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Z REDAKČNÍHO STOLU

Sněmovna k reorganizaci Policie
Vůle k vítězství
„Není života bez vůle a bez úsilí,“ praví
židovská moudrost. Také poslední dobou
intenzivně myslíte na to, jak se nám povede v podzimních volbách? Také se pohybujete mezi „budeme mít štěstí, oslavíme velký úspěch“ a „jak si
to totálně nezkazit“? KDU-ČSL začala vyjednávat s hnutím
STAN (Starostové a nezávislí) o koalici do říjnových sněmovních voleb. Všechno je na začátku, všechno kvasí. Naše názory
se tříbí. Zkušenosti s partnerem, mnohde dosud protivníkem,
se teprve získávají.
Nakonec se všechno vytříbí a rozhodneme se. KDU-ČSL má
šanci stát se významným hráčem na politické šachovnici. Nejen „u toho být“, ale také „to tvořit“. Jak poznat, že jdou věci
dobrým směrem? Možná tak, že i když úspěch nás bude stát
obrovskou námahu, netrpělivost a odříkání, my se z té námahy ani na chvíli nepřestaneme radovat. Ten stav, kdy při vší
únavě cítíte, že energii neztrácíte, ale získáváte.
Pavel Mareš
šéfredaktor

■ 30. 1. / Svoji činnost ukončila sněmovní vyšetřovací komise k reorganizaci Policie, jejímž členem byl i místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek. Poslanci po celodenní diskusi vzali závěrečnou zprávu komise na vědomí. Doporučili vládě
zvážit opatření směřující k olomouckému státnímu zastupitelství (mezitím však nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman podal
kárnou žalobu). Podle poslanců by státní zástupci neměli mít
právo vyšetřovat trestné činy místo policistů, a to ani v dílčích
úkonech. Vyzvali také Andreje Babiše k omluvě za výroky, jimiž
komisi, kde mělo svého člena i hnutí ANO, označil za šaškárnu.

Sešit Jana Zahradníčka z vězení
Rodinu netvoří žena
a spermobanka
Pro zdravý a kvalitní vývoj je důležité, aby dítě
mělo otce i matku. O tom, že jde žena na umělé
oplodnění, má vždy vědět i její partner.
Jan Bartošek
16. 2., Blesk
Čtěte také komentář na str. 10 a Obzory, str. I a II.

Z DOPISŮ

Kořeny evropské civilizace
K podzimním volbám se v předvánočním dopise zaslaném na
naši adresu zamýšlí pan František Smutný. „Spekuluje se o možných příčinách úspěchu lidovců. Já si to vysvětluji takto: dost lidí
si řeklo, že už nebudou nadále hloupí. A že podpoří stranu, která
se jako jediná otevřeně hlásí ke křesťanství, k našim židovsko-křesťanským kořenům. Ke kořenům, na jejichž základě vznikla evropská kultura a civilizace.“ Pokračuje tím, že se Evropa svých kořenů často zříká, protože si „zřejmě myslí, že vystačí se svým konzumním a požitkářským způsobem života bez jakéhokoliv duchovního rozměru“. Dopis je zakončen velkodušnou výzvou: „Prosme
s pokorou Boha (…) o ochranu a pomoc při zachování naší evropské kultury a civilizace. Aby nám pomohl při nápravě v rámci EU.
Aby nám dal víru, o kterou bychom se mohli opřít. Aby nás obdaroval skromností, zbavoval chamtivosti a nenasytnosti, které se …
neštítí používání jakýchkoliv prostředků. … Udělejme vše pro to,
abychom se vrátili ke svým kořenům a vytvořili pevné křesťanské
společenství, které dokáže čelit všelijakým hrozbám.“
(red)
Čtěte také rozhovor s místopředsedou KDU-ČSL
Ondřejem Benešíkem, str. 4 a 5
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■ 15. 2. / Moravská zemská
knihovna v Brně vydala básnický sešit, který si vedl ve vězení v padesátých letech Jan Zahradníček a který byl považován
za zničený. Záštitu nad vydáním
převzal ministr kultury Daniel
Herman. Deník obsahuje básnické texty, které Zahradníček zrekonstruoval ze své paměti po návratu domů a které byly zařazeny do posmrtné sbírky „Čtyři
léta“. Rukopis je mimořádným
svědectvím o Zahradníčkově nezlomné vůli a víře tváří v tvář totalitnímu vězení a patří k tomu
nejcennějšímu z kulturní paměti našeho národa.

Ať ANO přestane fňukat!
Ministr ﬁnancí utahuje šrouby pro všechny ﬁrmy,
byznys a živnostníky, aby maximálně snížil riziko
a šanci na odklánění prostředků, zatajování dat,
daňové optimalizace a daňové úniky. Utahujemeli takto podmínky všem ﬁrmám, pak je naší politickou povinností uklidit si před vlastním prahem.
Andrej Babiš musí snížit rizika podezření z ﬁnančních manipulací a konﬂiktů zájmů ve vlastním případě. Rád bych vyzval kolegy z ANO, aby tady přestali fňukat a šli jsme o tom hlasovat.
Ivan Gabal
13. 1., Sněmovna.
Čtěte „Správný protikorupční krok“ na str. 4.

Naše číslo účtu: 2001210359/0800

e-mail: hlas@kdu.cz / www.kdu.cz
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D O P I S P Ř E D S E DY PAV L A B Ě L O B R Á D K A Č L E N S K É Z Á K L A D N Ě K D U - Č S L

Chceme víc než
jen sedět v koutě
Milé sestry, vážení bratři,
oslovuji Vás touto cestou v souvislosti s naší chystanou volební
spoluprací s hnutím Starostové a nezávislí (STAN). Z rozhodnutí
Celostátní konference KDU-ČSL jsme STAN nabídli jednání o otevřené koalici pro sněmovní volby v roce 2017. Celostátní výbor
STAN naši nabídku k jednání o tomto formátu ve čtvrtek schválil. Jde o významné a zásadní rozhodnutí reprezentativních orgánů obou subjektů. Nicméně jde stále pouze o ochotu k jednání a k deﬁnitivní dohodě ještě nedošlo. Chci Vás informovat, jak
s tímto mandátem naložíme a jak budeme postupovat dál.

Koalice je férová, odvážná
a transparentní
Přiznávám, že varianta volební koalice původně nebyla ve hře
a že na jednání v Brně dne 4. února jsem rozhodně nejel s tím,
že ji odhlasujeme. Dokonce jsem nepředpokládal, že o ní budeme jednat. Nicméně pro otevřenou koalici postupně vznikla mezi delegáty silná spontánní podpora. Stalo se tak ve chvíli, kdy bylo víceméně všem jasné, že námi preferovaná nabídka
účasti na kandidátce KDU-ČSL je pro STAN nepřijatelná a hrozba ztráty značky a hlavně technické a ﬁnanční problémy se zakládáním volební strany jsou zase nepřekonatelné pro nás.
Nikdo v sále nezpochybnil, že bychom se STAN měli dlouhodobě spolupracovat. Otevřená koalice je řešení férové, odvážné a transparentní. Za velmi podstatné pokládám, že pro tuto
variantu hlasovalo 86 % přítomných delegátů. To je velice silný mandát. Stejně tak má svou hodnotu silně pozitivní a konstruktivní atmosféra, která brněnské jednání provázela. Věřím,
že Vaši delegáti na Vás dokáží tuto pozitivní energii přenést. To
je něco, co naši stranu skutečně ctí. To je vklad, který jako Váš
předseda rozhodně nechci prohospodařit!

Nenechme se zmást průzkumy
Nenechte se zmást předvolebními průzkumy a vzpomeňte na
rok 2013. Argumentovalo se například aktuálními výsledky od
CVVM, které nám v součtu se STAN nedávají přes 10 %. Jenže
tato agentura nám v posledním průzkumu před volbami 2013
dávala 4,5 %. I další agentury nám ještě dva měsíce před volbami do Sněmovny dávaly pod 5 %. STAN zase ve většině průzkumů vůbec poprvé ﬁguruje samostatně.
Eventuální společná kandidátka se navíc bude chovat jinak než
prostý součet. Hlavně budeme mít několik měsíců čas našim tradičním voličům i straníkům vysvětlit důvody, proč je tento krok
na stole a co přinese. V dotazníku Programové rady, který zachycuje názor cca 1 % našich členů (průzkumy veřejného mínění se
běžně dělají na vzorku o dva řády nižším), převládá podpora tomuto projektu; proti je jedna třetina. A jako Petr Gazdík vysvět-

■ Brno, 4. 2. / Celostátní konference KDU-ČSL podporuje
dlouhodobou spolupráci s hnutím Starostové a nezávislí.
Celostátní konference KDU-ČSL pověřuje předsednictvo
jednáním o spolupráci ve volbách do Poslanecké sněmovny
v roce 2017 formou volební koalice (KDU-ČSL a STAN).
[hlasování: pro 63, proti 1, zdrželo se 9]

lil mnohým na naší Celostátní konferenci některé mýty a pomluvy o sobě a STAN, tak budeme muset komunikovat i my a rozšířit
skutečná fakta mezi voliči a opravdu celou členskou základnou.

Luxovská třetí síla
Dobře si uvědomuji, že před námi je hromada velmi tvrdé práce. Ale stejně dobře vím, že Vy umíte pořádně zabrat. Dokázali jsme to v letech 2010–2013. Na počátku se návrat do Sněmovny mohl zdát jako téměř nesplnitelný úkol. Mému zvolení
se tenkrát mnozí smáli a prorokovali konec strany. Ale my jsme
to zvládli. Každý roste s úkoly. Jednotlivec i společenství. Jako
další cíl jsme si stanovili stát se onou luxovskou „třetí silou“. To
neznamená být třetí na pásce, ale povýšit křesťanskodemokratický politický proud na rovnoprávnou alternativu k proudu liberálnímu a proudu socialistickému. Jsem si jist, že jednou bychom to dokázali i sami – a postupně jsme se k tomuto cíli blížili. Stejně tak jsem si však jist, že samostatně bychom k němu
kráčeli dlouhá léta. Proto když se naskytla možnost získat na
této cestě spojence, využili jsme ji.
Co bude následovat? Co nejdříve se sejdou naše vyjednávací
týmy a volební štáby. Bude třeba domluvit se na programových,
technických a personálních otázkách. O výsledcích budete včas
informováni. Finální podoba dohody, pokud k ní nakonec dojde, bude samozřejmě podléhat schválení Celostátního výboru
a Celostátní konference. Něco ale mohu s jistotou říci už teď.
V těchto jednáních rozhodně nebudou a nemohou být v sázce
naše hodnoty a etické zásady. Na jednání Celostátní konference
jsme z úst předsedy STAN Petra Gazdíka získali příslib, že žádný jejich kandidát nebude hlasovat v rozporu s dlouhodobými
hodnotami KDU-ČSL.

STAN pro nás není neznámý partner
Kdybych si nebyl jist, že se STAN dokážeme najít elementární programovou a hodnotovou shodu, nikdy bych o dlouhodobé spolupráci neuvažoval. I když je toto hnutí mladé, máme s ním zkušenosti. Jsme s jeho europoslanci v klubu Evropské lidové strany
v Evropském parlamentu. Rovněž dobře funguje spolupráce v Senátu, kde naše kluby spontánně již několik let zasedají společně
a koordinují svůj postup, stejně tak i na řadě radnic, a to v koalicích i v opozici. Není to tedy pro nás neznámý partner. Samozřejmě máme i negativní zkušenosti. Například z nedávno proběhlých krajských voleb. I to je jistě pro oba subjekty poučení.
Doufám, že se dobře shodneme i na aktuálních programových
prioritách. Spojuje nás prozápadní, euroatlantická orientace.
Odmítáme podíl extremistů na moci. Bráníme pluralitní demokracii a nechceme, aby politická scéna byla dominována jednou stranou. STAN jako původně komunální hnutí s námi sdílí i princip subsidiarity, decentralizaci, důraz na rozvoj místních
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ně a významně promluvit. Náš volební systém preferuje silnější subjekty, společně tak můžeme získat více mandátů než jednotlivě. V Čechách máme šanci získat razantně více voličů, než
kolik jich kvůli koalici můžeme hypoteticky ztratit. Voliči, kteří
upřednostňují ty, kteří se umějí domluvit, před těmi, kteří rozdělují společnost a zasévají sváry, mnohdy nemají koho volit.
Je jich hodně a společně pro ně můžeme být skvělým řešením.

Klidná síla se probudila
Lidsky si rozumíme. A politicky?
(snímek Alois Horák)

samospráv. Nemáme důvod si myslet, že by STAN odmítl náš
koncept podpory pracujících rodičů a výchovy dětí.
Pokud jde o personální otázky, shodli jsme se na tom, že nechceme stavět kandidátky na principu zipu, ale dle skutečné
síly obou subjektů v daném regionu. Spolupráce má smysl právě kvůli silnému postavení STAN v regionech, kde my nebodujeme, a naopak. Netvrdím, že dohoda bude zcela snadná: o pořadí v řadě krajů svedeme jistě tuhou vyjednávací bitvu. Zásadní slovo budou mít rozhodně naše krajské organizace. V regionech máte zkušenosti s konkrétními lidmi. Půjde o to, kdo přinese jaké argumenty a kdo nabídne jaké osobnosti.
Chci vás požádat o jedinou věc: pokud vznikne spor, řešme ho
interně a doma. Na vnitřním pnutí propíraném v médiích ztrácí ČSSD. Její veřejné hádky s hnutím ANO otravují voliče. Stejně
tak veřejné označování vlastního hejtmana za alkoholika z úst
Andreje Babiše hnutí ANO příliš nepomáhá. Jestli má na české politické scéně něco trvalou platnost, pak je to fakt, že voliči
ztrestají toho, kdo je rozhádaný. Dlouhodobé grafy spokojenosti s politickou situací to říkají jasně – ti, kdo otrávili voliče, skončili nakonec špatně, ač do té doby vyhrávali volby.

Pozitivní a neagresivní alternativa
Platí, že největší devízou, kterou může naše spolupráce se STAN
přinést, je právě schopnost se dohodnout. Vysoké preference
vládních stran přímo souvisí se stabilitou, kterou přinesl náš
kabinet, zejména ve srovnání s Nečasovou a Kalouskovou vládou. Abychom se vskutku stali třetí silou a zabojovali o výrazně silnější pozici, je nezbytně nutné nabídnout lidem pozitivní,
neagresivní alternativu k čím dál vypjatějšímu stylu dua BabišSobotka. Proto si opravdu vše řešme doma, na našich výborech
a konferencích, případně na společných jednáních se STAN.
Nejsem naivní a vím, že žádné nebe není bez mráčků. Vždy
budou nějaké spory. Jde však o to, umět konﬂikty překonávat
trpělivým jednáním a nenechat se strhnout k neuváženým výrokům. Zlé slovo už nelze vzít zpět a škody, které napáchá, mohou být nedozírné a v každém případě nevratné.

Odvážný a zodpovědný krok
Učinili jsme odvážný a zodpovědný krok. Nejde totiž jen o nás.
Nejde o to, abychom sami získali třeba 8 % hlasů – a kvůli přepočtu na mandáty a dominanci ANO třeba jen nějakých 12 poslanců. A abychom byli spokojení, že to tak nějak vlastně má být,
že je to v pořádku. STAN se sám do Sněmovny dostat může a nemusí. V každém případě by hrozila jednobarevná vláda ANO
s podporou KSČM či Okamurovy SPD. My bychom nezmohli vůbec nic. Spolu se STAN máme šanci do povolebního vývoje reál-
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I kdybychom se nakonec se STAN deﬁnitivně nedohodli a kandidovali samostatně, stojí za to rozejít se v klidu a slušně. Třeba naše spolupráce dozraje až v delším časovém horizontu. Jakmile však padne konečné rozhodnutí Celostátní konference,
musíme do toho jít naplno. Dojem z únorového mimořádného
jednání Celostátní konference je pro mě velkým povzbuzením.
V Brně jsem viděl stranu sebevědomou, hrdou a zároveň uměřenou a rozumnou. Odmítli jsme taktizování, stejně jako snahu tlačit našeho partnera do kouta. Po třech letech, kdy jsme
úspěšně prosazovali naše priority ve vládě, ale na druhé straně
museli přistupovat na řadu kompromisů, jsem opět cítil obdobné vzepětí a nadšení, které nás provázelo před volbami v roce
2013. Síla se probudila, je sebevědomá a chce víc než jen sedět v koutě. Teď je třeba si to odpracovat a proměnit očekávání
a naděje, které visí ve vzduchu, v realitu. Chuť a odhodlání nám
jistě nechybí. To ovšem nestačí. Dostali jsme ruce a mozek na to,
abychom pro to mohli sami něco udělat.
Ať už půjdeme se STAN, nebo samostatně, předpokládám náš
úspěch. Bylo tomu tak v roce 2013, je tomu tak i letos!
Zdař Bůh! Pavel Bělobrádek

Otevíráme diskusi o koalici KDU-ČSL a STAN.
Napište nám (hlas@kdu.cz), co je podle Vás největší příležitostí a největší hrozbou této koalice.

