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Lidovecké političky
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P Ř ISPĚJ TE, P R OS Í M, NA NOVÝ H LAS !
Jsme nejspolehlivější
zdroj informací
o křesťanské demokracii.
Vycházíme 5x ročně , máme 24 stran,
průměrné náklady na 1 číslo činí 200 000 Kč.
Skládají se z plateb za tiskárnu, za doručení
do schránek, za graﬁcké zpracování, za přípravu
textů i plakátů, za úpravu fotograﬁí atd.
Příspěvkem 300 Kč pomůžete udržet
naši existenci během celého roku.
Příspěvkem 500 Kč pomůžete doručit
Nový HLAS na nová místa a k novým čtenářům.
Číslo účtu pro registrované členy KDU-ČSL:
2501711539/2010 (do zprávy pro příjemce
uveďte název své místní organizace).
Číslo účtu pro naše sympatizanty:

1942993389 / 0800

Děkujeme předem za Vaši štědrost!
www.novyhlas.cz

NOVÝ HLAS – spolehlivé informace,
inspirativní komentáře
Dění na české politické scéně houstne. Prázdninové číslo Nového HLASu
Vám přinese aktuální informace z kampaně.
Zajistěte sobě a svým blízkým zářijové číslo „Volby 2021“.
Čtěte Nový HLAS! Nejúplnější zpravodajství o lidovecké politice v Parlamentu, krajích,
městech a obcích! Impulsy od lidoveckých žen, seniorů i mládeže! Původní texty,
analýzy a názory, jaké jinde nenajdete!

STAŇTE SE I VY ODBĚRATELI NOVÉHO HLASU!
e-mail: hlas@kdu.cz • SMS: +420 731 694 622

SLOVO MARIANA JUREČKY

Solidní program,
dobří lidé a šance
vyhrát říjnové volby
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
přátelé křesťanské demokracie!
Kolikrát za poslední měsíce jste se setkali s povzdechem či varováním: „Fandím vám, máte pracovité, zkušené a poctivé lidi
a dobrý program. Ale ještě nevím, jestli vás budu letos volit.
Víte, ta vaše koalice s ODS a TOP 09 …“ Následuje výčet různých chyb nebo afér z minulosti, kterých se dopustili někteří členové ODS a TOP 09...
Mám na vás v tomto ohledu velkou prosbu. Nemůžeme nad
budoucností přemýšlet optikou křivd a chyb z minulosti. Takhle
bychom po poctivém zkoumání zjistili, že nakonec nemůžeme
volit ani sami sebe. Vzpomeňte si, jak se nám Piráti před minulými
volbami smáli, že „otáčíme“. A teď? Jejich předseda vysvětluje,
proč hlasoval proti vstupu Česka do EU, ale teď na EU přísahá.
Jiní připomínají naši „národněfrontovní“ minulost. Jak to s námi
souvisí? Po roce 1948 většina členů z lidové strany odešla nebo
byla pronásledována. Kolik dnešních stran má mučedníky,
kteří zemřeli po komunistickém převratu? Otočte list a podívejte se na fotostranu „Lidovci v terénu“. Uvidíte našeho starostu
Kamila Psotku, senátora Bazalu a 90letého pana Sochorce – syna
poslance Rostislava Sochorce, jehož komunisté zabili hned po
únorovém převratu...

Minulost je k poučení, ne k výčitce
Minulost tu je od toho, abychom se z ní poučili. Minulost nám
nemůže zatemnit zrak a bránit nám v utváření budoucnosti,
jakou si představujeme a přejeme. Shodneme se na tom, že tady
nechceme mít další čtyři roky vládu, kterou podporují komunisté?
Vládu, která je ve vleku prezidenta Zemana, jeho roztodivných
názorů i jeho prokremelských poradců? Pak musíme hledat spojence, kteří to vidí podobně.
Čekají nás jedny z nejdůležitějších voleb. Když se potkávám
s lidmi, mohou si hlavu ukroutit a říkají, že tahle vláda chaosu fakt už dál nejde. Kolik ministrů ANO neumí říct svůj názor,
protože se bojí svého „šéfa“? Co je to za způsoby, když ministr
zdravotnictví nepochopil, jak mají vypadat majetkové přiznání?
Bohudíky, že média jsou schopna podobné výkruty odhalit velmi
brzy. A co myslel svojí cestou necestou do Ruska vicepremiér
Hamáček? Kdo je náš spojenec v Evropě? Rusko, jak by si přál
prezident, nebo státy NATO? Pro koho dělá se svým sešitem politiku pan Faltýnek? Lidé mi velmi často říkají, že už nechtějí mít za
premiéra člověka, který se na politiku dívá jako na handl s hlasy
voličů a který nikdy nezapomene na zájmy své ﬁrmy.
Jsme v předvolební koalici stran, které vedou osobnosti nezatížené skandály. Věřte mi, že nikdo z nás v KDU-ČSL si nehodlá
prožít „retro“ z džungle devadesátých let. V osobním i profesním
životě jsou v koalici SPOLU lidé čestní, pracovití, kteří umí naslouchat a hledat společné řešení. Kompetentnost a slušná empatie
je dobrým předpokladem pro spolupráci ve prospěch této země.
A naší předností ve srovnání s jinými kandidujícími stranami.

Spolupráce na pevných základech
Umíme-li dobře spolupracovat a funguje-li to mezi námi lidsky,
je to dobrý předpoklad pro naši politickou spolupráci. Chválím-li
našeho společného kandidáta na premiéra, není to strojené.
Vyjadřuje-li mi respekt on, platí totéž. Petr Fiala dokázal vést
po dvě rektorská období Masarykovu univerzitu v Brně. Řídil –
s týmem, je to opravdu týmový hráč – druhou největší univerzitu v Česku s tisíci zaměstnanců, desetitisíci studentů, miliardovými projekty. Vyhnuly se mu skandály, ví, kde číhá korupce
a jak se jí vyhnout. Nevede velkohubé řeči, a přitom dokáže přesvědčit jasnou vizí a konkrétními kroky.
Pro nás lidovce je dobré, že se nám podařilo v koalici SPOLU prosadit hlavní programové priority. Přečtěte si programové shrnutí na
straně 11 nebo o konzervativním ekologickém programu na straně
18. Klíčové je, že společný program nebudeme prosazovat skrze 14
či 10 poslanců a 3 ministry, ale silou všech poslanců a všech ministrů SPOLU. Nevěřte hlavnímu mediálnímu proudu ani zlým jazykům v levém či pravém extrému. Středopravá koalice SPOLU má
solidní program, dobré lidi a velkou šanci vyhrát říjnové volby!

Udělejme prosím pro úspěch maximum
Prosím každého z vás: Pojďme pro společný úspěch udělat maximum! Nestačí jen být v Parlamentu, být ve vládě a mít většinu ve
sněmovně. Pro prosazení programu je lepší mít v čele vlády premiéra a většinu ve vládě, protože řada důležitých rozhodnutí se
odehrává jenom na vládní úrovni.
Šance zvítězit je veliká, protože nabízíme lidem rozumnou politiku, jež v sobě snoubí zkušenost a odbornost. Poučili jsme se
z chyb. Máme kompetentní týmy a vlastní rozumný, zodpovědný
a prostě konzervativní pohled na řízení naší země. Přínosné inovace ano, experimenty neomarxistického a populistického střihu
ne! Nejsme učebnicoví politici, naše experty konfrontujeme s reálným životem v zaměstnání i jinde. Náš program a naše politika
vycházejí z křesťansko-židovských kořenů. Poučili jsme se z třiceti let svobody. Máme v sobě pokoru i chuť vést věci k lepšímu.
Neohlížejme se do minulosti a pojďme výrazně zlepšit mizernou
současnost! Pracovat na lepší budoucnosti je zodpovědná politika, kterou máme dělat.
Klidné jaro vám i vašim blízkým přeje
Marian Jurečka
předseda KDU-ČSL
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Z REDAKČNÍHO STOLU

Problémy obyčejných lidí
Zvolili jsme si osobnosti, které zabojují o budoucí vládu a o Sněmovnu. Máme za sebou programové tříbení – stovky hodin práce nad plánem, jak zlepšit situaci lidí v letech 2022–2025.
A navzdory nadílce deště a krup se nám povedlo
i zahájení kampaně v Brně.
Není se opravdu za co stydět! Veřejnost považuje za silnou stránku koalice SPOLU kompetentnost. Nejsme
zelenáči ani „sedmimístní“ teoretici, ale lidé s praxí a životní
zkušeností. A kde máme podle veřejnosti přidat? V pochopení
problémů obyčejných lidí. Je-li něco posláním KDU-ČSL v politice, pak je to citlivá, sociálně inteligentní, zdravě solidární
politika. Naše koalice je konzervativní – znamená to mít stálé
názory, zájem o stabilní, fungující stát a o soudržnou, vnitřně
prostupnou společnost, která si váží talentů každého člověka.
Zodpovědná politika, bez experimentů.
Právě teď je čas sbírat příklady dobré lidovecké politiky a chlubit se jimi. To „chlubení“ je výkaz práce, který předkládáme
našemu zaměstnavateli – spoluobčanům-voličům.
Pavel Mareš
šéfredaktor

Stromy do krajiny!
Stromy jsou pro znojemského lidoveckého radního Marka Venutu
prací – pěstuje ovocné stromky – i koníčkem – dal se s přáteli do
sázení stromů v okolí. Stromů dnes totiž v krajině ubývá. Je tedy
rád, když je do ní může vracet. Na konci dubna zasadil „Strom
naděje“ v Popicích u Znojma.

Uhodněte ministra!
Tom Philipp, nejvýše postavený lidovec na kandidátce SPOLU v Praze, připravil v nadsázce poznávací test zvaný „Hodnocení ministrů zdravotnictví
za ANO“. Poznáte, kdo je kdo? „Krasoň Neználek“.
„Drsoň Bezdisciplíny“. „Myslel to dobře, ale dopadlo
to jako vždycky.“ „Kdybych to byl býval věděl, tak bych tam byl
býval nechodil.“ MUDr. Philipp dodává: „Co jsme komu udělali,
že to musíme snášet? SPOLU to změníme.“
Odpovědi na test můžete posílat na: hlas@kdu.cz.

ZUŠky konečně otevřené
■ 19. 5. / Poslanec Jiří Mihola má radost: „S potěšením jsem přijal nové mimořádné opatření vlády
ohledně školství. Zvláště v oblasti ZUŠek je vše,
po čem jsme s lidmi z oboru volali. Ministr zdá se
konečně pochopil, že to jsou školy, a ne volnočasové
kroužky.“ Mimořádné opatření stanovuje pro výuku na ZUŠkách
podobné podmínky jako v případě základních škol. Pro skupiny
menší než deset lidí nejsou třeba testy. Zároveň není žádné omezení velikosti skupin. „Děkuji za snahu zejména paní Ireně Pohl
Houkalové ze ZUŠ Open,“ uzavírá brněnský poslanec.

Česko nebude rejdištěm rozvědčíků
Vrbětice se staly spouštěčem rozhodnutí o tom, že
bude snížen počet členů ruské ambasády u nás.
Ruská ambasáda bude fungovat a Česká republika
a hlavně Praha nebudou sloužit jako rejdiště rozvědčíků. Nedělám si ale iluze. Je-li pravdou, že zde
bylo nejvíce různých zpravodajců z Ruska, museli zde působit
i zpravodajci jiných států. Snížením snad dojde k nápravě této
situace.
Jiří Čunek, senátor
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Most Ludmila
Letos si připomínáme velké výročí spjaté s našimi duchovními
i státními dějinami. Před 1100 lety, 15. září 921, byla ve svém
sídle na Tetíně zavražděna kněžna Ludmila, manželka knížete
Bořivoje a babička svatého Václava. Senátorský klub KDU-ČSL
a nezávislí proto uspořádá 14. září 2021 v prostorách Senáu
konferenci pod názvem „Ludmila – most mezi staletími a generacemi“. Tématem bude zhodnocení jejího významu jako české
kněžny z hlediska historického poznání i jako vzor a inspirace
pro dnešního člověka. Z velkých příběhů minulosti se utváří
naše identita, vědomí kořenů, z nichž rostla naše státnost i naše
křesťanská zkušenost a v neposlední řadě i pocit naší vzájemné
národní soudržnosti, vědomí toho, kam chceme patřit. Nesmíme
na tyto věci zapomínat!
Petra Klechová
tajemnice senátního klubu
KDU-ČSL a nezávislí

Poděkování

• Děkujeme paní Janě Maděrové za
dlouholetou práci pro KDU-ČSL v okrese Semily a servis pro
okresní kancelář v Semilech. Zasloužený odpočinek a pevné
zdraví přeje za krajskou organizaci přeje Štěpán Matek,
předseda liberecké krajské organizace.“ Děkovat se má,
děkovat se musí.
Romana Charvátová
tajemnice KDU-ČSL v Libereckém kraji

LIDOVCI V TERÉNU

Mezi pohodou a politikou aneb 1. máj na pražském
Petříně patřil SPOLU. Na společném snímku poslankyně
Černochová a Pekarová a lídr KDU-ČSL Tom Philipp.

Předseda Marian Jurečka navštívil Plzeň a na skládacím
kole vyzkoušel tamní cyklostezky. KDU-ČSL je ekologickým
svědomím koalice SPOLU, viz str. 16 a 17.

Radní MČ Brno-střed Marie Jílková je první lidoveckou
ženou na jihomoravské kandidátce SPOLU. O úsilí
lidoveckých žen zachovat dětské skupiny čtěte na str. 9.

Pražský zastupitel Jan Wolf při manifestaci na podporu
Izraele na Kafkově náměstí. Nejen o Hamásu a jeho válce
s Izraelem píše Martin Svárovský v Obzorech na str. III.

Pilný lidovecký poslanec Vít Kaňkovský jde do voleb
jako jednička SPOLU na Vysočině. O tom, jak usnadnil
život lidem se zdravotním postižením, čtěte na str. 8.

Debatu o manželství v Poslanecké sněmovně (viz str. 6)
doprovázel mítink Aliance pro rodinu na Klárově.
Na snímku Marek Výborný, Marek Benda a Jan Gregor.

Jan Grolich jedná o rozvoji kosmických start-upů.
Z Brna se nebude létat do kosmu, ale vesmírné technologie
se využijí třeba v mapách pro chytré zemědělství.

