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Z REDAKČNÍHO STOLU

Cestou do Brna
Tož Brno a ve vzduchu otázka: „Kdo to vyhraje?“
Špatně. Vyhraje? Nebo si na sebe bere jen obrovskou odpovědnost? Bude to pilný a chytrý člověk? Bude čestný? Bude mít týmové schopnosti?
Nevíme. Bude mít ale těžký úkol: květen 2019, volby do
Evropského parlamentu, 10 % hlasů a 3 mandáty KDU-ČSL;
podzim 2020, krajské volby a obhajoba více než 60 mandátů.
Ve stejnou dobu volby senátní a obhajoba 6 křesel. Skládání
účtů nastane na sjezdu 2021. To už budou přede dveřmi volby
do Sněmovny. Bude to stres.
Pár doporučení: 1. Neporovnávejme ho s Pavlem B. 2. Pomáhejme
mu. 3. Kdo umí, ať se za něj modlí. Nenechme ho v tom samotného. 4. Kritizujme ho otevřeně, ale slušně. 5. Budujme i pro něj
vlastní lidovecké týmy tam, kde sami působíme.
Držme si palce.
Pavel Mareš, šéfredaktor

Demokracie není samozřejmá. Jan Palach
to věděl a přinesl pro to nejvyšší oběť.
Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu

Čerstvé zprávy s mobilní aplikací
Jste členem KDU-ČSL, máte smartphone a chcete dostávat klíčové
informace z KDU-ČSL? Kromě pravidelných mailových newsletterů vám nyní zdarma nabízíme mobilní aplikaci KDU. Komise
pro vnitřní život strany na podnět Jana Bartoška připravila na
konci roku 2018 aplikaci „Moje KDU“. Po nainstalování na mobilu s Androidem či iOS vás aplikace upozorní na novou informaci z KDU-ČSL. Podstatné informace najdete na jednom místě, bez hledání na webu či sociálních sítích. Návod na instalaci:
www.kdu.cz/aplikace.
(red)

Petr Pithart v Právnické síni slávy

Na sklonku ledna se konal galavečer české právnické obce –
Právník roku. Vrcholem je vždy vstup jedné významné osobnosti do Právnické síně slávy za celoživotní přínos českému právu. V minulosti tam vstoupili například Pavel Rychetský, Otakar Motejl nebo bývalí ministři spravedlnosti a dlouholetí advokáti Dagmar Burešová a Karel Čermák. Čtrnáctým oceněným se
stal člen KDU-ČSL a bývalý předseda Senátu Petr Pithart. „Svatý Ivo, oroduj za nás. Právnický stav tvou přímluvu bude brzy
potřebovat ještě víc než dnes,“ řekl laureát ve své děkovné řeči.
„Pithartova právnická erudice a zkušenost jsou pro KDU-ČSL
inspirací a výzvou k následování. Právní stát je pilířem demokracie. Bez respektu k právu se neobejdeme. Autority a noblesní vzory jako on korigují současnou bouřlivou a populistickou
dobu,“ shrnul poslanec Marek Výborný.
(red)
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Štika z Havířova?
Na místopředsednické posty v KDU-ČSL
budou kandidovat noví lidé. Jejich prezentace se odehraje povětšinou až na
sjezdu v Brně. Jedním z nich je i Bohuslav Niemiec z Havířova. A co straně nabízí? „Aktivitu, akčnost, nebojácnost, touhu vítězit.“ Niemiec kandidoval ve volbách komunálních, krajských, parlamentních a vždy
se mu podařilo dosahovat lepších výsledků. Chce se zaměřit na komunikaci mezi předsednictvem a krajskými a komunálními politiky, na vnitřní život strany. Je mu 37 let, je ženatý, má dvě děti. Vystudoval Stavební fakultu Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě. Po studiu pracoval jedenáct let jako učitel odborných
předmětů SPŠ stavební v Havířově. V roce 2016 se stal radním Havířova a po komunálních volbách 2018 náměstkem primátora pro
investice a chytré město.
Prezentaci kandidátů na předsedu KDU-ČSL čtěte na str. 9–12

Vodňany i Budějovice úspěšné
Vojtěch Navrátil se ve svém komentáři („Jak vlastně pro
KDU-ČSL dopadly komunální a senátní volby?“ NH, prosinec 2018) zamýšlí nad výsledky komunálních voleb z hlediska volební geograﬁe. Pozornost věnuje i jižním Čechám.
Mnohé, co říká, je pravda, např. třetí neúspěšný pokus o návrat do zastupitelstva Strakonic. Jedna nepřesnost ale rozčílila lidovce ve Vodňanech. V článku se říká, že je postihla výrazná marginalizace, neboť v „temném“ roce 2010 zde
vyhráli a obsadili vedoucí posty na radnici, zatímco loni
získali jen dva mandáty. Komunální volby ve Vodňanech
v roce 2010 však nevyhrála samostatná KDU-ČSL, nýbrž
sdružení „Vodňany pro změnu“, spojující KDU-ČSL a nezávislé kandidáty z řad místních osobností. Na stejné kandidátce byli vodňanští lidovci i o čtyři roky později. V roce
2018 se rozhodly pro samostatný postup jak KDU-ČSL, tak
nezávislé uskupení „Vodňany pro změnu“. Obě kandidátky vůči sobě nevystupovaly nepřátelsky a po volbách jsou
součástí vládnoucí koalice ve městě. KDU-ČSL získala v říjnu 2018 11,39 % a dva mandáty v zastupitelstvu, což je jen
o 2 % a 1 mandát méně než při poslední samostatné kandidatuře v roce 2006. Je to úspěch, nebo není? Já mluvím
o úspěchu. Slova o „výrazné marginalizaci“ neobstojí.
Vladimír Hanáček
politolog, předseda OV KDU-ČSL Strakonice
V prosincovém vydání NH byl také chybně uveden výsledek komunálních voleb v Českých Budějovicích. KDU-ČSL zde kandidovala dvakrát. Samostatně nezískala žádný mandát. V koalici s TOP 09 uspěla a nyní má 2 zastupitele. Za obě nepřesnosti se všem dotčeným omlouvám. Pavel Mareš, šéfredaktor

Výherci soutěže
Správně vyluštili a 50 vánočních písní
„Zpívání u jesliček“ získávají tito čtenáři
NH: Jana Klubalová z Pelhřimova, Martin
a Marie Bernáthovi z Brna a Miroslav Miler
z Prahy. Blahopřejeme!
(red)

Naše číslo účtu: 2001210359/0800

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

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY

Být předsedou byla služba,
kříž, radost i privilegium
Milé sestry, vážení bratři,
je to už více než osm let, co jsem vás na tomto místě začal oslovovat
jako předseda strany. Osm let předsednictví, osm let úvodníků. V naší
stoleté historii je to jen epizoda, v mém životě jde ale o podstatnou část.
Děkuji vám všem za možnost této služby, kříže a radosti. Kdo z nás
by si v roce 2010 pomyslel, že v této funkci budu déle než legendární
Josef Lux. Jak to v životě bývá, všechno má svůj čas. A tak jsem se
už před mnoha měsíci rozhodl, že už na předsedu KDU-ČSL nebudu
kandidovat. Své rozhodnutí jsem ohlásil na Celostátním výboru i na
Celostátní konferenci dříve, než byly uzavřeny volební místnosti,
v nichž jsem se ucházel o důvěru voličů ve svém rodném okrsku. Ani
kdybych tehdy vyhrál, už bych na předsedu nekandidoval.

Na KDU-ČSL mi záleží
– proto ve vhodný čas odcházím
Vím, že je nezvyklé, a to nejen v naší straně, aby předseda dokončil
mandát a dál nekandidoval. Myslím, že právě teď nastala ta nejlepší chvíle. Sněmovní volby jsou daleko, KDU-ČSL je v opozici, slavíme 100 let od svého založení.
Vás, věrné čtenáře Nového HLASu, jistě zajímají konkrétní důvody,
proč nekandiduji. Zde jsou.
1. Je to zejména kvůli rodině. Manželka byla na tři děti, jimž je 6, 4
a 2 roky, v podstatě sama a já jsem jí slíbil, že svou veřejnou službu
přesunu více domů. Vidím v tomto okamžiku jako nutnost být více
s rodinou. Své politické straně jsem myslím odvedl a obětoval hodně.
2. Po letech ve vrcholné politice jsem poněkud unaven. Už nemám
tu počáteční dravost, elán a energii, které strana potřebuje. Na
KDU-ČSL mi opravdu záleží, chci její dobro, a bude proto správné,
když dostane novou krev do žil.
3. Bratři a sestry, až na posledním místě je důvodem též moje zdraví.
Na můj politický výkon má nemoc neměla a nemá zásadní vliv
a vždy se dost divím, jak někteří novináři, ale i straníci zasvěceně
komentují můj zdravotní stav. Pro mnoho politiků a novinářů je
asi nepochopitelné, že by člověk sám od sebe, „bez příčiny“, bez
nějakého pokud možno pikantního důvodu opustil funkci. Je
jasným předsudkem, že „za tím musí být něco jiného“ než něco
„tak banálního“, jako je rodina a soudné zhodnocení vlastních
sil. A tak zmiňují moji chorobu.

Jistě: být předsedou parlamentní strany je velmi stresující. Na zdraví
to nepřidá nikomu, ani zdravému, ani nemocnému. Osobně potřebuji po těch letech zvolnit. Politika mě stále hodně baví, ale opravdu
pro mě není droga.

Jaký dárek pro nového
předsedu KDU-ČSL?
A teď malý oslí můstek k aktuálním událostem. Chci ve svém posledním úvodníku pro Nový HLAS vyslovit jedno přání. Nejlepším dárkem pro nového předsedu KDU-ČSL (ale i pro toho odcházejícího)
bude úspěch naší strany v květnových volbách do Evropského parlamentu.
Před pěti lety jsme právě díky vám, našim členům a sympatizantům, dokázali v evropských volbách dosáhnout historicky nejlepšího
výsledku. Bezmála 10 % a tři europoslanci jsou pro nás dnes vysokou laťkou. Pojďme ten krásný úspěch zopakovat. Záleží opravdu
hrozně moc na každém hlase. Při nízké volební účasti má každý získaný hlas třikrát, ne-li čtyřikrát větší cenu.
A tak vás prosím, přijďte a vezměte všechny, kdo chtějí podpořit
jedinou proevropskou konzervativní stranu! KDU-ČSL se nespojila s liberálními stranami TOP 09 a STAN. V našem úsilí nás ovšem
podporují SNK-ED, Konzervativní strana, Koruna česká a Sdružení
pro Místní Správu.
Je třeba, aby křesťanské hodnoty v Evropské unii reprezentovali
opravdu ti, kteří vědí, co to znamená!
Ještě jednou děkuji za privilegium být vaším předsedou. Opravdu
upřímně za to děkuji. Politiku neopouštím a naši stranu už vůbec
ne. Bůh žehnej KDU-ČSL!

Zdař Bůh!
S úctou
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA
předseda KDU-ČSL
poslanec Parlamentu ČR
zastupitel Náchoda a Královéhradeckého kraje
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KDU-ČSL zastřeší
české konzervativce
5. 2. / V květnových volbách do Evropského parlamentu jde
KDU-ČSL spolu s několika menšími konzervativními uskupeními – s SNK-ED, Korunou Českou, Nestraníky a Konzervativní
stranou. Podporu jsme získali i od desítek regionálních stran
a hnutí. Lidovci tak zastřeší proevropskou konzervativní kandidátku.
„Nechceme tříštit hlasy,“ osvětlil po jednání Celostátního výboru
KDU-ČSL hlavní motiv společného postupu 1. místopředseda
strany Marian Jurečka. První trojici kandidátů tvoří europoslanci Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský a Michaela Šojdrová.
8. místo nově zaujala nestranička Nina Nováková, 16. Jiří Witzany
(SNK-ED), 18. Petr Krátký (Koruna Česká), 20. Zdeňka Rybová
(Konzervativní strana) a 23. Lukáš Vermach (Sdružení Pro Místní
Správu). A co strany spojuje? „Jednoznačně konzervativní a proevropský politický program,“ říká lidovecký lídr Pavel Svoboda.

Hájíme konzervativní hodnoty
Média a někteří vrcholní politici TOP 09 a STAN však přesto
KDU-ČSL vnucovali společnou evropskou kandidátku. V politice jsou ovšem zásadní ideje a v té evropské obzvlášť. KDU-ČSL
chce integrovat zdravě konzervativní proudy v naší společnosti.
Spojenectvím s TOP 09 pod vedením J. Pospíšila a se STAN pod
vedením S. Polčáka bychom pouze posílili proud liberální a zčásti
levicový. KDU-ČSL se rozhodla jít vlastní cestou ze 3 důvodů.

1. Odlišný pohled na svět

1. Pavel Svoboda
2. Tomáš Zdechovský
3. Michaela Šojdrová
4. Jaroslav Suchý
5. Ondřej Benešík
6. František Talíř
7. Lukáš Curylo
8. Nina Nováková
9. Eduard Hulicius
10. Hayato Okamura
11. Lukáš Pachta
12. Pavel Kopeček

13. Eva Šillerová
14. Petr Vysloužil
15. Josef Ulrich
16. Jiří Witzany
17. Jan Málek
18. Petr Krátký
19. Markéta Filipová
20. Zdeňka Rybová
21. Miloš Pešek
22. Rudolf Havelka
23. Lukáš Vermach
24. David Surý
25. Hana Bellová
26. Vojtěch Marek
27. Jan Borguĺa
28. Daniel Herman

Takovou Evropu
chcete i Vy!
Evropa bezpečná a spravedlivá!
• Budeme řešit migraci tam, kde vzniká.
• Hájíme pronásledované křesťany ve světě.
• Bojujeme proti dezinformacím z Ruska.

Efektivnější a štíhlejší EU!
• Zrušme pravidelné stěhování Evropského parlamentu.
• Ulehčíme administrativu unijních programů.
• Navrhneme snížení počtu úředníků.

KDU-ČSL je jediná česká opravdu proevropská konzervativní
strana. Vidíme to i na hlasování v Evropském parlamentu. Už teď
mají zástupci STAN a TOP 09 na řadu věcí jiný názor než europoslanci KDU-ČSL. Podpořili např. přijetí Istanbulské úmluvy, kterou KDU-ČSL dlouhodobě odmítá. STAN se zase spojil se Stranou
zelených a stal se ještě liberálnějším.