Správný protikorupční krok
KDU-ČSL podpořila zákon o střetu zájmů
■ 11. 1. / Poslanecká sněmovna přehlasovala veto prezidenta Zemana a schválila novelu zákona o střetu zájmů. Firmy vlastněné členy vlády přijdou o možnost ucházet se
o veřejné zakázky, investiční pobídky a nenárokové dotace. Novela také členům vlády
zakazuje vlastnit média. Pro hlasovalo 129, proti 49 poslanců (44 z ANO Andreje Babiše, který ze sebe dělá oběť zákona, a 5 z hnutí SPD T. Okamury).
„Tento zákon je správný a měl zde být už dávno. Česko dnes jen
dohání civilizované evropské země,“ prohlásil předseda poslanců KDU-ČSL Jiří Mihola. Odmítl také označit zákon za tzv. lex
Babiš: „Zákon se nevztahuje jenom na členy vlády, ale i na vrcholné představitele ústředních orgánů státní správy. Není to zákon proti úspěšným lidem v politice. Nejsme ani proti tomu, aby
někdo z vlády podnikal. Zásadně nám ale vadí to, aby se člen
vlády ucházel o veřejné zakázky, žádal o dotace pro své ﬁrmy
a vlastnil média. V takové situaci lze zneužít své postavení. A co
zneužít lze, to se dříve či později i zneužije,“ uzavírá Mihola.

TÉMA ČÍSLA

Zákon na ochranu nekuřáků
19. 1. / Senát přesvědčivou většinou hlasů schválil zákon na ochranu zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Jeho součástí je i úplný zákaz kouření v restauracích. Zákon
nabude účinnosti koncem května. Pro zákon hlasovala většina členů senátorského klubu
KDU-ČSL a nezávislí. O jaké argumenty se opírali? Přinášíme názory několika z nich.

Prevence především
Hlavní význam vidím v prevenci, v dopadu na chování dětí a mladistvých. Sníží-li se počet kuřáků rodičů, můžeme očekávat i snížení počtu mladistvých a dětských kuřáků. Stejně důležitý je i zákaz kouření ve veřejných prostorách. Kouření doma a v uvedených
prostorách jsou nejčastější faktory vzniku závislosti na tabáku
dětí a mladistvých.
Lumír Kantor
(nestr. za KDU-ČSL), člen Výboru pro zdravotnictví
a sociální politiku, primář novorozeneckého oddělení FN v Olomouci.

Bůček a ochrana nekouřících
Připojuji se ke všem, kteří tento zákon odmítají nazývat protikuřáckým zákonem. Není to zákon proti kuřákům, ale na ochranu
nekouřících, nekuřáků. Je důležité to mít stále na paměti. Často
zaznívá argument, že když teď zakážeme tohle, pak budeme zakazovat bůček a nevímco jiného. Ale bůček neohrožuje ty, kdo sedí
vedle těch, kdo pojídají bůček.
Václav Hampl
(nestr. za KDU-ČSL), Praha 1 a 7,
fyziolog, bývalý rektor UK

„Klidně ten zákon schvalte“
Já se na tento zákon dívám optikou zákona, který je nade všechny
zákony: právo jednoho člověka končí tam, kde začíná právo druhého člověka. … Ptala jsem se jedné skupinky kuřáků u nás v Bystřici pod Hostýnem: Co říkáte na tento zákon? A oni říkali: „Klidně ho schvalte, nám to vůbec nevadí. … My taky neradi sedíme
v zakouřeném prostředí, vykouříme méně cigaret, zato venku si
u toho popovídáme.“ Neměli s tím žádný problém.
Šárka Jelínková
(KDU-ČSL), Kroměříž

Ke svobodě patří odpovědnost
Ke kouření na veřejnosti patří úplný ohled na zdraví druhého člověka. Zákaz kouření v restauracích je jasné, srozumitelné pravidlo. Pravidlo, které chrání zdraví nekuřáků, pravidlo, které chrání
lidi, kteří v tomto sektoru pracují. … Tento jasně vymezený a omezený zákaz odradí mnohé od toho, aby si prostě a jednoduše zapálili. Odradí mladé, začínající kuřáky. Odradí také ty, kdo kouření považují za svůj zlozvyk, ale snadno se v zakouřeném podniku vracejí do starých kolejí.
Renata Chmelová
(nestr. za KDU-ČSL, LES, DPD a Piráty),
Praha 10

Varovná čísla
Česká republika je na prvním místě v počtu mladistvých alkoholiků. Za čtvrt roku se na našich ulicích sebralo 660 opilých náctiletých dětí. Řada patnáctiletých dětí pravidelně pije, 16 % deváťáků pravidelně kouří, každý čtvrtý si zkusil marihuanu. … Mne
se docela dotýká, že třetinu byznysu tabákovým ﬁrmám tvoří lidé
do 24 let. A podle dostupných čísel vydáváme 30 miliard na léčení kuřáků.
Miluše Horská
(Nestraníci, KDU-ČSL), Pardubice

Méně infarktů i méně
zbytečných výdajů
18. 1. / Na okamžitý pokles hospitalizací s akutními infarkty myokardu v zemích, kde v restauracích platí zákaz kouření,
poukázala na tiskové konferenci senátorského klubu KDU-ČSL
a nezávislých MUDr. Eva Králíková ze Společnosti pro léčbu
závislosti na tabáku. Nekouření v restauracích má rovněž pozitivní ekonomické dopady. Podle Evy Králíkové lze po přijetí zákona očekávat 15% pokles těchto hospitalizací v ČR. Znamená to o 5000 případů ročně méně a zhruba 500 000 000
Kč méně za zcela zbytečné hospitalizace. Králíková se vyjádřila i k obavám z poklesu příjmů v restauracích a hospodách.
Uvedla, že nikde na světě neklesly v důsledku nekuřáckých veřejných prostor příjmy pohostinského průmyslu. Většinou se
zvýšily nebo zůstaly stejné. „Co ale klesne, je prodej cigaret, a to
ze tří důvodů. Někteří kuřáci přestanou, většina nepřestane, ale
spotřebu omezí, a především méně mladých začne. To je také důvod tak silného lobování tabákového průmyslu – je tím jediným,
kdo přijetím zákona ztratí,“ uzavírá Eva Králíková.
(red)

Co si přejí lidé?
Podle výzkumu FSV UK v Praze a výzkumné agentury Ipsos
62 % občanů dlouhodobě vadí kouření v hospodách, kavárnách a barech. Zákaz kouření v restauracích si přeje 78 %
Čechů. Vedle 67 % občasných a 79 % příležitostných kuřáků by ho uvítalo i 39 % každodenních kuřáků.
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„Tak se tedy rozpomeňme na své kořeny!“
■ PAVE L MAREŠ
ROZHOVOR ŠÉFREDAKTORA NOVÉHO HLASU
S MÍSTOPŘEDSEDOU KDU-ČSL A PŘEDSEDOU SNĚMOVNÍHO
VÝBORU PRO EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI ONDŘEJEM BENEŠÍKEM.
V PŘEDVEČER INAUGURACE PREZIDENTA TRUMPA O VZTAZÍCH
USA, NATO A EU A O EVROPĚ JAKO PROSTORU HODNOT.
O MIGRACI JAKO VÝZVĚ K ROZPOZNÁNÍ VLASTNÍCH KOŘENŮ.
O BREXITU A ANGLIČTINĚ JAKO NEJLEPŠÍM DOROZUMÍVACÍM
JAZYKU EU BEZ VELKÉ BRITÁNIE. A O STRÁNÍ A ZLÍNSKÉM KRAJI,
KDE SE PROPOJUJÍ TRADICE S MODERNÍM PŘÍSTUPEM K ŽIVOTU.

„Trump? Nemyslím,
že dojde k zemětřesení“
■ Co můžeme čekat od nového amerického prezidenta Donalda Trumpa? My jako ČR, jako Evropská unie,
jako NATO?
Každý z jmenovaných subjektů něco trochu jiného. Přístup USA k Evropě se určitě změní. Dotkne se to i ČR, ale nemyslím
si, že dojde k zemětřesení. Trump nemá
velké povědomí o tom, jak Evropa funguje. Vnímá jednotlivé velké hráče jako Německo, Francie, Spojené království. Co
nás může těšit – skrze svoji exmanželku vnímá určitě i Česko. Vím, že několikrát navštívil Zlín a jeho děti zde pravidelně trávily prázdniny. I tyto osobní pocity a vazby sehrávají v politice svoji roli.
■ Říká se, že přinese do zahraniční politiky USA transakční přístup,
tedy obchodnické „něco za něco“.
Nebojíš se, že nás přenechá ruskému vlivu?
Pokud Trump pochopí, jak to fungovalo v minulosti, a pokud bude chtít „obnovit velikost Spojených států“, jak znělo jeho heslo, pak to těžko udělá bez spojenců. A pro Spojené státy je mimo americký kontinent největším spojencem západní Evropa, tedy EU a evropští spojenci v NATO. Bude při tom ale asi pragmatičtější než jeho předchůdci.
■ Nebudou mu bližší postoje Polska,
které je výrazně proamerické?
Polsko může pro USA sehrát významnou roli už kvůli složení současné konzervativní vlády. V čem má Trump prav-
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du, a neříká to jen on, je to, že si neplníme své závazky v rámci NATO. A zatímco jeho předchůdci to říkali diplomatičtěji, on to říká naplno. Trump bude tlačit své evropské partnery k plnění vlastních závazků.

„Poklad je v lidech. Díky
migraci si uvědomujeme
svoje základy“
■ Horkým tématem americké kampaně byla migrace. Co za poslední dva
roky migrační vlna posunula či převrátila v evropské politice?
Migrace upozadila celou řadu jiných témat. Vnímali jsme EU často jen jako možnost, jak čerpat ﬁnanční prostředky. Přišla migrace – a já mám dojem, že z 80 %
řešíme migrační krizi nebo to, co s ní souvisí. Jak bude vypadat společná azylová politika? Jak chránit hranice a posilovat bezpečnost? Zároveň u nás i jinde přinesla velkou diskusi o tom, co Evropa je.
Že je to prostor hodnot, a ne jenom „má
dáti – dal“ a dotace na čistírny odpadních
vod. Pokud ztratíme nebo vyklidíme naše
hodnoty, ztratíme podstatu. Díky krizi si
mnozí uvědomují ten základ, z něhož vyrůstá náš relativní blahobyt. Spousta lidí
ovšem migrační krize zneužívá: mluví
o evropských a křesťanských hodnotách,
ale nedeﬁnuje, co přesně to je.
■ Neprobouzí migrační krize v lidech
to horší? Více děsů a běsů?
Dívám se na to ze dvou úhlů. Na jednu
stranu existují hysterické reakce a lidé
jsou do jisté míry manipulováni. Na druhou stranu řadu obav chápu. Naprosto

ROZHOVOR

chápu obavu o identitu Evropy, o ztrátu
našeho životního stylu. To, že nás může
nahradit jiná kultura, která je spjata s migrací. Ale my jako KDU-ČSL k tomu přece máme dodat: „Tak se tedy rozpomeňme na naše kořeny!“ Říkám to na všech
setkáních: My ten prostor vyklízíme. To
my vychováváme děti tak, že si neuvědomují bohatství naší kultury, to my chováním politiků a zákony, které přijímáme,
relativizujeme hodnoty, na kterých stojí
evropská kultura. A když ten prostor vyklidíme, naplní ho logicky a nutně něco
jiného.
■ A co?
„Dojímají“ mě úvahy o prvním, druhém
a třetím důchodovém pilíři. Penzijní systém bude vždy do jisté míry průběžný.
Pokud nebude někdo, kdo bude na seniory pracovat a koho senioři vychovají k práci, a pokud nebudou mít rodiny
dost dětí – víc než seniorů, je celá diskuse nesmyslná. Poklad je v lidech. Pokud
nebudeme mít vlastní děti, pak pro naši
ekonomiku musíme lidi dovézt odněkud jinud. A odkud? Přece z těch zemí,
kde je dětí dost... Takže znovu: lepší je
mít vlastní, dobře vychované děti a nevytvářet vakuum. My v KDU-ČSL 25 let
s větším či menším úspěchem prosazujeme prorodinnou politiku, aby naše rodiny měly vlastní děti. A najednou se všichni probudili a tvrdí, že to tak má být. Kde
byli před deseti, patnácti lety?!

„Každý stát má svoji
migrační politiku“
■ Jak se díváš na roli kancléřky Merkelové?
Kancléřka Merkelová nemůže za migrační krizi. Za migraci můžou přírodní katastrofy a válečné konﬂikty v Sýrii a v Africe a válka v Libyi. To jsou skutečné příčiny migrace. Německo nemá podíl na
rozpoutání žádné z těchto válek. Z tohoto pohledu jsou odsudky její osoby nespravedlivé. Co ale kancléřka neodhadla,
bylo to, že v době, kdy byl Balkán hlavní migrační trasou, migrantům otevřela náruč. Její gesto spustilo lavinu migrace i z oblastí mimo Evropu. Přitom jen
chtěla ulehčit přeplněnému Balkánu, kde
hrozilo velké napětí a nežádoucí konﬂikt.
■ Jak je to s vnější hranicí EU?
Státy jako Itálie a Řecko si neplní své podmínky. Fungují tam maﬁe proﬁtující z migrace. Musím říct, že velká část migran-

Byl to zatím nejobsáhlejší,
nejživější a nejvydatnější rozhovor,
který jsme v Novém HLASe připravovali.

tů nepřichází do Evropy kvůli válečným
konﬂiktům. Byl jsem v táboře v Řezně,
ptal jsem se na konkrétní počty. A oni řekli: lidí, kterým hrozí ztráta života a pronásledování, je 1–3 %. Zhruba 35–40 % lidí
deklaruje, že pochází ze země válečného
konﬂiktu, ale neví se, zda jim hrozí pronásledování. Těm je automaticky přiznána
mezinárodní právní ochrana. Mohou být
ze Sýrie, ale z míst, kde válka není a kde se
žije v pohodě. Zbytek, nějakých 60 % lidí,
nemá právo ani na jedno.
■ Ale proč tedy lidé odcházejí?
Lidé někdy opouštějí svou zem kvůli strachu o život, ale jindy jen kvůli horším životním podmínkám. Podle mě má Evropa pomáhat těm, kterým jde skutečně
o život, a musí je umět „ﬁltrovat“ na hranici. Chtějí-li si některé státy doplnit populaci, ať to dělají, ale ať to nevydávají za
altruismus. A ať nekritizují nás, že to neděláme stejně. Každý stát má svoji migrační politiku. Buď jde o uprchlíka, kterému musíme pomoci, nebo je to pracovní
síla, a pak za tím stojí ekonomické zájmy.
■ Jaký vztah mají Češi k migraci?
Není především pravdou, že česká společnost je homogenní. Migrace tady vždycky byla, je a bude. I u nás za ní stojí ekonomický zájem. V České republice žije legálně přes půl milionu cizinců – Ukrajinci, Vietnamci, Rusové. A mně se, popravdě řečeno, příčí, že si sem ze zemí, jako
je Sýrie, přivážíme vzdělané elity, lékaře,
inženýry… Ony země totiž právě v současnosti potřebují tyto kapacity na obnovu infrastruktury i celé společnosti. Od
nás je proto sobecké brát si jejich nejlepší mozky jen proto, abychom se měli lépe.

■ Co by mohlo zlepšit nepřehlednou
situaci v Sýrii?
Sýrie slouží jako válečné pole pro „proxy
válku“. Státy si tam mezi sebou zástupně vyřizují účty. Soutěží tu sunnité a šíité a nikdo neví, jak je přivést k jednacímu stolu. Asad vsadil na sekulární stát.
Pak došlo k Arabskému jaru a důsledkem
byl vyostřenější konﬂikt mezi demokratickou opozicí a diktátorským režimem.
Takto se vytvořil prostor pro třetího vzadu – islamisty. Hranice Sýrie jsou tekuté.
Kurdové žijí v Turecku, Sýrii a Iráku a nemají svůj stát. Silný vliv uplatňuje Írán,
Saudská Arábie. Do toho je tu konﬂikt
v Jemenu, zájmy Ruska a USA, bezpečnostní zájmy Jordánska a Izraele. Jediná možnost je, že se dohodnou mocnosti. Prvním krokem je porážka Islámského státu. Jenže právě to Rusové nedělají
– a likvidují Asadovu opozici. Řešením by
mohl být klidný odchod Asada a nástup
jemu blízkého člověka, který nemá krev
na rukou. Možná určité rozdělení země.
Konﬂikt v Sýrii nemá rychlé a dobré řešení, i když by ho samozřejmě bylo třeba.

