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z reDakČníHo stolu

Cedule na svědectví

SEZÓNY
Milí čtenáři,
vážené lidovecké rodiny!
Začíná nám několik volebních sezón v řadě.
Udělejme pro náš úspěch co nejvíc! Atraktivní program KDU-ČSL vidíte na str. 8 a 9. V každém kraji jste
také dostali přílohu, která dává vám i vašim sousedům pobídku, proč volit KDU-ČSL. Sdílejte ji prosím s druhými.
Máme radost ze spolupráce s novým Institutem pro křesťanskodemokratickou politiku (IKDP). Poprvé u nás dostává
slovo Marek Orko Vácha a Hayato Josef Okamura. Píšeme
i o osobnosti Angely Merkelové. Malým překvapením pro vás
si připomínáme i Pavla Tigrida.
Vítám zvláště vás, nepravidelné čtenáře, jimž se náš zpravodaj dostává do ruky díky volbám. Objednejte si Nový HLAS,
aby Vám zdarma chodil 5x ročně! Dostanete tak z první ruky
zprávy o naší politice i jejích základech.
Pavel Mareš
šéfredaktor

„Je vám zhruba osmnáct. A do toho sem
naskáčou Rusáci a vy víte, že je na dlouho
po všem. A pozvali je naši komunisti.
Ať to vědí naše děti.“
Jan Bartošek, 21. 8.

Anežka u Petra
Dobrá věc se podařila. Do baziliky sv. Petra v Římě přibyla jedna
česká socha: Svatá Anežka česká, dílo Aleny Kubcové-Šubertové, studentky SPŠ kamenické
a sochařské z Hořic. „Vybral si ji
tam sám papež a bude tam vedle
světových autorů, je to opravdu
mimořádná věc,“ řekla Novému
HLASu senátorka Miluše Horská
(nestr. za KDU-čSL). Třísetkilogramová socha, vytesaná z pískovce z českého Vyhnánova, měří 160 centimetrů a stane v kapli zasvěcené patronům Evropy, tedy poblíž reliéfu bratří Cyrila
a Metoděje a Benedikta z Nursie. V bazilice se tím posílí český
národní prvek. „Ve Svatém Petru je oltář sv. Václava, český národní oltář z dob Karla IV. V podzemí baziliky je hrob pražského
arcibiskupa kardinála Josefa Berana. Anežka je ovšem více spojena s naší svobodou. Vždyť ti, kdo odjížděli v listopadu 89 z nesvobodné země, se vraceli v době, kdy se režim zhroutil,“ uzavírá místopředsedkyně Senátu.
(red)

„Nebudeme-li vzpomínat na své hrdiny, je
možné, že jejich seznamy budou přibývat.“
Pavel Bělobrádek u odhalení pamětní desky
Josefu Mašínovi v Poděbradech, 26. 8.
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Milujeme historické perličky, proto v tomto čísle připomínáme osobnost Pavla Tigrida. „Jeho hlas rozumu, pravdy a optimismu, doléhající do komunistického absurdistánu, plného lží
a normalizační šedi“ (P. Bělobrádek) chybí mnohým z nás. O co
se opírala jeho víra ve svobodu a demokracii v r. 1947, čtěte
v příloze Obzory (str. IV). Tamtéž reprodukujeme pozoruhodný
dokument: ceduli. Cedule z paláce Charitas, kde pracoval jako
šéfredaktor lidoveckých Obzorů a Vývoje, putovala s Pavlem
Tigridem celým jeho americkým i francouzským exilem. Historici ji zachránili na konci 90. let a poskytli nám ji. Tigrid miloval
svobodu, věřil v Kristovo evangelium a do budoucnosti se díval
vždycky s nadějí. Nezapomínejme na to!

