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Silní občané,
zdravé kraje,
bezpečný stát!
Krajské a senátní volby 2020 / str. 14–20

?!
KDU-ČSL je proti rušení
dětských skupin

Marian Jurečka:
Vláda neplní své cíle

Petr Hladík o šetrné
a dostupné energii
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Objednejte si Nový HLAS zdarma přes SMS na čísle 731 694 622 !
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PŘ I SPĚJ TE, PR OS Í M, NA NOVÝ H LAS !
Jsme nejspolehlivější
zdroj informací o KDU-ČSL.
24 stran o našich postojích, práci
a konkrétních činech.
Vycházíme 5x ročně ;
průměrné náklady na 1 číslo činí 200 000 Kč.
Skládají se z plateb za tiskárnu, za doručení
do schránek, za graﬁcké zpracování, za přípravu
textů i plakátů, za úpravu fotograﬁí atd.
Příspěvkem 300 Kč pomůžete udržet
naši existenci i v dalším roce.
Příspěvkem 500 Kč pomůžete doručit
Nový HLAS na nová místa a k novým čtenářům.
Číslo účtu pro registrované členy KDU-ČSL:
2501711539/2010 (do zprávy pro příjemce
uveďte název své místní organizace).
Číslo účtu pro naše sympatizanty:

1942993389 / 0800

Děkujeme předem za Vaši štědrost!
www.novyhlas.cz

STAŇTE SE I VY ODBĚRATELI NOVÉHO HLASU!
Možná nedostáváte Nový HLAS pravidelně. Chcete nás číst pravidelně? Vycházíme 5x ročně zdarma.
Objednejte si nás jedním ze 3 způsobů:
• e-mailem na: hlas@kdu.cz
• SMSkou na čísle: +420 731 694 622
• na poštovní adrese: Nový HLAS – redakce, Palác Charitas, Karlovo nám. 5, 128 01 Praha 2
Pošlete nám prosím své jméno, příjmení, ulici, číslo popisné, město a PSČ, popřípadě i Váš e-mail.

PLAKÁT Y – NOVĚ ON-LINE!
Staráte-li se aktivně o nástěnku ve svém okolí, můžeme Vám pravidelně posílat i plakáty KDU-ČSL a speciální přílohy.
Vytváříme plakáty, které vyjadřují ve zkratce úspěch a cíle KDU-ČSL v celostátní politice nebo které připomínají
různé slavnostní chvíle a státní svátky. Mezi nástěnkáře se přihlašte stejně jako k odběru zpravodaje. Materiály
jsou NOVĚ ke stažení i na adrese: kdu.cz/novyhlas/nastenky

SLOVO PŘEDSEDY

UDĚLEJME Z KDU-ČSL
ZNOVU VÝZNAMNOU
STRANU!
Sestry a bratři, milí přátelé!
Po letech máme za sebou léto, jak se patří. Horké, slunečné, ale
i bouřkové a dešťové. A podobně proměnlivý nás čeká i politický
podzim. Krajské a senátní volby rozhodnou o mnohém. Jak si
vedou jednotlivé politické strany a hnutí. Které osobnosti získají důvěru občanů. Jaké koalice se budou domlouvat. A koneckonců – jakým směrem se vydá spolupráce opozičních stran.
Jako lídr naší kandidátky v Olomouckém kraji trávím velkou část
svého času v kontaktní kampani. Mezi lidmi. Více naslouchám,
než mluvím. Často slyším pochybnosti o smyslu krajských a senátních voleb: „Proč jít vůbec k volbám? Má to smysl?“

Starat se o kraje poctivě, čestně a transparentně
Snažím se každého přesvědčit, že to smysl má. Snažme se o to
všichni. Kraje jsou zodpovědné za velkou část věcí, které každý
den ovlivňují naše životy. Zajišťují regionální veřejnou dopravu
a jsou zodpovědné za silnice 2. a 3. tříd. Jsou zřizovateli středních škol a krajských nemocnic a mají na starosti celý sektor sociálních služeb. Svojí investiční politikou mohou ovlivňovat sport,
kulturu, životní prostředí, rozvoj měst, obcí nebo podnikatelského sektoru. Je toho opravdu hodně. Takový dobře fungující
kraj může znamenat, že se tam lidé po studiích chtějí vrátit, založit rodiny, mít děti a zestárnout. A to je vlastně to, o co v politice
jde. Stačí nemyslet jen na sebe a starat se o obec nebo kraj jako

o vlastní majetek. Jednat poctivě, čestně a transparentně. Zní to
až banálně, ale toto je recept na úspěch.

To hlavní – ten nejlepší výsledek ve volbách
Zmíním se ještě o jednom důležitém tématu, které rezonuje v celé
společnosti. A tím je případná spolupráce opozičních stran pro
sněmovní volby v roce 2021. Na Sjezdu KDU-ČSL v Praze letos
v lednu jsem kandidoval na předsedu s tím, že mým hlavním
cílem je budování a posilování KDU-ČSL. Snažím se pro to dělat
co nejvíce. Říkám proto jasně: Udělejme maximum pro náš
úspěch v krajských a senátních volbách! Nevyčerpávejme se
zbytečně úvahami o možných variantách spolupráce. A vyvarujme se vnitřních konﬂiktů na toto téma!
Teď nás musí zajímat jenom jediné: výsledek krajských a senátních voleb. V knize Kazatel se píše, že vše má svůj čas. Nemá
smysl předbíhat události a řešit problémy, které nenastaly. Teď
máme před sebou čas voleb. Čas vyjednávání teprve přijde. Za
sebe můžu prohlásit jediné. Vždy budu jednat tak, abych posiloval křesťanskodemokratickou politiku.
Nakonec budu parafrázovat volební heslo našeho jihomoravského
lídra Jana Grolicha: MAKE KDU-ČSL GREAT AGAIN! – „Udělejme
z KDU-ČSL znovu významnou stranu!“
Krásný a pohodový konec léta
přeje Marian Jurečka

Petice za vodu a půdu v Parlamentu
21 891 fyzických podpisů a přes 1000 podpisů na internetu podporujících hlavní myšlenku. To je výsledek lidovecké petice za ústavní ochranu vody a půdy. Lidé v ní důrazně
žádají Parlament, aby přijal ústavní zákon, jímž bude stanoveno, že „stát dbá o šetrné
využívání přírodních zdrojů, zejména vodních zdrojů a půdy, a ochranu přírodního
bohatství.“ KDU-ČSL chce vodu a půdu chránit Ústavou, aby to mělo váhu. Voda je nenahraditelná a život bez ní není možný. Na úrodné půdě závisí zemědělství a obživa obyvatel. Prostě a jednoduše: Země nám byla svěřena, jinou nemáme, chceme o ni pečovat
a předat ji našim dětem a vnoučatům. Petiční archy předá petiční výbor v čele s předsedou Marianem Jurečkou v budově Poslanecké sněmovny 8. září. (vodanadzlato.kdu.cz)
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Z REDAKČNÍHO STOLU

Mladá krev i staré páky
Krajské a senátní volby 2. a 3. října budou vysvědčením o síle lidovců na politické scéně
a také východiskem pro volby do Poslanecké
sněmovny v roce 2021.
KDU-ČSL má letos našlápnuto velmi dobře.
Bělobrádek, Curylo, Čunek, Jurečka, Kaňkovský nebo Línek jsou ve svých krajích (proti
svým soupeřům) těžké politické váhy. Přímo staré páky!
Investovaný politický kapitál musí být v boji o zastupitelské
mandáty znát. Letos k nim přibyla mladá lidovecká krev –
Grolich, Matek, Růžička nebo Talíř –, která se do volební kampaně pustila bez bázně a hany. Obdobná kombinace zkušeností a schopností měnit věci k lepšímu za nás nastoupila i do senátních voleb.
V době koronaviru se leccos mění. Jak třeba změní doporučená
2m vzdálenost význam slova „kontaktní kampaň“? Pro úspěch
ve volbách jsou klíčová mediální vystoupení a přímé kontakty
s lidmi. Zdravé sebevědomí projevujme v ulicích i na sociálních
sítích pečlivě a ohleduplně. Roste i význam silných lídrů. Zdůrazňujme, že za nás kandidují zkušení lidé, co odvedli kus práce.
Ti jsou přece spolehlivější než „nepopsané listy“. Já k silným
lídrům počítám staré páky i naši mladou krev. A co Vy?
Pavel Mareš, šéfredaktor

Podzim bude náročný
– mějme naději
Všechny nás čeká náročný podzim. Nejenom prvňáčky, jako je moje dcera, ale nás všechny. Možná
přijde hospodářská krize, možná se bude propouštět, možná přijde nová vlna koronaviru. Jsem ale přesvědčen, že si musíme vzájemně pomáhat a nesmíme podléhat beznaději. Každá krize je zároveň příležitost a pro společné dobro
vlastně může každý z nás udělat mnoho. Buďme tedy připraveni
na to nejhorší, ale mějme naději!
Pavel Bělobrádek

Kvalitně ekologická KDU-ČSL
KDU-ČSL nabízí kvalitní ekologická řešení bez nadbytečné ideologie. Po rodinných otázkách je to nejzásadnější téma spojující
naše voliče. Několik let staré zjištění interních průzkumů
KDU-ČSL nyní potvrdilo i zkoumání Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). A jaké množství našich voličů považuje
životní prostředí za naléhavý problém? Od r. 2013 do r. 2020
vzrostl jejich počet o 45 %, z cca 23 na 68 %. Je to vůbec nejvíc
mezi parlamentními stranami. (irozhlas.cz, 5. 8.)
Další díl seriálu o životním prostředí
od Petra Hladíka čtěte na str. 11

Lukašenko – mlátička se 79 %
„Opravdu si myslíte, že ten, kdo férově vyhrál volby se
79 %, potřebuje následně mlátit lidi na ulicích a vypínat
internet?“
Ondřej Benešík, místopředseda KDU-ČSL.
(Více o zahraniční politice čtěte na str. 7)
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Mladí lidovci
a podzimní volby
Bezmála 20 Mladých lidovců kandiduje v krajských volbách. Celá čtvrtina kandiduje na jihočeské společné kandidátce KDU-ČSL a TOP 09.
Mladý lidovec ji dokonce vede: František Talíř.
Navazuje tak na loňskou kandidaturu do Evropského parlamentu,
kdy získal značný počet preferenčních hlasů. Mnozí další Mladí
lidovci pomůžou v krajských a senátních kampaních. Za všechny
jmenujme tým Josefa Klementa (obvod 51 – Žďársko), Václava
Hampla (obvod 27 – Praha 1) nebo Ondřeje Závodského
(obvod 30 – Kladno).
Bára Paulová
místopředsedkyně ML

Sdílení senátoři
Tak jako každé 2 roky, i letos se odpovědné politické strany rozhodly sdílet senátorské kandidáty mezi sebou a vyjednat si tu
i tam vzájemnou podporu. Dvanáct kandidátů KDU-ČSL tak doplňuje 7 osobností, které KDU-ČSL podporuje, ale v případě úspěchu skončí v jiném klubu než v KDU-ČSL a nezávislí. Jsou to Lumír
Aschenbrenner (Plzeň-město), Vladimír Drápal (Louny), Jan
Grulich (Rychnov nad Kněžnou), Václav Láska (Praha 5), Eduard
Stehlík (Praha 9), Libor Šmejda (Česká Lípa) a Tomáš Třetina
(Znojmo).
(red)

Miriam promluvila
■ 17. 7. / Deník N uveřejnil v čísle věnovaném
sexuálnímu obtěžování v Česku svědectví tří desítek žen různých profesí. Řadu ohlasů na sociálních sítích vyvolal příspěvek Miriam Kolářové,
zastupitelky KDU-ČSL v MČ Brno-sever. Za
mnohé vybíráme ten od lidovkyně Karly Vaculínové: „Znám
kolem sebe mnoho žen, které kvůli zneužívání (a nemyslím jen
znásilnění) mají dodnes trauma, i když se to stalo před mnoha
lety. Miriam, díky moc!“ Pro běžný život zdůrazněme jedno:
Sexuální obtěžování začíná nenápadnými verbálními útoky
a končí urážkami, nátlakem a fyzickým násilím. Téma veřejné
morálky, jak vyšité pro zdravé konzervativce.
Pavel Mareš

Odešel
Jindřich Kabát
Bylo mi ctí na přání Gabriely Kabátové
rozloučit se 24. července ve strahovské bazilice s jejím manželem
Jindřichem Kabátem (1953–2020).
A nejen to: i poděkovat, a to jménem
svým i KDU-ČSL. Byl výraznou tváří
lidovecké politiky 90. let, mj. ministrem kultury v Klausově
vládě. Do politiky (a nejen tam) vnášel to, čeho je tam jako
šafránu: vlídnost, dobrosrdečnost a nehranou starost o druhé.
To, jak se se svým tátou při pohřbu rozloučily tři jeho děti, bylo
úžasnou ukázkou lidovecké priority, svědectvím o významu
rodiny a roli rodičů. Díky, Jindřichu, za vše a všichni ti přejeme spočinutí v Boží náruči.
Marek Výborný

LETNÍ KALEIDOSKOP

František Talíř se zastavil během své jihočeské kampaně a zahrál
v Záblatí u Prachatic ve prospěch Azylového domu sv. Petra.
O Marshallově plánu pro jižní Čechy více na str. 16.

