓ intenzivní spolupráce se starosty měst a obcí
✓ boj za čistou krajinu i za údržbu zeleně a vodních toků
✓ pozornost a péče o seniory a osoby se zdravotním
postižením

Vlastními slovy
Nikdy nezapomenu na náš region a jeho rozvoj. Chci, aby se
občané obraceli na senátorku o radu a pomoc s řešením svého
problému. Jako se starám o Mořkov, tak se budu starat o celé
Novojičínsko.

Nový HLAS doporučuje
Už teď má Ivana Váňová podporu mnoha starostů regionu.
Kdo volí Ivanu Váňovou, volí nejen srdcem, ale i rozumem.
Volí energii, píli a zájem o člověka.
kt.moravskoslezsky@kdu.cz
ivanavanova.cz
facebook.com/IvanaVanovaPoliticka
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Zkušený starosta do Senátu
VO L BY

PETR FIALA /

senátní obvod č. 46 – Ústí nad Orlicí
• starosta města Letohrad
• navržen KDU-ČSL, podpořen hnutím Společně pro kraj
Čím se můžu v Letohradě pochlubit
✓ autobusové nádraží s novým podchodem
✓ rekonstrukce chodníků, silnic, koupaliště a kulturního domu
✓ bezbariérový městský úřad, zateplené školy, přístavby MŠ,

2022

Vlastními slovy
Od mládí se snažím pomáhat druhým, zejména slabším. Jsem
rád, když se tvoří, ne boří. Vycházím vstříc konstruktivní kritice.
V Senátu se zavazuji k pomoci slabším a ohroženým lidem.

revitalizace sídliště U Dvora, revitalizace zámeckého parku

Za co se v Senátu zasadím
✓ daně se mají rozdělovat ve prospěch krajů a obcí! Chci zaru-

facebook.com/petrﬁalaletohrad
twitter.com/PetrFiala68
instagram.com/petrﬁala68/

čené peníze na opravy krajských silnic.

✓ méně byrokracie pro občany i samosprávy!

Eva je naša!
EVA RA JCHMANOVÁ / senátní obvod č. 79 – Hodonín
• starostka Dolních Bojanovic, ekonomka, členka kontr. výboru Svazu měst a obcí
• navržena KDU-ČSL, podpořena koalicí SPOLU
Čím se můžu v Bojanovicích pochlubit
✓ výstavbou cyklostezek ve vinařském kraji
✓ podporou komunitní energetiky a obnovitelných zdrojů,
zasíťováním nových stavebních pozemků
✓ podporou spolkového života, tradic a folkloru

Za co se v Senátu zasadím
✓ ochrana přírody, komplexní pozemkové úpravy proti suchu

✓ podpora výstavby dálnice D55
✓ podpora tradic a hodnot našeho regionu
Vlastními slovy
Po 20 letech ve vedení Dolních Bojanovic vím, že správný starosta
se o své občany musí starat od narození do posledních chvil. Jezdím
po našem kraji a vím, co lidi u nás trápí. Věřím, že mě Praha
nezmění a budu „Vaša Eva“ i v Senátu.

i povodním; komunitní energetika a obnovitelné zdroje
energie, energetické úspory

evarajchmanova.cz
facebook.com/RajchmanovaEva
instagram.com/eva_rajchmanova/

Svoboda, nezávislost, solidarita
PAVLA LÖWENTHALOVÁ /

senátní obvod 64 – Bruntálsko a Opavsko
• soukromý zemědělec, zastupitelka města Krnov
• navržena KDU-ČSL, podpořena koalicí SPOLU

Čím se můžu pochlubit
✓ naše rodina vybudovala velkou rodinnou farmu
✓ v Krnově prosazuji zdravé hospodaření s městským majetkem města a zároveň místní projekty: seniorské byty, sociální služby, lokální kultura
✓ angažuji se v přeshraniční spolupráci, podporuji vzdělávací,
sportovní i zemědělské neziskové organizace

Za co se v Senátu zasadím
✓ SVOBODA – Aby se občanům a podnikatelům lépe dýchalo,
bez bariér a nadbytečných předpisů!
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✓ NEZÁVISLOST – Posilněme potravinovou soběstačnost i bezpečnosti potravin. Zvyšujme naši energetickou nezávislost a
rozvíjejme místní zdroje v rámci komunitní energetiky.
✓ SOLIDARITA – Silnější se mají solidarizovat s potřebnými.