Naše političky
10. 8. / Sdružení žen KDU-čSL vyhlásilo v květnu 1. ročník soutěže „Naše politička 2016“. Chtěly jsme ukázat a ocenit ženy,
které dosáhly úspěchů v komunální politice a zároveň zvládly
svou ženskou roli. Náš celostátní výbor na zasedání ve Zlíně potvrdil vítězky, které nominovaly jednotlivé kraje (jejich přehled
v příloze Obzory, str. III). „Potěšil a překvapil mě opravdu velký
zájem jednotlivých krajů o soutěž,“ řekla v úvodu předsedkyně SŽ Eliška Janšová, „hodnotili jsme hlavně úsilí v prosazování
rovných příležitostí, tj. podporu zaměstnávání žen na zkrácené
úvazky, vytváření pracovních míst pro ženy na mateřské dovolené nebo pro ženy pečující o člena rodiny, vytváření míst v mateřských školkách a jeslích a podporu žen při sestavování kandidátek.“ Slavnostní předání ocenění pod záštitou europoslankyně Šojdrové a ministra kultury Hermana se koná v Zaháňském
salonku Senátu čR v pátek 23. září 2016 od 10.15 hod. „Mezi
pozvanými je i prezidentka bavorského parlamentu paní Barbara Stammová,“ sdělila koordinátorka akce Zdenka Kumstýřová.
Marie Jílková

Jak volit
Kdy, kde, kdo. Volby do krajských
zastupitelstev se konají spolu
s I. kolem senátních voleb 7. a 8.
října 2016. Volí se ve 13 krajích
vyjma Prahy. Do Senátu se volí
i v Praze a nezapomeňme, že většinou proběhne i II. kolo:
14. a 15. října! Volit může ten, kdo aspoň v druhý den voleb dosáhne 18 let a má v dotyčném kraji trvalé bydliště.
Lidé bez českého občanství hlasovat nesmí.
Když máme své favority… U krajských voleb volíme právě
1 kandidátní listinu. Své favority můžeme posunout nahoru nanejvýš 4 preferenčními hlasy.
Co dělat, když nebudu doma? Díky voličskému průkazu
můžete volit jinde. Požádat o něj musíte nejpozději 7 dnů
před volbami na svém obecním či městském úřadě.
Když nemůžu do volební místnosti dojít… Ze zdravotních
důvodů požádejte svůj obecní/ městský úřad, aby k vám poslal zástupce okrskové volební komise s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. (red)

Naše číslo účtu: 2001210359/0800

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

Chceme silné kraje
Vážení bratři, milé sestry!
Po čtyřech letech jsou před námi opět krajské volby. V roce 2012 předznamenaly volby do regionů naši renesanci a návrat do vysoké politiky. Uspěli jsme v nich daleko lépe, než nám předpovídaly průzkumy. Letos jsou
očekávání daleko více optimistická. O to víc ale musíme být skromní, o to více musíme zabrat a neusnout na
vavřínech.
Nikdy jsme v krajských volbách neslibovali nic, co nelze splnit, nevtahovali jsme do kampaně celostátní
či populistická témata, k nimž regiony nemají žádné kompetence. Vždy jsme se drželi takříkajíc při zemi.
Nebo lépe řečeno, drželi jsme se toho, co lidi opravdu v tom kterém kraji trápí a s čím můžeme něco dělat. Samozřejmě je tomu tak i letos.
Myslím, že o sobě opravdu můžeme právem říct, že jsme „Srostlí s krajem“. Sami regionální kandidáti si vybrali, s jakými tématy půjdou do voleb, a to podle toho, co občany v jejich kraji pálí. A i celostátní témata, která jsme dali dohromady po vnitrostranické debatě a otestovali je v rozsáhlém průzkumu, vycházejí z reálných pravomocí krajských zastupitelstev. Ať už se jedná o podporu pracujících rodičů a výchovy dětí,
o školství, zdravotnictví, dopravu a bezpečnost.
KDU-ČSL je opravdu zakořeněna v krajích. Někde jsme v průzkumech na druhém, třetím místě, či dokonce
máme šanci vyhrát. A pokud někde sami nejsme dost silní, jsme schopni postavit životaschopné koalice. To se
ukázalo už v roce 2012 a věřím, že letos potvrdíme správnost této volby. Průzkumy jsou zatím nadějné, ale nespoléhejme na ně. Volby dopadají jinak. Musíme zabojovat, aby výsledky byly opět lepší než odhady.
Jsem si jist, že dobré vyhlídky pro vás budou povzbuzením k ještě tvrdší práci. A že vaše rodiny vás v tom
podpoří a pochopí. Tvrdá práce a podpora rodiny byly vždy naše přednosti. Volební kampaň přináší mimořádný tlak na kandidáty i na jejich blízké. Ale má to smysl. Tak teď za to společně vezměme. Chceme, aby kraje byly silné. S námi ve vedení silné budou.
Přeji kandidátům pevné nervy, jejich blízkým trpělivost a všem úspěch!