Jan Grolich je v kampani akční muž. „Make příroda great again“
je heslo, jímž se zábavně a zároveň důrazně říká, že máme přírodě
vrátit její význam. Více na str. 14.

Zkušený starosta a nadějný kandidát do Senátu. František John
ze Zábřeha na Moravě. Právě okoštoval vodu z nového vrtu pro své
město. Více na str. 18.

Zkušený starosta a úspěšný senátor Jiří Carbol jde znovu
do volební kampaně s Marcelem Sikorou, náměstkem primátora
Frýdku-Místku. Více na str. 15 a 19.

KDU-ČSL o zapojení žen do praktické politiky jenom nemluví,
ale koná. Kandidátky z Moravskoslezského kraje se sešly v areálu
Dolních Vítkovic. Brutalita i harmonie.

Jiří Mihola hájil barvy KDU-ČSL i Poslanecké sněmovny v Brněm
na demonstraci proti Lukašenkovu násilí. Ať žije svoboda,
ať žije Bělorusko! Více na str. 7.

Pražský zastupitel Jan Wolf a manželé Hudečkovi. Viditelná
spokojenost po zpřístupnění pražského mariánského sloupu.
Více na str. IV Pražského hlasu. (Foto ©Vladimír Zemek)

Bohumil Svoboda a Jiří Reinsberg, dvě významné osobnosti
křesťanského veřejného života 90. let. Na bratra Bohumila
Svobodu rozsáhle vzpomínáme v Obzorech, str. II a III.
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ŠKOLSTVÍ

Výborný: Normální je chodit do školy
JA K OV L I V N Í KO RO N AV I RU S Z A Č ÁT E K Š KO L N Í V Ý U K Y ?
Tu chvíli si pamatuji jako teď. Tramvaj
jednoho březnového úterního rána a SMS
oznamující, že se od středy plošně uzavírají školy z důvodu karanténních opatření spojených s pandemií COVID-19.
Těžko vládě a ministerstvu školství zazlívat mimořádná opatření. Jako rodiče
jsme se s tím více či méně vyrovnali.
Osobně jsem už s jistými rozpaky komentoval postupné „otevírání / neotevírání“
škol v květnu a červnu. Mnohé se ponechalo na rozhodnutí ředitelů, resp. zřizovatelů škol. Řada doporučení ale byla ve
školách nerealizovatelná. Přesto se závěr
školního roku zvládl. Smekám klobouk
před učiteli i řediteli. Právě oni ve většině
případů ﬂexibilně zareagovali, přešli na
on-line výuku a udrželi alespoň nějaký
vzdělávací režim. Velké díky!
Nový školní rok je ale nezadržitelně tady
a my si na koronavirus budeme muset
zvyknout a nevnímat ho jen jako něco, co
nás má děsit. Je to nemoc. A podobně
jako u chřipkové epidemie je třeba být
zodpovědný. Považoval bych ale za nebezpečné, kdybychom se stali zajatci koronaviru. Školy se o prázdninách připravovaly na nový školní rok. Ministerstvo

školství slíbilo na půli srpna (což je
pozdě!) metodické pokyny pro mimořádné situace. Současně ministr Plaga odmítl plošné uzavření škol. Plošná opatření
odmítám i já. Nezapomínejme: Normální
je chodit do školy!
Ostatní formy distančního vzdělávání
musí zůstat mimořádnou formou.
Mimochodem, bylo by dobré ukotvit je ve
školském zákoně. Díky Jiřímu Miholovi
jsme to vládě jako poslanci KDU-ČSL navrhli už v červnu. Vláda to odmítla – a pak
předložila to samé... Když jsme vládu vyzvali k ﬁnančnímu posílení regionálního
školství, stalo se tak a do škol poputuje
1,2 miliardy korun právě na počítačové
vybavení pro učitele a potřebné žáky.
Z různých průzkumů je zřejmé, že z výuky
na jaře zcela vypadlo až 15 % dětí. Na ty
je třeba pamatovat se zapůjčením notebooku, řešením konektivity atp. Ale nesmíme podlehnout dojmu, že se tím vše
vyřešilo. Pro žáky všech škol, od mateřské
až po střední, má účast na školní výuce
roli vzdělávací, socializační a kulturní.
Ve školách očekávejme zpřísněná hygienická opatření, častější používání dezinfekce rukou a větrání tříd. Učitelé „vyško-

Kulatý stůl
k předškolnímu
vzdělávání

Předškolní vzdělávání má velký význam
pro celkový rozvoj dítěte. Dítě se v tomto
období nejrychleji učí. Proto je velmi důležité zkvalitňovat podmínky pro děti
i učitele. Poté co pedagogická komora iniciovala otevřené dopisy, v nichž jsou shrnuty zásadní problémy předškolního
vzdělávání, jsem k tomuto tématu
v Senátu iniciovala kulatý stůl. Setkání zahájil předseda výboru Jiří Drahoš, já moderovala diskusi. Přizváni byli odborníci
z ministerstev, příslušných institucí, zástupci mateřských škol a zřizovatelů a přišel i místopředseda Senátu Jiří Růžička.
Ředitelky MŠ nejprve promluvily o největším úskalí předškolního vzdělávání, kterým je podﬁnancování. Dále poukázaly na
velké počty dětí ve třídách na jednu učitelku: v MŠ může být až 28 dětí na učitelku. Učitelky jsou přetěžovány a velké procento z nich ohrožuje syndrom vyhoření.
V neposlední řadě zápasí s přebujelou administrativou. To vše chceme a postupně
budeme měnit k lepšímu.
Jaromíra Vítková
senátorka

Jaromíra Vítková
a Jiří Drahoš.
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lení“ jarem budou v hojnější míře využívat nové a obohacující metody výuky
(nejen ty digitální). Žáci se budou opět
těšit na kamarády, bát se písemek i mít radost ze svých úspěchů.
Na rodiče už nemůžeme klást ona velká
břemena v podobě plného či částečného
vzdělávání svých ratolestí. Případná
COVIDová ohniska musí být řešena lokálně. Pokud se nemoc objeví v konkrétní
třídě, bude na přiměřenou dobu v karanténě daná třída. Nedává smysl dávat do
karantény celou školu nebo opatření rozšiřovat na mikroregion. Podle vyjádření
ministra Plagy je zjevné, že rozhodovací
pravomoc zůstane v rukou ředitelů, zřizovatelů a hlavně krajských hygieniků.
Nezbývá než věřit, že si všichni zachovají
zdravý rozum, že se všichni budeme chovat zodpovědně a nezapomeneme, že
normální je chodit do školy. Vzdělávání je
totiž budoucností nás všech.

Marek Výborný
poslanec za Pardubický kraj,
místopředseda Podvýboru
pro regionální školství PSP

Prevence
před COVID-19
ve školách
Co na podzim doporučit, aby se
nemusely zavírat celé školy:

✓ všudypřítomná dezinfekce,
více větrání;

✓ kde to lze, uspořádání
žákovských lavic do podkovy;

✓ rozsazování učitelů v kabinetech
po max. 4 osobách;

✓ pomoc pro děti, které nemají
přístup k internetu a vlastnímu
počítači;
✓ úprava rozvrhů, přednost mají
životně důležité věci;
✓ méně úkolů na doma
= aby rodiče po práci nenačínali
druhý úvazek;
✓ seznamovací (adaptační)
pobyty a lyžáky ANO, jazykové
a výměnné kurzy NE.

EU A ZAHRANIČNÍ POLITIKA

Benešík: Správné principy, bezpečnost
a prosperita jsou spojité nádoby
V minulých měsících jsem ve Sněmovně a médiích zvedal téma Číny a Ruska. Požadoval
jsem po panu Babišovi, aby na Evropské radě inicioval vyšetření původu vzniku pandemie čínské chřipky a čínské dezinformační kampaně s ní spojené. Vyzýval jsem k odvetným opatřením po útocích Ruské federace na naši suverenitu. S kolegou Bartoškem
jsme vyzvali ministra zahraničí, aby ruským zpravodajcům, kteří si zde dělali, co chtěli,
přidělil status persona non grata a celou záležitost projednal se spojenci v NATO a EU.

„vyhádáme“, ale jak tyto ﬁnance využijeme. Projekt Čapího hnízda ukazuje, jak
chybně vynaloženy evropské peníze byly.
Formálně na podporu malého a středního
podnikání. Reálně byl ale z evropských
fondů spolufinancován luxusní rezort
z miliardářova holdingu.

Pasivní přístup

Budoucnost

Nemyslím si, že bezpečnost naší země je
ohrožena. Nechovám ani zášť k Číně nebo
Rusku. Chci jen naši ekonomicky a pragmaticky orientovanou vládu upozornit, že
prosperity nedosáhneme bez bezpečnosti
a bez inovací. Vadí mi, že přes různé vládní strategie nevyužíváme možnosti, které
nám EU a NATO skýtají. Nejsme aktivní,
abychom kromě svých zájmů prosazovali
také postoje ke světovým problémům.
Příkladem je nedávný turecký vpád do severní Sýrie, jehož obětí se stali syrští
Kurdové. Celá politická reprezentace tuto
invazi odsoudila. Premiér navzdory stanovisku evropského výboru nereagoval a nic
neudělal. Přitom jsme mohli prokázat, že
řešíme nejen své vlastní zájmy, ale i naléhavá zahraničněpolitická témata.
Podobná „nečinnost“ se bohužel týká i spolupráce zemí V4. Vzpomenete si na nějaký
pozitivní návrh na půdě Evropské rady od
premiérů Visegrádu? Ze strany Česka,
Maďarska, Polska a Slovenska většinou
slyšíme kritiku EU nebo stížnosti ohledně
krácení rozpočtu na kohezi. Naším posledním strategickým projektem EU bylo
Východní partnerství. Když Francouzi
a Němci úspěšně prosazují Marshallův

plán pro Afriku, proč nenastolit téma
„Marshallova plánu“ pro Ukrajinu?
Stabilita a prosperita Ukrajiny má velký
geopolitický význam pro celý náš region.

