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z redakčního stolu

Politika v kuchyni
Dobrý politik obhájí svou práci v Parlamentu i doma v kuchyni. Také poslední dobou
častěji slyšíte, na jakých základech stojí náš
stát nebo proč je důležitý Senát? Možná je
to odraz sdíleného pocitu, že základní hodnoty jsou ohroženy.
O těch, na kterých staví KDU-ČSL, píše Pavel Bělobrádek. Marek Výborný zas objasňuje důležitost Senátu pro stabilitu našich poměrů. A pak je tu druhý úhel pohledu – „kuchyňský“.
Ten se na politiku dívá skrze konkrétní detaily a situace. Skrze
ohled k potřebám druhých a umění udělat něco pro lidi. Lidé
totiž bezpečně poznají, kdo to na ně jen hraje a kdo je bere vážně. Vít Kaňkovský „to nehraje“ a píše, jak se zvrhlo vyplácení sociálních dávek ve stravenkách a co s tím dělat. Šárka Jelínková a jiní chtějí zvýšit příspěvek těm, kdo se doma starají
o těžce nemocné (z 13 200 na 19 200 Kč). Co je tedy receptem
na úspěšnou politiku? V hájení principů, jistě. Ale důležitější
je být pozorný k tomu, co se děje doma v kuchyni.
Pavel Mareš, šéfredaktor

Nová mluvčí KDU-ČSL
Novou tiskovou mluvčí KDU-ČSL je od 1. března 2018 Denisa Morgensteinová. Mluvit bude
i za senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí. Nová
tisková mluvčí má zkušenosti mj. z České televize a z Úřadu vlády ČR. Vystudovala Právnickou fakultu UK a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy absolvovala obor žurnalistika.
Kontakt: morgensteinova@kdu.cz; tel. 730 575 148.

Evropské primárky
19. května rozhoduje Celostátní konference o pořadí na kandidátce KDU-ČSL
ve volbách do Evropského parlamentu.
Do volebního klání se přihlásili všichni 3 stávající europoslanci i noví zájemci. Zlínská a kroměřížská organizace nominovala
Michaelu Šojdrovou, náchodská a královéhradecká Tomáše Zdechovského, krajská liberecká a středočeská pak Pavla Svobodu.
Zlínská a uherskohradišťská organizace se ujala nominace Ondřeje Benešíka, Brno-město Jaroslava Suchého, Praha 9 Hayata
Josefa Okamury, Praha 6 Josefa Ulricha, Praha 4 Lukáše Pachty,
organizace v Jindřichově Hradci Františka Talíře a prostějovská
organizace Petra Vysloužila. To, zda půjde do evropských voleb
KDU-ČSL sama, nebo ve spojení s TOP 09 a STAN, je otevřené.
Celostátní konference v březnu o tom nehlasovala. Všem hlasujícím v primárních volbách přejeme šťastnou ruku.
(red)

Skautský oddíl v Parlamentu
V Parlamentu byl díky olomouckému senátorovi Lumíru Kantorovi obnoven čestný skautský parlamentní oddíl. Sdružuje senátory a poslance, kteří se hlásí ke skautingu, jeho zákonům a slibu.
Na Kantorovu výzvu se přihlásilo 21 zákonodárců, mezi nimi poslanci Jurečka a Výborný a senátoři Hampl, Horská a Papoušek!
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Skupina chce podporovat aktivity dětí a mládeže sdružených nejen v Junákovi. První schůzka se konala ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí. „Krásné setkání se stojednaletým bratrem Hroznýšem. Můj tatínek a skautský vůdce Čibi kdysi mluvili s úctou a nadějí o parlamentním oddíle. Ani ve snu mě nenapadlo, že budu u toho,“
napsal Lumír Kantor.

Vlastenec Beran
„Bylo pro mě velmi silným zážitkem, že jsem se
mohl rozloučit s kardinálem Beranem, velkým
vlastencem, který tváří v tvář nepřátelům nezklamal svůj národ a nekolaboroval. Je ale velmi
smutné, že se v tyto dny vyjednává o vládní účasti následovníků
totalitní idelogie, která se podepsala na osudu pana kardinála.“
Pavel Bělobrádek, 21. 4. 2018

Pomáhejme po válce
S následky běsnění Islámského státu se
bude obyvatelstvo Blízkého východu,
především Sýrie a Iráku, vyrovnávat
ještě dlouho. Řešením je obnova, a nikoli opuštění oblastí zničených válkou. Náš
střízlivý středoevropský postoj k migraci tedy nemůže znamenat
lhostejnost k údělu těch, kdo byli tvrdě postiženi válečnými konflikty. Konkrétní pomoc lidem v pravý čas a na pravém místě má
doslova cenu zlata. Zvláště na zapomenutém místě.
Europoslanci M. Šojdrová a P. Svoboda nás upozornili na projekt
Diecézní charity Brno v iráckém Kurdistánu. V Šingálu, městě
lidnatém jako Olomouc, nepůsobí žádné světové humanitární
organizace. Jen dvě charitativní organizace tady lidem, kteří
se sem po válce vracejí, zajišťují jídlo a zdravotní péči. A jedné
z organizací pomáhá brněnská Charita.
Nebojte se a podpořte lékařskou péči v iráckém Kurdistánu.
Přispějte na sbírkové konto 4211161187/6800! A komu Váš dar
pomůže? Dovybaví se například zařízení pro praktické lékaře
a lékárnu. Pomůžete zajistit léky a zdravotnické přístroje. Uhradí
se mzdové náklady lékařů a sester na 2 roky. Důležitá bude i nová
sanitka. Podaří-li se udržet dlouhodobé financování, můžou
v Šingálu uvažovat i o stavbě nemocnice.
Více informací poskytne Filip Habrman z Diecézní charity Brno
(filip.habrman@brno.charita.cz, tel. 731 130 774).
Pavel Mareš

Summer Camp 2018
Mladí lidovci pořádají opět Summer Camp: od 27. 6. do 1. 7.
v rekreačním areálu Medlov u Žďáru nad Sázavou. Tradiční setkání přiláká každý rok asi sto zájemců o křesťanskodemokratickou politiku i mladé, kteří se zajímají o veřejné dění. Summer Camp je plný workshopů, diskusí, zábavy,
sportovního vyžití i setkání s řadou osobností. Rádi přivítáme mladé do 35 let se zájmem o veřejné dění a s chutí něčemu novému se přiučit. Poznáte spoustu fajn mladých lidí!
Kontakty: www.facebook.com/MladiLidovci nebo e-mail:
gaudyn@mladilidovci.cz.
Radovan Gaudyn

Naše číslo účtu: 2001210359/0800

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

slovo předsedy

Milé sestry, vážení bratři!
Doufám, že nám velikonoční doba vlila do žil
novou naději a optimismus, abychom v životě i politice
mohli v sobě nést velikonoční zvěst.

Bude vláda? Budou volby?
Nikoho z nás netěší, že je na spadnutí menšinová vláda závislá na hlasech komunistů. KDU-ČSL byla připravena s hnutím ANO vyjednávat o vládě bez podpory KSČM a SPD, v níž by neseděl trestně stíhaný člověk. ANO ale s námi jednání
v zásadě nevedlo. Ptalo se jen po našich podmínkách podpory menšinového kabinetu. Navíc bez záruky, že po obdržení
důvěry nebude vláda využívat „hlasovací mašinu“ s KSČM a SPD, jako se to stalo u zdanění náhrad církvím. Víme dobře,
že koalici ANO, KSČM, SPD preferuje i prezident republiky.
Pokud jde o předčasné volby, letos nejspíš nebudou. Nechce je prezident ani většina politických stran. Přesto se připravujeme na všechny eventuality. Naše strana dobře hospodaří. I díky Vašim darům jsme loni, přestože byl volební rok a více
výdajů, hospodařili s téměř dvacetimilionovým přebytkem. Část z něj použijeme na další volby, část na investice a provoz.

Jsme pevní v názorech – a v opozici nespíme
Začínáme pracovat z opozice, což je něco úplně jiného než být ve vládě. Jsme zásadoví a necpeme se do vlády s každým
a za všech okolností. Neotočili jsme – na rozdíl od hnutí STAN, které hnutí ANO nejprve řeklo razantní NE, aby s ním nakonec projevilo ochotu vládnout, a to za stejných podmínek, jaké jsme dávno předtím formulovali my! Tuto důslednost, trpělivost a pevnost v názorech musíme udržet.
Od voleb KDU-ČSL nespala. Jak jsem slíbil, dal jsem po volbách svou funkci k dispozici a v tajné volbě jsem na Celostátní
konferenci obdržel podporu 80 % přítomných. Programová rada KDU-ČSL zasedla v lednu. Máme nově ustavené odborné
komise, které prošly výraznou obměnou. Přišla nová tisková mluvčí, angažovali jsme odborníka na public relations a posilujeme aktivity na sociálních sítích. Naši poslanci a senátoři si vytyčili své priority a snaží se o hlubší spolupráci. Probíhají
programové a ideové konference, kde vedeme debaty, jak dál. Výstupy z krajských i okresních debat zohledníme v září na
předvolební celostátní ideové a programové konferenci.

100 let KDU-ČSL a čas pro křesťanské hodnoty
Příští rok nás čekají oslavy 100 let od založení naší strany, volební sjezd a poté velmi důležité volby do Evropského parlamentu. Budeme obhajovat skvělý 10% výsledek z minulých voleb. Právě oslavy a sjezd by nás měly nastartovat. Musíme
druhé přesvědčit o tom, že opět nastal čas pro křesťanské hodnoty. Sociální spravedlnost a konzervativní pohled na svět
– v tom jsme autentičtí.
Rozhodně musíme být víc slyšet a víc vidět. Reprezentujme co nejlépe naše klasická témata, jako je rodina, právo a vlast.
Nebuďme rozbředlí, buďme zdravě konzervativní, aby v těchto tématech nezůstal žádný prostor ani pro extrémisty, ani pro
jiné demokratické strany. Odlišme se i od liberálních stran. Ochrana lidské důstojnosti, rodiny a zodpovědná solidarita si
určitě voliče najdou. Viděli jsme, že to jde proevropsky, solidně a úspěšně v Rakousku, a chceme se odtamtud inspirovat.

Kdo bude budoucí předseda?
Jistě víte, že kandiduji do Senátu a zvažuji, že už nebudu kandidovat na předsedu strany. Své definitivní slovo k tomu
řeknu po výsledcích komunálních a senátních voleb – na Celostátní konferenci v prosinci. Senátní volby jsou pro nás klíčové, proto je nepodceňme! Náš klub se může stát nejsilnějším, náš hlas výraznějším. Senát bude jako pojistka ústavnosti
sehrávat asi nejdůležitější roli po celou dobu své existence.
Nebudu-li pokračovat jako předseda, není třeba mít obavy. Vidím ve straně kvalitní osobnosti, které budou stranu schopny
posunout vpřed – ať jsou více či méně známí. Každopádně udělám všechno pro to, abych stranu případně předával v konsolidovaném a zdravém stavu. Teď jsou ale před námi dva jasné úkoly: dokončit diskusi na stranických konferencích a uspět
v komunálních a senátních volbách.
Srdečně Vás zvu na Den KDU-ČSL v Dolních Vítkovicích 9. června!
Děkuji Vám za Vaši aktivitu a vytrvalost a těším se na osobní setkání!

Zdař Bůh!
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naši poslanci
7. 3. / Z p roj evu pře ds edy KDU-Č SL Pavla Běl obr ádk a
při mim ořádné schů z i k  o dvolán í T om ia Okam ury
z  post u mí st op ředse dy Posl an eck é sně mov ny

Lidská důstojnost nesmí být pošlapána
Vy rádi mluvíte o křesťanských hodnotách. Mě by zajímalo, jestli vůbec víte, co
to je. Ta otázka není tak snadná a mě by
zajímalo, když se jí zaštiťujete, co by to
bylo. Chápu, že cítíte nervozitu z padajících preferencí. Chápu, že se vymezujete vůči nám. Rozumím tomu. Jediná
záchrana pro vás je, abyste byli ještě
prudší a agresivnější, než jste. Nemám
z toho radost, každopádně nenávist a lži
patří mezi vaši výbavu, to je evidentní.
Dodám ještě jeden citát k vám, takzvaným vlastencům, z Karla Čapka z r. 1926:
„Není ošklivější věci, než dělá-li se z vlastenectví živnost. Je to podobná morální
prostituce, jako kdyby se někdo chtěl živit
svou ctností. Slušný člověk o sobě nevytrubuje, že je národně uvědomělý, jako
o sobě neprohlašuje, že je poctivý. To se
snad mezi neporušenými lidmi rozumí
samo sebou.“

Ano, je to ten Karel Čapek, který byl na
seznamu gestapa a který by skončil určitě
v koncentráku, možná v nějakém pseudokoncentráku, jak vy říkáte, protože by si tam
mohl volně dojít na toaletu, která byla velmi
krásná. V koncentráku, ve kterém zahynul
jeho bratr. A myslím si, že velmi pokrytecká od vás všech z SPD je snaha balit se
do české vlajky. Pan předseda Radim Fiala
tady hovořil o různých památkách. Je zajímavé, že jsem vás nikdy neviděl, že byste se
byli poklonit památce našich parašutistů,
mimochodem bytostně spjatých s lidovou
stranou, protože Orel měl stejného zakladatele. A ti kluci, kteří provedli vojenský útok
na Heydricha, čtyři z nich, kteří zahynuli
potom v Resslovce, byli orlové. Nikdy jsem
vás tam neviděl! Nikdy jsem vás neviděl, že
byste byli v Ležákách!
Jsou to od vás jen takové řeči. Ale skutečnost je jiná. Že vám není hanba zaštiťovat

se vlastenectvím! Zaštiťovat se tím, že tady
byli lidé, kteří nasadili svůj život. A opírat
se do lidové strany. Můžete to dělat, ale my
máme desítky a stovky svých mučedníků.
Zavraždili je nacisté i komunisté. Ano, byli
i kolaboranti. Ale máme své mučedníky.
A také jsme měli předsedu vlády v Británii.
I on dožil ve vězeních a v komunistických
internacích.
Jsou hranice a limity, které se překračovat nemají. Nemají se překračovat limity
lidské důstojnosti. Každý člověk má svou
hodnotu. Každý člověk si zaslouží lidskou důstojnost. A je jedno, jestli je malý,
tlustý, plešatý, blonďatý, postižený, chytrý.
Ale tohle vám nic neříká. A to je jedna ze
základních křesťanských hodnot – že lidská důstojnost nesmí být pošlapána. Že
člověk je obrazem Božím. Pochybuji, že
vůbec víte, o čem mluvím. Že vám není
hanba.