www.srostliskrajem.cz • #srostlískrajem • #chcemesilnýkraj • #tochcesilnykraj • www.kducsl.cz

Právo a pořádek, ne bordel a bezpráví
KO M E N TÁ Ř P Ř E D S E DY K D U - č S L K R E O RG A N I Z AC I P O L I C I E
Reorganizace policie nemá kladné
hrdiny. Policie ji provedla a ministr
vnitra Chovanec podepsal rychle a bez
projednání. Ministr ﬁnancí Babiš ji naprosto bezprecedentním způsobem
zpolitizoval. To, o co v celé věci od počátku jde mně a KDU-ČSL, je jediné:
aby řadoví policisté měli prostor pro
práci, aby jim nikdo nebral kauzy a nevyhazoval z práce. Myslím, že to se nakonec podařilo.
Nedělám si iluze. Policie byla vždy lákadlem pro ty politiky, kteří buď měli máslo na hlavě, nebo chtěli jejím prostřednictvím útočit na své oponenty. Nebo obojí. My nemáme žádné kostlivce ve skříni
a jsme demokraté, kteří nelikvidují své
oponenty. Nechceme ani Babišovu, ani

Chovancovu policii. Chceme policii nezávislou. To znamená, že nebude ani ovlivňována politiky, ani nebude sama do politiky zasahovat.
V celé kauze jsem se snažil zachovat odstup, chladnou hlavu a víru v právní stát.
Sešel jsem se s Robertem Šlachtou (což
neudělali ani Babiš, ani Chovanec), mluvil jsem i s nejvyšším státním zástupcem
a trval jsem na tom, že se má reorganizace o měsíc odložit a že se mají vypořá-

dat připomínky státních zástupců. Podpořili jsme vznik sněmovní vyšetřovací komise, která mimo jiné musí vyšetřit
úniky z vyšetřovacích spisů do médií (jde
hlavně o média skupiny MAFRA, vlastněná A. Babišem).
I díky našemu tlaku nakonec reorganizace proběhla poměrně v klidu, ministerstvo vnitra vypořádalo připomínky státních zástupců, z Útvaru pro odhalování
organizovaného zločinu skoro nikdo neodešel a novou policejní centrálu státní
zastupitelství akceptovalo. V našem tlaku nepolevíme. Jako konzervativci nemůžeme přijmout stát, v němž, obrazně
řečeno, vládne „bordel a bezpráví“. Našimi hesly jsou právo a pořádek.
Pavel Bělobrádek
vicepremiér české vlády
N O V Ý H LA S • z á ř í / 2 0 1 6
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brexit / terorismus