Starosta Starého Města Kamil Psotka u hrobu první oběti
komunistického režimu, lidoveckého poslance Rostislava
Sochorce. Na místě byl i Sochorcův 90letý syn.
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D E B ATA O M A N Ž E L S T V Í

Manželství jako svazek muže a ženy
DOSTANE SE ZÁKLADNÍMU KAMENI SPOLEČNOSTI A JEDINEČNÉMU
S P O L EČ E N ST V Í M U Ž E A Ž E N Y Ú STAV N Í O C H R A N Y ?
Zásadní projev na téma manželství
a rodiny přednesl (nejen) za lidovecké
zákonodárce 29. dubna v Poslanecké
sněmovně Marek Výborný. Nový HLAS
přináší ty nejzásadnější pasáže.
■ Chci za sebe, poslanecký klub KDU-ČSL
i skupinu dalších předkladatelů jasně
a srozumitelně a také slušně a kultivovaně říci, že se stavíme na stranu stabilní
rodiny postavené a deﬁnované jako táta,
máma a děti. Odmítáme relativizaci hodnoty manželství a představu, že by mohlo
být svazkem kohokoli.
■ Dnešní debata je debatou hodnotovou,
ideovou. Není to debata politická. Jde nám
o to, aby to, co tvoří základ stabilní rodiny,
tedy manželství, nebylo jakýmkoli způsobem rozmělňováno. Zvláště na sociálních sítích jsme dnes svědky neuvěřitelných napadání, agrese, komentářů. Jsme
svědky toho, že když se někdo jasně vyjádří „manželství a rodina je pro mě táta,
máma a děti a tak by to mělo zůstat“, je
houfně a agresivně napadán jinými diskutujícími. Máme přednášet argumenty, hájit
racionálně, věcně a kultivovaně svůj postoj
a názor. Nemáme sklouznout k agresi. Ta
není důstojná této debaty.
■ Cílem návrhu novely Listiny základních
práv a svobod je doplnit ochranu rodiny
na úrovni ústavního pořádku (zakotvenou článkem 32 hlavy čtvrté Listiny základních práv a svobod) o ochranu jednoho ze
základních stavebních prvků úplné rodiny,
jímž je manželství muže a ženy. Poskytnout
manželskému svazku muže a ženy jako
jednomu ze základních kamenů společnosti zvláštní uznání a ústavní ochranu je
v dnešní turbulentní době, v níž se setkáváme se všudypřítomnými snahami o relativizaci a bourání sebelépe osvědčených
vzorů, aktuálnější než dříve. Je žádoucí,
aby pravou podstatu, význam a důležitost
tohoto svazku reﬂektoval i dokument, který
zakotvuje ty nejvyšší hodnoty, na nichž stojí
naše společnost a náš právní řád.
■ Manželství je základní prvek stabilní
rodiny. Úmyslně říkám „stabilní“, nikoliv
„tradiční“, protože rodina měla jiné charakteristiky v 19. či 18. století. Nehájíme návrat
do doby přísné podřízenosti ženy vůči
muži. Prožívá-li rodina v dnešní době určitou krizi a erozi, není úlohou státu na její
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podporu rezignovat, ale tím více a intenzivněji ji podporovat. K vytváření pozitivních
vzorů směřuje i naše novela. Manželství
muže a ženy má potenciál naplnit všechny
hlavní funkce rodiny. Zvláště přivést na svět
další generaci a vychovat ji v nenahraditelné, vzájemně nezastupitelné a komplementárně působící mateřské a otcovské lásce i vzoru. Institut manželství muže
a ženy, který se v průběhu dějin mimořádným a dlouhodobým způsobem osvědčil, si
zasluhuje nejvyšší ochranu a úctu, a nikoli
svévolné experimenty a pokusy „vylepšit“
a přetvořit jej podle momentálních trendů.
Manželství je jedinečné společenství muže
a ženy s nezastupitelnou hodnotou. Je to
dar a poslání.
■ Manželství není právem. Jeho účelem
není ošetřit vztah dvou lidí, kteří se mají
rádi. Není to něco, co by mělo vytvořit
formu pro láskyplný vztah dvou lidí. Lásku
nelze spoutat zákony. Stát nemá co upravovat emocionální citové vztahy. Je svobodným rozhodnutím každého, s kým žije
v partnerském soužití. My zákonodárci
nemáme lézt lidem do ložnice.
■ Nevedeme debatu o právech menšin,
ale o hodnotách. Na nikoho neútočíme.
Odmítáme různá přízviska o homofobech
a podobně. Nikomu neupíráme jakákoliv
práva. I proto, že si vážíme každého člověka, respektujeme různé formy lidského
soužití, jejich hodnotu. Hájíme manželský
svazek, který je základem rodiny s veškerým jejím posláním.
■ Nevedeme debatu o právech dítěte. Dítě
je darem. Lidský život je dar a jako takový
se nesmí stát předmětem ani obchodu,
ani objednávky, ani žádného sociálního
inženýrství, ani vyvzdorovaného práva.

Odmítáme směřování k hédonistické společnosti, kde nikomu není upřeno vůbec
nic a pod pojmem „právo na“ se schová
úplně vše. Na dítě není nárok či právo, dítě
je plodem vzájemné lásky manželů. My
se hlásíme k tomu, aby to takto i zůstalo.
■ Jsme posledním státem V4, který
nemá ve svém ústavním pořádku zakotvenu ochranu manželství jako svazku
muže a ženy. I jinde (Pobaltí, Itálie či
Chorvatsko) jsou mantinely manželství jasně deﬁnovány v právním řádu.
Neděláme nic, co by nebylo standardní
v mnoha evropských zemích.
■ Dnešní krize rodiny není způsobena
homosexuálními páry ani těmi, kdo žijí
v různých typech soužití a partnerství.
Bylo by laciné a nepoctivé to na kohokoliv házet. Za krizi si můžeme my sami, svou
nezodpovědností, nepéčí o vztahy v rodinách. Celá debata je rukavicí hozenou
nám, kteří hájíme manželství a rodinu,
i nám zákonodárcům, abychom z různých
úhlů maximálně podporovali rodinu, roli
a pozici matek i otců při výchově dětí.
Nemáme právo na dítě. V Úmluvě o právech dítěte se ale jasně hovoří o tom, že
dítě má právo na otce a matku. Má právo
znát svého otce i matku. To je třeba jasně
připomínat.
(redakčně upravil pm)

4 lidovecké artikuly
o manželství
1. Institut manželství jako muže a ženy
se dlouhodobě osvědčuje, a proto si
zasluhuje nejvyšší ochranu a úctu.
Jako ve státech V4 a jinde v Evropě.
2. Manželství je jádrem rodiny
v jakékoli době. KDU-ČSL je
moderní, muž i žena mají stejná
práva. Nehájíme manželství „jako
z 19. století“.
3. Stabilní rodina je táta, máma a děti.
Manželství není svazek kohokoli
a nemá být rozmělňováno.
4. Říkáme NE manželství „pro
všechny“ – věcně, kultivovaně, bez
útoků na jiné.

ÚTOK RUSŮ VE VRBĚTICÍCH

Jan Bartošek o krizi
v česko-ruských vztazích
Kauza Vrbětice začala výbuchem tamních
muničních skladů v roce 2014. Pokračovala
odhalením podílu Ruska a jeho agentů
na explozi a smrtí dvou našich občanů
a materiální škody za více než miliardu.
Následné vyhoštění diplomatů a narovnání počtu zastoupení na ambasádách
v Praze a v Moskvě bylo správným krokem. Podpořily nás i další evropské země.
Velká pachuť a podezření zůstávají za prapodivnou cestou vicepremiéra Hamáčka
do Moskvy. Toto téma hýbe nejen Českou
republikou, naší bezpečností a zahraniční politikou. Kauzu můžeme označit
za jednu z největších zahraničněpolitických a bezpečnostních krizí naší samostatné republiky.
Naše země byla považována za bezpečný a prosperující stát. Výroční zprávy
Bezpečnostní informační služby opakovaně
upozorňovaly na nebezpečné a vlivové aktivity Ruska a Číny na našem území. Ztratili
jsme pozornost i schopnost vnímat toto
„neviditelné“ nebezpečí. „Vždyť se vlastně
nic nedělo...“ Nic? A co aktivity kolem
dostavby Dukovan? Co šíření lží a dezinformací na sociálních sítích a kupování si vlivu
a kamarádů na našem území? Návratná
půjčka za loajalitu. Nastalo procitnutí. Jsme
suverénní stát, nemusíme být vůči nikomu
v podřízené roli, jak se nám někteří snaží
vsugerovat. Máme své zájmy a stojíme si

za nimi. Nastal čas vrátit naši zemi „do
pořádku“ a dát bezpečnost na první místo.
Už žádné výmluvy! Prosperita a bezpečnost
musí jít ruku v ruce.
Každá krize odhaluje charaktery. Kdo
hájí zájmy své vlasti? A kdo pod různými
výmluvami a záminkami nikoli? Politici se
nám vybarvují. Postupovala vláda dobře?
Dělají nejvyšší ústavní činitelé vše pro to,
aby byla tato krize zažehnána? Bohužel
jak prezident Zeman, tak ministryně
Benešová i další, kdo svými výroky zpochybňují závěry vyšetřování, jen nahrávají ruské propagandě a škodí naší zemi.
Státní autority by mohly uklidnit znejistělou veřejnost, jednoznačně podpořit
vlastní bezpečnostní instituce i lidi, kteří
v nich působí. Nestalo se tak. Bohužel.
Vztahy České republiky a Ruské federace
aktuálně klesají pod bod mrazu. Chceme
s okolními státy férové vztahy založené na
vzájemném respektu a bezpečí. V zájmu
Česka ani dalších evropských států není,
aby Rusko šlo cestou oligarchizace, popírání práva a vzdalovalo se Evropě. Naší
ambicí musí zůstat narovnání vztahů
s Ruskem, s těmi, kdo si přejí svobodné
a demokratické Rusko. To není možné
kvůli Putinovi, jeho režimu a těm, kdo ho
podporují. Putinův režim vnímá Česko
jako pouhou sféru vlivu a bránu do Evropy
pro své zpravodajské aktivity.

Rusko je hrozba
K útokům ruské GRU na muniční sklady
ve Vrběticích se okamžitě vyjádřil Ondřej
Benešík, poslanec za Zlínský kraj a předseda Výboru pro evropské záležitosti:
„Teroristické útoky nemůžeme tolerovat.
Putinovo Rusko není nebezpečím jen na
papíře, ale skutečná hrozba, která stojí
lidské životy!“ První reakce představitelů
našeho státu byla podle Benešíka dobrá
a vyhoštění 18 ruských zpravodajských
důstojníků správným krokem. Pozitivní
je i to, že česká vláda požádala partnery
v EU o koordinaci reakcí mj. v očekávání
vlny ruských dezinformací: „Kremelská
dezinformační scéna se aktivovala za
několik desítek minut. Vedle užitečných
idiotů má ve svých řadách i profíky.“
V této souvislosti se nemůžeme nezmínit

V nastávajících volbách půjde o charakter
a další směřování Česka. Současná situace není únosná a akceptovatelná! V rámci
koalice SPOLU má KDU-ČSL jednoznačně
naši národní bezpečnost jako zásadní
téma. Současná slabá vláda neřídí ministerstva, nechává prázdnou státní kasu
a podkopává důvěryhodnost bezpečnostních služeb. Naše skutečná síla a odolnost
prochází velkou zkouškou. Nikoli zvenku,
ale zevnitř.
Kdo jsou naši skuteční spojenci a partneři?
Jasně říkáme: Severoatlantická obranná
aliance (NATO) a Evropská unie. Se státy
v těchto uskupeních musíme spolupracovat a ukazovat jim, že i my jejich spojenectví bereme vážně. Patří sem naše alianční závazky a ochota je plnit. Nejde jen
o závazky v podobě výdajů na obranu.
Budujme ochotně své bezpečnostní kapacity, posilujme kybernetickou bezpečnost
i všechny bezpečnostní a ozbrojené složky.
Jan Bartošek
předseda poslaneckého klubu
a místopředseda KDU-ČSL pro bezpečnost

5 kroků
k odolnějšímu Česku

Ondřej Benešík na místě činu.

o neblahé roli prezidenta Zemana, který
dezinformátory podpořil „zpochybňováním práce zpravodajských služeb a mlžením“. „Žádné překvapení z Hradu,“ glosuje Benešík. A jak zvýšit naši odolnost
vůči vnějším i vnitřním bezpečnostním hrozbám? Přečtěte si Benešíkových
„5 kroků k odolnějšímu Česku“.
(red)

1. Důsledné dodržování zásad právního státu.
2. Lepší koordinace všech složek veřejné správy, vč. vlády a Parlamentu.
3. Lepší využívání spojeneckých vazeb
v NATO a EU a dlouhodobě pevná
pozice vůči Rusku a Číně.
4. Kvalitní vzdělání a schopnost vyznat se kriticky ve velkém množství informací.
5. Hodnotová zahraniční politika podporující demokracii a lidská práva
ve světě.
Česká republika je bezpečnou zemí.
Nebojme se!
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S O C I Á L N Í V Ě C I A PA N D E M I E

Výborný: KDU-ČSL má lví podíl
na polidštění exekucí

Na sklonku dubna se po více než dvou
letech podařilo ve Sněmovně dovést do
zdárného konce projednávání novely exekučního řádu. My lidovci jsme byli u toho
a podařilo se nám prosadit změny se
zásadním dopadem do současného exekučního prostředí.
Vždy nám šlo o maximální možnou kultivaci a vyváženost, tedy o respekt k legitimním právům seriózních věřitelů i o pomoc

Kaňkovský a další
pomoc zdravotně
postiženým
Sněmovna schválila změnu v poskytování
dávek lidem se zdravotním postižením,
kterou předložil lidovecký poslanec Vít
Kaňkovský. Ta zjednodušuje postup pravidelné výměny průkazu osoby se zdravotním postižením a odstraňuje zbytečné
kontrolní lékařské prohlídky u handicapovaných, jejichž stav je už trvale nepříznivý.
Novela ulehčuje život i rodinám lidí s těžkou poruchou autistického spektra, kteří
kvůli svému postižení nemůžou používat
hromadnou dopravu. Nově budou moci
požádat o příspěvek na pořízení motorového vozidla.
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zodpovědným dlužníkům, kteří se nechtějí
jen vyhnout povinnostem, ale chtějí „se vrátit do systému“ s čistým štítem. Pravdou je,
že se nepodařilo prosadit žádnou podobu
místní příslušnosti exekutorů, včetně námi
navržené kompromisní teritoriality spotřebitelské. Není ale pravda, že změny jsou
kosmetické a nemají přínos, jak se vyjádřila
ministryně Benešová (ANO). Co se podařilo prosadit?
• Lidovecké „milostivé léto“ (odpuštění
úroků, penále či pokut při jednorázovém zaplacení dlužné jistiny) u veřejnoprávních dluhů (tj. vůči státu a jeho
organizacím;
• Zastavení marných exekucí do 1500
Kč s částečnou úhradou věřiteli skrze
slevu na dani;
• Humanizace mobiliárních exekucí
– návrh KDU-ČSL a dalších, chránící
zvlášť zranitelné osoby (mladiství, invalidé, senioři s nízkým důchodem);