„Ptám se: Jde Evropa
dobrým směrem?“
■ Jsi jediný předseda sněmovního výboru za KDU-ČSL, navíc obdobnou
„evropskou“ pozici v Senátu zastává profesor Hampl, zvolený s lidoveckou podporou. Co je vaší prací?
Naše práce se od práce jiných výborů
podstatně liší. Máme častá jednání, teď
proběhne už šedesáté zasedání. Naše
práce spočívá v připomínkování. Málo
se ví, že členské státy EU dávají Bruse-
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vymezený řeckou ﬁlozoﬁí, římským právem a židovsko-křesťanskými vlivy.
■ Pro mě je důvodem, proč Unie nemůže být nikdy tak těsným soustátím jako USA, skutečnost, že v USA
se mluví jedním jazykem, zatímco
v Evropě byly, jsou a budou mezi
státy jazykové bariéry…
Přesně: jazyk je jeden ze základních atributů národa a soudržnosti a v politice
hraje důležitou roli. Evropa už společný
jazyk jednou měla, byť to byla řeč elit: latina. Paradoxně si myslím, že i po odchodu Británie může být tím pojítkem stále
angličtina, jiný jazyk mě nenapadá.

S kolegou Ludvíkem Hovorkou
ve svém volebním kraji.

lu prostřednictvím svých parlamentů dopředu připomínky k návrhům. A to jsou
stanoviska našeho výboru. Ne všechno
rozhoduje „Brusel“. Jako výbor jsme delegáti Poslanecké sněmovny v EU – přijímáme usnesení, jež má sílu celé Poslanecké sněmovny. Zabýváme se legislativou, ale také materiály nelegislativní povahy. Teď tu mám (ukazuje balík papírů) opatření, která mají podpořit hospodářský růst a zaměstnanost. Samozřejmě nemáme kapacity na to, abychom dávali stanoviska ke všemu. Vybíráme si to
podstatné. Když je to třeba, vyjádříme se
i k pozici vlády. Vláda odpovídá Sněmovně, ale v evropských záležitostech odpovídá – přeneseně – našemu výboru. U zásadních věcí probíraných na evropské
Radě k nám přichází premiér na konzultaci. Náš výbor se také vyjadřuje k nominacím na významné posty: eurokomisař,
Evropský soudní dvůr aj.
■ Prezident Havel často vyzýval
k tomu, aby EU měla jednoduchou
a srozumitelnou ideu. Aby ji sdílelo
co nejvíce Evropanů. Co by to mohlo být v současnosti?
Abychom se vrátili ke kořenům. Abychom
si byli vědomi vlastní identity a toho,
proč EU vznikla. Tehdejší Evropské společenství mělo šest otců zakladatelů. Pět
z nich byli praktikující katolíci. Chtěli zabránit hrozbě dalšího válečného konﬂiktu. Jako prostředek k cíli zvolili společnou kontrolu uhlí a oceli, tedy klíčové suroviny pro výrobu zbraní. Politického cíle
dosáhli skrze ekonomické nástroje, Evropu ale vnímali jako hodnotový prostor
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■ Neobáváš se v souvislosti s brexitem
nějakého většího zemětřesení v EU?
Chceš znát můj pohled? Podle mě Evropa schází z cesty. Nejdeme dobrým směrem – ani Unie, ani jednotlivé členské
státy. Sami přispíváme k erozi vlastních
hodnot a podstaty. A děláme si to sami,
když lehkovážně zapomínáme na vlastní identitu.
■ A kde je chyba?
Domníváme se, že základem naší civilizace je nejmenší průsečík všech vlivů,
které tu existují. Jenže tak to brát nelze!
I naše kultura má jasné obrysy. Kdokoli tu chce existovat, musí se jí podřídit,
musí se podle ní chovat, a pokud si chce
zachovat vlastní kulturu, pak pouze tehdy, není-li v rozporu s naší kulturou.

„Ve Strání patří dojíždění
za prací k životnímu
stylu“
■ Pocházíš z lidovecké rodiny?
Rodiče vstoupili do ČSL v roce 1990. Tatínek byl obecním zastupitelem. Před listopadem se angažoval: rozšiřoval petici Několik vět, jezdili jsme se dívat na zakázané ﬁlmy. Nepovažoval se ale za disidenta. Po roce 1990 vstoupil do strany
spíše ze sympatií než z ambicí. Já vstoupil do KDU-ČSL v osmnácti v roce 1995.
■ Prošel sis politikou od základních
pater, teď zastáváš významnou parlamentní funkci. Nastavují ti přátelé kritické zrcadlo?
Doufám! Snad mi lidé, co mě znají, potvrdí, že jsem zatím nezblbnul… Beru
svoji práci jako službu a vím, že je termínovaná. V KDU-ČSL jsem zůstal i poté, co
nebyla pro mnohé perspektivní.

■ Jaké zažíváš reakce od úplně cizích
lidí?
Dám příklad: tankuji na svých cestách
na čtyřech benzinkách. S obsluhou se už
známe a oni se mě ptají, co je nového.
Řeknou mi taky, co bychom měli dělat jinak, což vítám. Co mně vadí, jsou výlevy
na sociálních sítích, kde jsou lidé hrubí,
neznalí věcí, vulgárně a jízlivě kritizující.
Politika nemusí každému sedět, cením si
kritiků, ale mrzí mě anonymita.
■ Ve Zlínském kraji dobře spojujete
smysl pro tradiční hodnoty s otevřeností k novým trendům. Podaří se vám tuhle kombinaci přenést
i na parlamentní úroveň? Jaký volební výsledek ve svém kraji vlastně
na podzim čekáš?
Velkou roli u nás hraje fenomén Čunek,
ale neusínáme na vavřínech a tvrdě pracujeme. Mým přáním je u nás dosáhnout
na výsledek v rozpětí 17–23 %. Podobně
jako v kraji.
■ Jak se díváš na spolupráci s hnutím
STAN?
Znám se velmi dobře s Petrem Gazdíkem. Bydlí v sousední obci, máme společné kamarády, naše manželky se znají,
máme dobrý osobní vztah. Je to můj kamarád. Spolupráce se Starosty se mi jeví
jako perspektivní. Dál bych se ale nevyjadřoval, protože o podrobnostech spolupráce jednáme.
■ Jak se ti daří skloubit politické fungování s rodinným životem? Máš
z našich poslanců vůbec nejdelší
vzdálenost od zaměstnání…
Ve Zlínském kraji mám krajskou kancelář
a jsem tu krajským zastupitelem. V kombinaci s poslaneckým mandátem to je výhoda. Jako předseda evropského výboru
hodně cestuji do zahraničí a někdy odlétáme bohužel už v neděli. U nás ve Strání ale
patří dojíždění za prací k životnímu stylu.
Máme 4000 obyvatel a obec nikdy všechny neuživila. Můj otec pracoval v místní
sklárně, ale jeho bratr dělal svářeče a to
byl světák, který byl přes týden pryč. Svoji současnou situaci nevnímám jako nepříjemnou. Koneckonců rodinu sem občas
vezmu na víkend a užijeme si to. Díky velké vzdálenosti mi nedělá problém zůstávat dlouho ve Sněmovně. První odtud paradoxně utíkají Pražáci a Středočeši…
Výbor pro evropské záležitosti,
Sněmovní 3, večer 19. ledna 2017
(spolupráce Markéta Jelínková)

NAŠI MINISTŘI

Ministr kultury v USA
Nejen o Rusalce v New Yorku
■ 1. 2. / Ministr kultury Daniel Herman pobýval pracovně v New Yorku. Po
návštěvě hlavní budovy OSN zamířil do
jedné z největších a nejstarších amerických uměleckých institucí: Metropolitního muzea umění. To bylo založeno
roku 1870 a ve stálé sbírce má nejméně 2 miliony uměleckých prací. Poté se
v České národní budově setkal s krajanskými organizacemi sídlícími v New Yorku. Na jednání byli i zástupci Dvořákovy
společnosti.
A právě Antonín Dvořák se stal hlavním
tématem Hermanova večerního programu. Ministr kultury totiž zahájil výstavu
Národního muzea věnovanou světoznámé Dvořákově Rusalce, která zde prezentuje originální Dvořákovy partitury, dopisy a další dokumenty týkající se této
opery. „Rusalka Antonína Dvořáka bude
v nejbližších měsících znít v newyorské Metropolitní opeře. My zde otevíráme výstavu
originálu tohoto fenomenálního díla. Talent a síla osobnosti Antonína Dvořáka vytváří pomyslný most mezi staletími i mezi
českým a americkým publikem,“ prohlásil Daniel Herman mimo jiné před pěvkyněmi Gabrielou Beňačkovou a Renée Flemingovou.

Navštívil také Synagogu Park East a setkal se s rabínem Arturem Schneierem. Se
starostkou Manhattanu Gale A. Brewerovou diskutoval o česko-americké kulturní spolupráci a významu Václava
Havla. Jednal i se zástupci Společnosti
pro dějiny židů v Československé republice. Druhý den ministr Herman navštívil Památník 11. září a uctil zde památku obětí teroristického útoku na Spojené státy z roku 2001. Málokdo zná jména českých obětí tohoto teroristického
útoku: Lukáš Rambousek a Alena Sešínová. Vrcholem pak byla účast ministra na slavnostní premiéře opery Rusalka v Metropolitní opeře.
(www.mkcr.cz; red)

Manželství
začíná láskou
■ 15. 2. / První místopředseda KDU-ČSL
a ministr zemědělství Marian Jurečka
převzal záštitu nad 11. Národním týdnem manželství. „Rodinu a manželství
vnímám jako nejzákladnější a nejdůležitější jednotku společnosti. Dobře fungující rodina a manželství jsou pak základem
dobře fungujícího státu,“ řekl Marian Jurečka. Prorodinné neziskové organizace dlouhodobě podporuje také europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL):
„Význam této iniciativy vidím v tom, že
manželství zasazuje do kontextu rodiny. Manželství je důležitá instituce – pro
nás manžele, ale především pro děti a širší společenství, kterému dává pocit jistoty a perspektivy. Manželství začíná láskou, a zda a proč končí, je jen na nás.
Protože vím, jak velkým tlakům musí rodina a manželství odolávat, vítám aktivity, které nabízejí pomoc,“ uvedla. Jurečka vyjádřil odhodlání pokračovat v účinných prorodinných opatřeních: „Chceme
rodinám umožnit slaďovat rodinný a pracovní život, například podporou vytváření částečných úvazků.“ Zakončil na osobní notu: „Jsem muzikant a od dvanácti chodím hrát i na pohřby. To patří k životu. A když se dívám, vidím, že to nejzásadnější, co po nás na tomto světě zůstane, jsou děti a rodina.“ Národní týden manželství připadl na 13.–19. února a v jeho rámci se v 50 městech konalo
více než 120 akcí.

Dlouhodobé ošetřovné
■ 8. 2. / Vláda schválila dlouhodobné
ošetřovné, které umožní dlouhodobou péči
v domácím prostředí osobám blízkým tak,
aby nemocní lidé nemuseli být zbytečně
v nemocnici, pokud to není nutné. Ošetřovné bude činit 350 Kč na den po dobu maximálně 90 dnů a po předchozí hospitalizaci alespoň sedmi dnů. Péči musí doporučit
nemocniční zařízení. I když tu něco takového mělo být už dávno, je dobře, že konečně řešíme, aby rodiny mohly pečovat o své
blízké nemocné.
Marian Jurečka

Srdeční záležitost

Na zvýšení kvality života na venkově se
podařilo sehnat desítky miliard především z evropských fondů. Přispěla ale
i státní kasa. Výzev je nemálo. Mojí hlavní vizí je otočit směřování obyvatel, především mladých lidí, z vesnice do velkých
měst. Mělo by tomu být přesně naopak.
K tomu je třeba udržet pracovní příležitosti a kulturní dědictví venkova a samozřejmě zkvalitnit infrastrukturu a veškeré služby, včetně zdravotních. Žít trvale na
venkově je z velké části srdeční záležitost.
Proto zde hraje důležitou roli i revitalizace a krása krajiny.
Marian Jurečka

@MinKultury
o Verneovi
Carův kurýr, Malý Dobráček, Vynález zkázy. Před 189 lety se narodil
Jules Verne, autor fantastických vizí,
které realita mnohdy překonala.
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Rodina jako ohrožený druh
NAD KONCEPCÍ RODINNÉ POLITIKY Z DÍLNY ČSSD
Sociální demokraté přišli
s novou koncepcí rodinné politiky. Nejprve si na 53 stranách lámali hlavu nad tím,
co rodina vlastně je – a nakonec přišli
s plošnými dávkami. Nevím, jak v Lidovém domě, ale lidé na venkově i ve městech dobře vědí, co rodina je. Je to muž,
žena a děti. Lze hovořit i o širším sociálním kontextu, o babičkách, dědech, tetách a strýčcích… Pro ČSSD je ovšem určujícím kritériem rodiny „trvalý vztah
a hodnoty lásky, úcty a vzájemné péče“.
Sem se schová ledasco. Z určitého pohledu děti v rodině ani nejsou potřeba.
Blíží se sněmovní volby, a tak ČSSD přišla s tím, jak občanům na dávkách rozdat desítky miliard. Navrhují zvýšit porodné, rodičovskou i přídavky. Dosud koalice postupovala koncepčně – zvyšovala
tzv. bonus na dítě. Na ten má nárok každý, kdo pracuje. Je-li bonus na dítě vyšší než zaplacené daně, pracující rodič do-

stane tento rozdíl. To je motivující. ČSSD
nabízí udělat si z plození dětí byznys.
Dnes má nárok na přídavek na dítě zhruba 400 000 dětí. Podle návrhu ministryně Marksové by na tuto dávku mělo mít
nárok až 700 tisíc z 1,8 milionu dětí. Není
pak jednodušší zavést plošnou dávku,
jako tomu je např. v Rakousku? Lepší je
ale zvýšit daňový bonus na dítě, jak navrhuje KDU-ČSL.
Aby ČSSD nezůstala manželství nic dlužná, navrhuje zrušit daňovou slevu na
manželku a zavést slevu pro pečující osobu. Dále, pokud se někdo rozhodne vstoupit do manželství, má pro něj být složitější
dosáhnout na umělé oplodnění. Manželství zkrátka v nové koncepci rodinné politiky dostává „na frak“. ČSSD jakoby zapomíná, že manželství má v našem právním
řádu do jisté míry výjimečný status.
A to není vše. Až doteď byli třeba na početí dítěte dva: muž a žena. ČSSD přichází

s tím, že nově bude stačit jeden. Žena nebude potřebovat souhlas partnera k umělému oplodnění. Zajít do spermobanky
bude skoro stejně snadné jako do supermarketu. Ti, kdo tuto změnu hájí, se ohánějí tím, že dnes stačí podpis kamaráda.
Jenže pokud se takové ženě kamarád upíše, stává se principiálně otcem dítěte.
Od pradávna tvoří rodinu muž, žena
a děti. Pokud na kohokoli zapomínáme,
je to špatně. Od vzniku sociální demokracie slyšíme stále totéž: Všechno všem.
Místo motivující adresné pomoci návrhy na plošné dávky, které chtějí z rodiny
udělat sociální případ závislý na státu.
Šimon Heller
předseda Mladých lidovců
v Jihočeském kraji
Čtěte Obzory str. I a II