Evropa, ne Rusko, Merkelová, ne Putin

Při návštěvě německé kancléřky Angely Merkelové mnozí připomínali,
že u českých občanů je dnes méně
oblíbená než ruský prezident Vladimír Putin. Ale co jsou to žebříčky
obliby? Nic než momentální závan
politického větru. Naše místo je už
tisíc let v západní Evropě, ne v Asii.
Inovační tygr
Možná poněkud zaniklo, že hlavním bodem jednání německé kancléřky nebyla
migrační krize, ale česko-německé vztahy. A v jejich rámci zejména vědecko-tech-

nická spolupráce. Díky vstupu do EU jsme
se dokázali stát takřka nezbytným partnerem německého průmyslu, včetně dodávek českých hi-tech výrobků. Mým cílem je
tuto spolupráci dále zlepšit. Proto jednám
s vládami a ministry pro vědu v Sasku a Bavorsku o posílení spolupráce univerzit a výzkumníků na obou stranách hranice. Proto
dojednáváme spolupráci s Fraunhoferovou
společností, světovým lídrem v oblasti aplikovaného výzkumu. Ano, Německo je inovačním tygrem. A my to můžeme a musíme využít. Stejně jako musíme umět využít
našeho partnerství v Evropské lidové straně i dobrého sousedství ve střední Evropě
k tomu, abychom v dobrém ovlivňovali politiku Německa.
Migrační krize
Řekl bych, že alespoň částečně se nám to
daří. Německá kancléřka dnes v řešení
migrační krize z velké části přistupuje na
teze, s nimiž KDU-ČSL přišla před rokem
a půl: Problém je třeba řešit mimo hranice EU a pomáhat v táborech v regionech
bojů. Rozvojovou pomoc musíme pod-

Zvládneme to?

mínit pokrokem při budování demokratických institucí a rozvoje občanské společnosti, jinak totiž jen povzbuzuje ekonomickou migraci. Je třeba uzavřít dohody nejen s Tureckem, ale i se státy severní Afriky, aby zadržovaly běžence na
svém území. Samozřejmě, neshodujeme
se v otázce povinných kvót. Trváme na
tom, že nemohou fungovat. Nicméně dokonalá shoda v politice neexistuje.
Brána na Západ a záruka svobody
V každém případě platí dvě věci. Za prvé:
v česko-německých vztazích dnes už nestraší problémy z minulosti – což umožnilo historickou návštěvu ministra kultury Daniela Hermana na Sudetoněmeckých dnech. Za druhé: jsme schopni pozitivně jednat a v mezích možností ovlivňovat německou politiku – což je vždy lepší,
než se stavět apriorně na zadní. Bez ohledu na aktuální politiku dlouhodobě platí
premisa, že Německo je českou branou na
demokratický Západ a Západ je zárukou
naší kulturní identity, naší svobody, prosperity a bezpečí.
Pavel Bělobrádek

„Uděláme všechno pro to, abychom v Německu zajistili bezpečnost.
Stojí před námi výzva islamistického teroru a my se s ní vypořádáme.“
Angela Merkelová, 28. 7., po atentátech v Bavorsku

Tiskneme další dva názory na německou kancléřku.
Co o její politice soudíte Vy? Napište nám na: hlas@kdu.cz
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Pevná, vytrvalá

Žádný nýmand

Angela Merkelová s rozvahou, rozmyslem, odvážně a s potřebnou pevností a vytrvalostí vede už řadu let Německo a do značné
míry celou jednotnou mírovou Evropu. Vysoce inteligentní žena,
vynikající přírodovědkyně, která v mládí část studií absolvovala
i v Praze. Pro tuto dceru evangelického pastora není křesťanská
tradice pouze nyní, náhle a spěšně vyjadřovaný povrchní postoj.
Není Bohem, ale jen člověkem, který se snaží zorientovat a jednat ve složitých situacích, před něž je stavěn, podle svého svědomí.
Samozřejmě se může mýlit a my s ní můžeme v lecčems nesouhlasit.
Je ale nepochybné, že na sebe v naší současnosti, v nesnadném období evropských dějin, odvážně vzala odpovědnost za vedení velkého společenství lidí v Německu i celé Evropě.
Jednoznačně si zaslouží náš respekt a úctu. Ne náhodou je její
osobnost a její – v mezích nynější komplikované mezinárodní situace rozumná a v podstatě morálně a křesťansky založená – politika trnem v oku Putinově vládě v Rusku. O této opravdové, autentické lídryni dnešní Evropy a nejvýraznější, nejlepší křesťanskodemokratické političce současného světa se bude myslím vyprávět a psát
s uznáním ještě po desetiletích.
Hayato Josef Okamura