Situace se zlepší i pro rodiny starající se
v domácím prostředí o blízké s těžkou formou demence, kteří jsou zároveň nemobilní a musejí užívat invalidní vozík.
Rodiny budou moci požádat o speciální
pomůcky, které jim pomohou v péči, jako
je schodolez, stropní zvedací systém aj.
Novelu podpořila Sněmovna drtivou většinou hlasů přítomných poslanců a podobnou podporu by měl získat i v Senátu.
Dobrá zpráva pro zdravotně postižené
a jejich rodiny.
(red)

Opatrnost
v pandemii nadevše
Pandemie COVID 19 vysiluje všechny.
Největší nápor tělesný i duševní ale zažívají zdravotníci, kteří se po mnoho měsíců
starali o nemocné s COVID 19. I já si moc
a moc přeji, abychom se co nejdříve vrátili k normálnímu fungování, počínaje běžnou školní výukou přes sport až ke kulturnímu životu. Jsem životní optimista, a tak
věřím, že ten čas přijde.
Jako lékař ovšem pléduji pro to, aby se
návrat k normálu nastavil velmi citlivě a moudře. Stále nemáme vyhráno.
Pandemie COVID 19 není poražena
v Česku ani ve světě, a pokud se budeme
chovat překotně a bez rozmyslu, může se

• Právo na zaslání spisu v elektronické
podobě a povinné nahrávání telefonických hovorů exekutorů;
• Čistě lidovecká úprava úročení penále
u sociálního a zdravotního pojištění (stejná pravidla dle občanského
zákoníku)
• Zastavování marných exekucí do
budoucna (zde bude třeba zásahu
Senátu).
Exekuční prostředí v ČR se přijetím těchto
i dalších drobnějších úprav zlepší. Projednání
v Senátu konzultuji s Annou Hubáčkovou
a Miluší Horskou. Cílem je například vrácení
přednostního započítávání dluhu na jistinu
a až potom na úroky a penále. Vše se bude
deﬁnitivně schvalovat ve chvíli, kdy Nový
HLAS dorazí do schránek. Snad tedy nejvýraznější úprava exekucí od roku 2001 spatří
světlo světa. Chci poděkovat všem svým spolupracovníkům a konzultantům, například
z Charity ČR, a odborné komisi KDU-ČSL
pro legislativu a právo, která se na debatách
aktivně podílela.
Marek Výborný, poslanec,
předseda podvýboru pro problematiku
exekucí, insolvencí a oddlužení

pandemie vrátit. Říkám to v situaci relativně optimistické, kdy narůstá počet očkovaných a klesá počet nemocných, protože
si s dlouhodobým extrémním fyzickým
a hlavně psychickým zatížením zdravotníků nelze opakovaně zahrávat. Pokud by
přišla další vlna pandemie COVID 19, hrozí
nám, že zdravotnický systém by ji personálně nebyl schopen zachytit. Buďme prosím přes veškeré chyby, které se v řešení
koronavirové krize staly, přes únavu, kterou ze všech opatření zažíváme, ještě trpěliví, obezřetní, zodpovědní a ohleduplní
jeden k druhému. Budeme-li držet spolu,
pak tuto zkoušku zvládneme.
Vít Kaňkovský
poslanec a lékař

Rosatom?
Vari od našeho prahu!
„Pozvání Ruska, respektive Rosatomu,
je srovnatelné se zradou na českém
národě, jako byl zvací dopis v roce
1968. Naprosto bezprecedentní ohrožení suverenity českého státu.“
Jan Bartošek, 29. března, předtím než vtažení ruské státní ﬁrmy do
zakázky o Dukovany vyřešila kauza
výbuchů ve Vrběticích

RODINA A PÉČE O DĚTI
skupin? Dáváme slovo Pavle Golasowské
a Jaromíře Vítkové.
„Dětské skupiny není třeba rušit, naopak je třeba rozšířit jejich činnost jako
alternativu předškolního vzdělávání
a zajistit pro ně ﬁnanční podporu od
státu. Rodiče si mohou vybrat, zda
umístí své dítě do státních jeslí, nebo
do soukromé dětské skupiny. Ty by
měly být dostupné pro všechny a měl
by být odstropován ﬁnanční příspěvek
rodiče na dítě.“
Pavla Golasowská

KDU-ČSL je proti rušení dětských skupin
■ 4. 5. / Dětské skupiny jsou od roku 2014
fungující součástí služeb pro pracující rodiče
s malými dětmi. Pomáhají rodičům slaďovat
pracovní a rodinný život, vyhovují potřebám
rodičů i dětí, jsou alternativou k přeplněným školkám. Nejsou potřeba jen ve velkých
městech, ale i na malých obcích, kde někdy
není možné zřídit mateřskou školu. Jejich

další existence je ale v důsledku návrhu
ministryně Maláčové ohrožena. Proto Šárka
Jelínková, předsedkyně senátorského klubu,
a poslankyně Pavla Golasowská uspořádaly
webinář „Soumrak nad dětskými skupinami
– jesle versus dětské skupiny“. Jaké bude
další působení dětských skupin a mikrojeslí?
Pomůže legislativa dalšímu chodu dětských

Nedopusťte to!

3) stanovuje se limit na příspěvek rodičů
na provoz, zmizí tak diverzita dětských
skupin podle potřeb rodičů a území;
4) omezení kvaliﬁkace výhradně na zdravotnický personál;
5) zpřísnění kritérií pro provoz – mnoho
současných dětských skupin se nebude
schopno transformovat;
6) změna názvu z „dětská skupina“ na
„jesle“ za velkých nákladů, což bude
stát nemalé peníze a energii poskytovatelů.

Čtveřice lidoveckých političek odeslala ohledně dětských skupin otevřený dopis
členům Parlamentu a vládě.
Je to jasná a důrazná řeč.
Vážení zákonodárci,
vážená paní ministryně Maláčová,
aktuálně se projednává novela zákona
247/2014 Sb. o poskytování služby péče
o dítě v dětské skupině. Tato novela dětské skupiny zcela ruší a nahrazuje je jeslemi, s rozdílnými parametry a ﬁnancováním. Dovolte nám, komunálním politikům
a komunálním političkám, vyjádřit hluboké
znepokojení nad tímto záměrem. Budeme
to my, kdo bude muset v těžké pocovidové
době hledat v rozpočtu prostředky na rozšíření kapacit mateřských škol, protože do
transformovaných jeslí už děti starší 3 let
nebude možné umístit. Budeme to my, kdo
bude muset rodičům vysvětlovat, že pro
jejich dítě nemáme místo v mateřské škole.
K projednávané novele máme především
tyto výhrady:
1) zcela se ruší funkční model dětských
skupin (bez náhrady) a plošně se
nahrazuje jeslemi s jinými parametry;
2) do jeslí nebude možné umisťovat děti
starší 3 let, přitom dětské skupiny nyní
mohou pracovat i s předškoláky;

Pokud projde novela v této podobě, budou
kromě výše uvedeného bez náhrady zmařeny velké ﬁnanční investice do vybudování mnoha dětských skupin, protože řada
z nich v novém režimu nebude schopna
a ochotna dále fungovat. Ruší se BEZ
NÁHRADY ﬂexibilní alternativa, která
velmi dobře funguje a v mnoha malých
obcích pomáhá rodičům slaďovat práci
a rodinu. Nedopusťte to prosím.
Marie Jílková
radní MČ Brno-střed
Šárka Jelínková
radní města Bystřice pod Hostýnem,
senátorka
Jaromíra Vítková
radní města Boskovice, senátorka
Pavla Golasowská
radní města Třince, poslankyně

„Dětské skupiny jsem vždycky brala jako
alternativu pro rodiče, kteří potřebují
sladit rodinný a profesní život. Sama
preferuji, aby dítě do 3 let bylo doma,
ale pokud to situace neumožňuje, dětské skupiny jsou plnohodnotná zařízení. Chceme-li řešit rodinnou politiku,
nelze oddělovat mateřské školy od dětských skupin, velká města od malých, či
zřizovatele.“
Jaromíra Vítková

Samoživitelky
v covidu
S poslankyní Pavlou Golasowskou jsme uspořádaly
webinář na téma „Život samoživitelek
a samoživitelů nejen v době Covidu“. Cílem
bylo zmapovat největší problémy samoživitelek, příp. sesbírat podklady pro legislativní změny, které by jim usnadnily život.
Co bylo hlavní zjištění? Samoživitelky se
v covidové době, kdy jsou děti na distanční
výuce, potýkaly nejvíce s ekonomickými problémy. Neměly dostatečné technické vybavení pro online výuku. Řešily
dostupné a důstojné bydlení pro sebe
i děti. Zatěžovala je četná soudní řízení
a exekuce. Přibyly jim problémy s duševním zdravím a sociální izolace. A co účastníci webináře doporučili? Automatickou
valorizaci výživného už předložil Marian
Jurečka. Dalším krokem by mělo být stanovení minimálního výživného. KDU-ČSL
podporuje daňové slevy na poplatníka
a na děti. Nedávno se podařilo odstropovat daňové bonusy a navýšit o 15 % slevy
na druhé a další dítě. Pomohl by též zákon
o sociálním bydlení a větší dostupnost předškolních a volnočasových zařízení. Musíme
pomoci samoživitelkám i jejich dětem, protože spoluutvářejí naši budoucnost.
Šárka Jelínková
1. místopředsedkyně KDU-ČSL
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PRO LEPŠÍ ŽIVOT RODIN, PROTI VLÁDĚ

KDU-ČSL
prosadila
vyšší daňovou
slevu na děti

Podpora rodin a vytváření sociálních a ekonomických podmínek, za kterých by se
lidé odvážili k vyššímu počtu dětí, je pro
KDU-ČSL klíčová. I proto máme radost,
že se nám podařilo prosadit vyšší daňovou slevu na druhé a další dítě. Rodiče
dvou a více dětí mohou nově čerpat daňovou slevu o 15 % vyšší, než jak tomu bylo
doposud.

Rodina je základ státu a zmůže mnoho.
Proto jsme prosadili návrh na podporu
rodičů dvou a více dětí, kteří teď mohou
čerpat daňovou slevu o 15 procent vyšší,
než tomu doposud bylo. Podpořili jsme
také zvýšení přídavků na děti, protože kvůli
inﬂaci jejich reálná hodnota výrazně klesla.
Má-li ale být opatření adekvátní a skutečně solidární vůči rodinám s dětmi, pak

Magické slovo
důvěra

postoj od proﬂáknutého doporučení starat se o politiku 1x za 4 roky?!
Co by nastalo po úspěšném hlasování
o nedůvěře? Bude tu nemocný prezident
se silnou legitimitou z přímé volby (tu má
pořád, kvůli přímé volbě). Bude tu oslabená vláda bez legitimity dané Sněmovnou
(Zeman ji nejspíš nechá dovládnout a bude
se intenzivně věnovat jejímu ovlivňování).
A bude tu opozice s jasným a konkrétním
mandátem BRZDIT VLÁDU: „Nedělejte do
voleb tyto a tyto zásadní věci!“ Proruský
prezident se s takto oslabenou vládou může
spojit. Ale nezvratnými kroky vlády bez
důvěry by se ušpinil i on sám. A prezident
se raději neušpiní. On má raději vlivovou
politiku „zadních vrátek“.
Nebojme se a mluvme o 10 a dalších důvodech, proč je vláda tak příšerná. Nový
HLAS přichází do schránek ve chvíli,
kdy se o vládě bude hlasovat. Co udělají komunisté? „Umoudří“ se? – to znamená : Odejdou „po konzultacích s členskou základnou“ ze sálu? (Nedůvěra by
tak neprošla, i když bude víc těch, co si
vládu nepřejí, než vládních poslanců.)
Babiš nemá naši důvěru. Tak jednoduché
to je. Tak se podle toho zařiďme.

Koalice SPOLU chce vyslovit
nedůvěru Babišově vládě.
Nemálo lidí od toho Fialu,
Jurečku i Pekarovou odrazovali. Prý se tak dá veškerá
moc do ruky prokremelskému prezidentovi, ten jmenuje vládu
„Rusnok 2“, ta pak udělá nezvratné kroky
(k Rusku, BISce, státním zástupcům, ČT
atd.). Jenže u Babišovy vlády platí, že nikdy
nebylo tak špatně, aby nemohlo být ještě
hůř. Faltýnkův „diář“. Hamáčkova „cesta“
do Moskvy, i když už věděl o ruských agentech ve Vrběticích. Arenbergerova „přiznání“. Odstoupení Pavla Zemana. To vše
ukázalo, že je třeba jednat.
„Nerezignovat, nesedět s rukama v klíně,
ale začít situaci řešit a vyvést naši zemi
z krize,“ pravil předseda Jurečka – a řekl
to správně. Důvěra není jen magické slovo.
Je to klíč ke správě věcí veřejných. KSČM
ještě v zimě vypověděla vládě poslušnost. Vláda špatných kroků, s podporou
cca 75 z 200 poslanců – a pořád s důvěrou? Kde to jsme?! Rádcové radí rozdat si
to s Babišem až v říjnu. Jak daleko je tento
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Pavel Mareš
šéfredaktor NH

nemůže jít o řešení jen pro 20 % nezaopatřených dětí. Tak by 80 % (zhruba 2 miliony) ostatních dětí zůstalo mimo rámec
navrhovaného opatření.
Zvýšení daňové slevy zlepší situaci dětí
a rodin. Na 2. dítě ročně zůstane v rodině
o 2916 Kč více (měsíčně o 243 Kč), na 3.
a každé další dítě ročně o 3636 Kč více
(měsíčně o 303 Kč). Celkem rodina 2 dětí
získá ročně o 2961 Kč více, rodina se 3 dětmi
ročně o 6552 Kč víc a rodina se 4 dětmi
ročně o 10188 Kč víc. Důležité je i zrušení
měsíčního stropu bonusu, díky kterému na
danou částku dosáhnou všechny děti pracujících rodičů hned při měsíční výplatě.
Daňová sleva na třetí dítě dosáhne výše
27 840 Kč, čímž se vyrovná slevě na poplatníka. Důležité je to proto, že zprůměrované
náklady na dítě v rodině vycházejí na stejné
částky jako na dospělého. U starších dětí,
zejména na studiích, jsou dokonce ještě
vyšší. Výchova dítěte stojí rodinu několik
milionů korun, s počtem dětí pak náklady
rodiny rychle rostou.
Šárka Jelínková
místopředsedkyně KDU-ČSL
pro rodinnou a sociální politiku

10 důvodů vládě nedůvěřovat
1/ 30 tisíc obětí pandemie (2803 mrtvých na milion obyvatel, 2. nejhorší na světě)
2/ Rekordně dlouho zavřené školy
a neúčinné testování.
3/ Hamáčkův plán jednat v Moskvě,
i když věděl o ruském útoku ve
Vrběticích.
4/ Babišův střet zájmů významně
oslabující pozici Česka v EU.
5/ Dlouhá a nezákonná diskriminace
malých obchodů a služeb.
6/ Chaotické vládnutí i předpisy,
změny ze dne na den.
7/ „Faltýnkův diář“ – klientelismus
a bezuzdný průnik ANO do státní
správy.
8/ Havlíčkova ochota pozvat ROSATOM do tendru na Dukovany
(proti bezpečnostním službám).
9/ Havárie na Bečvě: nevyšetřené příčiny; nepřipravenost na budoucnost.
10/ Předvolební „dárky“ navzdory
rostoucímu státnímu dluhu.