Koalice odvážných
ŠANCE KDU-ČSL A STAN A BUDOUCNOST ČESKÉ POLITIKY
Spojenectví KDU-ČSL a STAN lze vnímat
jako přirozenou integraci politických sil,
které nepatří k neoliberální pravici a které odmítají postmoderní hodnotový materialismus. Lidovci i STAN se také zásadně odlišují od socialistických a podnikatelsko- či nacionalisticko-populistických
stran a uskupení, které známe ze zahraničí a které postupně přicházejí k nám.
I když je spojení křesťanskodemokratického a sekulárně-konzervativního proudu
do jednoho koaličního projektu přirozené, měli bychom kriticky vidět i to, co obě
strany systémově odlišuje. KDU-ČSL představuje tradiční pozůstatek masové politické strany. Stále docela početnou členskou základnu KDU-ČSL stmeluje společně sdílený ideový obsah. STAN je spíše rozptýleně působící hnutí komunálních
a regionálních politiků bez pevnější ideové souvztažnosti. To, co KDU-ČSL i STAN
sdílejí, je obecně deﬁnovaná nesocialistická pozice. Lze říci, že do hnutí STAN
se postupně zapojovali ti nezávislí komunální politici, kteří neměli prostor v ODS
(jejich levicoví kolegové vstupovali do
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ČSSD). STAN tento obecný postoj doplňuje důrazem na subsidiaritu a uplatňování
zájmů malých obcí a venkovských regionů
v krajské i celostátní politice.
Aby společný koaliční subjekt zafungoval jednoznačně a automaticky, musel
by úspěšně a samostatně projít všemi
typy voleb. Ideálně několikrát. Na druhou stranu tu jsou výrazné úspěchy hnutí STAN v senátních a hlavně krajských
volbách 2016. V Libereckém a Středočeském kraji (kde se KDU-ČSL příliš nedaří)
dosáhl STAN excelentního výsledku. Jinde (Plzeňský a Pardubický kraj, Vysočina) uspěl v koalici s regionálními formacemi (s KDU-ČSL a TOP 09 i v Karlovarském kraji).
Jaká jsou rizika a výhody vzájemného
spojení? Záměr KDU-ČSL vytvořit koalici se STAN je odvážnou snahou postavit
sobě na roveň politickou formaci, která
nedosáhla samostatného úspěchu v celostátním měřítku. Podobně jako v případě Koalice (KDU-ČSL a US-DEU, r. 2002)
můžou nastat těžkosti při obsazování

kandidátek. Na druhou stranu dvojčlenná koalice má velký potenciál spojit do
jednoho celku zástupce těch voličských
skupin, které jsou na východ i na západ
od nás delší dobu integrovány v různých
koaličních stranách pravého středu, příslušejících k Evropské lidové straně.
Kdyby v letošních sněmovních volbách
obě strany kandidovaly samostatně a obě
uspěly, došlo by k jejich automatickému
oslabení. Společný úspěch v čisté koalici
znamená neoslabit, ale výrazně posílit. To
vše ve chvíli zásadního střetu o budoucnost české politiky se silami antistranického protestu. Slova o odvaze a risku jsou na
místě ve všech významech toho slova.
Vladimír Hanáček
politolog a předseda Mladých lidovců

O BZO RY
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Neúplná
a zmatená
Ministerstvo práce a sociálních věcí
(MPSV) a jeho odborná komise pro rodinnou politiku předložily k připomínkám návrh koncepce nové rodinné politiky. Příklad toho, jak politiku nedělat –
chápeme-li politiku jako umění dohody.
Ačkoli je téma rodiny pro KDU-ČSL strategickou prioritou, ačkoli jsme vznik odborné komise iniciovali a o práci v komisi měli
zájem, koaliční partner – Česká strana sociálnědemokratická (ČSSD) – nás ke spolupráci přizval až v únoru 2016. Rok po té,
co komise začala fakticky pracovat, a ve
chvíli, kdy hlavní závěry v koncepci byly
deklarovány více či méně jako rozhodnuté.
Text koncepce (včetně analýz a východisek) se v průběhu dalších prací nepřehledně měnil. Připomínky našich i dalších expertů nebyly zahrnuty ani vypořádány.
KDU-ČSL opakovaně žádala analýzu toho,
jak se daří plnit cíle dosud platné rodinné
koncepce z roku 2008. Marně. Publikační a výzkumné zdroje byly vybírány selektivně a byly i jednostranně interpretovány tak, aby podpořily jednostranná východiska a cíle – a nejspíš i dopředu vybraná
opatření. KDU-ČSL žádala seriózní diskusi odborné veřejnosti, která je k tak důležitému a průřezovému materiálu nezbytná.
Marně. Řádně vypořádány nebyly dokonce ani dva kulaté stoly, ani jednání s kraji.
Výsledek? Koncepce rodinné politiky
předložená ministryní Marksovou je odborně neúplným, kontroverzním a na veřejnosti nedostatečně projednaným materiálem. Nenavazuje žel na dosavadní
úspěšnou rodinnou politiku. Věcně se nachází mimo rámec programového prohlášení a koaliční smlouvy. Proto ji KDU-ČSL
odmítá a žádá její zásadní přepracování.
Více už kolega Ota Hampl.
Jan Bartošek, místopředseda KDU-ČSL,
předseda odborné komise KDU-ČSL
pro sociální politiku, rodinu
a nevládní neziskové organizace

Rodina, společnost
a ekonomika
PRIORITOU KDU-ČSL JE PODPORA A OCENĚNÍ RODINY. AŽ DOSUD DĚLALA
VLÁDA ČSSD, ANO A KDU-ČSL PRO RODINY HODNĚ. NOVÁ KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY MINISTRYNĚ MARKSOVÉ (ČSSD) SE VŠAK VYDALA NEPOCHOPITELNÝM SMĚREM A PODPORU VÝCHOVY DĚTÍ ROZBÍJÍ. ČSSD TÁPE.
NENÍ SCHOPNA ŘÍCT, CO RODINA JE. CHÁPE RODIČOVSTVÍ JAKO SOCIÁLNÍ PŘÍPAD. SÁZÍ NA SOCIÁLNÍ DÁVKY, ZATÍMCO KDU-ČSL NA SLEVY NA
DANÍCH A POJISTNÉM PRO PRACUJÍCÍ RODIČE. PŘEDSEDA KDU-ČSL ŘÍKÁ
SPRÁVNĚ A LAKONICKY: „DÍTĚ SE NESMÍ STÁT PROSTŘEDKEM OBŽIVY,
ALE ANI PŘÍČINOU CHUDOBY.“ SPORU MEZI ČSSD A KDU-ČSL SE VĚNUJÍ
PRVNÍ DVĚ STRANY OBZORŮ.

Důležité je ocenění rodiny
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
bohužel zásadně selhalo při hledání odborného a společenského konsenzu v oblasti rodinné politiky, a to jak z hlediska odborného, tak manažerského. Některé nové návrhy
jdou proti dosavadním pozitivním vládním
opatřením a mohly by poškodit celkově pozitivní dojem, který si svými prorodinnými
kroky vláda dosud vytvořila.
Jde například o snahu přesměrovat vládní
opatření od daňového zvýhodnění na děti
k sociálním dávkám. Nebo návrhy na zrušení daňové slevy na manželku/manžela. To by vedlo ke zhoršení ﬁnanční situace
řady současných rodin, kde jeden z manže-

lů (nejčastěji matka) není výdělečně činný
nebo má nízký příjem (většinou kvůli péči
o děti, stárnoucí rodiče, kvůli studiu či jiným společensky prospěšným důvodům).
Tato daňová podpora není navíc primárně
cílena pouze na rodiny s dětmi, ale obecně
na rodiny, v nichž je jeden z manželů znevýhodněný – tedy oprávněně i na bezdětné.

Stabilní rodina je přínosem
Nová koncepce o sobě říká, že chce zajistit dlouhodobé a systémové řešení rodinné politiky v ČR. K tomu má ale hodně daleko! Rodinné koncepce z let 2005 a 2008
jednoznačně deklarovaly zásadní význam
rodiny jako základní jednotky společnos-
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ti a prostoru tvorby lidského kapitálu. Na
prosperitě rodiny závisí udržitelný kulturní, sociální i ekonomický rozvoj naší společnosti. Předešlé koncepce správně zdůrazňovaly potřebu ocenit péči o děti a o rodinu. Zároveň se snažily dosáhnout ekonomické i sociální autonomie rodin. Tak se
jasně deﬁnovalo, co stát i společnost od rodiny očekávají.
Nová koncepce zavádí místo toho hned na
začátku pojmový zmatek. Bez úspěchu, ale
o to úporněji se snaží rodinu „deﬁnovat“
jako „rozmanité kategorie“ společenství
lidí, kteří se „tak nějak“ mají rádi. Samotný pojem rodiny je přitom každému zřejmý.
Dokonce ani nový Občanský zákoník nepovažuje za nutné rodinu explicitně deﬁnovat. Zákoník ale zdůrazňuje, že „rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany“ a hlavním účelem manželství je „založení rodiny, řádná výchova dětí
a vzájemná podpora a pomoc“.
Platná rodinná koncepce (2008) klade důraz na tyto cíle: posilovat ekonomickou
a sociální autonomii, tedy i mezigenerační solidaritu a soudržnost rodin; posilovat vědomí hodnoty rodičovství a rodičovské kompetence; podporovat rodiny k vlastní odpovědnosti za jejich funkčnost a stabilitu; podporovat manželství jako formu života rodin s dětmi, která vykazuje vyšší
míru stability. Stabilní rodina v porovnání
s ostatními formami života s dětmi znamená nižší výskyt sociálně patologických jevů,
a tedy i nižší nároky na státní rozpočet.
Skutečná podpora rodiny je tedy výhodná
pro rodiny i pro stát.

Děti mimo manželství:
realita a levicová ideologie
Koncepce ministryně Marksové tyto aspekty zjevně nepovažuje za důležité a velmi silně zdůrazňuje rostoucí podíl dětí narozených mimo manželství. Ten se skutečně zvýšil z 9 % v roce 1990 na 48 % v roce
2015. Jenže se týká především prvních dětí.
Marksová z těchto čísel vyvozuje, že význam manželství pro zakládání rodin klesá.
A k našemu údivu se snaží tento negativní
trend dále posilovat. Navrhuje totiž zrušení
slevy na manželku a přichází se vskutku re-

Vláda s účastí KDU-ČSL
7x ve prospěch
rodin s dětmi
1. Vyšší daňové slevy na dítě. 1. dítě
ročně 13 404 Kč (= 1117 Kč měsíčně), 2. dítě 19 404 (1117 + 500
Kč měs.), 3. a další dítě 24 204 Kč
(1117 + 900 Kč měs.). Celková sleva
na 3 děti: 57 012 Kč (4751 Kč měs.).
Daňový bonus až do výše 60 300 Kč.
2. Porodné i pro druhé dítě. Platí (13 000 Kč pro 1. a 10 000 Kč pro
2. dítě) pro rodiny s příjmy nižšími než 2,7 násobek životního minima. Porodné u vícerčat až ve výši
23 000 Kč.
3. Garance míst ve školkách.
4. Školkovné. Sleva na dani pro rodiče, kteří umístí dítě do zařízení péče
o předškolní děti; ve výši max. minimální mzdy za rok.
5. Dětské skupiny. Finanční podpora
z Evropského sociálního fondu; ke
konci ledna 2017 evidováno 280 dětských skupin (celkem 3269 míst).
6. Podpora mikrojeslí. 72 pilotních
projektů péče o děti od 6 měsíců do
4 let, max. 4 děti na 1 pečující osobu,
možnost péče ve vlastním bytě.
7. Snížená DPH 10 % – na léky, knihy,
pleny a dětskou výživu (od 1. 1. 2015).

volučním návrhem na zakládání neúplných
rodin – s umělým oplodněním bez souhlasu partnera. Orwellovské označení „důstojné podmínky pro ženy, které chtějí dítě“ je
už jen detailem.
Opakující se argumentace, že polovina dětí
se rodí mimo manželství, je nepřesná a neúplná. Mimo manželství, v nesezdaném,
avšak často faktickém soužití, se rodí převážně první děti. Cílem většiny rodin zůstává přitom stabilní soužití. Dítě druhé, třetí a vyššího pořadí se už většinou rodí do
manželství. Koncepce naprosto pomíjí fakt,
že většina rodin žije ve stabilních svazcích
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nebo se o stabilitu snaží! Plných 78 % rodin
jsou rodiny úplné. A z nich je 88 % založených na manželství.
Koncepce také prakticky vůbec neanalyzuje nežádoucí motivace v nastavení dávek,
které podporují vznik účelově nesezdaných
soužití. Tedy případy, kdy spolu partneři
fakticky žijí, ale pro zajištění dávek sociálního zabezpečení simulují neúplnou rodinu. Návrh nové koncepce tak podává zkreslený obraz reality. Nezabývá se příčinami
těchto negativních trendů ani možnostmi
efektivních státních zásahů, které by vedly k jejich zmírnění, případně otočení. Efektivně diskutovat nad takto pokřivenými
a matoucími tvrzeními není možné.

Jak ocenit rodinu
Nejde ovšem jen o hmotnou stránku života
rodin. Nedoceněna ze strany státu a společnosti zůstává i jejich zásluha na výchově nové
generace. Rodiny trpí i nedostatkem času,
do kterého je vhání tvrdý ekonomický tlak,
stereotypy na straně zaměstnavatelů a nedostatek zkrácených či ﬂexibilních úvazků. Lidé
si stále více váží možnosti ovlivňovat svůj čas
a najít rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem. Uvědomují si to ovšem špičkové ﬁrmy, jež se snaží udržet kontakt se ženami po celou dobu jejich rodičovské dovolené,
aby si udržely své know-how i přehled o vývoji v oboru. Po návratu do práce jim pomáhají beneﬁty, jež umožňují skloubit péči o děti
s pracovními povinnostmi. Zde zůstává nová
koncepce u bezradných slov a bezzubých návrhů. Naši zaměstnavatelé jsou v této otázce
málo pružní a málo inovativní. Státní zaměstnavatelé a veřejná správa v tom musí jít příkladem.
Nová koncepce na rozdíl od své předchůdkyně opomíjí větší zohlednění hodnoty
ušlých příležitostí spojených s výchovou
a péčí o děti. Nezohledňuje princip vzájemné solidarity bezdětných rodin s rodinami
s dětmi v rámci důchodové reformy. Naše
děti nám totiž budou platit naše budoucí
důchody. Nenaplňuje tak ty body koaliční
smlouvy a programového prohlášení, které
této vládě ukládají řešit narovnání transferů mezi rodinou a společností.
Mladí lidé a rodiny tak od státu neuslyší, co
společnost od rodiny očekává. Dokument
neplní funkci základního hodnototvorného
dokumentu v oblasti rodinné politiky. I to
jsou důvody, proč novou koncepci jako celek odmítá řada resortů i sociálních partnerů a proč se proti ní staví velká část odborné
veřejnosti. KDU-ČSL trvá na zásadním přepracování celé koncepce.
Otakar Hampl
ekonom, člen odborné
komise KDU-ČSL
pro sociální politiku, rodinu
a nevládní neziskové

I NST I T UT PRO KŘESŤANSKO -DE MO KRATICKO U PO LI T I KU

Dobro a pokoj můžou zvítězit. Ale dá to fušku
VE SVĚTĚ PLNÉM NEJISTOT A JEŠTĚ HORŠÍCH PŘEDPOVĚDÍ
BYLY VÁNOCE 2016 JAKO SOUOSTROVÍ POZITIVNÍ DEVIACE…
I ateisté se účastní
křesťanských akcí

Naši prvotřídní tvůrčí
přírodovědci se vracejí domů

Většina Čechů vybírala pro své nejbližší vánoční dárky, pořádaly se dobročinné koncerty a charitativní akce se stále většími ﬁnančními výtěžky. Zažil jsem osobně krásný večírek, kde zněla hudba i moudrá slova zasloužilého českého lékaře, a nakonec
jsme si všichni i s přítomnými profesionálními hudebníky zazpívali ve slavnostní náladě koledy. Přestože český národ vyniká
mezi evropskými národy možná nejvyšším
zastoupením ateistů, kteří už tvoří téměř
polovinu populace, i mnozí z nich se účastní křesťanských akcí nebo rituálů. To je patrně první dobrá zpráva pro budoucnost.