Nemusíme mít na vše stejný názor, paní Angela není hloupá
a dobře zná názorovou hladinu v ČR, ale vzkazovat si výhrady přes
média je podstatně horší než osobní jednání. Demonstrace proti ní,
jež patří k demokracii, jen podtrhly její význam. Nepřijel k nám žádný nýmand.
Proč je podpora politiky paní Merkelové v ČR podstatně menší
než u občanů Německa? Dostáváme o situaci v Německu opravdu
objektivní informace? Nebo jsme ve vleku mainstreamového negativistického pohledu na politiku Německa? Obávám se, že stejně
jako u papeže Františka, i u paní kancléřky jsou jednotlivé výroky
uváděny bez kontextu. Ke škodě všech.
Nebyla to německá kancléřka, kdo stál u příčin dnešní migrační krize. Ti, kdo jí dnes nasazují psí hlavu, v minulosti mnohdy jásali nad Arabským jarem a podobnými projevy „vývozu demokracie“. Bez přispění B. Obamy a H. Clintonové bychom byli jinde. Nejsem fanda multi-kulti a islám nepovažuji za součást naší současné a snad ani budoucí kultury. I bez něj má naše společnost hodně
co dělat sama se sebou. Já samozřejmě taky.
Jan Kasal
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Brexit a cesta ke kořenům EU
Delší dobu je zřejmé, že Evropská unie
potřebuje změnit. Měla by se zbavit
sklonu byrokraticky regulovat kdejakou drobnost a vrátit se ke svým kořenům. Těmi jsou mírové soužití v Evropě
a společné podmínky pro prosperitu.
Je možné, že odchod Velké Británie bude
stimulem, který k tomu nakonec povede.
Obávám se ale spíš, že nás čekají složité,
možná i těžké časy. Neodbytně se mi vtírá obraz z našich starých pověstí – Svatoplukovy pruty. Naše členství v EU není
primárně o dotacích či jiných ekonomických benefitech, ale o bezpečnosti v měnícím se světě. Lidstvo se během dějin bohužel příliš nezměnilo v tom, že stále záleží na síle a že bezpečnost před agresivní
silou druhých zásadně souvisí s velikostí. EU je jedním z největších a nejsilnějších světových uskupení a jedním z mála,
které plně respektuje lidství svých obyvatel. Brexit je projevem vážné nesvornosti v tomto společenství. Staří Římané pro
to měli výstižné úsloví „rozděl a panuj“.
Pokud se nám nepodaří s naší evropskou

svorností něco udělat, dříve nebo později na to vážně doplatíme.
Druhý obraz, který mě v souvislosti s brexitem napadá, je rozvod. Dnes bohužel docela běžná zkušenost. Zdá se, že častěji než
dříve bývá důvodem prostá neochota řešit
problémy ve vztahu. Místo abychom problémy řešili, prostě se rozejdeme. Sám jsem
to nezažil, mluvil jsem o tom ale s mnoha
lidmi a málokdo nakonec upřímně hodnotí svůj život po rozvodu jako výrazně lepší
než před ním. Nebo to přinejmenším hodně dlouho trvá, než je zase dobře.
Zdá se mi, že s odchodem Britů je to podobně. Nespokojenost s EU, jež k němu
vedla, byla do jisté míry pochopitelná.
Bojím se ale, že rozchod nepovede k lepšímu výsledku, než k jakému by vedla pečlivá a svědomitá práce na zlepšení stavu. To je teď o to víc před námi,
v mnohem obtížnějších podmínkách. Odpracovat to však musíme.
Václav Hampl
předseda senátního Výboru
pro záležitosti EU
a člen správní rady IKDP