Evropa, které záleží na rodině!

2. Nemást voliče

Evropa konkurenceschopná
a technologicky vyspělá!

Voliče je třeba sjednocovat, a ne uvádět do rozpaků. Ukazuje se
opakovaně, že pro mnoho příznivců STAN a TOP 09 je KDU-ČSL
nepřijatelná právě kvůli konzervativním hodnotám a názorům.
Liberálním stranám a koalicím nemůžou konzervativní lidovci
přinést nic navíc. Spíše naopak. Proto jsme se poctivě spojili se
stranami, které jsou nám hodnotově blízké.

• Podpoříme dostupné bydlení pro ohrožené skupiny
z evropských strukturálních fondů.
• Podpoříme programy na lepší skloubení rodinného
a profesního života.
• Prorodinná politika zůstane v rukou členských států.

• Chceme rovnoprávnou ochranu spotřebitelů a soukromí.
• Podpoříme odpovědné využívání digitálních kapacit,
umělé inteligence a technologie blockchain
(decentralizované databáze záznamů chráněné proti
neoprávněným zásahům zvnějšku).

3. Energie a silný program

Evropa zdravá, s dobrou kvalitou života!

KDU-ČSL chce bezpečnou a spravedlivou Evropu postavenou na
křesťanských základech. Máme silný program založený na konzervativních hodnotách. Spojení s liberály by tento program oslabilo.
Proto jsme dali dohromady kandidátku, pro niž je určující stejná
programová vize a chuť měnit věci k lepšímu. (red NH; kdu.cz)

• Zemědělská a ekologická politika musí být efektivní,
dlouhodobě udržitelná a ekonomická.
• Dokončíme boj proti dvojí kvalitě potravin a zboží a proti
střídání letního a zimního času.
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Kandidátní listina
do Evropského
parlamentu

E V R O P S K É PA RT N E R S T V Í

Jaký je rozdíl mezi spojenci a partnery
ZAHRANIČNĚ POLITICKÉ GLOSY ONDŘEJE BENEŠÍKA

Ondřej Benešík řeší s vyjednavačem
EU Michelem Barnierem brexit.

Jeden aforismus říká, že s partnerem sdílíme společné zájmy, zatímco se spojencem sdílíme nejen zájmy, ale i hodnoty.
Hodnotová politika nikoho nevylučuje,
a jak říkal Masaryk, láska k vlasti se nedokazuje nenávistí k jiným zemím. KDUČSL tedy není proti spolupráci s problematickými zeměmi, jako je Čína a Rusko.
Nesmíme ale zaměňovat spojence a partnery. A nesmíme vyprodávat své hodnoty.
Naši spojenci jsou v NATO a EU, Rusko
a Čína mohou být maximálně partnery.

Zahraniční politika je klíčová
Zahraniční politika, především ta unijní,
má i vnitropolitický přesah. To, jak
dopadne vyjednávání o víceletém ﬁnančním rámci EU (2021–2027), bude mít
zcela konkrétní dopady na Českou republiku, na naši ekonomiku, včetně sociál-

ních aspektů. Tento fakt prolínání vnitřní
a evropské politiky bude nadále narůstat. V západoevropských zemích je tomu
tak již dávno. Například v Německu jsou
nyní – a budou i po celou dobu funkčního období stávající vlády – zahraniční
a evropská politika jednou z hlavních
„bojových linií“ mezi CDU a SPD.

Bezpečnostní výzvy dneška
KDU-ČSL vždycky dbala na zajištění
bezpečnosti občanů České republiky.
Intenzivně se nyní věnuji dalšímu formování unijní bezpečnostní a obranné politiky. Bezpečnosti je dnes v Evropě věnována velká pozornost, včetně významného
nárůstu ﬁnančních prostředků. Stručně:
odpovědí na současné globální bezpečnostní výzvy (Rusko, Čína, Severní Korea,
Irán, terorismus) pro mě není žádná „strategická autonomie Evropy“. Naopak,
odpovědí musí být ještě větší soudržnost
Evropy a Spojených států amerických.

Nejistoty kolem brexitu
Situace s odchodem Velké Británie z EU je
nepřehledná a nejistá. Nikdo přesně neví,
jak to celé dopadne. Je to především problém Velké Británie, přesněji řečeno zdej-

„Jsem vlastenec a Evropan“
Čím je pro mě evropanství? Často
narážíme na slova evropanství, proevropský, protievropský, euroskeptický apod. Je na místě ptát se, co to
znamená.
1. Evropanství je především vědomí, že
mou osobnost formuje nejen místo, kde
žiju, nejen příslušnost k mému státu,
jazyku a kultuře, ale že jako Evropan
mám společné rysy a zájmy se všemi
dalšími lidmi, kteří na tomto kontinentu
žijí. My Evropané to často zpochybňujeme, ale každý pouliční prodavač v Jižní
Americe vám evropanství vysvětlí ve
dvou větách. Přes všechny nedostatky
je Evropa místem, kde se podařilo nejlépe naplnit ideál křesťanské úcty k jednotlivci. Naše sociální standardy nedovolí jednotlivcům padnout hluboko na

dno jako například v USA. Máme kvalitní zdravotní zabezpečení a také odlišné
kulturní cítění. Evropa je vedle lokálního
patriotismu a českého vlastenectví součástí mé identity.
2. Evropanství a vlastenectví je protikladem k nacionalismu a izolacionismu.
Jiné země a jejich obyvatelé jsou pro mě
partnery, někdy konkurenty, ale nikdy
nepřáteli. Což neznamená nutně souhlasit se všemi režimy, které po Evropě
panují. Vlastenectví se v rámci evropanství otevírá k dialogu. Naopak nacionalismus vede k izolaci, k omezování prostoru pro vzájemné poznávání a dialog;
to vede ke konﬂiktům a válkám.
3. Až poté pro mě evropanství znamená
identifikovat se s projektem evropské integrace, dnes představované
Evropskou unií. Zde je prostor pro růz-

ších hlavních politických stran. Britská
politická scéna ve své většině ví, co nechce.
Ale neví, co chce. A to je problém. Hlavní
strany si berou brexit a tím pádem i EU
a Českou republiku jako rukojmí. Británie
by se měla sjednotit a snažit se dohodnout
se zbytkem Evropy. Na druhou stranu jsem
rád, že jsme v Poslanecké sněmovně jednohlasně podpořili český zákon, kterým
se řeší práva Britů po tzv. tvrdém brexitu.
Je to ukázka toho, že v důležitých věcech
se musí národní zájem upřednostnit nad
stranickými zájmy. To přeji i Velké Británii,
respektive jejím klíčovým politikům.

Chcete mě?
Evropské agendě se věnuji na komunální, krajské i celostátní úrovni. Jako
předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti se pátým rokem podílím
na tvorbě národních stanovisek k evropské legislativě. Jako místopředseda strany
mám odpovědnost za vedení Zahraniční
komise KDU-ČSL a za formulování základního zahraničně politického programu.
Chci v této práci pokračovat, a proto
se budu znovu ucházet o pozici místopředsedy strany.
Ondřej Benešík
poslanec a místopředseda KDU-ČSL

nou míru identiﬁkace a pragmatismu.
Někdo může chtít euro a jiný nikoliv.
Někdo podporuje evropskou obrannou spolupráci a jiný ji zavrhuje. Opět
je třeba hlídat, abychom nesměřovali
k nacionalismu. Víme, že prožíváme sen
Danta Alighieriho, Victora Huga, Jiřího
z Poděbrad nebo prezidenta Masaryka.
Víme, že 70 let míru v Evropě, míru, který
je základem prosperity, není náhoda, ale
důsledek nové metody spolupráce mezi
jednotlivými státy. Tato evropská spolupráce potřebuje neustále zlepšovat,
reformovat a vracet k původním křesťanskodemokratickým východiskům.
Realistickou alternativu k ní nemáme.

Pavel Svoboda
europoslanec a lídr
kandidátky KDU-ČSL
do evropských voleb
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CÍRKEVNÍ RESTITUCE

Útok na církve i na právní jistoty
■ 23. 1. / Sto šest poslanců ANO, ČSSD, SPD-Tomio Okamura a KSČM schválilo ve
Sněmovně návrh zákona o zdanění církevních restitucí. Zdanění náhrad bylo jednou
z podmínek KSČM pro toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD. Spor nejspíš skončí u Ústavního soudu.

Opět kradou!
Komunisté ve spolupráci s ČSSD a ANO se
vrátili do roku 1948 a opět kradou! Je to
stejné, jako když vám někdo ukradne auto,
jeho používáním na něm vydělává, po letech používání ho zničí, nemůže vám ho
vrátit. Tak vám za něj dá peníze a ty vám
ještě zdaní. Věřím v Ústavní soud.
Marian Jurečka

Nespravedlnost
Je to jedna velká nespravedlnost! Federaci židovských obcí sebrali majetek nejprve
nacisté, pak komunisté a teď se jim bude
znovu danit to, co se jim má vrátit? Zákon
je úlitbou komunistům. Českou republiku
to poškozuje, vládu to dostane před Ústavní soud, možná před mezinárodní arbitráž. Co udělala česká vláda, je hanebnost.
Jan Bartošek

Tady zapustilo kořeny křesťanství.
Pramen potoka Brusnice, Benediktinské
arciopatství v Břevnově.
Senátoři KDU-ČSL při chvilce ztišení.

Výstižně celé dění okomentoval právník
Jakub Kříž, který řekl, že Sněmovna rezignovala „na základní atributy právního
státu, jakými jsou zásady právní jistoty,
ochrany legitimního očekávání nebo dodržování smluv.“ Kněz a vysokoškolský pedagog Tomáš Petráček, který má na starosti blahořečení kněze Josefa Toufara, lakonicky připomněl: „Chtějí-li pořád přepočítávat tzv. církevní restituce, pak za zničené osudy, vraždy a věznění, internace
a šikany stovek a tisíců kněží, řeholnic, vě-

Prolomení
právních jistot
řících laiků a jejich dětí, co nemohly studovat, by se komunisté nedoplatili.“ Širší souvislosti připomněl i biskup a moderátor demonstrací v listopadu 89 Václav
Malý: „Komunisté zvedají hlavu a drží vládu v šachu. Zpupně si určují, co chtějí prosadit. Vláda lavíruje mezi reálnými možnostmi s ohledem na budoucnost a sociálním podbízením. Třicet let po listopadu je
to varující. Pokrčit rameny a mávnout rukou není řešením.“
A jak se vyjadřovali politici KDU-ČSL?

Ne „zdanění“, ale konfiskace
Za bezpráví a smutný příklad právní nejistoty považují návrh na zdanění církevních restitucí senátoři klubu
KDU-ČSL a nezávislí. Klub již pracuje
na ústavní žalobě.
„Návrhem zákona se zavádí bezpříkladná
právní nejistota. Jak mají lidé věřit státu,
když se takto porušují podepsané smlouvy? Teď jde o zdanění restitucí. O koho půjde příště?“ ptá se předseda senátorského
klubu Petr Šilar a vysvětluje: „U restitucí církevního majetku je stát dlužníkem.
Jestli se nyní snaží tlačit na změnu smluvních podmínek mocenským způsobem,
příčí se to duchu demokratického vládnu-
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tí. Finanční náhrady církvím nejsou darem
nebo příjmem. Jde o ﬁnanční kompenzaci
za majetek, který už neexistuje nebo nemůže být církvím vrácen.“
„Tuto právní nejistotu je třeba zastavit. Je
to právní hazard,“ zdůrazňuje Anna Hubáčková, místopředsedkyně senátorského klubu. Důležitou okolnost připomíná
i 1. místopředsedkyně senátorského klubu Šárka Jelínková: „Finanční náhrada
už byla ze zákona zaúčtována a přiznána v roce 2013. Daňové přiznání celkové
částky proběhlo. V současné době není co
danit! Návrh zákona kulhá na obě nohy.
Danění by nebylo ničím jiným než novou
konﬁskací!

Nestoudné výroky poslance Grebeníčka,
nepochopení průběhu pozemkových reforem před rokem 1948, pošpinění památky všech obětí komunistické zvůle. Zaznělo mnohé. Fakticky se ale církve staly rukojmím politických obchodů ANO s KSČM,
potažmo s ČSSD a SPD. Komunistický návrh prolamuje právní jistoty a předvídatelnost práva. Jde o protiústavní krok. KDUČSL se podílí na přípravě ústavních stížností v Poslanecké sněmovně i v Senátu.
Marek Výborný

CÍRKVE A OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Statečný Bohumil Stašek
„Vlast nikdy neopustíme, nezradíme a až do
posledního tlukotu srdce milovat budeme!“

Drzost komunistů nezná mezí. Drží vládu ANO a ČSSD a s SPD Tomia Okamury
prohlasovali zdanění majetkových náhrad
církví. Zdanit ukradenou věc je nemravné.
Ale nezůstalo jen u toho. Předseda KSČM
Vojtěch Filip totiž prohlásil: „Katolická církev nikdy nebyla národní církví. Vždycky
se postavila proti českému národu. Ať to
bylo v době pobělohorské, při vyhnání Jana
Amose Komenského či za 1. i 2. světové války“ (Aktuálně.cz, video z 23. 1. 2019).
O chrabrosti a utrpení církevních představitelů za 2. světové války už bylo napsáno mnoho. Pro člena KDU-ČSL je jedním
z nejzářnějších příkladů osobnost Mons.
Bohumila Staška, poslance a předsedy ČSL
v Čechách. Když byly v říjnu 1938 zabrány