V poslední době se naše společnost začíná
potýkat s nedostatkem lékařů i zdravotních
sester. Řada absolventů náročného a kvalitního lékařského studia odchází po absolutoriu rovnou do ciziny, kde mají lepší pracovní
podmínky i vyšší příjmy. Naproti tomu jsem
si mohl letos povšimnout, že se k nám vracejí mladí přírodovědci, kteří – jak to dělali někdejší tovaryši – nastoupili po ukončení studia na dlouhodobé pobyty v cizině. Přestože tam pracovali v prestižních ústavech či laboratořích, po dosažení věku, kdy mají děti
a chtějí je posílat do českých škol, se vracejí domů, a obohacují tak domácí výzkumné
týmy o své zahraniční zkušenosti, což je pro
rozvoj naší vědy i techniky velká výhra. Nemůže být lepší zprávy, protože na dveře již
energicky klepe čtvrtá technická revoluce,
která bude vyžadovat mnoho prvotřídních
a tvůrčích odborníků.
Můj výčet může budit dojem, že lakuji budoucnost na růžovo, když každý den přicházejí z našeho evropského okolí i z ostatních kontinentů hrůzné zprávy o atentátech, bombardování, válečných konﬂiktech
i hromadném vyhánění a ponižování obyvatel rozvrácených států v bezprostředním
okolí Evropy. V této téměř celosvětově rozbouřené scéně se naše vlast zatím jeví jako

Posluchači kladou
přemýšlivé dotazy
V rámci tradičního Týdne vědy, který se letos rozšířil už na dobrou polovinu listopadu, jsem proslovil řadu přednášek pro širokou veřejnost od západních Čech až po
východní Moravu; navíc i na Slovensku.
Přestože přírodovědecká nebo ﬁlosoﬁcká
témata kladou na potenciální posluchače
nemalé nároky, všude byly plné sály, téměř nikdo neodešel předčasně a po přednáškách probíhal pokaždé večer otázek
a odpovědí. Posluchači kladli přemýšlivé
a nezřídka i velmi originální dotazy, takže diskuse zabírala téměř tolik času jako
vlastní přednáška. To považuji za druhou
dobrou zprávu.

Cizincům se zamlouvá úroveň
a nasazení našich badatelů
V posledních měsících roku probíhají na vědeckých ústavech Akademie věd i na vysokých školách pravidelná hodnocení grantových projektů. Postupně jsem zažil tato
hodnocení na obou stranách grantového
hřiště. Jako člen řešitelského týmu na svém
pracovišti, ale také jako oponent při obhajobách jiných týmů na cizích pracovištích.
V obou případech mě potěšilo, že oponenti našich projektů nás jednoznačně chválili, ale že podobně jsem mohl pochválit sám
ve svých posudcích činnost cizích týmů, jež
často zaměstnávají i vysoce kvaliﬁkované cizince přicházející na kratší i delší stáže právě proto, že se jim zamlouvá úroveň
a nasazení našich badatelů. To považuji za
klíčově významnou třetí zprávu.

oáza míru a prosperity. Záleží však na každém z nás, abychom si stejné postavení udrželi i v budoucnu, protože síly zla a hlouposti jsou agresivní ve své podstatě. Nebudeme-li to mít na paměti, mohlo by se snadno stát, že bychom o současné výsady snadno a rychle přišli. Dobro a pokoj můžou zvítězit, ale dá to fušku.
Jiří Grygar, astrofyzik.
Tuto Nedělní glosu uveřejnil IKDP
– Institut pro křesťanskodemokratickou
politiku – 25. 12. 2016 .

IKDP: besedy v Besedě
Institut pro křesťanskodemokratickou
politiku (IKDP) pořádá v Praze od října
2016 pravidelné besedy v Malostranské besedě. Na pozvání Veroniky Sedláčkové přicházejí diskutovat respektované osobnosti veřejného života. Témata a hosté? Zde je malý výčet několika posledních akcí: „Hledá se kvalitní prezident!“ (6. 2. 2017, Karel Janeček, Jan Spousta); „Turecko se propadá do vnitřního chaosu“ (23. 1., Tereza
Engelová, Ivan Gabal, Jan Fingerland);
Globalizace (22. 12., Tomáš Halík, Tomáš Sedláček); „Rozum do hrsti, solární panely na Saharu“ (Marek Orko Vácha, Vojtěch Kotecký, Roman Joch).
Sledujte www.ikdp.cz!

HLEDÁ SE ŘEDITEL
Institut pro křesťansko-demokratickou politiku, z. ú.
vypisuje výběrové řízení na pozici ředitele.
Hlavní odpovědnosti:
• Identiﬁkace a analýza aktuálních klíčových politických témat
• Prezentace výsledků analýz
• Vedení menšího týmu institutu
• Budování sítě externích odborníků
• Reportování správní radě
• Koordinace s dalšími institucemi

www.ikdp.cz

Požadované znalosti a dovednosti:
• Ukončené vysokoškolské vzdělání
• Předchozí manažerská praxe výhodou
• Strukturované a analytické myšlení, orientace na výsledky
• Schopnost navazovat a rozvíjet kontakty v ČR i zahraničí
• Aktivní znalost anglického jazyka
• Manažerské, komunikační a organizační schopnosti
• Vztah ke křesťanskodemokratické politice
• Přehled publikací výhodou
Zájemci nechť pošlou motivační dopis, strukturovaný životopis (s přílohami dokládajícími splnění požadavků) a výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) na e-mailovou
adresu: martin.boucek@ikdp.cz
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S P O L U P R AC U JÍ C Í ORGANI Z AC E

Novým předsedou
MKD Jan Gregor
■ 23. 11. / Celostátní sjezd Mladých křesťanských demokratů (MKD) obměnil své vedení.
Předsedou MKD byl zvolen student práv Jan
Gregor (Praha). Doplňují ho čtyři místopředsedové: Vojtěch Marek (Pardubický kraj), Benjamin Činčila (Vysočina), Josef Švéda (Praha)
a Pavel Horáček (Jižní Morava). „Sjezd zvolil silný tým. Chceme se podílet zejména na přípravě mladých profesionálních politiků křesťanskodemokratické orientace,“ okomentoval hlavní
úkol předsednictva Jan Gregor. Sjezd MKD přijal dále ideová usnesení k rodinné politice, k rozpočtové a ekonomické problematice,
k brexitu a pokračování transatlantické spolupráce. Odmítl také zákon proti hanobení prezidenta, připravovaný z iniciativy KSČM.
MKD se proﬁlují křesťansko-konzervativně. V souladu s kroky KDUČSL prosazují důslednou ekonomickou (daňovou) podporu rodiny
a všechny kroky pomáhající stabilitě rodiny, tvořené ženou, mužem
a dětmi. Varují také před prosazováním genderových témat, odmítají nové deﬁnice rodiny, právo na umělé oplodnění bez souhlasu
manžela, stejnopohlavní manželství atd. V ekonomických otázkách
chtějí odpovědné hospodaření státu, vyrovnaný státní rozpočet,
odstraňování překážek ve volném obchodu a zároveň dbát na sociální aspekty svobodného trhu.
(red)

Sociální podnikání
a veřejná prospěšnost
■

ZDE NK A K U M STÝ Ř OVÁ

25. 1. / Krajská organizace Sdružení žen KDU-ČSL v Pardubicích
uspořádala diskusní setkání s krajským radním pro sociální oblast
a neziskový sektor Pavlem Šotolou. Hlavním tématem bylo sociální podnikání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Pardubický kraj podporuje sociální podnikání granty a aktivitami koordinujícími podnikatele, neziskový sektor a krajskou samosprávu.

Savčenková v Praze
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Velkou brzdou je ale neexistující legislativa k sociálnímu podnikání a veřejné prospěšnosti. Druhým velkým tématem bylo to, jak co
nejefektivněji podpořit síť sociálních služeb, jak zlepšit nízké mzdy
neodpovídající náročnosti práce v tomto sektoru.
Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo loni navýšení mezd
v sociálních službách o 4 %. Kraj však, podle informací radního Šotoly, nedostal na ﬁnancování sociálních služeb více peněz. To je jeden
problém. Druhým problémem je stále větší rozdíl mezi mzdou pracovníka v sociálních službách a zdravotnického personálu. Tyto disproporce negativně ovlivňují vzájemné vztahy na pracovišti. Alespoň
jedno pozitivum na závěr: Pardubický kraj připravuje víceleté ﬁnancování neziskových organizací v sociálních službách. Škoda, že krajské dotace tvoří průměrně jen 15 % rozpočtu sociální služby.
Podněty, které na setkání zazněly a nejsou v kompetenci krajské sociální politiky, předáme odborné komisi KDU-ČSL pro sociální politiku, rodinu a nevládní neziskové organizace. Je velkým úkolem lidové strany zlepšit ocenění těch, kdo pečují o druhé, a dát větší jistotu poskytovatelům sociálních služeb.
Autorka je krajská předsedkyně SŽ KDU-ČSL Pardubice.

Logika zisku a logika moci
■

JOSEF PLOCEK

Politické problémy mají politická, a ne obchodně manažerská řešení. Andrej Babiš a jiní byznysmeni jsou nebezpeční právě tím, jak ze
svých obchodních ﬁrem vytvořili nástroje na získání politické moci.
Dochází k rušení důležitých rozdílů mezi ekonomickou logikou zisku, politickou logikou moci a s ní spojené odpovědnosti, ale i mediální logikou volného toku informací. Je třeba obnovit rovnováhu
mezi fungováním hospodářské politiky, médií, ale i práva a dalších
oblastí společenského života.
Česká republika dnes prochází mocenskou transformací, ve které se
rozhodne o tom, kdo v této zemi bude vládnout a jakou formou a zda
systém stranické demokracie bude vystřídán nějakým systémem manažerského vůdcovství, posilovaného mediálním charismatem.
Autor (* 1925) je právník, politický vězeň komunistického režimu,
lidovec. Roku 2012 vyznamenán Řádem Tomáše Garrigua Masaryka
IV. třídy. Text je úryvkem z větší úvahy o podnikatelském populismu
(zveřejněno 13. 11. 2014 na webu Sdružení křesťanských seniorů).

■ 11.–14. 1. / Na pozvání europoslance Pavla Svobody přijela
do Prahy na třídenní návštěvu ukrajinská poslankyně a bývalá
pilotka Nadija Savčenková. V červnu 2014 ji zadrželi proruští separatisté a předali do Ruska, kde byla souzena za údajné
nelegální překročení hranice a vraždu dvou novinářů. Během
zajetí však byla zvolena na Ukrajině poslankyní a po dvou letech soudního procesu v Rusku odsouzena k 22 rokům vězení.
„Jsem rád za její návštěvu. Chtěla osobně poděkovat všem svým
podporovatelům a příznivcům, kteří usilovali o její propuštění
z ruského žaláře,“ vysvětluje Svoboda. „V EP je spolek Přátelé
evropské Ukrajiny, jehož jsem členem. Za Nadiju Savčenkovou
jsme drželi řetězovou hladovku a každý den jsme posílali dopis
ruskému velvyslanci při EU s žádostí o její propuštění. Je velkou
satisfakcí vidět ji v Praze svobodnou, veselou a šťastnou.“ Savčenková se setkala v Knihovně Václava Havla se zástupci neziskovek a debatovala s nimi o současné Ukrajině i dalším vývoji.
Přítomna byla i desetiletá Kristýnka, nejmladší účastnice řetězové hladovky za Nadjino propuštění.

VOLBY 2017

Proti, vedle sebe – nebo spolu?
O NADĚJI PLYNOUCÍ Z KOALICE KDU-ČSL A STAN
Jsme v naší krásné a bohaté zemi ve veřejném životě ochromeni. Nedůvěrou. Mnohé nám tu jde proto
ztěžka, pomalu. A stojí to zbytečně moc
peněz. Ekonom pokrčí rameny a řekne,
že všechno má své náklady. Je to ale horší: my se té nedůvěře učíme odedávna.
Říkáme jí (aby to lépe znělo) pragmatismus, věcnost, česká skepse. Skoro abychom si ji nechali patentovat…

Důvěra – slib, který platí
Posledních třicet let jsme se v lecčem zlepšili, ale vzájemná důvěra – sociologové by
řekli „sociální kapitál“ – na všech úrovních veřejného života pořád chybí. Bohatství, ﬁnanční kapitál, ani podnikavost, ani
konkurenční prostředí, jej nenahradí. Řečeno jednoduše: chybí slib, který bez dalšího platí. Když se na slib nelze spolehnout, musíme všichni zaměstnávat armády právníků. A stojí nás to majlant…
Transformace ekonomiky v 90. letech se
v mnohém nepovedla proto, že chyběly instituce, které by důvěru podněcovaly, budovaly, prověřovaly, garantovaly. Bylo to
tehdy kdo s koho, podle pravidel, která si
dělal každý sám. Ale ono to jde s tou naší
nedůvěrou mnohem dál: máme přes šest
tisíc obcí, což je v Evropě naprostý unikát.
Ať ale někdo zkusí začít mluvit o slučování:
„S nima? Nikdy! Víme svý…“ Soused nevěří
sousedovi, a tak rve všechno sám – spojí se
leda na velké investice, ale pak zase rychle
pryč od sebe. Pokusy o společné regionální akce jsou pořád vzácné a především opatrné. Hrajeme nízko u zdi. Obáváme se, že
nás někdo vezme na hůl.
V politice, v té v nejužším smyslu, kde
jde o svobodnou soutěž politických stran
a hnutí o moc, o podíly na moci, to nemůže
být lepší. Spíše naopak. Bez koalic to při našem volebním systému nejde. Ty naše zdejší koalice jsou svazky slepené mocí, v nejlepším případě manželství z rozumu. Vždy,
až když nás výsledky voleb přitlačí ke zdi.
Nikdy ne dopředu, z naděje, z pocitu blízkosti, náklonnosti, sympatií – zkrátka z důvěry. Mluví se o programových „průnicích“,
a nikdy o sympatiích, o důvěře.

rodružná sázka, ale vsázka na důvěru.
Chceme věřit, že společného máme víc
než rozdílného. A že o rozdílech a co
s nimi, se dokážeme dohodnout. Spolu je
ale vždycky těžší než vedle sebe.
Proti nebo vedle sebe umí být každý trouba. Někteří naši politici hážou všechny
strany a všechny politiky do jednoho pytle a znovu a znovu vykřikují cosi o tom,
že všichni kradou. Učenější pak mluví
o selhání elit a establišmentu… Být proti
všem, proti politice, proti stranám je ale
útěk před sebou samým! Když jsme proti,
víme jen, koho nechceme, nemáme rádi,
nesnášíme, nenávidíme. O sobě, o nás
samotných přitom nemusíme vědět nic –
jen to, že jsme lepší…
„Spolu“ předpokládá sebevědomí na
obou stranách: nepřijdeme o svoji identitu. Známe ji, víme, kdo jsme, a o naše
hodnoty se nebojíme. Víme, že je dnes
máme pevně seřazené. Víme, co lze a co
nelze obětovat. Hodnoty nejsou nějaký
nahodilý výčet, ale závazné pořadí priorit. Stojíme si za nimi, i když to momentálně nemusí být výhodné.
Naše uvažování o předvolební koalici už
dnes poutá pozornost a sympatie. „Těm
dvěma asi opravdu o něco jde, když takhle

riskují! Prohlédněme si je pořádně, zblízka, a když tam nenajdeme nějaký faul či
díru, dejme jim za to hlas. Hlas za to nedostatkové zboží, se kterým přišli na politický
trh. Za důvěru, na kterou vsázejí!“

Vsázet na vyšší cíle
Když se to podaří, bude to v našich zeměpisných šířkách dějinná událost. Vyrazíme tak totiž spolu proti proudu setrvalé české, moravské a slezské nedůvěry.
Možná si přitom někdo přijde na méně,
než kdyby se jelo s proudem a platilo by
„každý za sebe“. Jiný si zase přijde na víc.
Ale to je právě ta důvěra! Ta vsázka na ni.
Na víru, že existují vyšší cíle, výše postavené hodnoty. Jejich vzácnost, jejich pořadí nelze věrohodněji stvrdit než obětí.
Možná, že předvolební koalice bude něco
stát moravské lidovce. Ale Morava je
zdravější a ve víře pevnější, a tak by měla
mít smysl pro oběť, pro podanou pomocnou ruku zdevastovanému severočeskému pohraničí. Hodnoty neleží vedle sebe
jako housky na pultě. Hodnoty jsou to, co
řadíme výš a níž a podle toho obětujeme.
Buďme k té oběti prosím ochotni.
Petr Pithart
bývalý český premiér (KDU-ČSL)

Tři králové v Senátu

Spolu je těžší než vedle sebe
Náš zvažovaný pokus o koalici předem,
o koalici z důvěry, ne z nutnosti – zatím
jen v hlavách některých lidovců a starostů – je něčím zcela ojedinělým. Ne dob-

Kolik vynesla Tříkrálová sbírka v Senátu? 32 341 Kč! Tedy o 10 tisíc víc než loni.

N O V Ý H LA S • B Ř E Z E N / 2 0 1 7

11

ESEJ

Evropa 2017:
partner, nebo kořist?
Pohled na globalizovaný svět 2017 nám přináší volbu: buď společný vliv a svobodu, nebo národní autoritářskou bezvýznamnost. Proto je třeba zahájit projekt
společné evropské obrany a dovršit ho dřív, než nás převálcuje historie.
Evropa je konfrontována se třemi velkými zeměmi, jejichž vůdci mají dost času
a jasnou strategii, jejíž součástí není aliance s Evropou. Tyto země mohou dospět
k novému rozdělení sfér vlivu národních
států po vzoru 19. století a zavrhnout liberální mezinárodní řád století 20., v jehož rámci spolu mohly národní státy komunikovat ke společnému pokroku.