„A Evropany vymýtíme z povrchu země…“
Esej o tom, proč teroristé nejsou dětmi světla
Tváří v tvář událostem, jako byly Nice,
Bataclan, Madrid, Boston nebo Londýn, se v hrůze ptáme, jak je to možné. Jak vůbec lidská bytost může cítit
potřebu zabíjet děti nebo turisty nebo
mladé páry? Co může mít kdo z toho,
zabíjet nevinné?
Když se narodí dítě, žije ve svém světě
pohádek, kde je dobro a zlo jasně odlišeno: čaroděj proti statečnému princi, ježibaba proti krásné princezně. To až později si dítě s překvapením uvědomí, že
obě polohy jsou součástí jeho vlastního
nitra, že dobrý princ i zlý černokněžník
jsou součástí mě samotného. A že i rodiče, kdysi v mládí absolutně dobří, archetypálně laskavá maminka a archetypálně
statečný otec, jsou lidé se svým dobrem
i svým zlem.
Židovství se vždy ostře vymezovalo proti
dualistickému vidění světa na děti světla a děti tmy, na nás dobré, porážející ony
zlé. Hrdinové Bible nejsou nikdy postavy akčních filmů, svádějící grandiózní bi-

tvy a vyhrávající ve všech zápasech. Písmo – a čtěme prosím biblické příběhy, ať
už jsme věřící nebo nevěřící – nám přináší jiné poselství: hrdinové mají své chyby a zbabělci své ctnosti. Hrdina Noe po
svém příběhu usne nahý a opilý, Abrahám vyžene Hagar a Izmaela, Mojžíš nevstoupí do zaslíbené země a veliký král
David má za sebou příběh s Betsabe,
manželkou Uriášovou. A navíc, to, že jeden je povolán, neznamená, že by druhý
byl zavržen. Povolán je Jakub, ale Ezau
není zavržen. Ba naopak, naše sympatie jsou s Ezauem, tak jako byly předtím
s Hagar a Izmaelem.
Křesťanství v tom bude pokračovat. Nejen v podobenství o koukolu a pšenici
na jednom poli, které je lépe nechat růst
spolu, jako a především v tom, že pro
křesťanství je pravda nikoli něco, nýbrž
někdo. Jak se často připomíná, Pilát se
v Kristově procesu špatně zeptal a možná, že kdyby se ptal ne „co je pravda“, ale
„kdo je Pravda“, byl by svou odpověď dostal, neboť zakladatel křesťanství o sobě

řekl, že on sám je Pravdou. To není jen
teologická zajímavost. V takovémto chápání věcí totiž nejsem nikdy majitelem
konečné pravdy. Ano, věřím, že je jedna,
absolutní Pravda nahoře na nebi, ale zde
na zemi, už kvůli omezenosti svého rozumu, nemohu být jejím majitelem, jako
spíše jejím pokorným služebníkem. Slovy
Emanuela Rádla, nejde v našich hádkách
o to, zda máme pravdu, nýbrž o to, zda
Pravda má nás, neboť ji neustanovujeme,
ale rodíme se do ní.
Karl Popper, který o nacismu věděl své, je
autorem hlubokého výroku o tom, že kdo
chce zřídit nebe na zemi, zplodí peklo. To
pokušení je velké a silné, zřídit království
světla teď a zde, zřídit ráj nikoli na konci
časů, nýbrž již nyní, uprostřed časů, tím,
že ty zlé, koukol, křesťany, Židy, Evropany vymýtíme z povrchu země a sami se neproblematicky ustanovíme jako děti světla. To je ovšem mentální stav dítěte, které
nenahlédlo, že reálný svět našich heroismů
a pádů je přece jen komplikovanější než ten
v pohádkách.

