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„Přátelé, dnes nás zasáhla rodinná tragédie. Děkuji všem, že
jste s námi ve svých myšlenkách i modlitbách. Potřebujeme
teď čas sami pro sebe, děkuji za pochopení. Ale brzy se ozvu.“
Marek Výborný, poledne 30. 9. 2019.

Našemu předsedovi zemřela v pondělí ráno 30. září ve věku 45
let manželka Markéta. V sobotu 5. října se v kostele sv. Bartoloměje
v Heřmanově Městci rodina a přátelé se zesnulou rozloučili a při
mši svaté poděkovali Pánu Bohu za dar jejího života. Přejeme
Markovi dar síly a rady pro nejbližší dny, týdny, měsíce i léta.
Myslíme na jeho nejbližší. Máme-li dar víry, neseme jeho rodinu
v modlitbách a vyprošujeme v této těžké hodině naději a pomoc
Boží jemu i jeho dětem. / Jedno jediné doporučení: Markův text
na str. 4 a 5. Politický, přitom osobní text z poloviny září, o superhrdinech všedního dne, obrácení světa naruby a o tom, co všechno
je pro člověka rodina.
P. M., šéfredaktor

Vyjádření 1. místopředsedkyně
V úterý 1. října oslovila členy strany e-mailem a na
sociálních sítích 1. místopředsedkyně KDU-ČSL
Šárka Jelínková.

Milé sestry, vážení bratři,
ráda bych Vám poděkovala za podporu, kterou
našemu předsedovi Markovi Výbornému a jeho
rodině od včerejšího dne vyjadřujete. Dejme mu
teď čas a prostor pro to, aby se s osobní tragédií
vypořádal. Buďme tu pro něj tak, jako on tu pro
nás mnohokrát byl.

Pozvánka luxovská
■ 21. listopadu uplyne 20 let, co na
klinice v americkém Seattlu opustil
tento svět předseda KDU-ČSL Josef
Lux. Vzpomínat na něj budeme
(nejen) v Brně a Praze. V pátek 22.
listopadu od 19 hod. se v brněnském
centru Abzac koná koncert Moravia
Brass Bandu (nutná rezervace, u okresního tajemníka Jakuba
Hrušky, e-mail: ok.brno-mesto@kdu.cz). V Praze v pondělí 25.
listopadu od 15 hod. proběhne v Paláci Charitas debata. Zádušní
mše za Josefa Luxe se pak koná týž den od 17.30 hod v kostele
na Slovanech (Emauzy).
(red)

Pozvánka anežská
■ Zveme Vás na bohoslužbu,
která proběhne v neděli 17. listopadu od 10.00 hodin v katedrále
svatého Víta, Václava a Vojtěcha
a kterou bude slavit Václav Malý,
pomocný biskup pražský. Po
skončení mše se můžete připojit k průvodu k památníku 17. listopadu na Národní třídě, kde uctíme památku tohoto významného
dne. Přímý přenos na TV Noe a rádiu Proglas. Zvou organizátoři
Jan Wolf, Jan Potměšil, Jan Sixta

Vysočina s Františkem Bradáčem

Z reakcí přátel, okolí i veřejnosti, které jsem
během včerejšího dne obdržela, cítím, že nás nečekaná situace jako lidovce spojila, a za to jsem vděčná.
Do té doby, než bude Marek připraven pokračovat
v práci, budu z jeho pověření stranu vést. Dnes se
sešlo předsednictvo strany, pokračujeme v naší každodenní práci a připravujeme se na výzvy, které jsou
před námi včetně krajských a senátních voleb.
Tato smutná událost mě osobně ujistila v tom,
že v české politice je skutečně potřebná strana, která
bude stát na straně rodin a rodičů. Má smysl pracovat na tom, aby Česká republika byla zemí, kde se
bude dobře žít rodinám a rodičům a kde bude systém, který jim bude schopný pomoci tehdy, když
je to potřeba.
S úctou Vaše Šárka Jelínková
1. místopředsedkyně KDU-ČSL,
pověřená řízením strany
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■ Návštěva velkomeziříčské ﬁrmy POEX, setkání se starosty obcí
Žďárska a prohlídka žďárské baziliky a Zelené hory – to byl program výjezdního zasedání senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí do volebního obvodu senátora Františka Bradáče 12. a 13.
září. Pět senátorek a čtyři senátoři z celé republiky se nejprve
vydali do velkomeziříčské ﬁrmy POEX. V podvečer se setkali se
starosty regionu, aby si vyměnili zkušenosti ze života ve veřejné
správě. Sešli se i s lidoveckým kandidátem do Senátu Josefem
Klementem. Druhý den si spolu s P. Vladimírem Záleským prohlédli baziliku v klášteře ve Žďáře nad Sázavou. Z ní se pěšky
vydali zhlédnout perlu zdejšího kraje: santiniovský kostel Jana
Nepomuckého na Zelené hoře.
Petra Klechová
tajemnice senátorského klubu

SLOVO PŘEDSEDY

Sledujme svoji vizi místo mocenských her
Milé sestry, vážení bratři,
s babím létem nám začala i nová politická sezóna. Díky mocenskému souboji
mezi dvěma mocipány však letošní léto
nebylo časem politického klidu a odpočinku. Zůstává jen na nás pevně hájit demokratické pilíře našeho
státu, jeho parlamentní systém a principy práva včetně nezávislé
justice. S vědomím, že nejsme v roli soudců vynášejících rozhodnutí o vině a trestu (což přísluší jedině Ústavnímu soudu), nicméně s přesvědčením, že některé kroky hlavy státu již není možné
přejít shovívavým mlčením, podpořili naši senátoři i poslanci
návrh ústavní žaloby vůči prezidentu republiky (str. 14).
Nesmíme se však stát otroky těchto mocenských her. Věnujme
se daleko více a intenzivněji našemu programu a jeho klíčovým
bodům. Nové vedení strany připravilo „Vizi křesťanskodemokratické politiky 2021“. Stojí na jasném a nosném tématu RODINY.
Rodina je značka, kterou nesmíme mít jen tak na pozadí.
Spokojenou rodinu musíme mít na prvním místě. Je to klíč
našeho budoucího úspěchu. Ale nejen našeho, je to cesta k úspěšné
budoucnosti naší země. Ke všem dalším programovým bodům
včetně vzdělávání musíme přistupovat s ohledem na rodinu,
radosti a starosti všech jejich členů. Proto jsme si vytyčili tři
hlavní programové pilíře i s jejich garanty: sociální a rodinná
politika (Š. Jelínková), hospodářství a rodina (J. Bartošek)
a péče o životní prostředí a rodina (P. Hladík) – str. 6 a 7.
Konečnou podobu celé vize není možné dokončit bez spolupráce s Vámi. Vytvořit materiál do šuplíku nemá žádný smysl.
Předsednictvo proto nyní čeká podzimní turné k Vám: do krajů,
okresů, měst a obcí. Podobně jako v Rakousku Sebastian Kurz
chceme objet celou zemi. Chceme s vámi o vytyčené vizi diskutovat, vnímat zpětnou vazbu a doplňovat ji o konkrétní opatření.

Jak jsem
navštívil Lány
Jako nový předseda KDU-ČSL jsem po
poradě se svým předchůdcem považoval za slušné požádat o schůzku nejvyšší
ústavní činitele. Premiér Babiš nijak nereagoval, zato od kanceláře prezidenta republiky jsem v srpnu pozvánku obdržel.
Je třeba popravdě říci, že pracovní jednání
s Milošem Zemanem bylo korektní a věcné.
Asi 40 minut z celkem hodinové schůzky
jsme věnovali našemu lidoveckému programu. V mnohém jsme se s panem prezidentem shodli. Jeho výrazné sociální
cítění bylo patrné v debatě o paliativní
a hospicové péči, stejně jako o různých
prorodinných opatřeních. Shodli jsme
se i u hodnotových témat, dotýkajících

Netvoříme vizi pro předsednictvo, poslance či senátory. Naše pilíře
se musí stát programem každého člena KDU-ČSL, programem,
který vezmou za svůj naši starostové i zákonodárci. Právě na tom
musí stát naše permanentní volební kampaň.
Zcela upřímně se vám přiznám, i pod dojmem z jednání našich
stranických orgánů, že se mi zdá, že nás přepadá jakási letargie, že nám chybí nadšení a příslovečný tah na branku. Možná
jsme měli nerealistická očekávání, že se mávnutím proutku zvýší
naše preference v průzkumech a že stačí nové vedení sledovat
z pohody svých domovů. O to větší potřebu burcovat v tuto chvíli
máme. Chceme-li být silnou a sebevědomou KDU-ČSL, musíme
být schopni se o sebe vzájemně opřít.
Sestry a bratři, velmi Vás o to prosím. Diskutujte ve vašich místních organizacích o představených tématech. Posílejte přímo na
adresu vize2021@kdu.cz své podněty, nápady, konkrétní opatření. Jedině tak budeme schopni tuto naši společnou vizi sdílet.
Jedině tak bude všem jasné, že lidovci hájí rodiny jako budoucnost naší země.
Děkuji všem, kteří jste se zapojili do petice k podpoře naší ústavní
ochrany vody a půdy (str. 9 a 12). Je to šance, jak být vidět na
ulicích a náměstích. Všichni víme, že tam jsou voliči, tam leží náš
politický úspěch. Ne v kancelářích a jednacích sálech.
Veškeré své snažení děláme i s ohledem na dědictví, za které
neseme odpovědnost. Proto vás srdečně zvu na řadu akcí k připomínce 30 let svobody, ale i ke vzpomínce na jednu z nejvýraznějších osobností naší lidovecké historie Josefa Luxe, od jehož
úmrtí uplyne 21. listopadu 20 let (str. 2). Přeji Vám krásné dny
nastupujícího podzimu
Váš
Marek Výborný
předseda KDU-ČSL

se například manželství, kde pan prezident avizoval případné odmítnutí zákona
o manželství pro LGBT páry. S porozuměním se vyjadřoval i k naší aktuální politice
péče o životní prostředí, krajinu a její hodnotové ukotvení.
Aniž bych očekával něco jiného, shoda
nepanovala u otázky ústavních pravomocí
hlavy státu a jejich systematického překračování z jeho strany. Prezidenta jsem
také otevřeně informoval o našem postoji
k ústavní žalobě na jeho osobu a o důvodech, které nás k tomu vedou.
Politici spolu mají hovořit. Takto jsem vnímal schůzku já, žádná očekávání jsem od
ní neměl. V jedné věci mě ale přece jen
Miloš Zeman potěšil. KDU-ČSL považuje
na rozdíl od jiných stran za trvalou součást naší politické scény. Aby tomu tak bylo
i nadále, je jenom na nás.
(MV)
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Česko – země, kde se bude ž
POLITICKÁ VIZE PŘEDSEDY KDU-ČSL MARKA VÝBORNÉHO
Milé sestry, vážení bratři, předstupuji před
vás s vizí naší lidovecké, křesťanskodemokratické politiky. S vizí, která má ambici
udržet KDU-ČSL stávající voliče a oslovit
voliče nové. Voliče, kteří poznají, že volit
KDU-ČSL znamená lepší život pro jejich
rodiny, kvalitní život od početí po přirozenou smrt a bezpečnou zemi, kde se žije
dobře rodinám.

Superhrdinové
všedního dne
Říkají vám něco jména Clark Kent, Bruce
Wayne nebo Steve Rogers? Znáte Supermana,
Batmana nebo Kapitána Ameriku? Řeč je
o SUPERHRDINECH – ochotných chránit
slabé, bít se za pravdu a spravedlnost a být
všude tam, kde je zapotřebí superschopností.
Bylo by pěkné, kdyby superhrdinové pomáhali řešit problémy i nám. Tihle to umí jenom
ve ﬁlmu. Ale já znám jiné hrdiny. Hrdiny, kteří
jsou ochotní probdít noc na stráži a s nasazením
zdolávat překážky a nástrahy všedních dnů.
Hrdiny všedního dne.

A do třetice: opakovaně mluvím s přáteli, známými a kamarády, jak důležité je mít rodinu,
která není omezena jenom na tátu, mámu
a děti, ale přesahuje generace a zahrnuje
babičku, dědu a další příbuzné. Nemohu zapomenout na vyprávění své známé o tom, jak se
její děda kvůli ní naučil plavat. Kousl se a prostě to kvůli ní zvládl.
Aby se stal člověk hrdinou, nemusí nosit robotický oblek. Hrdiny se stávají každý den lidé,
jako je Jana z Jihlavy, Karel z Hradce, moje
maminka, váš táta, přátelé, babičky, které jsem
potkal dnes ráno v tramvaji, lékaři, vědkyně,
malí farmáři, kadeřnice, zámečníci. Rodiče
a členové našich rodin. Díky nim svět kolem
nás funguje a má smysl pro nás i naše blízké.