Ekonomika
Koronakrize zásadním způsobem ovlivňuje rozpočet EU. Řada zemí vidí v obnově svých ekonomik po pandemii příležitost, jak se modernizovat. Klíčové jsou investice do digitalizace, inovací a vzdělání.
Česká vláda ale zarputile trvá na robustním rozpočtu na kohezní politiku. Jinak
řečeno na investicích „do betonu“.
Dopravní infrastruktura v Česku jistě není
nejlepší a zlepšení je namístě. Mohou ale
za neutěšený stav dopravní infrastruktury ﬁnance, nebo spíše úřední šiml a chabý
management investora? Obávám se, že
pro zemi, kde se postaví ročně 4 kilometry dálnic, může být příliš vysoký rozpočet
na dopravní infrastrukturu nevýhodný.
Vysokorychlostní železnice se u nás objevují jen ve snech předsedy vlády. Reálně
hrozí, že určené evropské prostředky
kvůli neschopnosti nevyčerpáme a přijdeme o ně.
Jako dlouholetý regionální politik říkám,
že nejde jen o to, kolik peněz na kohezi

Nyní stojíme na křižovatce. Budeme i nadále chudou „kohezní“ zemí čerpající
hlavně regionální fondy a zemědělské
dotace? Anebo zemí, která staví na inovacích a na vzdělané a kvaliﬁkované pracovní síle? Č̌ e sko v souč a snosti č e rpá
hlavně relativně dostupné „kohezní peníze. V dalších letech budou ale tyto peníze pro Česko vysychat. Tato položka se
bude jednak v rámci unijního rozpočtu
snižovat, jednak budou naše regiony postupně bohatnout. Musíme se naučit získávat ﬁnanční prostředky z komunitárních programů, zaměřených na inovace
nebo digitalizaci.
Meziválečné Československo patřilo mezi
10 průmyslově nejvyspělejších zemí
světa. Vizí KDU-ČSL je na tuto tradici navázat. Budujme moderní, konkurenceschopnou ekonomiku, šetrnou k životnímu prostředí. Česko na to má. Pochopí ale
naše vláda, že hodnoty a principy na
jedné a prosperita na druhé straně nejsou
v rozporu? Že jsou naopak v souladu?
Ondřej Benešík
poslanec KDU-ČSL, předseda
sněmovního evropského výboru

KDU-ČSL k situaci
v Bělorusku
■ 10. 8. / Krátce po prezidentských volbách
v Bělorusku, v nichž si vítězství znovu falešně
přisvojil Alexandr Lukašenko, vyšli běloruští
občané do ulic. Demonstrují, jsou biti, demonstrují znova, vláda vypíná internet, jako
v Koreji. KDU-ČSL odsuzuje represe v běloruských ulicích. Chce adresné sankce proti těm,
kdo násilí rozpoutávají. Žádá vyšetření, kdo
dodal represivním složkám „zásahové výbušky“ české výroby. „Chceme také, aby naše
vláda pomohla těm, kterým hrozí perzekuce,“
uzavírá poslanec Benešík.
(red)
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EKONOMIKA

Jurečka: Vláda neplní své cíle.
A KDU-ČSL jí to hlasitě připomíná

?!
V roce 2018 toho ve svém programovém
prohlášení vláda slíbila opravdu hodně.
„Pololetní vysvědčení“, po dvou letech
vládnutí, ale není vůbec dobré. Vláda je
ve skluzu, a to nejen kvůli opatřením
týkajícím se koronakrize. Zde je stručné
zhodnocení.

Nedobré hospodaření
Nebudu teď tolik rozebírat navýšení
schodku státního rozpočtu. Připomeňme
ale, že bilance z počátku letošního roku
– tedy ještě před zavedením vládních opatření souvisejících s nemocí COVID-19 –
vykazovala negativní tendenci. Vláda
nehospodaří dobře. Státní dluh se jí nepodařilo stabilizovat, i když ve svém programovém prohlášení slibovala dlouhodobě
vyrovnaný rozpočet. Co lze ocenit, to jsou
některá relativně hbitě provedená opatření na počátku pandemie, která byla
namístě.

Důchodová reforma? Nic
Hlavním bodem a hlavním strategickým
záměrem této vlády byla důchodová
reforma. Ministryně financí Alena
Schillerová ale už v únoru 2020 prohlásila, že se do ní tato vláda nepustí a nebude
měnit ani věk odchodu do důchodu.

(Ne)dostupné bydlení
U dostupného bydlení zůstalo jen u slov.
Naše obce a naši občané se musí sami
vyrovnávat s tím, že na dostupné bydlení
nedosáhnou. KDU-ČSL v rámci navýšení
schodku státního rozpočtu tento slib připomněla a i nadále prosazuje podporu
dostupného bydlení. Myslíme tím zejména
startovací a seniorské malometrážní byty,
jež si bude moci dovolit i člověk s podprůměrným příjmem.

Jsou slevy na dopravu
opravdu tak nutné?

Soběstačnost jako
strategická nutnost

Ano, slevy na dopravu se zavedly. Ale za
jakou cenu? Každý rok stát doplácí cca 6
miliard na cesty studentů a důchodců
veřejnou dopravou. Státní kasa vyplácí
tuto selektivní dávku, která by se nyní
rozhodně více hodila k podpoře rodičů,
bydlení nebo k dorovnání výše důchodů
ženám, které pečovaly o děti a jež po
odchodu do penze stát potrestal nižším
důchodem.

Vláda si dala za cíl podporovat soběstačnost v oblasti obrany, energetiky a zemědělství. Je zřejmé, že se nic z toho vládě
nedaří. Kabinet nekonal proti suchu, kde
slíbil podpořit projekty týkající se pitné
vody v menších obcích. Suché jarní měsíce
potrápily nejednoho starostu, který musel
sehnat cisterny s vodou a zajistit zásobování obyvatel.

Málo dálnic
Další vládní prioritou byla výstavba silnic
a dálnic. Za poslední 2 roky se otevřelo
pouze 39 km nových dálnic. V Maďarsku
zvládli jen za rok 2019 postavit bezmála
150 km. Dotační podpora elektromobilů,
hybridů a aut na CNG je v nedohlednu,
stejně jako budování infrastruktury pro
vysokorychlostní internet.

Kroky proti životnímu
prostředí
Ministerstvo zemědělství navrhuje ústavní
ochranu vody, ale nesměřuje k ochraně
vody jako složky životního prostředí,
nýbrž jen k ochraně vodních zdrojů.
Zároveň vláda nedávno povolila další
těžbu štěrkopísku v jednom z nejsušších
regionů jižní Moravy. Ohrozila tak zdroj
pitné vody pro 140 000 lidí! Není také
schopna činit jasné kroky k uhlíkové neutralitě ČR nebo podpořit nový „zelený
úděl“. Z našeho pohledu jde Babišova
vláda systémově proti ochraně životního
prostředí a udržitelnému rozvoji. Schválila
také prolomení těžebních limitů.

Zaostáváme
v e-governmentu
Tvrdí to zpráva Evropské komise. A ukázala
to i pandemie. Byl přijat zákon o právu na
digitální službu, plánuje se digitalizace stavebního řízení, přesto zůstáváme hodně
pozadu. Palčivě se ukázala nedostatečná
obranyschopnost země proti kyberútokům
v průběhu pandemické krize. Zvýšil se
počet útoků na naši kritickou infrastrukturu, zejména na nemocnice, které jsou
vybaveny zastaralými systémy.
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Velká, ale prázdná slova
pro kulturu a sport
Přes velký marketing se zřízením agentury
pro sport vázne výstavba multifunkčních
sportovišť i navýšení rozpočtů kulturním
institucím.

Ovládli stát, ale nesnížili
byrokracii
Vláda neumí snižovat byrokratickou
zátěž. Ano, dvě ministerstva dlouhodobě
vede jeden ministr, ale to na slíbené snižování nákladů nestačí. V nedohlednu je
i snížení sociálního pojištění, zavedení
živnosti na jeden papír nebo podpora ﬁnanční gramotnosti.

Vládní chucpe!
Vláda na jaře chtěl připravit obce
a města o peníze. Po nátlaku opozice,
zejména Jana Bartoška a celé
KDU-ČSL, a starostů, z našich to byl
zejména Jan Grolich, který připravil
petici podepsanou více než 1300 starosty z celé republiky, tyto sebrané
peníze vrací. Prezentuje to ale navenek jako pobídku pro investice. Tedy
jako jakési peníze navíc. To je vládní
chucpe.
(twitter KDU-ČSL, red)

MODERNÍ STÁT

Chceme pomoci
domácnostem
i přírodě
KDU-ČSL chce na podzim prosadit posílení obnovitelných zdrojů a čisté energetiky (v novele energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie).
„Chceme, aby rodiny s nízkými a středními příjmy mohly investovat do toho, co
jim dlouhodobě ušetří peníze v rodinném
rozpočtu. Energetické úspory a obnovitelné zdroje, šetrné k přírodě, musí být
dostupné širokým vrstvám lidí, městům
a obcím,“ zdůrazňuje předseda lidovců
Marian Jurečka. Dalším tématem, které
lidovci přinášejí, je legální možnost akumulace elektrické energie do baterií. To

V karanténě
bez voleb?
Neexistuje!
Je smutnou skutečností, že
musíme připomínat a bránit věci, které patří k samozřejmému chodu svobodné společnosti. Třeba
právo účastnit se voleb.
Vláda ústy ministra vnitra naznačila, že
by pod záminkou nemoci COVID-19
mohla lidem zamezit jít k volbám. „Prostě
vás k volbám nepustíme!“ Jako kdyby
v 21. století nebylo možné zajistit jiný přístup k základnímu občanskému právu
než ten ze století páry.
Nabízí se samozřejmě korespondenční
volba, kterou jsme rukama Ivana Gabala
před lety navrhovali my křesťanští demokraté. Nešlo to. Tato jednoduchá a snadná volba není možná nejspíš proto, že by
ji hlavně v zahraničí využívali lidé s odlišnou představu o své zemi, než jakou prosazují dnešní vládci. „A tak jim to ztížíme…“ Nemluvě o tom, že by se při volbách
využily nějaké on-line technologie. Stačí
se podívat na chytrou karanténu: skončila dřív, než začala.
Nechuť vyjít lidem vstříc zapadá do politiky této vlády. Vláda tu není pro lidi, nehledá cesty, jak jim zlepšit život, usnadnit
podnikání nebo modernizovat stát.
Naopak je vynalézavá v tom, jak udělat
člověka závislým na rozhodnutích úřadů.

by mohlo přispět jednak ke stabilitě elektrické sítě, jednak k rozvoji oboru, v němž
se v Česku pohybuje řada rozvíjejících se
firem. Pro řadu obcí by baterie byly důležitým prvkem kritické infrastruktury,
hlavně tam, kde v zimě bývají časté výpadky po námraze, nebo v horských oblastech po silném větru. „Náš balík opat-

ření je důkladně promyšlený. Naše řešení je výhodné pro peněženky lidí i naši
přírodu, vytváří nová pracovní místa
a myslí na stabilitu energetické sítě.
Chceme reálně pomoci českým domácnostem, a ne nahrávat velkým hráčům
v energetice,“ dodává Jurečka.
(kdu.cz; red)

„Ani volit nepůjdete, když se nám nebude
chtít.“ A to už bylo za hranou. Bylo potřeba se ozvat. Výsledkem tlaku KDU-ČSL
i dalších opozičních stran bylo jednání
s ministrem vnitra a domluva parlamentních stran na tom, že v případě karantény
bude možné volit z auta, ve speciálních
okrscích a u výjezdních komisí.
Prosím každého člena a příznivce
KDU-ČSL, aby se nebál jít k volbám a přispěl k jejich zdárnému průběhu. Hlaste se
do volebních komisí. Dbejte na své zdraví
i bezpečí, ale nezůstávejte pasivní.
Zejména naši starší, zkušení členové, nepodlehněte strachu a nevynechte tyto
volby. Rozhoduje se právě teď a nepřátelé svobody a našich hodnot si toužebně
přejí, abyste zůstali doma. Chceme-li zvítězit, musíme se zúčastnit.
Jan Bartošek
předseda poslaneckého klubu
a místopředseda KDU-ČSL

Liniové stavby se neurychlí
Senátorka KDU-ČSL Jitka Seitlová se ostře vymezila vůči novele zákona o urychlení výstavby. Z rozhodování o umístění dopravních, energetických a vodních staveb
mají být totiž města, obce i občané prakticky vyloučeni. „Dotčené obce, právnické
osoby a občané budou postaveni před hotovou věc. Bez možnosti změn a úprav stanoví plán z rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj situování vybraných dopravních, energetických a vodních staveb v celé ČR. Z ministerstev přitom není možné
dohlédnout na všechny problémy. Schvalování tak zásadního dokumentu bez řádného a transparentního procesu znamená nežádoucí centralizaci rozhodovací pravomoci,“ uvedla senátorka. Zákon, přijatý s přílepky k jiným zákonům, je nedomyšlený a v posledku hrozí pravý opak toho, co autoři zamýšleli. Tedy ještě větší
zpomalení liniových staveb.
(red s použitím seitlova.cz)
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KDU-ČSL PRO RODINY