USA: Trump
Donald Trump je izolacionista. Chce po
Evropě, aby se bránila sama, chce repatriovat do USA podniky etablované v dnešní Evropě. Nechá dolar klidně utopit, pokud tím přiláká investice do USA a přinutí svět konzumovat americké produkty. Větší bloky àla NAFTA, TPP či TTIP
nejsou jeho zájmem. Trumpovy výroky
o rozpadu EU nejsou samoúčelné – nechce silného obchodního konkurenta na
evropském kontinentu. V tom se shodne
s Ruskem a Čínou.

Rusko: Putin
Putinovo Rusko chce jako vynikající simultánní šachista obnovit své velmocenské postavení a zajistit, že Evropa mu
bude prostřednictvím budoucích spřátelených hlav států zobat z ruky. Hlavně ropu
za dobré ceny. K tomu je třeba ovládnout
Německo a Francii. Francouzi a Němci se
mají ve volebním roce na co těšit.

Čína: Si Ťin-pching
Čína Si Ťin-pchinga chce vytvářet aliance po celém světě, a tak upevňovat svou
sílu a zajistit své zásobování surovinami. Chce proto oslabit aliance ostatních,
tedy i Evropanů. Trumpův a Putinův
pragmatismus by mohl vést k pokusu
o obnovu rusko-amerického bipolárního
uspořádání, což není v zájmu Číny. Pak
má kancléřka Merkelová se svojí ekologicko-energetickou politikou – aniž by
o to usilovala – v Číně mocného spojence. Hlavním tahounem zavádění alter-
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nativních energií, které směřují k nezávislosti na ropě (což je proti ruskoamerickému zájmu, jejich ekonomika
na ropě stojí), je právě Čína.

Oslabit Evropu
Pro tři největší mocnosti světa už není Evropa partnerem, ale kořistí. A udělají cokoli, aby ji oslabily, i když mluvit budou
zcela opačně. Místo aby Evropa vymýšlela
protiakce, budou dva nejdůležitější státy
Evropy, Francie a Německo, paralyzovány volbami. Budeme svědky odstředivých
sil v Itálii, Nizozemsku i ve střední Evropě.
Pro tři světové velmoci je tedy rok 2017
ideální dobou, kdy se mohou zbavit potenciálního evropského soka. Proč tedy
nespojit síly s těmi, kteří chtějí zevnitř
Unii demontovat? Nahrává jim to, že
v samotné Evropě mnozí nevěří, že Evropská unie může být světovou velmocí 21. století. Někteří lidé se chtějí vrátit
do provinčnosti malých států, neschopných globální konkurence, i když mají
šanci vybudovat velkou entitu, demokratickou a suverénní, o stejné velikosti jako
její hlavní soupeři.

Postavení malých zemí
Ať se to líbí nebo ne, svět je nevratně
propojen a síla (životní úroveň, zaměstnanost, demokracie, suverenita a svoboda) patří těm nejlidnatějším zemím.
Těm, které mají více prostoru, přírodních
zdrojů a přístup k moři. Malé země mohou mít vliv a přežít jen díky aliancím. Jinak budou neustále v obležení jako Singapur nebo Izrael.
Evropany v roce 2017 nejspíše čeká přežít
útoky zvenčí i zevnitř, které se navíc navzájem posilují. Jde nejen o to, čelit tlakům globalizace, ale také přeměnit obrovský ekonomický potenciál Evropy v geopolitický vliv. Evropa je ekonomický obr,
ale politický trpaslík. A to lze především
realizací projektu společné obranné unie.
Marná sláva: v geopolitice má vliv jen ten,
kdo má klacek v ruce. Evropa ho nemá.

Podle francouzského ekonoma a politika Jacquese Attaliho globalizace díky působení nestátních hráčů zmenšuje prostor pro autonomní rozhodování národních politiků, zmenšuje prostor pro plnění některých přání voličů. Ti proto budou
se zavedenými politiky nespokojeni a budou mít tendenci utíkat se do politického
náručí extrémnějších politických sil.
Zdá se, že Attaliho vize se v Evropě naplňuje. Nizozemsko, Francie, Švédsko, ale
i Polsko či Maďarsko vykazují určité symptomy směřování k více autoritářským
režimům. Rusko a Turecko jsou na této
cestě delší dobu. Všude se změny dějí postupnými kroky, ne skokově, revolučně.
Kvantita nevýznamných změn se jednoho dne ukáže být změnou kvalitativní –
pokud ty nevýznamné změny dopustíme.

Radikalizace politiky
a populisté
Nepostavíme-li se společně v Evropě výzvám globalizace, alternativou je radikalizace politiky v národních státech, vedoucí k autoritářským režimům, a tudíž
k nesvobodě. A s tou už neblahé zkušenosti máme. Radikalizace vede i k izolacionismu. Kde není otevřenost a dialog,
nastupuje uzavřenost a nedůvěra k okolnímu světu. V kombinaci s populismem
a autoritářstvím je to výbušná směs.
Zkušenost 20. století říká, že to jsou národní autoritářské státy, které mohou zavléct celé kontinenty do válek. K válkám
vedou skoro vždy sliby populistů, které
nejde splnit, a strach, který nejde přehlušit. V Evropě si užíváme bezprecedentně
dlouhého míru, tak dlouhého, že jej považujeme za samozřejmost. Dějiny evropského kontinentu nás ale učí, že neválčit není samozřejmé. Evropský projekt
byl založen právě kvůli zabránění válkám mezi evropskými národy. Jsou-li cenou za mír nějaké ty nadávky o byrokratech, pak je to cena přijatelná.
Pavel Svoboda
europoslanec, předseda právního výboru
Evropského parlamentu
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níci, jen sebevrazi. Naopak civilizace, která
bere smrt vážně, je paradoxně civilizací života. Ví, že počet mých dnů na této zemi je
konečný a že se musím velmi snažit, abych
je směnil za něco nadčasového.

Civilizace života
bere smrt vážně
Když přijde řeč na evropské hodnoty, politici začnou zeširoka o toleranci a lidských právech a o našem způsobu života, který si nesmíme dát vzít. Co přesně znamená „náš způsob života“, těžko říct. Snad je řeč o moravském vínu, s kterým na
billboardech politici tak rádi pózují. Nebo (dosaďme si sami) o moravských klobáskách, s kterými se straničtí reprezentanti rovněž rádi fotografují. Nebo o naší
speciﬁcky české zábavě. Jenže ani tolerance, ani mlhavě pojatá lidská práva, ani
feminismus, ani naše české Babovřesky nejspíš nejsou tou myšlenkou, pro kterou
by stálo za to zemřít. Nejsou dokonce ani ideou, pro kterou by stálo za to žít.

Aby si člověk
konečně užil?

nými sebevraždami, potraty a celkovým
pohrdáním životem.

Důvod je paradoxní: naše Evropa nebere vážně fakt vlastní smrti. Vědomí smrti
a vědomí smyslu jsou myslím spolu propojeny. Naše civilizace, která si za svůj cíl
vytkla štěstí a to, aby si člověk konečně
trochu užil, civilizace oplývající i na zpravodajských serverech recepty a jídlem
a sexem (v obou případech tak anebo ještě i jinak) a péčí o zdraví a sportem a zábavním průmyslem a vůbec vším, co podráždí nervová zakončení, a popisem, co
ještě úžasného život přináší – tato civilizace zároveň a překvapivě vyniká dramatickým nárůstem depresí, pocitem ztráty
životního smyslu, braním drog, voláním
po eutanazii, asistovanými i neasistova-

Eutanazie duše
Civilizace, která popírá fakt smrti, nebo se
alespoň neobtěžuje na ni myslet, je civilizací eutanazie duše, po které přichází logicky eutanazie těla. Zábavní útěk před smrtí
totiž končí v náručí té smrti, před kterou se
původně prchalo. Našim pacientům nejprve řekneme, že v užívání je konečný smysl
věcí, nejprve provedeme vraždu duše –
a pak je necháme bezmocné na nemocniční posteli a prodlužujeme jejich umírání
těla dál a dál. Logicky se ptáme, proč a zda
to všechno dává vůbec smysl. Jistě, že nedává. Popření smrti je popřením života samotného. Proto v Evropě už nejsou mučed-

Štěstí vedlejší
produkt úkolu
Intenzivní vědomí vlastní smrti je nejsilnějším impulsem života. Přijetí smrti
je znakem civilizace života, přijetí smrti je přijetím života, jsou zde mučedníci, avšak nikoli sebevrazi. Francouzský
spisovatel Fabrice Hadjadj píše přesně:
kultura odmítající smrt je kulturou smrti, kultura přijímající smrt je kulturou života. Civilizace, která nemá štěstí za konečný cíl života, jej paradoxně nachází,
když štěstí přichází jakoby z boku, zezadu, nečekáno – jako vedlejší produkt přijetí úkolu. A dodejme, že v protestu, že
tento svět není svět, jaký by mohl být,
a že pokud určité dobré projekty nepřivedeme k životu my, pak nevzniknou vůbec – v tomto vzepětí, kdy na první místo evropských hodnot dám vědomí, že
svět má smysl, že stojí za to směnit svůj
čas a energii za jeho nápravu, dostává
najednou své místo i to moravské víno,
i ta zábava, i vánoční odpočinek.
Marek Orko Vácha
člen správní rady IKDP,
teolog, přírodovědec a pedagog

Chcete poznat Evropský parlament zevnitř?
Chcete nahlédnout do fungování
Evropského parlamentu? Pořádáme výběrové řízení na dvouměsíční stáž v ČR v termínu „jaro 2017“.
Na základě této stáže a projevených
schopností, samostatnosti a odpovědnosti při práci lze stáž prodloužit
o 2 měsíce přímo v Bruselu. Přihlásit se může uchazeč, který má alespoň bakalářské vzdělání a umí dobře anglicky. Výhodou je zkušenost
s píárovými aktivitami a s odborně zaměřenou prací v oblastech, jež
pokrývají výbory EP (CULT, EMPL,
FEMM). Těšíme se na váš strukturovaný životopis a motivační dopis zaslaný do 18. dubna 2017 na e-mailovou adresu:

Europoslankyně Šojdrová na prezentaci knihy „Umývač výloh a arcibiskup“
o kardinálu Vlkovi, kterou podpořila Evropská lidová strana.

pr@sojdrova.cz (www.sojdrova.cz • FCB: michaela.sojdrova • twitter: msojdrova)
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Svoboda znovu
předsedou
24. 1. / Členové Výboru
pro právní záležitosti Evropského parlamentu zvolili europoslance Pavla
Svobodu do funkce předsedy svého výboru i na
druhou část poslaneckého mandátu. Poprvé v dějinách členství ČR v EU tedy nějaký český europoslanec obhájil tak důležitý post dvakrát za sebou, tj. na celé volební období. „Velmi si důvěry svých kolegů vážím a děkuji za ni,“ řekl Pavel Svoboda. „I nadále budu v Bruselu hájit české
zájmy a snažit se být přínosem pro občany ČR.“ A co ho ve výboru čeká? „Je to jednak ostře sledovaná komplexní reforma
autorského práva a práv duševního vlastnictví v EU. Jednáme také o právní úpravě sporů s přeshraničním prvkem, od odpovědnosti za škodu řidiče až po ochra-

nu dětí a jejich práv. Řešíme kompetenční
spory v parlamentu a rozhodujeme o imunitách jednotlivých poslanců, ocitnou-li se
v konﬂiktu se zákonem,“ shrnuje Svoboda, který evropské právo vyučuje na pražské právnické fakultě.
(klim, red)

Nevhodný
obsah na videích
13. 2. / Internet je největším vynálezem v oblasti kultury a vzdělávání od
doby knihtisku. Nic jiného tak nezměnilo komunikaci, média, kulturu, obchod a zábavu. Přináší velké výhody, ale
i velká rizika. A těm je třeba předcházet.
Od počátku tohoto roku probíhají na půdě
EP práce na revizi audiovizuální směrnice. Probírá se téma platforem sdíleného
videa a s tím související ochrana nezleti-

Banky průhlednější? Díky EU!
Stalo se vám, že jste se rozhodli svěřit své peníze třeba České spořitelně,
protože mají komfortní ovládání účtu
z webu? A přitom jste nestihli prostudovat výši poplatků a úroků, které nabízí? Mně ano a je to úplně normální.
Obchodní podmínky bank jsou nejspíš
záměrně složité a zamotané, takže normální člověk, který spěchá, nemá šanci je plně pochopit, přestože je má před
očima černé na bílém (drobným písmem). Na druhou stranu je u bank dobře viditelné „uživatelské rozhraní“ – nejen počítačové, ale i elegantní pobočky, lákavá reklama, blyštivé prospekty
nebo krásné platební karty, třeba s fotkou vašeho psa. Všechno je to děláno
tak, aby zákazníka zlákaly na podmínky o něco horší, než by mohly být.

Bankovní služby
Proti této medializované realitě bojují různé internetové porovnávače, které za vás porovnají různé nabídky, přehledně vám je srovnají a předloží bez
pozlátek, a tedy objektivněji (není-li
porovnávač placen jednou z bank…).
Porovnávání funguje dobře třeba u nabídek cestovního pojištění: vložíme parametry své cesty a vypadne hotová odpověď, jaké pojištění je pro nás nejvýhodnější. U bankovních služeb je porovnávání složitější a obtížnější. Po-
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skytnout pomoc chce nová směrnice
EU o platebních službách (PSD2), která má začít platit začátkem roku 2018.
Podle ní budou muset všechny banky
svým klientům nabídnout elektronickou komunikaci pomocí standardního
rozhraní. Přeloženo do češtiny: všechny banky budou přes internet používat
stejné formuláře se stejnými políčky.
Na straně uživatele pak počítačový program transformuje tato obyčejná políčka tak, aby byla pro uživatele vlídnější.

Aplikace podle komfortu
To má nedozírné důsledky: Klient bude
schopen ze svého počítače pomocí oblíbeného programu řídit svůj účet ve
více bankách. Snadno porovná, kdo má
lepší úroky a poplatky, a nic mu nebude bránit takovou banku preferovat.
Bude si moci vybrat mezi softwarovými aplikacemi takovou, která mu poskytne nejlepší komfort – a třeba si za
ni i připlatit, bez ohledu na to, u které
banky má své peníze uloženy. Uživatel
si bude vybírat aplikaci podle komfortu a banku podle ﬁnančních podmínek,
a ne naopak. Často nadáváme na EU za
to, že některé věci zbytečně reguluje –
a někdy je to i pravda. Ale tato regulace dává smysl.
Tomáš Svoboda
digitální guru (Nedělní glosa IKDP)

lých před tím, co je schopno narušit jejich
tělesný, duševní a mravní vývoj. Patří sem
i ochrana před podněcováním k násilí či
nenávisti (hate speech), jež se týká všech.
Dnes už si každodenní život bez využití tzv. platforem sdíleného videa (např.
Youtube nebo Vimeo) neumíme ani
představit. Sdílená videa nás v mnohém
obohacují (videoklipy, seriály, vlastní videa), ale mají i svou stinnou stránku. Stále více se šíří obsahy narušující vývoj nezletilých. Radikálové po celém světě vytvářejí denně stovky hodin videí a podněcují k násilí a nenávisti.
Přísnější postup vůči nevhodnému obsahu na videích je namístě. Podle návrhu
budou muset nezákonný obsah poskytovatelé mediálních služeb a videoplatforem odstranit hned, jak se o něm dozvědí. Co se týče škodlivého obsahu pro
děti a mladistvé, poskytovatel bude muset informovat uživatele o jeho potenciálním nebezpečí. Může využít například
nástroje, popisující nevhodnou povahu
videa. Návrh zachovává tzv. princip notice and take down (když se poskytovatel o nezákonném obsahu dozví, musí
konat a obsah odstranit). Nereguluje se
předem, ale až ex post. Obsah, je-li to třeba, se může někomu znepřístupnit nebo
bude označen jako nevhodný.
Michaela Šojdrová
europoslankyně

Ochrana proti
teroristům
Evropský parlament přijal
směrnici o boji proti terorismu a novelu schengenského hraničního kodexu. Obojí je zaměřeno na
včasné odhalování a postih tzv. zahraničních bojovníků. V celé
EU se tím jakákoli pomoc teroristům stane trestným činem. Zároveň se začnou
provádět systematické kontroly všech
cestujících z i do schengenského prostoru. „Odhaduje se, že z EU odešlo bojovat
do Sýrie a Iráku kolem 5000 osob. Minimálně dva teroristé z Paříže byli Francouzi vycvičení v Sýrii. Byl tedy nejvyšší čas zpřísnit v EU pravidla pro postihování všech činností spjatých s terorismem, včetně jeho plánování a ﬁnancování. Zprovoznil se takový systém, který tyto bojovníky zastaví už na hranicích,“ napsal Tomáš Zdechovský, člen Výboru EP pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, kde se oba dokumenty projednávaly.
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Jasné lidovecké NE
nesmyslům
Do Sněmovny se občas dostávají návrhy
zákonů, nad kterými zůstává rozum stát.
Vzhledem k tomu, že média ne vždy zachytí to, jak se
k nim KDU-ČSL staví, předkládáme souhrn těch největších nesmyslů za poslední dobu a náš postoj k nim.