Sudety, při svěcení kostela v Rokycanech
hřímal: „Jaký bude úkol nás českých kněží
v našem národním neštěstí a v těžkých dobách, jež snad, nedej Bůh, ještě nás čekají?
Budeme proroky českého národa! Neumlčí nás, půjdeme na kazatelny i do žalářů!“
Na jeho podnět se hl. m. Praha rozhodlo
uložit z Litoměřic přenesené ostatky básníka Máchy na Vyšehrad. Staškova činnost
vyvrcholila vlasteneckým kázáním na pouti u sv. Vavřinečka poblíž Domažlic 13. srpna 1939, jíž se zúčastnilo 120 tisíc poutníků. Stašek vedl přísahu shromážděného
lidu: „Že vlast nikdy neopustíme, nezradíme a až do posledního tlukotu srdce milovat budeme!“ I když se mohl zachránit
útěkem do zahraničí, zůstal, přesvědčen
o tom, že „někteří z vedoucích mají být připraveni na oběť a být lidu, na nějž čeká hořký kalich, alespoň příkladem v utrpení.“
Zatčen byl v Českoslovanské akciové tiskárně, kterou vybudoval, 1. září 1939. Po věznění na Pankráci byl převezen do koncentračního tábora v Oranienburgu, po ročním
věznění pak do Dachau, kde přišel o pravé
oko a kde byl vězněn až do osvobození tábora americkou armádou. Stašek byl ušlechtilým vlastencem. A nebyl jediný, kdo zůstal

zářným příkladem lásky k vlasti a národu
v těžkých dobách. Nenechme si od komunistů líbit falešný výklad dějin v roce 30. výročí sametové revoluce. S hrdostí se hlasme
k osobnostem, jako byl Stašek. Máme jich
v dějinách naší stoleté strany dost!
Jiří Mihola
poslanec

Známe dobře činnost charit a diakonií?
Komunistům se nelíbí odluka církví od státu. Ztratili by tak možnost kontrolovat významnou a nezávislou instituci. Málokdo,
i hodně věřících, ví, jak rozsáhlé dílo Charita ČR nebo Diakonie ČCE provozují. 1. místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka to
připomněl v lednovém dopise kněžím svého regionu:
„Je důležité, abychom uměli lidem připomínat a vysvětlovat na konkrétních příkladech přínos církve nejen v oblasti duchovní, ale i sociální, zdravotní, vzdělávací atd. Veřejnost neví, že Charita ČR poskytuje služby celkem 1,3 milionu lidí v naší
zemi. Je 2. největším poskytovatelem sociálních, zdravotních, terénních a konzultačních služeb po státu. Provozuje 72 poraden sociálního poradenství; 373 služeb
sociální péče pro více než 27 500 uživatelů, z toho 48 domů pro seniory, 128 pečovatelských terénních služeb pro více než
18 000 uživatelů. Provozuje 77 hospiců

pro více než 3200 uživatelů; 381 služeb
sociální prevence pro více než 45 000 uživatelů, z toho 27 nocleháren pro více než
4000 uživatelů nebo 52 sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.
Celkem ošetřovatelé vykonali 1 456 871
evidovaných návštěv v rámci domácí
zdravotní péče. Azylové domy pro matky/otce s dětmi v tísni poskytují útočiště téměř 1200 rodinám. Jen za rok 2017

charitní sestry doprovodily 1363 umírajících. Charita provozuje 53 dobrovolnických
center, 89 charitních
šatníků a 11 skladů použitého nábytku, 13 klubů pro seniory
a 9 projektů pro pomoc vězňům. V rámci Charity za rok 2017 působilo 69 841
dobrovolníků, kteří jí dohromady věnovali 360 639 hodin svého času (41,2 let).
Tříkrálová sbírka dokázala nasbírat pro
potřebné 114 199 517 Kč. Charita se podílí i na pomoci v zahraničí: v Iráku, Mongolsku, Kambodži, Moldavsku, Zambii,
Ugandě, Gruzii, Bělorusku, Bolívii, Bulharsku, Ekvádoru, Etiopii, na Filipínách,
Haiti, v Indii, Jižním Súdánu, Jordánsku,
Kongu, Kosovu, Libanonu, Nepálu, Nigérii, Palestině, Paraguayi, Peru, Rumunsku,
Sýrii, na Ukrajině a v Zimbabwe.“
(red)
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NAŠI POSLANCI

Ctíme kořeny evropské kultury
KDU-ČSL jasně odmítá ideologii multikulturalismu, která se pod falešnou rouškou tolerance dostala ve školství skoro
do všeho. V minulém volebním období
byla zásluhou Niny Novákové předložena novela školského zákona, která na
tento neutěšený stav reagovala. A neprošla, protože se proti ní postavila ministryně
Valachová. Nyní tuto novelu ve Sněmovně
předkládáme znovu. Je pod ní podepsáno
34 poslanců napříč kluby. Nepřipojili se
jen komunisté, Piráti a STAN. Všichni
poslanci KDU-ČSL tuto novelu naopak
podepsali.

Osvojujme si skutečné
evropské hodnoty
Přihlašujeme se zde jasně k antickým,
židovským a křesťanským kulturním

kořenům Evropy i k tradici humanismu.
Chceme tím dát najevo protiváhu k multikulturalismu. I když jde jen o preambuli,
je to důležité. Žáci a studenti si mají osvojit
evropské kulturní hodnoty a tradici humanismu vycházející z antického a židovskokřesťanského kulturního odkazu. Za jejich
uchování neseme všichni odpovědnost.
Aktuální je to zvláště teď, před volbami do
Evropského parlamentu. Evropa stále více
ztrácí svoji duši a míchá všechno možné,
popírá vlastní identitu a kořeny, místo aby
je zdůrazňovala. Nesmíme být cizincem
ve vlastní kultuře. Cesta k vzájemnému
pochopení není ani v multikulturalismu,
ani v synkretismu. Jen tehdy, když člověk
dobře porozumí vlastní historii a kultuře,
má předpoklady k tomu, aby byl tolerantní
k ostatním kulturám, menšinám a náboženstvím.

Důstojné důchody i pro mámy!
Foto: Eva Hobzová

něná. Sama jsem od svého okolí slýchávala:
„No jo, ty jsi doma, to se máš.“ Přeloženo:
„Nechodíš do práce, jsi JENOM doma
s dětmi, piješ si kafíčka, NIC neděláš a my,
co chodíme do práce, na tebe vlastně vyděláváme.“ Tomu, kdo nikdy nebyl mámou,
se to takhle může jevit, ale reálně jste po
několika letech v domácnosti s dětmi vyčerpaní a máte jedinou touhu: klid a spánek.
Jak ráda bych si to tenkrát vyměnila za roli
ženy v pracovním procesu, která si odpracuje osm hodin a je společností ceněna za
to, že chodí do práce.

Spokojené rodiny?
Více času, více peněz

Výchova dětí je nejdůležitější a nejsmysluplnější prací rodičů a zejména maminek,
které s dětmi tráví přecejen více času než
otcové, především v prvních letech života.
Sama jsem byla s našimi šesti dětmi osmnáct let na tzv. rodičovské dovolené. Vím,
že to není žádná dovolená, ale naopak
služba 24 hodin denně.
Máma na této „dovolené“ zvládne několik profesí najednou. Je kuchařka, ošetřovatelka, pečovatelka, řidička, ekonomka,
učitelka, pradlena, švadlena, uklízečka,
manažerka. A přesto je společností nedoce-
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Ocenění maminek od společnosti je nedostatečné po morální i ﬁnanční stránce.
Dnešní důchody žen jsou průměrně
o 2000 Kč nižší než důchody mužů, protože tzv. náhradní doba pojištění, po kterou byly ženy na rodičovské, je ohodnocena méně než doba, kdy jsou v práci.
Ženy tak jsou trestány nižším ﬁnančním
ohodnocením, přestože dělaly tu nejdůležitější práci: vychovávaly příští generaci.
KDU-ČSL proto navrhla, aby se ženám,
které vychovaly děti, přidalo k důchodu
500 Kč za každé dítě, a to při splnění
potřebné doby pojištění (35 let). Návrh
sice ve Sněmovně neprošel, ale my jej
předložíme znovu, současně s návrhem

Jiří Mihola
místopředseda poslaneckého
klubu KDU-ČSL

na dřívější odchod do důchodu u žen,
a to o 1 rok za každé dítě. Věk odchodu
žen do důchodu se během pár let ustálí
na 65 letech a KDU-ČSL nechce ženy
matky touto hranicí trestat za to, že kromě
práce pro společnost ještě vychovávaly
děti. Prodlužuje se nám i věk mužů a žen
a dnešní čerství důchodci jsou tzv. „sendvičovou generací,“ kdy na jedné straně mají
vnoučata a přitom se ještě starají o své
nemohoucí rodiče. Dřívější odchod žen
matek do důchodu by pomohl mladým,
kteří by nemuseli shánět chůvy pro své
děti, a byl by pomocí pro stárnoucí seniory,
kteří by mohli počítat alespoň se základní
pomocí od svých dětí, čerstvých důchodců.
Darovali bychom ženám matkám ﬁnanční
ocenění i potřebný čas pro rodinu, děti,
vnoučata. Dobře říká Matka Tereza, že
„svět je dnes úplně převrácený a tolik
utrpení je tu proto, že je tak málo lásky
v domovech a v rodinném životě. Nemáme
čas pro své děti, nemáme čas na sebe
navzájem, není čas, abychom se těšili
jeden z druhého.“ KDU-ČSL za 100 let
neztratila nic ze svého programu prorodinné politiky. Téma žen matek a komplexní podpory rodiny je pro nás stěžejním nyní a bude věřím i nadále.

Pavla Golasowská
poslankyně
za Moravskoslezský kraj

SJEZD KDU-ČSL

Síla pro budoucnost
„Pro nás jako stranu se stoletou tradicí je
velmi důležité, abychom si do nové stovky
vybrali předsedu, který bude skutečně tím,
kdo bude zosobňovat naše hodnoty, náš
program i naši vizi. Jsem přesvědčen, že
se ukáže, že KDU-ČSL není jenom strana
s historií, ale i s budoucností.“
Pavel Bělobrádek

Nový formát:
VEŘEJNÉ DEBATY
KDU-ČSL přinesla do českého politického
života novinku: veřejné debaty kandidátů na předsedu. Jan Bartošek, Marian
Jurečka a Marek Výborný se představili
nejprve před stranickým publikem v Brně
v hotelu Voroněž 18. února. Obdobnou
debatu ve stejném složení zažila širší
veřejnost 25. února v Praze v divadle
Minor. Debaty byly interaktivní, audio-

Bude po sjezdu jasněji?
Od sjezdu KDU-ČSL v Brně se čeká, že
vnese do strany nový vítr, omlazení značky
KDU-ČSL, novou energii či chytré impulsy.
Nastane to? Nic z toho není automatické!
Všichni tři kandidáti, Jan Bartošek,
Marian Jurečka i Marek Výborný, nabízejí jen práci. Jen pot a slzy, a ne „leháro“.
Hojně navštívené a sledované debaty kandidátů v Brně a Praze ukázaly, že mezi
kandidáty nejsou valné programové rozdíly. Dobré vysvědčení pro odcházejícího
předsedu Pavla Bělobrádka. Předá svému
nástupci programově sevřenou, ne vykloubenou stranu. KDU-ČSL jako konzervativní strana se silným prorodinným a sociálním akcentem se tak může soustředit na
plnění denní agendy a na intenzivnější
mediální politiku.
Sjezd nejspíše přinese mírnou obměnu
v nižších patrech lidové strany. Hlásí se
noví zájemci a nové zájemkyně o pozice
místopředsedů. V krajích i okresech se
obměňují předsednictva. Zdravý organismus oživuje evoluce. A co ho zabíjí?
Extrémy, tedy přílišná stagnace i revoluce.
Léta si vedoucí představitelé KDU-ČSL
kladou otázku, proč strana s tak silným
místním zakotvením, jako je KDU-ČSL,
není úspěšnější v takzvané velké politice.
Dovolím si nabídnout dílčí a přízemní
odpovědi.

Volíme předsedu!
vizuální show byla přenášena na velkoformátovou obrazovku. Po krátkém
úvodním videu jednotlivých kandidátů
následovaly dotazy moderátorky Kateřiny
Regendové, publika i ze sociálních sítí.

V Praze do debaty vstoupili i novináři
z TV Blesk, Televize Seznam a z Aktuálně.
cz. Obdobné debaty se konají v Německu,
Rakousku a v USA při prezidentské volbě.
(red)

a) Komunální angažmá je náročné, ale
člověk jím neztrácí kontakt s rodinou.
A mnohým z nás se prostě do „nejisté
sezóny“ ve „vyšších sférách“, kde to
hodně fouká, nechce.
b) Dělat politiku na celostátní úrovni vyžaduje úplně jiný management než komunální politika v tisícové, pěti- i dvacetitisícové obci. Jiný management časový,
věcný, programový, mediální. Budování
týmové souhry, péče o pracovité kolegy,
koncentrace, dravost, inteligence. Klid,
nezbrklé reakce, přemýšlení šachisty.
Je třeba si přiznat, že i když nás lidé
chválí za umírněnost, s profesionalizací našich politických a mediálních
postupů to není vždycky ideální.

c) Odchází nám silná generace mužů
a žen, kteří do lidové strany vstupovali
v roce 1968, když jim bylo kolem třiceti.
Postupně přicházejí a mají chuť pracovat
lidé noví. Je otázka, jestli jim vždycky
dokážeme nabídnout plodné prostředí.
Nebo jen schůze a v tom horším případě
zabývání se námi samými, bez nabídky
vyjít s dobrým programem mezi lidi.
100 let je za námi, a dá-li Bůh, určitě
nějaká léta před námi. Tahle strana je
strom se zdravými kořeny. Snad se i v době
„klimatických politických změn“ budeme
umět starat o tento strom s péčí řádného
hospodáře.
Pavel Mareš
šéfredaktor Nového HLASu

Mlha nad Brnem. Na konci března bude jasno.
KDU-ČSL zvolí nového předsedu.