5 S LO U P Ů P R O G R A M U KOA L I C E S P O LU
„Náš program je kompetentní, promyšlený a reálný.
Je nadějí pro naši zdecimovanou zemi.“
Marian Jurečka

1. SPOLU PRO BOHATŠÍ ČESKO

✓ Spravedlivá rodinná a sociální politika

Odpovědnost, snižování dluhů a pořádek v daních.

Daňové slevy a prázdniny. Slaďování rodinného a profesního
života. Zkrácené úvazky a práce z domova. Náklady na sociální služby si odečtete z daní.

✓ Zdravé veřejné ﬁnance
Neodkážeme dětem dluhy. Daně slouží rodinám: odečitatelné
výdaje na sociální služby. Snížení DPH na ekologické výrobky.
Skutečná reforma důchodů a zaručený minimální důchod.
Příspěvek přímo na důchod (pra)rodičům.

✓ Chytřejší doprava
Konec chaotických rekonstrukcí silnic a železnic. Dostavba
pražského okruhu a druhé páteřní dálnice z Čech na Moravu
(D35). Registrace vozidel digitálně a bez čekání.

2. SPOLU PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT
Zdravá krajina, voda a vzduch = zdravá země.

✓ Harmonické životní prostředí a stabilní energetika
Zadržování vody v krajině. Ochrana půdy před degradací.
Podpora ekologického hospodaření. Stromy v alejích a zelených pásech. Digitální monitoring vodních toků. Elektřina
z jádra a decentralizovaných obnovitelných zdrojů.

✓ Udržitelné zemědělství a rozvoj venkova
Dobrá doprava a kvalitní internet i mimo velká města. Cílená
podpora malých a středních ﬁrem dotací na první hektary.
Podpora ekologických funkcí lesů.

3. SPOLU PRO ZDRAVOU RODINU
Ocenění a podpora rodin. Dostupné bydlení, kvalitní zdravotnictví a školství.

✓ Vstřícné a dostupné zdravotnictví
Stabilní síť zdravotnických zařízení podle počtu obyvatel
a dojezdu. Elektronická karta pacienta: když jde o minuty,
lékař zná váš zdravotní stav. Kvalitnější stravování v nemocnicích a ve školách. Podpora bezlepkové diety.

✓ Vzdělávání, věda, kultura a sport
5,2 % HDP do školství do roku 2030. Stejná podpora soukromých a církevních škol. Více porozumění, méně memorování, individuální přístup k žákům. Podpora kultury v regionech i nová národní koncertní síň v Praze. Nezávislá veřejnoprávní média. Chytřejší dotace na sport.

4. SPOLU PRO CHYTRÝ STÁT
Méně byrokracie, méně korupce i méně povinností pro občana.

✓ Státní správa pro 21. století
Snížíme počet úředníků o 13 %. Státní úřady podpoří ﬂexibilní úvazky. Dostupnější vysokorychlostní internet na celém
území. Komunikace se státem 100% digitálně.

✓ Menší, ale spravedlivější stát
Snadnější volby a korespondenční hlasování ze zahraničí.
Funkční ochrana dlužníků i věřitelů. Menší stát = méně
korupce. Konec byrokracie: s každou novou povinností se
zruší dvě stávající.

✓ Skutečně dostupné bydlení!

5. SPOLU PRO BEZPEČNOU ZEMI
✓ Česko patří na Západ!

Daňové zvýhodnění jednotlivců i ﬁrem při výstavbě a rekonstrukcích. Jednodušší výstavba. Lepší podmínky pro obce,
které staví domy. Moderní města místo brownﬁeldů. Podpora
prvního bydlení bez ohledu na věk a rodinný stav. Uvolnění
limitů pro hypotéky.

Obnovíme tradici havlovské diplomacie. Aktivní podpora
lidských práv a rozvoj občanské společnosti.
Budoucnost Česka je v EU a NATO. 2 % HDP na obranu do
roku 2025. NATO na prvním místě: nepotřebujeme evropskou armádu.

Odzvoňme špatným časům!
Lídři koalice SPOLU 19. května v Brně symbolicky odzvonili éře bezhodnotové politiky a zahájili ostrou fázi předvolební kampaně. Nový HLAS přináší klíčová slova a klíčové
obrazy z této události.

Jasná vize, konkrétní kroky,
poctivá správa naší země
PROJEV PŘEDSEDY KDU-ČSL MARIANA JUREČKY
Milí spoluobčané, přátelé, spolukandidáti!
Jsem velmi rád, že zahajujeme kontaktní volební kampaň zde,
v Jihomoravském kraji. Zde v Brně, ve městě, kde jsem prožíval
krásných šest let období přechodu z konce mého dospívání do
dospělosti. Při studiích na Mendelově univerzitě jsem zde zažíval úžasné noční rozjezdy šalin…
Brno je město univerzit a já tu univerzity zmiňuji záměrně. Náš
kandidát na premiéra Petr Fiala byl po dvě období rektorem
Masarykovy univerzity a dokázal, že umí manažersky řídit druhou největší univerzitu v zemi. Že je schopen nastartovat vědu
a výzkum. Že sem umí přivést miliardy korun, které pomáhají
rozvíjet nejen tento region, ale i celou naši Českou republiku.
A dokázal to bez skandálů, bez korupce, bez velkohubých řečí,
zato s jasnou vizí a konkrétními kroky.
Děláme zodpovědnou politiku: problémy umíme řešit
Jsem rád, že společně s Petrem Fialou a Markétou Pekarovou
tvoříme tuto koalici SPOLU. Naše země potřebuje zodpovědnou, poctivou správu a jasnou vizi. Jsme v kraji a ve městě, kde
ukazujeme, že spolu s dalšími demokratickými stranami umíme
dobře vládnout. Primátorka Brna Markéta Vaňková a hejtman
Jihomoravského kraj Honza Grolich jasně ukazují, že neznají
slova „něco nejde“. Umí se podívat na problémy a umí je řešit,
ať už jde o očkování nebo o problémy se suchem.
Mám radost, že jsme v regionu, kde se snoubí folklór, tradice
i hodnoty – to, z čeho vycházíme a na čem stojíme jako Česká
republika. Stojíme na křesťanských a židovských hodnotách – a to
je tady živé. Myslím si, že je to důležité a že na tom musíme stavět v rámci celé naší společnosti.
Stojím tu i proto, abych se na začátku volební kampaně uměl
podívat do očí nejen voličům, ale i svým dětem. Vstupujeme
totiž do klíčové fáze: čekají nás nejspíš nejdůležitější volby za
posledních 30 let. A já od lidí často slyším, když s nimi mluvím,
že nechtějí vládu chaosu. Nechtějí členy vlády, kteří neumějí říct
svůj názor, protože se bojí, členy vlády, kteří neumí přiznat svůj
majetek, kteří nemluví pravdu, neumějí jasně deﬁnovat, kdo je
náš spojenec a pro koho dělají politiku. Odpovídám na to tak, že
pro naši koalici jsou důležitá čtyři „S“: svoboda, spravedlnost,
solidarita a subsidiarita. Co si pod tím konkrétně představuji?

Lídři koalice SPOLU odzvánějí špatným časům.

Předseda poslaneckého klubu Jan Bartošek
se na kampaň vysloveně těší.

Naše barvy v Moravskoslezském kraji bude
hájit Pavla Golasowská.

Naše 4 „S“: svoboda, spravedlnost, solidarita a subsidiarita
Svobodu – svobodu, která není bez hranic. Svobodu, která je žitá,
o které jsme schopni jako občané diskutovat a pracovat na ní.
Vědět, kde naše svoboda končí a kde začíná svoboda dalšího. A kdy
jsme schopni a připraveni dát kus svého života pro to, aby země,
pro kterou se obětovali naši předci, byla opravdu svobodnou zemí.

Dát Česko do pořádku bude fuška.
Vyhrňme rukávy, máme na to!

www.spolu21.cz

Začala kampaň SPOLU

Marian Jurečka jako jediný pronesl projev spatra.

Spravedlnost, která nemá být výsměchem obyčejným lidem, kteří
jsou často šikanováni našim státem a úřady – a mezitím si pan
Janoušek jezdí někam lyžovat. Spravedlnost, která umí měřit
stejným metrem. Spravedlnost, která umí bránit nerovnostem
a bezpráví – takový stát tady chci!
Chci tady i solidaritu. Solidaritu, kterou umíme žít v rodinách,
kdy se staráme o naše děti, kdy se staráme o naše rodiče a prarodiče. Chci, aby tady byl stát, města a kraje, které umí pomoci
tam, kde si sami lidé pomoci nemohou. Nemáme na někoho ukazovat: „Ty si ten opasek utáhni!“ Ne! Solidarita má být taková, že
si umíme vyhrnout rukávy, postavit se po bok tomu, kdo pomoc
potřebuje a tomu člověku pomoci. A to má udělat stát pro ty,
kdo už si pomoci nemohou. A těm, kteří stojí bokem a vysmívají se a zneužívají systém, těm má stát vymezit jasné mantinely.
Důležitá je i subsidiarita, asi nejméně známý pojem. Subsidiarita
je pro mě v praxi to, co naše koalice SPOLU dělá tím, že máme
nejvíc starostek a starostů v této zemi. My máme nejvíc hejtmanů
a jsme s lidmi každý den! Známe jejich potřeby a řešíme je. Od
nejmenších obcí až po velká města, jako je Brno. A tuto subsidiaritu chceme uplatnit při řízení totoho státu. Chceme, aby tady byl
stát, který dává lidem možnost se rozhodovat se sami na té nejnižší možné úrovni. Až když to nejde, má přijít pomoc z úrovně
kraje, vlády, či parlamentu.
Společná cesta dobrá pro všechny

Nejmladším lidoveckým lídrem
je Radovan Gaudyn v Ústeckém kraji.

Čeká nás volební kampaň. Nechci, aby se rodiny hádaly kvůli
politice a pak se několik let nebavily. Nechci, aby lidé odcházeli naštvaní od piva. Chci, abychom hledali společnou cestu,
která bude dobrá pro nás pro všechny, pro naše rodiny i pro nás
samotné. Věřím tomu, že SPOLU dokážeme táhnout za jeden
provaz a posunout Českou republiku kupředu. Díky Vám za to!

SPOLU = hodnotová a prorodinná politika

Počasí bylo divoké, deštníky
připravené a gentleman rozený.

■ „Nasloucháme, nesoudíme, pomáháme. V rámci koalice
SPOLU nabízíme tiché většině slušných a pracovitých lidí
zkušenosti, odhodlání tvrdě pracovat a jasnou vizi, jak vyvést
naši zemi z krize. Není nám jedno, co se děje venku za dveřmi
vašeho domu či bytu. My jsme se na vás nevykašlali!“
Marian Jurečka, předseda KDU-ČSL
■ „Budeme se ze všech sil snažit, aby se do české politiky vrátily hodnota a morálka. Odzvonilo éře bezhodnotového populismu, lží, drancování veřejných ﬁnancí a úpadku morálky.
Čeká nás dobrá budoucnost. SPOLU dáme Českou republiku
dohromady.“
Petr Fiala, předseda ODS, kandidát na premiéra

Začátek kampaně byl povzbuzením,
projevy se nesly v realistickém duchu.

■ „Pro rozvoj naší společnosti není nic důležitějšího než stabilní
rodina. SPOLU chceme pomoci rodinám zvládnout všechny
výzvy, kterým v této době čelí. Pracující rodiče podpoříme zvýšenými daňovými slevami na děti a zavedeme daňovou úlevu
pro matky a pečující osoby po návratu do práce. SPOLU na
rodiny myslíme!“
Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09

twitter.com/SpoluKoalice

KOA L I C E S P O LU – ŠA N C E N A D O B R O U V L Á D U

Proč bývalí předsedové chtějí SPOLU?
Zeptali jsme se obou bývalých předsedů KDU-ČSL na důvody, proč jít s ODS a TOP 09 do předvolební
koalice. Za jejich poctivé odpovědi děkujeme!