ANO životu, NE eutanazii
Pokus o uzákonění eutanasie, tentokráte z dílny ANO. Ve
Sněmovně jsem náš názor řekl jasně. Lidský život je nejvyšší hodnota, kterou je třeba chránit od početí po přirozenou
smrt. Eutanazie je falešné milosrdenství, navíc zneužitelné,
jak dokazují příklady ze zemí, kde je akceptována. Lépe je
podpořit hospice, paliativní péči apod. Jsem pro kulturu života, odmítám kulturu smrti. Celý poslanecký klub tento návrh odmítá. Až přijde znovu na projednávání, budeme hlasovat pro zamítnutí hned na začátku legislativního procesu.

ANO rodině, NE adopci dětí homosexuály
Návrh poslanců na uzákonění adopcí v registrovaném partnerství vychází od poslanců napříč politickým spektrem, vyjma jediné strany – KDU-ČSL. Zásadně odmítám, že by to byl
zákon na podporu práv dětí. Práva dětí ve Sněmovně hájím
a budu hájit. Ale ne právo na dítě – nic takového neexistuje. I když zatím nejde o adopci dětí homosexuálními páry
v plném slova smyslu, ale pouze o osvojení dítěte v rámci registrovaného partnerství, kde jeden partner je rodičem dítěte a druhý (logicky) ne, je klub KDU-ČSL jasně pro zamítnutí. Současné právo tuto problematiku řeší dostatečně a není
třeba nového zákona. Jasně si pamatuji, jak zástupci homosexuálů jasně říkali, že registrované partnerství je posledním
požadavkem, aby se necítili diskriminováni. Myslím, že už
nemají žádný důvod cítit se diskriminováni. Společnost je tolerantní a není třeba dalších zákonů. To by už totiž nebyly zákony proti diskriminaci, ale zákony na rozboření rodiny.

ANO vrácení ukradeného,
NE zdanění církevních restitucí
Jihočeský kraj, kde hejtman za ČSSD vládl čtyři roky s komunisty, podal návrh zákona na zdanění ukradených a následně vrácených peněz. Peněz koho? Samozřejmě církví! Kromě toho, že by tento krok znamenal porušení smluv
a žalobu u Ústavního soudu, kterou by církve vyhrály, jedná
se o nebezpečné zpochybnění smluvních vztahů se státem
jako takovým. Chtějí komunisté a socialisté všechny opravdu znejistit? Bude možné smlouvu, kterou uzavře stát, za
chvíli zase změnit podle toho, jak se to bude komu hodit do
jeho levicového krámu?
Církvím byl vrácen ukradený majetek, a kde to nešlo, byla
vyplacena náhrada. Daň z vrácení ukradené věci je holý nesmysl. Zákon jasně odmítáme a ve Sněmovně vždy navrhujeme zamítnutí v prvním čtení.
Pro jedno číslo Nového HLASu je těch nesmyslných zákonů
až až. Pevně věřím, že se jim ubráníme, a děkuji vám za vaši
důvěru a podporu.
Váš Jiří Mihola
předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL

Aby zdravotně postižení
nemuseli žadonit
Každý z nás má ve svém bližším či širším
okolí člověka, který si nese životem zdravotní handicap. Zdravotně postižení nemají život lehký: kromě každodenního zvládání zdravotních obtíží se potýkají s problémy
také tehdy, když se chtějí co nejvíce zapojit
do běžného chodu společnosti. S překážkami se setkávají
skoro na každém kroku.
Zásadním problémem je kromě jiného i zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Ten je v současné podobě v mnoha ohledech diskriminační a k lidem
s handicapem nevlídný. Právě proto jsem se po řadě konzultací s vedením Národní rady osob se zdravotním postižením rozhodl připravit novelu zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Návrh
novely jsem do Sněmovny podal s kolegy Janem Bartoškem
a Jaroslavem Zavadilem.
Návrh počítá se zjednodušeným a spravedlivějším přístupem zdravotně postižených ke kompenzačním pomůckám, jež nutně potřebují ke své každodenní činnosti. Tyto
pomůcky jim usnadňují návrat do zaměstnání, zapojení se
do veřejného života atd. Počítáme s potřebnou úpravou příspěvku na mobilitu, s odstraněním diskriminačních podmínek při posuzování žádosti o příspěvek na kompenzační pomůcku, k nimž patří mnohdy ponižující posuzování materiální situace nejen žadatele, ale i osob společně posuzovaných. Toto dosud platné ustanovení je nesmysl. Je to podobné, jako bychom v nemocnici u pacienta, který si zlomí krček stehenní kosti a pro něhož je jediným řešením implantace umělého kloubu, začali prvně zjišťovat, zda je on
a jeho rodina movitá či ne, a pak mu teprve potřebnou operaci provedli.
Vyspělost společnosti se pozná podle toho, jak přistupuje
ke svým ohroženým členům. A zdravotně postižení potřebují naši pomoc, aniž by museli o něco žadonit. Společnosti to mnohonásobně vrátí. Nemám o tom žádných pochyb.
Vít Kaňkovský
poslanec, místopředseda Výboru pro zdravotnictví
a Výboru pro sociální politiku
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Pružnější ﬁnancování
neziskovek
Poslankyně Pavla Golasowská interpelovala
v říjnu 2016 ve Sněmovně ministryni Marksovou v záležitosti ﬁnancování neziskových organizací:
„Neziskové organizace se každým rokem potýkají s problémem ﬁnancování. Každý rok žádají o peníze na provoz formou dotačních titulů a už řadu let je situace stejná. Začátek občanského roku je pro mnohé z nich katastrofou, mnohé z nich si berou úvěry, aby mohly zaplatit práci svých zaměstnanců. U těch menších není výjimkou, že zaměstnanci jsou několik měsíců bez mzdy. Kraje, které ﬁnance neziskovkám rozdělují, argumentují často tím, že ﬁnance z MPSV
pro neziskový sektor přicházejí pozdě a ony je nemohou dříve rozdělit. Paní ministryně, je si MPSV vědomo toho, že neziskovky dostávají ﬁnanční dotace každý rok s velkým zpožděním? Někdy až dokonce v dubnu či v květnu? Pokud ano,
co dělá MPSV k nápravě tohoto systému? Druhá otázka: Jak
spolupracuje MPSV s kraji ohledně zajištění ﬁnancí pro neziskový sektor, aby jeho zaměstnanci a služby nežili v existenční nejistotě? Třetí otázka: Je naděje, že se v příštím roce
systém ﬁnancování pro tuto oblast změní ve prospěch neziskových organizací?“
Ministryně Marksová ve své odpovědi upozornila, že systém,
kdy dotace rozdělují samy kraje, je nový, zaveden byl za této
koaliční vlády. Problém byl ve vyhlášce ministerstva ﬁnancí,
kde byla – a už není, mj. i díky angažmá Pavly Golasowské
– zakotvena povinnost čekat při výplatě ﬁnančních prostředků na ﬁnanční vypořádání z předchozího roku. Prostředky na
nový rok budou tedy vypláceny zálohovou formou hned začátkem roku. Úspěch pro všechny, kdo to potřebují!
(red)

Interpelace jsou
užitečný nástroj
Na interpelace se lze dívat z dvojího úhlu.
Z pohledu toho, kdo se ptá, a toho, kdo odpovídá. Premiér řešil s členy svého kabinetu jejich účast na
poslaneckých interpelacích. Někteří mají docházku výtečnou (mezi nimi například ministr kultury Herman, sídlo
jehož úřadu je ale 10 minut od Sněmovny). Jiní chodí spíše občas (a mohou za to například zahraniční cesty). Druhý úhel pohledu je též zajímavý. Obvyklé je, že interpelací jako demokratického nástroje využívá logicky především
opozice. Pohotová odpověď členů vlády se cení a ukazuje
na to, že základem dobré politiky je vzájemný dialog a věcnost. Mezi nejčastějšími tazateli je i lidovecký poslanec Ludvík Hovorka. Jaké jsou jeho motivy pro interpelace, kterých
podal v tomto volebním období téměř sto? „Interpeluji proto, aby ministři vysvětlili dopady svých zákonů a vyhlášek
na život lidí, aby vysvětlili svá rozhodnutí a pochybení úředníků, vyjádřili se k případům korupce a podvodného jednání v nemocnicích, případně v jiných státních ﬁrmách, a pomohli napravit špatný stav některých věcí, například uzavřená nádraží nebo zbytečná přesedání ve vlacích.“ (red)
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Evropské dotace
pro církevní školy
Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek dojednal s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem úpravu Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. O dotace na ﬁnancování zateplení svých
budov a o výměnu zdrojů tepla tak budou moci žádat i církevní školy. V původních podmínkách byly církevní školy
opomenuty, a proto místopředseda vlády Bělobrádek požádal svého kolegu o úpravu podmínek. „V dotační politice ministerstva životního prostředí by logicky mělo dojít k zrovnoprávnění postavení všech škol a školských zařízení zřizovaných církvemi, náboženskými společnostmi
a nadačními fondy se zařízeními ostatních zřizovatelů,“
prohlásil pro Katolický týdeník předseda KDU-ČSL. (red)

Primárky běží naplno
Málokdo si na to už vzpomene, ale KDU-ČSL – a Josef Lux
se tím právem pyšnil – byla první českou demokratickou
politickou stranou, která ve svých řadách v 90. letech zavedla systémově primární volby do všech úrovní politického života. Ať už dopadnou jednání s hnutím STAN tím
či oním způsobem, lidovci si v únoru a zejména v březnu
prostřednictvím primárek určují pořadí svých kandidátů
na kandidátních listinách do Poslanecké sněmovny. Jedinou podmínkou pro to, zda kandidovat či nikoli, je zvážení vlastního přínosu a možností nasadit své síly ve prospěch
celku. Většina krajů zvolila tzv. nepřímou formu primárních voleb, tj. kandidáty nominují členové krajských konferencí. V Praze, díky dobré logistice, byla zvolena tzv. přímá
forma: pro své favority budou mít možnost hlasovat všichni členové a členky KDU-ČSL. A jak to zatím dopadá? Těsně před odesláním zpravodaje do tiskárny známe výsledky na dvou místech. Jihomoravský kraj = Jiří Mihola, Jaroslav Klaška, Josef Uhlík, Jiří Němec, Dagmar Hamalová.
Pardubický kraj = Marek Výborný, Vít Ulrych, Michal Kokula. Moravskoslezský kraj = Pavla Golasowská, Petr Kudela, Michal Jedlička.
(red)

Jiří Mihola
obhájil.

Nováčkem je
Marek Výborný.

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ A PRÁCE

Střecha nad hlavou i sebeúcta
ROZLIŠUJME SOCIÁLNÍ A DOSTUPNÉ BYDLENÍ
Konečně se připravuje
rozumný zákon o sociálním bydlení,
tedy nástroj, jak zajistit střechu nad hlavou nejpotřebnějším, kteří se nedokážou
o vlastní byt postarat sami. Není to ale
všelék řešící bytovou krizi. Ministerstvo
práce a sociálních věcí odhaduje, že sociální byty potřebuje zhruba 100 000 lidí.
Pak je tu ale ještě minimálně milion dalších, kteří by se dokázali o bydlení postarat sami a platit za něj, ale nedosáhnou na
drahé komerční byty. A pro ně je tu náš
koncept: dostupné bydlení. Ve spolupráci obcí a státu budou vznikat cenově dostupné byty, za něž lidé zaplatí cenu, kterou si budou moci dovolit, vyřeší svůj problém a zároveň se aspoň zčásti zaslouží
o vlastní střechu nad hlavou.
První verze návrhu zákona o sociálním
bydlení měla závažné nedostatky. Nařizovala i nejmenším obcím, aby část bytů
povinně vyčlenily jako sociální, bez ohledu na to, zda jsou u nich třeba a zda na to

obce mají. Po našem tlaku MPSV ustoupilo: účast obcí bude dobrovolná a aparát se stovkami úředníků nevznikne. Druhým problémem byla ambice autorů řešit
bytovou krizi univerzálně a slíbit byt de
facto každému, kdo si o něj řekne. Tak to
ale nefunguje. Stát nemá prostředky na
to, aby dal všechno všem. Nyní ministerstvo mluví o 118 tisících potřebných (asi
1 % obyvatelstva). V této podobě je pro
nás zákon o sociálním bydlení přijatelný.
Chceme však, aby vláda podpořila i koncept dostupného bydlení. Jak bude vypadat? Obce vloží pozemky, příp. nevyužívané budovy, a stát pomůže s lacinými úvěry
(Státní fond rozvoje bydlení, Evropská investiční banka, fondy EU). Peníze dnes takový problém nejsou. Co chybí, jsou smysluplné infrastrukturní investice. A byty takovou rozumnou investicí jsou. Starostové KDU-ČSL tento koncept aplikují už
teď, bez pomoci státu. Přidá-li se garance vlády, můžeme pomoci více lidem, kte-

ří se chtějí odpovědně postarat o zajištění
vlastního bytu, ale nedosáhnou na několikamilionovou hypotéku. Když budou muset složit jen určitou kauci, následně splácet byt v rozumném nájmu a v případě zájmu si ho převést do vlastnictví, stanou se
z nich odpovědní nájemci a majitelé.
Sociální bydlení znamená řešit sociální případy, nikoli masově stavět státní
byty. Dostupné bydlení stojí uprostřed
mezi sociálními a komerčními byty. Kdyby zůstal jen koncept sociálního bydlení,
doplatily by na to statisíce lidí s nízkým
a středním příjmem. Bohatí se o sebe postarají sami, o chudé by se postaral stát.
A střední vrstva by ostrouhala. Solidární
a zároveň zásluhový systém dostupného
bydlení zaručuje, že kromě střechy nad
hlavou dáme lidem možnost získat i sebeúctu. Místo závislosti na sociálním systému jim pomůžeme ke svépomoci. A to
je vždy lepší.
Jan Bartošek
místopředseda KDU-ČSL

Víte, kdo uklízí vaši ulici?
Pomáhat potřebným je
vizitkou vyspělé společnosti. Je však důležité
usilovat o to, aby pomoc nebyla samoúčelná, abychom nepomáhali jen pro
svůj dobrý pocit, ale lidem v nouzi skutečně prospívali. Praha 7 s lidmi v tíživé
životní situaci pracuje a dává jim šanci
na návrat do běžného života. Často se
jedná o lidi bez domova či o ty, kterým
ztráta domova reálně hrozí. Způsob,
jak jim pomoci, je dát jim práci a možnost bydlení. Pokud o tuto pomoc stojí,
mohou se postavit znovu na nohy.
V minulém roce jsme zavedli nový systém každodenního ručního úklidu, jehož
cílem je zlepšit čistotu našich ulic a zároveň pomoci těm, kteří se rozhodli vzít život do svých rukou. Jsou mezi nimi klienti úřadu práce, lidé z ubytoven nebo osoby po výkonu trestu – ti všichni dlouhodobě jen velmi obtížně shánějí zaměstnání, z čehož plyne riziko prohlubování jejich životní krize. Dnes máme 14 stálých
pracovníků úklidu, další se zapojují jako
brigádníci. Kromě každodenního úklidu
se už osvědčili při mimořádných situa-

cích, kdy pražské ulice zasáhla ledovka.
My jsme díky nim mohli rychle zareagovat a zajistit schůdnost chodníků, kde to
bylo nejvíc zapotřebí.
S udržením práce a pravidelného příjmu přichází i schopnost udržet si bydlení, což je základní předpoklad pro zajištění soběstačnosti. V Praze 7 máme dobře fungující systém azylového, sociálního a podporovaného bydlení. Osvědčil se
také projekt s Armádou spásy, jehož cílem je zajištění plnohodnotného domova pro lidi z ubytoven. Často to vyjde, někdy je ale snaha pomoci marná. To, že
máme na svém území umístěnu loď Hermes i ubytovny a denní centrum Armády
spásy, není rozhodně ideální stav. Pomoc
lidem bez domova je potřebná, ale vždy
je spojena s velkou zátěží pro okolí. A tak
posilujeme terénní pracovníky, jsme
v kontaktu s poskytovateli služeb a snažíme se zátěž minimalizovat. Pomáháme
rádi – ale služby rozprostřené po celém
území Prahy by byly pružnější a efektivnější. Apelujeme na ostatní městské části,
aby byly ochotné také pomáhat.
V roce 2016 se nám také podařilo spustit
ojedinělý projekt tzv. „terénních psychiat-