Lepší dohoda než
tahanice u soudu

6/ Být informovaný, nikoli vtahovaný
do problémů rodičů.
7/ Moci se na rodiče zlobit.
8/ Moci se s rodiči radovat a sdílet
s nimi radost.
„Rozumná dohoda je jen startem ke spokojenosti dítěte žijícího mezi dvěma rozvedenými rodiči,“ uzavírá Šárka Jelínková.
(red)

Jsme proti rušení
dětských skupin
Jak společně pečovat o dítě po vlastním
rozvodu? O tématu píše 1. místopředsedkyně strany Šárka Jelínková: „59 tisíc.
Tolika dětí se za poslední rok týkalo soudní rozhodnutí určující, který z rodičů
nebo rodinných příslušníků má o ně pečovat. Vysoké číslo… Přitom rozumná dohoda rodičů zajistí dětem v nelehké době
rozvodu pocit bezpečí a výrazně jim ulehčí přechod z úplné do neúplné rodiny.“
Kvůli čemu je lepší třebas i obtížná dohoda než spory? Do soukromí rodiny zasahují nadměrně úřady. Rodí se netransparentní procesy rozhodování o péči o dítě.
Děti jsou vystaveny nejistotě a bezmoci:
jako by své rodiče ztrácely. Na co by rodiče ve vztahu k dítěti měli při rozvodu
myslet? Jaké jsou potřeby dítěte?
1/ Vědět, že nepřichází o rodiče.
2/ Vědět, že je milováno.
3/ Být s rodiči v kontaktu a zažívat
jejich shodu.
4/ Být dítětem, ne dospělým, který
musí činit důležitá rozhodnutí.
5/ Vědět, že jsou spolu rodiče schopni
mluvit.

nodušené ﬁnancování. Jsou též přirozenou součástí ﬁrem, jež je zřizují pro děti
zaměstnanců. Zřídit dětskou skupinu
není tak obtížné jako mateřskou školu.
Lidovci dlouhodobě bojují za zachování
funkčního systému dětských skupin a lesních školek. „Dítě není překážkou na trhu
práce. Pro nás je hodnotou a investicí do budoucnosti,“ tvrdí místopředseda KDU-ČSL
Petr Hladík. „Dětské skupiny vhodně doplňují nabídku péče a vzdělávání dětí v předškolním věku. Nekonkurují mateřským školám, přitom tuto péči a vzdělání zajišťují
v malých obcích. Je to dobrá možnost pro
rodiny, kde kvůli ekonomickým důvodům
musí vydělávat i matka,“ doplňuje ho senátorka Jaromíra Vítková.
(red; kdu.cz)

Ke zrušení daně
z nabytí nemovitosti

KDU-ČSL kritizuje vládu za to, že chce
dětské skupiny od září 2024 nahradit jeslemi a školkami. Návrh ministryně
Maláčové je podle lidovců socialistický
výmysl. Evropské dotace na dětské skupiny skončí do dvou let a dva další roky je
budou ﬁnancovat obce a města. „Stát se
své odpovědnosti za jejich financování
vzdává v době, kdy města a obce mají snížené příjmy v důsledku pandemie,“ poznamenává senátorka Šárka Jelínková.
Ministryně Maláčová se pro zánik dětských skupin a znovuvzkříšení jeslí jako
jediného státem respektovaného zařízení
rozhodla zcela vědomě. Dětské skupiny
přitom nabízejí ﬂexibilitu, např. různou
otevírací dobu dle potřeb rodičů, a zjed-

■ 8. 7. / Poslanecká sněmovna zrušila
daň z nabytí nemovitosti. Senát jí ale
o prázdninách zákon vrátil, a tak se zrušení této nesmyslné daně bude projednávat znovu v září. Sazba daně z nabytí nemovitosti je dnes 4 % a platí ji kupující.
Všechny dosavadní pokusy zrušit tuto
daň, včetně loňského senátního, ztroskotaly. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka
přišel také s několika pozměňujícími návrhy, které pomohou zejména těm, kdo
uzavírají hypotéky. Díky hlasům KDU-ČSL
byla zachována možnost odpočtů úroků
zaplacených z úvěrů na bydlení od základu daně z příjmu. Cílem lidovců je lepší
dostupnost bydlení. Navrhují proto, aby
se snížilo daňové zatížení u tzv. sociálního bydlení. U výstavby a prodeje takových
staveb by se užila druhá snížená sazba
DPH místo snížené sazby první, tedy 10
místo 15 %.
(red)

Dny věnované rodinám a pěstounům
V letech 2017–2019 uspořádal Moravskoslezský kraj tři ročníky Dne pěstounství.
Celodenní happeningy jsou od letoška přejmenovány na Dny rodin. Zaměřit se chceme na šíření povědomí o náhradní rodinné péči, na zvýšení informovanosti mezi
občany, a hlavně na motivaci a získání dalších příznivců a žadatelů náhradních rodičů. Dny rodin se budou v září konat na
atraktivních místech kraje. Dostupné by
měly být rodinám s dětmi ze všech koutů
Moravskoslezského kraje. Kromě návštěvy
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zajímavých památek si užijí zábavný
a edukační program (speciální prohlídky,
šermířská vystoupení, loutková představení, kovářství, projížďky na koni atd.). Jsem
velmi rád, že náš kraj si nutnost podporovat rodiny uvědomuje a že i takto dáváme
veřejnosti najevo, že děti si zaslouží vyrůstat v přirozeném prostředí a do ústavů
a dětských domovů nepatří. Těším se na
setkání s vámi.
Jiří Navrátil
náměstek hejtmana MSK
pro sociální oblast

KORONAKRIZE / EKOLOGIE

KDU-ČSL chce zázemí pro chytrou karanténu
Nemoc COVID-19 nemá
sezónní charakter. Podle
lidoveckého poslance Víta
Kaňkovského přitom vláda
podcenila oba základní faktory – chytrou karanténu
a chování populace.
Vláda při rozvolňování přísných jarních
opatření slíbila rozvoj tzv. chytré karantény.
Kde se nákaza objeví, tam se měly rychle
vytrasovat kontakty nakažených, aby se
nemoc nešířila komunitně. To se ale neděje:
„Přes opakované žádosti opozice v krizovém štábu, ve Sněmovně i v jejím zdravotním výboru se chytrá karanténa v podstatě
zastavila ve chvíli, kdy z ní odešla armáda,“
říká Kaňkovský. Nedošlo k personálnímu
posílení hygienických stanic ani k doplnění
potřebného vybavení. Hygienici data z bankovních karet ani od mobilních operátorů
téměř nevyužívají. Vláda podcenila i chování obyvatel. V Česku měla 1. vlna nákazy
velmi mírný průběh. „To v řadě lidí vyvolalo pocit, že vlastně o nic nejde. Po rozvolnění ztratili opatrnost a nedodržují ani
základní ochranná opatření, jako je hygiena rukou, vyhýbání se místům s velkou
koncentrací lidí atp.,“ pokračuje Kaňkovský.

SERIÁL

Eko_KDU:
Šetrná
a dostupná
energie

3

Staré tepelné elektrárny zatěžují krajinu
i čistotu ovzduší. Výzvou pro 21. století je
nastavit šetrný a kvalitní energetický systém. Nejde o revoluci, ale o návrat
k šetrné výrobě energie z obnovitelných
zdrojů. Základní čísla: V ČR se ročně
vyrobí asi 87 tisíc GWh elektrické energie. Z toho našich 26 funkčních tepelných
elektráren vyrobí 41 tisíc GWh. Současně
však z celkového objemu spotřebujeme
jen něco přes 60 tisíc GWh. Zbylých 25
tisíc GWh prodáváme do zahraničí.

vání potenciálně nakažených. Po tomto
kroku i po revizi „Pandemického plánu ČR“
volá KDU-ČSL ve Sněmovně od května!
Testovat se musí 7 dní v týdnu. Musí se posílit kapacity odběrových míst i odběrových
výjezdních skupin. Jen tak se dobře připravíme na případnou 2. vlnu nákazy. Důležitá
jsou i jasná, srozumitelná a konzistentní
vyjádření odpovědných osob. „Nelze trpět,
aby se během 24 hodin diametrálně lišila
vyjádření členů vlády a epidemiologů,“
zdůrazňuje Vít Kaňkovský.
(red)

Pozvánka

Vláda podcenila osvětu hygienických
návyků a nedala moc vědět ani o aplikacích
e-rouška a mapy.cz, pomáhajících v trasování kontaktů nakažených.
Podle KDU-ČSL je třeba znovu přizvat
odborníky z armády a posílit hygienické
služby, včetně call center a IT odborníků.
Stejně důležité je zpracování plánu testo-

Tak velký objem elektřiny na export je
špatně. Mějme odvahu a český energetický mix razantně změňme, a to nejen
ve prospěch jaderné energetiky. Stát by
měl motivovat i vlastníky nemovitostí,
aby investovali do fotovoltaiky na své
střeše (ne na polích – tam má udržovat
zadržovat dešťovou vodu a bojovat proti
vodní a větrné erozi). Každý občan by
měl mít možnost vyhodnotit si, dokdy se
mu investice do fotovoltaiky vyplatí.
K tomu třeba v Brně slouží veřejně
dostupná, uživatelsky přívětivá Mapa
osvitu (vznikla ve spolupráci s Ústavem
výzkumu globální změny). Nabízí-li tuto
službu město, měl by to umět i stát.
Koronavirová krize dává příležitost změnit naše investiční priority. Máme šanci
změnit přístup k našemu zdraví, jež je
závislé na kvalitě prostředí, ve kterém
žijeme. Měli bychom se postupně vzdát
zavedených systémů s kořeny v průmyslové revoluci. Poslanci budou na podzim
projednávat energetický zákon, zejména
možnosti podnikání v energetice. Vláda
bohužel nepředkládá řešení, jež by
zohlednilo investice do obnovitelných

Institut pro křesťansko-demokratickou politiku srdečně zve na dvě své
akce. 30. října proběhne v Praze konference „Euro a Česká republika“ (za
účasti Valdise Dombrovskise, místopředsedy Evropské komise pro
finanční služby). 25. listopadu (na
„Červenou středu“, Red Wednesday)
se ve spolupráci s ČBK, ERC a FŽO
koná konference „Pronásledování pro
víru“ (podrobnosti na www.ikdp.cz).

zdrojů energie (OZE). Pro rozvoj OZE je
třeba legislativně ukotvit akumulaci elektřiny do baterií. To by nám umožnilo stabilizovat elektrizační soustavu i při vyšším podílu OZE. Díky akumulaci energie
bychom dovedli uchovat přebytky vyrobené elektřiny a hospodařit s ní šetrně.
Baterie jsou důležité i pro zvládání krizových situací a výpadků elektřiny. Vládní
návrh to opomíjí, proto KDU-ČSL předloží pozměňovací návrh, umožňující akumulaci elektřiny do baterií.
Vláda by měla brát ekonomickou situaci
vážně a pomoct růstu ekonomiky podporou OZE. Jinak nenaplní vlastní
Energeticko-klimatický plán, v němž se
zavazuje zvýšit podíl OZE do roku 2030
na 20 %. Aby naplnila svůj cíl, musela by
podle ČVUT zvýšit investice do OZE na
šestinásobek. Většina kroků vlády ale
k udržitelnému rozvoji nevede. Vězíme
stále v starém systému, kde jsou životní
prostředí a zdraví obyvatel až na druhém
místě.
Petr Hladík
místopředseda KDU-ČSL
pro životní prostředí
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Silní občané, zdravé
5 ZÁSAD KDU-ČSL PRO DOBU KORONAVIRU

1
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
na prvním místě!

2
ABY RODINA BYLA
bezpečný přístav!

3

VEŘEJNÁ SPRÁVA
pomůže nastartovat
ekonomiku!

4

EKONOMIKA ekologicky!
Přírodě nesmíme škodit,
ale pomáhat.

5

VZDĚLÁNÍ
je klíčem k budoucímu
bohatství!

kraje, bezpečný stát!
KDU-ČSL – VOLTE TY, NA KTERÉ JE V TĚŽKÉ DOBĚ SPOLEHNUTÍ

SILNÝ OBČAN,
ZDRAVÝ KRAJ!