Vlastními slovy
Senátoři mají odplevelovat špatnou legislativu. Svobodu občanů
nemají omezovat nadbytečné předpisy, bariéry a stále nové
povinnosti. Vím, jak si s tím poradit. Mám k tomu předpoklady,
energii i zkušenosti.
@PavlaLowenthalovaKandidat64
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„Pomáhám“
VO L BY

ROBERT HUNEŠ /

senátní obvod č. 10 – Český Krumlov
• ředitel hospice, zastupitel Jihočeského kraje, prezident Asociace
poskytovatelů hospicové paliativní péče • navržen KDU-ČSL

Čím se můžu pochlubit
✓ zřízení a provozování lůžkového hospice a 4 domácích

2022

✓ daňové

zvýhodnění rodin pro posílení mezigenerační
soudržnosti

hospiců

Vlastními slovy

narozené dítě

Dvacet let se věnuji pomoci druhým. Vím, jak pomoci zdravotnickým a sociálním službám v ČR. Dokážu spravedlivě ocenit pomáhající profese.

✓ uzákonění lůžkové i domácí hospicové péče
✓ 5000 Kč v Jihočeském kraji = příspěvek rodinám pro každé
Za co se v Senátu zasadím
✓ podpora hospicové péče
✓ podpora i těch nejmenších obcí

hunes.cz
facebook.com/robert.hunes

Vzdělání je naše budoucnost
VÁCLAV SLAVÍK /

senátní obvod č. 1 – Karlovy Vary
• starosta Žlutic, speciální pedagog
• navržen KDU-ČSL, podpořen koalicí SPOLU
Čím se můžu pochlubit
✓ přijetí nového územního plánu obce
✓ zvelebování škol: MŠ, ZŠ i ZUŠ; zateplení, výměna oken,
modernizace sociálního zařízení; revitalizace brownﬁeldu;
vznik sportovního centra (workoutové a dětské hřiště, skatepark, in-line dráha, tartanový okruh)
✓ zpřístupnění kopie Žlutického kancionálu z r. 1558

✓ kvalitní výuka na 2. stupni ZŠ
✓ udržení stavebních úřadů v obcích
Vlastními slovy
Žít ve svém rodišti a nezapojit se do života komunity nejde. Jako
učitel jsem vždy pracoval s budoucností. SPOLU je pro mě symbolem společné odpovědnosti za dobrý život v Česku.

Za co se v Senátu zasadím
✓ odpovídající odměny pro dobrovolné výjezdové jednotky

slavikletidosenatu.cz
facebook.com/starostazlutice
@SZlutice
vaclav.slavik

hasičů

„Jdu na to přes srdce“
BOHUSLAV PROCHÁZKA /

senátní obvod č. 40 – Kutná Hora

• dětský lékař a dětský kardiolog
• navržen KDU-ČSL
Čím se můžu pochlubit

Vlastními slovy

Můžu se pochlubit 25 lety slušné, pravdivé a předvídatelné
politiky v Zastupitelstvu Kutné Hory

Do politiky jsem vstoupil ze dvou důvodů: podpora demokratického vývoje naší země a profesní zkušenosti. Chci zvýšit dostupnost a kvalitu lékařské péče dětské populace. A bojovat proti dětské obezitě.

Za co se v Senátu zasadím
✓ dostupná a kvalitní lékařská péče pro děti a dorost, více dětských lékařů v ambulancích primární péče

✓ zlepšení zdravotního stavu dětské populace

prochazkadosenatu.cz
facebook.com/kandidatsesrdcem
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Nekula: Dostatek
potravin a udržitelné
zemědělství

Hubáčková:
Méně emisí i sociální
klimatický fond
Složitá jednání zejména o balíku „Fit
for 55“ vedla koncem června na evropské úrovni ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).
Hlavním bodem dohody, které dosáhla,
je snížení emisí skleníkových plynů o 55
% do r. 2030 a zároveň spravedlivý a sociálně vyvážený přechod k moderní ekonomice bez fosilních paliv. EU se dohodla na
zabránění drastických dopadů změny klimatu. „Pro český průmysl a domácnosti se
podařilo dojednat 1234 mld. Kč na transformaci Česka k nízkoemisní ekonomice.
Bude dostatek peněz na investice a modernizaci i na pomoc ohroženým skupinám
obyvatel,“ zdůrazňuje Hubáčková.
Nejsledovanější byla revize systému obchodování s emisemi. Ceny povolenek nebudou dále raketově růst. Bude-li třeba, spustí
se při růstu cen mechanismus, jenž na trh
vypustí dodatečné povolenky. Vznikne také
nový Sociální klimatický fond, který zmírní
dopady růstu cen energií na zranitelné
domácnosti. Česko bude moci na zmírnění
dopadů růstu cen bydlení a dopravy použít
35 mld. Kč. Kompromisem skončila i debata
o emisních standardech CO2 pro nová osobní
a lehká užitková vozidla. Od aut se spalovacími motory by se mělo odejít do r. 2035, už
v r. 2026 se ale vyhodnotí sociální i technologická dosažitelnost tohoto cíle.
Ministryně Hubáčková také před poslanci
Výboru pro životní prostředí Evropského
parlamentu obhajovala priority českého
předsednictví. Jsou to: 1. energetická bezpečnost; 2. balíček Fit for 55; 3. adaptace
na změnu klimatu; 4. oběhové hospodářství a nařízení o bateriích; 5. nulové znečištění; 6. obnova biodiverzity. (MŽP; red)
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Ministr zemědělství Zdeněk
Nekula (KDU-ČSL) představil ve výborech Evropského
parlamentu priority českého
předsednictví v zemědělství.
V situaci energetické krize,
války na Ukrajině a blokování ukrajinských přístavů je jednou z hlavních priorit