Odstraňujme
překážky na cestě

Žaneta, máma, děda
Když jsem byl ředitelem gymnázia, oslovila mě
prostřednictvím speciální školy Svítání jedna
maminka a požádala, aby u nás mohla studovat její dcera Žaneta. Mělo to ale háček. Žaneta
má od narození velmi těžké kombinované postižení. Je zcela nepohyblivá, upoutaná na invalidní vozík, neartikuluje a má minimální zbytky
zraku. Jediné, čím se dorozumívá s okolím,
jsou skřeky, v nichž jsem se i já učil rozeznávat
kladné a záporné odpovědi. Mentálně je ale
podle všech vyšetření v pořádku. Její duševní
schránka je zkrátka drastickým způsobem uvězněna ve schránce tělesné. Nezmiňuji její osud
kvůli tomu, že se nám s ní podařilo projít čtyři
roky čtyři vybrané předměty na gymnáziu, ale
kvůli tomu, jak jsem si po mnoha nelehkých
rozhovorech s její maminkou stále více uvědomoval její oběť pro její jedinou dceru. Maminka
s nadějně nastartovanou kariérou vysokoškolské pedagožky na univerzitě se zcela obětovala pro svou Žanetu. Je s ní 18 let v podstatě
24 hodin denně. Heroický rodič, který nenechá
své dítě v ústavu, ale obětuje se pro ně!
Teď něco osobnějšího. Mojí mamince se ve čtyřiceti obrátil svět naruby. Táta zmizel do politiky,
celý týden byl v Praze a ona na nás, tři raubíře,
zůstala sama. Když táta přijížděl, měl toho často
plné zuby. Přesto jsme se sešli u našeho kulatého
stolu v sobotu nebo neděli u snídaně a máma od
brzkého rána pekla domácí koláče. Aby neděle
byla nedělí. Kulatý stůl má úžasnou výhodu, protože u něj cítíte ten až mystický rodinný kruh.

O rodině mluví KDU-ČSL dlouho. Ale nikdy jsme
z ní neudělali to hlavní, nosné téma. Vždycky jsme
ji měli na pozadí. Prosazovali jsme společné zdanění manželů, delší mateřskou, rodinné farmy
a další a další opatření – a za tím vším vždycky
rodina nějak byla. Musíme to ale udělat opačně,
otočit to. Dát rodinu na první místo. Rodina –
a proto lepší školství. Rodina – a proto fungující
sociální služby. Rodina – a proto bezpečné ulice.
Rodina – a proto důchodová reforma.
Rodina není téma jednoho resortu, ale celé
vlády. Rodina je doslova státo-tvorné téma.
Ba co víc: Rodina je značka a já chci, aby to
byla naše značka! Ideologická debata o pravici
a levici je mrtvá. Lidi to nezajímá. Lidé dnes
vnímají emoce a symboly. Andrej je „manažer“.
Piráti jsou „noví, nekompromisní a digitální“.
ODS je „pro podnikatele“. A KDU-ČSL bude
„strana pro rodiny“. Tohle spojení si musíme
vybojovat pro sebe! Ne ANO, ne sociální demokrati, ne komunisti, ne piráti – ale MY!
My lidovci máme největší šanci, že nám lidé
uvěří rodinu jako naše pravé a autentické téma.
V tom je klíč našeho budoucího úspěchu.

Protože rodina za to stojí
Ke komu vstáváme v noci, abychom mu dali
léky? K dětem. Pro koho se vzdáváme volného času a pomůžeme mu se stavbou domu?
Pro sourozence. Komu jinému neváháme být
nablízku v radostech i strastech, dokážeme je
obejmout a poděkovat jim? Našim rodičům.
Hrdiny všedního dne se stávají každý den desetitisíce Čechů. Potýkají se tu s většími, tu s menšími překážkami či padouchy. Rozlité kakao,
roztržená košile, zapomenutá hračka, zácpa
v dopravě, slzičky před školkou, rozbité koleno,
pětka z diktátu.
Se vším si ale poradí. Protože rodina za to stojí.
Rodina je jenom jedna. Rodina je nejvíc. Rodina
je naše minulost, přítomnost a hlavně budoucnost. Rodina je dědictví, které si neseme a jednou je odevzdáme. Rodina je nám, nebojím se
říct, svatá. Jak kdysi řekl jeden britský spisovatel: „Šťastná rodina je jen dřívější nebe.“ Proto
je spokojená rodina naším hlavním cílem!

Každý superhrdina má svého nepřítele. Zlou
sílu, která se mu staví do cesty a škodí.
I čeští rodiče takovou sílu pociťují. Rodiny jsou
odsunuté na druhou, třetí kolej.
Jsme země, kde nevíme, jak poznat dobrou
školu a do které školy dát svoje dítě.
V nemocnicích potkáváme přepracované,
frustrované lékaře i zdravotnický personál, protože zdravotnictví se blíží ke kolapsu stejně jako
sociální služby.
Jsme země, kterou nelze jednoduše projet z jednoho konce na druhý.
Jsme země, kde mít vlastní bydlení je luxus
a kde exekuci má více lidí než vysokou školu.
Jsme země, kde získat stavební povolení trvá
déle než samotná stavba.
Jsme země, kde voda, půda, les a čistý vzduch
mají menší hodnotu než těžba štěrkopísku
a stále nové sklady a hypermarkety.
Jsme země, kde se místo skutečných problémů
rodin řeší tři roky banalita, že pravidla v podnikání mají být pro všechny stejná a že když patřím k pěti nejbohatším Čechům, neměl bych
sahat na dotace pro malé a střední podnikatele.
Jsme země, kde umírat doma v kruhu rodiny
není normální.
Současná vláda nemá vizi. Neřeší reálné problémy a soustředí se na ovládnutí státu, přeskupování peněz, uplácení voličů a problémy
vlastních členů. Důsledkem je růst veřejného
dluhu a hlavně pocit rodičů, že mít děti se nevyplácí. Že rodina je stres, starosti, a i když pracuji hodně, nestačí to na dobrý život.

žít rodinám dobře!
Věci kolem nás: mateřská,
školy, nemocní blízcí
Rozeberme si pár věcí kolem nás. Třeba mateřskou a rodičovskou. Kdo chápe, na co a jak
dlouho má matka a otec nárok? Proč trávíme
večery u internetu, chodíme se radit s právníky,
bereme si volno kvůli úřadům, abychom přišli
na to, na co máme nárok, když se nám narodí
dítě? Nemluvě o ženách, které jsou při mateřské samostatně výdělečně činné – ty aby si na
to najaly specialistu.
Rodinu nebude zakládat více lidí, dokud
nebude fungovat péče o děti a nebude zajištěno
propojení kariéry a rodiny. Proč jsou matky diskriminované? Proč se otcové cítí přetížení, když
živí rodinu? Dostupnost míst v mateřských školách, dostatek dětských skupin a nabídka částečných pracovních úvazků v Česku patří k nejnižším v EU. Česko nabízí jednu z nejdelších
rodičovských dovolených na světě, ale v Unii
patříme k zemím s nejmenším podílem částečných úvazků na celkovém počtu pracovních
smluv. Na zkrácený úvazek u nás pracuje 1/10
žen a 2 % mužů. Pro srovnání: v Rakousku je
to polovina žen a každý desátý muž.
Narození dítěte také negativně ovlivňuje kariéru a budoucí výši mezd matek. Rozdíly ve
výdělcích bezdětných mužů a žen jsou pár
procent – ale po návratu z rodičovské je rozdíl
mnohem větší. U vysokoškoláků kolem 40 let
vydělávají muži průměrně asi o 25 % více než
ženy. Systém trestá maminky nižšími příjmy,
včetně nižších důchodů. Česká rodinná politika odsouvá matky na druhou kariérní kolej
a otce na druhou rodičovskou kolej.
S rodinou těsně souvisí vzdělávání. Vím, o čem
mluvím. Vznikl dojem, že vše vyřeší jen navýšení platů učitelů. Zaplať Pán Bůh za něj! Ale
i při zvýšení platů hrozí, že půjde spíš o výdaj
než investici. Chybí nám strategie zvyšování
kvality učitelské profese, protože jedině učitelé
jsou klíčem dobrého vzdělávání. Dobrou školu
dělá dobrý ředitel – a stát o ně téměř nepečuje,
jen jim nakládá.
Neřeší se problematický 2. stupeň základních
škol. Na naše opakované výzvy k zapojení
některých prvků duálního systému do učňovského školství slyšíme jen to, že se o toto téma
budou přetahovat ministerstvo školství s ministerstvem průmyslu.
A tak by se dalo pokračovat. Kvalita vzdělávání patří k tomu zásadnímu, co rodiče od státu
očekávají.
A konečně to, z čeho je nám mnohým do
pláče. Proč když si babička nebo děda zlomí
nohu v krčku, stojíme bezradně před nesmyslnými formuláři? Proč si překládáme lékařskou zprávu s dvěma slovníky a přáteli na telefonu? Proč pláčeme potají po návštěvě LDN?
Proč nerozumíme, jak a jestli existuje domácí

péče a máme pocit nespravedlnosti? Máme sice
levicovou vládu, ale v sociálních výdajích jsme
za rok 2018 v EU až na 17. místě. Proč v zemi,
kde roste HDP o 2 až 3 % ročně, kde máme
skoro nulovou nezaměstnanost, zvyšují se mzdy
a přes 70 let žijeme v míru, máme vládu, pro
kterou rodiče a rodiny nejsou priorita?

a mluvit s nimi je ta skutečná, zásadní a nejdůležitější politická práce. A my to musíme pochopit také. Lidé nás musí slyšet, vidět, potřást si
s námi rukou, promluvit si, postěžovat, pochválit
se, sdílet kousky svého rodinného života.

Proč tu je KDU-ČSL?

Stejně jako měla kdysi vláda svoji expertní
Národní ekonomickou radu vlády (NERV),
tak KDU-ČSL pod patronací Šárky Jelínkové
vytvoří RODINNÝ NERV. Spolu s odborníky,
ekonomy, experty ze zahraničí i na základě
podnětů, které se nám dostanou od vás, od
rodin z našich obcí a měst, připravíme skutečně
kvalitní rodinou politiku. Obdobně – s pohledem na rodinu – musíme komunikovat i péči
o životní prostředí a krajinu.
Všechno, co člověk potřebuje vědět o životě, se
naučí doma, v rodině, od prarodičů a rodičů.
Včetně toho, že zodpovědnost nemáme jen za
své děti, rodiče a příbuzné, ale i za místo a zemi,
kde žijeme. A já chci, abychom žili v zemi, kde
rodiče jsou na prvním místě. V zemi, kde rodiče
dají dětem to nejlepší vzdělání, aby naše země
patřila ke světové špičce. V zemi, kde budou
rodiče chodit do práce bez obav a otcové budou
mít dost volna, aby ho trávili s dětmi, a najít
školku nebude problém. V zemi, kde motivovaní učitelé povedou děti k tomu, aby je bavilo
poznávat, inovovat, zlepšovat a pomáhat.
V zemi, kde budou lidé odcházet z tohoto světa
v důstojných podmínkách, doma nebo v rodinném kruhu, díky fungující paliativní péči.

Pro rodiče a pro rodiny jsme tady my lidovci,
křesťanští demokraté! Jako se Batman může
spolehnout na svého Robina, tak rodiny potřebují někoho, o koho se mohou opřít, na koho
se mohou spolehnout, komu budou důvěřovat.
My na oplátku za tuto důvěru musíme každý
den hájit jejich zájmy a bít se za ně. Všichni!
Naši starostové, náměstci hejtmanů, senátoři
i poslanci! Bez rodin, bez pracovitých, aktivních, laskavých a odpovědných rodičů nemá
naše země smysl a ztratí budoucnost. Bez
rodičů nebude Česko. Bez rodičů nebude ani
KDU-ČSL.
Úkol pro KDU-ČSL, o kterém mluvím, není úkolem pro jednoho muže ani pro jeden malý tým.
Je pro nás pro všechny. Mluvme se svými příbuznými, sousedy a známými, s rodiči i jejich dětmi,
s učiteli ve školách a lékaři v ordinacích: „Co vás
trápí? A jak to zlepšit?“ Pozorně naslouchejme!
To nejdůležitější, co máme před sebou, je chodit mezi lidi. Víc než kdy předtím. Kolikrát jsme
si říkali – my jsme to odpracovali a někdo jiný
naši práci prodal. Co s tím? Jednoduchá odpověď: choďme mezi lidi a prodávejme výsledky
své práce dřív! Změna komunikace, její vyladění,
nastavení a řízení je důležitou a zásadní prioritou. Řadu otázek, které dostáváme, lze předvídat
a je možné se na ně připravit. Mluvme jedním
hlasem a vytvářejme na všech úrovních jeden
konzistentní mediální obraz. Jen tak nás lidé
začnou vnímat a pamatovat si nás.

Lidovecký rodinný NERV

Buďme neustále
v kontaktu s lidmi
Všichni musí spojovat téma rodina a jeho konkrétní aplikace s KDU-ČSL. Nemáme stovky
milionů ani síť rádií, nejčtenější noviny ani
tisíce falešných facebookových proﬁlů. Ale
máme širokou členskou základnu a řadu členů
v placených funkcích. A na Vás se obracím.
To, co nás čeká, je skutečná permanentní volební
kampaň. Když si i předseda vlády najde čas
a objíždí republiku, aby sliboval tu nový obchvat,
tu vysazoval sysly a onde otevíral školní tělocvičnu, musí každý z vás, kdo má více času než
premiér, věnovat svůj čas výjezdům, návštěvám
a diskusím s lidmi. Jak vyhrál lidovec Sebastian
Kurz v Rakousku? Projel ho křížem krážem!
Pochopil, že být neustále v kontaktu s lidmi

Česko si zaslouží být zemí, kde se bude dobře
žít rodinám! Právě to je úkol pro nás, lidovce.
Těžký úkol – ale na těžkých úkolech lidé rostou. Jsem přesvědčen, že právě na tomto úkolu
může vyrůst silná a sebevědomá KDU-ČSL.
S pomocí vás, našich členů a sympatizantů,
nemůžeme neuspět. Zdař Bůh!