✓ Chytrá karanténa potřebuje zázemí (armádu, hygieniky,
call centra a osvětu).
✓ Posílíme nemocniční IT systémy před útoky hackerů.
✓ Přispějeme městům na zubního a praktického lékaře.
✓ Postavíme krajská Alzheimer centra.
✓ Postavíme novou nemocnici pro občany Zlínského kraje.

SILNÝ OBČAN,
ZDRAVÝ KRAJ!

✓ Dostupné bydlení pro běžné rodiny: Chceme, aby města
a obce stavěla byty za výhodnějších podmínek.
✓ Rodiče mají mít na výběr, proto jsme proti
rušení dětských skupin a povinným jeslím.
✓ Platnost rodinných pasů nesmíme omezovat počtem dětí!
✓ Podpora domácí péče a sociálních pracovníků.

SILNÝ OBČAN,
ZDRAVÝ KRAJ!

✓ Vláda nesmí obcím a krajům brát peníze!
✓ Naší prioritou je dostavba dálnic a obchvatů větších měst,
rychlejší opravy silnic 2. a 3. třídy.
✓ Podpoříme místní zemědělce (odběr potravin pro školy atd.).
✓ Chceme společnou jízdenku mezi kraji
a různými přepravními systémy.
✓ Nemocnice ve Zlíně je dobrou investicí do budoucnosti.

SILNÝ OBČAN,
ZDRAVÝ KRAJ!

✓ Komunální odpad – co nejmíň vyprodukovat,
co nejvíc vytřídit. A využít energeticky.
✓ Fotovoltaika patří na veřejné budovy i na střechy
rodinných a bytových domů.
✓ Ochráníme vodní zdroje a budeme zadržovat vodu v krajině.
✓ Dostavíme protipovodňové bariéry.
✓ Vysadíme nové stromy v alejích, podél silnic a u cest.
✓ Pomůžeme se zalesňováním po kůrovcové kalamitě.

SILNÝ OBČAN,
ZDRAVÝ KRAJ!

✓ Tablety pro prvňáčky a digitální technologie do škol.
✓ Pomůžeme rodinám, které nemají počítač a internetové
připojení, k distanční výuce.
✓ Studentům a učňům chybí praxe, proto podpoříme
spolupráci krajem zřizovaných škol s firmami.

KA N D I D UJ Í ZA N Á S V K R A J Í C H
ZLÍNSKÝ KRAJ

Jiří Čunek: Pro KDU-ČSL je zdraví víc než politika
Hejtman Čunek už toho se svým týmem dokázal hodně. Jakmile přišel koronavirus, nechtěl se schovávat
v koutě. Zlínský kraj je lídrem inovací. A právě v době, kdy na rodiny i jednotlivce dolehne ekonomická zátěž
krize, musí veřejná správa pomoci nastartovat ekonomiku. Jiří Čunek určil téma voleb – výstavbu nové krajské nemocnice v Malenovicích.
OBČANÉ KRAJE SI ZASLOUŽÍ NEJMODERNĚJŠÍ NEMOCNICI
• nové operační sály a specializované výkony, za nimiž se teď jezdí do Olomouce a Brna
• dopravní propojení s okolím a 1400 parkovacích míst
• dobrou logistiku a vzájemně propojené prostory nemocnice.
Kraj nemá v krizi šetřit, ale investovat. A co čeká Zlínský kraj kromě nemocnice? Do sociální oblasti jdou 3
miliony. Investice do školství činí 90 milionů. „Musíme investovat. Ne navzdory ekonomické recesi, ale právě
kvůli ní,“ říká Čunek.

✓ Lídrem je Jiří ČUNEK / VO LT E C E LO U K A NDIDÁT KU K DU- Č SL !
JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Jan Grolich: Soustředit se na podstatné

a posunout kraj dál
„Cool starosta“ Jan Grolich je muž, pod jehož petici proti vyplenění rozpočtů samospráv se začátkem června
podepsalo více než 1300 starostů naší země. Jan Grolich má originální vystupování. Je starostou Velatic a krajským zastupitelem. Lidovci byli podle něj v kraji u vzniku důležitých věcí, jako je třeba integrovaná doprava.
Poslední roky se mu zdá, že na kraji se jede ze setrvačnosti: „Je čas to zase nakopnout a posunout se
dál. Zvládneme to! Jdeme vyhrát.“ Jeho program je soustředit se na podstatné a má 5 bodů:
• Příroda ožije! (remízky, malá políčka, zeleň na střechách, voda v krajině)
• Senioři v bezpečí! (podpora domácí péče a sociálních pracovníků)
• Doprava v pohybu! (rychlejší opravy více silnic)
• Zdravotnictví nadosah! (kvalitní lékařská péče pro občany celého kraje)
• Vše se dozvíte! (zapojení lidí do rozhodování a plánování na kraji)
Všimněte si jeho billboardů a plakátů se zdviženým palcem. Sledujte jeho videa, ve kterých jezdí krajem křížem krážem. Ztělesněná nová politická energie.

✓ Lídrem je Jan GROLICH / VO LT E C E LO U K A NDIDÁT KU K DU- Č S L !

Stravování v lesních
školkách bude!
Aktivní je i jihomoravský lidovecký poslanec Jiří Mihola. V červenci
slavil úspěch, když Parlament přijal jeho novelu školského zákona.
Do zákona totiž přibyla zmínka o výdejně jídel v lesních mateřských školách. Fungování lesních školek se tím významně usnadnilo.
Schválená pravidla školního stravování lesních MŠ nyní můžou prakticky naplnit všechna kritéria bezpečného stravování a vydávat jídlo
bez nutnosti budovy, což bylo v předchozí době terčem výtek České
školní inspekce. Poslední překážka normálního fungování těchto
bohulibých institucí tak padla. Do přijetí novely nebylo kde jídlo
legálně skladovat ani vydávat. Děti mohly jíst jen trvanlivé svačiny
nebo se do lesních školek vozilo jídlo 3x denně. Teď se bude moci
dětem vydávat jídlo, které přiveze catering nebo které zajistí vývařovna nějaké MŠ v blízkém okolí. Úsilí poslance Miholy ocenila na
svých stránkách i Asociace lesních mateřských škol.
(red)
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KA N D I D UJ Í ZA N Á S V K R A J Í C H
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Moravskoslezští lidovci jsou SROSTLÍ S KRAJEM
Jsou se svým krajem srostlí celý život. V posledním období měla KDU-ČSL v Radě kraje na starosti kulturu,
památky a sociální služby. Kraj investoval a rozvíjel, co se dalo – i díky úspěšnému čerpání evropských dotací.
Máme odpověď na hlavní problémy kraje – nezaměstnanost, nedokončenou dopravní infrastrukturu, odklon
od těžby uhlí i potíže s koronavirem. Je třeba dokončit dálniční a silniční síť. Udržet a zvyšovat kvalitu života,
aby zde lidé zůstávali. A sázet na kvalitní vzdělání a inovace. 4 hlavní programové sliby:
• Vstup do krajských muzeí, hradů a zámků zdarma (garant Lukáš Curylo)
• Postavíme krajské Alzheimer centrum (garant Jiří Navrátil)
• Tablety pro prvňáčky, digitální technologie do škol (garant Vít Slováček)
• Strategický partner pro ostravské letiště (garant Marcel Sikora)

✓ Lídrem je Lukáš CURYLO / VO LT E C E LO U K A NDIDÁT KU K DU- Č S L !
OLOMOUCKÝ KRAJ

Marian Jurečka a jeho Spojenci pro silný a bohatý kraj
Pro KDU-ČSL je krize výzva a příležitost. Se spojenci z TOP 09, Zelených a hnutí Pro Olomouc chtějí lidovci
ochránit lidi v dluhových pastech a současně podpořit podnikání. Pokud práci vědců z Olomouce využívají
zahraniční firmy, je třeba zřídit inovační centrum, jež dá prostor firmám z regionu – to přinese nová pracovní
místa s vyššími platy. 4 klíčové programové body:
• Nezradíme ty, kdo pečují o druhé! / příspěvek obcím na zubního a praktického lékaře; síť pomoci lidem
s Alzheimerem; „rodinné oázy“ (family-point) v každém větším městě; restart rodinných pasů; potravinové
banky v okresních městech.
• Dáme mladým důvod zůstat! / z Jeseníka do Olomouce za 1 hod (železniční tunel pod Červenohorským
sedlem a urychlená dostavba D35); škola pro život = žáci ZŠ si půjdou vyzkoušet týdenní praxi na SŠ, učni
na časté praxi ve firmách.
• Jdeme do boje se suchem! / 30 000 nově vysazených stromů v remízkách, u cest a u silnic; vytváření tůní,
mokřadů, rybníků a zasakovacích pásů; solární panely (z grantů EU) jako zdroj elektřiny pro obecní
i soukromé budovy.
• Vytáhneme kraj, kam patří! / rozvoj turistiky na Jesenicku a střední Moravě; inovace pro Olomouc, Přerov
a Prostějov; podpora znevýhodněných regionů; high-tech spolupráce s Univerzitou Palackého.
SPOJENCI nenabízejí podivné kamarádšofty, ale zkušenost, poctivost a pracovitost!

✓ Volte kandidátku v čele s lidoveckým lídrem Marianem JUREČKOU.
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Spolehliví v těžké době:
Koalice pro Královéhradecký kraj
Do týmu vedeného Pavlem Bělobrádkem patří vedle KDU-ČSL i Volba pro město a hnutí Nestraníci. Zkušení,
solidní a spolehliví politici nenechají obyvatele kraje v úzkých. A jaká jsou jejich hlavní témata?
1/ Prorodinná a sociální politika / optimální síť pobytových i terénních sociálních služeb; rodinné vstupné
bez omezení počtu dětí; dostatečná síť dopravy („taxi“) pro seniory a handicapované; ochrana seniorů
proti „šmejdům“; mobilní hospicová péče.
2/ Zdravotnictví nadosah / více peněz pro sestry a lékaře v krajských nemocnicích; podpora zdravotních
škol; jednotlivé nemocnice se musí specializovat; dostupnost zubařů a lékáren i v odlehlejších oblastech.
3/ Ochrana vody, odpovědně s odpady / zadržování vody v krajině; zajištění pitné vody v rozvodné síti;
poldry a protipovodňová opatření; třídění odpadů přímo u producenta; energetické využití a ekologická
likvidace odpadů; posílení vědeckého potenciálu ZOO Safari.
4/ Doprava k rychlejšímu pohybu! / dobudování D11 na hranici s Polskem, dokončení R35, dokončení
obchvatů a opravy silnic 2. a 3. třídy; rychlejší spojení mezi Chocní a Prahou; výstavba a síťování cyklotras
(spolufinancování stát-kraj-obec).

✓ Volte kandidátku v čele s lidoveckým lídrem Pavlem BĚLOBRÁDKEM.
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KA N D I D UJ Í ZA N Á S V K R A J Í C H
PARDUBICKÝ KRAJ

Koalice pro Pardubický kraj
spojuje síly pro dobrý život!
Koalice pro Pardubický kraj funguje skvěle přes 20 let. Spojuje zkušené regionální politiky s mladými odborníky,
tradiční hodnoty s moderními technologiemi, starost o krajinu a vodu s udržitelným rozvojem ekonomiky
a dopravy, mladé se starými, hendikepované se zdravými, školy s budoucími zaměstnavateli. Hlavním úkolem
na období 2020–2024 je podpora ekonomiky, zasažené koronavirovou pandemií. Před týmem Romana Línka
stojí 4 hlavní úkoly:
1/ dokončení 27 km dálnice D35 a jejího pokračování (přivaděče a obchvaty)
2/ změny ve školství, aby si absolventi našli dobré zaměstnání
3/ další modernizace zdravotnictví a rozvoj sociálních služeb
4/ vyšší kulturní a sportovní potenciál kraje, a tím i kvalita života v kraji.
Koalice pro Pardubický kraj je politický tým, který nemění základní hodnoty, a přitom dovede čelit výzvám
dneška (plošné sucho, kůrovcová kalamita, velké množství odpadu, kyberbezpečnost). I proto za ním stojí
desítky starostů Pardubického kraje – lidoveckých i bez stranické příslušnosti.