potravinové zabezpečení Evropy i severní
Afriky a Blízkého východu. Dále je to konkurenceschopnost evropského rybolovu.
Sledovaná jsou i témata na pomezí zemědělství a udržitelného životního prostředí:
udržitelnost dodávek zemědělských produktů a potravin, dobré obhospodařování
lesů, prevence odlesňování a šetrné užívání pesticidů.
V centru pozornosti jsou i spory ČR s Evropskou komisí ohledně dotací pro ﬁrmy
Andreje Babiše. Zdeněk Nekula by se kvůli
pokutě 82 milionů Kč za neoprávněné
pobírání dotací nechtěl soudit. Kde došlo
k porušení pravidel hry, tam by se naopak
peníze prostřednictvím Státního zemědělského a intervenčního fondu měly vracet.
(eagri.cz; red)

MPSV: Kdo jsou naši
ukrajinští hosté?
Do Česka dorazilo ke konci června
390 000 ukrajinských uprchlíků. Jak
zde žijí a pracují? Co potřebují? MPSV
pod vedením Mariana Jurečky mezi
nimi provedlo důkladné šetření. Zde
jsou první data.
• SLOŽENÍ. Česko je 3. nejčastějším cílem
prchajících Ukrajinců (máme největší
počet uprchlíků na 100 000 obyvatel).
Je mezi nimi 44 % žen a 36 % dětí. 75 %

uprchlíků jsou dospělí do 45 let a 28 %
z celkového počtu dospělých je pod 30 let.
Je mezi nimi velké množství vysokoškoláků. Nejčastějším typem domácnosti je
matka s jedním dítětem, druhým nejobvyklejším domácnost samostatně žijícího
dospělého, třetím pak žena se 2 dětmi.
V Česku je mnoho velmi malých dětí: 43 %
domácností žije s dětmi do 5 let a mnozí
potřebují školku.
• BYDLENÍ. Ti, kdo k nám utekli, bydlí nejčastěji v solidárních domácnostech = 44 %.
Dalších 24 % bydlí v nájmu či podnájmu.
15 % uprchlíků žije na ubytovně – celkem
58 000. Solidárních domácností je 70 %
českých a 28 % ukrajinských. Polovina
uprchlických domácností bydlí zdarma.
Převážná většina uprchlíků ubytovaná českými občany žije v bytě nebo domě s místem vyhrazeným jen pro sebe. S ubytováním je spokojeno přes 75 % uprchlíků. 39 %
má zajištěno ubytování na 6 a více měsíců.
Ubytování na méně než 2 měsíce má jen
6 % uprchlíků. V tuto chvíli nehrozí větší
stěhování uprchlíků v rámci Česka. Bydlení
pro Ukrajinky a jejich děti se zvládlo hlavně
díky solidárním domácnostem.

• POTŘEBY A PRÁCE. Zejména ti ekonomicky aktivní (zaměstnanci a živnostníci) potřebují pomoci s češtinou. Zčásti
ji ovládá asi třetina uprchlíků, schopnost
domluvit se česky či anglicky je ale nízká.
Přes ½ uprchlíků je ekonomicky aktivní,
¾ z nich považují svou práci za stálou.
Značná část z nich pracuje u zaměstnavatelů s více než 200 zaměstnanci, 80 %
z nich ale působí v nízkokvaliﬁkovaných
profesích. Nedaří se tedy využít jejich
vzdělání a profesního potenciálu. Podíl
nezaměstnaných je dle tohoto průzkumu
výrazně vyšší: drtivá většina uprchlíků,
kteří o sobě tvrdí, že jsou nezaměstnaní, se
neregistruje na Úřadu práce. Asi ¾ uprchlíků jsou na tom ﬁnančně neuspokojivě až
kriticky. Dobře zajištěných je méně než půl
procenta. Nejhůř jsou na tom ti, kteří žijí
na ubytovnách. Pokud by si domácnosti,
které mají ubytování zcela zdarma, musely
začít bydlení platit, nastala by u nich velmi
tísnivá ﬁnanční situace. Polovina těch, kdo
bydlí zdarma, situaci nezvládá a potřebuje
pomoc.
(MPSV; red)
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BEZPEČNOST OBČANŮ EU NA PRVNÍM MÍSTĚ
■ TOMÁŠ ZDECHOVSKÝ
Česko 1. července vystřídalo
Francii v čele Rady EU. Čeští
ministři povedou šest měsíců
důležitá jednání o návrzích,
které změní životy milionů
lidí. Hlavní prioritou našeho
předsednictví ale bude bezpečnost. Válka
na Ukrajině změnila naše priority. Kdyby
Rusko nevtrhlo na Ukrajinu, země EU
by dále odebíraly ropu a plyn od Putina.
Spuštění Nord Stream 2 by tuto závislost ještě prohloubilo. Energetická bezpečnost je poslední půlrok každodenním
tématem č. 1. Připravují se velké plynové
projekty na terminály, které umožní přijímat LNG z lodí. V blízké budoucnosti by
si Evropa měla zajistit přísun cca 152 miliard metrů kubických plynu ročně, to znamená jen o trochu méně, než do EU proudilo z Ruska. Probíhají intenzivní jednání
se státy, které těmito surovinami disponují
a do EU je dodají.
Pro Evropu je důležitá bezpečnost energetická a potravinová, ale i vojenská. Invaze
na Ukrajinu nastartovala debatu o posílení
obranné spolupráce v EU. Členské státy
investují do modernizace armád. Evropská komise představila tzv. Strategický