Marek Orko Vácha
člen správní rady IKDP, teolog,
přírodovědec a pedagog
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europoslanci

naši ministři

Ruská politizace sportu

K politizaci sportu došlo ve chvíli, kdy doping v Rusku začal organizovat politický
orgán – státní ministerstvo sportu. Hořekuje-li někdo nad politizací ze strany Mezinárodní atletické federace (IAAF), pláče
na špatném hrobě. Hrobařem ruské olympijské atletiky je ve skutečnosti ruská vláda. K hodnotám sportu a mezinárodního

olympijského hnutí patřil především rozvoj těla, vůle a ducha. Stačí se podívat
na úvodní článek Olympijské charty (viz
box). Dosud bylo možné chápat doping
jako individuální narušení těchto hodnot.
Ve chvíli, kdy jejich narušování začne záměrně a masově organizovat nějaký stát,
nesmí se divit, že za to budou pykat jeho
příslušníci. I mně vadí uplatnění kolektivní viny, ale je to důsledek státního politického zásahu do fair play. Jsou-li neprávem postiženi i atleti, kteří jsou „sportovci duší i tělem“, nemělo by jim být poplivání olympijských hodnot jejich státem lhostejné a měli by se sami ozvat. Nelze přece dobrovolně reprezentovat zemi, která olympijskou myšlenku cíleně pošlapává. Vlastně mě ani nepřekvapuje, že právě Rusko ze lži a podvodu udělalo součást

své oficiální vojenské a zahraničněpolitické doktríny. Takové zemi není nic svaté,
ani olympijská charta. My ostatní bychom
si ale tyto hodnoty nechat rozbít neměli.
Zvlášť dnes, kdy se vše relativizuje a zpochybňuje. 
Pavel Svoboda
poslanec Evropského parlamentu
Olympismus je životní filozofií, povznášející a vyváženě spojující v jeden
celek zdatnost těla, vůle a ducha. Spojením sportu, kultury a výchovy usiluje olympismus o vytvoření způsobu
života, založeného na radosti z vynaloženého úsilí, na výchovné hodnotě
dobrého příkladu, sociální odpovědnosti a na respektování základních
univerzálních etických principů.

Místní politici nešetří současného socialistického prezidenta Hollanda. Jeho neschopnost razantně zasáhnout proti převaděčům a nelegálním imigrantům je
podle nich příčinou celé krize. Migranti mají jen možnost dobrovolně se registrovat a získat tak čas na vyřízení pobytu
v buňkách. To však většina z nich odmítá a žije raději v primitivních přístřešcích.
Francouzi dodnes nebyli schopni ověřit
jejich identitu, ani to, zda a kde byli registrováni.
Řada neziskových organizací a dobrovolníků z celého světa tu odvádí neskutečně
záslužnou práci. Starají se o jídlo, úklid
nebo vzdělávání dětí i rodičů. Působí tu
ale i jiní, například radikální „No Borders“, bránící po několik měsíců vyklizení tohoto tábora. Když se k táboru přiblíží policisté, začnou na ně létat stovky kamenů a zapálených PET láhví.
Největší problém jsou převaděči. Působí tu řada gangů z afrických států, z Al-

6

N O V Ý H LA S • z á ř í / 2 0 1 6

V roce 2016 byl spuštěn národní dotační program ministerstva zemědělství „Údržba a obnova kulturního dědictví venkova“. Vysoký počet projektů, o které si zažádaly především obce, nás utvrdil
v přesvědčení, že jde o potřebnou věc. Přijali jsme 920 žádostí a celková hodnota podpořených projektů je 241 839 601 Kč.
V současnosti jsou projekty většinou dokončeny, případně se jejich realizace blíží ke konci. Do konce září bude Státní zemědělský intervenční fond přijímat doklady o provedených projektech. Dotace ve výši 70 % uznatelných vynaložených nákladů
poukážeme na účty do konce tohoto roku.
Tento dotační program („dotační titul 16“) se bude od roku
2017 administrovat jako dvouletý. To znamená, že do března
2017 se přijímají žádosti, do července 2017 budou vydána rozhodnutí a projekty se budou moci realizovat až do konce září
2018. Na každé kolo žádostí počítá ministerstvo s rozpočtem
300 milionů Kč.