Reálně ovlivňovat
správu země
Chceme účinně hájit zájmy
rodičů a podporovat rodiny
od malých dětí až po seniory? Jde nám o ochranu
přírody a krajiny, abychom
měli co předat našim dětem
a vnoučatům? Chceme se zasazovat o rozvoj venkova i o zdravý a udržitelný život
ve městech?
Máte v těchto lidoveckých prioritách
jasno? Já ano. Zároveň vydávám osobní
svědectví – z opozičních lavic to jde velmi
těžko… Jeden krok vpřed a osm vzad.
Proto je tak důležitý volební výsledek
a možnost reálně ovlivňovat správu země
– tedy vládu. Pokud to s naším programem myslíme vážně a platí-li, že máme
už po krk současného marasmu a chaotické a populistické vlády s podporou
komunistů, pak musíme udělat všechno
pro změnu. A té dosáhneme jedině vítězstvím nebo dosažením zřetelné většiny.
Buďme realisté. Sami toho dnes nedosáhneme. Chci naše lidovecké vize skutečně
přetavit v program pro naši zemi. Proto
je správné, že do toho jdeme SPOLU.
Společně a srozumitelně nabízíme středo-

pravou konzervativní politiku a aktivně
hájíme hodnoty, jako je rodina, právní
stát a ukotvení v euroatlantických strukturách, zodpovědnost, tradici i udržitelný
rozvoj. Vidíme, jak je to dnes důležité!
Nebude to jednoduché, stejně jako v partnerském vztahu, kdy se na sebe občas
špatně podíváme nebo spolu nemluvíme. Udělejme teď ale všichni maximum
pro úspěch KDU-ČSL a koalice SPOLU.
Buďme každý z nás sociálním svědomím
koalice SPOLU a nositeli lidoveckých priorit. Má to smysl!
Marek Výborný
poslanec a bývalý předseda KDU-ČSL

Konzervativní síla
versus populisté
a progresisté
O možné spolupráci s ODS
jsem jednal ještě jako předseda KDU-ČSL. Skýtalo
to jistotu překročení 10%
či 15% limitu pro koalice.
Cílem bylo dostat od moci
„Zemanův blok“, tedy ANO, ČSSD a fakticky spoluvládnoucí KSČM a SPD. Měli
jsme v úmyslu zdolat nespravedlivý
volební systém (ten se nakonec upraví
k lepšímu). Zamýšlel jsem vytvořit alternativu („třetí sílu“) vůči populistickému
– všehoschopnému i neschopnému –
ANO a progresivistickým, nezkušeným
Pirátům. STAN se nakonec rozhodl spojit
s Piráty a vedení logicky přizvalo TOP 09.
Ano, ODS a TOP 09 mají svou historii

Co chtějí dělat jinak nováčci?
Zeptali jsme se našich nových lídrů
v Praze a Jihomoravském kraji, kde
KDU-ČSL tradičně dosahuje na mandát, co by dělali jinak.
Jiří Horák
(Jihomoravský kraj):
Myslím, že máme rezervu v prezentaci
naší práce širší veřejnosti. Sama křesťanskodemokratická politika ale vychází ze
stále aktuálních kořenů. Jsme ve středu
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mezi pravicí a levicí. Na
jedné straně prosazujeme zodpovědnost jednotlivce, na druhé jsme solidární s těmi, kteří si nemohou sami pomoci. Jsme obezřetní před oligarchy a monopolizujícími
korporacemi, které ohrožují samotnou
demokracii. Láska ke křesťanské tradici
nám předává to nejlepší z minulosti a ukazuje cestu do budoucnosti.

a kiksy. I my. ODS má dnes v čele předsedu, který není možná tak výrazný, ale je
slušný a poctivý (mimochodem praktikující křesťan-katolík). V ODS je mnoho lidí,
kteří nám nesedí, ale odchod otce a syna
Klausových mnohému pomohl. Odchod
Miroslava Kalouska do ústraní vyřešil leccos ve vztahu k TOP 09. Sám od sebe bych
ODS nikdy nevolil. Totéž platí naopak.
Po volbách bychom ale byli stejně odsouzeni k vyjednávání o vládní koalici. Tím,
že jsme se spojili předem, leccos jsme už
dokázali čestně dohodnout.
Výhody koalice podle mne převažují.
Dojde ke spojení konzervativních hlasů.
Existuje mnoho věřících členů i voličů
ODS a TOP 09. Takto bude náš hlas silnější. Liberální křídlo SPOLU bude minoritní. Strany spolu kandidují, ale nedochází ke sloučení. Po volbách budeme mít
ve Sněmovně samostatné kluby, zachováme si suverenitu i autentičnost. Tak
jako v roce 2002 v koalici s US-DEU.
KDU-ČSL je sociálním a konzervativním
svědomím koalice SPOLU. Nedopustíme
excesy. S konzervativní většinou v ODS
a TOP 09 můžeme bránit progresivistickým Pirátům a STANu v experimentech,
které chystají. Zakotvení manželství jako
svazku muže a ženy dostalo ve Sněmovně
v prvním čtení o hlas více než návrh na
manželství pro všechny. Nepodporujeme
tzv. potratovou turistiku: bioetické záležitosti jsou věcí té které členské země EU.
Nic není ideální. Myslím ale, že SPOLU
dosáhneme víc než sami. SPOLU opravdu
dává smysl.
Pavel Bělobrádek
poslanec a bývalý předseda KDU-ČSL

Tom Philipp
(Hl. m. Praha):
Když se řekne KDU-ČSL,
dosud se voličům vybaví
prorodinná politika, školství
a zemědělství. Chci, aby do
tohoto seznamu přibylo i zdravotnictví.
Chci zlepšit přístup k pacientům a jejich
rodinám. Mezerou v našich schopnostech je slabá komunikace s veřejností. Je
důležité vysvětlovat problém, na kterém
pracujeme, představovat lidem řešení
a snažit se do politického dění vtáhnout
veřejnost.

K A Ž DÝ M D N E M Z PA N D E M I E V E N

Dělat svou práci
dobře každý den

Poděkování hejtmana Jana Grolicha. Důležité!

Respirátory se staly součástí našeho běžného života. Postupně
se také proočkováváme. Premiér doufá, že se mu díky očkování
vrátí přízeň voličů, kteří od něj utekli. Na rozdíl od něj dělají
náš hejtman, naše senátorky a naši senátoři svou práci dobře
každý den. Součástí této práce je i poděkovat všem, kdo nesou
tíhu dne na svých bedrech. Jak známo, Senát (proti přání pánů
Babiše, Hamáčka i Zemana) zprostředkoval do Česka dodávku
tchajwanských linek na výrobu kvalitních, tedy nezfalšovaných, „nefejkových“ respirátorů FFP2. Podmínkou Tchajwanu
bylo to, aby byla část produkce věnována zdarma na veřejně
prospěšné účely.
Senátorka Prahy 10 Renata Chmelová dodala 2300 ks respirátorů
„Good Mask“ do Centra Paraple. Šárka Jelínková předala materiál do Chvalkovic na Vyškovsku. Jaromíra Vítková s respirátory
navštívila dětské skupiny na Blanensku, Lumír Kantor Církevní
gymnázium a Základní školu Německého řádu v Olomouci. Josef
Klement se podělil o zdravotní pomůcky s Oblastní charitou Žďár
nad Sázavou, Svazem diabetiků ve Velké Bíteši a dalšími potřebnými. A nakonec: zatímco v Praze premiér s pompou začátkem
května teprve otevíral velkokapacitní očkovací centrum, v Brně
už měli za sebou 100 000. očkovance. Díky poctivému přístupu
hejtmana Jana Grolicha. Muže, který umí poděkovat.

Jaromíra Vítková (uprostřed)

Renata Chmelová

Lumír Kantor (druhý zprava)

Pavel Mareš

Josef Klement (vlevo)

Šárka Jelínková (vpravo)
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V Y Š E T Ř O VÁ N Í H AVÁ R I E N A B E Č V Ě

BEČVA • Co se stalo? A jak to napravit?
Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL) se pustila do rozpletení příčin
a důsledků havárie na řece Bečvě v loňském roce. Co se svým týmem zjistila? A jaké
nápravné kroky navrhla?

Nepřipravenost
a osobní selhání

Jitka Seitlová představila výsledky šetření své expertní komise i své návrhy legislativních úprav – aby se už neopakoval
chaos při zjišťování havárie na řece Bečvě.
U minulosti šlo o prověření legislativních,
organizačních a metodických nejasností
a nedostatků postupu státních orgánů při
zjišťování zdroje havárie na řece Bečvě
a při záchranných pracích. U budoucnosti
jde o legislativní úpravy zlepšující systém
řešení havárií na vodách.
Předem je třeba říci, že na povrchových
tocích se v ČR každý rok stane kolem
stovky chemických havárií. Ohrožují
a poškozují životní prostředí, ty závažnější
mají dopady na kvalitu pitné vody, lidské
zdraví i životy. Havárie na řece Bečvě byla
mimořádná svým rozsahem. Způsobila
obrovský úhyn ryb a poškození makroi mikrofauny v délce téměř 40 km této
řeky. Původce havárie přitom ani po šesti
měsících vyšetřování není znám. Postup
státních orgánů při zjišťování zdroje havárie a záchranných pracích vzbudil pochybnosti u odborníků i široké veřejnosti.

O které úřady a instituce vlastně jde? Paní
senátorka Seitlová oslovila Ministerstvo
životního prostředí, Českou inspekci životního prostředí, Povodí Moravy, s. p., čtyři
vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností a Olomouckého kraje a Hasičský
záchranný sbor Olomouckého kraje. Z osobních jednání i rozsáhlé korespondence vyplynulo, že selhala organizace, existují vážné
nedostatky v právních předpisech a jsou
zde i zásadní personální selhání. Značný díl
odpovědnosti nese ministr životního prostředí – novela zákona o vodách, kterou nyní
předložil, však většinu nedostatků neřeší.
Pozitivním momentem bylo nasazení a obětavost účastníků záchranných prací, rybářů
a hasičů při likvidaci uhynulých ryb. Úřady
státní správy a samosprávy ovšem neměly
jasno v tom, kdo měl řídit zásah záchranných a likvidačních prací při mimořádné
havárii na Bečvě. Koordinace kvůli malé
podpoře odborných sekcí státní správy byla
nedostatečná. Primárně měl záchranné a likvidační práce řídit Vodoprávní úřad města
Valašské Meziříčí a následně Zlínského
kraje. Jenže tak tomu nebylo. Po zjištění
havárie docházelo k nekoordinovanému
odběru vzorků, což ztíží určení příčiny
a zdroje havárie. Analýzy byly prováděny
bez podkladů o možných kontaminantech,
což znesnadnilo a prodloužilo laboratorní
určení povahy znečištění. Laboratoře v prvních dnech vůbec neprováděly určení kyanidů. V den zjištění havárie inspekce, vodoprávní úřady, hasiči ani Povodí neodebraly

Smutný je pohled na uhynulé ryby na Bečvě...
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vzorky z žádné ze známých a potencionálně
rizikových výustí kanalizací.
Inspekce provedla odběry uhynulých ryb
a vody pouze v části zasaženého toku.
Odběry z výustí přítoků a kanálu neprováděla inspekce v první den zjištění havárie,
protože by prý nebyly efektivní. Laboratoře
HZS ve Frenštátě pod Radhoštěm a VaK
Vsetín zpočátku neprováděly analýzy na
kyanidy. Do laboratoří Povodí Moravy
byly vzorky dodány až třetí den od znečištění. Ty pak jako první identiﬁkovaly
znečištění kyanidy. Informování a varování obyvatel o havárii bylo opožděné,
nedostatečné a mohlo snadno dojít k újmě
na zdraví i majetku. Občané, některé
dotčené obce a uživatelé vody z řeky Bečvy
byli o závažnosti havárie ze strany vodoprávních úřadů informováni po více než
20 hodinách od jejího zjištění.

Opatření pro budoucnost
Velmi vážná zjištění můžou leckomu vyrazit dech. Ještě lepší je ale se z nedostatků
poučit. Místopředsedkyně Senátu Jitka
Seitlová proto navrhuje uvést do života
sadu těchto opatření:
• povinnost včas varovat občany, pokud
by havárií došlo k ohrožení jejich
majetku, zdraví a života;
• vytvořit internetové stránky s návodem, jak má veřejnost postupovat při
ohlášení podezření na znečištění vodního toku
• vyloučit nejistotu u náhrad škod třetím osobám pomáhajícím při zneškodňování havárie;
• vyjasnit dělbu povinností mezi státními orgány a odstranit zdvojené kompetence;
• zkvalitnit metodické postupy pro zneškodňování havárií;
• krajský úřad jako primární vodoprávní orgán při zneškodňování havárie na vodách;
• sjednotit termíny používané v zákonech a předpisech;
• stanovit povinné pojištění za škodu
a křížovou kontrolu při nakládání
s nebezpečnými látkami;
• zpracovat závazný metodický pokyn,
jak operativně postupovat při zjišťování
příčin havárie;
• spustit kontinuální monitoring vod
(povede ke zlepšení ochrany vod).
Na základě materiálů senátorky
Jitky Seitlové zpracoval Pavel Mareš

EKOLOGIE PRO VŠEDNÍ DNY

Argumenty pro
zahrádkaření
■ 18. 3. / Senát projednal
zákon o podpoře zahrádkářské činnosti a s úpravami
ho vrátil do Poslanecké sněmovny. Jeho smysl obhajovala lidovecká senátorka
Jaromíra Vítková: „Zahrádkaření přispívá
k zadržování vody v krajině, zmírňování
dopadů klimatických změn, podílí se na
ochraně přírody, životního
prostředí a pestrosti krajiny.“
Senátorka a starostka Prahy
10 Renata Chmelová (nestr./
KDU-ČSL) shrnula přínos
zahrádkaření do šesti bodů:
1. Naše tradice – nejen o starost o rostliny,
ale i společensky přínosný životní styl.
2. Živá součást měst – osady a kolonie = oázy zeleně v jinak zastavěných místech.
3. Přírodní rezervoár – druhová bohatost rostlin = odpovědný přístup ke
krajině.
4. Zdraví – pobyt a pohyb na čerstvém
vzduchu = krásná prevence před
nemocemi.
5. Zdravé potraviny – vypěstované
s láskou, bez chemie, soběstačně,
prostě „bio“.
6. Komunitní život – spolková činnost
a mezigenerační posílení rodinných
vztahů.