Nestátnický projev
prezidenta

Obchodní obslužnost
venkova
Marian Jurečka se dlouhodobě zabývá
podporou života na venkově a toho, co
můžeme nazvat obchodní obslužnost venkova. V mnoha obcích obchod se základními potravinami a zbožím vůbec není,
v jiných je těsně před zavřením. Ještě jako
ministr začal Marian Jurečka pracovat na
řešení, ale to se kvůli konci vlády nepodařilo dotáhnout do konce. Co může lidem
na venkově poměrně rychle pomoci?
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Modernizace prodejen: investice do
zateplení, úspory provozních nákladů
(rekonstrukce vytápění, chlazení...). Tato
podpora může pomoci dostat prodejnu
do kladných čísel. Dlouhodobá podpora pro malé obce, které chtějí obchod
udržet, aby se na jejich nákladech mohl
stát či kraj spolupodílet. Snaha o co nejvyšší atraktivitu a efektivitu obchodů
na vesnicích, např. zjednodušením projektu Pošta Partner. Dostupnost potravin
a zboží denní potřeby je stejně důležitá
jako dopravní obslužnost.
(red)

n 8. 3. / Prezident Zeman se krátce
po svém druhém slibu jako nejvyšší
ústavní činitel při inauguračním projevu pustil do kritiky novinářů. V reakci
na naprosto nestátnický projev odešli ze slavnostní schůze obou komor
Parlamentu ve Vladislavském sále
i lidovečtí poslanci Marek Výborný
a Marian Jurečka. Jurečka vyslovil
ještě před tímto aktem toto přání: „Přál
bych si, aby nás v druhém období prezident Zeman překvapil. Aby společnost spojoval, kultivoval, dbal Ústavy
a zákonů, držel své vlastní slovo,
hovořil kultivovaně a vnášel do společnosti křesťanské hodnoty. Každý
můžeme pozitivně překvapit.“ A co
od něj zaznělo po schůzi, z níž spolu
s Markem Výborným odešel? „Odešel
jsem jako někteří jiní poslanci a senátoři ze sálu. Ústavní část schůze byla
naplněna, s útokem na média a svobodu slova nesouhlasím! Bohužel pan
prezident nepřekvapil.“

život strany

O změně nálady a touze vítězit

Řada členů KDU-ČSL mi poslední dobou
říká, že je nejvyšší čas „reformovat“
lidovou stranu. Nejsem odpůrcem řezů,
jsou-li nutné. Hodnoty lidovců jsou ale
jasné a reformu nevyžadují. Maximálně
aktualizaci v čase. Abychom mluvili
řečí, jíž budou lidé kolem nás rozumět.
Reformovat musíme náladu ve straně.
Příští rok oslavíme sto let. Za tu dobu se
hodně odehrálo. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech... Vraťme se ke kořenům, k základům, na kterých jsme vznikli,

s jasným důrazem na srozumitelná témata.
Ano, je důležité, kdy přijmeme euro, ale
řešme záležitosti běžného života. To, co
lidi trápí. Aby mladí měli kde bydlet, abychom měli doktora dostupného z každé
obce. Aby na vesnicích byly prodejny
a kvalita života se nevzdalovala městu.
Podporujme a starejme se o ženy, aby
měly v práci stejné platy jako muži. Aby
jejich důchody nebyly nižší kvůli tomu, že
vychovávaly děti. Obhajujme naše národní
zájmy. Jako členové EU, ale vždy stojící na
straně našich lidí.
Dejme lidem důvod nás volit. Nikoli ze
setrvačnosti nebo z nouze, ale z přesvědčení, že věci změníme. Že se na nás
mohou spolehnout a budou vědět, čí
zájmy hájíme. Je potřeba více si věřit,
jasně definovat a více umět prodat naše
cíle. Je důležité více zaujmout, být rychlejší a sebejistější ve vyjadřování, intenzivnější, možná i trochu „tvrdší ve hře“,
aby náš hlas byl slyšet. Buďme jeden tým
se společným zájmem.
Snažme se zaujmout svým programem i ty,
kdo nejsou tradiční voliči lidovců. Víme

Komunální politika zachráněna
n 23. 4. / Poslanecká sněmovna rozhodla, že údaje o movitém majetku
komunálních politiků a jejich závazcích budou neveřejné. Lidovcům se
tak podařilo prosadit změnu zákona
o střetu zájmů, na které rok pracovali.

U politiků v malých obcích, kteří za svou
funkci nepobírají plat, budou veřejné jen
údaje o nemovitostech a funkcích ve firmách. „Řada zkušených starostů, místostarostů a radních už nemusí zvažovat
to, jestli budou chtít ve svém mandátu

Marek Výborný zná velmi dobře nejvyšší i nejnižší patra politiky.
Na snímku s Vítem Ulrychem a Jiřím Drahošem.

přece, že naše hodnoty jsou ze své podstaty společnosti blízké a vlastní. Mluvme
o rodině, vztazích, výchově dětí, ochraně
a péči o slabší, tradici, úctě, respektu,
odpovědnosti, solidaritě. To přece zajímá
všechny, to se týká každého z nás!
Mějme touhu vítězit. Lidi zajímá, čeho
plánujeme dosáhnout a kdy, a už méně,
jakými kroky k tomu chceme dojít. Buďme
ve vyjadřování jasnější, stručnější a jednoznačnější. Máme tolik skvělých lidí aktivních v politice. Vidíme na mnoha konkrétních příkladech, že to funguje, že to
umíme... Pojďme společně! Podstupme
tu dobrodružnou cestu! Lépe bude jedině
tehdy, když bude naše dílo založeno na
pravdě a odpovědnosti.
Mám rád jeden citát Winstona Churchilla,
a i když vypadá, že je laděný negativně,
vyzývá k pozitivnímu myšlení. Ke změně
nálady, o níž jsme mluvil na začátku:
„Úspěch sestává z cesty od nezdaru
k nezdaru bez ztráty nadšení.“
Jan Bartošek
místopředseda KDU-ČSL
a předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL

pokračovat i po letošních komunálních
volbách. V rámci zákona o střetu zájmů
se nám pro ně podařilo prosadit dobré
podmínky. Zvlášť pro ty, jejichž funkce
není placená. Tito politici sice pořád musí
uvádět majetková přiznání, veřejné ale
budou jen informace o funkcích ve firmách
nebo nemovitostech,“ okomentoval dosažený výsledek poslanec KDU-ČSL Marek
Výborný a dodal, že informace o nemovitostech si už nyní může kdokoliv dohledat v katastru.
V rámci změn zákona se KDU-ČSL
podařilo rozdělit politiky do tří skupin.
U vrcholných politiků, krajských zastupitelů i hejtmanů se situace nemění – údaje
o jejich majetku budou stále přístupné
veřejnosti bez žádosti. Dalšími skupinami jsou komunální politici. Nová pravidla se týkají mj. těch, kdo nepobírají
za svou funkci plat, tedy jsou takzvaně
neuvolnění. „KDU-ČSL napravila to, že
do jedné skupiny politiků zapadali na
jedné straně ministři a na straně druhé
neplacení radní z malých obcí. To nám
přišlo opravdu nespravedlivé,“ uzavřel
Výborný.
(marekvyborny.cz)
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Sváže stát ruce kurátorům mládeže?
již na 12–13 let. Odborníci volají po zařízeních poskytujících detox i po terapeutických komunitách pro děti, jež by poskytovaly delší léčbu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí
vydalo v březnu příručku pro kurátory
mládeže. A je to překvapivě znepokojující čtení.
Pracovní náplní kurátorů
pro mládež je především
pomoc mladistvým od 15
do 18 let. Jejich rodiče se
z různých důvodů potýkají
s výchovnými problémy
svých dětí, s jejich závislostí na drogách,
s útěky z domova apod. Příručka výrazně
omezuje práci kurátorů s mladistvými
a dává například tato doporučení: „Kurátor
by neměl nastiňovat dítěti negativní důsledky
jeho chování nebo rozhodnutí.“ – „Kurátor
pro mládež by se neměl věnovat všem situa
cím, např. když dítě zanedbává povinnou školní docházku či zneužívá návykové
látky. Musí se vycházet z principu přiměřeného rizika.“ – „Zásah do autonomie rodiny
a dítěte proti jeho vůli bez respektování jeho
názoru může pro dítě představovat větší
riziko, než když zanedbává povinnou školní
docházku či užívá návykové látky.“ – „Dítě
má právo nestudovat, ale má právo se rozhodnout i nepracovat.“ – „Experimentování
dítěte s návykovými látkami a jejich dlouhodobé užívání nemusí ohrožovat příznivý

Hladík: Urážka víry,
či svoboda názoru?
Odpor nejen křesťanů
vyvolala divadelní hra
Olivera Frljiče „Naše násilí
a vaše násilí“, v níž Ježíš
znásilňuje muslimskou
ženu. Hra je součástí květnového festivalu „Divadelní svět Brno“.
Lidovecký náměstek brněnského primátora Petr Hladík požádal otevřeným dopisem ředitele brněnského ND M. Glasera,
aby zvážil, zda je možné toto dílo nahradit jiným. „Obrací se na mě řada lidí,
včetně samotných divadelníků, že plánovaná hra v nich vzbuzuje silně negativní
emoci. Nezamlouvá se mi, aby v rámci festivalu byla představena hra urážející víru
mých spoluobčanů,“ napsal Petr Hladík
na sociálních sítích. V dopise řediteli přirovnal tuto negativní emoci k relativizaci
a zesměšňování holokaustu. Věc okomentoval i jihomoravský poslanec Jiří Mihola:
„Hájím svobodu názoru i vyjadřování,
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Odpovědnost, práce, vzdělání

vývoj dítěte. Dítě může činit samostatná rozhodnutí včetně rozhodnutí poškozovat své
vlastní zdraví.“
Jsem touto metodikou velice znepokojena.
Kurátorům svazuje ruce. Mladistvým sice
poskytuje svobodu, ale bez hranic a s nedozírnými důsledky. Pracovníci odborů sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) bijí na
poplach s tím, že narůstá počet dětí, které
s drogami nejen experimentují, ale jsou na
nich už závislé. Věková hranice se snižuje

rozumím tomu, že umělecký svět je specifický, plný jinotajů, někdy trochu střelený, prostě zvláštní. Nejsem prudérní
a chápu, že i výrazové prostředky kopírují ducha doby a jednání lidí. Ale vše má
své hranice. A věci je třeba nazývat pravými jmény. Brak a škvár nebudu nazývat hodnotou jenom proto, že papír snese
všechno a autor se zakrývá tvůrčí svobodou. Urážet víru a vymýšlet pseudopříběhy může jen duševně nemocný člověk,
ignorant nebo zloduch. Jak krátkozraké.
Všichni víme, že je to tenký led a kolik zla
a nesvárů může vyvolat.“

Mihola: Odstraňme
zmatky se svátky
KDU-ČSL chce vyřešit zmatky spjaté s otevírací dobou obchodů během státních
svátků. Teď je jednou otevřeno, podruhé
zavřeno, a popravdě málokdo ví, kdy je
tomu tak, a kdy naopak. Místopředseda
KDU-ČSL Jiří Mihola to komentuje: „Jsou
dny, kdy ekonomika a nakupování nemusí

Stejně důležité jsou u mladistvých i pracovní návyky a odpovědný přístup ke vzdělávání. Pokud jej nezískají během dospívání, jako dospělí je nezískají a vesměs
rozšíří okruh nezaměstnaných. Pomoc
kurátorů je na místě, protože jsou mezi
námi rodiny, které při výchově svých dětí
selhávají. Často si pleteme demokracii
s anarchií, když si myslíme, že máme jen
práva, ale žádné povinnosti. Pouhá práva
bez povinností a zodpovědnosti k sobě
samým a ke společnosti nás vedou k přesvědčení, že stát má povinnost se o nás
postarat a my mu nemusíme nic přinášet. Apeluji na ministerstvo, aby příručku
stáhlo, a zamezilo tak devastaci mladých
lidí na poli vzdělávacím, pracovním i zdravotním. Mladá generace je naše budoucnost. Je na nás, jak podpoříme její dovednosti a schopnosti a jaký jí dáme příklad.
Pavla Golasowská
poslankyně, předsedkyně odborné komise
KDU-ČSL pro sociální oblast,
rodinu a neziskový sektor

být na prvním místě. Proto
KDU-ČSL podpořila přijetí
senátního návrhu o prodejní době v maloobchodě
a velkoobchodě. Chceme
rozšířit toto opatření na
všechny státní svátky, aby se tak zamezilo
jistému chaosu, který toto jinak dobré opatření ruší. Doufáme v podporu od ostatních
stran. Naším záměrem je poskytnout prodavačkám a zaměstnancům obchodů možnost trávit sváteční čas se svými nejbližšími.
Přiblížíme se tím většině evropských zemí.“

kdu-čsl pro rodiny

KDU-ČSL se v minulé vládě podařilo
prosadit zásadní změny, a rodičům
tak letos zůstává mnohem víc peněz.
Které tři změny stojí za pozornost?
A co mají lidovci v plánu dále?

Ponechme rodičům více peněz!

1. Sleva na dani pro pracující rodiče
Rodiče-zaměstnanci i rodiče-OSVČ si letos
na dani odečítají vyšší částku. Při 3 dětech
sleva dosahuje bezmála 60 000 Kč, což je
o 17 tisíc víc než v roce 2014. Sleva na dani
pro rodiče, kteří mají 2 děti, dosáhne skoro
33 000 Kč – o 6 000 víc než v roce 2014.
2. Školkovné
Rodiče si i letos z daní odečetli výdaje
vynaložené na umístění dítěte do školky
– za rok 2017 až 11 000 Kč za každé
dítě. Rodičům s 3 dětmi, z nichž 2 chodí
do školky, tedy letos zůstane navíc skoro
80 000 (sleva na 3 děti = 57 000 Kč, odečet školkovného na 2 děti = 22 000; celkem 79 000).
3. Sleva pro OSVČ
Jedna novinka se týká i živnostníků. Osoby
samostatně výdělečně činné, které po
užívají takzvaný daňový paušál, můžou
letos uplatnit slevu na manžela či manželku nebo děti. Jediné omezení? Příjem,
na který se paušál vztahuje, se musí vejít
do 1 milionu.