Foto: Miriam Kolářová
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P Ř E D S TAV U J E S E J A N B A R T O Š E K

Na počátku bylo slovo…
a po něm musí přijít práce
Úspěch je v otevřenosti: máme šikovné lidi, šikovné komunální
politiky, šikovné mladé lidi, šikovné ženy. Pracujme s nimi.
Politika není o vysezených místech na kandidátkách. Věnujme
se nadále a systematicky, se vší pracovitostí, tématům, která jsou
nám vlastní a ve kterých jsme úspěšní. Sociální politika, školství,
vzdělávání, prostě péče o druhé.
Dokážeme odpracovat neskutečné věci, ale pak výsledky své
práce necháme lehkomyslně ležet. A někdo jiný je buď zvedne,
nebo hodí do popelnice. To je velký luxus, který si nadále nemůžeme dovolit. Stejně tak si nemůžeme dovolit luxus přihlížení
tomu, jak svět běží vstříc digitální revoluci, a my stojíme u linek
v montovnách. Je to možná pohodlné, ale do budoucna neprozíravé a nebezpečné.
Jsme zemí bezpečnou, a to díky tomu, že jsme schopni nebezpečí identiﬁkovat a s hrozbami pracovat. Víme o nich a upozorňujeme na ně. Tyto hrozby nám zároveň ukazují, jak křehcí jako
společnost stále jsme. Nejsme ještě úplně sebevědomí, dokáže
námi leccos otřást. Neseme si navzdory třiceti letům svobody
stále ještě bolavé dědictví z dob komunistických pořádků. A není
to pouze neblahé dědictví minulosti, která zrelativizovala a pošpinila základní hodnoty. Jsou to i hrozby nové, se kterými se musíme
vyrovnávat. Ale ukazuje se, že to umíme. Že v jádru je to s námi
dobré. A na tom stavíme dále.
Ještě před oznámením kandidatury jsem přemýšlel, jakého předsedu bych si přál. Co bych chtěl, aby řekl, co by měl pojmenovat.
S tím, že jsem měl stále na mysli, v jak nepřehledné době žijeme
a jak si život někdy umíme sami pěkně zkomplikovat...

„S lidovou stranou jsou spojené dvě věci:
pořádek a prosperita.“
Zjistil jsem, že podobně to vnímá řada lidí okolo mě. Dokážeme
si situaci pojmenovat, víme, v čem je problém nebo potíž, ale stojíme vlastně stále na místě. Denně čteme množství vzletných teorií a výzev, ale postrádáme ten první krok, krok k akci.
Dokud si neuvědomíme, že práci za nás nikdo neudělá, nepohneme se z místa. Máme řadu možností, jak ovlivnit svět, ve kterém žijeme, stačí nebýt pasivní a odevzdaní. Žijeme společný příběh a byla by obrovská škoda se na konci ohlédnout a zjistit, že
jsme byli pouhými diváky.
Cítíme potřebu změny; zažitá pravidla přestávají platit, hodnoty
jsou zpochybňovány – ale zároveň je po nich hlad. Hodnoty dávají
našemu životu smysl a řád. A my je přece v sobě máme, přestaňme
se za ně stydět! Hodnoty jsou naším nejstarším dědictvím, platnou zkušeností, je moudré z nich čerpat. V křesťanských hodnotách je prosperita – lidská i ekonomická.
Nesmíme nadále zpochybňovat lidství a soucit, vlastnosti, které
jsou pro nás samozřejmé. Člověk a úcta k němu jsou jedním z klíčových stavebních kamenů úspěšné společnosti. Elitářství a uzavřenost zničily každou společnost, každé společenství.

„Hájíme jasné hodnoty a přinášíme vlastní řešení.“
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„Pro politiku je třeba pokora, sebereﬂexe
a respekt k partnerům.“
Přímo před očima máme jedinečný návod na to, jak uspět – podívejme se na rodinu. Na rodinu jako nositelku a pokračovatelku
hodnot v dalších a dalších generacích, jako jednotku, jejíž členové navzájem spolupracují a v jejíž smysl věří i přes těžkosti
každodenního života. Rodinu budeme vždycky chránit, nemáme
nic cennějšího.
Jsme předurčeni k úspěchu, jen se ho musíme přestat bát.
Takto bych si přál, aby nový předseda KDU-ČSL promlouval, aby
takto nahlížel na svět a aby v tomto duchu také a především pracoval. Práce je to, do čeho se musíme okamžitě vrhnout, jsme
již příliš teoretičtí a ﬁlozofující. Máme na to, být důrazným hlasem v Poslanecké sněmovně, v Senátu, v krajích i v regionech.
Být silní v Evropě.
Máme na to, být vidět mezi lidmi. Máme na to, být slyšet v médiích. Toho však nedosáhneme pouhým mluvením. Bez výsledků
práce není o čem mluvit a bez práce nejsou koláče. Máme propracovaný program, šikovné lidi, chuť!

„Jsem člověk do těžkých časů a neklidné doby.“
Cítíte-li to stejně jako já, bude mi ctí být Vaším předsedou. Sestry
a bratři, dejte mi prosím svůj hlas, není na co čekat.
Děkuji!
Váš Jan Bartošek
kandidát na předsedu

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

V KDU-ČSL
se má prolínat
tradiční i nové

1/ 2019

Jaroslav Šebek jako historik moderních
dějin dokáže v dnešní době identifikovat
obdobné situace a výzvy, jakým čelili naši
předchůdci. Propojováním přítomnosti
a minulosti je jeho erudice vzácná.

■ PAVEL MAREŠ
Rozhovor šéfredaktora Nového HLASu
s historikem Jaroslavem Šebkem
o omlazeném lidoveckém vedení, tradiční straně soutěžící s ideově nevyhraněnými hnutími a klasických hodnotách
i nových výzvách pro stoletou stranu.

• Březnový sjezd KDU-ČSL v Brně je
za dveřmi. Média hodnotí odcházejícího předsedu stylem „50 na 50“.
Omlazenému vedení se sice povedlo po
historickém neúspěchu vrátit KDU-ČSL
do Sněmovny, ale nepodařilo se vzdálit se kritickým 5 procentům voličské
důvěry. Ty do dění v lidové straně vidíš
lépe než jiní. Co se povedlo?
Pavel Bělobrádek a nakonec celé vedení
KDU-ČSL zvolené po volebním propadu
v roce 2010 odvedli obrovský kus práce.
Vrátili stranu v roce 2013 zpět do sněmovny. To si vyžádalo významné manažerské kroky stabilizující stranu, která poprvé
v historii z dolní komory vypadla. Pavlovi
se podařilo zvednout nová témata, kde se
předtím lidovci nepohybovali. Díky vládnímu angažmá v oblasti vědy a výzkumu se
mu podařilo oslovit nové voličské skupiny...
• ...což koresponduje i s průzkumy
veřejného mínění. Voliči na venkově
a v malých městech nám v zásadě
zůstávají, mírně jsme oslabili u penzistů, o něco vyšší důvěru než dříve však
máme u mladších ročníků a lidí s vysokoškolským vzděláním. Jakým výzvám
Pavel Bělobrádek a spol. čelili?
Zápas o existenční udržení KDU-ČSL začal
v době, kdy můžeme pozorovat odklon

od tradičních politických stran k hnutím, která nejsou ideově jasně proﬁlována a odpovídají na momentální nálady
ve společnosti. Po roce 2010 to byly Věci
veřejné a s nástupem ANO se tento trend
ještě více prohloubil. Nové vedení muselo
v roce 2010 přistoupit k osekání aparátu,
ale zároveň zajistit fungování strany jako
dobře fungujícího organismu, aby se
podařil návrat do předchozích politických pozic. To, jak se to nakonec podařilo, považuji za slušný manažerský výkon!
• Omladilo se nejen celostátní vedení,
ale i další úrovně. Vidíš nějaké nové
výrazné tváře?
Kromě členů současného předsednictva pozoruji velmi slušný politický talent
u Marka Výborného. Vidím ho také
u Františka Johna ze Zábřeha, který
výrazně uspěl dvakrát po sobě v komunálních volbách, nebo u Petra Hladíka
z Brna. Z žen ukázaly politický talent
některé senátorky, třeba Anna Hubáčková,
která vypustila pověstný bazének Zdeňku
Škromachovi, či Jaromíra Vítková.
• Otočme list k programu. Poslední léta
hýbala západní i střední Evropou problematika migrace. Jak v čase hodnotíš pozici KDU-ČSL?

V otázce migrace jsem souhlasil s tezemi
přijatými na zlínském Sjezdu KDU-ČSL
v roce 2015. Pojmenovali jste to naprosto
přesně. Nefunkčnost kvót. Snaha pomáhat
v místech, odkud migranti odcházejí do
Evropy. Úsilí o řešení konﬂiktů, které migraci způsobují. Objevovaly se příklady, jak
konkrétním skupinám migrantů pomoci
i u nás a integrovat je do naší společnosti.
KDU-ČSL měla solidní plán, ale její hlas
nebyl moc slyšet.
• A je migrace za námi? Někteří tvrdí,
že to, co se dělo v roce 2015, bylo jen
počátkem.
Vidím vzhledem k dopadům klimatických
změn jako pravděpodobné, že v budoucnu
se může migrace ještě zvýšit. Smysluplné
je pomáhat tam, kde reálné riziko migrace
hrozí už teď. V roce 2015 Evropa zaspala
situaci a reagovala s velkým zpožděním.
Otevření hranic pro uprchlíky v Německu
bylo důsledkem předchozí špatné a pozdní
reakce evropských politických elit.
• Poslední desetiletí procházejí politické
systémy v Evropě i ve světě hlubokou
proměnou. Myšlenková „tekutost“ a ideová nevyhraněnost jsou typické pro nová
hnutí, ale zasahují i tradiční strany. Na
co by se měli orientovat lidovci?
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ROZHOVO R
V programu KDU-ČSL by se měly podle
mého soudu prolínat tradiční věci spojené
s křesťanskou hodnotovou linií, například
dnes tak zpochybňovaný význam rodiny,
s novými body. Do předtím víceméně
neznámých programových vod se vydal
Pavel Bělobrádek svým zaměřením na
vědu a výzkum. KDU-ČSL by se podle mě
mnohem víc než dosud měla koncentrovat na školství, které je navzdory slibům
vládních stran stále „popelkou“.
• Která další témata by KDU-ČSL slušela? Co žádná jiná strana dostatečně
neuchopila?
Kromě oblasti školství, jež se prolíná do
řady jiných oblastí, jde o etickou a mediální výchovu. Každý den čelíme dezinformacím, tzv. „fake news“, a informační
džungli. Obrovským, doslova kruciálním
tématem bude vedle digitalizace ekonomiky také ochrana přírody a reakce na

Jaroslav Šebek byl platnou součástí týmu
prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše.

sociální a ekologické dopady klimatických změn. Některá témata a trendy, jež
by KDU-ČSL slušely, vyčteme z reformního
programu papeže Františka. Jako historik a pozorovatel církevního dění zdůraz-

ňuji, že Františkovy inspirace nejsou vůbec
o klerikalismu. KDU-ČSL se u jeho impulsů
nemá čeho obávat.
Děkuji za rozhovor
i za související historická okénka!

100 let lidovců:
9 světlých momentů a 3 kaňky
Moudrý člověk si z historie vezme poučení, nemoudrý na svou minulost nedbá.
Rozhovor s Jaroslavem Šebkem vyústil přirozeně i v ohlédnutí za 100 lety lidové
strany. Nezaměřili jsme se na tzv. charismatické osobnosti, ale na děje, na politickou agendu, kterou lidovci řešili. Denní agenda je přece to, s čím politická strana
roste i padá. Vybrali jsme pro vás 9 inspirativních událostí ukazujících sílu křesťanské demokracie. A také 3 události, které bychom si už zopakovat nechtěli...

1935
ČSL volí prezidentem Edvarda Beneše
státotvornost
ČSL si po obtížných začátcích vzniku
Československa získala politický respekt
a stala se významnou součástí vládních
koalic. Důležitou roli sehráli lidovci v době
krize parlamentní demokracie v druhé
polovině 30. let. Jasně se postavili na
obranu liberální demokracie proti jejímu
zpochybňování. Klíčovou úlohu sehráli při
prosazení Edvarda Beneše na post prezidenta republiky v roce 1935.

1939
Stašek káže na Sv. Vavřinečku
vlastenectví
Po okupaci českých zemí v březnu 1939
se lidovci zapojili do vlasteneckých aktivit. V prvních měsících německé okupace
se výrazně projevoval Bohumil Stašek,

čelný představitel ČSL v Čechách. Kázal
tehdy často na téma velkých duchovních příběhů českých dějin. Na Svatém
Vavřinečku u Domažlic v srpnu 1939 před
120 000 účastníky řekl: „Co slíbíte a řeknete své matce české? Slibme jí a přísahati budeme v této památné chvíli jménem
svým a všeho českého lidu, že ji nikdy neopustíme, nezradíme. Přísahati budeme,
že svou prací, svorností, národní jednotou postavíme opět vlast svou na onen stupeň cti, blahobytu a slávy, jakou prožívala
v nejslavnější své minulosti.“ Pár dní poté
byl Stašek zatčen a do konce války vězněn
v koncentračním táboře Dachau.

1968
Obroda ČSL
přežíváme v nepříznivých podmínkách
Lidovci projevili po dvaceti letech, kdy
tvořili pouhou stafáž komunistické
moci, velkou schopnost revitalizace.
Stalo se tak v době, kdy to bylo možné,
tedy během Pražského jara 1968/1969.
Několik měsíců komunistického reformního pokusu využila lidová strana především k rozšíření členské základny, k jejímu
omlazení i k formulaci požadavků po větší
politické pluralitě politického systému.

50. léta

normalizace

Komunistické pronásledování

Lidovci suplují veřejnou
činnost církve

schopnost obětovat se
Nástup komunistického režimu znamenal
zahájení tvrdé perzekuce proti politickým
a názorovým oponentům, včetně členů
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lidové strany. Mezi první oběti zločinného
režimu patřil poslanec Rostislav Sochorec.
Komunisté jej utýrali už v květnu 1948
v brněnské vazební věznici. Do galerie lidoveckých mučedníků komunismu
patří i poslanec Stanislav Broj, popravený
komunisty v roce 1950.

bohulibé aktivity
ČSL v době normalizace na řadě míst
suplovala striktně omezované církevní

10 0 L E T L ID OVC Ů
aktivity. Její organizace fungovaly jako
náhrada za (jindy a jinde běžnou) farní
činnost, kterou však komunistický režim
důsledně omezoval. Tato bohulibá stránka
činnosti ČSL má i svou stinnou protiváhu.
Právě zde si lidovci u leckterých spoluobčanů získali pověst „klerikální strany“, což
jí komplikovalo a dodnes komplikuje politické působení.