Rusku jde
o zásoby plynu
Od počátku ruské invaze na Ukrajinu se
ve veřejném prostoru dennodenně rozebírá mnoho věcí: vývoj na východní a jižní
frontě, dopad sankcí EU na Rusko i dopad
možného vypnutí plynu na země EU.
A právě strategické otázce ukrajinských
zásob plynu věnoval v červnu komentář
poslanec KDU-ČSL Jiří Horák. Horák je

kompas pro posílení bezpečnosti a obrany
EU. Dokument má vytyčit cíle EU na poli
obrany a bezpečnosti do roku 2030.
Posílí strategickou autonomii EU a její
schopnost spolupracovat s partnery na
ochraně našich hodnot i zájmů. Evropa má
v obranných otázkách jednat samostatněji
a nespoléhat se jen na pomoc USA. Uvažuje se o vytvoření speciální jednotky rychlého nasazení EU o síle až 5000 vojáků, jež

by fungovala při různých krizích. Posílí
se obranné vazby s NATO a s demokratickými zeměmi, jako je Japonsko. Bodů vzájemné spolupráce je ovšem mnohem víc.
Společné mají jedno: bezpečnost evropských občanů musí být na prvním místě!
Autor je europoslanec,
předseda národní delegace KDU-ČSL
v Evropském parlamentu.

Nerostné bohatství na Ukrajině

ČERNIHIV
BĚLGOROD
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CHARKOV

LVOV

U K R AJ I N A

SEVERODONĚCK
LYSYČANSK

LUHANSK
DONĚCK
MARIUPOL
ODĚSA

KRYM

vedoucím Stálé delegace Parlamentu do
Parlamentního shromáždění NATO a členem sněmovního zahraničního i obranného výboru: „Důvodů, proč Rusové napadli
Ukrajinu, je mnoho. Jedním z nejzásadnějších je zemní plyn. Stejně jako v roce 2014,
je i nyní naprosto zjevným cílem Ruska, aby
zabránilo Ukrajině v přístupu k obrovským
zásobám plynu na jejím území. Už před
rokem 2014 investovala Ukrajina spoustu
peněz a času do průzkumu nových ložisek plynu na východě Ukrajiny a v Černém