Každodenní úklid je šancí
na návrat do společnosti

rů“. V Praze 7 začal působit terénní tým
zaměřený na práci s duševně nemocnými
lidmi, kteří žijí na ulici nebo jimž podobný osud hrozí. Pracovníci z organizace Fokus Praha navázali kontakt už s více než
třiceti osobami, kterým pomáhají zvládat
běžné životní situace a nalézt uplatnění ve
společnosti. Říká se, že nejužitečnější ze
všech umění je umění být užitečný. Děkuji všem, kteří nám pomáhají si toto umění
osvojit.
Jan Čižinský
starosta Prahy 7
a zastupitel hl. m. Prahy

N O V Ý H LA S • B Ř E Z E N / 2 0 1 7

17

Z KRAJŮ

Dobře připravení
Kde KDU-ČSL spoluvládne v krajích, tam se lidovecké priority promítají do programového
prohlášení krajské rady. Nejrychleji schválené programové prohlášení
měli v Pardubickém kraji.
Lidovci zde mají na starost investice,
majetek, kulturu a sociální oblast. Radní slibují co největší podporu rodin, seniorů, transformaci pobytových služeb a péče o ohrožené děti, dále podporu neziskového sektoru, dobrovolnictví a rozvoj společenské odpovědnosti.
Důraz v sociálních službách se klade na
terénní sociální služby a na život v přirozeném domácím prostředí. U pobytových forem péče se mohou občané těšit
na podporu domovů seniorů i domovů se zvláštním režimem tak, aby nebyl zanedbán žádný z regionů Pardubického kraje. Speciﬁkem neziskového

VZPOMÍNÁME

sektoru v Pardubickém kraji
je spolupráce kraje s Krajskou
hospodářskou komorou a Koalicí nevládek Pardubicka. Kraj
se účastní i Burzy ﬁlantropie,
která podporuje partnerství s ﬁrmami
a zprostředkovává neziskovkám různé inovace. U investic existuje ambice
vytvořit koncepční materiál „Program
údržby a rozvoje nemovitého majetku
Pardubického kraje“ 2017–2020. V kultuře se hledí na propojení živé kulturní
činnosti s rozvojem cestovního ruchu.
V souvislosti s výstavbou klíčových silnic v kraji se předpokládá větší množství archeologických nálezů. Sympatický je důraz na speciﬁka kraje a speciﬁka jednotlivých institucí. Důraz se klade na tematickou proﬁlaci regionálních
muzeí (Vysoké Mýto – karosářství);
v památkové péči pak na spolupráci
s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice. Tak ať se práce daří.
(red)

VÝROČÍ

Plzeň: 50 let průmyslovky

Mimořádný život
Koncem roku 2016 zemřel ve 101 letech
v Havlíčkově Brodě generál Imrich Gablech, který sloužil za druhé světové války v Britském královském letectvu. Měl
jsem možnost se s ním setkávat a každé
setkání bylo milé a obohacující. Pan generál prožil mimořádný život, od nejtěžších válečných a totalitních okamžiků až
po hezké chvíle v posledním období svobody. Po okupaci rodného Slovenska odletěl do Polska, při přeletu byl však zajat
Sověty a vězněn v gulagu. Shodou okolností se dostal do Anglie, kde působil
v letectvu. Po válce zakotvil v Havlíčkově
Brodě, ale po únoru 1948 ho komunisté
„odměnili“ propuštěním z armády a šikanou. Vzpomínky na generála Gablecha se
mi nesmazatelně vryly do paměti. Budu
ho dál vidět jako nádherného člověka,
který oplývá optimismem a vírou.
Čeněk Jůzl
místostarosta Havlíčkova Brodu
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■ 9. 1. / Náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje Ivana Bartošová zahájila
v mázhauzu plzeňské radnice výstavu
k 50. výročí založení Střední průmyslové školy dopravní. Do celoročních oslav
se zapojí studenti, absolventi, pedagogové i ostatní zaměstnanci školy. Vrcholem
bude slavnostní ples školy v září 2017.
„Oceňuji práci stovek učitelů, kteří školou
prošli a odučili desetitisíce hodin. Přeji škole, aby byla i nadále úspěšná a naplňovala své smělé plány,“ řekla Ivana Bartošová.
Škola vychovává budoucí zaměstnance
železnice, letecké i silniční dopravy, logistiky, informatiky a dalších oborů. Jiní
absolventi pracují jako automechanici,
autolakýrníci, autoelektrikáři, čalouníci atd. „Podporuje se zde technické vzdělávání, studenti jsou kvalitně připravováni a absolventi nacházejí dobré uplatnění v technických ﬁrmách. Škola si navzdory úbytku dětí udržuje dostatek žáků: letos
je v ní 1087 žáků. Patři tedy mezi 4 školy kraje, jež mají víc než 1000 studentů,“
připomíná přednosti školy náměstkyně
hejtmana. Významnými partnery školy
jsou České dráhy, Západočeská univerzita, Hospodářská komora, APM Automotive s.r.o., Škoda Auto, Bučan s.r.o., Grammer Tachov, APB Plzeň, Autoservis Nedvěd s.r.o. a řada dalších.
(red)

Senior taxi
v Uherském Brodě
Myslíme na seniory. Levné a pohodlné cestování (nejen) za lékařem, tedy tzv. dopravní službu „Senior taxi“, nabízejí spoluobčanům nad 70 let ve stále více městech
a obcích. Součástí volebního programu
KDU-ČSL v Uherském Brodě bylo zřízení
této služby. Na sklonku roku 2016 se nám
tento slib podařilo prosadit. Město pro občany nad 70 let s trvalým pobytem na území města kromě 50% slevy z ceny jízdného při cestování MHD nově nabízí i cenově zvýhodněné Seniortaxi. Pro seniory je
to velmi užitečná služba. Samozřejmostí je
pomoc taxikáře při nástupu i výstupu, odnos nákupů a zavazadel k domu zákazníka
i bezplatná přeprava spolucestujících.
Základním smyslem služby je jednoduchá
přeprava z místa bydliště do určeného místa, případně zpět. To vše v klidu a pohodlí, což je pro seniory (často i méně mobilní)
největším přínosem. Brodské Senior taxi
vás odveze nejen k lékaři, ale i do nemocnice, na poštu, úřad, hřbitov či do kostela.
Cenově vyjde služba mnohem výhodněji
než klasická taxislužba. Díky podpoře města Uherský Brod činí cena za 1 jízdu 20 Kč.
Myslím, že Senior taxi má velký smysl a získá si oblibu. Je důležité našim seniorům
usnadňovat život.
Patrik Kunčar
senátor KDU-ČSL a starosta
Uherského Brodu
ZVEME
■ 21. 4. / Plzeňští lidovci zvou na jubilejní 35. ples KDU-ČSL. Koná se 21. dubna
od 20 hodin ve Společenském sále SOUE
v Plzni Skvrňanech (Vejprnická 663).
K tanci a poslechu hraje Dance band. Bohaté občerstvení je zahrnuto v ceně vstupenky, která činí v předstihu 250, na místě pak 300 Kč. O zábavu bude postaráno.
Další informace poskytne organizátorka na e-mailu: jbretschneiderova@gmail.
com a na telefonu: 734 600 706.
STALO SE
■ 25. 2. / III. lidovecký ples se konal v Národním domě v Karlových Varech 25. února od 20 hodin. K tanci i poslechu hrál STO,
„Sokolovský taneční orchestr“. Zvláštností
plesu byl fotokoutek s rekvizitami. V ceně
300 Kč za vstupenku byly kromě občerstvení také ukázky společenských tanců v podání BEST DANCE. Záštitu nad akcí poskytli místopředseda vlády Pavel Bělobrádek a europoslanec Tomáš Zdechovský.

100 LET LIDOVÉ STRANY

Sestry a bratři, dámy a pánové,
blíží se sté výročí založení Československé strany lidové
(KDU-ČSL). Naše oslavy vyvrcholí v lednu 2019.
Už nyní je ale třeba se na ně dobře připravit.
Dovolujeme si vás proto poprosit o pomoc při soustřeďování důležitých materiálů či archiválií, které svědčí o životě a práci našich členů i funkcionářů po
celou dobu existence naší strany. Zajímá
nás rovněž činnost přidružených organizací, jako byl Orel, křesťanské odbory,
akademická sdružení aj. Účelem je věci
nejen shromáždit, ale i utřídit a veřejně
prezentovat.
JAK MŮŽE VAŠE POMOC VYPADAT?
VELMI JEDNODUŠE!
Po čem se sháníme?
Pomozte nám shromáždit, poskytněte
nám nebo zapůjčte zajímavé či důležité
stranické archiválie ze svého místa, města, okresu či kraje, jež pocházejí z celého stoletého období života naší strany.
Jde zejména o listiny a jiné písemnosti, fotograﬁe, výstřižky z dobových novin a časopisů souvisejících s ČSL a jejich představiteli, drobné předvolební
předměty a plakáty, audio- a videonahrávky atd.

Způsob předání,
zápůjčka, popis věci
Může jít o věci z Vašeho osobního či rodinného archivu, z jiného archivu (zde
je nutno dohodnout souhlas dané osoby)
nebo z jiného oﬁciálního zdroje. Může jít
také o archivy zahraniční, zde je třeba
předem dohodnout co nejlevnější způsob
předání. Před zasláním se pokuste danou
věc popsat: kdo na ní je, kde byla nalezena, z jakého období pochází, s čím souvisí a jaké další poznatky o ní máte.
Tiskoviny můžete oskenovat a s daným popiskem je zaslat na níže uvedenou e-mailovou adresu. Další možností je osobní předání nebo zaslání archiválie poštou na Ústřední kancelář – archiv KDU-ČSL (zde by byla trvale uložena). Pokud si danou věc chcete ponechat,
a přesto nám chcete pomoci, jsme připraveni na krátkodobou či dlouhodobou zápůjčku (garantujeme písemnou smluvní formu). Možná sami žádnou archiválii nemáte, ale znáte pamětníka, který by
pro nás mohl být zajímavý, který se o své

vzpomínky s druhými již podělil, ale ne
písemně či audionahrávkou. I na něj nám
prosím předejte kontakt.
Pavel Bělobrádek
Jiří Mihola
OBRAŤTE SE NA NÁS!
ZDE JSOU NAŠE KONTAKTY
• Poštovní adresa:
Ústřední kancelář KDU-ČSL – archiv
Karlovo nám. 5
128 01 Praha 2
• E-maily:
strnada@psp.cz nebo hlas@kdu.cz
• Telefon:
732 616 370 (PhDr. B. Lukeš)
726 363 607 (A. Strnad)
• Krajské kanceláře KDU-ČSL:
kontakty naleznete na
www.kdu.cz/regiony

DOKUMENT

Stát nemá překážet, ale pomáhat

1946

Zdá se, že snad nikdy v dějinách nebyl prostý člověk tak osamocen, tolik vydán všanc
neosobním silám politickým i hospodářským, jimiž bude snad nakonec zavalen.
Uvnitř tohoto státu žádáme proto: sociální mír, sociální spravedlnost, právní jistotu
a ochranu, podporu a vážnost rodiny a manželství, svobodu osobní, svobodu vyznání a školy, všestrannou ochranu sociální proti zneužití svobody silnějším vůči slabšímu, zabezpečení spravedlivé mzdy, zabezpečení ochrany hmotných statků, vzniklých a nashromážděných poctivou prací. Stát je pro lidi, nikoliv lidé pro stát. Stát nesmí překážet, ale má všude pomáhat. Mír a pokoj a spravedlnost všem lidem.“
Z předvolebního projevu v rozhlase, 29. 5. 1946

Neobětovat ani špetku
individuální svobody

1947

„Bojujeme za svobodu sociální, ale nesmíme jí obětovat ani špetku svobody individuální. Bez mravní odpovědnosti a svobody jednotlivce mohla by se nakonec nařízená a vnucená rovnost ukázat stejně tíživě, jak zoufalá se může jevit svoboda lidem
hladovým … Stručně řečeno – svoboda bez chleba nás nemůže uspokojit, stejně jako
chleba s řetězy!“
Na sjezdu lidovecké mládeže v Praze, květen 1947

Jan Šrámek (1870 –1956)
Římskokatolický kněz, křesťanský politik,
organizátor křesťanskosociálního hnutí.
V roce 1919 sjednotil křesťansky orientované politické proudy do Československé
strany lidové, kterou s přestávkou za II. světové války vedl do roku 1948.
V letech 1921–1939 byl členem všech československých vlád. Po odchodu do Francie
a následně Velké Británie se na přání prezidenta Beneše stal předsedou exilové vlády.
V únoru 1948 varoval před demisí ministrů
demokratických stran. V březnu 1948 byl
zadržen při pokusu o odchod do zahraničí
a až do své smrti v dubnu 1956 internován.
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Pohled do útrob
Evropské unie
skýtá překvapení

Brusel
na vlastní oči
Koncem roku 2016 jsem díky nabídce europoslance Zdechovského vyjela na třídenní novinářskou stáž do Bruselu. Cílem
bylo zjistit na vlastní oči, jak to v centru Evropské unie funguje. První den jsme strávili prohlídkou Evropského parlamentu
– a nachodili jsme více než 10 km! Dvanáctipatrový komplex
budov ze skla, železa a betonu obsahuje kromě jednacího sálu
kanceláře a zázemí pro poslance a jejich asistenty. Jsou zde restaurace, pošta, banky, ale také kadeřnictví, zubař či cestovní
kancelář. Nechybí zde ani modlitební a meditační místnost.

Z jednání, kterých jsme se mohli zúčastnit, mi nejvíc utkvěl pracovní oběd věnovaný evropskému kulturnímu dědictví, konkrétně kulturním památkám na Broumovsku. Zástupci regionu zde prezentovali úspěšnou přeměnu Broumovského kláštera
na kulturně-vzdělávací centrum i své snahy o záchranu dalších
památek. Akce se zúčastnil ředitel bruselské pobočky UNESCO
Paolo Fontani, český velvyslanec v Belgii Jaroslav Kurfürst a zakladatel Agentury pro rozvoj Broumovska Jan Školník. Pořadateli byli René Příhoda ze Zastoupení Královéhradeckého a Jihočeského kraje v Bruselu a europoslanec Zdechovský. Mají-li
jednotlivé kraje v Bruselu zastoupení, je to jedinečná šance, jak
v Evropě zpropagovat svůj region. Delegáti krajů se ročně zúčastní zhruba stovky akcí – od doprovodu hejtmana při politických jednáních až po propagaci.
Naše skupina měla možnost nahlédnout i do domu Stálého zastoupení ČR při EU, hlavního spojovacího článku mezi českou
administrativou a unijními orgány. Pracuje tu více než 100 lidí,
z toho cca 60 diplomatů. Smysl této instituce nám přiblížil tiskový mluvčí Michal Bucháček. Tomáš Zdechovský zve do Bruselu novináře pravidelně. Jeho snahou je co nejvíce přiblížit EU lidem u nás. Novináři hrají v informování o Evropě klíčovou roli.
Každou instituci zpropaguje vždy lépe člověk než brožury. Vidět „bruselský cvrkot“ osobně byl pro mě pozoruhodný zážitek.
Markéta Jelínková
Nový HLAS

BOJUJI ZA VĚTŠÍ
TRANSPARENTNOST
INSTITUCÍ A LEGISLATIVY EU
Nový Hlas čtu velmi rád, protože píše objektivně
o evropských tématech. Nevyhýbá se kritickému pohledu
na migraci ani podpoře skutečných uprchlíků. Zvyšuje
povědomí o tom, jak Unie skutečně funguje, a činí ji
transparentnější. Přeji si, aby Nový HLAS četlo co nejvíc
lidí. Zjistí pak, že politika českých i evropských lidovců
má hlavu a patu.
TOMÁŠ ZDECHOVSKÝ
poslanec Evropského parlamentu

H
Objednejte si N

Z DAR M Asle

přes SMS na čí

731 140 909

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