LIDOVECKÁ VIZE PRO DNEŠNÍ ČESKO
1. Žít šťastný život
s blízkými
Sociální a rodinná politika
podle KDU-ČSL

Rodina, nebo kariéra? Obojí!
Rodiče se často ocitají v situaci, kdy se
musí rozhodovat buď pro práci, anebo
pro rodinu. Jako by tyto dvě věci stály
proti sobě a nemohly se rozvíjet současně.
Přenastavíme podmínky na pracovním
trhu tak, aby se rodinný život nedostával
na druhou kolej a aby rodiče nebyli penalizováni za to, že se starají o své děti. Rodiče
potřebují svobodu volby, čas na své děti
a stabilní pracovní a životní podmínky.

Senioři nepatří
do starého železa

To nejcennější
Rodina je to nejcennější, co máme.
V rodině se navzájem potřebujeme, předáváme si moudrost i vzájemný respekt,
obětujeme se. Komu jinému věnujeme
volný čas? Pro koho děláme něco navíc?
Pro rodinu jsme schopni hrdinských
skutků! Bohužel ne vždy se stejně chápavě staví k rodinám stát a jeho instituce.
Zapomíná na ně, opomíjí jejich potřeby.
Upřednostňuje velký byznys, a rodinám
komplikuje život. Je na čase to změnit.
Chceme, aby Česko bylo zemí, kde se
dobře žije rodičům a rodinám.

Příliš velká rizika
Založit rodinu a mít děti je dnes pro
mladé výzvou, a tak toto důležité rozhodnutí odkládají. Často kvůli obavám
z nižších příjmů, nedostupnému bydlení,
zastavení kariéry jednoho z rodičů nebo
kvůli kombinaci těchto i jiných příčin. To
je špatně! Trvalé partnerské svazky a stabilní rodinné vazby jsou pro každého z nás
tou nejpřirozenější oporou.
Stabilní rodina = stabilní stát
Rodina je prvním místem, kde poznáváme
svět a odkud se učíme společenskému chování. Způsob života naší rodiny určuje,
jak se budeme chovat mimo ni. Stabilní
partnerské vztahy vytvářejí harmonické
prostředí, v němž jsou děti vedeny k pravému úspěchu. A z toho má užitek celá
společnost.

Naše společnost stárne. Senioři jsou pokladem našich rodin a platnou součástí naší
společnosti. Chceme neustále nacházet
co nejlepší podmínky pro jejich trávení
času. Chceme pro ně dostupnou zdravotní
péči, sociální služby, pochopení úředníků
i zastání u státu. Chceme, aby mohli zůstat
se svými blízkými, dokud to jen jde.

Tepající srdce naší země
Kvalitní rodinný život, společenské uplatnění a dobrou práci si zaslouží i lidé mimo
metropole. Podporujeme autentické tradice a vztah k místu, kde žijeme a trávíme
volný čas. Není kvalitní život bez spolků!
Sportovci, zahrádkáři, rodinná centra,
charity, skauti, farnosti, orli, hasiči, myslivci, včelaři a další stmelují místní společenství. Svým zájmem o bezprostřední
okolí upevňují naše vzájemné vazby.

čas, abychom to naučili i obce, kraje a celý
stát. Česko si zaslouží životní prostředí,
kde se dobře žije rodinám.

Voda nad zlato
Vodní zdroje musíme chránit před znečištěním a vysycháním. Snažme se všude,
kde je to možné, vodu zachytávat a zadržovat. V krajině, ale i v obcích a městech.
Je třeba rychle obnovit remízky, malé rybníčky, meze, polní cesty a další krajinné
prvky, které teď v přírodě chybí. Ve městech můžeme zachytávat dešťovku v podzemních nádržích a zavlažovat stromy
nebo ji vsakovat na místě. Zeleň nám na
oplátku ochladí rozpálené ulice.

Půda znamená obživu

2. Pečujme o zemi,
která nám
byla svěřena

Půda udržuje přírodu živou a zajišťuje
rovnováhu celého ekosystému. Musíme
se k ní chovat s úctou a pečovat o ni jako
o rodinné bohatství. Chceme obnovit naše
lesy po kůrovcové kalamitě, aby i naše
vnoučata měla kam chodit na výlety, na
borůvky nebo na houby. Budeme podporovat zemědělce, lesníky, vinaře, sadaře
i další producenty potravin, kteří mají
k půdě skutečný vztah a úctu a udržují
přirozený ráz naší krajiny.

Péče o životní prostředí
podle KDU-ČSL

Klima v rovnováze

Učme se od předků
Zemi jsme dostali jako cenné dědictví,
o které máme pečovat tak, abychom je
v pořádku předali i našim dětem. Není přitom třeba vymýšlet nic nového. Stačí, když
se podíváme, jak s půdou, vodou a ovzduším nakládali naši dědové. Po generace se
v rodinách předávaly vědomosti a zkušenosti, které můžeme zúročit i my. Nastal

Extrémní výkyvy počasí a rostoucí průměrná teplota ohrožují celý náš ekosystém. Usilujeme o uhlíkovou neutralitu.
Abychom jí dosáhli, snížíme pomocí nejnovějších technologií celkovou spotřebu
energie a budeme více využívat obnovitelné zdroje. Vysadíme nové lesy, aleje
a další zeleň. Podpoříme výzkum v oblasti
zadržování oxidu uhličitého a čištění vzduchu skrze technická řešení.

Nic není odpad
Správná hospodyňka skočí pro pírko i přes
plot. Co jiného než plýtvání je ale vytváření
obrovských hald odpadu na skládkách? Co
je možné, to musíme roztřídit, recyklovat
a využít znova. Biologický odpad může
sloužit jako hnojivo nebo ho lze přeměnit v plyn pohánějící autobusy veřejné
dopravy. To, co nedokážeme recyklovat,
můžeme využít k výrobě tepla a elektřiny.

Nastupující průmyslová revoluce a rozvoj
elektromobility jsou příležitostí, jak přeměnit náš průmysl orientovaný převážně
na automobily se spalovacím motorem.
Chceme bohatý stát s energetickým
mixem, bez závislosti na ropě. Jaderná
energetika je v současnosti jedinou možností zajištění naší suverenity a energetické nezávislosti.

Rozvoj, který myslí
na budoucnost
Ochrana životního prostředí se často klade
do protikladu k dosahování blahobytu.
Nám jde o obojí a věříme také, že lze obojího dosáhnout. Naším cílem je udržitelný
rozvoj a prostředí, v němž se našim rodinám bude dobře žít a v němž se budou
cítit doma.

3. Rodina základem
naší ekonomiky
Hospodářská politika
podle KDU-ČSL

„Bytové zóny“
Základem úspěšné ekonomiky je, když mají
lidé kde bydlet. Nedostatek dostupného
kvalitního bydlení je drtivý. Deprimuje
náladu ve společnosti a odrazuje od zakládání rodin. Úbytek dětí a stárnutí obyvatelstva nás velmi brzy výrazně ovlivní.
KDU-ČSL se chce těmto trendům postavit
čelem a po vzoru zón průmyslových budovat bytové zóny. Stavět byty či domy můžou
municipality a privátní sektor. Prosazujeme
urychlení bytové výstavby nájemního
a vlastnického charakteru s garancí státu.

Naše klíčové důrazy
Chceme zlepšit naše školství. Zajistíme
dostatek míst ve školkách. Chceme propojení podniků a ﬁrem se vzdělávacím
systémem – od mateřské školy až po univerzity, podle ověřených zahraničních
i našich modelů (Jižní Morava).
Chceme navyšovat podíl obnovitelných
zdrojů. Ty se ale nesmí stát ekonomickou
přítěží, nýbrž přínosem.

Naše vize je živá!
Doplňujte ji a komentujte!
Vize představená předsedou Markem
Výborným, 1. místopředsedkyní Šárkou Jelínkovou a místopředsedy
Janem Bartoškem a Petrem Hladíkem
je živým dokumentem určeným k vnitrostranické diskusi.
Do 1. prosince 2019 bude upravován
a doplňován na základě podnětů
členů i sympatizantů do své konečné
podoby. K jednotlivým programovým pilířům vznikne také „banka“
konkrétních opatření, a to na komunální, krajské i celostátní úrovni.
Své podněty nám prosím zasílejte
na adresu: vize2021@kdu.cz
Děkujeme!
Vaše předsednictvo KDU-ČSL

Podnikání: méně byrokracie,
více rodinných firem
Naše ﬁrmy se mohou stát konkurenceschopnějšími díky podpoře malého a středního
podnikání v oblasti vědy, výzkumu a zavádění robotizace. Podpoříme je už jen tím,
když omezíme zbytečnou byrokracii a umožníme jim investovat do svého rozvoje.
Firma nesmí být šikanována kontrolami:
pro jednu záležitost stačí jedna kontrola. Chceme ﬁrmám ulehčit od povinné
administrativy vůči státu. DPH u malých
a středních ﬁrem už od počátku kvartální,
dobrovolně měsíční, a zrychlení odpisů
u malých a středních podniků.
KDU-ČSL prioritně podporuje rodinné
ﬁrmy. Umožníme živnoúvěry.
Prosadíme větší flexibilitu pracovních
úvazků a 6hodinovou pracovní dobu za
plný plat, bude-li rodič pečovat o dítě předškolního věku. Malým a středním podnikům
chceme tuto úlevu rodinám kompenzovat.
Navrhujeme vybudování prostoru pro podnikání z nepotřebného majetku. Firmy
mohou sídlit v daném místě a nemusí migrovat do větších měst. Mohou také využít zbylé plochy v průmyslových zónách
a doplnit tak mix služeb.
Na podporu malých a středních podniků
navrhneme zvýšené bodování rodinných,
malých a středních ﬁrem u výběrových
řízení. Tak se zvýší jejich šance pro získání zakázek.

Výjezdy předsednictva do krajů
sledujte na www.kdu.cz!

S O C I Á L N Í A Z D R AV O T N Í O B L A S T

Zachráníme domácí péči?
Některé oblasti zdravotní
péče jsou u nás dobré, jiné
bohužel na pokraji krachu,
jako domácí zdravotní péče.
Proč je nedostatek domácích zdravotních sester?
Poskytovatelé domácí péče
mají málo peněz a nejsou je schopni adekvátně zaplatit. Sestry pak logicky odcházejí jinam. Sektor drží nad vodou ty sestry,
které berou své povolání i jako poslání.
Neochota ministra zdravotnictví řešit problém je zarážející. Neustále opakuje, že
výdaje na domácí péči rostou, ale opomíjí
fakt, že roste i počet potřebných. Česko
stárne a přibývá seniorů, kteří tuto péči
potřebují. Je pro ně milionkrát lepší, když
se o ně postará sestra doma, v kruhu
rodiny a blízkých, než když jsou odloženi
do nemocnice. KDU-ČSL vyzvala ministra
zdravotnictví, aby se postaral o dostatek

peněz pro poskytovatele domácí péče,
kteří pracují v neférovém prostředí. Ze
zákona musí zdravotní péči poskytovat,
nedostanou však za ni plně zaplaceno.
Charita ČR, největší poskytovatel domácí
péče u nás (jejích 836 sester poskytuje
pomoc 37 400 klientům ročně), uvádí,
že úhrady pojišťovny pokryjí jenom 60 %
jejích nákladů. Zbylých 40 % musí poskytovatel hradit ze svého.
Přesun klientů domácí péče do nemocnic by
nic nevyřešil. Naopak! Pobyt v nemocnici je
mnohonásobně dražší než domácí péče: den
v nemocnici stojí 1800 Kč, zatímco domácí
péče jen 210 Kč. Ministerstvo zdravotnictví
musí co nejrychleji uzavřít dohodu s poskytovateli domácí zdravotní péče a navýšit
úhradovou vyhlášku. Tak se nastaví spravedlivější podmínky pro poskytovatele domácí
zdravotní péče. Adekvátní mzdy zastaví
odliv sester.
Šárka Jelínková

Kompenzační pomůcky
ulehčí postiženým

volali po ukončení života zásahem zdravotníka, šlo v naprosté většině případů
o strach z fyzické bolesti či psychického
utrpení. Moderní medicína je přitom dnes
schopna většinu nepříznivých symptomů
nevyléčitelných nemocí velmi dobře
zvládat. Zkušenosti zdravotníků z hospicové péče dokládají, že pokud je o pacienty v konečné fázi života dobře postaráno (včetně psychické a duchovní podpory), rychle mizí jakékoliv jejich úvahy
o předčasném ukončení života. Cestou je
důstojné umírání v kruhu blízkých s komplexní péčí paliativního týmu.“ A Marie
Dudíková, předsedkyně OV KDU-ČSL
Třebíč, která se celý život pohybuje ve
zdravotnictví, ze zkušenosti dodává:
„Laická veřejnost je v postojích k eutanazii ambivalentní. Na jedné straně si přeje