✓ Volte kandidátku v čele s lidoveckým lídrem Romanem LÍNKEM!
JIHOČESKÝ KRAJ

Marshallův plán pro jižní Čechy:
KDU-ČSL a TOP 09
Cílem tohoto dynamického týmu je znovu nastartovat ekonomiku a pomoci těm, kteří to myslí s budoucností
kraje vážně – rodinám, malým a středním firmám, lokálním zemědělcům i obcím. Těm posledním kvůli
pandemii COVID-19 chybí investice na rozvoj. Marshallův plán pro jižní Čechy odmítá styl „po nás potopa“
a sestává z 6 hlavních bodů:
1/ Dostupné nájemní bydlení – kraj pokryje 80 % nákladů na přípravu výstavby městských a obecních bytů.
2/ Příspěvek „na plínky a na aktovky“ – 5000 Kč pro každé novorozeně a 2000 Kč pro každého prvňáčka.
3/ Doprava pohodlně a bez kolon – urychlení dostavby D3 a D4; nové 4 obchvaty (Dačice, Trhové Sviny,
Český Krumlov, Písek), cyklotrasy pro oživení jihočeské ekonomiky.
4/ Maximum pro přírodu v jižních Čechách – výsadba lesů odolných vůči kůrovci; monitorování spodních
vod v obcích; méně skládkování, více recyklace; kotlíkové dotace.
5/ Služby pro život na venkově – podpora prodejen v malých obcích, podpora lokálních zemědělců
a vlastníků lesů.
6/ Vzdělání je klíčem budoucího bohatství – poctivé řemeslo = stipendia pro nejlepší učně; ať si středoškoláci
vyzkouší praxi u nejlepších zaměstnavatelů v kraji; lepší kvalita gymnázií.

✓ Volte kandidátku v čele s lidoveckým lídrem Františkem TALÍŘEM!
KRAJ VYSOČINA

KDU-ČSL má Recept pro zdravou Vysočinu
Recept pro zdravou Vysočinu drží za KDU-ČSL Vít Kaňkovský.
1/ Zdravou přírodu budeme mít, když budeme obnovovat lesy a chránit vodu a půdu.
2/ Kvalitní zdravotnictví se neobejde bez naší podpory zdravotníků.
3/ Na dostupnou péči ve stáří a nemoci dosáhneme, jen když dostatečně podpoříme pracovníky v sociálních
službách.
4/ Kvalitní vzdělávání na Vysočině znamená podporu škol i učitelů.
5/ Zdravá Vysočina, to je i kvalitní internet v každé obci, rekonstruované silnice, fungující veřejná doprava
a dostupné služby.

✓ Lídrem je Vít KAŇKOVSKÝ / VO LT E C E LO U K A NDIDÁT KU K DU- Č S L !
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KA N D I D UJ Í ZA N Á S V K R A J Í C H
LIBERECKÝ KRAJ

Společně pro Liberecký kraj: KDU-ČSL s Topkou
Lidovci se domluvili na pravostředové koalici s Topkou. Lídr KDU-ČSL Štěpán MATEK se podílel na sestavení
programového Desatera pro Liberecký kraj:
1/ Dostatek pitné vody a řešení sucha (Frýdlantsko nesmí zůstat bez pitné vody kvůli těžbě v Turówě).
2/ Zubní pohotovost pro kraj (včetně víkendů a svátků).
3/ 10 % navíc na mzdy pro zdravotní sestry v krajské nemocnici.
4/ Obchvaty (pro Liberec, Českou lípu a Turnov).
5/ Železniční spojení Liberec – Praha.
6/ Podpora malých a středních podnikatelů (a inovace).
7/ Zachování osmiletých gymnázií.
8/ Otevření školních sportovišť pro širokou veřejnost.
9/ Více peněz na sport a volnočasové aktivity.
10/ Podpora důležitých krajských institucí (divadla, ZOO, botanické zahrady, plavecké bazény).
Své favority najdete na společné kandidátce například na těchto místech:

2 Štěpán MATEK, 4 Josef ŠIMŮNEK, 6 Lenka PROCHÁZKOVÁ, 9 Tomáš VEBER.
ÚSTECKÝ KRAJ

Ústecký kraj: konec komunistů v Čechách
Ústecký kraj si prošel těžkými časy v dobách vysídlení a více než 40 let trpěl socialismem. Po krátkém nádechu
jsou ve vedení kraje opět komunisté, a aby toho nebylo málo, vytvořili koalici s SPD. Já ale pevně věřím, že se
nálepky posledního „rudého kraje“ Čech brzy zbavíme. V krajských volbách bude totiž KDU-ČSL bojovat po boku
ODS. V minulosti jsme si prošli různými koalicemi s větším či menším počtem členů a končili jsme pod hranicí
5 %, čímž jsme jen posílili silné. Letos jsme si řekli DOST! a vstoupili do intenzivního jednání s krajskou organizací
ODS, která nabídku našeho spojenectví uvítala. Je před námi mnoho práce, ale pevně věřím, že se naše spojenectví
stane tolik potřebnou alternativou pro voliče, kteří chtějí reálnou změnu a chtějí žít v kraji vhodném pro život
všech generací. Stejně jako kolegové z ODS, ani my nehledáme důvody, proč něco nejde, ale hledáme způsob,
jak dosáhnout dobré věci. – Vždycky jsem se snažil aktivně zapojit do všeho, o čem jsem byl přesvědčen, že
změnit potřebuje – a odmítám přihlížet něčemu, co je dávno překonané. Je mi 31 let, s manželkou čekáme druhé
dítě, a proto se nemohu smířit s tím, v jakém stavu se náš kraj nachází. Je to kraj velmi krásný a zároveň jeden
z nejvíce postižených mnoha strastmi. Držte nám prosím palce, ať jsou tyto krajské volby definitivním koncem
komunistů v Čechách, tedy aspoň ve vedení krajů. Jejich parlamentního konce se snad dočkáme za rok.
Autor těchto slov, lídr za KDU-ČSL Jan RŮŽIČKA, je 5 na společné kandidátce s ODS.
Své favority na společné kandidátce najdete na těchto místech:

14 Jiří SKŘIVÁNEK, 26 Rostislav KADLEC, 32 Antonín ŠTĚPANOVSKÝ.
STŘEDOČESKÝ KRAJ

Středočeský kraj: Vrátit lidovce do hry
Lidovce najdeme na kandidátce hnutí STAN. Starosta městysu Bezno Zdeněk VOLF je 4 a chce se
v krajském zastupitelstvu věnovat památkové péči: má s tím zkušenosti. Mottem jeho práce je: „Pro
krásu, radost a užitek budoucích generací.“ O správné hodnoty se bude Volf rvát jako vlk.

PLZEŇSKÝ KRAJ

Koalice pro Plzeňský kraj jde do boje
Koalice KDU-ČSL, agrárníků a nestraníků má na 1 místě ženu: Ivanu BARTOŠOVOU, náměstkyni
hejtmana pro školství a cestovní ruch. Pandemie byla zatěžkávací zkouškou i pro ni. Když začala, doporučila učitelům slovní hodnocení, protože „škola tu není kvůli známkám, ale aby se žáci něco naučili.“
Koalice se bude věnovat i boji proti suchu.

KARLOVARSKÝ KRAJ

Karlovarský kraj: Spojujeme síly
Lidovecké kandidáty v Karlovarském kraji najdete na listině „Koalice ODS a KDU-ČSL s podporou
Soukromníků“. Vaši lidovečtí favoriti jsou zde:

3 Oľga HALÁKOVÁ, 6 Václav SLAVÍK, 10 Marek POLEDNÍČEK, 20 Martin ZIEGLER.
Dále za nás kandidují 22. Marie Šašková nebo 25. Barbora Zavadilová.
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Úspěšný starosta prosadí fungující stát!
RNDr. František John

Josef Bazala

starosta
Zábřeha na Moravě
od r. 2010

starosta
Starého Města
od r. 2006

Úspěšný starosta Zábřeha na Moravě zařídil svému městu
opravu a výstavbu 25 km kanalizace za 750 mil. Kč. To je
pořádný výkon! Vystudoval ekologii a environmentalistiku a problematice sucha, ochrany vody či lesních kalamit rozumí opravdu důkladně a z praxe. Chce odborně
a politicky řešit sucho a klimatickou změnu. Konkrétně to
znamená napomáhat tvorbě funkční krajiny, obnově alejí
a dalších krajinných prvků. Jako senátor se zasadí o rozvoj regionu, a to především z hlediska dopravy, inovací
a vzdělávání. Ve volném čase rád včelaří. Jeho zálibou
jsou také zvony: s přáteli před pěti lety odlil dvousetkilový zvon.

Úspěšný starosta, který ví, co chce. Prosadil územní plán,
aby bylo jasno, kde se bude ve Starém Městě bydlet a kde
podnikat. Vybudováním obchvatů dostal pryč z města tranzitní dopravu. Sítí cyklostezek pomohl rozvoji turistického
ruchu. Protipovodňovou ochranou zabezpečil majetek
občanů. V Senátu se chce zasadit o dobudování dálniční
sítě (nejem ve svém regionu) a bojovat proti suchu zadržováním vody v krajině a podporou ekologického zemědělství. Chce zvýšit důchody žen, které vychovaly děti. Jeho
velkou zálibou je lidová hudba a tanec. Skvěle ovládá mužský sólový tanec zvaný verbuňk.

obvod č. 66
Olomouc

obvod č. 81
Uherské Hradiště

Ing. Luboš

Peterka

starosta Radomyšle od r. 2002,
předseda Spolku pro obnovu venkova
Jihočeského kraje

místostarosta
Žďáru nad Sázavou
od r. 2014

Muž se zkušenostmi z bankovní sféry i z podnikání (textilní průmysl, nábytkářství) je úspěšným starostou
městysu, kde se realizovaly investice za 600 mil. Kč. Pro
region zařídil průmyslovou zónu s 200 novými pracovními místy. Z Radomyšle se neutíká, do Radomyšle se
stěhuje: roste zde počet obyvatel i dětí. Městys se pyšní
řadou ocenění, mj. za podporu podnikání, spolkového
života, mládeže, památek i titulem „Vesnice roku“.
Právě v době krize chce posílit ﬁnanční soběstačnost
obcí, urychlit dostavbu dálnice D4. Ví, jak na přebujelou
byrokracii. V Senátu bude v této těžké době podporovat
i regionální kulturu.

Někdejší programátor má jako místostarosta Žďáru nad
Sázavou v gesci školství, sociální věci a ﬁnanční řízení
města. Dokázal navzdory překážkám realizovat investice,
které město potřebovalo. V součinnosti s Krajem Vysočina
se mu podařilo zařídit stavbu tělocvičny, cyklostezek
a cyklotras. Vybudoval moderní zázemí pro skautské
oddíly. V Senátu se chce zaměřit na kvalitu odborného
vzdělávání. Nechce, aby z naší republiky byla montovna,
ale aby se zde vyrábělo s přidanou hodnotou. Zkušenost
s prací v soukromém sektoru považuje za výhodu. K zajímavostem o něm patří to, že cvičil Taekwondo.

obvod č. 12
Strakonice

obvod č. 51
Žďár nad Sázavou
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Josef Klement
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Budoucnost řeší odvážně a odpovědně
RNDr. Jitka

Seitlová

Prof. RNDr.

Václav Hampl, DrSc.

senátorka
a krajská zastupitelka

senátor, předseda senátního výboru
pro záležitosti EU, profesor fyziologie
na 2. LF UK v Praze

Bojovnice. Energická dáma, která se dlouhodobě zabývá
ochranou životního prostředí, zlepšováním životních podmínek rodin i obhajobou lidských práv. Pracovala v privátní i veřejné sféře, mimo jiné jako zástupkyně ombudsmana nebo jako manažerka mezinárodní ﬁrmy na
odpady. A má za sebou konkrétní výsledky! Prosadila lepší
ochranu před domácím násilím. Hájila stovky lidí před
nesprávným postupem úřadů. V Senátu se díky ní mohou
konat veřejná slyšení, naposledy o nesmyslném kanálu
Dunaj-Odra-Labe. Jako geoložka, která zná dokonale svůj
region, ví, jak řešit extrémní sucha i povodně.