Další lidovecké plány
„Za minulé vlády se nám podařilo prosadit hodně změn, které motivují pracující rodiče. Nebylo to jednoduché – museli
jsme je s ČSSD a ANO opravdu vyhádat. Chceme, aby rodičům v peněžence
zůstalo ještě víc peněz a aby měli na své
děti více času,“ prohlásil 1. místopředseda
KDU-ČSL Marian Jurečka. V rámci legislativních změn bude KDU-ČSL navrhovat
hlavně tzv. daňové bonusy. „Při narození
dítěte chceme pro rodiče 50 000 Kč, pro

druhé a další dítě 100 tisíc. Bonusy by se
týkaly jen pracujících rodičů.“ A proč jen
pracujících? „Nechceme, aby někdo takové
opatření zneužíval,“ vysvětluje Jurečka.
KDU-ČSL chce zvýšit i daňové slevy na
poplatníka, manžela nebo manželku
i děti. Pro dospělé osoby by to mělo být
6 000 Kč pro jednoho, stejně tak za první
a druhé dítě. Celkem by si tedy čtyřčlenná
rodina polepšila o 24 000 Kč ročně. Na
třetí dítě chtějí lidovci slevu ve výši 12 000
Kč. Rodině se třemi dětmi by tak za rok
zůstalo navíc 36 tisíc korun.(www.kdu.cz)

Vyšší důchody maminkám
KDU-ČSL dlouhodobě tvrdí, že péče o dítě a jeho výchova je
společensky významná práce, jež musí být zohledněna při
výpočtu důchodu. Proto připravuje legislativní návrh, který
by tuto změnu zavedl.
„Je ostudné a nespravedlivé, že tato práce není oceněna. Výše
důchodu žen, které se věnovaly svým dětem, je ponižující,“ zdůrazňuje předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Řešení vidí KDUČSL ve výraznějším navýšení důchodu pro matky – za každé dítě
chce měsíčně přidat pětistovku. Matky tří dětí by si tak přilepšily o 1500 za měsíc. „Maminky nesmí být v důchodu trestány za
to, že se věnovaly výchově svých dětí, nebo že celoživotně pečovaly o dítě s hendikepem,“ upřesňuje předseda KDU-ČSL Pavel
Bělobrádek.
KDU-ČSL považuje svůj návrh za rychlou pomoc matkám seniorkám, jež dnes bojují s nízkými důchody. Je mnoho žen, které
strávily delší dobu na rodičovské nebo kvůli dětem musely přijmout práci, jež pro ně sice byla časově příznivá, ale špatně ohodnocená. Je to tedy jen náprava křivdy, jíž se stát dopouští na pracujících rodičích. Výchovu dětí a péči o potomky s hendikepem
bere KDU-ČSL jako výraznou zásluhovou položku, jež se musí co
nejdříve odrazit i ve výši důchodu. Podle místopředsedy KDU-ČSL
Jana Bartoška je „pětistovka navíc“ jen jedním z mnoha návrhů,

které KDU-ČSL prosazuje v rámci důchodové reformy. „Máme
celý balíček návrhů. Chceme nižší odvody a vyšší důchody pro
pracující rodiče. Chceme společné důchodové pojištění manželů.
Také bychom se rádi vrátili k tomu, aby maminky mohly dříve do
důchodu,“ uzavírá Bartošek.
(www.kdu.cz; red)
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Klíč k migraci má jméno „Dublin IV“
K D U - Č S L k e spol e č n é a z y lov é poli t ic e Evropsk é U n i e
pozice české vlády v Evropské radě
a v Radě EU. Jaký postoj má tedy KDUČSL, potažmo Česká republika ke společné
azylové politice EU?
1. NE povinným kvótám
Odmítáme povinné přerozdělovací kvóty
běženců i tresty za jejich neplnění. Systém
povinných kvót nefunguje. Za tři roky platnosti bylo z plánovaného počtu 160 000
přemístěno cca 32 000 osob. Žadatelé
o azyl upřednostňují jen některé země EU.
Státům, do nichž nechtějí, se buď vyhýbají, nebo z nich odcházejí.

Co jsou Dublinské dohody
Dublinské dohody řeší na evropské úrovni
to, aby žádost cizince o mezinárodní
ochranu (o azyl) projednával a rozhodoval
jen jeden členský stát EU. Vliv na jeho rozhodnutí mají žadatelovy rodinné vazby,
jeho vízum atd. Smyslem systému, do
něhož patří i evropská databáze otisku prstů
(EURODAC), je uvést do souladu azylové
politiky jednotlivých zemí EU. Z praktického hlediska je důležité, že je chráněn ten,
komu v zemi původu hrozí pronásledování.
Žadatelé o azyl nemají být vystaveni dlouhé

nejistotě o tom, jak jejich případ dopadne,
a naopak je jejich případ vyřešen rychle,
pokud porušují zákony a zneužívají sociální
systém. Dublinské dohody prošly několika
změnami. V současnosti platí tzv. Dublin III
a intenzivně se jedná o Dublinu IV.

Aktivní KDU-ČSL
KDU-ČSL je velmi aktivní v diskusi o revizi
Dublinského systému. Stanovisko, jež prosadil předseda Výboru pro evropské záležitosti a místopředseda KDU-ČSL Ondřej
Benešík, se stalo součástí vyjednávací

2. Společný azylový systém
Apelujeme na vládu ČR, aby v jednáních
s evropskými partnery prosadila jednomyslné hlasování o jakýchkoliv změnách dublinského systému. Musíme mít zajištěno,
že pokud Česko nebude se změnami souhlasit, bude mít právo veta a nemůže být
přehlasováno.
3. Efektivní návrat uprchlíků
Podporujeme naopak takové změny, které
zabrání zneužívání sociálních systémů
žadateli o azyl, zajistí zrychlené azylové
řízení a efektivní návrat neúspěšných
žadatelů o azyl do zemí původu.

KDU-ČSL proti
neřízené migraci
n 18. 4. / Evropský parlament vyslovil souhlas s iniciativou OSN týkající se migrace a uprchlíků. Europoslanci
za KDU-ČSL ale hlasovali proti. „Naším cílem má být
dostat migraci pod kontrolu a pomáhat uprchlíkům,
aniž by byla ohrožena bezpečnost a dodržování práva.
Usnesení šlo opačným směrem,“ uvedl Pavel Svoboda.
Usnesení chce vytvořit závazný program pro přesídlování, jenže, jak říká europoslankyně Michaela Šojdrová,
„to musí zůstat dobrovolné a záviset na rozhodnutí
států. Legální trasy pro uprchlíky nesmí fungovat jako
motivační faktor pro další masivní migraci.“
Europoslanec T. Zdechovský zkritizoval deklaraci jako
bezpředmětnou: „Potřebujeme takové řešení, aby lidé
vůbec do Evropy nemuseli utíkat. V usnesení se hledají
spíše způsoby, jak cestu do Evropy ještě více usnadnit.
Tak nevyřešíme ani příliš velký počet přicházejících,
ani s tím spjatá bezpečnostní rizika.“
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Proč se míchá gender a domácí násilí?
KDU-ČSL se staví kriticky k tzv. Istanbulské úmluvě
KDU-ČSL se několik let kriticky vyjadřuje k úmluvě Rady Evropy o prevenci
a potírání násilí na ženách a domácího
násilí – k tzv. Istanbulské úmluvě.
Zdánlivě nelogické a nepochopitelné:
vždyť cílem úmluvy je reagovat na
vysoký výskyt domácího a genderově
podmíněného násilí.
KDU-ČSL dlouhodobě odsuzuje všechny
formy domácího násilí a samozřejmě podporuje i rovnost příležitostí pro muže
a ženy. Důrazně však odmítáme takovou
interpretaci Istanbulské úmluvy, která
podpor uje genderovou ideologii.
Dokument například zpochybňuje tradiční
rodinu, založenou na manželství muže

a ženy, když ji označuje za „stereotypní
pojímání rolí mužů a žen“. Dnes není
nikdo schopen politicky zaručit, že
Istanbulská úmluva nebude v průběhu
času interpretována v neprospěch rodiny
založené na vztahu muže a ženy.

Trojský kůň proti
tradiční rodině
Istanbulská úmluva může být „trojským
koněm“, aby se stíraly autentické rozdíly
mezi mužským a ženským pohlavím a aby
se odstraňovaly pojmy otec a matka
z vládní prorodinné politiky.
Aby se zaváděla a vnucovala předčasná
sexualizace dětí ve školách v rámci povinné

Útoky na obyvatelstvo v Afrínu
n 20. 3. / Provincie Afrín je pod kurdskou
autonomní správou a donedávna byla nejbezpečnějším místem v Sýrii, kde se kurdským milicím YPG/YPJ dařilo odrážet
útoky teroristických organizací, jako je
an-Núsrá, odnože al-Kájdy a dalších milic
v oblasti. I proto zde našly útočiště desetitisíce lidí z jiných částí Sýrie.
Turecký prezident Erdogan si ale přál
vytlačit kurdské bojovníky dál od tureckých hranic a zasadit tak ránu jejich ambicím vybudovat si na severu Sýrie autonomní stát. A to přesto, že kurdské
enklávy, jež jsou součástí Sýrie, oficiálně
deklarovaly, že neusilují o nezávislost, ale
že i v budoucnu chtějí být součástí jednotné Sýrie. Navzdory těmto ujištěním
Turecko oznámilo Severoatlantické alianci
vojenskou intervenci s tím, že budou po
užity přiměřené prostředky.
Jaká je realita? Podle Syrské organizace
pro lidská práva, která monitoruje dění
v zemi s využitím sítě místních zdrojů,
zemřelo od ledna letošního roku, kdy
začala turecká ofenziva, několik set civilistů. Při bombardování Afrínu zasáhla
turecká armáda i budovu nemocnice.
Z Afrínu uprchlo dvě stě tisíc lidí. Ve městě
se začaly rabovat obchody, byty a automobily, které Kurdové opustili.
Pokud byly podle turecké strany použity
přiměřené prostředky, proč umírají
nevinní civilisté a desetitisíce dalších se
ocitají bez domova a prostředků? Nesmíme

nečinně přihlížet tomu, když jsou desetitisíce lidí nuceny opustit bezpečné území
v Sýrii, které pro ně bylo útočištěm před
teroristy! Naše země je součástí NATO
i EU. Nemůžeme tudíž tvrdit, že se nás
situace v Afrínu netýká!
Apelujeme na vládu ČR, aby se aktivně
zapojila do diplomatických jednání a aby
se situací v Afrínu neprodleně zabývaly
špičky NATO, EU a OSN. Navrhl jsem projednat situaci v Afrínu na schůzi
Poslanecké sněmovny. Návrh ale ANO,
SPD, KSČM a většina ČSSD zamítly. To ale
nesmí znamenat konec úsilí o vyjádření
jasného NE České republiky k turecké
agresi v severní Sýrii.
Vít Kaňkovský,
poslanec za Vysočinu

Foto: FB Markéta Kutilová

výuky. Aby se umožnila adopce dětí homosexuálními páry. Aby se vytvářel takový systém sociálněprávní ochrany dětí, který
nepreferuje komplexní práci s rodinou
a nerespektuje subsidiární roli státu k záležitostem rodiny. Aby se znevažovala mateřská role ve vztahu ke „kariéře“ atd. V minulé
vládě jsme nehlasovali pro ratifikaci této
Úmluvy – prošla hlasy ČSSD a ANO 2011.
Ani současní poslanci KDU-ČSL tedy nesouhlasí s tím, aby Česko přistoupilo k této
úmluvě.
Ondřej Benešík
poslanec, předseda Výboru
pro evropské záležitosti

KDU-ČSL k útoku
spojenců na Sýrii
V noci z pátku na sobotu 14. dubna
provedly Spojené státy spolu s Velkou
Británií a Francií noční úder na trojici
cílů v Sýrii. Jako důvod této akce
uvedly odvetu za údajný chemický
útok v syrské Dúmě. Státy sdružené
v Severoatlantické alianci, Izrael
a některé arabské země útok podpořily. Proti se vyslovily Rusko a Čínská
lidová republika. Rusko svolalo mimořádné zasedání Rady bezpečnosti
OSN a předložilo zde rezoluci odsuzující úder. Prosadit se ji ale nepodařilo. Spojenci o úderu hovoří jako
o stoprocentně úspěšném a chirurgicky přesném (ostatně USA předem
informovaly Rusko o cílech, které hodlají zasáhnout). Rusko naopak rozšiřovalo falešnou informaci, že syrská
obrana sestřelila 71 ze 105 střel.
KDU-ČSL vydala
toto prohlášení:
„Raketové útoky spojenců považujeme
za silný varovný signál, že používání
chemických zbraní, nota bene proti
civilistům, je nepřijatelné a nebude
tolerováno. Odpovědnost nese Asadův
režim. Vyzýváme proto Ministerstvo
zahraničních věcí, aby mezinárodnímu
společenství nabídlo využití našeho
zastupitelského úřadu v Damašku pro
diplomatické řešení konfliktu i vyšetření válečných zločinů. Varujeme, že
eskalace konfliktu může způsobit další
vlnu migrace do Evropy. Proto se
Evropská unie musí intenzivně podílet
na řešení konfliktu, musí usilovat o stabilitu regionu a situaci podrobně monitorovat.“
(red)
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Když se zvrtne boj proti „nemakačenkům“
Na začátku byl asi dobrý úmysl: lépe
předcházet zneužívání sociálních dávek.
Nedávat „nemakačenkům“ a zneužívačům peníze, nýbrž poukázky, za které se
nedá koupit alkohol či cigarety, ale jen
potřebné zboží. Problém je v tom, že sociální dávky pobírají i senioři a zdravotně
postižení. A pro ně, jak se brzy ukázalo, je
často obtížné už jen vyzvednutí poukázek.
Dále musí najít obchod, kde jim poukázky vezmou, přičemž některé nutné zdravotnické pomůcky za poukázky ani koupit nejde. Podobné je to s výdaji za bydlení. Na Vysočině, která patří k venkovským krajům, navíc senioři musí jet často
spoustu kilometrů do města. Ve vesnickém
obchodě jim totiž poukázky nevezmou.

Kvůli zneužívačům dávek nelze takto
ponižovat osmdesátiletého člověka. Spolu
s kolegy poslanci jsem proto v zákoně
o hmotné nouzi navrhl, ať se poukázky
(minimálně v 35 % objemu dávek) dále
dávají jen těm, kteří si mohou příjem zvýšit prací. A u těch, kdo pracovat nemohou – u postižených, seniorů či lidí v sociálních zařízeních – ponechme původní
způsob výplaty: převod peněz či hotovost.
Věřím, že to zefektivní pomoc potřebným
a přispěje ke zmírnění sociálního napětí.
Vít Kaňkovský,
poslanec, místopředseda Výboru pro
zdravotnictví a člen Výboru
pro sociální politiku

700 ruských zbohatlíků v Británii
Vyhoštěním diplomatů to po pokusu
o vraždu agenta Skripala zřejmě nekončí. Je možné, že Velká Británie odebere víza téměř sedmi stovkám Rusů žijícím v Británii, kteří nečistě zbohatli na
Putinovi.
Do roku 2015 mohli Rusové, kteří přislíbili Spojenému království investice
větší než 2 miliony liber, získat pobytové vízum. Nyní britská vláda v souvislosti

s kauzou Skripal začala zkoumat, zda tím
nedocházelo k praní špinavých peněz,
a nemělo by jim tedy být vízum odebráno. Sluší se podotknout několik věcí.
Souvislost mezi počtem Rusů schopných
investovat nemalé prostředky a původem
těchto peněz nenapadla Brity až teď. Až
nyní ale nejspíš pochopili svůj díl odpovědnosti. Daní Rusové zbohatli díky spolupráci s Putinem a Kreml má nepochybně z těchto nečistých peněz svůj prospěch.