Parlamentem prošla novela
zákona o po skytování
dávek osobám se zdravotním postižením, kterou
jsem připravil s Národní
radou osob se zdravotním postižením. Tři nové
skupiny zdravotně postižených budou
moci nově čerpat příspěvek na kompenzační pomůcky (nájezdové ližiny, roštová
rampa, el. skútr aj.). Pacienti s těžkým
postižením srdce, závažným onemocněním plic nebo těžkým postižením cév dolních končetin přestanou být diskriminováni a vězněni ve svém bytě. Kompenzační
pomůcky jim usnadní pohyb mimo obydlí.
Jsem rád, že jim ulehčíme nelehký úděl
a zlepšíme kvalitu jejich života.
MUDr. Vít Kaňkovský
poslanec za Vysočinu

Znovu NE eutanazii
Do veřejného prostoru se znovu vrací
téma eutanazie. KDU-ČSL jasně říká,
že je nepřípustná. Vít Kaňkovský: „Jako
lékař jsem bytostně přesvědčen, že povolení eutanazie je selháním společnosti, ne
dokladem její vyspělosti. Při mých setkáních s pacienty či jejich příbuznými, kteří
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Ignoranti z ANO
Ministr zdravotnictví Vojtěch a premiér Babiš (oba ANO) ignorují názor
drtivé většiny poskytovatelů domácí
péče. Domácí péče živoří. Důsledkem
nízkých plateb od zdravotních pojišťoven je úbytek sester, ty, jež zůstávají, jsou přetížené a pacientů přibývá. Pro stát by bylo výhodnější,
kdyby z nemocnic do domácí péče
odešli všichni pacienti, kteří už nepotřebují akutní péči. Jenomže není,
kdo by se o ně postaral. Sestry, často
vysokoškolsky vzdělané s letitou
praxí v nemocnici i v terénu, dostávají o 15 000 Kč nižší mzdu než jejich
kolegyně v nemocnicích...
(red)

ukončení mnohdy nesnesitelného utrpení umírajících, na straně druhé
se obává zneužití v případě její legalizace. Může
si však někdo osvojovat
právo posoudit, do kdy
a za jakých okolností má lidský život ještě
smysl? Copak nemoc a utrpení zbavují člověka jeho důstojnosti? Je snad eutanazie smrt soucitná? Není snad pravý soucit citem spolutrpění? Nemocný se už
cítí odcizen vůči zdravým, vinen tím, že
je zátěží pro ostatní, zahanben pro své
těžkosti a slabosti, je plný strachu a obav
z budoucnosti. Může ještě ztratit důvěru
ve svého lékaře? Ten, kdo je ošetřen s láskou a porozuměním, nikdy nežádá ukončení svého života.“
(red)

PETICE ZA VODU A PŮDU

Voda a půda jsou základem našeho přežití.
Zákony ale bohužel nezohledňují současnou
kritickou situaci. Bude-li přijata naše novela
Ústavy, všechny nové zákony budou muset
respektovat ochranu vody a půdy.

Petiční desatero
Co získáme, když bude Ústava
chránit vodu a půdu?
1. Zachování a ochrana podzemních i povrchových vod,
vodních zdrojů a úrodné půdy dostane nejvyšší prioritu.

2.

Střetnou-li se dva různé veřejné zájmy, nadřazená bude
vždy ochrana vodního zdroje a úrodné půdy.

3.

Nebude možné, aby vodní zdroje ohrožovala například
těžba štěrkopísku.

Proč bijeme na poplach u vody?
4. Úbytek vody je hrozbou pro veškeré ekosystémy i ekonomiku státu. Pitnou vodu z podzemního zdroje pije
každý druhý občan ČR. Při několikaletém suchu mohou
být ohroženy až 2/3 území Česka.

5.

Objevují se extrémní výkyvy počasí. Úhrn srážek je rozložen výrazně nerovnoměrně. Srážky chybí zejména
v Jihomoravském a Zlínském kraji (na některých místech je deﬁcit až 500 mm).

6.

Tak málo vody jako v květnu 2018 nebylo v řekách od
60. let 20. století, co se měří průtok. Vysychají nejen řeky,
ale i rybníky – do obvyklého stavu chybí zhruba 40 % vody.

7.

Podle ČHMÚ vzrostla průměrná teplota v Česku za celé
20. století o 1,1 až 1,3 °C. V roce 2018 zaznamenalo
Česko největší oteplení v Evropě a 2. největší na světě.

Varovná čísla o půdě a lesích
8. Vodní eroze ohrožuje až 54 % zemědělské půdy v Česku.
9. V letech 1999–2017 ubylo více než 77 000 hektarů země-

CHRAŇME
VODU A PŮDU
ÚSTAVOU!

dělské půdy (tj. 11 hektarů denně). Česko ztrácí ročně
přibližně 21 milionů tun ornice. To představuje ekonomickou ztrátu min. 4,2 mld. Kč.

10.

Česko zasáhla kůrovcová kalamita, dochází k mohutnému odlesňování a ubývá schopnost krajiny absorbovat vodu. V roce 2018 vzrostla těžba dřeva v lesích na
rekordních 25,7 mil. m3 dřeva bez kůry.

Země nám byla svěřena a my ji máme
v dobrém stavu předat našim potomkům.

Přidejte se k nám!
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Kam směřujeme?
B UDUJME SILNOU KDU-ČSL, K TERÁ LIDEM ZKVALITNÍ ŽIVOT
■ JAN BARTOŠEK
Když jsem před 30 lety stál v čele stávkové
pohotovosti u nás na střední, věřil jsem, že
komunismus padne a nikdy se nevrátí. Že
přestane odstraňování nepohodlných lidí.
Že hodnoty a morálka zvítězí nad vlastním
proﬁtem. Naše dnešní situace není příznivá. Nelze však jen ukazovat na druhé
a kritizovat.
Víme sami, co chceme změnit? Jak získat nové voliče? Kam směřujeme? Když
se řekne KDU-ČSL, všem se vybaví rodina.
Každý ví, že si vážíme lidského života
a dětí. Chceme, aby měly co nejkvalitnější
vzdělání. Snažíme se, aby lidé dokázali
skloubit rodinný a profesní život. Záleží
nám na seniorech. Chceme kvalitní sociální služby.
Jedno téma ale nestačí. K našim prioritám
patřilo vždy zemědělství a venkov. Dnes
však čelíme velké výzvě. Denně se zastavují hektary zemědělské půdy. Je málo
vody, úrodná půda schne a mizí. Ochrana
životního prostředí by pro nás měla být
druhým rozpoznatelným bodem. Jasnou
výzvou je i bezpečnost a zdravé hospodářství. Lepší zdravotnictví, nové vybavení
pro hasiče, policii, armádu, ale i prosperita a podpora průmyslu. Boj s dezinformacemi, zabezpečení dat obyvatel i našich
důležitých organizacích před cizími mocnostmi. Nové předsednictvo tyto programové priority deﬁnuje. Podařilo se nám
už prosadit podporu výstavby nových
bytů pro rodiny. Snažíme se ochránit
vodu a půdu v Ústavě, abychom mimo
jiné před těžbou ochránili zdroje pitné
vody. Nové voliče si získáme jen tím, že

jim zkvalitníme život. Svoje úspěchy pak
musíme umět odprezentovat, věrohodně
obhájit.
Zaměřme se na města kolem 5 tisíc obyvatel a snažme se tam posílit. To je úkol
nejen pro vedení, ale pro všechny členy.
Přicházejte s nápady, nabízejte řešení,
posílejte je odborným komisím. Jen společnými silami se nám podaří posílit
značku KDU-ČSL. Vzniká samozřejmě
otázka, zda existuje způsob, jak posílit,

abychom svůj program prosazovali lépe.
Mluví se o koalici KDU-ČSL, ODS, TOP 09
a STAN. Tato koalice pro nás ale nemůže
být cílem, k níž se budeme následující roky
upínat. Budujme silnou KDU-ČSL, která
nabídne lidem řešení. Která dá dobrou
vizi nejen věřícím, ale všem, kteří uznávají konzervativní hodnoty.
Autor je předsedou
Poslaneckého klubu
a místopředsedou KDU-ČSL
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DISKUSE

„Není svobody bez solidarity“
■ VÍT ŠOLLE
V Gdaňsku začala před 80 lety II. světová válka. Vznikly tu ale i nezávislé
samosprávné odbory Solidarita, jež svůj
zápas s komunistickým režimem dovedly
před 30 lety ke konání prvních otevřených voleb v dějinách východního bloku.
První polská nekomunistická vláda otevřela cestu ke změnám i v dalších socialistických státech. Prožívali jsme tyto události s obrovskou nadějí.

překvapivě odbouráváno. Na Západě si
toho všimli a začali to hodnotit negativně,
zatímco my jsme zůstali jen oslněni svobodou a novými možnostmi. Po ﬁnanční krizi
v roce 2008 začaly klíčit vážné pochybnosti i u nás.
Osobně se domnívám, že odbourávání sociálního státu je rozhodnutím správců velkých peněz, kteří ztratili obavu ze společenské alternativy, a v důsledku toho motivaci udržovat sociální smír, který zajišťoval sociální stát. Sociální stát usiloval o sni-

Nám přinesly svobodu a demokracii listopadové události 1989. Zdálo se, že
dějiny skončily, ale dějiny nikdy nekončí.
Sociálně tržní hospodářství známé od
našich západních sousedů začalo být

žování nerovností, rovnost šancí i pocit sociálního bezpečí. Jde o zajištění kvalitních
veřejných služeb (výstavbu silnic, škol, nemocnic, bytů atd.) a o respektování práva.
O prostředky na tuto infrastrukturu byl

68 & 69: Vzpomínat pro budoucnost
• Šárka Jelínková: „Bylo mi 7 měsíců, když
k nám v roce 1968 vtrhli okupanti. Znám
tu dobu tedy pouze z vyprávění svých
rodičů. Přesto nesmíme zapomenout.
Musíme vzpomínat. Ne kvůli minulosti.
Ale pro budoucnost. Aby se nikdy nic takového už neopakovalo.
• Stanislav Juránek byl jako 13letý chlapec v srpnu 1969 na Moravském náměstí
v Brně, když při prvním výročí okupace
kousek od něj zastřelili studentku Danuši
Muzikářovou. Viděl tehdy, jak lidový milicionář střílí z okna do lidí. „Byl to jeden ze
zlých dní mého života.“ Po 50 letech přišel

Brno 1969

položit kytici u pamětní desky Muzikářové
na rohu Moravského náměstí a Rašínovy
ulice. Připomeňme, že do konce roku 1968
zemřelo v souvislosti se sovětskou okupací
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stát postupně
připraven daňovými reformami.
Příklad za všechny: v roce 1993
byla průměrná
korporátní daň
v zemích EU 45 %, v roce 2018 už jen 20 %
a u nás dokonce jen 19 %.
Odkládání sociálního konﬂiktu se zatím
daří zadlužováním států a obyvatelstva.
Státní dluhy se svým objemem rovnají
nezaplaceným daním a dluhy obyvatel
objemu nevyplacených mezd. Takový
systém nemůže fungovat věčně. Politické
turbulence a nestabilita západních zemí
jsou přímo úměrné ztrátě pocitu sociálního bezpečí. Citát z titulku patří papeži
Janu Pavlu II. a najdete ho v bývalé loděnici v Gdaňsku. Papež nás před více než
30 lety varoval, že zapomeneme-li na solidaritu, přijdeme i o svobodu a demokracii. Solidarita je soudržnost sobě rovných
a stojí v protikladu k představě panství
a moci jedněch nad druhými. To je v souladu s křesťanským požadavkem vzájemné
lásky a pomoci.
KDU-ČSL má solidaritu mezi svými zásadami a sociálně tržní hospodářství jako
programový cíl. Myslím, že naším aktuálním úkolem je tyto cíle nezapírat a radikálně se zasazovat o jejich rehabilitaci. Jako
strana lidová a křesťanská jsme jediní, kdo
to může udělat. Pak budou mít naše vzpomínky a oslavy 17. listopadu smysl.
Autor je předsedou
pražské KDU-ČSL

108 lidí. Tvrdé potlačení protiokupačních
demonstrací režimem si v roce 1969 vyžádalo pět, možná i sedm mrtvých. V Brně
v roce 1968 zemřeli 3 muži, o rok později 18letá Danuše Muzikářová a 28letý
Stanislav Valehrach, který se přes centrum vracel domů z práce.
• Michal Pehr našel v archivu „Modlitbu
lidovcovu“ z února 1969. Je o naději: Pane,
ty znáš naše přání, / znáš, co zmítá tímto
světem, / dej nám sílu k vytrvání / v boji
s naším nepřítelem. // Ať kdekoliv v této
zemi / budem hájit svoje práva, / ať jsme
sami mezi všemi, / jimž pravda není dost
svatá, // ať cokoliv v této cestě / se proti
nám vážně staví. / Všemu není konec ještě,
když Tvá nás ruka pevně chrání!
(red)

D IS KU S E

Pozor, lidé volí srdcem!
KDU-Č S L MU SÍ BÝ T ČI T E L NÁ , Š I ROK Á KOA L I C E PRO N I
NENÍ NOS NÁ
■ JIŘÍ HORÁK
Poslední dobou se v některých kruzích KDU-ČSL hovoří o vytvoření koalice s ODS, TOP 09, STAN pro sněmovní
volby. Motivací je snaha porazit hnutí ANO
a zajistit, aby se kontroverzní podnikatel
Babiš nedostal k moci.
Tento záměr má zásadní trhliny. Politika se
řídí jinými pravidly než součtem 1 + 1 + 1
+ 1 = 4. Voliči si vybírají své zástupce na
základě subjektivních pocitů. Tyto pocity
pramení ze sociálního prostředí, v němž
žijí, z charismatu a osobních sympatií (či
antipatií) k politickým lídrům, z ideové
proﬁlace, sociálního cítění, rodinné a regionální tradice. Na tomto základě se lidé
rozhodnou pro stranu, které hodí svůj
hlas. Pokud jejich oblíbenou stranu spojíte
se stranami, jež vnímají jako neoblíbené,
zvolí někoho jiného anebo nejdou k volbám vůbec. Běžný volič není politolog.
Neuvažuje o dopadech koalic a přepočtech hlasů na mandáty. Tím se zabývá jen
úzká skupina stratégů, politologů a novinářů. Volič volí srdcem a politiku vnímá
okrajově.
Příklad z Polska. V roce 2015 vyhrálo parlamentní volby Právo a spravedlnost se