moři v okolí Krymu. S anexí
Krymského poloostrova vzaly
tyto ukrajinské plány za své.
Počátkem roku 2021 schválila Ukrajina novou hospodářskou koncepci do roku
2030. Ta spočívá ve výrazném navýšení
těžby plynu, zejména v Doněcké a Luhanské oblasti (pole Juzivská) s cílem zajistit
Ukrajině soběstačnost na zemním plynu.
Pokud ruské síly napřely na tuto oblast takovou sílu, není to náhoda.“
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Malý průvodce elektromobilitou
Automobil, běžný pracovní nástroj a rodinný pomocník i v té nejmenší obci, se
stává žhavým tématem politické debaty. Ministři životního prostředí zemí EU se
dohodli na omezení prodeje nových aut se spalovacími motory od roku 2035. Co je
nahradí? Elektroauta? Vozidla na vodíkový pohon? Jejich prodej určitě neskončí:
„Pokud budou mít čisté alternativní palivo, mohou být prodávána a být v provozu.
Navíc v roce 2026 Evropská komise zanalyzuje stav a zhodnotí, zda rok 2035 odpovídá našim možnostem, schopnostem, cílům i technologickému pokroku,“ říká
ministryně životního prostředí za KDU-ČSL Anna Hubáčková. V Novém HLASu
se věnujeme otázkám životního prostředí a budoucnosti našeho průmyslu systematicky a chceme vést debatu z různých úhlů pohledu. O elektromobilech mluví
v tomto čísle bývalý předseda Mladých lidovců Václav Pláteník s Ing. Radkem Šindelem, projektovým manažerem vývojového centra kolejových vozidel Siemens
Mobility a členem odborné komise KDU-ČSL pro dopravu.
Jsou vlastně z pohledu běžného uživatele elektroauta výhodná?
Elektroauto spotřebovává v průměru jen
1/3 energie oproti autu se spalovacím
motorem. Elektroauto nemá výfuk, takže
za sebou nenechává zplodiny. Má jednodušší konstrukci motoru, tedy i nižší poruchovost a snazší, výrazně levnější údržbu.
Technickou výhodou je lepší akcelerace
a tichost, ale to už záleží na jednotlivých
modelech.
Není to ale jen tak, že elektromobil má
výfuk za městem?
S nadsázkou ano, ale zůstaneme-li
u tohoto přirovnání, pak díky nižší spotřebě je tento pomyslný komín výrazně
menší. Elektroauta neprodukují žádné
lokální emise CO2 ani škodliviny – při
výrobě elektřiny, kterou spotřebovávají,
v závislosti na energetice dané země třeba
z uhelných elektráren, ale emise vznikají.
Aby byly elektromobily skutečně uhlíkově
neutrální, musí takové být i zdroje, které
je pohánějí. Podle údajů electricitymap.org
dosahují v Česku průměrné emise z produkce elektřiny hodnoty 400 gramů CO2
na 1 kWh. Při spotřebě elektroauta 15–20
kWh na 100 km to znamená emise méně
než 80 gramů CO2 na 1 km jízdy. I ta nejúspornější auta se spalovacím motorem
mívají kolem 120 gramů CO2 na 1 km
jízdy, tj. o 50 % více. Zdrojem znečištění ve
městech je z 90 % automobilová doprava.
Pro jejich obyvatele by tedy elektromobilita přinesla okamžitý pozitivní efekt.
Můžou si elektromobil dovolit obyčejní
lidé z menších obcí, kteří auto používají
každý den nebo dnes jezdí se dvěma
levnějšími?
To je aktuálně problém. Elektroauta jsou
stále docela drahá, a to ze tří důvodů:
a) drahá baterie; b) vysoké investice

automobilek do vývoje; c) výroba nejprve vyšších modelových řad. Už teď má
ale elektromobil nižší provozní náklady
a nižší spotřebu energie. Při započítání
všech nákladových položek vychází i při
dnešních cenách elektromobilů 1 ujetý
km levněji než u spalovacího automobilu.
S větším množstvím vyrobených elektroaut začne klesat i cena. Nabízet se budou
menší vozy, nižší modely a také vozy
z druhé ruky. Srovnatelné ceny elektromobilů a vozů se spalovacími motory lze
očekávat v roce 2027.
Další významnou námitkou je nabíjení.
Trvá i několik hodin.
Průměrné auto v Česku stojí 23 hodin
denně na místě. Na nabíjení je tedy dost
času. Většina majitelů elektroaut nabíjí své
vozy doma přes noc, kdy je dostatek času,
jako mobilní telefon. Na průměrný denní
nájezd kolem 40 km se běžný elektromobil z domácí nabíječky dobije za necelou hodinu. V průběhu běžného nákupu,
během pracovní doby nebo doma tedy
auto získá pro svůj provoz dostatek energie. Pro dlouhé cesty se u hlavních tahů
zřizují rychlonabíječky, které dokážou
dobít celou kapacitu baterie za desítky
minut během běžné přestávky na trase.
Otázkou zůstává širší infrastruktura –
nabíječky na sídlištích, u veřejných institucí, na dálnicích atd. Zde je zapotřebí
koordinace a podpory státu.
Nehrozí přetížení elektrického vedení?
Ve městech se nachází hustá síť na úrovni
110kV, na kterou lze dodatečný výkon bez
obav připojit, protože je stavěná robustně,
aby plnila potřeby průmyslu. K přetížení
může dojít spíše v odlehlých oblastech
s dlouhým 22kV vedením. To lze řešit posílením vedení v rámci běžné obnovy, elektromobilita bude běh na dlouhou trať.
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Co dojezd? Jezdím dlouhé trasy mezi
Moravou a Prahou. Bude na to elektroauto stačit?
Elektroauta mají menší dojezd než auta se
spalovacím motorem, nicméně tato nevýhoda je vykompenzována daleko širšími
možnostmi nabíjení. Aktuálně udávané
hodnoty dojezdu se pohybují mezi 200–500
km na jedno nabití. Nízkokapacitní vozy
jsou výrobci určeny výhradně do měst.
Dlouhé trasy do Chorvatska bude ovšem
třeba plánovat včetně nabíjecích přestávek.
Jako slabina jsou u elektroaut zmiňovány baterie.
Elektroauta využívají robustní baterie
s dlouhou životností, měří teplotu a napětí
jednotlivých článků baterie, aby se nepřehřály ani příliš nevychladly a neztratily tak
výkon. Testy ukazují, že jde o desítky procent na stovky tisíc kilometrů. Příkladem
může být BMW i3 z roku 2014: po 5 letech
a 100 000 km byla kapacita baterie stále
86 %. Inženýři ADAC (hlavní organizace
německých motoristů) říkají, že ke snížení
kapacity na 70 % dojde po ujetí cca 200 000
km. Výrobci dávají záruku na baterie zpravidla na 8 let a 160 000 km. I po této době
lze jezdit, ale s menším dojezdem na jedno
nabití. Baterie se běžně servisují a v případě poškození některého z článků lze část
baterie vyměnit. Vývoj baterií jde rychle
kupředu. Staví se i recyklační kapacity, aby
se kovy z baterií mohly znovu využít.
Nejsme ale při výrobě baterií závislí na
Číně?
Na výrobu baterií pro elektromobily je
zapotřebí mnoha vzácných kovů, hlavně
lithium. Kritici uvádějí, že těchto surovin
je pro masovou elektromobilitu nedostatek. Zásoby jsou ale rozmístěny rovnoměrně po celém světě. Kobaltu je třeba čím
dál méně, existují i technologie na výrobu
bezkobaltových baterií. U lithia se objevují
stále nová naleziště. Česko má lithia dost,
celkem 3 % světových zásob. S rostoucím
podílem elektromobilů bude možné intenzivněji využívat vzácné kovy i z recyklovaných baterií.