SERIÁL

6
Eko_KDU:
SPOLU pro zdravé
životní prostředí
Na program SPOLU – koalice ODS,
KDU-ČSL a TOP 09 – se čekalo dlouho,
byl připravován velmi pečlivě. Vedl
jsem za KDU-ČSL jednání o programu
pro oblast životního prostředí a energetiky. KDU-ČSL je v těchto záležitostech
v posledních letech lídrem, a tak jsem

Konec doby
klecové
■ 15. 4. / Věděli jste jako já před rokem,
že „obohacené klecové chovy nosnic“ jsou
jen týrání slípek? Jak jinak nazvat 25 x 30
cm na 1 nosnici? Jde o plochu jen o trochu větší než list A4. Přestože zde nosnice
mají hnízdo, bidýlko, podklad s materiálem k popelení a vybavení na obrušování
drápů, nemůžou se tu skoro vůbec hýbat
(chodit, skákat, rozevírat křídla ...). V roce
2019 se v EU chovalo celkem 365 milionů
nosnic, z toho polovina v klecích.
Jako členka zemědělského výboru
Evropského parlamentu (AGRI) jsem
se rozhodla pro aktivní zlepšení život-

se snažil do společného koaličního programu vnést co nejvíc z našeho pohledu
na ochranu vody a půdy, pestrost krajiny
a šetrné hospodaření s energií.
Ke spolupráci jsem vyzval přes 20 členů
odborné komise KDU-ČSL pro životní
prostředí. Každý mohl přijít s vlastním
tématem a připomínkovat verzi, s níž
jsme šli do vyjednávání. Jmenovitě tu
chci poděkovat senátorkám Jitce Seitlové
a Anně Hubáčkové a exministru životního prostředí Liboru Ambrozkovi. Do
přípravy programu jsme zapojili i odborníky z univerzit a neziskových organizací. Zpracovaný materiál pomůže
KDU-ČSL v budoucnu výrazně při tvorbě
legislativních návrhů.
Do programu KDU-ČSL, ODS a TOP 09 se
nám podařilo zakotvit návrh na ústavní
ochranu vody, zvýšenou ochranu půdy
před nesmyslnými zábory, revitalizaci

ních podmínek hospodářských zvířat.
Podpořila jsem evropskou občanskou
iniciativu „Konec doby klecové“, žádající ukončení klecových chovů, a kampaň
za zlepšení životních podmínek zvířat
No Animal Left Behind („Na žádné zvíře
nesmíme zapomenout“). Dobrým znamením je, že se k ukončení klecových chovů
a zlepšení životních podmínek zvířat hlásí
občané, obchodní řetězce i velké ﬁrmy.
Iniciativu „Konec doby klecové“ podepsalo víc než 1,6 mil. občanů, 140 vědců
a 170 ﬁrem z EU.
Záleží nám na tom, co jíme? Pak by
nám mělo záležet i na životních podmínkách zvířat. Změna bude něco stát,
proto je na to třeba připravit evropské zemědělce. Vzhledem k pravidlům
na vnitřním trhu EU je nutné mít společný standard se srovnatelnými podmínkami pro všechny chovatele v EU.
Aby se naši zemědělci s touto změnou
vyrovnali a přitom zlepšili podmínky pro
chov, musí být splněny dvě podmínky:
1) EU musí finančně podpořit přechod
klecových chovů na jiné alternativy. 2)
Je třeba zakázat dovoz vajec, čerstvých
i sušených, masa a jiných produktů ze
zemí, kde neaplikují stejné standardy
jako evropští zemědělci. Děkuji občanům, kterým není lhostejné, v jakých
podmínkách chovaná zvířata žijí, i těm,
kdo už je dnes chovají v příznivých podmínkách a dokazují, že je to možné.
Michaela Šojdrová
poslankyně Evropského parlamentu

brownﬁeldů uvnitř měst, důraz na decentralizaci energetických zdrojů, podporu
obnovitelných zdrojů energie a akumulaci takto vyrobené elektřiny. Pestrá krajina je pro nás národním bohatstvím, jež
chceme chránit. Bojovat budeme proti
suchu, vodní a větrné erozi, podpoříme
lesníky při práci na obnově lesů zpustošených kůrovcem a zemědělce v podpoře
ekologického zemědělství. „Zelenou
dohodu pro Evropu“ (Green Deal) vnímáme jako příležitost pro investice
do modernizace průmyslu a zavádění
energeticky šetrných systémů výroby.
Země nám byla svěřena do péče a jinou
nemáme. Starejme se o ni s úctou a předejme ji v dobrém stavu dalším generacím. Koalice SPOLU myslí na budoucnost.
Petr Hladík
místopředseda KDU-ČSL
pro životní prostředí
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MEZNÍ ŽIVOTNÍ SITUACE

Dům pro Julii • 1. dětský hospic v Česku
Odcházení blízkých přináší bolest.
Odchází-li z tohoto světa dítě, je to pro
rodinu obrovský zásah. Smrt je v naší společnosti stále něco, o čem se moc nehovoří
a co je tabu. Je o ní ale nutné hovořit, abychom uměli řešit problémy, které v souvislosti s úmrtím našich blízkých musí rodiny
řešit. KDU-ČSL se podílela na úpravě legislativy i na podpoře paliativní medicíny
v jednotlivých krajích. Důstojnost člověka
od početí po jeho přirozený odchod je pro
lidovce zásadní. Děkuji všem, kdo v této
oblasti pomáhají.
V Česku dosud nestojí žádný hospic, nabízející odlehčovací péči pro dlouhodobě
nemocné děti i možnost prožít poslední
dny života dítěte s rodinou, není-li to
možné v domácím prostředí. Proto jsem
neváhal ani na chvilku, když za mnou před
třemi lety přišla paní Radka Vernerová
s nápadem na vybudování takového zařízení. Měla reálnou představu a inspiraci ze
zahraničí, a tak jsme začali hledat vhodný
městský pozemek, který by město poskytlo
na „Dům pro Julii“ – první dětský hospic
v Česku.
Bude stát v areálu Kociánka v blízkosti
Domova pro seniory. Je navržen jako třípodlažní budova s vnitřním nádvořím.
Ve spodní části budou kanceláře, šatny

pro zaměstnance, technická místnost
a sklady ložního prádla, postelí a kompenzačních pomůcek. V hlavním podlaží
budou místnosti pro arteterapii, muzikoterapii, kino, wellness, snoezelen (multisenzorická místnost) a velká společenská místnost s výdejnou jídla a kuchyňkou. Bude zde celkem deset pokojů, prostor pro cvičení, počítačová herna, spousta
místa pro aktivní odpočinek či pohodový
relax. Ve vrchním podlaží budou umístěny pokoje pro rodiče a sourozence dětí.
Součástí bude i společná kuchyň s jídelnou
a prádelna a chybět nebude ani zahrádka
s herními prvky pro děti.

Realizace Domu pro Julii rozšíří zdravotní a sociální služby nejen v brněnské metropolitní oblasti. Schváleno bylo
podání projektového záměru do dotační
výzvy, na které naváže žádost o dotaci
z Integrovaného regionálního operačního
programu. Celkové náklady na stavbu se
odhadují na 160 milionů Kč. S kompletní
realizací stavby počítáme v roce 2023.
Dnes je hotová projektová dokumentace
pro stavební povolení a dokončují se podklady pro provedení samotné stavby, která
by měla začít na začátku roku 2022.
Petr Hladík
1. náměstek primátorky města Brna

Jak ven z těžké situace za korony?

Elpida (800 200 007), bezplatná a nonstop Linka důvěry Senior telefon (800 157
157), Modrá linka důvěry (608 902 410,
731 197 477) a Krizová linka Centra krizové intervence Psychiatrické nemocnice
Bohnice (284 016 666).
Tomáš Zdechovský, europoslanec
a místopředseda KDU-ČSL pro komunikaci

O důsledcích onemocnění
COVID-19 toho bylo napsáno
hodně. Mimořádná situace
zvláště v březnu a dubnu si
z pochopitelných důvodů
vyžádala i radikální omezení
společenských kontaktů. Někteří takovou
situaci nesou velmi těžce. Očkování a bezpečí z něj vyplývající je skutečně nadějí pro
kvalitnější život.
Skupinou, která je nejvíc ohrožená nemocí
i jejími druhotnými důsledky, jsou senioři.
Se samotou a nedostatkem kontaktů se řada
dříve narozených potýkala už před vypuknutím pandemie, hlavně ti, o které nejeví zájem
nejbližší příbuzní. Za koronakrize se situace zhoršila. Mnozí mladší příbuzní seniorů
omezili návštěvy z ušlechtilých pohnutek:
nechtěli své drahé nakazit. Následná sociální izolace má ale neblahý vliv na duševní
zdraví. Ani pravidelné telefonáty nemůžou
plně nahradit fyzickou návštěvu.
Život seniorům neulehčilo ani znemožnění
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různých volnočasových aktivit seniorů provozovaných v rámci stacionářů a organizací
věnujících se seniorům. Senioři musí celé
dny trávit ve svých domech, bytech či pokojích, což jejich pohodě neprospívá. Stále
více seniorů pak zažívá deprese a úzkostné
stavy. Mají pocit, že nemají pro co žít a život
pro ně ztratil smysl. Více než předtím myslí
na dobrovolný odchod ze světa, jak potvrzují linky pro seniory.
Od začátku pandemie zemřelo v Česku
bezmála 30 tisíc lidí nakažených koronavirem. Pojďme pod povrch a zabraňme
tragédiím, které z COVIDu vyplývají. Naši
senioři by měli vědět, na koho se můžou
obrátit v případě psychických problémů.
Ne všichni o nich dokážou hovořit otevřeně,
přitom obrátit se o pomoc v takové situaci
je správné. Nikdo by se za to neměl stydět. Na pomoc lidem s psychickými problémy je zaměřena stránka opatruj.se.
Kromě toho existují speciální telefonní
linky pro seniory: bezplatná Linka seniorů

Tři noví zubaři
Jednou z mých priorit je dostupná
lékařská péče. Aktuálně zubní lékaři.
Myslíte, že je zařídí Všeobecná zdravotní pojišťovna a Ministerstvo zdravotnictví? Ale ne. U nás na Žďársku
se s přispěním zastupitelů KDU-ČSL
podařilo sehnat ﬁnanční a materiální
podporu zacílenou na zubaře. Pro Žďár
nad Sázavou to znamená tři nová místa
pro dentisty. Kéž se nám společně daří
prosazovat věci, jež dobře slouží našim
občanům.
Josef Klement
senátor a radní Žďáru

MÍSTNÍ ROZVOJ

Línek: 500 let
od úmrtí Viléma
z Pernštejna
Pardubice, potažmo Pardubický kraj si
letos připomínají 500 let od úmrtí Viléma
z Pernštejna a symbolických „500 let renesance ve východních Čechách“. Za vzdělaným a podnikavým šlechticem zůstala
dodnes výrazná stopa v Pardubicích
i v celém kraji. Z Pardubic se za jeho éry
stalo důležité ekonomické a správní centrum Čech.
Za celoroční projekt nese odpovědnost
náměstek hejtmana pro kulturu a investice Roman Línek (KDU-ČSL). Právě v jeho
kanceláři začal program vznikat už v lednu
2020 a organizátory pak nezastavila ani
koronavirová pandemie. Výročí dosud připomenuly publikace, online přednášky
a výstavy. Na léto 2021, pokud se epidemická situace zklidní, se připravují živé
akce pro veřejnost. Do celoročního programu se zapojila krajská muzea a galerie,
kulturní organizace města Pardubice, univerzita, Národní památkový ústav i ﬁrmy
jako Pardubický pivovar a Rybniční hospodářství Lázně Bohdaneč.
Kraj též připravil novou interaktivní
mapu renesančních památek rozesetých
na 41 místech v kraji. „Mapa je malovaná
a zájemci ji najdou na webu vilem500.cz.
Můžete si na ní rozkliknout informace od
Národního památkového ústavu,“ říká
Línek a dodává, že „výročí připomíná také
15 trojbokých stojanů s cestovatelskou soutěží nazvanou Kdo správně naplní Vilémovu
truhlu.“ Na konci května byla dokončena
rekonstrukce části Kunětické hory, která
byla před 100 lety opravena podle projektu
Dušana Jurkoviče. V druhé polovině roku
bude na pardubickém Zámku otevřena
expozice „Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách“ a proběhne
odborná pernštejnská konference. (red)

Stavební zákon,
který má smysl
Koalice SPOLU předložila řadu pozměňovacích návrhů k stavebnímu zákonu.
Jeden z nich se týká otázky vyvlastnění.
„To samo je zásadním zásahem do Ústavou
chráněného práva na vlastnictví. S tímto
nástrojem podle nás musí stát šetřit. Návrh
MMR skrze pana poslance Kolovratníka
dává možnost vyvlastňovat ve veřejném

Roman Línek, náměstek hejtmana Pardubického kraje, pojal oslavy
500 let renesance ve východních Čechách velkolepě. Však si to také
nejslavnější z Pernštejnů zasluhuje.

zájmu bez omezení. My jsme přesvědčeni, že ho lze použít jen u nejzásadnějších infrastrukturních staveb dopravních a technických,“ říká Marek Výborný.
Dále podle Výborného lidovci chtějí,
„aby územní studie na úrovni krajů, obcí
i měst byly podřízeny schvalování příslušných zastupitelstev. To mají rozhodovat
volení zástupci, dotýká se to totiž jejich
města, obce a kraje.“ Senátorka Anna
Hubáčková zase odmítá nový superúřad
a zřízení až 13 tisíc nových úřednických
míst: „Chceme moderní rychlé stavební
řízení postavené na digitalizaci a pohodlném přístupu občanů.“
(red)

Hrozí krach
ostravských hutí?
Vážné obavy o práci a budoucnosti hutí
mají zaměstnanci a odboráři Liberty Steel
Ostrava. Guptova zastřešující skupina
GFG Alliance v únoru oznámila svému
největšímu věřiteli Greensill Capital, že
bez ﬁnanční pomoci jí hrozí bankrot.
V insolvenci je ale i společnost Greensill
Capital. Ohroženo je tak 6 tisíc zaměstnanců Liberty Steel a dalších až 30 tisíc
zaměstnanců na Ostravsku v navazujících ﬁrmách. Odbory Liberty Steel protestovaly proti zapůjčení emisních povolenek sesterské ﬁrmě v rumunské Galati.
Povolenky v hodnotě 5,6 miliard Kč zůstanou v Liberty Steel díky angažmá odborářů, kteří vyhlásili stávkovou pohotovost,
a budou použity na modernizaci huti. Před
hrozící vysokou nezaměstnaností a propadem životní úrovně pro desetitisíce
rodin v Moravskoslezském kraji jsem při

interpelacích varovala premiéra Babiše
i ministra průmyslu a obchodu Havlíčka.
Jejich krátké ujištění o tom, jak se situaci věnují, mě neuspokojilo. Proto jsem
v Poslanecké sněmovně několikrát požádala vládu o zařazení informacích o situaci v této ﬁrmě. Zaměstnanost a dostatek práce v mém volebním kraji je pro mě
důležitou prioritou.
Pavla Golasowská
poslankyně KDU-ČSL zvolená
za Moravskoslezský kraj