1990
Zvolení Josefa Luxe ve Žďáru
zachovat si chladnou hlavu v krizi
Sjezd ve Žďáru nad Sázavou v září 1990
se stal důležitým krokem k řešení krize ve
straně. Tu vyvolaly debaty kolem spolupráce prvního polistopadového předsedy
ČSL Josefa Bartončíka se Státní bezpečností, jež přišly těsně před prvními svobodnými volbami v červnu 1990. V nich měla
strana nakročeno k výraznému úspěchu,
ten se však kvůli aféře nekonal. Delegáti
sjezdu po vyhrocené atmosféře projevili
odvahu a zvolili do čela strany mladého
politika z východních Čech: Josefa Luxe.

madě, nejsou jen ukazatele růstu HDP,
míra inﬂace a konkurenceschopnosti, ale
i důraz na vytváření občanské společnosti,
zásady právního státu a nad tím zastřešující hodnotový rámec odkazu ke křesťansko-židovskému a humanistickému charakteru naší civilizace.

2006
Členové říkají NE
Kalouskově koalici s KSČM
zásadovost
Po sněmovních volbách v roce 2006 se
v polarizovaném politickém spektru těžko
hledala shoda na podobě budoucí vládní
koalice. Jako varianta byla navržena
i vládní spolupráce KDU-ČSL se sociálními
demokraty, jež by se opírala o podporu
komunistů. Křesťanští demokraté se přitom
v předvolební kampani vymezovali silně
antikomunisticky. Vůči návrhu se vzbouřila členská základna, což vedlo k výměně
předsedy. Pnutí v KDU-ČSL tím ale neskončilo. Vrcholu dosáhlo v roce 2009 odchodem části členů do nově vzniklé TOP 09.

90. léta

2010

Lux alternativou ke Klausovi

Strana se omlazuje

jasně čitelná tvář
Josef Lux dokázal zvládnout velká vnitřní
pnutí ve straně, dát jí nové programové
akcenty a zakotvit ji na politické scéně.
Znamenalo to neustálé střetávání s tehdy
liberální ODS pod vedením Václava
Klause. Luxova politika a důraz na ideovou ukotvenost strany platí za vzor rehabilitace politiky a tradičních stran i v nynější
době, kdy se zpochybňuje smysl politických stran a veřejnost neustále hledá
alternativy. Josef Lux byl přesvědčen, že
hodnotami, které drží společnost pohro-

vnitřní mobilizace
Ve volbách 2010 se poprvé v historii nedostala KDU-ČSL do Sněmovny. Důvodů
byla řada, včetně ideové nečitelnosti a silných názorových rozporů. Nové vedení si
lidovci zvolili na listopadovém sjezdu ve
Žďáře nad Sázavou. Nový předseda Pavel
Bělobrádek stranu začal znovu proﬁlovat
jako subjekt pravého středu se silným sociálním akcentem. KDU-ČSL znovu zmobilizovala své členy a voliče a za tři roky se
vrátila do sněmovny. Takový comeback se
nikomu jinému dosud nepodařil.

Miloslav Výborný a Josef Lux:
výrazný tandem lidovecké politiky
devadesátých let 20. století.

Tři problematické
momenty
1945/1948
Vlastní lidé na černé listině
likvidace vnitrostranické opozice
Vztah lidoveckých špiček k mladé lidovecké generaci byl po 2. světové válce
nekompromisní. V době, kdy velká
část společnosti podléhala levicovému
mámení, upozorňovali Pavel Tigrid
a Helena Koželuhová na rizika přílišného
upínání se na Sovětský svaz, na oslabování
našich vazeb na Západ i na rozšiřování
marxistického pohledu na svět. Předseda
Šrámek však cítil ohrožení své pozice ve
straně a zejména Koželuhovou pragmaticky obětoval. Lidovci nebyli příliš solidární ani se slovenskými demokraty, vůči
nimž komunisté udeřili nejdříve.

1948/1968
Plojhar, symbol kolaborace
rezignace na vlastní identitu
Asi nejtemnější kapitola dějin lidové strany
je spojena s dobou komunistického režimu
a především s působením Josefa Plojhara,
„mistra“ politického přežívání v letech
1948 až 1968. Cenou, kterou za to lidovci
zaplatili, bylo jejich plné podřízení komunistické straně. Plojhar po komunistickém
převratu fakticky zcela rezignoval na svoji
kněžskou a katolickou identitu. Důkazem
jsou jeho opakované útoky na arcibiskupa
Berana nebo souhlas s liberalizací potratů
v roce 1957, když zastával post ministra
zdravotnictví.

2017
Koalice s hnutím STAN
práce kvapná, málo platná
V době rozpadu tradičních politických
schémat je pro KDU-ČSL stále obtížnější
naplňovat Šrámkovo krédo „být u toho“.
Jednou z cest, jak dosáhnout většího
úspěchu, je spolupráce názorově blízkých subjektů. Jak však ukazuje zkušenost s volební koalicí KDU-ČSL a STAN
z jara 2017, musí jít o dobře připravený
projekt. Aby měl vůbec šanci na úspěch,
musí být dobře vykomunikován mezi
členskou základnou. O realistickém
posouzení úmyslů koaličního partnera
ani nemluvě.
Dvojstránku připravili
Pavel Mareš a Jaroslav Šebek.
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O SO BN O ST

Anton Otte: Láskou
překonávat
nenávist
Smíření, „Versöhnung“. Když se vysloví
tato slova v kontextu česko-německých
vztahů, vybaví se mi okamžitě usměvavá tvář člověka, který je doslova jejich
zosobněním – kanovníka Královské
kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla
na Vyšehradě, Mons. Antona Otteho.
Otteho život je do značné míry dějepisem našich novodobých dějin.
Narodil se 15. srpna 1939 v místní německé rodině ve Vidnavě. Po válce rodina
nebyla odsunuta, mohla sice zůstat doma,
ale Antonův otec byl lidovým soudem
v Opavě odsouzen k trestu smrti. Následky
těchto dějů se mladému Antonovi nesmazatelně vepsaly do života. Po maturitě
v roce 1957 nedostal mladý Otte doporučení ke studiu na vysoké škole. Pracoval

až do svého odchodu za příbuznými
v Západním Německu roku 1960 v textilce v Krnově. V Německu vystudoval teologii a roku 1967 přijal v Bamberku kněžské svěcení. Působil v různých pozicích
v duchovní správě, jako učitel náboženství
a v letech 1980–1998 jako vězeňský kaplan v Bayreuthu a Norimberku.
Po pádu železné opony byl rovněž uvolněn pro pastorační službu v České
republice a postupně se stále více vracel do staré vlasti. Vedl pražskou kancelář Ackermannovy obce (AckermannGemeinde – AG), která již od konce
40. let usiluje o usmíření a navazování
přátelských vztahů mezi Čechy a Němci.
Za tuto svou neúnavnou činnost obdržel Anton Otte řadu ocenění u nás
i v Německu. Oceněn byl například Řádem

T. G. Masaryka, Křížem za zásluhy SRN,
Bavorským křížem za zásluhy, Medailí
smíření AG, cenou časopisu Listy „Pelikán
2010“ i čestným občanstvím rodného
města Vidnava 2015 za celoživotní přínos v rozvíjení česko-německých vztahů.
Já jsem se s Tonym, jak mu mezi přáteli
říkáme, seznámil někdy v 80. letech. Již
tehdy jsme jako studenti teologie pociťovali významnou pomoc, především
v podobě teologické literatury, kterou nám
právě AG poskytovala. I díky Tonymu jsem
pochopil, že usmíření a přátelství mezi
našimi národy je přesně tou cestou, kterou
je třeba jít, abychom na řetězec zla nenavazovali další oka, ale naopak křesťanskou
láskou překonávali nenávist minulosti.
Daniel Herman,
místopředseda KDU-ČSL

R EC EN ZE

„I mnohaletý bol může být uzdraven“
Rozdmýchávání protiněmeckých nálad
je koloritní součástí našich předvolebních kampaní. O to cennější je
opačné úsilí: úsilí o smíření a pokojné
uspořádání česko-německých vztahů
na politickém, společenském, regionálně-sousedském, kulturně vzdělávacím a církevním poli. Symbolem
a motorem tohoto úsilí je otec Anton
Otte, rodák ze slezské Vidnavy, vůdčí osobnost spolku
Ackermann Gemeinde a vyšehradský kanovník. Malý plachý
muž umí říkat správné věci ve správný čas. Jeho knižní rozhovor
s publicistou Josefem Beránkem „Vzdálená Evropa? Fernes
Europa“ to dokazuje ve vrchovaté míře.
Příběh Otteho rodiny je přitom zpočátku tragédií. Malý Anton
byl svědkem lynčování Němců i nespravedlivé smrti vlastního
otce na konci války. Ve škole musel snášet vulgární urážky.
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Rodina přišla o majetek, upadla do chudoby a vystěhovat se
mohla až v roce 1959. Otte píše, že mu v životě hodně pomáhala
častá svátost smíření. Hojení vlastních ran tak stojí na počátku
jeho úsilí o uzdravování vztahů mezi Čechy a Němci.
Otte upřednostňuje setkávání před jedovatými vzkazy. Je tichý,
ale maximálně vytrvalý. Připomíná slova Roberta Schumana:
„Evropa je otázkou pro generace, Evropa bude potřebovat čas
a to, co naše generace připravila, bude smysluplné jen tehdy,
když je další generace naplní svým entuziasmem.“ Nebo Jana
Pavla II.: „Evropané jsou povoláni k tomu, aby definitivně
zanechali historické rivality, která jejich kontinent často
proměňovala v dějiště ničivých válek. Evropa musí růst!“ Na
otázku, co chybí dnešní Evropě, Otte odpovídá: „V prvé řadě
lídři. Lidé, kteří něco vyzařují, kteří dokážou zaujmout
veřejnost, pohnout jí, nadchnout ji pro společnou vizi. Teprve
na druhém místě má smysl mluvit o podobě institucí.“ Jasné
slovo do naší české pranice.
Pavel Mareš

P Ř E D S TAV U J E S E M A R I A N J U R E Č K A

Máme na víc

Podpora rodin byla vždy v centru naší
politiky. Opět se musíme zaměřit především na ekonomickou stránku jejich podpory. Nikoliv cestou dávek, ale ponecháním peněz v peněženkách rodičů, zvýhodněním při vyměření důchodu, poskytnutím výhodných půjček na koupi většího automobilu nebo na zajištění bydlení, odpuštění části půjčky při narození
dítěte apod.

Milé sestry, vážení bratři,
kandiduji na předsedu naší strany, a proto
mi dovolte, abych vám představil svůj
plán, který pracovně nazývám 3x100. Co
bych chtěl prosadit, na čem začít pracovat
a co změnit během prvních 300 dnů mého
vedení, pokud tedy získám důvěru delegátů. Jestliže není plán, strategie a stanoveny konkrétní cíle, pohybujete se v politice jako polystyrenová kulička ve větru.
Chci vytvořit dobrý tým vedení strany,
který si rozdělí zodpovědnost za jednotlivé oblasti tak, aby práce ve vedení strany
byla efektivní a maximálně využila lidský
potenciál.

Za klíčové považuji zahájit intenzivní spolupráci s lidmi, kteří za nás kandidují
v komunálních volbách, nedostanou se do
zastupitelstva a přitom nejsou členové
strany. Musíme vytvořit jejich databázi
a aktivně s nimi začít komunikovat. Zvát
je na akce, posílat Nový HLAS a další naše
materiály.

200 dnů

100 dnů
Začít pracovat na úspěchu v evropských
volbách. Zajistit politickou jednotu
a intenzivně se zapojit do kontaktní kampaně. Jedná se o celostátní volby a nelze
to nechat pouze na kandidátech. Musíme
mobilizovat naše členy, sympatizanty
a tradiční voliče.

Provedeme aktualizaci a revizi našeho
programu. Především se musíme zaměřit
na zpracování komplexního hospodářského programu, který bude zahrnovat
náš pohled na daně, sociální politiku, podporu firem, dopravu apod. Musíme zvýšit
naši kompetenci v těchto oblastech. Lidé
musí vědět, co konkrétního jim nabízíme.
Především musíme umět naše řešení lépe
komunikovat vůči našim cílovým skupinám, v tomto máme stále velké rezervy.

Do morku svých kostí většina z nás cítí, že
máme na víc. Prosazujeme dobrý program,
zastáváme správné hodnoty a máme skvělé
členy a sympatizanty. Náš vzestup u voličů
musíme postavit na našem potenciálu.
Tedy na programu a na lidech.
Budu prosazovat systematičtější a intenzivnější práci s členskou základnou a sympatizanty. Zavedu moderní prvky personální politiky, jako je vzdělávání, talent
management, profesní růst apod. Ve svém
domovském kraji jsem coby krajský předseda např. zavedl dvoudenní každoroční
školení komunálních politiků a osvědčilo
se nám to. Od roku 2010 se u nás vždy zvyšuje počet postavených komunálních
kandidátek.

Nestačí jen něco říkat, ale ověřit si, že to
lidé chápou a jsou jim naše návrhy natolik
sympatické, že nás proto podpoří ve
volbách.

Do popředí zájmu chci také dostat problematiku klimatu a životního prostředí. To
je velice naléhavé téma a dnes je také
s odchodem Zelených z politiky opuštěno.
Máme zodpovědnost za naše životní prostředí, aby zde bylo možné dobře žít a hospodařit i v budoucnu. To je konzervativní
a zodpovědný přístup.

300 dnů
Do konce tohoto roku musíme znát většinu
našich kandidátů do Senátu a lídrů do krajských voleb, které nás čekají na podzim
2020. Pouze dlouhodobá práce v regionu
může přinést vítězství. Musíme oslovovat
a získat na svoji stranu takové osobnosti,
které budou mít šanci na úspěch. Obzvláště
se chci zaměřit na naše slabší kraje, kde
musí být intenzivní pomoc z celostátního
vedení strany. Typicky např. Středočeský
nebo Ústecký kraj. Pokud nezískáme voliče
v těchto krajích, může být ohrožen i náš
úspěch ve volbách do Poslanecké sněmovny. Tento úkol považuji za klíčový.

Proč tedy kandiduji?
Chci KDU-ČSL nabídnout své
schopnosti, zkušenosti, pracovitost a touhu vítězit. Po 20 letech
v KDU-ČSL vím, že tato strana
má skvělé lidi a zodpovědný program pro tuto zemi. Všichni tak
nějak podvědomě cítíme, že
máme na víc. Náš potenciál je
v oslovení lidí, kteří na přelomu
tisíciletí volili čtyřkoalici a dvoukoalici či v posledních prezidentských volbách Pavla Fischera.
Pokud budeme dělat naši politiku
uvěřitelně, moderně a nebojácně, pak je dokážeme oslovit.
Tomu nejenže věřím, ale ze zkušeností v Olomouckém kraji vím,
že je to možné.
Marian Jurečka
kandidát na předsedu
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P Ř E D S TAV U J E S E M A R E K V Ý B O R N Ý

Práce, rodina a vlast
Rozdílné, odborně zdatné a mravně ukotvené osobnosti
– to je skutečná nová energie pro KLIDNOU SÍLU!