S P O RY O M AN Ž E LST V Í

MANŽELSTVÍ, PARTNERSTVÍ A SPOLEČENSKÝ KONSENZUS
■ MAREK VÝBORNÝ
V Parlamentu se opakují
pokusy o změnu deﬁnice
manželství. Vyvolává to
ostré kulturně hodnotové debaty a spory o této
základní hodnotě naší civilizace. V programovém prohlášení koalice SPOLU a PIR/STAN přitom o manželství pro stejnopohlavní páry nic
nenajdeme, mluví se zde o doplnění
práv registrovaných partnerů. Jak tedy
číst snahy politiků STANu a Pirátů a o co
fakticky běží? Pro Nový HLAS vysvětluje Marek Výborný, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL.

Neměnná pozice KDU-ČSL
Téma pokusů o redeﬁnici manželství je pro
mnohé z nás citlivé. Pozice KDU-ČSL se
v ničem nemění. Respektujeme a hájíme
manželství jako svazek muže a ženy. Na
tom je shoda. Diskusi vedeme o tom, zda
tuto deﬁnici (tak jako některé jiné státy)
máme mít v ústavním dokumentu – u nás
v Listině základních práv a svobod. Předně
říkám, že většinu lidí v současné době trápí
úplně jiné věci. Pro vládní pětikoalici platí,
že jako celek toto téma otevírat nebude,
ponechává ale prostor pro svědomí každého poslance – a to jedním i druhým směrem. Oživení tématu v době energetické
krize, inﬂace atd. považuji ovšem obecně
za nerozumné.

Zásadovost
bez urážek
a vulgarizace
• Celostátní konference KDU-ČSL respektuje různé formy lidského soužití a jejich
hodnotu a zároveň hájí manželský svazek
muže a ženy jako základ rodiny s veškerým
jejím posláním.
• Celostátní konference KDU-ČSL považuje institut manželství muže a ženy za
širokou veřejností vysoce respektovaný
a nezastupitelný kvůli potenciálu naplnit
všechny hlavní funkce rodiny.
• Celostátní konference KDU-ČSL podporuje návrh novely Listiny základních
práv a svobod, který by chránil základní
stavební prvek úplné rodiny – manželství
muže a ženy – a vyzývá vedení KDU-ČSL,
aby iniciovalo a moderovalo jednání na

Na vládu přišel poslanecký návrh od
poslanců PIR/STANu, ANO a TOP09. Ta
ho tak jako jiné poslanecké návrhy projednala a zaujala k němu neutrální stanovisko
(ani pro, ani proti). Tento postoj vlády
odpovídá koaliční smlouvě. Vidíme-li
poslance Pirátů, jak se na sociálních sítích
chlubí a fotí s tím, že návrh prošel vládou,
je to jen „chytristika“. Nebylo vládou dáno
negativní stanovisko, to je vše.
KDU-ČSL společně s poslanci z ODS, ANO
a TOP09 připravuje návrh na ústavní
ochranu manželství jako svazku muže
a ženy. Náš návrh se týká manželství,
nikoli jiných forem soužití dvou lidí, jako
jsou např. registrované páry. Na nikoho
neútočíme, pouze deklarativně podtrhujeme hodnotu manželského svazku. Už
jsme tento postup jednou absolvovali.
Současná důvodová zpráva je ovšem
oproti roku 2019 výrazně doplněná a doplněná o aktuální odkazy na diskusi z minulého volebního období.