Za jeho rektorského působení postavila Univerzita Karlova
několik vědeckých center a vyšvihla se mezi 250 nejlepších
univerzit na světě. Jeho 10 let stará vědecká práce pomáhá
dnes pochopit chování koronaviru. Jako předseda senátního evropského výboru se zasazuje o spolupráci v rámci
Unie. Byl jedním ze zákonodárců, kteří při druhé inauguraci prezidenta Zemana po jeho útocích na ty, kdo ho nevolili, odešel na protest z Vladislavského sálu. V Senátu chce
i nadále řešit evropská témata, bezpečnost, vládu práva,
ale i problémy vnitřní Prahy, jako je dostupné bydlení nebo
doprava. Prosazuje rovněž citlivý přístup k životnímu
prostředí.

obvod č. 63
Přerov

obvod č. 27
Praha 1

Ing. Jiří

Carbol

Ing. arch.

Jaroslav Klaška

senátor a starosta
obce Dobrá od r. 2010

architekt a konzultant,
starosta Šlapanic v letech 2006–2014

Politik zakotvený ve svém regionu klade důraz na rodinu
jako základní buňku společnosti. Společnosti i jednotlivcům pomůžeme, když nedopustíme, aby se otevíraly
nůžky mezi venkovem a městy. A konečně: jak nezbytná
je péče o životní prostředí v konkrétních projektech! Jiří
Carbol se zasloužil o obchvat Frýdku-Místku. S dalšími
vybojoval pro Moravskoslezský kraj 2,5 miliardy Kč na
kotlíkové dotace (= výměna 22 000 nevyhovujících
kotlů). V Senátu se zasadí o tvorbu krajinných prvků,
které nám pomohou bojovat se suchem (obnova rybníků,
pozemkové úpravy atd.). Podporuje projekt „Rekordy
handicapovaných hrdinů“.

Jako poslanec se významně zasloužil o to, aby se rozběhly
dlouho zanedbávané opravy silnic II. a III. třídy. Jako
místní patriot sehnal ﬁnance na opravu památek (Pozořice,
Újezd u Brna, Blučina). Ve svém regionu chce řešit
dopravu (rozšíření D1 Domašov-Vyškov, obchvaty Bučovic
a Blučiny, nové komunikace na Šlapanicku, Slavkově
u Brna a Rajhradu). Prosazuje lepší hospodaření s vodou
a půdou i výsadbu krajinné, městské a ochranné zeleně.
Pro maminky s dětmi prosazuje dlouhodobě zkrácené pracovní úvazky. Proti koronaviru můžeme bojovat kromě
daňových úlev a kurzarbeitu i inovacemi.

obvod č. 69
Frýdek-Místek

obvod č. 57
Vyškov
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Zdravý kraj, zdravá města i společnost
Michaela Blahová

MUDr.

Tomáš Tomáš, Ph.D.

radní Zlínského kraje
pro rodinnou politiku,
sociální oblast a neziskový sektor

Její pracovní náplní je zlepšování života rodin, seniorů
a hendikepovaných. Co se jí povedlo? Vybudovat bezbariérový denní stacionář ve Zlíně. Navýšit peníze pro sociální služby o několik desítek miliónů Kč. A konečně její
činorodá a trvalá péče o seniory (např. zavedení seniorpasů). V Senátu se zasadí o větší ocenění rodin starajících
se o své blízké ve stáří a nemoci (nejen příspěvkem na
péči, ale i daňovým zvýhodněním až do 50 000 Kč, pokud
si pečující objednají registrovanou sociální službu). Chce
i zkrácené a sdílené úvazky. A také lepší důchody pro
maminky pečující o své děti nebo o prarodiče.

Tomáš Tomáš je špičkový ortoped se zaměřením na onkologickou ortopedii. Jako první implantoval u nás pacientovi náhradu lopatky vyrobenou na 3D tiskárně. Provedl
unikátní náhradu pánevní kosti. Jeho program odráží jeho
profesní perspektivu: „Rozhýbejme tělo, rozhýbejme stát!“
Co nejlépe prožitý život a důstojné stáří. Větší podpora volnočasových aktivit dětí. Právo žen rozhodnout, kde budou
rodit. Bojuje proti znevýhodňování seniorů na trhu práce
i ve zdravotnictví. Hodlá dosáhnout kratších čekacích lhůt
u specialistů. Bude řešit prevenci násilí na dětech a seniorech i prevenci psychických nemocí.

obvod č. 78
Zlín

obvod č. 60
Brno

JUDr.

Ondřej Závodský, Ph.D.
právník, whistleblower, v letech
2014-2017 náměstek ministra ﬁnancí
pro oblast majetku státu a regulaci
hazardních her

Prof. MUDr. Jan

Čáp

endokrinolog, profesor IV. interní
kliniky LF UK a FN v Hradci Králové,
zastupitel Hradce Králové

Odvážný muž, jehož kvůli ztrátě zraku nepotkáte jinak
než se psem. Před 10 lety upozornil na ministerstvu vnitra na divné zakázky. Místo aby s tím ministr něco udělal, začali jemu i jeho rodině vyhrožovat. Jako právního
experta ho KDU-ČSL v r. 2014 nominovala na náměstka
ministra ﬁnancí. Jeho zásluhou byl výrazně zregulován
hazard a zkonsolidovalo se hospodaření státu s vlastním
majetkem. Po volbách 2017 se stal jednou z prvních
obětí čistek ANO ve státním aparátu. V Senátu chce
zkvalitňovat protikorupční legislativu, protože „Babiš je
normální lump, který se snaží na úkor veřejných rozpočtů, a tedy občanů, obohacovat.“

Profesor Jan Čáp má o své činnosti v Senátu jasno. Chce
POCTIVĚ SLOUŽIT. Zaměří se na zdravotnictví a zdravotnické zákony. Nemoc COVID-19 ukázala silná i slabá místa
našeho zdravotnictví. Mezi ty silné patří neuvěřitelná obětavost lékařů, sester a dalšího personálu. Klade si tři cíle.
Za prvé pokud to jen půjde, neredukovat síť zdravotnických zařízení. Za druhé systémovými opatřeními zajistit
v dlouhodobé perspektivě dostatečný počet lékařů a sester. Za třetí: rozvoj léčebných možností s sebou nese nutnost přidat peníze do zdravotnického systému.

obvod č. 30
Kladno

obvod č. 45
Hradec Králové
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přednosta I. ortopedické kliniky
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
a zastupitel MČ Brno-sever

O BZO RY
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Hongkong proti čínskému komunismu
■ LUKÁŠ PACHTA
Celý svět sleduje se zatajeným dechem dění v Hongkongu. Peking se při převzetí
bývalé britské kolonie zavázal respektovat hongkongskou autonomii a svobody.
Model dostal název „jedna země, dva systémy“. Nyní spěje k modelu „jedna země,
jeden systém“. Obyvatelé této zatím svobodné oblasti to nechtějí dopustit a přes
rok proti tomu různě protestují. Uprostřed tohoto dění vystupují hongkongští
křesťané jako vlivní bojovníci za svobodu.

Kardinál Josef Zen Ze-kiun, salesián (88), se celý život věnoval lidem na okraji
společnosti. O komunismu říká, že chce všechno kontrolovat. Na čínskou vládu ale
podle něj platí odvaha a semknutost. „Když je silná komunita, vláda bývá opatrná,“
řekl Zen před třemi lety na návštěvě Česka.
Obyvatelé (a zejména studenti) začali protestovat v roce 2014 proti nespravedlivému volebnímu zákonu. Protesty dostaly
název „deštníková revoluce“, protože studenti se před policií bránili deštníky. Asi
před rokem jsme sledovali protesty statisíců obyvatel Hongkongu proti zákonu o vydávání lidí k trestnímu stíhání do Číny.
Lidé se právem obávali jeho zneužití
k pronásledování lidí nepohodlných režimu. Ulice Hongkongu vylidnil až koronavirus. Na konci června 2020 ale přišla katastrofa: čínský bezpečnostní zákon ome-

zující svobodu projevu a shromažďování
v Hongkongu.
Hongkongské svobody jsou vážně ohroženy. Mezi nimi i svoboda vyznání. Na rozdíl
od Číny je náboženská svoboda v Hongkongu plně garantována. V Číně je skoro
100 milionů křesťanů. Pokud ale nejsou
součástí oﬁciálních, kontrolovaných církví, čelí pronásledování. Křesťanství se do
Hongkongu dostalo s počátky britské
správy v první polovině 19. století. V současnosti tvoří křesťané 12 % obyvatel (přibližně 900 000 lidí), z toho katolíků je při-

bližně 1/3. Jde o významnou skupinu
obyvatel, která je společenskou elitou díky
vzdělání (křesťané tvoří 1/4 všech studentů VŠ). Křesťané se dostali do popředí
hnutí za udržení svobod a demokracie
v Hongkongu. Mnoho z nich si dobře uvědomuje, že Komunistická strana Číny jim
jde „po krku“. Její současní vůdci v křesťanech vidí větší hrozbu než jejich předchůdci. Po hrůzách maoismu nastalo
v Číně období, kdy byla náboženství tolerována jako faktor soudržnosti společnosti. Toto období tolerance ale skončilo roku
2012 s nástupem generálního tajemníka
Si Ťing-pchinga k moci.
Studentský vůdce deštníkové revoluce
z roku 2014 a výrazná tvář současného
hnutí odporu proti pekingskému útlaku
Joshua Wong je evangelík. Při protestech
v červnu 2019 se neoﬁciální hymnou stal
popěvek „Aleluja, chvalte Pána“. Křesťanské kostely a modlitebny se staly útočištěm pro četné demonstranty čelící policejnímu násilí. Významnou společenskou
osobností Hongkongu je i kardinál Joseph
Zen. Tento 88letý emeritní biskup Hongkongu se nedávno nechal slyšet, že je
připraven snést zatčení i vězení, ale bude
i nadále říkat pravdu. Stal se významnou
tváří odporu proti novému bezpečnostnímu zákonu, protože je přesvědčen, že přinese Hongkongu útlak a konec náboženské svobody.
Někteří se obávají, že kardinál může být
zatčen a zavlečen do Číny. Kardinál Zen je
živoucím příkladem toho, že komunismus
v Číně zatím víru a náboženství neporazil.
Síla duchovních osobností čelit útlaku
čínských komunistů, ať už to jsou křesťané či lamové v Tibetu, je tím větší, čím je
větší tento útlak. Komunisté nikdy nepochopí, odkud berou tito lidé sílu k dalšímu odporu.
Autor je parlamentním asistentem
europoslankyně Michaely Šojdrové.
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O SO BN O ST

ZA
O S O B N O ST Í
B O H U M I LA
S VO B O DY
Bohumil
Svoboda
Narodil se v roce 1924 v Brně, od
r. 1935 frekventant pražského Arcibiskupského gymnázia, po válce studoval ﬁlozoﬁi a sociologii na FF UK
a dramaturgii a režii na FAMU. Byl ﬁlmovým recenzentem lidoveckých Obzorů, založených Pavlem Tigridem
a řízených Ivo Ducháčkem. Člen ČSL
od r. 1945, v r. 1985 iniciátor a představitel jejího Obrodného proudu. Po
listopadovém převratu 1. místopředseda ČSL, později šéf zahraničně politické komise KDU-ČSL. Jeho syn
Pavel Svoboda byl v letech 2014-2019
šéfem právního výboru Evropského
parlamentu. V prvním desetiletí nového tisíciletí Bohumil Svoboda napsal a vydal několik životopisů významných osobností (J. Škarvada, J.
Lebeda, J. Reinsberg, K. Otčenášek,
F. Tomášek). Za své úsilí v této oblasti získal v roce 2013 Pamětní medaili
ČBK, za svoji práci pro křesťanskou
demokracii pak Cenu předsedy KDUČSL na sjezdu v Olomouci 2013. Zemřel nedlouho po své manželce dne
30. června 2020.
(red)

Obroda s Bohumilem Svobodou
■ JAN KASAL
Povolanější lidé než já popíší lépe
celoživotní zápas Bohumila Svobody
o prosazení věcí dobrých. Rád bych
zde vzpomenul na nedlouhou etapu
jeho bohatého života mezi lety 19851990. V druhé polovině 80. let se začala
probouzet i tehdejší Československá
strana lidová. Ve vrcholných pozicích

Bohumil Svoboda (vpravo) se zdraví
s prezidentem Václavem Havlem (vlevo).
Stisku ruky přihlíží Josef Bartončík (vprostřed).
Snímek archiv Tomáše Svobody
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setrvávali přisluhovači komunistů, ale
„dole“ už to začínalo vřít. Nespokojenost
s rolí, kterou ČSL přisoudili komunisté,
a sílící důraz na lidská práva i svobodu
vyústil ve vytvoření platformy, které se
později začalo říkat „Obrodný proud“.
K řadě členů ČSL proudily informace
o dění v tomto uskupení. Vedle členů
z jižní Moravy mezi signatáři dopisů
nikdy nechyběl Bohumil Svoboda.