37,6 % a 5,7 mil. hlasů; opoziční strany
získaly v součtu přes 6,7 mil. hlasů. Začaly
proto uvažovat jako někteří u nás: „Když
se spojíme, získáme víc!“ Jak to dopadlo?
V eurovolbách 2019 získalo Právo a spravedlnost 45,4 % a 6,2 mil. hlasů a opozice v „Evropské koalici“ pouze 38,5 %
a 5,2 mil. hlasů. Součet jejich hlasů byl
tedy mnohem nižší, než když kandidovali samostatně. Šlo o jiný typ voleb, ale
odchod voličů je naprosto zřejmý.
Vznikne-li koalice ODS, TOP 09, STAN
a KDU-ČSL, může se stát, že tradiční voliči
naší strany, které lze považovat za středové a v sociálních otázkách laděné spíše
doleva (podle sociologických dat je jich
dokonce většina), prostě volit uskupení
s účastí ODS a TOP 09 nebudou.
Uvažovaná koalice navíc není jediná alternativa pro ty, kdo jsou s politikou Andreje
Babiše nespokojeni. Někteří naši voliči by
klidně volili ČSSD a jiní (byť to nechceme
slyšet) i ANO. Pro městské liberální voliče
jsou alternativou Piráti. KDU-ČSL má také
zásadně odlišné pohledy na ekonomické
a hodnotové otázky než ODS, TOP a STAN.
Uvažovaná koalice tak může Babiše paradoxně posílit.

Dobrá zpráva
z Brandýska
Zvláštní roztříštěnost Středočeského
kraje je realita, se kterou se musí počítat.
Města a obce kolem Prahy jsou extrémní
případ. Obce s rozšířenou působností,
bývalé okresy, nemají přirozené centrum
a i nevelké vzdálenosti se obtížně překonávají přes centrum Prahy. Žije tu řada rodin
s dětmi, které se z praktických důvodů stahují blíž k hlavnímu městu, nebo z něho
naopak utíkají.
I tady ale platí, že brzy budou senioři tvořit čtvrtinu populace. Jsou to často lidé
odchovaní socialismem, kteří se ve škole
nedozvídali nic o pluralitní demokracii, zato o náboženství jako opiu lidstva.
Mnohé z toho jsem pochopila při vzdělávacím programu Nestárneme – zrajeme

k moudrosti, který jsem na žádost zkušené
sociální pracovnice vytvořila v roce 2006
a běží dodnes. V září jsme se přidali ke
Sdružení křesťanských seniorů a ustavili
jsme klub, který by postupně rád působil
v celé oblasti Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav. Jádro tvoří farníci se zkušeností

Ohromně důležitá v politice je
srozumitelnost
značky. KDU-ČSL již utrpěla nevydařenými námluvami se STAN a nové lavírování s jinými (programově ještě vzdálenějšími) stranami by naši čitelnost zhoršilo.
Důvěra se velmi pomalu buduje a velmi
rychle ztrácí. Využijme současnou situaci
ne pro tvoření nahodilých koalic, ale jako
šanci pro získání nových voličů. ČSSD se
kvůli partnerství s Babišem a vnitrostranickým zápasům drolí a řada jejích voličů
uvažuje o jiné straně (podle sociologů
jsme pro mnohé druhou volbou). TOP 09
bojuje o identitu a nevyhraněný STAN na
republikové úrovni dlouhodobě nepřežije.
Ani síla ANO nebude věčná.
Zůstaňme jedinou středovou alternativou, která nabízí inteligentní hospodářskou politiku, sociální cítění a konzervativní hodnoty. Tyto ideje byly platné před
100 lety a jsou platné i dnes. Je jen na nás,
abychom je srozumitelně sdělili voličům
a prakticky naplňovali.
Autor je starosta Bučovic,
člen Celostátního výboru KDU-ČSL
a sociolog.

v oblasti sociální, školské, zdravotnické
i ve skautingu.
Kromě výletů a návštěv mladoboleslavského divadla budeme pokračovat v programu „Zrajeme k moudrosti“. Přidanou
hodnotou je duchovní rozměr. Říkáme mu
čtvrtá dimenze: hledání smyslu života,
protože právě seniorský věk je ohrožen
beznadějí. Káva o půl čtvrté, doplněná
programem, nabídne prostor fary všem,
kteří by jinak byli sami. Aby klub seniorů
Brandýska naplnil svůj cíl, je třeba navazovat kontakty. Napříč vikariáty, napříč
světonázorovou orientací, napříč sociálním postavením i ekonomickou situací
seniorů. Pokusíme se vyslat stárnoucím
v naší oblasti dobrou zprávu a uskutečnit
nadějnou misi.
Nina Nováková
bývalá poslankyně
a předsedkyně Klubu seniorů
Brandýsko
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DĚJIN Y A SOU ČASNOST

Zadušený talent
ZÁPAS HELENY KOŽELUHOVÉ O DEMOKRACII

Helena Koželuhová (1907–1967)

■ PAVEL MAREŠ
Ústav pro studium totalitních režimů
vydal vzpomínky S odvahou k pravdě:
život političky Heleny Koželuhové, neteře
bratří Čapků, které sepsala její dcera Marta
Procházková-Kastnerová. Je to mimořádná kniha o mimořádné ženě! Krátkou
zmínku v Novém HLASe jí zcela nedávno
věnovali historik Jaroslav Šebek a právník Petr Pithart.

Marta Kastnerová je dcerou publicistky
a političky Heleny Koželuhové a lidoveckého ministra v letech 1945 až 1948 Adolfa
Procházky. Koželuhová byla (nejen v rámci
ČSL) politickým talentem první třídy. Byla
úspěšná ve volebním klání v roce 1946.
Spolu s Pavlem Tigridem viděla jasnozřivě, co chystají komunisté nejen na politickou konkurenci, ale i na celou zemi.
Věděla moc dobře, že mocenské choutky
bolševiků jsou vždy a všude brutální.
V poválečné ČSL reprezentovala Koželuhová proud, který na zakladatelské tradice strany hleděl pragmaticky. Odlišovala
nosné tradice od čistě konfesního zaměření. Křesťanské zásady a impulsy sociální nauky církve ano, ale strana tu není
pouze pro římské katolíky. Její umění
perfektně pojmenovat, co hýbe společností, našlo brzy ohlas v široké veřejnosti.
Jakmile však Koželuhová začala jen přemýšlet, že by se stala předsedkyní ČSL,
byla Šrámkovým vedením strany okamžitě smetena. Tragický je způsob, jakým
se to stalo. Paní Koželuhová byla poslední
poslankyní svobodně zvoleného československého parlamentu, která byla svého
poslaneckého mandátu zbavena vlastní
stranou bez možnosti obhajoby.

Vzpomínky jsou
překvapivé tím, že
líčí život Heleny
Koželuhové takříkajíc zprostřed.
Začíná se nejzajímavějším obdobím let 1945 až 1948.
Následně se ve vyprávění dostáváme proti
proudu času až k rodičům bratří Čapků.
Teprve poté se vracíme ke chronologickému pořádku. Dcera Marta píše o své
mamince i tatínkovi věcně, uvádí cenné
detaily, v osobních věcech je nesentimentální. Má smysl pro humor, je za své rodiče
vděčná.
Soudím, že poučení si KDU-ČSL z případu
Heleny Koželuhové vzala. Jsme křesťanskokonzervativní stranou, ale nejen pro katolíky. Vítáme mezi sebou nejen věřící katolíky, ale všechny, kterým jde o stejné univerzální hodnoty jako nám. Vylučování ze
strany bez možnosti vlastní obhajoby je
nemyslitelné. Přesto přese všechno lítost,
že byl právě v ČSL udušen tak velký politický talent, zůstává. Tento osten je výzvou,
abychom ze svých demokratických zásad
již nikdy neuhnuli.
Autor je šéfredaktor
Nového HLASu

Orel a lidovec Božetěch Kostelka
Na letošním sjezdu KDU-ČSL v Brně
byl vyznamenán Božetěch Kostelka.
Jeho olbřímí dílo je spojeno především
s obnovou křesťanské tělovýchovné
organizace Orel, která letos oslavila
110 let od svého založení.
Orlové byli vždy státotvorní a obcetvorní.
Devadesátiletý Božetěch Kostelka byl
aktivní hráč košíkové. Nyní je živou pamětí
Orla a podílí se na budování jeho archivu.
Pan Kostelka ještě pamatuje ústředního
orelského starostu a zároveň předsedu
ČSL Jana Šrámka. V letošním rozhovoru
pro Katolický týdeník vzpomínal na své
dětství „ve vyškovském Katolickém domě,
který užívala orelská jednota i župa.
Šrámek se u nás příležitostně zastavoval
a my čtyři Kostelkovi kluci jsme byli hrdí,
když nás slavný politik laskavě pozdravil a pochválil. My jsme totiž na jeho
počest stáli vždy před tátovou pracovnou
něco jako čestnou stráž. Bylo příjemné

oslovovat jej bratře starosto, když mu jiní
museli říkat pane ministře.“
Orel vychoval zdatné, platné a pozoruhodné osobnosti, na které vzpomíná celý
národ. Učitel a trenér Emila Zátopka Jan
Haluza. Parašutista Jan Kubiš. Mučedníci
Jan Bula a Václav Drbola. Orlové pořádají
tradiční hostýnskou orelskou pouť. V roce
1930 byla poděkováním za úspěšné oslavy
Svatováclavského milénia 1929. Hojná,
více než stotisícová účast na pouti v roce
1948 byla naopak záminkou k likvidaci
celé organizace. Komunistické represe
„přinesly“ orlům úhrnně 180 let vězení.
Komunisté znovu ukradli majetek zabavený předtím nacisty.
Božetěch Kostelka je úzce spojen s obnovou Orla po roce 1989. Své schopnosti, um,
zkušenosti i rozhled vložil do služeb obnoveného Orla a pomáhal vychovávat novou
orelskou generaci. Přejeme Orlu, aby vzkvétal, a bratru Božetěchu Kostelkovi hojnost
Božího požehnání!
(red)

O B Z O R Y • P Ř Í L O H A N O V É H O H LA S U • 3 / 2 0 1 9

IV

Božetěch Kostelka, zdatný
sportovec a orel, Zde hraje
stolní hokej alias ŠPRTEC.

PETICE ZA VODU A PŮDU

Proč Ústavou chránit vodu a půdu?
K O N K R É T N Í

P Ř Í B Ě H Y,

K O N K R É T N Í

S T Ř E T Y

Z Á J M Ů

potřeby i do Okříšek. Místní radnice se rozhodla zpracovat analýzu, která prověří bezpečnost zdejších spodních vod. Podle KDUČSL k takovým případům vůbec nemá docházet. Stát musí dát jasně najevo, že ochrana
vodních zdrojů je na 1. místě a stojí výše než
ukládání nebezpečného odpadu.

Vysoce kvalitní půda vs.
výstavba průmyslového
areálu
KDE: Haná
Haná je vyhlášená svým zemědělstvím
a potravinářským průmyslem. Poblíž
Hněvotína na Olomoucku se ale plánuje
výstavba biomedicínského centra a průmyslové zóny. Na 44 hektarech nejkvalitnější hanácké půdy! Záměr počítá s devíti
stavbami vysokými 15 metrů. Místní se
bouří a sepisují petice, aby výstavbě zamezili. Podaří se jim to? Současný zákon dovoluje přeměnit kvalitní zemědělskou půdu na
obrovské betonové plochy. Je velmi důležité
jasně stanovit, že ochrana úrodné zemědělské půdy musí mít nejvyšší možnou právní
ochranu.

Těžba štěrkopísku x
ochrana vodního
zdroje
KDE: Mezi Strážnicí a Bzencem
Území mezi Strážnicí a Bzencem se říká
Moravská Sahara. Je to jedna z nejsušších
oblastí v Česku. Desítky metrů pod povrchem
země je přesto ukryto obrovské podzemní
jezero s mimořádně kvalitní pitnou vodou.
V oblasti je čtyřicet vrtů, které zásobují
vodou přes sto tisíc lidí. Soukromá ﬁrma tady
však chce těžit 350 tisíc tun štěrku ročně.
Podle vodohospodářů obrovské riziko pro
podzemní vodu! Nejbližší vrt by od těžby
dělilo jen půl kilometru. Podle KDU-ČSL
má náš stát zcela jasně hájit vodu. Štěrku se
nikdo z nás nenapije! Moravské Sahaře může
pomoci ústavní ochrana vody.