Když se Britové stali součástí pračky na
peníze, Kreml tím nepřímo podporovali. Nemělo by je tudíž překvapit, že Rusko
považuje Británii tak trochu za své vlastní
území, kde si lze dokonce vyřizovat účty
s odpadlými agenty. Odebrání víz Rusům,
kteří ve Velké Británii a potažmo v celé
EU perou špinavé peníze, by vedlo k narušení paradoxní situace, kdy Rusové nečistě v Rusku bohatnou a podporují Putina,
ale žít se jim v Rusku nechce. Využívají
EU jako prostor liberální demokracie, kde
se jim žije pohodlně a lépe než v Rusku.
Lidem se žije příjemně tam, kde prosperuje střední třída. Právě pro ni se vyplatí
stavět divadla, kina a provozovat kavárny či restaurace. Střední třída je nositelem vzdělanosti, tradic a hodnot. Rusko
zemí s takovou střední třídou není.
Druhým paradoxem je to, že ruští zbohatlíci chtějí žít v Evropě, ale podporují režim, který se snaží rozložit liberální
demokracii Západu a evropskou jednotu v EU. Lepší příklad bezcharakterního
chování ve stylu po nás potopa asi nelze
nalézt. A konečně: ruské řádění v Evropě
není jen problémem Spojeného království. Každoroční veřejně dostupná zpráva
Bezpečnostní informační služby a případ
hackera Nikulina ukazují, že je to i náš problém a problém celé EU.
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Pavel Svoboda
europoslanec,
předseda právního
výboru EP

O bzo ry
P ř í lo h a N o v é h o HLA S u
p r o k ř e s ťa ns k o u k u lt u r u a ko n z e r vat i v n í p o l i t i k u

Jaká by měla být naše politika?

2/ 2018

1. část

P ř e d s e d a K D U - Č S L o t e v í r á d i skus i o  d a l š í m s m ě ř o v á n í K D U - Č S L
Nedobrý výsledek v podzimních volbách. Převaha politického marketingu nad obsahově poctivou politikou. Větší vliv
populistických stran a komunistů na českou politiku. To vše a mnohé další jsou výzvy, jimž čelí KDU-ČSL a její členové v českých a moravských městech a obcích. Pavel Bělobrádek sepsal na jaře „odrazový“ text, který chce vyvolat širší odezvu a pohyb myšlenek mezi členy strany. Nový HLAS jej tiskne v příloze Obzory na dvě pokračování.

Základy
Neuškodí si nejdříve zopakovat naše
Programové zásady a cíle (viz § 2 našich
Stanov):
KDU-ČSL je politická strana, jež usiluje
o uplatňování křesťanských a konzervativních hodnot ve společnosti a státu.
KDU-ČSL hájí důstojnost lidské osoby od
početí do přirozené smrti a principy společného dobra, spravedlnosti, subsidiarity a solidarity. Východiska pro řešení
politických problémů nachází KDU-ČSL
v křesťanské sociální etice. KDU-ČSL hájí
rodinu jako společenství muže, ženy a dětí

a považuje ji za základní podmínku života
společnosti a státu. Rodina tu není pro společnost a pro stát, ale společnost a stát tu
jsou pro rodinu.KDU-ČSL prosazuje právní
stát a parlamentní demokracii, ve které
je každý člověk odpovědný za sebe a svou
rodinu, spoluodpovědný za svou obec
a zemi, kde žije. KDU-ČSL klade důraz na
vlastní iniciativu člověka, svobodnou názorovou diskusi, sebeorganizaci společnosti
a široké zapojení občanů do rozhodovacích procesů. KDU-ČSL prosazuje sociálně
tržní hospodářství. Fungování svobodného
trhu je pro KDU-ČSL nemyslitelné bez pevného právního rámce a potřebného ohledu
k těm, kdo zůstávají na okraji společnosti.

Připomenu i odstavce ze staršího dokumentu „Odkud a kam lidovci jdou“:
Jsme křesťanskodemokratická, konzervativní strana položená na křesťanských
hodnotách a principech. Desatero, evangelijní zvěst lásky k druhým a křesťanská sociální nauka jsou východisky našich politických kroků. Nezastupujeme jakoukoli církev či náboženskou společnost. Jsme politickou stranou, nikoli církevním spolkem.
Demokracie je pro nás systémem vlády
občanů prostřednictvím volených zástupců,
nikoli vládou jednotlivců a firem uskutečňovanou prostřednictvím politiků a stran.
Politika je pro nás služba bližním, nikoli
zdroj obohacení některých vyvolených na
úkor ostatních. Odmítáme propojení byznysu a politiky.
Politická strana je pro nás společenstvím
lidí, kteří se dobrovolně a nezištně chtějí
podílet na budování našich obcí, regionů
a této země, kteří usilují o její demokratickou, svobodnou a sociálně soudržnou společnost zachovávající ty nejlepší evropské
tradice křesťanské civilizace a kultury. Jsme
stranou středopravou se silným sociálním
akcentem. V politických řešeních dbáme na
lidskou důstojnost, osobní zodpovědnost,
šetrnost, hospodárnost, subsidiaritu a svobodu, zároveň však solidaritu (mladí se starými, zdraví s nemocnými, bohatí s chudými). Sociální smír považujeme za zásadní
evropskou hodnotu a prevenci sociálních
nepokojů, které v minulém století vedly
k nástupu nacismu a komunismu.
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J a ká m á být politika K DU -ČS L
Chceme společnost, kde platí dané slovo
mezi politiky a voliči, ale i mezi státem
a občanem a mezi lidmi mezi sebou, kde
je vymahatelné právo, před zákonem jsme
si všichni skutečně rovni, kde je chráněna
oběť víc než pachatel, kde lumpové nemají
lehký život a nemohou se beztrestně smát
poctivým a slušným lidem do očí, kde jediným měřítkem kvality života není ekonomika, ale kvalita vztahů, kde existuje sociální soudržnost, kdy chudší nezávidí bohatším a bohatší jsou solidární s chudšími, kde
se lajdák a lenoch nemá lépe než pracující
nebo nemocný, kde úspěšný neznamená jen
bohatý, ale prospěšný druhým. Úspěšný je
pro nás tak i ten, kdo vychová děti ve slušné
a poctivé občany.
Odmítáme privatizaci veřejného života
a služeb, zohledňování pouze ekonomických pohledů. Chceme stát, který nebere
občanům peníze proto, aby se o obyvatele
postaral, ale proto, aby lidem umožnil se
co nejlépe postarat o sebe i o bližní vlastními silami. Stát, který podporuje občanskou společnost – církve, občanská sdružení, komory, profesní svazy, které lépe
a levněji umějí pomoci svým členům i bližním. Nechceme individualistické sobectví
ani kolektivistickou závist a nezodpovědnost. Jde nám o obecné blaho společnosti
jako celku.
Tolik krátké opakování. Kdo jsme, víme.
Tyto základy by měl každý znát a promítat je do naší každodenní politické i soukromé aktivity. Z reakcí našich členů se mi
zdá, že jsou nějakým způsobem znejistěni.
Ptají se: Jak má strana pokračovat dál?
O které voliče stojíme a bojujeme? Jak je
oslovíme? Máme bojovat zejména o katolického křesťana, důchodce, městského
liberála, prvovoliče? Co máme prosazovat prioritně? Jaká témata s námi mají být
spojována? Jak se prosadit v konkurenci
dalších osmi stran ve sněmovně, když
s mnohými se programově překrýváme
a mnohé nám kradou témata i voliče? Co
dělat s novými fenomény bezhodnotové
populistické a cynické politiky, s dobou
podvodných a záměrně falešných zpráv,
šířených i našimi členy (hoaxy, fakenews)? Jak se přizpůsobit převládajícímu
politickému stylu, plnému lží, sprostoty,
hulvátství, manipulací a ztráty jakéhokoli studu u konkurence? Jak se prosadit
mediálně v době, kdy lidé nevěří televizi
a novinám, ale internetu? Kdy pravda je
jednou z možných variant skutečnosti?
Kdy média ovládají podnikatelé a veřejnoprávní média jsou pod obrovským tlakem? Jak se dostat do veřejného prostoru

II

Stavíme naši politiku na židovsko-křesťanských základech.
Většina ctností, jichž se držíme, je nejen křesťanská,
ale i univerzální.

a nepoužívat zjednodušující a zavádějící
stanoviska kvůli klipovitému stylu médií?
To vše jsou relevantní otázky, na které je
třeba si odpovědět, které je třeba neustále
promýšlet a přehodnocovat. Zkrátka mít
ruku na tepu doby, aniž bychom ztráceli
výše uvedené hodnoty a charakter.
Zamyslím se nad třemi základními tématy
typickými pro tradiční politickou stranu.
Jde o triádu hodnoty à politický program
à konkrétní politická řešení. Na závěr se
zmíním o roli osobností a o personifikaci
politiky jako zvláštním fenoménu.

Hodnoty
Jaké hodnoty reprezentuje KDU-ČSL? Jistě
evropské. Marek Orko Vácha říká, že to je
Desatero. Pro nás to jsou bezpochyby křesťanské hodnoty, chcete-li – ctnosti. Jenže
Evropané se na úrovni národních států
svých hodnot částečně vzdávají a popírají je. Bez přispění EU často i v Česku.
Nikdo z Bruselu nás třeba nenutil, aby
ČSSD a ANO schválily novou vládní koncepci rodinné politiky, která odmítá podporu manželství, protože by to byla diskriminace ostatních forem soužití, jež jsou si
prý s manželstvím rovny.
My víme, co jsou evropské hodnoty a že
jsou správné. Mnozí o nich mluví – ale
umíme aspoň některé vyjmenovat? Víra,
naděje, láska. Spravedlnost, moudrost,
statečnost. Milosrdenství, odpouštění,
pokora, obětování se. Soucit, radost, tolerance. Mírnost, pokoj, trpělivost, laskavost, věrnost, vytrvalost, tichost, sebe
ovládání. Zodpovědnost, důvěra, solidarita. Skromnost, uměřenost, svoboda,
vlídnost, sounáležitost, velkorysost a otevřenost. Z toho všeho vycházejí občanská
rovnost a emancipace člověka, sociální
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spravedlnost a solidarita, ochrana života
od početí po přirozenou smrt, ochota
k oběti za druhé a pro druhé nebo svoboda
svědomí a náboženského přesvědčení. Jak
řekl Franz König: „Člověk nesmí umírat
lidskýma rukama, ale na lidských rukou.“
Křesťanství jako takové je duchovní cesta,
nikdy nekončící hledání a konfrontace se
sebou samým a svojí nedokonalostí. Není
to ideologie. Na to musíme stále myslet – jinak popřeme křesťanství i politiku. Křesťanská politika podle mnohých
neexistuje, křesťanskodemokratická je
však realitou. Je to služba těch, kdo se přes
své chyby a selhání snaží tyto hodnoty žít,
hájit a vlastním životem o nich svědčit.
Samozřejmě i prosazovat. S jedinou výjimkou, a tou je víra. Ta není každému dána.
Ale ostatní ctnosti, spolu se 4.–10. přikázáním můžeme směle označit za hodnoty
nejen křesťanské, ale univerzální. Jak to
řekl velký konzervativec, poslední guvernér Hong-Kongu a bývalý eurokomisař
Chris Patten? „Nebude snadné obnovit
skutečné rodinné hodnoty v podobě spořivosti, šetrnosti, zodpovědnosti a spravedlivé odměny za práci.“
Jan Sokol jako kdyby k tomu dodával:
„Z křesťanských ideálů vyrostl ideál lidské rovnosti i bratrství, a když se od
těchto kořenů ve Francouzské revoluci
oddělil, vypukl jakobínský teror a fanatismus rovnosti. Když se od těchto kořenů
oddělil ideál solidarity, začali lidé věřit
na třídní boj. A když zapomněli na Boží
stvoření, začali věřit na rasismus.“ Lidé
sobečtí, nenávistní, závistiví, podlí, zlí
a prolhaní, kteří ponižují druhé, nectí
lidskou důstojnost a jedinečnost každé
lidské osoby, nemohou být křesťanskými
demokraty. Moudře pravil jezuita Pavel
Ambros: „Právě sobectví se v praxi jeví

Jaká má být politika KD U- Č SL
jako zásadní důvod současného rozdělení
lidstva.“ V této souvislosti je třeba se zmínit o přístupu k islámu. O tom více dále.

Politický program
I uvnitř strany v současnosti zažíváme rozpory jako celá společnost. Definujme si
a vyjasněme alespoň ty základní:
1. Levice x pravice
2. Evropská unie x Rusko
3. Imigrace a islám x křesťanství
a bezpečnost
4. Pražská kavárna x Zeman, Babiš
a Okamura

1. Levice x pravice
Dělení na levici a pravici v klasické podobě
postupně ztrácí na významu. Těžké ztráty
sociálních demokratů v celé Evropě ukazují, že jasně levicová témata jsou v mnohém vyčerpána. Respektive dávno nejsou
doménou levice – ostatní strany je převzaly
a přizpůsobily si je. Rovnoprávnost mužů
a žen, zákoník práce, sociální a zdravotní
zabezpečení a mnohá další témata jsou
v rámci liberální demokracie a sociálního
státu v zásadě vyřešena; co dořešeno není,
jsou pouze parametry. A tak levici zbývají
okrajové záležitosti jako práva sexuálních
menšin, genderismus nebo ideologický boj
proti konzervativním hodnotám. Voliče
sociálním demokratům přebírají nesystémové a bezhodnotové populistické strany,
většinou s charismatickými lídry.
Pravice si zachovává jistý potenciál díky
boji za snížení daní a byrokracie, centralismu, za osobní svobodu a menší míru
přerozdělování. Pravice říká, že chce redukovat sociální stát, ale v praxi se její řešení
od levicových radikálně neliší.

Politika konzervativních stran, k nimž se
hlásí i KDU-ČSL, nevytrhává výše zmíněné
jednotlivé hodnoty z kontextu obecného
blaha. Tím se liší od levice i pravice. Oproti
kolektivistické levici a jejímu socialismu
prosazujeme solidaritu, která vychází
ze sociální nauky církve. Jak napsal Jan
Pavel Veliký v encyklice Centesimus
annus, „sociální stát, který přímo zasahuje
a olupuje společnost o její odpovědnost,
způsobuje ztrátu lidské energie a přebujelost státních aparátů. Ty pak ovládá
více byrokratická logika než snaha sloužit
občanům. Ruku v ruce s tím jde nesmírné
zvyšování výdajů.“
Chceme solidaritu, ne socialismus. Je pro
nás zásadní sociální smír, který je prevencí extremismu. Jak dnes vidíme, sociální napětí ve společnostech euroatlantického prostoru vede k nedůvěře ve společenský systém, stát a demokracii. Mnoho
občanů jasně cítí, že se rozevírají nůžky
ve společnosti: mezi venkovem a velkými městy, mezi bohatými a chudými,
mezi mladými a seniory. Je to důsledek
nezvládnuté, neřízené globalizace a deregulace, kdy se oprávněně mnozí občané
cítí jako ti, kteří z těchto trendů netěží.
Přes nárůst životní úrovně rozdíly zůstávají a v mnohém se i zvětšují. Lidé to tak
cítí i u nás, přestože jsme země, kde panují
jedny z nejnižších sociálních rozdílů.
Lidé s vysokými příjmy, kteří vše podřizují
kariéře a mají kvalitní vzdělání, se stěhují
do velkých center. Střední třída se vytrácí
a základna chudších, zejména z venkova,
s nižším vzděláním zůstává. Právě oslabování relativně vzdělané a relativně bohaté
střední třídy je zásadním destabilizujícím
faktorem. Souvisí to s tím, jak dokážou
lidé reagovat na prudké změny ve světě.