Už tehdejší stanovy ČSL umožňovaly
členům svolat mimořádný sjezd. K tomu
bylo třeba sesbírat podpisy jedné třetiny
všech členů. Potřebných 17 000 podpisů
bylo k dispozici už na podzim roku 1989.
14. října 1989 se v pražském Savarinu sešlo
více než 70 zástupců Obrodného proudu
z celé republiky. Mimořádný sjezd ČSL
měl být svolán na jaro 1990 a kolaborující
vedení mělo být bezezbytku nahrazeno.
Obrodný proud formuloval i požadavek na
svobodné volby a zrušení vedoucí úlohy
KSČ ve státě. O tom, že nastane 17. listopad, neměl nikdo potuchy. Srdcem
všech těchto aktivit byl Míla Svoboda.
Stal se logicky jedním z prvních mluvčích
Obrodného proudu a skrze jeho kontakty
informovaly o našich aktivitách Rádio
Svobodná Evropa a Hlas Ameriky. Bylo
tedy naprosto přirozené, že právě Bohumil
Svoboda se v Listopadu účastnil jednání
OF a díky němu a Richardu Sacherovi
se s ČSL počítalo jako s demokratickým partnerem pro všechna následující
vyjednávání.
Na památném zasedání ústředního výboru ČSL dne 27. listopadu 1989 byl doktor
Svoboda zvolen 1. místopředsedou ČSL.
Díky jeho schopnostem a nasazení se začala tehdejší ČSL proměňovat v demokratickou stranu západního střihu. Neměli
bychom tuto významnou úlohu Bohumila
Svobody opomíjet. Zvláště ne v týdnech
po jeho úmrtí, kdy jsme v jeho osobě získali významného přímluvce u Nejvyššího
Předsedy.
Autor je místopředseda
Programové rady KDU-ČSL
a lidovecký pamětník.

Obrodný proud
„89“ v ČSL
Obrodný proud bylo hnutí, které se
od roku 1985 snažilo o změnu poměrů
v Československé straně lidové směrem
k demokratizaci, pluralitě a návratu ke
křesťanským hodnotám. Rozvíjel se zejména v místních organizacích v Praze
(nejvíce v Praze 6, odkud byl i B. Svoboda)
a na jižní Moravě. Na konci roku 1989
převzali protagonisté obrodného proudu
vedení strany. Nejvýznamnějším plodem
úsilí byla Deklarace, přijatá 73 delegáty
v pražské restauraci Savarin 14. 10. 1989,
kdy reálně stále hrozila perzekuce ze strany Státní bezpečnosti. Za mluvčí skupiny,

Zleva Bohumil Svoboda, Miloslav kardinál Vlk
a Emil Ludvík, hudebník, tajemník prezidenta Beneše
a zakladatel Masarykova demokratického hnutí.
Foto archiv Tomáše Svobody
kterou tvořilo více než 90 velmi aktivních
lidovců, byli zvoleni: Jiří Karas (Třebíč),
Michal Karlický (Český Těšín), Karel Rek
(Kout na Šumavě), Richard Sacher (Praha
2), Bohumil Svoboda (Praha 6) a Cecilie
Trojanová (Jablonec nad Nisou).

Deklarace
ze Savarinu
Co obsahovala deklarace ze Savarinu,
přijatá 14. 10. 1989? Obrodný proud usiloval o „morální, ideovou a politickou obrodu ČSL v duchu zásad křesťanství a demokracie“. Vznikl v reakci na politické,
morální a ideologické deformace strany.
Kolaborující politická administrativa ÚV
ČSL „potlačovala iniciativní návrhy na
zlepšení činnosti strany“.
Jako pozitivní cíle si signatáři vytyčili
„obranu pravdy, práva a spravedlnosti –
základních pilířů křesťanství, z nichž ČSL
v minulosti vždy vycházela, jež však v posledních desetiletích opustila“. Celá kritika stávajícího prokomunistického vedení
je zformulována do 14 bodů. Pozitivní cíle
byly vyjádřeny 8 body. Jako by se v nich
odrážely pozdější velké koncepční dokumenty ČSL a KDU-ČSL. I dnes přece chceme „vstoupit do politického života vkladem křesťanských hodnot jako neodmyslitelného základu budování společného
evropského domu“, „přivést stranu k plné
obnově křesťanských, demokratických
a vlasteneckých principů“, „nastolit ve
straně skutečně bratrské vztahy mezi

členy a fungující vnitřní řád strany“ nebo
„dosáhnout toho, aby ... funkcionářský
sbor tvořily osoby, pro které zájem strany
a blaho vlasti jsou víc nežli osobní prospěch“.
Otázky, které bude později KDU-ČSL řešit
v souvislosti se svým konfesním charakterem, se odrážejí např. zde: „Chceme budovat stranu moderního typu, která bude
schopna vědeckými přístupy analyzovat
a zobecňovat požadavky věřících občanů, s cílem dosáhnout jejich uplatnění při
tvorbě a uskutečňování politiky, při tvorbě právních norem, při vytváření odpovídajícího společensko-politického prostředí“, „budovat stranu, která bude požívat vážnosti všech občanů ČSSR, která
bude požívat důvěry věřících, pro něž se
ČSL stane přitažlivou a práce v ní smysluplnou“. Strana musí ale vytvořit „ideologický projekt, který ctí křesťanskou stupnici hodnot“. Univerzální charakter křesťanských hodnot se odráží v důrazu na lidská práva: „Ideové určení strany musí vycházet z nezadatelných a nezcizitelných
práv člověka a občana, jak jsou formulována v Paktu o lidských právech. Odmítáme
tezi, že náboženství je soukromou záležitostí občanů. Náboženství chápeme jako
neodmyslitelnou složku duchovní kultury
národa, která má nezastupitelný význam
a vliv při utváření společnosti a formování jednotlivců.“ Současně je dokumentu
vlastní i zdravý univerzalismus: „Budeme
stavět na těch hodnotách, které se ve vývoji lidské pospolitosti osvědčily jako spolehlivé zdroje mravního a kulturního vzestupu civilizace.“
(zpracoval Pavel Mareš)
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RO DIN A A S POLEČNOST

Proč mají jesle
nahradit dětské skupiny?
■ JAN GREGOR
„Je málo žen, které odvádějí daně. Brání
jim v tom malé děti, především ty předškolkové.“ Zhruba to je pro ministryni
Maláčovou důvod, aby předložila novelizaci zákona o dětských skupinách, na
jehož podvozku chce postavit nový zákon
o jeslích. Schovává se přitom za hezká slovíčka o slaďování rodinného a pracovního
života a za negativními dopady na rovnost žen a mužů. Věc se ale má jinak.
Návrh přináší profesionální institucionální celodenní péči o děti ve věku od šesti
měsíců do tří až čtyř let. Bude možné rozlišit dva typy jeslí. Pro nejmenší děti od
6 měsíců do 1 roku (kapacitou omezené
na 4 batolata na 1 chůvu). Tento typ jeslí
už v Česku běží bez zákonného podkladu
na základě evropských fondů; v současnosti má kapacitu 408 míst. Druhý typ nahradí současné dětské skupiny: 3 chůvy se
budou starat o max. 24 dětí. Na návrhu
zákona jsou problematické dvě věci.

Máma do práce, dítě do jeslí.
Proč vlastně?
Problémem je zejména financování.
Umístění dítěte do jeslí je nepřímou státní
podporou rodinám, které se pro to rozhodnou, a zároveň diskriminací žen, které se
rozhodly zůstat na rodičovské a kupříkladu
do 3 let dítěte se do práce nevracet. Nejde
o žádné drobné. Ministerstvo plánuje na
1 místo v min. rozsahu 5 hodin denně
zasílat ze státního rozpočtu měsíčně
5000 až 7500 Kč měsíčně. Většina rodičů,
zůstávajících s dětmi na rodičovské, o tyto
peníze přijde. Kuriózní je situace, kdy bude
chůva provozovat jesle pro nejmenší batolata u sebe doma. V případě, že budou děti
cizí, na čerpání příspěvku mít nárok bude.
Bude-li jedno z těchto dětí její, na příspěvek
pro ně nedosáhne.
A přeje si u nás vůbec někdo jesle? Česko
je celoevropským unikátem v délce setrvávání matek s malými dětmi na rodičovské.
České ženy delší rodičovskou většinově
preferují, obzvláště v prvních 2 letech. Na
tento požadavek reagoval Parlament úpravou rodičovského příspěvku, který není
koncipován jako bonus za narození dítěte
rozložený v čase, ale jako určitá forma

kompenzace výpadku z pracovního procesu, odůvodněná celodenní péčí o dítě. Na
většinový trend, kdy velká část žen upřednostňuje setrvat s dítětem (i za cenu ekonomického zhoršení situace) do jeho 3 let
věku na rodičovské, a na nedostatek volných kapacit ve školkách po 3. roce věku,
reaguje MPSV návrhem, který má motivovat rodiče, aby se vraceli do pracovního
procesu dříve. Někdo tomu říká motivace,
jiný sociální inženýrství.

Výchova nejmenších
v péči ideologů
Mělo by být také jasno v tom, co návrh zákona o jeslích doprovází. Dětem se má dostat profesionální výchovy a péče, napravujících výchovná selhání „nekompetentních“ rodičů. Každé jesle budou mít ze zákona povinnost zpracovat plán výchovy
a péče. Jeho nevypracování bude trestáno.
MPSV už připravilo příručku, jak tento
plán výchovy a péče realizovat. V materiálu „Péče o děti v mikrojeslích“ se dočteme,
že „speciální pozornost věnujeme stereotypnímu rozdělení rolí mezi muže a ženy,
zařazujeme aktivity, které toto vnímání nabourávají…, pokud je to možné, vybíráme
hračky, např. panenky, i jiné než světlé
barvy pleti, atd.“ Zároveň je doporučena
genderově a environmentálně citlivá lite-

ratura. Tedy například pracovní listy s názvem „Adame, dneska už neva, že letadlo
řídí Eva“: ty obsahují ﬁgurky zdravotního
asistenta, starostky, pilotky, skladnice, hasiče a hasičky a vybízejí k hrám povzbuzujícím děti, aby nepodléhali genderovým
stereotypům. Jestli si myslíte, že jde o recesi, jste na omylu.
Rodič je tedy podle ministryně Maláčové
kompetentní, aby chodil do práce a platil daně, ale ne, aby vychovával své vlastní děti. Stát ale nemá co radit rodičům,
aby své děti umisťovali do jeslí! Výchova
a péče o děti je zodpovědností a právem
rodičů, ne státu. Tato rozhodnutí by
tudíž měla zůstat na rodičích. Stát tento
způsob také nemá tak výrazně preferovat. MPSV předpokládá vyšší výběr daní
a odvodů z mezd pracujících rodičů, prý
až 5,1 mld Kč. Výdaje mají v nejambicióznější variantě činit 3 miliardy Kč. Jak
to ministryně spočítala, nikde přesvědčivě neukazuje, ale určitě se nám prý nová
institucionální péče vyplatí. My v KDU-ČSL
preferujeme, aby rodiny měly na výběr.
Nechceme stát, který nám nadiriguje sociální inženýrství.
Autor je místopředsedou Aliance
pro rodinu, člen pražské KDU-ČSL.
O stanovisku vedení KDU-ČSL
informujeme na str. 10.
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