Uložení průmyslového
odpadu vs. ochrana
vodních zdrojů
KDE: Na Třebíčsku
Na Třebíčsku, půldruhého kilometru od
Okříšek, se v místě bývalého lomu ukládá
desítky let nebezpečný průmyslový odpad.
Před několika roky tu proběhly kontrolní
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vrty v patě skládky. Koncentrace jedovatého
arzenu několikanásobně překročila limity.
Místní se obávají, že arzen pronikne do podzemního zdroje vody nad Přibyslavicemi, jenž
dodává vodu do celých Přibyslavic a v případě

Podpořte naši petici! Do
petičních archů nezapomeňte uvést svůj
e-mail, abyste měli aktuální informace o tom, kolik lidí se již k petici
připojilo a jak se snahy o zavedení
ústavní ochrany vody a půdy vyvíjejí.

N A Š I S E N ÁT O Ř I

Evropa jako úkol

■ 20. 6. / Slovenskou prezidentku Zuzanu
Čaputovou při návštěvě Česka přivítala na
Vinohradském hřbitově starostka Prahy
10 a členka senátorského klubu KDU-ČSL
a nezávislí Renata Chmelová (nestr.). Obě
dámy položily květinu na hrob prezidenta
Václava Havla. Senátorka pak prezidentce
předala knihu projevů Václava Havla
Evropa jako úkol s přáním, aby svým přístupem stmelovala nejen svůj národ, ale
i celou Evropu.

Obce na Přerovsku
proti „Zemanovu“
koridoru D-O-L

Přerovská senátorka Jitka Seitlová
(KDU-ČSL) uspořádala v červnu veřejné
slyšení o kanálu Dunaj-Odra-Labe na
půdě Senátu ČR. Senát na její návrh přijal usnesení, ve kterém žádá vládu, aby
vzhledem k extrémní náročnosti investice
došlo k řádné oponentuře záměru nezávislými zahraničními experty. Horní komora
rovněž žádá o informování dotčených

obcí o návrhu vodního koridoru a o projednání rozsahu územních požadavků na
tyto obce. „Studie proveditelnosti neodpověděla na základní otázku – kde brát pro
průplavní kanál vodu? Kvůli klimatickým
změnám se totiž průtoky řek výrazně snížily. U Moravy a Odry dokonce na 50 %
dlouhodobého ročního průměru!“ konstatovala Seitlová.
Kanál Dunaj-Odra-Labe odmítají i města
a obce v regionu. Starostové řady obcí
na Přerovsku podepsali memorandum,
v němž nesouhlasí se záměrem. „Nejsme
ztotožněni s narušením a změnou krajinného rázu, kterou způsobí až desítky metrů
vysoká betonová liniová stavba průplavu
a jeho doprovodné stavby. Žádoucí není ani
ztráta tisíců hektarů kvalitní zemědělské
půdy,“ stojí v textu. Pod memorandum jsou
podepsáni starostové Lipníku nad Bečvou,
Radvanic, Polomi, Rokytnice, Buku, Kokor,
Císařova, Majetína, Citova, ale i Oder
v Moravskoslezském kraji. „Máme velké
obavy z toho, že by tato stavba přinesla
výrazné zhoršení bilance vody v krajině.
U Trnávky má být velký most, u Jezernice
kilometr dlouhý tunel, což by ovlivnilo podzemní vody. Kanál by výrazně přetvořil krajinu a prostředí Moravské brány,“ uvedl starosta Lipníku Miloslav Přikryl. Skeptický
je hranický starosta Jiří Kudláček: „V současnosti nejsme schopni dostavět a udržovat stávající silniční síť. Máme velké
rezervy i na železnici, kdy bychom mohli
zvýšit využitelnost tratí. Jít do projektu za
600 miliard korun je nereálné.“
(vodarenstvi.cz; seitlova.cz; red)

Matrikáři
Senátorka Jitka Seitlová navrhla zjednodušit práci matrikářů i žadatelů o výpis
z matrik. A Senát její návrh přijal. Jde konkrétně o zkrácení lhůty, po kterou musí být
úmrtní knihy na úřadech uloženy – na 50
let místo 75. „Ať už se snažíte zjistit si svůj
rodokmen nebo najít vlastníka pozemků,
matrikář s Vámi musí po celou dobu
zůstat, což u badatelů může trvat i několik dní. Matrikář pak nemůže dělat jinou
práci, což je na malých obcích neudržitelné.“ Podle Seitlové by knihy putovaly do
nejbližších oblastních archívů, což by jim
pomohlo, neboť jsou často i 250 let staré
a na matrikách o ně nemůže být odborně
postaráno. Seitlová chce také umožnit
zažádat o zaslání doslovného výpisu korespondenčně či elektronicky a necestovat
kvůli jednomu výpisu stovky kilometrů
daleko.
(red)

Více rozumu
v debatách
o klimatu

Diskuse o klimatu a energetice silně ožily.
Přispěly k tomu stávky za klima a asi i nový
seriál Černobyl. V diskusích ale hrají často
roli přehnané emoce. Politici se předhánějí
v hezky znějících slibech klimatické neutrality, čisté energie, snížení emisí a zavádění elektromobilů.
Jaký dopad ale bude mít překotné zavádění těchto věcí na chudší a starší lidi?
Nepovede ke zvýšení sociálního napětí
a nevyvolá bojkot ekologických opatření?
Chápu snahu podpořit elektromobily, ale
pochybuji, zda prominutí dálniční známky
za 1500 Kč jejich majitelům bude při pořízení drahého elektromobilu hrát roli.
Extrémy nikam nevedou. Viděli jsme
to u nás u podpory solárních elektráren. Vidíme to na snaze Němců zbavit
se jádra. My v Česku ani jinou možnost
než jadernou energii nemáme – není tu
tak větrno, není tu tak slunečno, nejsou
tu velehory s vydatnými řekami, aby se
dala brát energie odjinud. Naštěstí je rozhodnuto, že se v Dukovanech bude stavět nový blok jaderné elektrárny. V jinak
potřebných debatách o klimatu bych uvítal
více rozumu, odpovědnosti
a předvídání důsledků
radikálních opatření.
František Bradáč
senátor
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NAŠI ZÁKONODÁRCI

Čapí hnízdo, banánová republika

Kauza s názvem „Čapí hnízdo“ pokročila a dočkala se výroku dozorového státního zástupce. Jaroslav Šaroch navrhl
řízení zastavit. Předseda KDU-ČSL uvedl,
že strana toto rozhodnutí respektuje, ale

není konečné. A dodal: „V každém případě jsme přesvědčeni o tom, že pokud
se ukáže, že to bylo v souladu s právem,
nebylo to v souladu s etickými principy.
A ty by měli dodržovat všichni.“ Výborný
připomněl, že řada dalších kauz premiéra, včetně sporného čerpání evropských
dotací, zůstává nedořešená. Jeho předchůdce Pavel Bělobrádek zdůraznil, že
kauza poškozuje renomé Česka v zahraničí a vypadáme jako banánová republika:
„To, co chce Babiš po jiných členech své
vlády, tedy soudnost, nedělat problémy
zemi ani vládě, by měl chtít i sám po sobě.
Měl už dávno odstoupit.“
(red)

Na průčelí Poslanecké sněmovny se stkví nápis:
Salus rei publicae suprema lex esto,
„nejvyšším zákonem budiž blaho státu“.

Ústavní žaloba na prezidenta
Senátoři i poslanci KDU-ČSL dávají dlouhodobě najevo nespokojenost s některými kroky
prezidenta Zemana. Není tedy divu, že naši zákonodárci podpořili návrh ústavní žaloby,
v němž se prezidentovi vážné porušování Ústavy vytýká. Ústavní žalobu podpořilo
v Senátu při červencovém jednání 48 ze 75 přítomných senátorů (včetně všech našich
přítomných senátorů). Naopak ve Sněmovně návrh narazil: na cestu dál, k Ústavnímu
soudu, jej podpořilo pouze 58 poslanců, proti se vyslovilo 62 a zdrželo se 10. Návrh
ústavní žaloby obsahuje 8 bodů, kterak se prezident republiky dopustil hrubého porušení Ústavy nebo jiné části ústavního pořádku:
1. jmenování Rusnokovy úřednické vlády, byť ve Sněmovně existovala většina
pro jinou vládu (červen 2013);
2. průtahy při jmenování Sobotkovy vlády (mezi říjnem 2013 a lednem 2014);
3. odmítnutí odvolání ministra ﬁnancí Babiše (květen 2017);
4. průtahy při jmenování 2. vlády Andreje Babiše (mezi 16. 1. a 6. 6. 2018);
5. odmítnutí jmenování ministra zahraničí Pocheho (mezi červnem a říjnem 2018);
6. tlak na předsedu Nejvyššího správního soudu Baxu, aby rozhodl podle prezidentova přání (29. 5. 2018);
7. otálení s odvoláním ministra kultury Staňka (květen až srpen 2019);
8. porušení prezidentského slibu v bodě zachovávání Ústavy a věrnosti České
republice: prezidentova domněnka, že může odmítnout jmenovat člena
vlády; nečinnost při volbě člena Rady ÚSTR; řada vyjádření ve prospěch
Ruska (proti Ukrajině; anexe Krymu; zpochybňování ekonomických sankcí);
Kauza Nikulin; Kauza novičok; nejmenování vojáků do vyšších hodností;
odmítnutí jmenování profesorů; zasahování do nezávislosti soudní moci
a zpochybňování právního státu.
S použitím podkladů senátora Petra Šilara (red)
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Jak pomoci obětem
domácího násilí?

Problematikou domácího násilí se
zabývám dlouhodobě, a tak jsem
na toto téma v červnu v Poslanecké
sněmovně uspořádala kulatý stůl.
Zástupci Nadace Vodafone a organizace ROSA na něm představili mobilní
aplikaci „Bright Sky“, která pomáhá
obětem domácího násilí. Obětem
domácího násilí tak přibyl další nástroj
pomoci, vedle poraden, azylových
domů či krizových zařízení.
Jaké jsou funkce této mobilní aplikace?
Detailní informace, na co všechno myslet, když se rozhodnete odejít od násilnického partnera, co si v krizové situaci
vzít s sebou, jak poznat, že žiji v nebezpečném vztahu…. Aplikace vznikla
ve Velké Británii v dubnu 2018 a od té
doby byla použita více než 40 000krát.
Nyní se připravuje verze pro Česko,
na které se podílí organizace ROSA,
centrum pro ženy. Uživatelům umožňuje vyhledat nejbližší pomoc, poté
co zadají oblast, PSČ či svou momentální polohu. Kromě kontaktů nabízí
krátký dotazník, sloužící ke stanovení
míry bezpečnosti ve vztahu, informace
o různých formách násilí, o možnostech pomoci, o tom, co je třeba mít na
paměti, pokud se oběť rozhodne odejít z nebezpečného vztahu, nebo jak
nejlépe pomoci známé osobě, pokud
se stane obětí domácího násilí.
„Bright Sky umožňuje vést záznamy
o násilných incidentech, aniž by informace zůstávaly uloženy na použitém zařízení. Uživatelky mohou incidenty dokumentovat formou textových, audio-, video- nebo fotograﬁckých záznamů, které se ukládají do
bezpečného digitálního deníku. Ten
pak lze využít jako důkazní materiál pro policejní intervenci a stíhání
pachatele,“ vysvětlil John Liversidge,
který se na spuštění aplikace podílel ve
Velké Británii a nyní i v Česku.
Pavla Golasowská
poslankyně za Moravskoslezský kraj

EU A ZAHRANIČÍ

Šojdrová o situaci
čínských katolíků
■ Europoslankyně Michaela Šojdrová uspořádala na půdě Evropského
parlamentu (EP) slyšení o postavení katolíků
v Číně. Vystoupili na něm česká sinoložka Olga Lomová, britský právník
Mervyn Thomas, zakladatel organizace Christian Solidarity Worldwide,
monitorující dodržování svobody vyznání v nejrizikovějších zemích světa,
nebo Anna Hillová z organizace Open
Doors. Všichni upozornili na zhoršující se situaci církví, zejména katolíků, v současné Číně. „Ke katolické
víře se v Číně hlásí více než 12 milionů lidí. Jsou vystaveni brutálnímu nátlaku od vládnoucí komunistické strany. Zprávy z provincií mluví o bourání kostelů, nátlaku, zavírání do pracovních táborů a zákazu účasti na bohoslužbách. EP přijal v dubnu rezoluci na podporu náboženských menšin
v Číně, jež se může stát vodítkem i pro
české zákonodárce. Musíme se situací křesťanů zabývat!“ říká Michaela
Šojdrová.
Dohoda mezi Svatým stolcem a čínskou vládou ze září 2018 situaci nezlepšila. Katolíci věrní výhradně
Vatikánu jsou nuceni vstupovat do
čínské oﬁciální katolické asociace,
sloužící jako orgán dohledu na katolickou církví. Pokud tak neučiní, jejich
kostely jsou zavírány. „EU musí dále
tlačit na Čínu. Její představitelé musí
vidět, že neuhneme, že jsme odhodláni otázku katolíků nastolovat i v bilaterálních jednáních. EU jako celek
má větší váhu. Číňané nás zkouší rozdělovat, uplácejí jednotlivé státy penězi, rádoby investicemi, nebo vymýšlejí multilaterální iniciativy. Má-li stát
EU na pevných základech, nesmíme
se čínským tlakům podvolovat,“ řílá
Šojdrová.
A praktické závěry slyšení? Představitelé EU mají naléhat na Peking,
aby propustil internované katolické
biskupy. Brusel má podporovat Jána
Figela, svého zvláštního vyslance pro
náboženskou svobodu ve třetích zemích. A otázku dodržování lidských
práv mají vnášet do svých jednání
s Čínou i samy členské státy EU.
(sojdrova.cz; proglas.cz; red)