Milé sestry, vážení bratři,
několik posledních měsíců, kdy jsem navštívil desítky míst od
Krušných hor po Slovácko či slezské Beskydy a hovořil se stovkami z Vás, mě naplňuje hrdostí nad tím, jak je KDU-ČSL bohatá.
Ještě více jsem si uvědomil, jak obrovským bohatstvím naší strany
jste Vy, členové a příznivci.

Fascinující kapitál i bolest: lidé
Vnímám fascinující lidský kapitál, tisíce příběhů drobné práce
pro vlast nejen ve volebních kampaních, ale i v místních a krajských zastupitelstvech, v radách a komisích, v pozicích starostů,
místostarostů, hejtmanů, náměstků nebo senátorů. O to více jsem
zavázán mluvit k Vám otevřeně a nelakovat realitu na růžovo. Při
svém naslouchání jsem totiž velmi často poznal i bolesti naší strany
– omezená práce s lidmi, nedostatečná komunikace vedení s členskou základnou, nízké investice do lidského kapitálu, upřednostňování zásluh před odvedeným výkonem, spoléhání se na tytéž tváře
ve všech typech voleb. Místo toho, abychom se vzájemně obohacovali, zvyšuje se vzájemná izolace jednotlivých krajů, hledáme rozdíly a pokoušíme se najít jednu míru na všechny.
Nemohl jsem přehlédnout, že už nyní nemáme na některé posty
vůbec žádné osobnosti. Chybí nám odborníci. Ano, vidím dostatek kandidátů na ministry pro místní rozvoj, zemědělství, kultury, sociálních věcí nebo dokonce i zdravotnictví. Ale kdybychom dnes vyhráli volby, nevidím mezi námi ministry ﬁnancí,
průmyslu a obchodu, vnitra nebo spravedlnosti. Nejsem si jist
dokonce ani tím, že bychom byli schopni postavit dostatek uvěřitelných, zkušených, odborně zdatných a zvolitelných hejtmanů
a primátorů všech statutárních měst.

Kultivovaný konzervativní program
Žádný program nelze prosazovat bez kompetentních lidí. Program
naší strany je již sto let stejně hodnotný – PRÁCE, RODINA,
VLAST. To jsou jasné, časem prověřené křesťanskodemokratické hodnoty neopomíjející sociální akcent. Právě tyto hodnoty

deﬁnují KDU-ČSL jako středopravicovou stranu, nikoliv stranu
středovou. Naším vzorem má být bavorská CSU nebo rakouští
lidovci. Prezidentské volby nám jasně ukázaly, že tento kultivovaný konzervativní program může oslovit výrazně více než 5 %
voličů – pokud je dostatek autentických kandidátů.

Každý, komu voní práce...
Vidím i mimo naši stranu mnoho lidí, kteří tyto hodnoty opravdově prosazují a jsou našimi přirozenými spojenci. S rozkročením
k lidem, se kterými nás spojují naše programové hodnoty – PRÁCE,
RODINA, VLAST – máme výborné zkušenosti. Jména jako Petr
Pithart nebo Zuzana Roithová si spojují s KDU-ČSL všichni v tomto
státě. Tohoto rozkročení se nebojím, protože naše strana již daleko
více rozkročena je a jde jí to k duhu. Nemyslím, že by byla či měla
být rozkročena liberálně-konzervativně, ale je rozkročena mezi
Čechy a Moravu. Obě tyto historické země mají jinou zkušenost
a právě úspěchy v Krupce, Jablonci, Lysé nad Labem na jedné straně
a v Bučovicích, Havířově nebo Zábřeze na straně druhé ukazují, že
ten komu voní PRÁCE, může být obohacením celé strany a teprve
spojením v jedné straně získáváme sílu.

Různé odstíny, různé přístupy
Jako Východočech mám pochopení pro různé odstíny a přístupy
v naší straně. Chci moderovat a směřovat úsilí všech našich členů,
kandidátů a příznivců jedním směrem – KLIDNOU SILOU. Chci
vytvořit tým, který se bude doplňovat a potáhne za jeden provaz.
Budu-li zvolen předsedou, budu prosazovat, aby každý kraj vychoval své poslance, své primátory statutárních měst, svého hejtmana
a aby to byli různí lidé, protože kumulace funkcí nikam nevede.
Rozdílní, odborně zdatní a mravně ukotvení kandidáti – to je skutečná nová energie pro KLIDNOU SÍLU. Chci je podnítit, otevřít
jim stavidla, dát jim prostor. Takto můžeme mezi sebou najít nové
ministry, poslance, hejtmany nebo starosty. Takto můžeme společně prosadit cokoliv ve prospěch námi zastávaných hodnot –
PRÁCE, RODINA, VLAST. Pojďme společně přiložit ruku k dílu!
Váš Marek Výborný
kandidát na předsedu
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NAŠI ZEMĚDĚLCI V EU

Konec nekalých
praktik řetězců
■ 23. 1. / Zemědělský výbor Evropského
parlamentu schválil konečné znění směrnice týkající se nekalých obchodních praktik mezi podniky v potravinovém řetězci.
Cílem tohoto opatření jsou lepší podmínky pro malé a střední potravinářské a zemědělské podniky.
Nekalé obchodní praktiky přinášejí zemědělským a potravinářským producentům
velké ﬁnanční problémy. Z celkové hodnoty potraviny obdrží zemědělec v průměru
pouze zhruba 20 % a zpracovatel přibližně 28 %. Zbytek, tedy více než polovina,
pak připadne obchodníkovi. Podle návrhu
budou zakázány konkrétní nekalé praktiky, například opožděné platby za potraviny podléhající rychlé zkáze, rušení objednávek na poslední chvíli či jednostranné
změny smluvních podmínek.
Opatření iniciovala skupina států v čele
s Českou republikou. Lidovecký ministr zemědělství Jurečka zanechal v Bruselu výraznou českou stopu. Podobně jako u tématu dvojí kvality potravin. Návrh nyní dospěl k závěru. Příběh ukazuje, že čeští lidovci umí s kolosem EU pohnout a ovlivnit jej
ve prospěch svých zájmů. Je třeba být konstruktivní, umět přesvědčit různé zájmové
skupiny a hledat si spojence. A to je politika.
Michaela Šojdrová
europoslankyně, 3. na kandidátce
KDU-ČSL ve volbách do EP

Hájíme české
zemědělce v Evropě
Žhavým tématem politických diskusí
v Bruselu se stává společná zemědělská
politika (SZP) ve víceletém rozpočtovém
rámci EU na období 2021–2027. Jak tato

jednání dopadnou, se dotkne všech českých občanů. Jak budou vypadat české potraviny a venkov v příštích letech?
Česká národní delegace v Evropské lidové straně ztratila zástupce v zemědělském
výboru Evropského parlamentu (EP) poté,
co výbor opustil poslanec Polčák. České
zájmy ztratily svůj hlas. Snažím se situaci
napravit tím, co můžu dělat jako předseda
právního výboru EP. Mám výborné vztahy
s předsedou zemědělského výboru Siekierským. Naslouchají mi i zpravodajové příslušných zpráv. Je třeba chránit zájmy českého zemědělství. Jde opravdu o hodně.

EU dosahuje 133 hektarů, zatímco evropský průměr je kolem 16 hektarů.
Veřejnou debatu k tomuto tématu jsem
uspořádal ještě v době, kdy byl ministrem
náš Marian Jurečka. Jsem v pravidelném
kontaktu i s lidmi, kteří mají v Evropském
parlamentu vyjednávání o společné zemědělské politice na starosti. Setkal jsem se
s našimi europoslanci, zástupci ministerstva zemědělství, Stálého zastoupení ČR
v Bruselu i zástupci zemědělských nevládních organizací z ČR a SR. Předložil jsem
více než 30 pozměňovacích návrhů, aby
se na české zemědělské zájmy bral ohled.
Debata bude nejspíš pokračovat i v novém
složení Evropského parlamentu. Je žádoucí, aby české zemědělce hájili ti, kdo to už
dokázali. Udělejme všechno pro to, aby
v květnových eurovolbách KDU-ČSL uspěla! My zemědělství umíme a jsme schopni
v této oblasti prosadit české zájmy.
Pavel Svoboda
lídr kandidátky KDU-ČSL
ve volbách do EP

Ekologický
impuls pro
KDU-ČSL

Nepřijatelné osekávání rozpočtu

Od května 2018 se řeší, kolik ﬁnančních
prostředků dostanou členské státy z rozpočtu EU. Evropská komise navrhuje krácení celkového rozpočtu o 5 %. Pro Českou
republiku se navrhuje pokles o 3,9 % pro I.
pilíř společné zemědělské politiky (SZP; mj.
platby na plochu, podpora pro mladé zemědělce, podpora pro klima a životní prostředí, podpora pro pěstování tradičních a citlivých komodit, např. chmel nebo mléko)
a až o 16,7 % pro II. pilíř SZP (mj. podpora
rozvoje venkova). To je nepřijatelné.
Chci zabránit nepříznivým dopadům tohoto návrhu na rozvoj českého venkova, zemědělství a potravinářství a na jejich udržitelnost a konkurenceschopnost. Český hlas
je třeba slyšet. Naše republika má historicky
jinou strukturu zemědělského sektoru. Průměrná velikost našich zemědělských podniků oproti většině ostatních členských států

„Buďme ekologickou stranou, která
usiluje o ochranu našeho životního
prostředí, ale přitom hledá rozumná
a dlouhodobá řešení: bez patosu slov
o škodlivosti člověka pro naši planetu. Z křesťanství vychází jiný pohled
na přírodu. Máme se k ní chovat jako
dobří hospodáři. Je nám svěřena k využívání, a proto se o ni musíme starat
tak, aby naši potomci mohli žít v krajině s kvalitní půdou, čistou vodou a čistým ovzduším.
1. Omezme zbytečnou produkci plastů a látek, které ohrožují životní prostředí a nás samotné. Nahraďme tuny odpadů obnovitelnými a v přírodě rozložitelnými materiály.
2. Podporujme a rozvíjejme péči
o krajinu, ekologické zemědělství a budování krajinných prvků, jako jsou remízky, rybníky
a mokřady.
3. Boj se suchem se musí stát celospolečenskou prioritou.“
(„6 tezí k oživení křesťanskodemokratického programu v ČR“,
M. Jurečka, leden 2019)
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S V Ě T O VÁ P O L I T I K A

Odvaha místo
sobectví

Kam pluje Británie?
Syndrom opilého korábu říká, že „pro toho,
kdo neví, kam pluje, není žádný vítr příznivý“. Britský parlament je přesně v takové
situaci. Je roztříštěn do řady politických
proudů: nejen do dvou, jak by se u jednoduché otázky typu „vystoupit z EU, anebo
ne“ mohlo očekávat. Roztříštěnost vyplývá
z partikulárních stranických zájmů. Např.
Corbyn a jeho labouristé chtějí svrhnout
premiérku. To ale nechce většina konzervativců, a to ani po tak dramatické prohře,
jako byla ta ve věci dohody o vystoupení.
Evropské unii lze doporučit, aby s respektem sledovala, k jakému výsledku povedou
britské demokratické procesy. A nevměšovala se. Pokud bude třeba procesní velkorysosti, např. kvůli prodloužení dvouleté

Proarabský
a protiizraelský
metr v OSN
OSN by měla být neutrální organizace,
usilující o hledání míru a spravedlnosti.
To, co se tam ale poslední dobou děje,
má k tomu daleko. Valné shromáždění
OSN se mění v nástroj bloku muslimských zemí a zpronevěřuje se původnímu cíli této instituce: dbát na spravedlnost. Vidíme to na hlasování o návrhu
USA, které chtěly odsoudit teroristické
útoky islamistických radikálů z Hamásu
proti Izraeli. Převážně arabské státy prosadily, že ke schválení této rezoluce byla
nutná 2/3 většina. Pro rezoluci hlasovalo
87 zemí včetně ČR, proti 57 zemí a 33 se
zdrželo. Návrh nebyl odsouhlasen.
Je v tom obrovské pokrytectví. Pro odsouzení Izraele ve 21 jiných případech stačila
prostá většina. Skutečnost, že Hamás za
útoky proti Izraeli nebyl odsouzen, je skandální. Copak je možné neodsoudit to, že
nedaleko Jeruzaléma střílí fanatičtí násilníci z projíždějícího auta do lidí na auto-

N O V Ý H LA S • B Ř E Z E N 2 0 1 9

14

lhůty dle čl. 50 Smlouvy EU, tedy odsunutí
odchodu za 29. březen 2019, přimlouval
bych se, aby EU vyšla Británii maximálně
vstříc. Zkomplikuje to situaci (např. budou
v Británii volby do EP na konci května?),
ale pokud britská demokracie potřebuje
více času, aby se dobrala pozitivního
výsledku, je třeba jí ho poskytnout.
Každopádně: ti, kdo se shlédli v Británii
jako kolébce demokracie, jsou zděšeni
a čekají, kolik toho britská demokracie
unese. Hlavní heslo brexitýrů bylo „Take
Back Control“, „začněte znovu kontrolovat“. Jestli je tomu takto, lze na to říct
jediné: „God Save the Queen“ – Bůh ochraňuj královnu.
Pavel Svoboda
předseda právního výboru
Evropského parlamentu

busové zastávce? Že při tom byla těžce zraněna jednadvacetiletá těhotná žena, která
musela podstoupit předčasný porod císařským řezem? (Narozený chlapec o několik dnů později zemřel.) Že bylo zraněno
dalších šest lidí. Každý slušný člověk toto
násilí na civilistech odsoudí. Jenom Hamás
to označí za hrdinský čin.
Izrael všem svým občanům, křesťanům,
židům i muslimům, garantuje svobodu
víry. Jaký rozdíl proti Iránu, v němž bylo
před Vánoci zatčeno přes sto křesťanů,
jejichž jediným proviněním byla ... víra.
V Íránu roste počet křesťanských konvertitů. To vadí zdejší vládě, a tak úřady konvertity z islámu na křesťanství zastrašují.
Mezi běžné metody nátlaku patří mučení
a dlouholetá vězení. Irán se však odsuzující rezoluce obávat nemusí.
Evropské země by měly být na Valném shromáždění OSN aktivnější a dbát na dodržování pravidel. Jinak existence této instituce
ztratí smysl.
Tomáš Zdechovský
europoslanec, 2. na kandidátce
KDU-ČSL v evropských volbách