Klasické dělení na levici a pravici ztrácí na významu.
Velkým tématem zůstává důstojné postavení člověka v práci
a požadavky na jeho kvalifikaci.

Mnozí nemohou být tak pružní, jak doba
vyžaduje. Je pro ně například neřešitelné
sehnat bydlení. I pro ně je přesto třeba
zajistit spokojenost a solidní životní úroveň, včetně kvalitních služeb, tak aby se
venkov a okrajové části republiky nevylidňovaly a nestaly se skanzenem bez
budoucnosti.
Zatímco v Německu společnost svým
rozvrstvením připomíná jablko, v Česku
vypadá jako hruška. Většina našich lidí
patří do nižších příjmových kategorií,
ale tuto skutečnost jim nevyvažuje kvalita služeb. Bohatší střední třídy je málo
a bohatých je stejně jako v Německu.
A  tak ztráta společenské soudržnosti
a neřízená globalizace vedou ke snaze
změnit systém, bojovat proti „mainstrea
mu“ a centru. Z toho nemá výhodu a prospěch nikdo, kromě populistů a extrémistů, kteří jsou schopni lidem slíbit
všechno. Nabízejí srozumitelná témata,
falešná a nerealistická řešení a společného kolektivního nepřítele – obětního
beránka, který může za všechno (Židé,
koaliční partneři, zednáři, církev, muslimové, Němci…). Jsou to cynici, jimž
jde jen o uchvácení moci, bez skutečných
vizí a hodnot.
Konzervativní, křesťanskodemokratická
politika ctí osobní svobodu jednotlivce,
ale jen ve spojení s osobní zodpovědností
za život svůj i své rodiny, ale i obce a státu.
Není pravé svobody bez zodpovědnosti.
Svoboda neznamená, že si každý dělá,
co chce, bez ohledu na druhé. „Svoboda
není individualismus či sobectví a nelze ji
zaměňovat za libovůli,“ říká P. Štica, „přiznání svobody sobě samému znamená
chtít také svobodu toho druhého – přiznávat mu tutéž svobodu, kterou bychom
chtěli, aby ostatní zaručovali nám.“ Proto
zastáváme princip zodpovědné solidarity
a zodpovědné svobody, nikoli socialismus,
libertarianismus či anarchii.
I  když pravolevé dělení pomalu a jistě
míří do učebnic jako relikt minulosti,
přesto se definujeme jako středová, případně středopravicová strana se silným sociálním akcentem. V tom máme
blízko k bavorské Křesťanskosociální unii
(CSU). Tím, že klademe důraz na sociální témata a zároveň ctíme důstojnost
každého jedince, můžeme oslovit ty, kteří
dříve volili ČSSD a nyní se ze zoufalství
své životní situace přidávají k novým
protestních hnutím. Jenže ty jim žádný
pocit důstojnosti a respektu ke každé lidské bytosti nabídnout nemohou. Nejsme
ani socialisté chodící do kostela, ani odeesáci chodící do kostela. Nejsme pro
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J a ká m á být politika K DU -ČS L
jednu sociální skupinu, jednu věkovou
kategorii, ale jde nám o každého jednotlivce jako o obraz Boží, o společnost jako
celek. Neštveme jednotlivé skupiny proti
sobě, abychom těžili z jejich konfliktu,
ale hledáme dohodu, smír a kompromis.
Nepřekračujeme přitom základní hodnoty.
Jak říká Jan Sokol, kompromis neznamená rezignaci na hodnoty, ale možnost dohody. Jsme si ale vědomi, že ohýbat stromek lze jen do určité míry, jinak
ho zlomíme. Jsme stranou pro všechny,
kteří naše hodnoty akceptují a považují je
za nezbytný základ dlouhodobé stability
a prosperity celé společnosti.

Bytostným zájmem Ruska je rozpad Evropské unie.
Ne jedna spolupracující Evropa, ale více „figurek“,
tu větších, tu menších.

2. Evropská unie x Rusko
Evropská unie je politický a hodnotový projekt s ekonomickými a sociálními nástroji.
Zakládali ji křesťanští demokraté, kteří
chtěli usmířit Němce a Francouze a spoutat Německo, aby už díky své dominanci
nemělo ambici rozpoutat válku. V neposlední řadě chtěli zvýšit prosperitu celé
Evropy. Ukázalo se totiž, že solidarita a snižování ekonomických rozdílů mezi jednotlivými státy může zabránit válkám, včetně
obchodních. Byla to i reakce na hrozbu
komunismu a později výzvy globalizace.
Mimochodně s evropskou integrací probíhaly liberalizační tendence, došlo k rozvolnění tradičních vztahů v rodině. To vše
vyústilo v to, že bez vlivu EU (dříve EHS,
ES) v národních státech dochází k postupnému vytlačování křesťanství i jeho hodnot
do menšinových pozic.
Vliv změn v jednotlivých státech se pochopitelně odrazil i v politice jednotlivých
zemí a přeneseně i v EU. Příčinou změn
tedy nebyla EU, ta je naopak odrazem
situace v národních členských státech. Už
počátkem devadesátých let tehdejší předseda Evropské komise socialista J. Delors
upozorňoval na to, že pokud se nerozproudí duchovní rozměr utváření evropského společenství, stěží se celý projekt
zdaří (J. Šebek).
I  když je Česko považováno za jednu
z nábožensky nejvlažnějších a nejliberálnějších zemí, přesto mnozí cítí v EU
nebezpečí. Jako protiklad kladou někteří
Rusko, v němž je křesťanství de facto státem podporované náboženství. V Rusku
ale žije i silná muslimská menšina (až 20
milionů lidí), o čemž se příliš nemluví.
Každopádně, spojení pravoslavné církve
a Putinova režimu připomíná spíše propojení trůnu a oltáře a je v protikladu k principu „co je císařovo císaři a co je Božího
Bohu.“ Navíc je zde evidentní snaha zneužití církve k zájmům vládnoucích elit.

IV

Země, ve které je nejvyšší potratovost
a rozvodovost, epidemie AIDS a alkoholismu, nízká porodnost, země, v níž
se vládnoucí moc snaží církev „ochočit“,
taková země nemůže být vzorem pro křesťanské demokraty.
Nemělo by nám být vzorem spíše Polsko,
kde byli křesťané ve 20. století silnou opoziční skupinou v době nesvobody a církev se stala součástí národní identity?
Zaznívá od Putina, bývalého důstojníka
KGB, upřímná podpora církve? Není cennější pro církve svoboda slova a konkurence liberálního okolí než „plné mísy
Egypta“ a podvolení se světské moci? To
si musíme vyjasnit. J. Zajíc říká: Pokud má
někdo obavu o ztrátu „křesťanských hodnot“, pak mu to žádný „někdo“ nezajistí.
Musí začít u sebe.
Rozpad EU je bytostným zájmem Ruska,
které by nás rádo opět vidělo ve své sféře
vlivu, kde agenti StB jsou ve významných
ústavních funkcích a mnozí vzpomínají na
ochranu velkého SSSR. Jsme v hybridní
válce plné podvržených zpráv a lží. Než být
opět satelitem velkého bratra, pak bojujme
uvnitř EU o své národní zájmy. Neexistuje
zlý Brusel. My máme své volené zástupce
v Evropském parlamentu, Evropské radě
i v Radách ministrů. Eurokomisařku nominovala vláda, musel s ní souhlasit Evropský
parlament a Evropská rada. 507 milionů
obyvatel EU má na hlavu mnohem méně
úředníků než ČR.
Společně s NATO je pro nás Evropská unie
i bezpečnostním společenstvím. O migraci pojednám níže. Naším národním
zájmem je být nejen členskou zemí EU,
ale být daleko aktivnější a její další směřování skutečně ovlivňovat. Použiji parafrází citátu TGM o demokracii: „Má-li EU
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nedostatky, odstraňme její nedostatky,
nikoli EU.“ KDU-ČSL je zároveň patriotickou konzervativní stranou, která brání
naši kulturu. Nepřijímáme ani autoritářství, ani bezbřehý liberalismus, protože
rozvolňuje tradiční rodinné hodnoty.
Dovolím si zde citovat papeže Františka:
„EU není ve svém jádru byrokratickým
kolosem, ale svými dějinami i původními
ideály je nositelkou křesťanského étosu,
solidarity a otevřenosti. Jen je třeba tyto
ideály, ve světě tak vzácné, znovu objevit
a nebát se nových syntéz.“ „Je životem,
způsobem pojímání člověka na základě
jeho transcendentální a nezcizitelné
důstojnosti.“ „Prvním elementem evropské vitality je solidarita.“ „Evropa opět
nalezne naději, když člověk bude v centru
a srdci jejích institucí.“ „Dnešní EU potřebuje opětovně odhalit smysl toho, že je
především společenstvím lidí a národů, jež
si uvědomuje, že celek je víc než část a je
také víc než pouhý součet částí“ (Evangelii
gaudium, č. 235), a že je tudíž „třeba stále
rozšiřovat naše zorné pole, abychom rozpoznali větší dobro, které prospěje nám
všem.“ „Evropa opět nalezne naději v solidaritě, která je zároveň tím nejúčinnějším lékem na populismy dnešní doby.“
„Problematika migrace vyvolává mnohem
hlubší otázku, která je především kulturní.
Jakou kulturu dnes Evropa nabízí? Strach,
který často pociťujeme, totiž nejzásadněji
zapříčinila ztráta ideálů. Bez perspektivy pravých ideálů nás nakonec ovládne
obava, že nás druhý člověk vytrhne z ustálených zvyklostí, připraví nás o dosažený
komfort či jinak zpochybní náš životní styl,
častokrát tvořený jenom hmotným blahobytem.“
Dokončení příště.

v o l b y d o s e n át u

„Mám náš kraj pod kůží“
Senát je místo, kde se pomáhá lidem i obcím
a kde se hájí demokratické hodnoty
Prvním lidoveckým želízkem v ohni
letošních voleb je v senátním obvodě
č. 78 (Zlín) Michaela Blahová. Radní
Zlínského kraje pro sociální oblast bojuje
v doplňovacích volbách 18. a 19. května
o místo po Františku Čubovi.
Proč kandidujete do Senátu?
Chci být aktivní a prospěšná pro lidi,
obce a firmy z našeho regionu. Celý
život se snažím pomáhat těm, kdo si
sami pomoci nemohou nebo si pomoc
zaslouží. Pracovala jsem v sociálních službách, v Charitě Zlín jako vedoucí střediska
Domovinka nebo jako dobrovolník v klubu
maminek apod. Díky ekonomickému vzdělání dobře vím, že k solidaritě patří zodpovědnost. Velmi si vážím pracovitých lidí,
kteří se řádně starají o své děti, rodiče,
nemocné a o své okolí.
Proč vás mají lidé volit?
Za prvé: jsem tady doma. Celý můj osobní
i profesní život je spojen s tímto regionem.
Narodila jsem se ve Zlíně. Pracovat jsem
začala na konci osmdesátých let v JZD
Slušovice. Mám tento kraj a lidi, kteří
v něm žijí, pod kůží. Za druhé: chci prosadit konkrétní zlepšení našeho sociálního
systému. Například daňové zvýhodnění

Michaela Blahová se narodila
před 48 lety ve Zlíně, je vdaná, má
čtyři děti. Prosazuje daňový bonus
50 000 Kč pro pracující rodiče při
narození prvního dítěte a 100 000 Kč
při narození druhého a dalšího dítěte.
Bojuje za kvalitní a dostupnou zdravotní a sociální péči i v menších obcích
regionu.

osob pečujících o své blízké. Za třetí: jsem
pracovitá, energická, a když něco dělám,
vždycky na plný plyn. Nebudu senátorkou
jen do počtu. Senát nesmí být odkladištěm
pro vysloužilé politiky, ale místem, kde se
aktivně bojuje za práva lidí, pomáhá obcím
a místním firmám. A hájí se zde demokratické hodnoty našeho státu.
Jaké konkrétní cíle máte?
Chci prosadit víceleté financování sociálních služeb, aby poskytovatelé i klienti
mohli lépe plánovat svou budoucnost.
Dále daňové zvýhodnění při spolufinancování osob pečujících o blízkého člena
rodiny prostřednictvím registrované sociální služby (v částce do 50 000 Kč ročně).
Mým třetím cílem je finanční podpora obcí
a měst při výstavbě startovacích bytů pro
mladé rodiny.
V čem spočívá síla vašeho kraje?
V soudržnosti a dodržování tradic.
Tradiční rodina není mrtvá! Jsme krajem
s nejnižším počtem rozvodů a zvyšuje se
nám počet uzavíraných sňatků. Je tu nádherná příroda, památky i odkaz podnikatele Tomáše Bati.
Jaký máte názor na migraci? Hrozí
Evropě islamizace?
Islamizaci Evropy bychom myslím vůbec
neřešili, kdybychom důrazně ctili naše
křesťanské kořeny. Když je národ neukotvený, vzniká prostor pro šíření jiných ideo
logií. Migrace nemůže fungovat bez pravidel. Nemůžeme zvát a zároveň nenastavit pevné mantinely. Ovšem pokud žádají
o azyl lidé, kteří jsou skutečně pronásledováni a jejichž rodinám hrozí smrt, je
třeba, po splnění všech zákonných podmínek, poskytnout azyl (čínští křesťané).
Jinak je nejúčinnější pomoc přímo v dané
kultuře na daném místě.
Čeho si v životě nejvíce vážíte?
Rodiny a daru víry. Rodina je odnepaměti základní buňkou společnosti a většina lidí to takto vnímá. Přesto v péči
o rodinu máme v naší zemi velké rezervy.
Podporuji dostupné startovací byty pro
mladé a neúplné rodiny a vhodné prostředí pro domácí péči o nemocné a seniory. Naše společnost stárne a stále více lidí

Michaela
Blahová
do Senátu!
bude potřebovat péči. Na to vše se musíme
připravit. Pro společnost je nejvhodnější
využít rodinu. Bude-li stát rodinám pomáhat, můžeme tyto problémy zvládnout
mnohem lépe.