Plavecké školy
nesmí padnout!
Plavecký výcvik dětí v Česku už rok a půl
nefunguje. To by nebylo překvapením.
Mnoho učitelů plavání ale už opustilo své
povolání, protože neví, jaká bude jejich
budoucnost. Pokud se plavecké školy na
podzim otevřou, provozovatelé netuší, kdo
v nich vlastně bude učit. „Vládní opatření
zasáhla do všech odvětví. Někde ale naprosto zlikvidovala zaběhnutý systém. Vláda
úplně zapomněla na zcela unikátní systém
plaveckých škol v Česku. Díky nim většina
dětí umí plavat už v raném věku. U normálních škol byla zavedena online výuka
a vládu už nezajímalo, že děti potřebují
sociální kontakt, pohyb a další poznatky,
které jim online výuka nepřinese. U plaveckých škol je to tím horší, že se dodnes
neví, jak jim budou kompenzovány ztráty.
Mnoho zřizovatelů se na mě obrací a prosí
o pomoc v této těžké době,“ přibližuje situaci poslanec Ondřej Benešík (KDU-ČSL)
a dodává: „Mohu slíbit, že lidovci nenechají plavecké školy utopit.“
(red)
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CO SE DĚJE V EVROPĚ

Babiš, střet zájmů Úspěch v podpoře
a srabi za
Erasmu, kultury
klávesnicí
i dobrovolnictví
Táta mi vždycky říkal, že
kdo spí v demokracii, probudí se jednou v diktatuře.
Je potřeba vstát a nalít si čistého vína. Jak dlouho jsme
nechali lidi, jako je Andrej
Babiš, vyrůst? Jak dlouho jsme je nechali
čerpat dotace, přestože jsme věděli, že na
ně nemají právo? Jak dlouho jsme zavírali
oči před jasným střetem zájmů člověka,
který se neštítí opakovaně vyzývat k tomu,
aby se ostatní lidé stali rukojmím jeho
soukromého byznysu? Dámy a pánové,
mně i mé rodině chodí výhružky smrtí.
Nebojíme se, nebudeme se bát srabů, kteří
se schovávají za klávesnici počítače a píšou
mi, kde mám žít, kde má žít moje rodina
a s kým máme žít. Tento boj je o podstatě
demokracie, o tom, jestli premiér nebo
ministr má brát peníze z evropských dotací
a přitom být v exekutivní funkci a rozhodovat o tom.
Tomáš Zdechovský
v rozpravě ke střetu zájmů
premiéra České republiky,
19. 5. 2021

18. 5. / Evropský parlament schválil nové
podoby ﬁnančních programů „Erasmus“,
„Evropský sbor solidarity“ a „Kreativní
Evropa“. Michaele Šojdrové, která vedla
jeden z vyjednávacích týmů Evropského
parlamentu a koordinovala práci poslanců
Evropské lidové strany, se na tyto programy navzdory probíhající hospodářské krizi podařilo vyjednat historicky nejvíc peněz. „Erasmus musí být dostupný
všem studentům a učitelům bez ohledu na
jejich fyzická nebo ekonomická omezení.
Pro studenty s hendikepem proto budou
vytvořeny speciální plány inkluze a možnost studovat na dálku. Finančně znevýhodnění budou moci požádat o předﬁnancování výdajů na pobyt v zahraničí,“ říká
o zásadním zlepšení programu Erasmus
Šojdrová.
Do programu Sboru solidarity by se mohlo
v budoucnu zapojit až 350 000 mladých,
na které je nově program zaměřen. „Jako
skautka vím, že Česko má v dobrovolnictví velkou tradici. Věřím, že řada českých
organizací bude z rozpočtu jedné miliardy euro těžit pomoc na své projekty,“

Fungující stát, fungující hospodářství
Více než rok trvající krizové období ukazuje, jak klíčová je role státu.
Bez silného, spolehlivého a efektivního státu, který umí řešit krizové
situace, předcházet černým scénářům a nabízet jejich řešení, se společnost neobejde. Nikdo nemůže tuto jeho úlohu nahradit.
Silný, spolehlivý a efektivní stát musí být partnerem pro své občany,
kteří v něj mají důvěru. Důvěru, že je ochrání před katastroﬁckým
průběhem epidemie a pomůže zabránit zbytečným úmrtím tisíců lidí. Aby mohl
být stát silný, musí zde být i druhý silný pilíř – hospodářské a ekonomické subjekty a lidé v nich. Bez fungujícího hospodářství tu bude stát pouze sám pro sebe.
Krize naštěstí ukázala mnoho pozitivních věcí. Lidskou solidaritu, schopnost
jedinců a společnosti hledat řešení a adaptovat se na nové situace. Krize ukázala obětavost českých zdravotníků, hasičů, policistů, vojáků, sociálních pracovníků, učitelů, obchodníků, skautů, neziskových organizací i mnoha dalších jednotlivců, kteří dali jasně najevo, že společnost, ve které žijí, a lidé, vedle kterých
žijí, jim není lhostejná.
Stát by měl získat zpět alespoň část ztracené reputace. Máme nyní jedinečnou
šanci pro nastavení silného, spolehlivého a efektivního státu a pro masivní investice do obnovy ekonomiky a českého hospodářství. Ekonomika bude posílena
více než 300 miliardami korun z EU (Modernizační fond, Národní plán obnovy),
což je obrovská příležitost pro restartování ekonomiky. Doufám, že se z této krize
dostaneme poučenější, odolnější a silnější než dříve. A že najdeme i rovnováhu
mezi fungujícím státem a fungujícím hospodářstvím.
Jan Šafařík, náměstek hejtmana
Olomouckého kraje
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dodává Šojdrová. Zásadní je i program
Kreativní Evropa: „Koronavirus zasáhl
po letecké dopravě nejvíce kulturu. EU
mu nyní podává pomocnou ruku – 2,4
miliard euro. Podpora evropské ﬁlmové
produkce, hudby, architektury, ale i svobodných médií nesmí po konci pandemie
zaniknout.“
(red)

Neporušovat
subsidiaritu!
Nemohla jsem podpořit
Usnesení o prohlášení EU za
zónu svobody pro LGBTIQ
osoby. Ne proto, že bych
odepírala základní práva
jakékoliv skupině či menšině na území EU. Zásadně odmítám diskriminaci a útlak menšin na základě rasy,
pohlaví, sexuální orientace či náboženství. EU nepotřebuje vyhlašovat zóny svobody pro LGBTIQ, protože všechny osoby
jsou v rámci EU už chráněny Listinou
základních práv EU, Všeobecnou deklarací lidských práv, ale také judikaturou
Evropského soudního dvora. Zmíněné
usnesení však značně zasahuje do pravomocí členských států a nerespektuje
dodržování principu subsidiarity. Interní
věci by měly být ponechané na řešení
národním vládám. Evropský parlament
by neměl ukazovat, že nevěří členským
státům, že jsou schopné dodržovat lidská práva a udělat si pořádek. Je na občanech Polska, aby se za plnění lidských práv
postavili.
Odmítavé písemné stanovisko
Michaely Šojdrové k vyhlášení EU
zónou svobody pro osoby LGBTIQ

O BZO RY

2 / 2021

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

Oživme principy
křesťanské demokracie
O KOŘENECH
EVROPSKÉ KULTURY
I KŘESŤANSKÉ
DEMOKRACIE,
O TOM, PROČ LIDÉ
NEDŮVĚŘUJÍ EU,
A INTUICI JIŘÍHO
Z PODĚBRAD

■ MAREK HANNIBAL
François-Xavier Bellamy (*1985)
je předsedou francouzských europoslanců v rámci Evropské lidové
strany, univerzitní učitel, ﬁlozof
a autor tří knih. V exkluzivním rozhovoru pro Nový HLAS vysvětluje,
jakým výzvám dnes čelí křesťanská
demokracie.
Proč je nutné vést debatu o budoucnosti
křesťanské demokracie právě teď?
Prožíváme globální krizi a Evropa stojí
na křižovatce. Jako hlavní politická síla
v Evropě musíme být ve středu dění.
Musíme jasně vysvětlovat svou politickou
vizi, přizpůsobovat ji novým výzvám a oživit základní principy křesťanské demokracie. Evropa křesťanskou demokracii potřebuje, o tom jsem bytostně přesvědčen.
Křesťanští demokraté stáli za vznikem
EU a za nastolením míru a prosperity
v Evropě. V posledních letech ale při
volbách do Evropského parlamentu

dochází k jejich pozvolnému úpadku.
Dá se tento nepříznivý trend zvrátit?
Ano, evropská pravice má důležitou
úlohu – zachovat důvěru většiny občanů
v evropský projekt. Chceme-li občany
zastupovat poctivě, musíme se na věci
dívat správně. Vidíme nedůvěru mnoha
občanů k EU a chceme napravit některé
její nedostatky? Pak nesmíme lidem vnucovat centralizaci shora, ale respektovat subsidiaritu a suverenitu. Zároveň
bychom se měli snažit posílit naši strategickou autonomii. Křesťanští demokraté mohou Evropě pomoci prosadit hlas
civilizace, která ji formovala, a najít pro
Evropu místo ve světě, který se závratnou
rychlostí mění.
Pro běžné občany je stále obtížnější
pochopit současné diskuse v západní
Evropě: kulturu zákazů (cancel culture), hnutí Black Lives Matter, radikální feminismus nebo vzestup LGBT
hnutí. Jak na to reagovat?
Musíme se postavit proti smyslu sdělení
těchto militantních skupin a jejich destruk-

tivních snah. Nesmíme se na minulost
a přítomnost dívat na základě anachronických a společnost rozdělujících měřítek. Začněme tím, že se budeme chápat
jako dědici historie a kultury, která dala
vzniknout umění žít a která má pozitivní
vizi člověka i světa. Čeká nás samozřejmě
dlouhá cesta k tomu, aby se naše společnosti staly spravedlivějšími. Opravdového
pokroku však nedosáhneme rozbitím
našich společností a zvyšováním společenského napětí.
Co byste rád vzkázal křesťanským demokratům v České republice?
Byl to český král Jiří z Poděbrad, který jako
první představil myšlenku evropské aliance. Jejím smyslem bylo především spolupracovat na dosažení míru v Evropě.
Vaše země tedy měla intuici spojení Evropy
už před mnoha staletími... Dnes je důležité, aby čeští křesťanští demokraté, kteří
bojovali za svobodu proti komunistické
totalitě, i nadále uměli řešit problémy, jimž
všichni společně čelíme.
Děkujeme za rozhovor.
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Kompas pro budoucí generace
V EVROPSKÉM PARLAMENTU VZNIKL
LIDOVECKÝ PROGRAM PRO 21. STOLETÍ
■ MAREK HANNIBAL
Poslanci Evropské lidové strany (ELS)
v Evropském parlamentu (EP) přijali
na přelomu roku programový dokument „Budoucnost křesťanské demokracie: Kompas pro budoucí generace“. Připravovali ho hlavně mladší
poslanci z Francie, Rakouska, Slovenska,
Chorvatska i jiných zemí, v čele pracovní skupiny byl europoslanec FrançoisXavier Bellamy (viz rozhovor na předchozí
straně). O řadě otázek poslanci diskutovali
s uznávanými politology, ﬁlozofy, expolitiky i sociology. Po více než šesti měsících
práce schválilo dokument plénum poslaneckého klubu ELS.
Program je východiskem pro přípravu konkrétních politických stanovisek v jednotlivých oblastech. Reaguje na výzvy současného světa: ochranu veřejného zdraví,
ekonomické krize, digitalizaci, ekologické
výzvy i krizi politiky, kterou způsobuje rozpad společnosti na atomizované skupiny.
Poslanci nejprve identiﬁkují hrozby, jimž
čelí naše společnost, a předkládají řešení
s odkazem na tradici křesťanskodemokratické politiky, katolické i protestantské sociální učení a principy odpovědnosti,
solidarity a subsidiarity. Náboženství je
inspirující hodnotou, nicméně křesťanská demokracie je deﬁnována šířeji: jako
přístup k politice, který je založen na
základních hodnotách důstojnosti každého člověka a tolerance a který chápe
politické povolání jako službu pro lidstvo. Křesťanská demokracie se tím otevírá
i těm, kteří takříkajíc nechodí do kostela.
Program je rozdělen do čtyř kapitol.
V části týkající se ochrany přírody se
nabízí racionální přístup k ochraně životního prostředí, varuje se však před povrchními trendy nových ekologických ideologií. Hlavní je uznání skutečnosti, že člověk nevlastní přírodu, a musí proto zanechat příštím generacím svět, v němž bude
možné žít. Odpovědnost k přírodě neznamená popírat roli člověka, ale najít udržitelný stav a svá rozhodnutí zakládat na
faktech a na vědeckých poznatcích.
V části týkající se podmínek budoucí prosperity se klade velký důraz na důstojnost
člověka v kontextu sociálnětržního hospodářství. Křesťanští demokraté mají svou

vlastní deﬁnici práce. Práce není výsledkem mocenského boje, ale hodnota sama
o sobě s nezastupitelnou rolí pro soudržnost společnosti. Evropa je povinna zajistit úctu k lidské práci i spravedlivé odměňování. Odtud i potřeba chránit svobodu
podnikání: ekonomika má sloužit člověku,
a ne naopak.
Asi nejsilnější částí dokumentu je ochrana
kultury a evropského způsobu života.
Poslanci odmítají deﬁnovat Evropu jako
neutrální prostor, pouhý trh nebo mezinárodní organizaci. Naopak se hlásí
k odkazu starověkého Řecka a Říma,
židovství a křesťanské kultuře. Evropa
je označením geograﬁckého a duchovního prostoru, existujícího několik tisíciletí. K těmto duchovním kořenům je

Jádro naší politické tradice
■ „Žádná politika nemůže vytvořit základy pro budoucnost bez podpory rodiny,
která je základem každé společnosti a podmínkou její budoucí životaschopnosti.“
■ „Víc než kdy jindy je nyní třeba uchovat a předat dál zásadu nezcizitelné důstojnosti každého člověka a solidaritu, zejména s těmi nejslabšími; bezpodmínečnou
ochranu svobody svědomí, svobody náboženského vyznání a svobody projevu; smysl
pro odpovědnost a úsilí o společné dobro; ochotu k dialogu, zdvořilost, rozumný
přístup a umírněnost; starost o spravedlnost a ochotu používat sílu ve službách
zákona; rovnost před zákonem a zejména rovnost mužů a žen. Tyto hodnoty tvoří
jádro politické tradice křesťanské demokracie, která je těsně spojena s dědictvím
evropské civilizace.“
(Celý dokument na novyhlas.cz)
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nutné se hlásit, má-li být Evropa připravena na nové výzvy. Odmítání kořenů vede
k izolaci ve vlastním individualismu, ke
ztrátě smyslu a ke skupinovým konﬂiktům, což otevírá prostor pro různé ideologie. Sdílení společného hodnotového
rámce je předpokladem mírumilovného
života ve společnosti. Proto je třeba klást
velký důraz na vzdělání, které zajistí předávání těchto hodnot i budoucím generacím. Program se dotýká i témat integrace
a přísnější kontroly hranic při zachování
humanitární perspektivy.
Poslední část dokumentu se týká samotné
politiky. Poslanci varují před atomizací
evropských společností, jež vede k nesoudržnosti a rozvolňování občanského
pouta. Obnovit význam politiky znamená znovu ukázat, že politika nesmí
být oddělena od mravního nároku sloužit společnému dobru. Povinností politiků
a občanů má být snaha nalézat pravdu.
S dezinformacemi, extrémismem a očerňováním ve veřejném prostoru je třeba
bojovat zejména podporou svobody médií.
Je třeba posilovat odolnost celé společnosti a podporovat občanskou společnost.
Právě ta v krizových dobách udržuje lidi
pohromadě.
Dokument je příspěvkem do debaty,
jak deﬁnovat křesťanskou demokracii
a hodnoty, které prověřil čas, v 21. století. Příspěvkem, který přichází právě
včas, v době, kdy politickou scénu ovládají různá hnutí bez obsahu. Inspirujme
se jím i my v České republice.
Autor je poradce
Evropské lidové strany
pro oblast vzdělávání a kultury.