Europoslankyně Michaela Šojdrová
pokračuje ve své iniciativě: přijetí syrských dětí bez doprovodu. Premiér
Babiš přibližně padesátku dětí bez
doprovodu odmítl a zopakoval, že
je třeba jim pomáhat v uprchlických
táborech. Michaela Šojdrová navštívila znovu Řecko. Česká vláda podle ní
přešlapuje na místě. V rozhovoru pro
server Info 6. února vyjádřila naději,
že vláda konečně vezme v úvahu
„skutečnou situaci v Řecku a nabídne
pomocnou ruku, která se od nás očekává. Podle posledních informací je
nyní v Řecku 3792 uprchlických dětí
bez doprovodu, tedy o několik stovek
více než před půl rokem. Řecké úřady
nemají adekvátní střechu nad hlavou
pro 2041 z nich.“

Solidarita
i bezpečnost

Poslankyně Šojdrová hodlá o dětech,
u kterých by přicházela v úvahu doplňková mezinárodní ochrana v Česku,
mluvit na veřejných debatách i ve
volební kampani. „Můžeme být solidární a dodržet přitom kritérium bezpečnosti,“ říká. Podpora dětských obětí
války je pro ni součástí její práce. Vždyť
sociálně-právní ochraně dětí se věnuje
20 let a pátým rokem je členkou skupiny pro práva dětí v Evropském parlamentu. „Jsem motivována tím, kým
jsem, a především jsem člověk a křesťanka. Odvaha znamená říkat pravdu,
i když je nepříjemná. Odvaha znamená
jít proti proudu, pokud je to třeba.
A proud naší společnosti se začal řítit
do propasti kolektivního sobectví,“ uzavírá europoslankyně Šojdrová, 3. na
kandidátce KDU-ČSL ve volbách do EP.
(red; sojdrova.cz)

NAŠI POSLANCI

Pomůžeme lidem z dluhových pastí?
Parlament v lednu schválil novelu insolvenčního zákona. Téměř rok jsme byli
aktivními účastníky politické a odborné
diskuse o úpravách v procesu oddlužení.
Absolvoval jsem desítky setkání se všemi,
kterých se tato problematika týká, včetně
neziskových organizací, které se věnují tolik
potřebné práci s dlužníky a pomoci v jejich
cestě z dluhových pastí. Je nesporné, že jde
o zásadní celospolečenský problém, který
má dopad nejen do životů tisíců rodin, ale
také do oblasti ekonomické a politické.
Od samého počátku bylo naším zájmem
najít pozitivní řešení, které bude skutečně
realizovatelné a pomůže primárně zodpovědným dlužníkům. Současně jsme si
vědomi, že i seriózním věřitelům musí
být v jisté míře garantována jejich práva.
Myslím, že se to podařilo, nebylo to ale
jednoduché. Výsledek původního sněmovního hlasování jsme nepovažovali za
ideální (zvláště s ohledem na parametr
pozměňovacího návrhu, který omezuje
vstup do oddlužení na povinnost platby
insolvenčnímu správci a ve stejné výši
i věřitelům – tzv. 1+1), přesto jsme ho
podpořili jako výsledek složitě dojednávaného konsensu, který je lepší než současný stav. Senát novelu vrátil s pozměňovacími návrhy, které rušily nejen tuto

vstupní omezovací klauzuli, ale odbourávaly i soudní rozhodnutí na konci procesu
při nesplacení 30 % dluhu a zaváděly deﬁnici nepoctivého záměru.

V potaz jsme vzali
i zkušenosti z terénu
Tato podoba nebyla z našeho pohledu ideální. V nepoctivém záměru by mj. mohla
ohrozit právě dlužníky, kteří si před vstupem do oddlužení vydělávali „načerno“.
Přesto po diskusi např. se zástupci Charity
ČR se poslanecký klub KDU-ČSL rozhodl
senátní verzi podpořit. A to právě s ohledem na hlasy z terénu, tedy od těch, kteří

dlužníky provázejí v jejich svízelné situaci.
I přes naše hlasy získala tato podoba novely
podporu pouze 62 poslanců. V následném
hlasování jsme považovali za logické hlasovat pro schválení původního znění, které
bylo 181 hlasy schváleno. Není ideální a my
jsme připraveni k úpravám, zvláště pokud
se potvrdí, že pro některé nízkopříjmové
skupiny (senioři apod.) zůstane oddlužení
nedostupné. Výsledek je pozitivním posunem: pro tisíce dlužníků se otevírá cesta
k oddlužení, ač to pro ně nebude jednoduché. Bude to pro ně šance na nový začátek,
na druhý životní start.
Celou složitou problematikou exekucí
a oddlužení se bude KDU-ČSL zabývat
i dále. Konkrétně jsme podpořili zvýšení
hranice nezabavitelného minima. Aktuálně
připravujeme legislativní úpravu, která
by zamezila neférové situaci, kdy mladí
lidé vstupují do života s exekucí na dluhy
vzniklé často nezodpovědností jejich
rodičů. Zásadní debata začíná i k exekucím, místní příslušnosti exekutorů a všem
souvisejícím úpravám. Neváhejte se na mě
obrátit se svými podněty.
Marek Výborný
předseda Podvýboru
pro problematiku exekucí,
insolvencí a oddlužení

Vít Kaňkovský: Nedostatek zdravotnického personálu ohrožuje české zdravotnictví

Už nejde
hlavně o peníze,
ale o lidi
■ 16. 1. / Poslanec Kaňkovský uspořádal v Poslanecké sněmovně ve spolupráci s IKDP a Nadací Konrad Adenauer
Stiftung seminář na téma Nedostatek
zdravotnického personálu, jehož se
zúčastnilo více než 80 odborníků z celé
republiky. Po jeho úvodním slově vystoupil s příspěvkem ministr zdravotnictví
Adam Vojtěch a následovaly tři odborné
bloky s bohatou diskusí.
Prohlubující se deficit zdravotnického personálu v lůžkových zařízeních i v ambulancích stále více ohrožuje
dostupnost a kvalitu zdravotní péče.
Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek ukázal na

statistických datech, že problémem není
jen absolutní nedostatek lékařů a zdravotních sester. Varující je hlavně věková
struktura u některých lékařských oborů,
u zdravotních sester a dalších zdravotnických profesí.
Cesta k nápravě musí probíhat na více
úrovních. Důležitá je už motivace žáků
vycházejících ze ZŠ k práci ve zdravotnictví, zvyšování prestiže zdravotnických povolání, zlepšení kvality pregraduálního i postgraduálního vzdělávání a také snižování administrativy ve
zdravotnictví. Nutné je též odpovídající ﬁnanční ohodnocení lékařů a všech
dalších zdravotnických profesí. Na tento
seminář navážou další odborné akce
pořádané ve spolupráci se senátorem
Lumírem Kantorem. Výsledkem by měl
být návrh legislativních i nelegislativních opatření k tomuto zásadnímu problému českého zdravotnictví. Poslanec
Kaňkovský shrnuje: „Donedávna byl nej-

větším problémem českého zdravotnictví nedostatek peněz. V tuto chvíli sice
nejsme klidní ohledně ﬁnancování zdravotní péče, ale dostupnost a kvalitu českého zdravotnictví přímo ohrožuje prohlubující se nedostatek zdravotníků.
Jen rychlé kroky mohou zabránit rušení
oddělení v nemocnicích nebo zavírání
ambulancí praktických lékařů, dětských
lékařů či stomatologů.“
(red; s použitím materiálu VK)
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kterou doporučil Senát ve svém usnesení
k petici. KDU-ČSL se tématu věnuje od loňského června.
(red)

Vyšší ocenění
pečujících osob
Nechrání-li nás stát,
musíme bojovat sami
Anna Hubáčková chrání pitnou vodu
před těžbou štěrkopísku

■ Obvodní báňský úřad Brno vydal
9. ledna rozhodnutí a umožnil těžbu
štěrků v blízkosti prameniště pitné vody
pro přibližně 140 tisíc lidí. Zásoby pitné
vody se tak dostávají do ohrožení. „Jako
senátorka Hodonínska jsem se starosty
svého obvodu připravena chránit naši pitnou vodu a ve spolupráci s vodárenskou
společností podat odvolání ke stanovení
dobývacího prostoru,“ říká senátorka Anna
Hubáčková (nestr. za KDU-ČSL). Bude-li
to třeba, je připravena spolu se starosty
bránit se i žalobou. „Nechrání-li nás stát,
musíme bojovat sami,“ říká Hubáčková.
S těžbou přitom nesouhlasí občané
doslova z celého regionu. Jasně to vyjádřili peticí, projednanou Senátem. Těžbu
jako velmi rizikovou vyhodnotilo i několik
odborných posudků. Ministerstvo životního prostředí nevyhovělo žádostem o přehodnocení kladného stanoviska EIA z roku
2015 a nebralo ohled na klimatické změny
a sucho, jehož projevy jsou výrazné na
celém území ČR.
„Jak je ministerstvo životního prostředí
připraveno chránit vodu? Jak nás chce přesvědčit, že jejich 58 podmínek z procesu
EIA bude dodrženo, když samo nerespektuje ani stanovisko své odborné organizace, tedy České geologické služby?“ ptá se
senátorka. Je skandální, že dosud neproběhla ani veřejná oponentura posudků,

N O V Ý H LA S • B Ř E Z E N 2 0 1 9

16

■ Patrik Kunčar informoval o dobré zprávě
pro všechny osoby závislé na pomoci jiných
osob a pro všechny pečující. Senát totiž
31. ledna schválil výrazné zvýšení příspěvku na péči pro nemocné, kteří jsou
závislí na pomoci pečovatelů. Pro osoby do
18 let věku, o které je pečováno v domácím prostředí, se navyšuje příspěvek ve III.
stupni závislosti z 9900 na 13 900 Kč a ve IV.
stupni závislosti z 13 200 na 19 200 Kč. Pro
lidi starší 18 let, o něž je pečováno doma, se
tento příspěvek zvyšuje v III. stupni závislosti z 8800 na 12 800 Kč a ve IV. stupni
závislosti z 13 200 na 19 200 Kč. U pobytových sociálních služeb je tento příspěvek
do 18 let věku ve výši 9900 Kč (III. stupeň)
a 13 200 Kč (IV. stupeň) a od 18 let 8800
(III. stupeň) a 13 200 Kč (IV. stupeň). Zákon
začne být účinný od 1. 7. 2019.
Doplňuje ho poslanec Vít Kaňkovský, který
má lví podíl na přijetí návrhu v Poslanecké
sněmovně: „Schválená novela zákona
o sociálních službách je velmi dobrou zprávou pro rodiny, které pečují o svého blízkého s výrazným zdravotním handicapem.
Je mou velkou radostí, že významnou
zásluhu na přijetí této významné změny
mají senátoři i poslanci za KDU-ČSL.
Krásná a praktická ukázka, jak se obě
komory mohou vhodně doplňovat při
legislativní práci.“
(red)

Přípravné třídy:
osvědčený model
■ V rámci novely školského zákona se
31. 1. v Senátu probírala problematika
přípravných tříd. Přípravné třídy ZŠ by
se měly opět otevřít i dětem, které mají
tzv. odklad věkem, tedy dosáhnou šesti
let od 1. září do 31. prosince. Návrh novely
školského zákona prošel Poslaneckou sněmovnou. Zpravodajkou tisku v Senátě byla
určena Jaromíra Vítková, která novelu
podpořila:
„Návrh jsem projednala s řadou pedagogů
a ředitelů mateřských i základních škol
svého obvodu. Jde o návrat do stavu, který
platil dříve. Řada přípravných tříd zanikla
a nepodařilo se je znovu otevřít. Přípravné
třídy jsou příznivé pro děti, kterým doporučila poradna odklad ze školní docházky,
ale i pro děti, které nemohou být zapsány
do základní školy s ohledem na nedovršený věk šesti let,“ uvedla Vítková.
Senátní výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal tento
návrh 29. ledna. Zdůvodnit jej přišel
i jeden z předkladatelů, poslanec Čižinský.
Výbor doporučil Senátu schválit tento
návrh zákona ve znění z Poslanecké sněmovny a tak se i stalo: „Umístění do těchto
tříd může pomoci zřizovatelům v oblasti
mateřského školství. Toto opatření také
může pomoci dětem, rodičům a není pro
nikoho limitující. Nejde o tisíce dětí, ale
o malé počty a týká se to především velkých měst. Potvrdil mi to například náměstek brněnského primátora.“
(red; jaromiravitkova.cz)
Přípravná třída v Praze 9

N A Š I S E N ÁT O Ř I

Je demokracie bez
referenda úplná?
■ Referendum (všelidové hlasování) má
ve svém programu pět stran zastoupených
v našem Parlamentu. Je to priorita i pro
vládu, která ho zmiňuje ve svém programovém prohlášení. Zákon o obecném referendu je v Parlamentu připraven k projednání v několika podobách. Zabývám se
jím jako členka Ústavně právního výboru
Senátu i jako členka Komise pro ústavu
a parlamentní procedury.

V referendu se nehlasuje
o osobách
Naše ústava referendum předpokládá
v článku 2, odstavci 2.: „Ústavní zákon
může stanovit, kdy lid vykonává státní
moc přímo.“ Zůstává přímo na ústavním
zákonu, zda zavede referendum obecně,
nebo jen pro daný konkrétní případ, pro
který bude vydán. Jedním z významných
institutů přímé demokracie je obecné referendum, forma přímé účasti občanů na
rozhodování o věcech veřejných.
Česká republika je však zastupitelskou
demokracií. Referendum je v Ústavě zakotveno pouze okrajově a občané mohou přímým rozhodováním ovlivnit zatím jen
místní záležitosti. Obecné, celostátní,
referendum zatím není možné uspořádat (s výjimkou referenda vyhlášeného
na základě jednorázového ústavního
zákona, jako tomu bylo v případě referenda v červnu 2003 o přistoupení Česka
k Evropské unii). Od voleb se referendum
liší tím, že se nehlasuje o osobách.