Význam Senátu
Přímo úměrně útokům na horní komoru
Parlamentu se ukazuje prozíravost
tvůrců Ústavy, když zakotvili Senát jako
pojistku demokratického způsobu vlády.
Hnutí ANO stále hovoří o tom, že máme
být vděční „za drobky spadlé ze stolu“
a nemáme jim moc komplikovat vládnutí. Hovoří o rychlé potřebě ústavních
změn (obecné referendum, přímá volba
starostů aj.) a zapomíná, že to vše musí
ústavní většinou schválit i Senát. Jenže
zde, naštěstí, na rozdíl od Poslanecké
sněmovny panuje daleko větší respekt
k demokratickým principům a k Ústavě
jako základnímu zákonu
státu. O to větší odpovědnost máme v podzimních senátních volbách. Nezapomínejme
na to!
Marek Výborný, poslanec,
člen Ústavně právního výboru

Předseda kandiduje
do Senátu
V březnu a dubnu představila KDU-ČSL
kandidáty do podzimních senátních
voleb. V první vlně byli představeni mj.
předseda strany Pavel Bělobrádek (obvod
č. 47 – Náchod) a exministr kultury Daniel
Herman (č. 44 – Chrudim). Obhajobu
ohlásili i tři stávající senátoři: Jiří Čunek
(č. 77 – Vsetín), Zdeněk Brož (č. 65 –
Šumperk) a Patrik Kunčar (č. 80 – Zlín).
V druhé vlně se objevili Jan Borgula (č. 41 –
Benešov), Marie Dudíková (č. 53 – Třebíč),
Richard Zemánek (č. 56 – Břeclav), Jan
Špilar (č. 59 – Brno-město) a Jaroslav
Fidrmuc (č. 62 – Prostějov).Hodně štěstí
při přípravě i při volebním boji!
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Šárka Jelínková na setkání
s nejstarší obyvatelkou
Bystřice pod Hostýnem.

Jelínková: Podporujeme péči
v domácím prostředí
Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislých podporuje zvýšení příspěvku na péči pro osoby ve čtvrtém stupni závislosti – a to na 19 200 Kč. Dnes stát přispívá na péči pro plně závislé osoby 13 200 korunami.
Změna se má podle KDU-ČSL týkat jen péče v domácím prostředí. Prosadit ji lidovci chtějí v rámci zákona o sociálních službách. „Naše strana dlouhodobě podporuje péči v domácím prostředí. Vidíme dvě věci. Za prvé, k pobytu doma musí být motivován ten, kdo potřebuje pomoc okolí. A za druhé, když se někdo rozhodne postarat se o svého příbuzného, je to doslova práce na plný úvazek. Logicky proto chceme zvýšit daný příspěvek,“
komentuje návrh senátorka Šárka Jelínková.
„Domácí péče je pro ty, kdo pomoc potřebují, rozhodně lepší.
Lidé zůstávají ve svém prostředí a nedochází k zpřetrhání rodinných vazeb,“ přidává další argumenty Jelínková. KDU-ČSL chce
proto navázat zvýšení příspěvku právě na domácí péči. Případně by z něj bylo možno hradit terénní sociální služby. V současnosti zákon rozlišuje závislost do čtyř stupňů. Změna navržená
KDU-ČSL se týká posledního, tj. čtvrtého stupně, jenž je označován jako úplná závislost. „Zvýšení příspěvku o 6 000 Kč měsíčně pomůže rodinám zvládnout nelehkou situaci. Pro stát je toto
opatření mnohem výhodnější než stavba a provoz nových zařízení pro ty, kdo se neobejdou bez pomoci,“ uzavírá Jelínková. 

Spravedlivější odměňování žen
V průměrných mzdách žen a mužů přetrvávají velké rozdíly. Průměrný rozdíl ve mzdách mezi ženami a muži dělá v zemích EU 16 %, v ČR pak 22 %.
Mezi členskými státy EU jsme druzí nejhorší: za
Estonskem. Jak chce tento stav zlepšit KDU-ČSL?
Příčiny nerovnosti
„Skutečně dobrá opatření pomáhají najít rovnováhu mezi profesním a soukromým životem žen. Jde například o podporu zkrácených pracovních úvazků, flexibilní pracovní dobu, možnost pracovat z domova (částečný home office). Ženy by také měly mít možnost vzít si pracovní volno z rodinných důvodů. Musíme o všech
těchto problémech diskutovat, odhalovat nerovnosti a stereotypy a upozorňovat na rozdíly v odměňování žen a mužů,“ říká senátorka Šárka Jelínková.
Rozdíl v odměňování žen a mužů lze částečně vysvětlit oborovou segregací – muži pracují v lépe placených oborech. Jde ale
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o to, že více než 2/3 zmiňovaného rozdílu žádné vysvětlení nemá
a to může svědčit o potenciálně významné předpojatosti. „To vše
vynikne zvlášť tehdy, když se na tuto situaci podíváme z pohledu kvality života žen v produktivním i důchodovém věku. Nerovnost v odměňování má na kvalitu života žen zásadní dopady.
Samoživitelky a mnohé ženy v důchodovém věku, jež z jakéhokoli důvodu nemají životního partnera, se velmi často pohybují těsně nad hranicí životního minima,“ komentuje znepokojující fakt senátorka Jelínková.
Specifická životní dráha žen
Rozdílné platy žen a mužů jsou horkým tématem pro celou EU.
Proto Evropská komise 20. listopadu 2017 přijala „Akční plán
EU na léta 2017–2019: boj proti rozdílům v odměňování žen
a mužů“. Jeho cílem je odstraňovat nerovné odměňování žen
a mužů. Akční plán reaguje na přetrvávající velké rozdíly v průměrných mzdách žen a mužů a jen velmi pozvolné snižování tohoto rozdílu. Nutno podotknout, že přestože členské státy EU některá doporučení akčního plánu uvedly do života, k odstraňování nerovného odměňování nedochází.
A jak to vidí Šárka Jelínková? „Ženy jsou za svou práci stále hodnoceny méně. Můžeme mluvit o netransparentním zveřejňování
platů zaměstnanců a zaměstnankyň. Jde ale také o to, že ženy
opouštějí trh práce, aby se postaraly o děti a závislé členy rodiny. A aby mohly zvládat své rodinné povinnosti, přijímají pak
méně kvalifikované pozice. Hodně žen také pracuje v odvětvích,
jež jsou ohodnoceny méně – to platí ve všech členských státech
EU, včetně Česka. V KDU-ČSL budeme dál hledat ten pravý recept na to, jak se s výrazně rozdílným odměňováním vypořádat.“
(www.kdu.cz; red)

Kantor: Bezpečnější a lepší
péče o těhotné
Na problematiku porodů v domácnosti, porodních domů atd.
neexistuje delší dobu jednotný pohled. Tři profesní organizace, které u nás působí, nemají soulad mezi sebou navzájem ani
ve vztahu k autoritám z oboru porodnictví a pediatrie. Co na to
říká senátor Lumír Kantor, který se třicet let ve Fakultní nemocnici v Olomouci věnuje péči o novorozence?
Přeje si, aby se znovu obnovila důvěra v porodní asistentky a aby
zájem o co nejlepší péči o rodící ženu a narozené dítě byl posta-

n a š i s e n át o ř i

ven na pravidlech a na vzájemné důvěře žen, porodních asistentek i lékařů. Péče o těhotné musí být odborně na výši a bezpečná pro všechny – tedy i pro samotné porodní asistentky. „S kolegyněmi porodními asistentkami a s kolegy lékaři jsme začali intenzivně pracovat na vzniku České komory porodních asistentek. V této komoře a ve spolupráci s lékaři by mj. vznikaly bezpečné postupy, bylo by zajištěno jednotné vzdělávání a statisti-

Víchernice – parádnice!
Koňské povozy zmizely z našich cest už dávno.
Vzácností naší doby se staly
i babičky v kroji, jež ho nosily každý den, a ne pouze
o svátcích, folklorních slavnostech a hodech... Říká se
jim „víchernice“, což v nářečí znamená „velké parádnice“. Jihomoravská komunitní nadace Víchernice pod záštitou senátorky
Senátorka Anička Hubáčková
Aničky Hubáčkové vystavos předsedou senátorského klubu
vala v Senátu od 20. března
Petrem Šilarem.
fotografie těchto stařenek
od renomované fotografky
Liby Taylorové. Paní Taylorová jezdila od října 2016 na jižní Moravu, aby zachytila poslední ženy, které si oblékají tradiční lidový oděv jako své běžné denní oblečení. Světoběžnice, jež předtím dokumentovala africké hladomory a humanitární katastrofy, zde zažila mnohá rozčarování, ale pro své „modelky“ měla jen
slova obdivu. Výstavu jejích fotografií je možné zhlédnout v Národopisném muzeu NM v Praze do 30. června 2018.
(annahubackova.cz, red)

ka. Ministerstvo zdravotnictví by mělo partnera pro vydávání pokynů a doporučení. Zvýšila by se opět prestiž tohoto výjimečného povolání. Ke vzniku komory mohu přispět jako senátor. Jako
zákonodárce mohu předkládat návrhy zákonů,“ prohlásil Lumír
Kantor. Prozatím probíhají jednání nad jednotlivými paragrafy.
Cílem je dostat porodní asistenci na úroveň rozvinutých států.
Další debata v Senátu je plánována na 22. května.

ka a Luhačovicka. Chceme tedy dlouhodobě, aby byla trať elektrifikována a modernizována. Kromě ekologického přínosu by
se zlepšilo napojení na páteřní železniční trasy, které již elektrifikovány dávno jsou. Odpadla by nutnost přepřahat lokomotivy, zkrátila by se doba cestování a zvýšil by se jeho komfort.
Protože se v celé věci mnoho let nic moc nedělo, vydal jsem se
spolu se starosty měst podél Vlárské dráhy na dubnové jednání
do Luhačovic. Se zástupci ministerstva dopravy, SŽDC, Zlínského
kraje, Českých drah a Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě jsme probrali, jaké jsou možnosti zlepšit stávající stav. Ministerstvo dopravy prezentovalo zadání další studie
proveditelnosti podle nové metodiky, která posoudí modernizaci
a elektrifikaci trati po celé její délce, včetně možnosti vyšší rychlosti v některých úsecích. Snad se tedy konečně blýská na lepší časy a za pár let se i u nás dočkáme moderního a rychlého cestování vlakem. Investice v řádu
desítek miliard korun vyžaduje spolupráci všech
zainteresovaných. Vytvořili jsme proto pracovní
skupinu s názvem „Slovácká železnice“, která se
bude několikrát do roka scházet, přípravu projektu bude aktivně urychlovat a posouvat.
Patrik Kunčar
senátor Parlamentu ČR za obvod č. 80 – Zlín

Za lepší železnici na Slovácku
Víc než polovinou mého senátního obvodu prochází železniční trať, známá jako Vlárská dráha, kdysi důležitá spojnice se
Slovenskem na trase Brno – Trenčianska Teplá. I když po roce
1990 intenzita dopravy na Slovensko výrazně poklesla, hraje
tato železnice dodnes významnou roli v dopravní obslužnosti Uherskobrodska, Bojkovska, Slavičínska, Brumovska-Bylnic-

Horská: Dítě nesmí být rukojmí
Téměř každé druhé manželství končí v ČR rozvodem. Svědky
více než poloviny rozvodů jsou nezletilé děti, jež se často stávají oběťmi konfliktu mezi rodiči. Aby se odluka partnerů neproměnila v nekonečnou tahanici o dítě, začíná se u nás po vzoru
německé praxe zavádět tzv. Cochemský model.
Jak Cochemský model konkrétně funguje? Jaké zkušenosti mají
v Chrudimi a v Novém Jičíně? V čem přesně spočívá přínos této
praxe? Na to vše odpovídal 2. března v pardubickém Sále Jana
Kašpara seminář pořádaný 1. místopředsedkyní Senátu Miluší Horskou. Ta je podporovatelkou zavádění Cochemské praxe do českého prostředí. Plný sál byl důkazem živého zájmu
těch, kdo chtějí změnit neblahou praxi českých rozvodů – boj

o děti. Spolupořadatelem byl i radní Pardubického kraje pro
sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.
V čem spočívá přínos Cochemského modelu? „Hlavně v koordinaci vstupů jednotlivých profesí do řešení rodičovského konfliktu: spolupráce soudu, orgánů sociálně právní ochrany dětí a dalších. Výsledkem je kratší opatrovnické řízení, delší životnost dohod, kompetentnější rodiče, kteří zvládnou vyřešit problém bez
soudu a nezraní přitom citově i jinak své děti,“ shrnula Markéta
Nováková ze spolku Cochem. Akce se zúčastnili odborníci z celého Pardubického kraje: sociální pracovníci, pracovníci OSPODu,
ředitelé neziskovek, psychologové, advokáti, soudní znalci i soudci. Zkušenosti s aplikací „cochemských postupů“ představili předsedkyně Okresního soudu v Chrudimi Soňa Soukupová a ředitel Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí Zdeněk Kapitán.
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lidovecká mládež

Nebýt sebestřední
a sloužit druhým
Sjezd Mladých lidovců pot vrdil jejich
odhodlání zapojovat se do veřejného života

Pavel Fischer se na
sjezdu Mladých lidovců
cítil velmi dobře.

O víkendu 24.–25. února proběhl v Brně
sjezd spolku Mladých lidovců. Na jeho
začátku uctili delegáti minutou ticha
oběti komunismu, vyslechli si významné domácí a zahraniční hosty, zvolili
si nové vedení a absolvovali seminář
o bezpečnosti v EU.
„Každý měl dostatečný prostor k vyjádření názoru na aktuální politickou situaci i na budoucí směřování spolku,“ zhodnotil sjezd znovuzvolený předseda Filip
Chvátal. Mladí lidovci se podle něj chtějí
více zapojovat do veřejného života. „Díky
semináři o bezpečnosti v EU s europoslancem Zdechovským jsme získali větší povědomí o připravovaném návrhu Dublinu
IV,“ ocenil vzdělávací blok Radovan Gaudyn, 1. místopředseda spolku.