Česko pro Izrael?
■ 23. 9. / Sněmovna
by na návrh KDUČSL měla schválit rezoluci proti antisemitismu a na podporu Izraele.
Odsuzuje se v ní zpochybňování práva
Izraele na existenci a obranu. Za nepřípustné označuje aktivity, které vyzývají k bojkotu Izraele, a vyzývá českou vládu, aby proti nim vystupovala
a na mezinárodních fórech prosazovala zákaz jejich ﬁnanční podpory. Tuto
rezoluci podporuji. Izrael není nekritizovatelný, ale nemá být bezdůvodně
ostrakizován. Izrael je jedinou demokratickou zemí na Blízkém východě.
Konají se zde svobodné volby, v parlamentu jsou zastoupeni i Arabové, kteří
zde mají více práv než v okolních arabských státech. Je pro mě nepochopitelné, že nejvíc rezolucí různých organizací OSN je namířeno proti Izraeli, a ne
proti KLDR, Číně, Venezuele, Rusku,
Kubě či Saudské Arábii.
Aktuální příklad. Ekonomická a sociální rada OSN nedávno schválila rezoluci, která odsuzuje Izrael za porušování
práv žen. Je pranýřován za to, že omezuje palestinské ženy v kariérním rozvoji a integraci do společnosti. Za většinu těchto problémů je ale zodpovědná palestinská samospráva, která až
do minulého roku považovala znásilnění ženy za beztrestné, pokud se s ní
násilník oženil. Pro rezoluci hlasovaly
i muslimské země jako Jemen a Irán,
které samy brutálně pošlapávají práva
žen. Příkladů antisemitského pokrytectví se dají najít desítky. Kéž v českém
parlamentu převládne zdravý rozum
a rezoluce bude schválena.
Tomáš Zdechovský
europoslanec za KDU-ČSL

Staré smlouvy
už neplatí
■ 3. 8. / Stalo se
to, co se stát muselo. USA vypověděly smlouvu o likvidaci raket středního a krátkého doletu známou jako
INF. Je to komplexní téma a vypovězení smlouvy není konec, ale začátek procesu. Krok USA má tři hlavní důvody:

1) Rusko smlouvu dlouhodobě porušuje vývojem raket, které smlouva INF zakazuje. Tyto ruské rakety mohou ohrozit hlavně Evropu. 2) Rusko má ve své
vojenské doktríně strategii tzv. deeskalačního jaderného úderu. Bude-li prohrávat v konvenčním boji (např. když
NATO bude chránit své členy proti ruskému útoku), použije velmi limitovaný, spíše demonstrativní jaderný úder.
Bude kalkulovat s tím, že Západ neodpoví stejně, tedy jaderným protiútokem (jaderné peklo nikdo normální nechce) a bude ho vydírat s cílem
„uklidnit situaci“. 3) Za poslední léta
Rusko vyvinulo tisíce velmi malých jaderných zbraní na velmi široké paletě
různých nosičů. Vyvíjí i něco tak obskurního jako jaderný podvodní dron.
Tyto zbraně, které se hodí do strategie deeskalačního jaderného úderu,
Západ nemá. Vzniká tak výhoda na
ruské straně. A proto USA udělaly, co
udělaly. V zájmu nás všech a naší bezpečnosti.
Martin Svárovský
poradce předsedy Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny

Glosy T. Z.
Jourová • Eurokomisařka
Věra Jourová bude mít na
starost dodržování hodnot EU a transparentnost. Jinak řečeno, získala portfolio s minimálním vlivem na EU.
V Česku je to však portfolio nadmíru
významné, protože premiér Babiš
oslabuje vládu práva už delší dobu.
Kdo jiný než členka ANO by měl posuzovat, zda je Andrej Babiš ve střetu
zájmů? Pro Česko prohra, pro Babiše
jednoznačný úspěch.
EUROPOL • Evropská komise žádá,
aby se počet externích zaměstnanců Europolu snížil k roku 2022
z 235 na 148. Mezi tyto externisty
patří špičkoví specialisté, kteří spolu
s Frontexem řeší mj. problematiku
pašeráctví lidí ve Středozemním moři
nebo bojují proti organizovanému zločinu. Chceme-li účinně bojovat s nelegální migrací, musíme dělat všechno
pro to, abychom ve službách EU udrželi odborníky. Pokud o ně jednou přijdeme, už se nevrátí.
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KRUPKA NA SEZNAMU UNESCO!
a nadále je rozvíjet. To je hlavním smyslem zápisu na seznam UNESCO.
A co nás čeká? Rámcově lze budoucí úkoly
rozdělit do těchto oblastí. S ohledem na
péči o naše památky a ve vztahu k orgánům UNESCO je třeba pokračovat ve spolupráci se saskými partnery, Ministerstvem
kultury ČR, Národním památkovým ústavem, kraji, sdruženými městy a obcemi
i dalšími institucemi. Je nutno dodržovat
předpisy UNESCO, jasně deﬁnující pravidla pro zachování kulturního dědictví.
Péče o památky na prvním místě!

Co je spojeno
s cestovním ruchem
Městská památková zóna Krupka
Z Baku, hlavního města Ázerbájdžánu, přišla 6. července zpráva, která nemá
v novodobých dějinách Krupky obdoby. Krupka byla se svými hornickými památkami zapsána na seznam světového dědictví UNESCO! Kulturní svět tak během
zasedání výboru UNESCO prohlásil, že na území Krupky jsou památky, které si
zaslouží ochranu světového společenství.

13. položka z Česka
Jde zároveň o úspěch celého Česka, protože naše země po dlouhých 16 letech
dosáhla v pořadí již 13. zápisu na tento
prestižní seznam světových památek.
Během zasedání byla vzápětí úspěšně projednána nominace hřebčína v Kladrubech
a okolní krajiny. Z Krupky tedy posíláme
gratulace i do Kladrub (Nový HLAS se ke
gratulaci přidává).
Na počátku byla nejistota i odhodlání.
Ale také osobní přátelství mezi lidmi
z obou stran hranice. Například mezi
Reinerem Fischerem, tehdejším tajemníkem Geisingu, a tajemníkem Krupky
Františkem Růžičkou, kteří si řekli energické „ano, půjdeme do toho“. Četná
přátelství vznikla i během následujících
let. Příprava celé nominace k sobě přivedla řadu lidí s jediným cílem: dostat
Hornický region Krušnohoří / Erzgebirge
na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Úspěšně se tak dovršila mnohaletá práce
na obou stranách Krušných hor. Saskočeský projekt se stal vůbec první přeshraniční nominací, kterou se v našich dějinách podařilo přetavit v úspěšný zápis.
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Místostarosta Krupky Rostislav Kadlec,
tajemník úřadu František Růžička
a radní Tomáš Liška na zasedání
výboru UNESCO v Baku.

Jaké úkoly
na Krupku čekají
Cíl, který byl pro mnohé pouhým snem,
došel naplnění. Teď jsme ale na začátku
další cesty. Musíme naše společné kulturní
dědictví uchovat pro budoucí generace

Se zápisem na seznam UNESCO je spojen rozvoj cestovního ruchu a doprovodné
ekonomické efekty. Očekáváme, že rozvoj turistiky přinese do Krupky pracovní
příležitosti a ﬁnanční prostředky na udržení památek. Je ale třeba zvolit takové
marketingové aktivity, aby se u nás
i nadále dobře žilo. Krupka nebude plná
turistů hned zítra. Proces bude postupný.
Zkušenosti jiných ukazují, že při vhodně
zvolené propagaci a spolupráci s cestovním kancelářemi lze příliv turistů zvládnout bez přeplnění města turisty.
Už nyní pracujeme na rozvoji infrastruktury: na stavbě parkoviště a dopravě
návštěvníků k našim památkám. Z přírodního charakteru Krupky (městské památkové zóny a horského masivu) je zřejmé,
že tato parkoviště musí být mimo centrum města. Vhodná by mohla být kyvadlová doprava, třeba turistický vláček
nebo mikrobusy. Pokud jde o ﬁnancování
těchto aktivit, počítáme s využitím dotačních titulů.

Město, občané
i podnikatelé
Samozřejmě připravujeme další projekty,
z nichž budou mít užitek nejen návštěvníci Krupky, ale i naši vlastní obyvatelé.
Příklad? Například elektronický průvodce po krupských památkách v několika jazykových mutacích nebo naučné
okruhy seznamující zájemce s Krupkou
a jejími historickými a kulturními hodnotami. S našimi partnery připravíme
vzdělávací program pro školy i širokou
veřejnost.

LIDOVCI V REGIONECH

Roli města vidím v oblasti spolupráce
s dotčenými institucemi, v péči o památky,
rozvoji dopravní infrastruktury, propagaci města a dalších podpůrných činností.
Naopak rozvoj ubytovacích a stravovacích
kapacit nebo dalších doprovodných aktivit v cestovním ruchu vidím jako příležitost pro podnikatelské subjekty a občany

Krupky. Toto náleží soukromým subjektům, nikoli městu.
Už z tohoto výčtu je vidět, že nás čeká
náročná práce. Nic nejde najednou.
Zkušenosti z jiných měst ukazují, že pozitiva zápisu na světový seznam UNESCO
jednoznačně převažují. Je jenom na
nás, jak tuto historickou událost v životě

Krupky využijeme ve prospěch rozvoje
našeho města. Já jsem přesvědčen, že to
bude stát za to!
Rostislav Kadlec
1. místostarosta Krupky,
člen Krajského výboru
KDU-ČSL Ústeckého kraje
stavebních památek na české straně
Krušných hor. Dominantou města je hrad
Krupka ze 14. století, vysoký umělecký
a památkový význam mají rovněž gotický
městský kostel Nanebevzetí Panny Marie
s přilehlou hornickou zvonicí, gotický kostel Svatého Ducha, renesanční kostel sv.
Anny a historické měšťanské domy.
Více informací:
www.facebook.com/krupka.nase.mesto,
www.montanregion.cz,
www.krupka-mesto.cz

Návštěvníci před štolou Starý Martin
(foto Archiv MěÚ Krupka).

Hornický region
Erzgebirge/Krušnohoří
Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří,
jak zní oﬁciální název společné českoněmecké nominace, tvoří 22 součástí,
z nichž 17 se nachází na území Saska
a pět v českém Krušnohoří. Českou část
reprezentují Hornická krajina Jáchymov,
Hornická krajina Abertamy – Boží Dar –
Horní Blatná, Rudá věž smrti, Hornická
krajina Krupka a Hornická krajina Mědník.
Společně tyto komponenty dokládají
obrovský vliv, který měla těžba a zpracování rud na obou stranách pohoří na rozvoj hornictví a hutnictví po celém světě.
Zdůvodnění výjimečné světové hodnoty Hornického regionu Erzgebirge/
Krušnohoří je podloženo mimo jiné světově významnými vynálezy a inovacemi
v oblasti báňských a hutních technologií, které se zvláště v 16. století, ale i později úspěšně šířily z Krušných hor do celé
Evropy i zámoří. Krušné hory měly světový význam i pro rozvoj báňské legislativy,
administrativy, školství, ale také měnových
systémů. Důkazem je příběh jáchymovského tolaru, z nějž se na více než 300 let
vyvinulo celoevropské platidlo a který dal
název i americkému dolaru. Díky více než
800 letům téměř soustavné těžby a zpracování rud vznikla v Krušných horách jedinečná hornická krajina s unikátními montánními památkami v nadzemí i podzemí
a s hustou sítí speciﬁckých horních měst,

která nemá ve světě obdoby. Památky
dokládají způsoby těžby a úpravy různých
rud ve všech obdobích od 12. až do 20. století, především pak stříbra, cínu, kobaltu,
železa a uranu.

Hornická krajina
Krupka
Středověké horní město Krupka a okolní
hornická krajina poskytují vynikající
důkaz o dobývání různých druhů cínových
ložisek od 13. do 20. století. Zdejší hornická krajina je výjimečná mimořádnou
hustotou pozdně středověkých až raně
novověkých důlních děl. Jejich rozmístění bylo diktováno charakterem ložiska
a tehdejšími báňskými zákony.
Krupka jako nejstarší cínová hornická
oblast v Krušných horách přispěla k rozvoji a rozšíření technik dobývání cínových
rud v Krušných horách a ve střední Evropě.
Obrovské množství pozůstatků pozdně
středověké a raně novověké těžby cínových rud se nachází zejména v důlním
revíru Steinknochen severně od Krupky,
ale také v revírech Knötel, Preisselberg
a na Komáří hůrce.
Mnohem mladší štola Starý Martin
dokládá důlní techniky používané při
dobývání cínových a wolframových rud ve
druhé polovině 19. a ve 20. století. S hornictvím úzce souvisí vznik historického
horního města Krupka, které představuje
jeden z nejlépe dochovaných souborů

Pardubická MHD
zdarma pro 70+
Dobrá zpráva pro všechny seniory nad
70 let. Od 1. září 2019 upravil pardubický Dopravní podnik jízdné MHD
pro cestující, kteří dovršili věk 70 let.
Nárok na bezplatnou přepravu budou
mít po předložení platného občanského průkazu, cestovního pasu nebo
řidičského průkazu všichni senioři
nad 70 let bez ohledu na své bydliště.
„V radě města jsme se nakonec napříč
stranami shodli na této nejjednodušší
variantě, která platí i v Praze,“ uvedl
Vít Ulrych, radní města za Koalici pro
Pardubice (KDU-ČSL a Nestraníci).
(taj-pce, red)

Pěkné posvícení

Opentlená májka, tombola, letní déšť,
tancovačka i nedělní mše sv. Posvícení
s rekordní účastí pomohli v srpnu zorganizovat lidovci z Podolí/Jemnice na Vysočině.