Manželství „pro všechny“ vs.
nerovnosti u registrovaných
partnerů
Se skupinou liberálních poslanců nevedeme závod. Náš návrh mají k dispozici poslanecké kluby a předpokládám, že ho podáme během prázdnin.
Nebude to návrh jen KDU-ČSL, ale skupiny poslanců napříč politickými kluby
vyjma SPD. Chceme totiž věcnou a slušnou diskusi, jak nás zavazuje červnové

úrovni koalice k naplnění programového
prohlášení vlády ve věci úpravy právních
podmínek pro registrované partnery.
• Celostátní konference KDU-ČSL odmítá
vulgarizaci veřejné diskuse a urážky těch,
kdo ve věcech manželství hájí současný
právní stav, i těch, kdo žijí v jiném než
klasickém manželském a partnerském
vztahu; respektovat soukromí a nepodléhat vášním ve veřejných debatách je přirozenou povinností členů KDU-ČSL.
Hlasování na Celostátní konferenci
10. 6. 2022: pro 55, proti 0, zdrželo se 7.

Otevřený, nikoli
naivní dialog
■ 13. 7. / Na půdě Poslanecké sněmovny
se setkali zástupci KDU-ČSL a představitelé organizací, které deklarují

usnesení naší Celostátní konference (viz
text na této straně).
Za podstatné v celé debatě považuji naplnění programového prohlášení vlády ve
věci narovnání nerovností pro registrované páry. Proto jsem spolu s kolegou
poslancem Jiřím Navrátilem a týmem
legislativců připravil návrh, který na tuto
potřebu reaguje. Na rozdíl od doplnění
tří slov do Listiny základních práv a svobod u manželství jako svazku muže a ženy
to není tak jednoduché. Novelizovat je
třeba zhruba třicet zákonů. Přesto můj
tým okolo Viléma Anzenbachera návrh
ve velmi rychlém čase připravil a mají ho
k dispozici předsedové koaličních poslaneckých klubů. Po vzájemném odsouhlasení bude návrh prezentován, garantem za
klub KDU-ČSL bude Jiří Navrátil a návrh
bude předán Ministerstvu spravedlnosti.
To zajistí legislativní kvalitu i standardní
způsob projednání skrze vládu. Zabere to
určitý čas. Prosím, abychom tento postup
vzájemně podpořili.
Nakonec můj odhad, jak to všechno
dopadne. S vysokou pravděpodobností
návrh na „manželství pro všechny“ nebude
na program jednání Poslanecké sněmovny
ani zařazen. Nenajde se pro něj dostatek
hlasů, i když to ona skupina poslanců nyní
líčí v růžových barvách. Naproti tomu oba
naše návrhy jsou poctivé, řeší problémy
věcně a snaží se najít společenský konsenzus.
Autor je předseda
poslaneckého klubu KDU-ČSL.

hájení jinak vztahově orientovaných
osob, a diskutovali spolu o tzv. manželství pro všechny a připravovaných krocích KDU-ČSL ve věci narovnání práv
registrovaných párů (viz text Marka
Výborného). KDU-ČSL zastupovali předseda Marian Jurečka a předseda a místopředsedové poslaneckého klubu Marek
Výborný, Marie Jílková a Jiří Navrátil.
Na druhé straně zasedla moderátorka
Ester Janečková (Sbarvouven), dramatička Elena Strupková (ekumenické společenství věřících gayů a leseb LOGOS),
právnička Lucia Zachariášová (Jsme fér)
a Czeslaw Walek (Pride Business Forum).
Názory na otázku adopcí dětí zůstaly rozdílné. Ukázalo se však, že má smysl diskutovat o návrzích, které po praktické
stránce usnadňují život registrovaných
párů.
(pm)
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EN ERG ETIKA

Energetický balíček vlády
POSTOJ KDU-ČSL K ENERGETICKÉ KRIZI
■ RÓBERT TELEKY
1. Příčiny. Za růst cen může
energetická válka, kterou proti EU rozpoutal
Vladimír Putin, a sázka
Německa na zelenou energii a plyn.
2. Struktura pomoci. Na úsporný tarif
poskytne vláda 27 mld. Kč. Dalších
23 mld. půjde na odpuštění poplatků
za obnovitelné zdroje energie (OZE),
10 mld. do teplárenství, 3,6 mld. na
podporu kotelen, 2 mld. na kompenzace nepřímých nákladů. Celkem dá
vláda na zmírnění dopadů rostoucích
cen energií domácnostem a ﬁrmám až
66 mld. Kč.
3. Úsporný tarif. Úsporný tarif spolu
s odpuštěním poplatku za OZE přinese
domácnostem až 16 000 Kč. Konkrétní
podobu upřesní vláda nařízením nejpozději v srpnu. Tarif je určen pro
všechny domácnosti využívající plyn
a elektřinu. Jde o pevnou částku, kterou za zákazníka přímo obchodníkovi
z ročního vyúčtování energií zaplatí
stát. Výše se určí podle toho, na co
domácnost elektřinu či plyn užívá (svícení/vaření/topení). Spotřebitelé nedostanou slevu v hotovosti, ale objeví se
automaticky ve vyúčtování dodavatele.
O výši slevy si bude možné snížit zálohy.
Nikdo nebude o nic žádat ani někam
chodit. Tarif se nebude týkat dobíjení