Proč uspěl Kurz
Rakouští lidovci dokázali, že konzervativní program prezentovaný se sebedůvěrou
a bez iracionálního studu před kritikou
těch, kdo by se jím beztak necítili osloveni, dokáže zajistit nárůst popularity zavedené a tradiční politické straně i v časech,
kdy mnohé jiné evropské strany téhož poli-

Mladé lidovce pozdravili poslanci Bělo
brádek, Jurečka, Bartošek, senátoři Kantor, Kunčar, Seitlová i další představitelé
KDU-ČSL. Největší ohlas měl ovšem Pavel Fischer, jehož velká část mladých lidovců podporovala v 1. kole prezidentských voleb. „Pan Fischer přesně vystihl,
že dnešní politici přestávají vnímat svou
práci jako službu druhým a často se stávají
sebestřednými. To chceme změnit, a proto se hodně z nás zapojí do podzimních
komunálních voleb. Ať už vlastní kandidaturou, nebo pomocí v kampani,“ prohlásila nově zvolená místopředsedkyně
pro zahraniční vztahy Markéta Filipová.
Dále byli zvoleni Josef Pavlík, jemuž budou podléhat projekty, a teprve osmnáctiletá Helena Martinková, jež bude mít na
starost členskou základnu.
Mladí lidovci jsou spolkem s celorepublikovou působností, mají téměř 400 členů
od 15 do 35 let, spojuje je zájem o politiku a odvaha měnit ji k lepšímu. Nechtějí politiku jen kritizovat. Chtějí spoluvytvářet naši společnost a vnášet do politiky férovost a čestnost. Není právě to podstatou demokracie, založené na křesťanských hodnotách?
Jitka Fialová

tického proudu stagnují či erodují. (...) Výsledek, jehož rakouští lidovci dosáhli s čitelně pravicově konzervativním programem, jenž odpovídá historickému a společenskému zakotvení této strany v rakouském politickém systému, je více než názorným kompasem v dnešním dilematu.
V něm stojí na jedné straně představa odprava doleva rozkročené strany lákající
„městské liberály“ do krátkodechého flirtu, jenž bude vykoupen odložením idejí,
z nichž strana vzešla, a na druhé straně zásadové a trpělivé hájení tradičních pozic,
které oslovují tradičněji naladěné vrstvy
obyvatelstva. Ty možná nejsou s to vyloudit tolik hluku z mediálních trub, zato se
umí odvděčit tichou, a jak je zřejmé, i signifikantní podporou.
Vavřinec Klener
student práv, předseda MKD Praha
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V Jihlavě
o hazardu
n 15. 2. / Hosty besedy o regulaci hazardu, kterou uspořádali Mladí lidovci v jihlavském Café Etage, byli bývalý náměstek ministra financí Ondřej Závodský a zástupce Státního
dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Jiří Vedral. Hovořili o problémech s přebujelým hazardním byznysem i o úskalí zaváděných reforem.
Zatímco v roce 2016 se Česko s 6000
provozovnami automatů řadilo na
první místa světových žebříčků v počtu automatů na hlavu, po zavedení
reforem klesl počet provozoven na cca
2600. V Jihlavě je v současnosti jedna legální provozovna s osmi automaty. Nevýhodou je, že část peněz odvedených jako daň provozovateli heren
je vracena do rozpočtu obcí úměrně
množství legálních automatů na jejich území. Města, která se jako Jihlava rozhodnou pro nulovou toleranci,
na tom tedy tratí. V závěru se otevřela
diskuse o tom, jak postihovat provozování tzv. kvízomatů. Akci zorganizovali Mladí lidovci ve spolupráci s Občanskou poradnou Jihlava a s Institutem pro křesťanskodemokratickou
politiku. Záštitu převzal náměstek jihlavského primátora Jaromír Kalina.
Jan Palán

Mladí křesťanští demokraté se 7. dubna zúčastnili Pochodu pro život a rodinu. Chtějí, aby budoucnost naší země
byla dobrá, a tak se stejně jako tisíce
dalších postavili za ochranu života od
početí po přirozenou smrt.

lidovecké ženy

Když je město přátelské k rodině
svých akcí. Aby byla prezentace i komunikace školy modernější. Městská část
nemůže přímo zasahovat do komunikace
mezi školou a žákem/rodiči, a tak oslovujeme jejich vedení (Brno-sever zřizuje 7 ZŠ
a 13 MŠ) a s těmito požadavky je seznamujeme.

2. Mezigenerační centrum

V roce 2016 proběhlo v MČ Brno-sever
šetření. Chtěli jsme lidem naslouchat.
Nezjišťovali jsme, „jak nám to skvěle
funguje“ a „jak dokonalé místo k životu“
jsme. Chtěli jsme víc: zjistit, jaké potřeby
mají lidé ve svých životních obdobích
a s jakými nešvary se potýkají rodiny
žijící v naší městské části.
Jihomoravský kraj nabídl městům a obcím
projekt, jehož cílem je rozvíjet mezigenerační dialog a podporovat rodinné vztahy.
Projekt pochází z Rakouska, kde s ním jsou
velmi dobré zkušenosti. Zajímalo nás, zda
se občané cítí ve svém prostředí dobře,
a tak jsme se postupně zaměřili na potřeby
různých skupin: novorozenců, předškoláků, školáků, studentů, pracujících, babiček a dědečků, těch, kdo se o někoho starají nebo sami potřebují péči. Oslovili
jsme zástupce různých organizací, které
se těmto skupinám věnují (neziskovky,
vzdělávací instituce atd.) a zorganizovali
workshop. Tam jsme se dozvěděli, co lidé
potřebují, co by uvítali a co je třeba akutně
zlepšit. Následně ustavená projektová skupina postupně vyhodnocovala výsledky.
Nakonec vznikla prioritní opatření na
další tři roky, jež schválilo zářijové zastupitelstvo.
A k čemu se Městská část Brno-sever
zavázala?

1. Komunikace mezi
školou a rodiči
Rodiče by uvítali, aby s nimi některé
školy lépe komunikovaly, aby používaly
moderní nástroje, jako e-mail a sociální
sítě. Aby škola nabízela newslettery ze

Každý, kdo vychovává dítě, o někoho
pečuje nebo prožívá podzim života, hledá
občas místo, kde by se setkával s jinými
lidmi, získával informace, odpočinul
si a zacvičil… Kde by se s druhými sdílel. Brno-sever v roce 2017 zřídilo mezigenerační centrum, umístěné na sídlišti
Lesná. Family point a Senior point se
nacházejí na jednom místě, a tak dochází
k přirozenému mezigeneračnímu dialogu s blahodárným dopadem na občanské soužití. Centrum, které je se stálou
službou zdarma otevřeno pro veřejnost
po celý pracovní týden, nabízí kromě
Family a Senior pointu s hernou a hygienickým zázemím i prostor pro krátkodobé výstavy (přednostně umělců žijících
u nás), místo pro cvičení a workshopovou
místnost. Společenské centrum tepe životem a díky nízkému nájmu se stalo oblíbeným místem víkendových rodinných oslav,
křtin i svateb.

3. Portál organizací
a rubriky v novinách
Vznikl webový portál, zaměřený na volnočasové aktivity spolků a organizací. Díky
spolupráci s Mendelovou univerzitou pak

Ženy ženám
Cyklus „Ženy ženám“ pořádám pod
záštitou Sdružení žen KDU-ČSL
Ústeckého kraje. Ústřední myšlenkou je
setkávání žen nad různými tématy formou besed, přednášek či tvořivých dílen.
Každá žena je úžasná a má ostatním co
nabídnout. Není důležité vzdělání, věk
ani víra. Podstatné jsou hodnoty a chuť
se vzdělávat, poznávat nové, komunikovat. Naše první setkání se uskutečnilo v březnu v pracovně „Ženy s. r. o.“
v Litoměřicích. Tématem byla internetová etiketa a osobní time management

vznikla mobilní aplikace „Průvodce severem“ pro platformy Android a Apple.
Najde se v ní do mapy vložený seznam
spolků, rozdělených do kategorií podle
cílové skupiny, na kterou se jejich činnost
zaměřuje. Například Orel nabízí cvičení
pro děti od 3 let, fotbal pro dospělé a dětský folklorní soubor pro děti od 6 let, a tak
je v kategorii „Děti 3–6 let“, „Děti 6–15
let“ a „Dospělí“. Působí u nás více než 80
spolků. Aplikace pokrývá všechny důležité
hráče rodinné politiky – od miminek až
po seniory a hendikepované. V aplikaci je
i seznam 80 hřišť a 13 psích výběhů s aktuálními fotografiemi a potřebnými informacemi, jako jsou nejbližší toalety, lavičky,
stínění, kavárny apod.

4. Referent pro
rodinnou politiku
Aby se u nás prorodinná opatření opravdu
realizovala, přijali jsme i nového pracovníka. Ten dohlíží na jejich uvádění do
praxe, podílí se na tvorbě obsahu aplikace „Průvodce severem“ a zpracovává
vnitřní metodiku MČ Brno-sever s prorodinnou koncepcí. Cílem je zbudovat kvalitní zázemí pro občany tak, aby
se naše městská část stala vyhledávanou lokalitou pro spokojený život. Audit
FamilyFriendlyCommunity, jak se projekt
nazývá, je skvělým a osvědčeným nástrojem, jak toho skutečně dosáhnout.
Miriam Kolářová
místostarostka MČ Brno-sever
a místopředsedkyně Sdružení žen
KDU-ČSL

– diářování a myšlenkové mapy. Nad
kávou a dobrotami jsme si povídaly
a učily se jedna od druhé. Přijela mezi
nás i Věra Šnapková, předsedkyně SŽ
Ústeckého kraje, bez jejíž podpory by
se můj sen nestal skutečností. Prožily
jsme milé a inspirativní dopoledne.
Přítomné ženy byly, jak se zdá, spokojené. Pro mě byl největší odměnou jejich
úsměv a chuť přijít opět
na podobnou akci.
Zdeňka Terezie
Špringlová
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z obcí a krajů

Bída jedněch,
obohacení druhých
Exekuce. Jakkoli se mluví o růstu životní
úrovně, roste také počet lidí v exekuci. Je
jich skoro 900 tisíc. Nejde o to, odpustit
nezodpovědným lidem žití na dluh. Jde
ale o to, aby kvůli jízdě načerno v MHD
a prodlení z pokuty nepřišel někdo o tisíce
a aby se na něm neobohatili exekutoři. Na
Vysočině na tom nejsme tak zle. I zde ale
exekutoři loni vymáhali 9 miliard korun
(což je jako rozpočet kraje). Mnozí si pořídí
něco na splátky, nestačí splácet, přebíjí dluh
dluhem a neplatí upomínky. I proto jsem
v krajském zastupitelstvu usiloval o dorovnání příspěvků Občanské poradně Jihlava,
která tyto problémy bezplatně řeší. Včetně
třeba rekordního dlužníka s 52 věřiteli. Celé
téma potřebuje komplexní řešení. Počínaje
Občanskou poradnou, sociálními pracovníky v terénu a konče spoluprací s obcemi
či firmami, které dlužníky zaměstnají. Je
třeba bojovat s lichvou a prosazovat výuku
finanční gramotnosti. Vysočina by také
měla mít svůj krajský soud, aby se i exekuce řešily teritoriálně. Promíjet plošně
dluhy nelze. To by bylo nefér vůči těm, kdo
na dluh nežijí. Stejně nefér je ale i to, aby
na bídě jedněch bohatli druzí. Hledejme
rozumný střed.
Jaromír Kalina
náměstek jihlavského primátora

Ústecký kraj

Poslanci
v severočeské
Krupce
Vzájemná podpora, spolupráce, navázání nových přátelství a sdílení zkušeností
z celostátní i komunální politiky. To byly
hlavní znaky dvoudenního výjezdního
zasedání poslanců KDU-ČSL 5. a 6. dubna
v historickém hornickém městě Krupka na
samé patě Krušných hor nedaleko Ústí nad
Labem. Vedle návštěvy teplické Židovské
obce a krupské průmyslové zóny, jež patří
mezi nejúspěšnější projekty svého druhu
v celé ČR, bylo jádrem nabitého programu
setkání s krajskými i místními představiteli KDU-ČSL. Mluvilo se o neúspěšném
sestavování vlády, situaci ve Sněmovně,
ale také o konkrétní přípravě na komunální volby v Krupce. Krupka patří z hlediska pozic naší strany k nejúspěšnějším
organizacím v Ústeckém kraji. Členové
KDU-ČSL v Krupce už několik období
kandidují v komunálních volbách spolu
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s nestranickými kandidáty v rámci volebního sdružení Krupka naše město. „Ve
volbách 2014 nám tato spolupráce přinesla 3 zastupitelské mandáty. Od roku
1999 je ve funkci tajemníka čtrnáctitisícového města člen KDU-ČSL. Něco takového není v podmínkách Ústeckého kraje
samozřejmé,“ podotkl během setkání
předseda místní organizace a zároveň místopředseda ústeckého krajského výboru
Jan Růžička. Členové a příznivci sdružení
„Krupka naše město“ preferují konstruktivní, cílevědomou a slušnou komunální
politiku. Ta se vyznačuje konkrétními činy
a realizací projektů nejen v rámci zastupitelstva, ale i jako součást dobrovolnické
činnosti v Krupce.
Rostislav Kadlec
zastupitel Krupky

Vysočina

Šťastný i bez
rukou a nohou
Marie Dudíková, tradiční organizátorka
lidoveckých besed
v Třebíči a nově i kandidátka do Senátu, si
na březnovou přednášku vybrala netradičního hosta. Pozvala
Georga Frabergera,
psychologa Vídeňské všeobecné nemocnice a motivačního řečníka, který se narodil bez rukou a bez nohou, dnes provozuje mj. dvě psychoterapeutické praxe
a pomáhá lidem po devastujících zraněních. Je ženatý a má pět dětí. „Přišlo víc
než 200 lidí a museli jsme proto otevřít
i balkon. To, co my považujeme za velké
problémy, se ve světle jeho entuziasmu
a nadhledu ukázalo jako malichernosti.
Ocenil svou maminku za to, že ho nelitovala a nešetřila, ale učila ho, aby se uměl
sám přičinit. Díky svému handicapu také
mnohem lépe získává důvěru těch, kterým pomáhá. Vyprávěl třeba, jak za ním
přišel člověk, který přišel o ruku. A první
jeho starost byla, jak si teď zaváže kravatu.
A doktor Fraberger mu řekl: Ty vaše starosti! Teď se spíš starejte, jak budete objímat své děti,“ shrnula své postřehy z přednášky Marie Dudíková. O příčině postižení Georga Frabergera (1973) se spekuluje. Jedna z teorií je, že jeho matka jako
dětská sestřička doprovázela děti k rentgenu a opakovaně byla vystavena rentgenovému záření. Fraberger vydal čtyři
knihy, nejznámější je Bez těla s duší.

Kaplička v lese
Vladimír Hulan (1926), pamětník
událostí na Košťálce a na Lhotce
u Křečovic. Znal se s mnoha nadlesními a hajnými a vycházel s nimi
dobře v dobách dobrých i zlých. A tak
se na památku všech, kdo se od roku
1900 dodnes zasloužili o vzorný chod
polesí i kdo bedlivě střežili místní lesy,
rozhodl postavit kapličku. Nechal ji
zasvětit sv. Hubertovi. Kaplička je
odkazem i pro nás, abychom se na
procházkách lesem zastavili a zavzpomínali na ty, kdo tu pracovali, starali
se a žili před námi. Malebná kaplička je i výzvou k tomu, abychom se
k lesům chovali dobře a nepletli si je se
smetištěm či skládkou. Kéž předáme
naše lesy budoucím generacím čisté,
voňavé, aby v nich mohl každý načerpat novou energii do života.
Ludmila Hulanová

Pozvánka
Sdružení křesťanských seniorů v Pra
ze 11 uspořádalo 4. května besedu
s Františkem Hylmarem na téma
Tovaryšstvo Ježíšovo v Čechách.
Petr Kolář sloužil 19. dubna v kostele sv. Ignáce na Karlově nám. mši
za zesnulé členy PTP, zejména za
duchovní a oběti komunismu.
Další program besed v roce 2018: 8. 10.
Michal Pehr – 100 let Československa;
12. 11. Daniel Herman – Judaismus
a křesťanství; 10. 12. Miloslav Fiala –
Vánoční zamyšlení. Na setkání s vámi
a na vaše náměty se těší Mgr. Pavel
Urban a JUDr. Jan Decker.
(red)

kauzy z komunálu

Kamiony – kolem Prahy, nebo Prahou?
Povede „ Silniční okruh kolem P rahy“
hust ě zastavě nými oblastmi metropole ?