N O VÝ H LA S • P O D Z I M 2 0 1 9

17

ORGANIZACE SPOLUPRACUJÍCÍ S KDU-ČSL

Proudy pozitivní aktivity
S KDU-ČSL v současné době aktivně a těsně spolupracují tři spolky: Mladí lidovci, Sdružení žen a Mladí
křesťanští demokraté. Vedle toho jsou tu dva politické think-tanky: Institut pro křesťanskodemokratickou
politiku a Evropská akademie pro demokracii, které pořádají vzdělávací akce, přednášky, besedy a školení.
Nový HLAS přináší aktuální informace o zmíněných spolcích. Jejich předsedové dostali stejné tři otázky.

1. Kolik k 31. 8. evidujete členů?
V kterých krajích působíte?
2. Máte mezi sebou komunální
zastupitele? Kde a kolik?
3. Které tři svoje akce v roce 2019
považujete za nejdůležitější?

Mladí lidovci
1. Mladí lidovci jsou mládežnickou organizací KDU-ČSL
založenou v roce 2012.
K 31. srpnu 2019 evidujeme
414 členů. Jsme aktivní ve
12 krajích.
2. Mezi mladými lidovci je aktuálně 23
zastupitelů zvolených v komunálních
volbách. Zakladatelem a prvním předsedou Mladých lidovců byl současný
místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík.
3. Za unikátní považujeme Summer
Camp. Letos proběhl již 6. ročník: je
to jakési letní soustředění naplněné
přednáškami, návštěvami vzácných
hostů a teambuildingovými aktivitami. Aktivně pomáháme KDU-ČSL ve
volebních kampaních. Ve všech krajích,
kde působíme, pořádáme pravidelné
veřejné debaty s odborníky a politiky
KDU-ČSL.
Václav Pláteník
mladilidovci.cz

Sdružení žen
KDU-ČSL
1. Sdružení žen eviduje 218
členek. Některé členky
našeho sdružení nejsou
členky KDU-ČSL, ale příznivkyně a většinou za KDUČSL kandidují v komunálních volbách.
Působíme v 11 krajích. Dosud se nám
nepodařilo zakořenit v Libereckém,
Plzeňském a Středočeském kraji.
Případné zájemkyně odsud i z jiných
krajů zvu srdečně ke spolupráci.
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2. Přesné číslo neznáme. Jmenuji ale
několik členek Celostátního výboru
Sdružení žen: místopředsedkyně
Pavlína Stankayová je starostkou
Ostravice, další místopředsedkyně
Miriam Kolářová je místostarostkou městské části Brno-sever, Olga
Haláková je 1. místostarostkou Bečvy
nad Teplou, Michaela Blahová je radní
Zastupitelstva Zlínského kraje. V PrazeŘepích je radní Jaroslava Šimonová,
v Praze-Libuši působí zastupitelka Pavla
Tůmová a v Praze 12 Daniela Rázková.
3. Miriam Kolářová se v březnu zúčastnila
setkání Žen Evropské lidové strany (EPP
Women) v Bruselu na téma „The Future
of Work“, kde se hovořilo o budoucnosti a technologickém pokroku v rámci
automatizace, robotizace a umělé
inteligence. Pražské členky SŽ Marie
Svobodová a Ivana Rousková zorganizovaly sbírku na restaurování historického praporu KDU-ČSL, vypracovaly žádost o dotaci, zajistili restaurování praporu a zpracovaly žádost
o jeho zařazení mezi památky. 24. září
uspořádalo naše Sdružení kulatý stůl
„Budoucnost pěstounské péče“, kde se
bude řešit nedostatek pěstounů a nejednotný systém pěstounské péče. Naše
členky se přirozeně a aktivně zapojují
do činností místních organizací KDUČSL, pořádají charitativní akce, besedy,
dny rodin, oslavy svátku dne dětí, maškarní plesy apod.
Šárka Jelínková
zeny.kdu.cz

Mladí křesťanští
demokraté
1. K 31. 8. 2019 evidujeme 81
členů. Působíme zejména
v Praze, Pardubickém
a Středočeském kraji, na
Vysočině, kde máme silné organizace.
Fungujeme též v Královéhradeckém,
Jihočeském, Jihomoravském,
Moravskoslezském a Zlínském kraji.
2. Momentálně se v našich řadách nenachází žádný zvolený zastupitel, přestože
mnoho našich členů v komunálních volbách kandidovalo. Souvisí to s orientací našeho spolku. Snažíme se přispět
KDU-ČSL spíše odborností našich členů
v odborných komisích.
3. Pořádáme přednášky, besedy i teambuildingové akce (například splavení
Sázavy). Z větších věcí zmiňme organizování (spolu s TOP týmem) setkání
Mladé Evropské lidové strany (YEPP) na
téma „Digitální společnost. Budoucnost
demokracie“. Dále nevolební víkendový
sjezd v červnu v Pardubicích, pojatý jako
teambuilding. A konečně chceme zmínit společné akce s Mladými lidovci – ať
už to byla beseda a workshop o sociální
nauce církve, společný celostátní výbor
či společné spřátelovací akce v jednotlivých krajích. Snažíme se k sobě najít
cestu a věříme, že právě společnými
akcemi se nám ji podaří najít.
Benjamin Činčila
mladikd.cz

SPOLEČENSKÉ AKCE

Neplýtvejme časem!
Proběhl 6. ročník Summer Campu
Mladých lidovců
„Kdo bere vážně sám sebe, nemůže plýtvat časem“ (Marek Orko Vácha). První
prázdninový týden se v Luhačovicích
sešlo přes 80 členů Mladých lidovců.
Absolvovali zde 6. ročník letní školy
„Summer Camp“.

epopej, Novosvětskou, Teologickou sumu
i zásadní politický počin nevytvoří nikdo
jiný než Mucha, Dvořák, Tomáš Akvinský
nebo my. Věříme-li, že máme nějaký úkol,
ten ale kvůli své pohodlnosti neuděláme,
je docela možné, že se to nikdy nestane.
Pro Mladé lidovce je svět bez KDU-ČSL
stejně nepředstavitelný jako svět bez
Slovanské epopeje nebo Novosvětské
symfonie. Proto se společně zodpovědně
vzděláváme, abychom na důležité úkoly,
které před námi leží, byli dobře připraveni.
Za podporu děkujeme Nadaci Konrada
Adenauera.
Václav Pláteník
předseda Mladých lidovců
a včelař z Valašska

100 let
Tomáše Špidlíka
Summer Camp je největší událostí politické mládežnické organizace v ČR.
Počtem účastníků, přednášejících,
hostů i kvalitou programu je srovnatelný s podobnými akcemi v zahraničí.
Pětidenní program je naplněn přednáškami, workshopy, mírným sportováním,
výlety i společně stráveným časem s přáteli ze všech koutů naší vlasti.
A na co jsme se soustředili letos? Na bezpečnost a EU, na životní prostředí a zdravotnictví. Chrudimský výsadkář Ivo
Zelenka s námi diskutoval o akceschopnosti české armády a bezpečnostních
výzvách. Evropskou politiku přijeli reﬂektovat politolog Michal Pink z MU v Brně
a europoslankyně Michaela Šojdrová.
Jak čelit mentálnímu znečištění společnosti, která si žije na ekologický dluh? Na
to odpovídal přední evropský klimatolog,
ředitel Ústavu výzkumu globální změny
AV ČR Michal V. Marek. Vůbec poprvé
se Summer Camp věnoval zdravotnictví.
O vzdělávání lékařů, praxi, dostupnosti
kvalitní péče a ﬁnancování přijeli diskutovat Jiří Šedo z Masarykova onkologického ústavu a primář ortopedické kliniky
nemocnice U Svaté Anny Tomáš Tomáš.
Vrcholem letošního setkání byla přednáška Marka Orko Váchy „Nevyžádané
rady Mladým lidovcům“. Věděli jste, že
v půli 18. století došli dva britští přírodovědci, Charles Darwin a Alfred Wallace,
k velmi podobným závěrům při studiu přírodních organismů? Že zákony dědičnosti
nezávisle na sobě popsal Gregor Mendel
i německý botanik Carl Correns? Co se tím
chce říct? To, co nedokážeme my, pravděpodobně dotáhne někdo jiný. Slovanskou

Senátorka Jaromíra Vítková
„Jsem ráda, když umělecké dílo ve veřejném prostoru lidi nerozděluje, ale naopak spojuje. Vytvořili jsme místo, kam
mohou i ti nejmenší přijít a být v kontaktu s něčím krásným a ušlechtilým.
Symbol srdce představuje ve východní
spiritualitě sídlo modlitby, setkání mezi
člověkem a Bohem.“
Magdaléna Roztočilová,
autorka památníku

V roce 2019 si na Boskovicku i jinde připomínáme nedožité 100. narozeniny
kardinála Tomáše Špidlíka.
Tomáš Špidlík (1919,
Boskovice – 2010, Řím)
byl nejznámějším českým
zahraničním teologem.
Je považován za světového znalce spirituality
křesťanského Východu
a propagátora české kultury. Letošní rok
je naplněn oslavami 100. výročí jeho narození. Připomenu zde akce, jež pořádám ve
spolupráci s Orlem jednotou Boskovice
a pod záštitou Ministerstva kultury.
13. ledna 2019 si široká veřejnost připomněla 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka v Muzeu regionu
Boskovicka, kde bylo představeno fotoalbum s jeho citáty. V únoru jsem uspořádala koncert v kostele sv. Jakuba staršího v Boskovicích se sborem BaczBand. 8.
března odpoledne se v zaplněné Orlovně
v Boskovicích uskutečnila beseda na
téma neuzavřeného vyšetřování tragické
smrti Pavla Švandy, prasynovce kardinála
Špidlíka (JUDr. Vilém Fránek). Další akcí
byla v sobotu 23. března vernisáž výstavy
malíře a grafika Jana Jemelky „Slovo
a obraz: Otec Špidlík, interpret moderního umění“. V Muzeu regionu Boskovicka
následovala výstava Bedřišky Znojemské
„Dotyk“. Koncert k Svátku matek proběhl
13. května. Nechyběla ani sportovní akce
„O pohár kardinála Špidlíka“ 22. června.
V srpnu byl Tomáši Špidlíkovi odhalen
památník. 21. října proběhne konference
v Senátu. Na listopad se ve spolupráci
s ÚSTRem připravuje beseda odkrývající

dopad totality na život kardinála Špidlíka
a dalších duchovních. V prosinci proběhne
Literární pořad z díla kardinála Špidlíka
a bude zahájena výstava v Muzeu regionu
Boskovicka. Oslavy vyvrcholí mší svatou
15. prosince.
Samostatně se zastavím u odhalení památníku kard. Špidlíkovi nedaleko jeho rodného domu v Boskovicích dne 17. srpna. Na
začátek vystoupil kytarový sbor z Boskovic
pod vedením paní Kindermannové. Ve
svém proslovu jsem připomněla osobnost
otce kardinála Špidlíka i jeho návštěvu
v Boskovicích. O jeho rodině a dětství mluvila Helena Janíková. Slavnostní odhalení
památníku provedl starosta Orla a poslanec Stanislav Juránek spolu se starostou
orelské jednoty v Boskovicích. Požehnali
jej Pavel Konzbul a Miroslav Šudoma.
Program vyvrcholil vystoupením folklorního souboru Borověnka pod vedením
paní Stloukalové. Lidé pak dále seděli
a přátelsky spolu besedovali. Účastníků
bylo možná 600. Kdo se nemohl dostavit na odhalení, ať se přijde podívat na
ulici Bělskou k parčíku a posedět chvilku
u památníku. Je to dobrá příležitost se
zastavit a ztišit běh každodenního života.
Jaromíra Vítková
senátorka
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30 KILOMETRŮ
PRO 30 LET SVOBODY
Jen tak na výlet na kole do Německa nebo Rakouska?
Před rokem 1989 nemyslitelné. Díky, že dnes můžeme.

V sobotu 9. listopadu 2019 symbolicky přejedeme české a rakouské hranice. Připomeneme si,
že svoboda pohybu a cestování není samozřejmostí. Za jeden rok svobody jeden kilometr, dohromady
tedy ujedeme 30 kilometrů. Výjezdu se zúčastní členové předsednictva, lidovečtí poslanci i senátoři.

Kdy? Sobota 9. listopadu 2019
V kolik? 11:00 hodin
Kde? Náměstí Svobody, Valtice
Jaká bude
trasa?

Trasa není náročná, dohromady ujedeme 30 kilometrů. Projedeme několik
rakouských měst. Výjezd zakončíme v Lednici v Hippoclubu, kde bude připravené
občerstvení. Samotná jízda zabere asi 3 hodiny.

30
o
kil

me

t r ů pro 3

0 let

ody
svob

Svou účast prosím nahlaste na email prochazkova@kdu.cz, a to nejpozději do 18. října 2019.
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