elektromobilů ani ﬁrem, chat a chalup
využívajících víkendového tarifu.
4. SVJ a družstva. Na úsporný tarif
dosáhnou i subjekty, zajišťující vytápění z domovních kotelen. Pomoc se
vztahuje na bytové domy vlastněné SVJ
a bytovými družstvy. Konečným příjemcem příspěvku je uživatel bytu užívaného k bydlení.
5. Firmy. Poplatky za obnovitelné zdroje
energie budou odpuštěny i ﬁrmám.
Vláda dá také 2 miliardy na pomoc ﬁrmám z energeticky náročných odvětví
(kompenzace nepřímých nákladů
v r. 2022 a 2023).
6. Všestranná snaha. Vláda intenzivně
pracuje na zajištění ropy, plynu a dalších
surovin tak, aby Česko bylo co nejméně
závislé na Rusku. Podepisujeme dohody
o dodávkách energií s evropskými
i mimoevropskými partnery. Děláme
kroky ke snižování energetické náročnosti veřejných i soukromých budov.
7. Lidovecká stopa. KDU-ČSL hledá taková řešení, která pomůžou zejména
rodinám s dětmi a zároveň nerozvrátí veřejné ﬁnance. Soustředíme se
na potřeby zranitelných zákazníků.
Přivítali bychom větší zohlednění
úspor v kompenzacích. Chceme systematicky podpořit rozvoj agrovoltaiky:
půdě zůstane zemědělská funkce,
ale v dostatečné výšce jsou umístěny
i solární panely.

Kdo je připraven, není překvapen
Elektřina i plyn zdražuje.
Zatím se diskutuje hlavně
o tom, jak se se zdražením vyrovnají domácnosti
a podniky. Stranou pozornosti zůstávají školy, školky,
nemocnice, sociální ústavy či domovy
důchodců, zřizované městy a kraji. Třeba
Olomoucký kraj v r. 2021 za energie pro
příspěvkové organizace (SŠ, sociální
ústavy, domovy důchodců, muzea) a krajský úřad zaplatil cca 100 mil. Kč. V současných cenách se dostáváme zhruba na půlmiliardu, někdo mluví až o 800 mil. 95 %
našich zařízení je závislých na plynu.
Co s tím?

1) Nepropadat panice.
2) Připravit si krizový plán a komunikovat dobře s řediteli příspěvkových
organizací. Metodická pomoc a podpora, co, kdy a kde dělat, je velmi důležitá. Finance se, doufáme, na zimu
2022/2023 najdou.
3) Volit dobrá technická řešení (viz box).
Připravujme se už teď. Doufejme v nejlepší, připravme se na nejhorší scénář.
Jsme odpovědní za tisíce lidí v krajských zařízeních. Kdo je připraven,
není překvapen.
Jan Šafařík,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

8. Jednoduchá řešení neexistují. Energetický trh nám léta pomáhal zachovat
dodávky elektřiny bez omezení a blackoutů. Kvůli propojení sítí a trhů v EU
nelze jen tak odejít z energetické burzy,
kam dodáváme elektřinu a odkud zároveň odebíráme plyn. Česko se nemůže
náhle stát energetickým izolovaným
ostrovem. Můžeme se zasadit o změnu
obchodování s emisními povolenkami.
Dobrý energetický mix pro ČR vidíme
dnes v jádru, obnovitelných zdrojích
a rozumném přístupu k uhlí.
9. Stát a ČEZ. Firma ČEZ není plně v rukou státu. Má minoritní akcionáře.
KDU-ČSL prosazuje zdanění mimořádných zisků, což u ČEZu znamená
zdanění dividend. Nemůžeme ale ČEZ
připravit zcela o volné ﬁnance. Stát ve
spolupráci s ČEZem zajistil terminál
v Nizozemsku, který pokryje 1/3 spotřeby plynu ČR. Stát si musí uchovat
rezervy na řešení případných dalších
problémů v budoucnu.
Autor je předsedou Podvýboru
pro energetiku Poslanecké sněmovny
a předsedou odborné komise KDU-ČSL
pro hospodářství a energetiku.

10 rad, jak ušetřit energii
✓ vařit s poklicí
✓ neplýtvat teplou vodou při mytí
nádobí i sprchování, užívat perlátor

✓ zavírat dveře u obytných místností
✓ správně větrat
✓ odvzdušnit radiátory
✓ snížit teplotu o 1 oC
(ušetříme až 6 % nákladů)

✓ snížit teplotu v místnosti,
pokud ji nevyužíváme

✓ využívat všechny funkce moderních
topných zařízení
✓ odstranit od radiátorů nábytek
bránící cirkulaci tepla
✓ proškolit správce budov a personál
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