Slabiny referenda
Je však třeba si položit otázky: O čem
by lidé měli rozhodovat přímou volbou
a o čem už ne? Je referendum nutným
nástrojem demokracie? Nebo to je hrozba?
Z údajů o místních a krajských referendech vyplývá, že zájem o přímé rozhodování občanů není až tak vysoký, jak by se
mohlo zdát. Čísla mluví o tom, že přímá
demokracie dobře slouží jako předvolební
tahák, v praxi už ale občany tolik nezajímá.
Věděli jste, že i když to lze od roku 2011,
na krajské úrovni do současnosti neproběhlo žádné takové hlasování?
Jedním z argumentů těch, kdo referenda
hájí, je mezinárodní srovnání. Česká republika je jednou z mála zemí, jež nemá celostátní úpravu referenda. Podíváme-li se na
referenda v jednotlivých zemích podrobněji, vidíme, že v úpravách jsou velké odliš-

nosti, a to v naprosto základních parametrech. Velmi těžko se hledá jednotící linka.
Dnes můžeme snadno najít důvod, proč
odmítnout obecné referendum. Společnost
je rozdělená. Mediální, ekonomická
a výkonná moc je soustředěna do jedněch
rukou. Panuje obava, že lidé by v některých případech hlasovali tak, jak je mohou
manipulovat nátlakové skupiny, média či
sociální sítě. Tedy tak, jak to vyhovuje
určité zájmové skupině lidí. Lidí, kteří mají
moc i peníze na ovlivňování názorů. Snad
nastane příhodnější období, oproštěné od
všudypřítomného populismu, kdy budeme
moci racionálně a věcně o referendu diskutovat a prosadit jeho zavedení ku prospěchu našeho národa i našich občanů.
Šárka Jelínková
místopředsedkyně senátorského
klubu KDU-ČSL a nezávislí

Bradáč: To budou
zdaňovat i příkopy?

Dát se ostříhat
a chránit

■ Před sjezdem se začalo více skloňovat
jméno Jiřího Čunka. Během zlínského Národního týdne manželství, nad nímž převzal záštitu, se konala přednáška kadeřníka a jáhna Jana Špilara na téma „Jak
ochránit své manželství před vnějšími
i vnitřními nepřáteli“. Jiří Čunek se nechal ostříhat. Akce se jemu i jeho paní velmi líbila.
(red)

C(arbol) + M + B
■ Senátor František Bradáč (KDU-ČSL) kritizuje postup ﬁnančních úřadů (FÚ). Když
aktivně nedoložíte, že v rámci tzv. ostatních
ploch vlastníte jen remízek či příkop, hrozí
vám ze strany FÚ vyměření daně z nemovitosti 2000 Kč za hektar. „Osobně jsem musel
FÚ dokazovat fotograﬁemi, že moje remízky a hájky mimo zastavěné plochy jsou remízky a hájky, a ne jinak využitelná plocha.
Myslíte, že takto do terénu s foťákem chodí
starší lidé? Obdobných podnětů mám víc,“
říká senátor Bradáč. Příklady: pan V. M. dříve platil 3990 Kč, za r. 2018 má vyměřeno
9200 Kč a zpětně mu FÚ doměřil 14 600 Kč.
Pan G. Š. platil 4300 Kč, za r. 2018 má vyměřeno 12 920 Kč a zpětně mu FÚ doměřil 17 240 Kč. Podle zákona jsou vlastníci jinak nevyužitelných ploch (remízky, hájky,
větrolamy, bažiny, ochranná pásma vodního zdroje) od daně osvobozeni. Jenže teď
chce FÚ od lidí tuto nemožnost využití doložit a při nesplnění hrozí větší daň než z pole
či louky. Senátor Bradáč o tom mluvil s ministryní ﬁnancí, ale ta se odkázala jen na
„zdravý rozum“ FÚ. Když jsou však úředníci motivováni k vyššímu výběru daní, jen
tak s něčím takovým nepřestanou. (red)

■ Na Tři krále ve Frýdku-Místku nemohl
chybět průvod, v jehož čele jeli na koních
králové Kašpar, Melichar a Baltazar
v doprovodu koledníků. Cílem putování
bylo místecké náměstí, kde čekal živý betlém a scénka o hledání noclehu pro Marii
a Josefa. Atmosféru dokreslila místecká
schola, k níž se každý mohl připojit zpíváním koled. „Ať vám betlémské světlo
stále svítí,“ tak ukončil svou promluvu na
místeckém náměstí místní kaplan. K přání
pokoje a radosti se připojili náměstek primátora Marcel Sikora, senátor Jiří Carbol
a ředitel frýdecko-místecké Charity Martin
Hořínek.
(red)
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KRAJE

ZLÍNSKÝ KRAJ

Jiří Čunek:
Nová nemocnice
pro Zlínský kraj
Veřejnost i celostátní média se intenzivně zabývají plánem Zlínského kraje
na výstavbu nové nemocnice. Hejtman
Jiří Čunek (KDU-ČSL) chce, aby byla
stavba nemocnice ﬁnancována z peněz
kraje i státu a aby si na ni kraj vzal úvěr.
Při veřejných debatách s občany na téma
výstavby nové nemocnice se nejčastěji
objevují dotazy týkající se jejího ﬁnancování. Do jaké míry by stavba zatížila krajský rozpočet? Hejtman Jiří Čunek odpovídá: „Celkové výdaje na výstavbu nové
nemocnice jsou ve výši 7,5–8 miliard. Kraj
v současné době naspořil 1,2 miliardy a do
doby výstavby naspoří celkem 3 miliardy Kč. Aktuálně jednáme i o úvěru jak
z Evropské investiční banky, tak z ostatních bank, kterým bychom dokryli zbývající potřebné peníze. Počítáme samozřejmě i s avizovanou pomocí státu.
I kdyby se však tato pomoc zpozdila,
výstavbu musíme zahájit. Nic jiného nám
totiž nezbývá. Máme před sebou jen tři
varianty. Buď nám Krajská nemocnice
Tomáše Bati ve Zlíně spadne na hlavu.
Nebo ji budeme 12 let rekonstruovat za
nejméně 10 miliard korun. Anebo budeme
mít za 6 let nemocnici novou za 8 miliard.
Z mého pohledu jde o jednoduché rozhodnutí, a jak se říká, není co řešit.“

Umí kraj hospodařit?
Právě vícezdrojové ﬁnancování zajímá
veřejnost nejvíce. „Vláda chce z národního
investičního plánu podpořit velké veřejně
prospěšné projekty. Jednám s premiérem
Babišem, aby se náš projekt stal projektem
pilotním, na kterém by si vláda odzkoušela
tento model ﬁnancování,“ poodkrývá své
plány Jiří Čunek. „Pokud se nám podaří
získat tuto státní dotaci, případně peníze
z evropských fondů, úvěr tím významně
snížíme.“ Hejtman odráží i oprávněné
obavy z toho, zda je kraj řádným hospodářem: „Ano, když jsem se na podzim 2016
stal hejtmanem, patřili jsme k nejzadluženějším krajům. Měli jsme závazky 2,1
miliardy, vytvořené hloupým a megalomanským projektem holešovské průmyslové zóny, kde se utratilo asi 1,6 miliardy
korun. Dalších asi 600 milionů se v roce
2013 vyhodilo za splacení ztrát v nemoc-
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nicích, které byly způsobeny neschopností kraje řídit své nemocnice. Do dnešního dne jsme z 2,1 miliardy splatili 230
milionů korun, a protože máme velmi
výhodný úvěr, vyplatí se nám raději teď
investovat do projektu, který má smysl,“
říká s tím, že banky se velmi detailně zabývaly ekonomickou situací kraje a v poskytnutí úvěru kraji nevidí riziko.

Zbudou peníze i na jiné věci?
Hejtman také vyvrací obavy, že by kvůli
nové nemocnici došlo k omezení investic jinde: „Pozornost se teď soustředí na
výstavbu nové nemocnice. Takto velkému
projektu musí být věnována důkladná příprava. Ale kvůli ní se život v kraji nezastaví. Zodpovědně se zabýváme i školstvím, sociálními službami, dopravou či
kulturou. Podpoříme tyto oblasti tak, aby
byl zajištěn jejich rozvoj.“ Kraj například
připravuje zásadní zefektivnění a zatraktivnění veřejné dopravy.
(red; tisk. zpráva Zlínského kraje)

KRAJ VYSOČINA

Boj s kůrovcem
a suchem
Při projíždění Vysočinou jsou leckde vidět
rozsáhlé holiny po kalamitní kůrovcové
těžbě. Tyto paseky mění celkový pohled
na krajinu a obnažují lidskou křehkost.
Podobným problémem je sucho. Například
Hubenovská nádrž, která zásobuje Jihlavu,
měla na konci minulého roku naplněnost
jen 30 %. Sucho i kůrovec souvisejí se
schopností krajiny zadržovat vodu, a tedy
se způsobem hospodaření. Dlouhodobě se
věnuji vodohospodářství a provozování
vodohospodářské infrastruktury obcemi
je pro mě zásadní téma. Přál bych si, abychom jako KDU-ČSL nabízeli v těchto
problémech řešení. Je třeba vrhnout síly

i peníze na tyto životně důležité věci, při
jejichž řešení mají spolupracovat obce,
kraje a stát. Už dlouho před
námi nestál tak velký úkol.
Jistě: jsme závislí na změně
klimatu. Toho, co můžeme
ovlivnit, není mnoho, ale je
to důležité.
Jaromír Kalina
náměstek jihlavského primátora
a předseda krajského klubu
zastupitelů KDU-ČSL

ÚSTECKÝ KRAJ

V Krupce na plný plyn
V NH jsme již psali o úspěších lidovců
v severočeské Krupce. Jak pro ně dopadly
říjnové komunální volby? Vybíráme z příspěvku zaslaného R. Kadlecem, 1. místostarostou Krupky (KDU-ČSL).
„V třináctitisícové Krupce kandidujeme
jako sdružení KDU-ČSL a nezávislých
kandidátů pod značkou KRUPKA NAŠE
MĚSTO. V podzimních volbách jsme posílili: v 21členném zastupitelstvu jsme získali 4 mandáty (16,28 %) a po vyjednávání obsadili pozice 1. místostarosty
a radního města. Politiku chápeme jako
službu, umění dialogu a možné prosazení toho, co považujeme za správné.
Máme připravené malé i velké projekty,
které nám umožní posunout naše krásné
město s bohatou historií o pořádný kus
dál. Aktivně řešíme každodenní starosti
či výzvy provozu města a našich spoluobčanů i středně- a dlouhodobé plánování
a přípravy náročných investičních projektů. Neodmyslitelnou součástí naší činnosti je intenzivní práce s médii i vydávání vlastního tištěného
periodika nebo komunikace
s veřejností na Facebooku.“

PŘEDVOLEBNÍ KALEIDOSKOP

Souboj tří rytířů v brněnském hotelu Voroněž začíná.

Moderátorka Kateřina Regendová a Pavel Bělobrádek.

Chceme lepší Evropu. Volební kampaň začala.

Vít Kaňkovský, obrovská kapacita v oblasti zdravotnictví.

Brněnské publikum. Zvědavé. Napjaté. A spokojené.

V pražském Divadle Minor padaly chytré dotazy novinářů.

Tři první kandidáti:
Pavel Svoboda,
Michaela Šojdrová,
Tomáš Zdechovský.

MARS, „MAraton s Roztroušenou Sklerózou“ v Žírci.
Dobrá nálada jako vždycky.
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Navštívil nás Manfred Weber
UDĚLEJME PRO VÝSLEDEK KDU-ČSL V EUROVOLBÁCH CO NEJVÍC!
Kandidát Evropské lidové strany na budoucího předsedu Evropské komise Manfred Weber přijel do Prahy v rámci svého turné
„Naslouchat si (Listening Tour)“. Byla to skvělá příležitost prodiskutovat aktuální témata s možným budoucím předsedou Evropské komise. Mluvili jsme o bezpečnosti Unie i o jejím jednodušším fungování. KDU-ČSL prosazuje štíhlejší EU a méně byrokracie,“ popsal schůzku Pavel Bělobrádek.
Manfred Weber se s vedením a europoslanci KDU-ČSL setkal
hned po svém příjezdu. Zamýšleli se společně i nad tím, jak
mluvit o evropských záležitostech tak, aby zaujaly veřejnost.
„Když vyjde článek o migraci nebo o euru, lidé si ho přečtou.
Ale k málokomu se dostane to, že EU může svými programy po-

Svěží Weber na bríﬁnku s novináři

moci prorodinné politice. Například lepšímu skloubení profesního života a péče o děti v rodinách,“ zmínil jedno z témat lídr
kandidátky KDU-ČSL Pavel Svoboda.
Diskusi Manfreda Webera se studenty pražského Arcibiskupského gymnázia sledovala europoslankyně Michaela Šojdrová:
„Mladí lidé se hodně zajímají o možnosti studia a práce v zahraničí a o lepší možnost cestování. Manfred přišel se skvělou myšlenkou: #discoverEU, jízdenkou zdarma pro osmnáctileté. Já je
pak seznámila s možnostmi dobrovolnictví v zahraničí.“
Co dodat, než to, aby sympatický politik bavorské CSU a přítel
KDU-ČSL v evropských volbách uspěl. Udělejme i my pro výsledek KDU-ČSL co nejvíc!
(red)

Srdečné setkání s M. Šojdrovou

nový

Hlas

D O B R É Z P R ÁV Y
O KDU-ČSL

„Nový HLAS stojí za to číst v klidu a celý. Mnoho informací a názorů totiž
v jiném periodiku nenajdete. Mám zkušenost, že šíření Nového HLASu
i mimo straníky způsobilo, že někteří pak do KDU-ČSL vstoupili.
Tak jej prosím čtěte a šiřte dál.“
Pavel Bělobrádek
předseda KDU-ČSL

H

Objednejte si N

Z DAR M Asle

přes SMS na čí

731 140 909

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

PROBOUZEJME SPOLU ZÁJEM O KDU-ČSL!
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