Z A H R A N I Č N Í P O LI TI K A A T E RORIS M U S

Proč není ve střetu Izraele a Hamásu
namístě „vyváženost“
■ M A R T I N S VÁ R O V S K Ý
Teroristická organizace Hamás začala
10. května ostřelovat raketami izraelské území. Ten na tyto silné útoky odpověděl rovněž silou. V řadě evropských
měst včetně Prahy se na znamení solidarity objevily na veřejných budovách
izraelské vlajky. Jak se k celé věci postavit? Nový HLAS přináší analýzu místopředsedy zahraniční komise KDU-ČSL.

Většinově není v Česku o podpoře Izraele
pochyb, masarykovská a havlovská tradice
funguje. Chci se na tomto místě vyjádřit
k řadě hlasů, které nám sugerují, že „tento
příběh není černo-bílý“, a proto většinové
podpoře Izraele v naší zemi vytýkají jednostrannost. Rádi by tzv. „vyváženost“. Jenže
ta není v tomto případě namístě. To, čeho
jsme se v půli května stali svědky, není
příběh střetu mezi Izraelem a Palestinci.
Tento střet skutečně NENÍ černobílý. To,
o co nyní jde, je střet mezi Státem Izrael
(jenž je vyústěním odvěké touhy Židů
mít vlastní stát i výsledkem rozhodnutí
OSN z roku 1947) na jedné a teroristickou organizací Hamás na druhé straně.
A tento střet černobílý opravdu JE. Ve
svém shrnutí se omezím na pět srozumitelných bodů:
1. Když po druhé světové válce Organizace
spojených národů (včetně Československa)
rozhodla, že vzniknou dva státy – židovský a palestinský –, Stát Izrael toto rozhodnutí (byť s těžkým srdcem) přijal. Okolní
arabské státy ne. A místo, aby Palestincům
jejich stát dopřáli, jejich území okupovali.
Ano, okupace pásma Gazy a Západního
Břehu Jordánu (jak si Jordánci nazvali
Samaří a Judeu) nezačala až šestidenní
válkou v roce 1967, ale už v roce 1948.

Celý koncept „okupovaných území“, který
zastává většina Evropy, je tak problematický. Tato území jsou spíše sporná než
okupovaná.
2. Izrael učinil gesto dobré vůle a v zájmu
míru se jednostranně z pásma Gazy stáhl
v roce 2005. Mnoho z nás si ty dramatické
obrázky pamatuje. Izrael musel nasadit
tisíce speciálně vycvičených policistů, aby
z pásma Gazy, mnohdy násilím, vyvlekl
své vlastní občany. Ti zde nechali domy
i těžce vybudované zemědělské farmy.
Bylo to nesmírně obtížné, ale Izrael
tuto oběť přinesl. Která jiná vláda by se
něčeho takového odvážila? A co je výsledek? Farmy izraelských osadníků byly zničeny, místo aby je někdo převzal. Kromě
toho po stažení Izraelců propukl v Gaze
nemilosrdný boj mezi stoupenci Fatáhu
a Hamásu. Hamás zvítězil, mnoho příslušníků Fatáhu povraždil a Gazu ovládl. Tak
to vypadá, když Izrael udělá, co po něm
žádá „světové veřejné mínění“.
3. Spouštěčem nynějšího násilí není izraelsko-palestinský spor, ale vnitřní boj palestinských frakcí. Palestinský prezident
a vůdce Fatáhu Mahmúd Abbás rozhodl
o odkladu voleb, protože se obával prohry s Hamásem. Izrael mu do rozhodnutí
nemluvil a deklaroval, že jakékoliv jeho
rozhodnutí bude respektovat.
4. Jak vidno ze záběrů na nebe nad TelAvivem, kde izraelský obranný systém Iron
Dome („Železná kopule“) sestřeluje stovky
raket, útočí Hamás na Izraelce, ne naopak. Cílem Hamásu je zabít desítky a terorizovat statisíce Izraelců. Klasická strategie teroristů, kterou Izrael protivníkovi
opravdu nedělá.
5. Ano, odvetné akce Izraelských obranných sil stojí životy civilistů. Ano, každého zmařeného lidského osudu je škoda.
Nicméně, izraelské armádě se od počátku
daří mezi těmito „civilními“ obětmi spolehlivě identiﬁkovat mnoho operativců
Hamásu. Odpovědnost za civilní ztráty
tedy jednoznačně nese Hamás, využívající odpornou taktiku lidských štítů.
Běžně vypaluje rakety ze škol, z nemocnic atd. Izraelská armáda se nejvíc
na světě snaží vyhýbat civilním obětem. Zjišťuje mobily lidí, kteří můžou
v zaměřené oblasti bydlet, a posílá jim
SMS, aby utekli. Poté nalétává se zvu-

kovými bombami, aby civilisty vyhnala.
Teprve pak útočí. V případech, že hrozí
enormní civilní ztráty, má CIVILNÍ SOUD
(!) právo akci vojákům dokonce zakázat.
Kdysi takto rozhodnutí civilního soudu
zhatilo operaci proti tak strategickému
cíli, jakým byl vůdce Hizballáhu Hasan
Nasralláh. Takový systém nemá žádný
jiný stát na světě.
Autor je poradcem předsedy
Výboru pro evropské záležitosti.

Lídři EP k útoku
ve Vrběticích
„Šokovaly nás nedávné
zprávy o zapojení ruské zpravodajské služby
GRU do výbuchu skladu
se zbraněmi v České
republice v roce 2014,
během kterého byli zabiti dva čeští
občané. Ti samí agenti jsou spjati
s otravou Sergeje a Julie Skripalových
ve Spojeném království v roce 2018.
Jde o další útok osob spojených
s ruským státem na suverénní území
v Evropské unii. Ukazuje to, kam až
je Rusko schopno zajít, aby oslabilo
Evropu, a potvrzuje to nebezpečné
a škodlivé chování ruské vlády.
Útok s účastí ruské zpravodajské
služby GRU na evropské občany
v jakémkoliv členském státě EU musí
být považován za vážný útok na celou
EU a nepřijatelný a nepřátelský akt.
Vyjadřujeme svou plnou solidaritu
České republice a vyzýváme členské
státy i Radu, aby projevily svou solidaritu přijetím silné společné a konkrétní akce proti Rusku jako odpovědi
na tento útok.“
Manfred Weber
předseda poslaneckého klubu
Evropské lidové strany (EPP)
Iratxe García-Perez (S&D)
Dacian Cioloș (Obnova Evropy)
Philippe Lamberts
a Ska Keller (Zelení/ESA)
Ryszard Legutko
a Raffaele Fitto (ECR)
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L IDSKÁ P R ÁVA A SPR AVEDLNOST

„Vy nevíte, že nás zabíjejí?“
V Y Š L A S O U H R N N Á Z P R Á VA O P RO N Á S L E D OVÁ N Í
KŘESŤANŮ NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V AFRICE
■ PAV E L M A R E Š
Pronásledování křesťanů věnujeme
v Novém HLASe pozornost pravidelně.
Příkladem budiž naše zpravodajství o aktivním angažmá našich lidoveckých europoslanců, případně o vystoupeních IKDP
a Pavla Svobody na každoroční akci Red
Wednesday. Je to téma, které patří do
oblasti ochrany základních lidských práv.
Právo na život a bezpečí, právo na svobodné
vyznávání vlastní víry, právo na stejné
zacházení bez diskriminace ze strany vlád
zejména s muslimskou většinou. Situace
našich bratří a sester v Afghánistánu, Libyi,
Pákistánu, Súdánu, Íránu, Sýrii, Saudské
Arábii, Iráku a Egyptě je tristní. Křesťanství,
s kořeny starými často více než 1500 let, je
tu více, tu méně vytlačováno nejen z veřejného života, ale jako takové. Konkrétní lidé
jsou zbavováni majetku, pronásledováni na
životě. Věta z nadpisu – „vy nevíte, že nás
zabíjejí“ – se objevuje v dotaznících křesťanských uprchlíků jako nejčastější důvod
pro odchod z vlasti...

Zevrubně zpracovaná fakta,
interpretace v souvislostech
Pronásledování křesťanů je téma, které by
si měli vzít za své nejen poslanci a odborníci z lidovecké komise pro zahraniční politiku, ale všichni členové a sympatizanti
KDU-ČSL. K tomu potřebují bázi. Kniha
Michala Řoutila je velmi konkrétním průvodcem po situaci křesťanů ve vybraných
zemích Blízkého východu a Afriky. Opus
magnum tohoto badatele a publicisty přináší – a to je jeho nesporná přednost – přehledně, ale i zevrubně zpracovaná fakta,
poučenou interpretaci, potřebné meziná-

rodně politické i nábožensko-společenské
souvislosti.
V češtině je k dispozici jediná podobná
kniha: Riccardiho „Století mučedníků“
(Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2014). Ta ovšem popisuje zabíjení
a diskriminaci křesťanů ve 20. století: od
genocidy Arménů přes španělskou občanskou válku a stalinismus až po komunistickou totalitu ve střední a východní Evropě.
Michal Řoutil podává sondu do žhavé současnosti – a líčí doslova bolestiplnou skutečnost. Vyhýbá se přitom laciným konfrontacím a vyvolávání ducha kulturně
náboženských válek, protože něco takového není užitečné. Pravdu o perzekucích
křesťanů napříč světem nemusíme dramatizovat: je natolik vypovídající a znepokojující, že ji nikdo, kdo má přesné informace, nemusí přibarvovat a zveličovat.
Je to kniha jedním slovem důkladná. Autor
nás seznamuje s kořeny křesťanství v dané
zemi, s tím, jak tam vypadá církevní život
a které základní společensko-politické události ovlivňují přítomné dění. Rozlišuje
pronásledování a diskriminaci, velmi pečlivě a na základě rozmanitých pramenů se
zabývá kvaliﬁkací a kvantiﬁkací popisovaných událostí. V Příloze najdete 55 tabulek se statistikami křesťanů v jednotlivých
zemích, regionech či městech (Istanbul,
Jeruzalém aj.), někdy i ve stoletém srovnání. Text doprovázejí desítky map a fotograﬁí, které z problému, „jež se nás netýká,
protože je daleko“, činí skutečnost naléhavě
konkrétní, budící soucit, znepokojení a snad
i ochotu zvednout hlas. Pro základní orientaci běžného čtenáře z České republiky je
důležitý i Slovníček pojmů a schéma blízkovýchodních církví na konci knihy.

Rozpadlý stát a metody
pronásledování

Útok Islámského státu nevydržela
budova více než 1800 let starého kostela v Mosulu.

Je důležité vědět, že situace křesťanů
(a dalších vyznání) je snad ještě horší tam,
kde se rozpadl stát, nebo tam, kde nefunguje a nezajišťuje základní bezpečí svých
obyvatel. Je jiná věc, žijete-li v zemi s určitým pevným právním rámcem, kde jsou
„na denním pořádku“ drobné či větší incidenty, a žijete-li v zemi s rozpadlým státem, kde jste vy i vaše rodina a sousedé
vystaveni brutálnímu ohrožení od nestátních islamistických skupin.

Aasiya Noreenová (* 1971) známá
jako Asia Bibiová. Pákistánská křesťanka byla soudem v Pákistánu za
údajné rouhání v roce 2010 odsouzena
k trestu smrti oběšením. Nakonec se
jí podařilo odejít do exilu v Kanadě.
Aktivně se jí zastávali europoslanci
Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová
a Tomáš Zdechovský.
Autor napsal poctivou, konkrétní knihu,
v níž nechybí výhled, perspektiva a konkrétnost. Nebezpečí se lze bránit, známeli způsoby protivníka. Metody pronásledování shrnuje autor do 12 bodů v závěrečné pasáži (s. 403). Odzbrojující výčet
uvedeme celý: 1) útoky na kostely, kláštery a jiné křesťanské budovy; 2) ozbrojené
útoky militantů na jednotlivce a místní
křesťanské komunity; 3) šikana od státní
či náboženské policie; 4) útoky na ženy,
včetně znásilňování, únosů a vynucených sňatků; 5) únosy majetných křesťanů a vydírání výkupným; 6) výhružky
a útoky na kněze, mnichy a církevní představené; 7) zastrašování a nenávist vůči
jednotlivcům se speciﬁckým povoláním; 8)
výhružky a útoky na křesťany kvůli „urážce
islámu“; 9) pronásledování založené na
zákonech „proti rouhání se islámu“; 10)
devastace kulturního dědictví; 11) vynucené konverze k islámu; 12) společenská,
náboženská i národnostní marginalizace
a nucená asimilace obyvatel.
Děkujeme Michalu Řoutilovi za jeho práci
a doporučujeme ji vaší pozornosti.
Michal Řoutil: Nevěřící, odejděte!
(Současné pronásledování
křesťanů ve vybraných zemích
Blízkého východu a Afriky),
Červený Kostelec: Pavel Mervart,
2020, 635 stran.
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