Hlavní město potřebuje vyřešit neutěšenou dopravní situaci. Aby se ulevilo
současným průtahům městem, musí
dokončit jeden z okruhů. Co ovšem
není dobře, je, aby navrhovaný Silniční
okruh kolem Prahy (SOKP) byl dalším
kamionovým tranzitem skrze hustě
zastavěnou část hlavního města.
V současnosti navržená trasa SOKP vede
hustě obydlenou východní oblastí Prahy.
Tato trasa byla navržena v době, kdy

rozloha území metropole byla mnohem
menší než dnes. Otázka zní: Co se stane,
když kamiony bez jakékoliv alternativy
a regulace zamíří po dostavěné části okruhu
z Říčan do Běchovic a napojí se na již přetíženou tzv. východní spojku mezi Horními
Počernicemi a Černým Mostem (= SOKP
510)? Zabývejme se už DNES tím, co se pak
stane! Nejde v klidu čekat, AŽ se to stane…
Má šanci varianta trasy mimo území hl. m.?
Nebo je už definitivně rozhodnuto? A možnost vyvést tranzitní kamionovou dopravu

mimo Horní Počernice a další hustě zastavěné oblasti neexistuje?
Po diskusích v lidoveckém klubu komunálních politiků přijala pražská KDU-ČSL
v lednu 2018 usnesení, že by stavba SOKP
i její regionální varianta měly být posuzovány stejnými kritérii. Vybrána by měla být
ta, která zatíží životní prostředí a zdraví
obyvatel co nejméně, tj. v co nejmenší
míře vzhledem k počtu dotčených obyvatel
i území. Zdůrazněme, že SOKP je navrhován jako mezinárodní tranzitní dopravní
síť pro kamiony (transevropská síť, tzv.
TEN-T). Všichni víme, jak moc se kamiony
podílejí na znečištění ovzduší!
Dokud je šance na rozumné řešení, které
nejméně zatíží životní prostředí a zdraví
obyvatel, nesmíme to vzdát. Je třeba vytrvat a jednat. Silniční okruh kolem Prahy
není záležitostí jen hl. m. Prahy, ale celé
republiky, protože bude propojovat dálniční tahy pro celou Evropu. Je třeba se
dívat do budoucna. Není možné, aby mezinárodní tranzitní cesta pro kamiony vedla
skrze zastavěné území hl. m. Prahy!
Milan Herian
předseda OV KDU-ČSL
Praha 14,
zastupitel v Horních
Počernicích

Jablonec: peníze z hazardu vs. sport
Sportovní oddíly i samosprávy jsou nezdravě závislé na penězích z hazardu
Jeden z častých argumentů, proč financovat sport v regionech penězi z hazar
du, je to, že sport, zejména sport mládeže, pomáhá jako prevence závislosti na
hazardu. Ve většině měst a obcí, které na
svém území hazard povolily, tvoří peníze
z hazardu většinu celkové sumy, která se
tam dává na podporu sportovní činnosti.
Co to ve skutečnosti způsobuje? Závislost
sportovních subjektů i místních samospráv na těchto penězích. A někdy to bývá
i hlavní argument pro zachování hazardu
na území daného města či obce.
Subjektů provozujících nejrůznější sportovní činnost neustále přibývá. Tím stoupají i nároky na jejich financování. Do
jaké míry bude nedostatek peněz na sport

v rozpočtu města či obce kompenzován
vybranými penězi z hazardu, je věcí politického názoru, ale také vlastního svědomí
lidí, kteří o tom rozhodují.
Jako příklad si uveďme jablonecké referendum o zákazu hazardu v lednu 2018.
Z referenda jasně vyplynul většinový
názor, že hazard by měl být na území
města bez výjimky zakázán. Ale skoro
ihned se začaly objevovat protiargumenty
nebo spíš katastrofické scénáře vedoucích
představitelů města, že nebudou peníze na
sport a „budeme muset zdražovat komunální služby“. Jako argument se uváděla
ztráta příjmů z hazardu v hodnotě přibližně 10 milionů Kč.

Dovolím si otázku otočit. Opravdu se v rozpočtu města, který činí přes jednu miliardu korun, nenajde kompenzace tohoto
výpadku příjmů, aby bylo město sociálně
více odpovědné? Jsem realista a uvědomuji si, že za současného stavu věcí nelze
zcela odstranit financování sportu penězi
z hazardu. Dokud ale nebudeme mít vůli
hledat více zdrojů pro sport v jiné oblasti,
tento začarovaný kruh se nepřeruší.

Štěpán Matek
předseda OV KDU-ČSL
Jablonec nad Nisou
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e v r o p s k ý pa r l a m e n t

Česko už nebude
popelnicí Evropy
Šojdrová, Jurečka:
„Blíží se konec dvojí kvality potravin!“
11. 4. / Evropská komise přijala balíček
legislativních úprav zvaný „Nová dohoda
pro spotřebitele“ (New Deal for Consumers).
Reaguje tak na nespokojenost občanů
napříč Evropskou unií s různou kvalitou
těch samých potravin. Europoslankyně
KDU-ČSL Michaela Šojdrová k tomu uvedla:
„Návrh řeší požadavek KDU-ČSL, postihuje
klamavé jednání výrobců a konečně dává
členským státům a jejich občanům nástroj
proti těmto praktikám. Evropský parlament
doufám návrh směrnice podpoří a urychlí
její projednání.“

KDU-ČSL o zákaz dvojí kvality potravin usiluje dlouhodobě. „Není správné, aby Česko
bylo popelnicí Evropy a naši občané byli spotřebiteli druhé kategorie,“ komentuje tento
posun 1. místopředseda KDU-ČSL a exministr zemědělství Marian Jurečka. Lidovci
bojují proti dvojí kvalitě potravin dlouhodobě. Podle M. Šojdrové jde o výsledek vytrvalého tlaku politiků z tzv. nových členských
států a připomíná, že „zásadní roli sehrála
iniciativa ministra Jurečky, který žádal
řešení různé kvality stejných značek potravin na Radě ministrů zemědělství“.

Migrace

republice, Idi Amin v Ugandě, Siad Barre
v Somálsku aj.), kteří mají na svědomí
devastaci své země a stovky tisíc zavražděných. V diktátorských režimech se velmi
dobře daří korupci. Toleruje-li se na státní
úrovni korupce, mnoho se nezmění…
Humanitární pomoc Africe je důležitá, ale
nelze posílat peníze tam, kde mizí bez
sebemenšího výsledku. Pomoc musí být
systémová. Afrika musí bojovat s korupcí
a extrémisty. Musí se vypořádat s masivním výprodejem nerostného bohatství do
Číny. EU může pomáhat africkým státům
ve zdravotnictví nebo v životním prostředí.
Soustřeďme se v Evropském parlamentu
na to, aby naše pomoc Africe byla efektivní. Dobrým příkladem je Maroko, jež
díky naší pomoci udělalo obrovský pokrok
ve zdravotnictví i školství.

africká časovaná bomba
Zúčastnil jsem se nedávno na Sahaře
konference o migraci a setkal se tam
s politiky, vědci a novináři z celé Afriky.
A zažil jsem tu asi nejvyhrocenější diskusi na toto téma ve svém životě.
Mluvil jsem o tom, že je třeba společně
bojovat proti převaděčům, korupci, chudobě i klimatickým změnám. V řadě afrických států voda dochází nebo je tak znečištěná, že ji ani po opakovaném čištění
nelze konzumovat. Humanitární pomoc
zamezí hladomoru, ale neřeší základní
problémy Afriky. Ta musí začít řešit své
problémy sama.

EU – partner,
nebo zachránce?
Většina afrických zemí se osamostatnila
před padesáti, šedesáti lety. To je dost
dlouhá doba, aby dokázaly zlepšit život
svých obyvatel. Že se jim to nedaří, má
více příčin. Možná byla jejich samostatnost předčasná, protože neměli dost lidí
schopných spravovat stát. Vlády se tak
v mnoha případech zmocnili krutí diktátoři (Jean Bédel Bokassa ve Středoafrické
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Neberme Africe
ty nejschopnější!
Evropa nemůže svůj populační deficit řešit
dovozem kvalifikovaných lidí z Afriky.
Když vezmeme Africe ty nejschopnější,
vlastně ji tak drancujeme! Představa řady
afrických vládců, že budou financovat
obnovu svých zemí z peněz zasílaných
migranty z EU či USA jejich příbuzným, je
zavádějící. Tento přístup podporuje chudobu: bohatnou jen diktátoři a pár vyvolených. Dalším bolavým tématem je růst

Upravovat se bude směrnice 2005/29/ES,
kterou budou muset členské státy přenést
do svých zákonů. Komise ale záměrně zvolila velmi přesnou formulaci, jež neumožní
příliš velkou odchylku. Návrh bude muset
projít Evropským parlamentem a Radou.
„Jsem rád, že se naše úsilí podařilo.
O nápravu jsem loni v červenci žádal předsedu komise a další členy. Jednal jsem
i s naší eurokomisařkou Věrou Jourovou,
která dostala návrh na půdu Evropské
komise,“ uzavírá Jurečka.
n

populace. Za posledních 70 let se jen počet
obyvatel Egypta zvýšil na čtyřnásobek.
Stárnutí Evropy a nekontrolovaný nárůst
obyvatel v Africe se však nevyřeší tím, že
půjdou pracovat do Evropy. To Afriku
dostává do ještě horší situace než dnes.
Budoucnost Afriky spočívá v její suverenitě a ve stále větší schopnosti řešit si své
problémy sama. Neexistují rychlá ani jednoduchá řešení. I proto by politici měli jezdit přímo do Afriky, aby viděli věci v reálných souvislostech, v delší časové perspektivě a vysvětlovali své poznatky dál.
Problémy Afriky jsou stále větší časovanou
bombou. Evropa má být Africe rovnocenným partnerem – a ne sponzorem, autoritativním učitelem nebo jen charitativním
domem. Čím dříve to pochopíme, tím
dříve se tam situace začne zlepšovat.
Tomáš Zdechovský
poslanec Evropského parlamentu,
člen Rozpočtového výboru

P tá m e s e n a Va š e o d p o v ě d i

Jak pomáhá Programová rada KDU-ČSL
V březnu 2018 uplynulo pět let od vzniku Programové rady. Tento poradní orgán Předsednictva KDU-ČSL se
skládá z členů Předsednictva KDU-ČSL, předsedů odborných komisí, předsednictvem jmenovaného místopředsedy a tajemníka Programové rady. Volební období je dvouleté, od sjezdu do sjezdu.
V době, kdy jsme byli vládní stranou, bylo snadnější zajistit fungování profesionálního analytického týmu k odborné podpoře
ministrů, poslanců a senátorů. Hlavním cílem lednového setkání
Programové rady v Lipnici bylo najít témata pro KDU-ČSL v opoziční roli. Odborné komise představily klíčová témata. Najdeme
mezi nimi podporu kvality života na venkově; novou výsadbu
lesů; financování sportu, podporu vzdělávání (s jmenovitou zmínkou o církevních a soukromých školách); technické vzdělávání;
podporu domácího kapitálu, malých a středních firem; dostupné
bydlení pro mladé rodiny (půjčky, zvýhodněné hypotéky), seniory (nízkonákladové nájemné bydlení) a lidi s postižením či podporu paliativní a hospicové péče.

Ke zjišťování názorů členské základny slouží pravidelné ankety.
Každý dvacátý člen strany má možnost sdělit vedení KDU-ČSL
své názory a připomínky! Anket se ke konci dubna 2018 konalo
necelá stovka. Dlouhou dobu bylo přihlášeno něco přes 500
respondentů. Na otázku zaslanou mailem odpovídalo v průměru asi 40 % oslovených. Teď, když mohou odpovídat všichni
členové okresních výborů, narostl počet respondentů na 1100,
počet odpovídajících se ale ustálil někde kolem třetiny. Jste-li členem OV a chcete se stát respondenty ankety, obraťte se na předsedu místní či okresní organizace a žádejte, aby Vám bylo co nejdříve vyhověno. 
Jaroslav Hulák
tajemník Programové rady

Promluvte i vy
do lidovecké politiky!

C) Nechat obhajobu na církvích a na stranách, které restituce
prosadily.

Ankety Programové rady KDU-ČSL jsou aktuální a praktické.
Užitečně korigují postoje těch, kdo za KDU-ČSL nesou kůži na trh
na nejvyšší úrovni. Je proto důležité, abyste projevili svůj názor.
Víte, jak dopadly některé nedávné anketní otázky?
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Dávky a dny nemocenské
Mají se zavést tzv. „sick days“ (2 až 5 „marodných“ dní v roce,
bez razítka od lékaře)? A má se měnit současný stav, kdy se při
nemoci dávky první tři dny neproplácejí? Kterou ze 3 variant
byste zvolili?
A) současný stav, tj. 3 dny bez dávek;
B) 3 dny bez dávek vyvážit tzv. sick days;
C) znovuzavést dávky i během tří prvních dní.
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Zákaz prodeje a státní svátky
Dnes je v prodejnách nad 200 m2 zavřeno 1. 1., na pondělí velikonoční, 8. 5., 28. 9., 28. 10., 25. a 26. 12. Nový návrh KDU-ČSL
říká: Odstraňme zmatky a zakažme prodej i na ostatní státní
svátky (Velký pátek, 5. a 6. 7., 17. 11. a 24. 12.). Pro kterou ze 4
variant jste?
A) zachovat současný stav;
B) rozšířit na všechny státní svátky;
C) všechny státní svátky rozšířit ještě o všechny neděle;
D) uvést věci do původního stavu
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Komunisté navrhli zdanění církevních restitucí, tedy náhrad za
majetkové křivdy na církvích. Jak se mají představitelé KDU-ČSL
zachovat?
A) Vzít si téma jako zásadní a všemi dostupnými prostředky,
včetně obstrukcí, komunistickému návrhu oponovat;
B) Komunistický paskvil věcně, bez emocí i bez obstrukcí kritizovat a počkat na Ústavní soud;
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Zdanění církevních restitucí
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