Klíčovým krokem, který v krajině pomáhá zmenšovat dopady povodní a sucha, jsou komplexní pozemkové úpravy. „Zaměříme se
přednostně na oblasti ohrožené vodní erozí a nezalesněné celky, u kterých hrozí rychlý odtok vody,“ říká Marian Jurečka. Od
r. 2014 se uskutečnila protierozní opatření na ploše vyšší než 700
hektarů a ekologická opatření na ploše více než dvojnásobné. Ministerstvo se v posledních třech letech podílelo i na financování
330 staveb vodovodů a kanalizací pro 205 tisíc obyvatel za více
než 5,6 mld. Kč a zaplatilo práce za více než 3,6 mld. Kč.

Netrestejme rodiny
vyšším vstupným

Zadržujeme vodu v krajině

Džungle
v Calais
Tomáš Zdechovský spolu s kolegy navštívil v létě uprchlické tábory v Calais
a Grande-Synthe na západě Francie. Setkání s místními politiky, policisty, humanitárními pracovníky a imigranty
ukázala problém migrace v plné nahotě.

Obnova
kulturního dědictví

V budoucnu lze předpokládat ještě extrémnější výkyvy počasí, než bylo loňské sucho. Je třeba se na to připravit, a tak ministerstvo zemědělství v posledních dvou letech investovalo do opatření na zadržení vody v krajině několik miliard korun. Investice míří hlavně do přirozeného zadržování vody
v krajině, které je nejlepší ochranou před suchem i povodněmi.
Nedávno spustilo ministerstvo zemědělství příjem žádostí o dotace na obnovu a výstavbu rybníků: má na ně vyhrazeno dalších
1,25 mld. Kč. V roce 2017 startuje i nový program na budování
závlahových systémů.
Uprchlický tábor Grande-Synthe poskytuje ubytování pro několik tisíc lidí. Působí v něm
dobrovolníci z celého světa, kteří se starají o jídlo, úklid nebo vzdělávání dětí i rodičů.

bánie a Kosova, kteří za 1000–5000 euro
nabízejí „bezpečný převoz“ do Velké Británie. Na to většina zdejších obyvatel
nemá, a tak zde dál čeká v marné naději,
že se hranice otevřou. Podle policejního
velitele je v noci tábor velmi nebezpečný, a tak ho většina humanitárních pracovníků a dobrovolníků před setměním
opouští. Súdánci a Afghánci zde spolu
skoro každou noc svádějí boj o nadvládu
a jejich bitky ukončují pravidelně policisté slznými granáty. Příslušníci těchto národů však většinou azyl nezískají, a tak se
živí drobným obchodováním a dál čekají
na zázrak – „cestu do Británie“.
Podle neziskovek, které zde dlouhodobě
působí, zde žijí asi čtyři tisíce lidí. Poměr
mužů × žen + dětí je 4×1. Ženy a děti
žijí odděleně od ostatních za plotem na
kraji tábora a hlídá je policie. Do Calais
přicházejí stále častěji ti, jimž byla odmít-

nuta žádost o azyl v Dánsku a Německu.
Řada z nich přesto věří báchorkám, že
Britové přijmou každého, kdo se dostane
na jejich území.
Neziskovky, politici i policisté se shodují
na tom, že je nutno tuto džungli vyklidit,
zavést zde jasná pravidla a zajistit odjezd
neúspěšných žadatelů o azyl zpátky do
jejich vlasti. Úspěšní mohou získat práci
a přesunout se do ubytoven, odpovídajících hygienickým standardům 21. století.
Pokud se něco nestane, pak se kvůli liknavosti francouzských levicových politiků mohou někteří z migrantů stát bezpečnostním rizikem. Titíž politici přitom
s oblibou veškeré problémy svádějí na
„zlou“ EU. Ta ale přitom Francii opakovaně nabídla svou podporu a pomoc při
procesu registrace.
Tomáš Zdechovský
poslanec Evropského parlamentu

Bojuje proti
SUCHU

Rodinné vstupné 2+2 je pro mě diskriminace. Sám jsem z pěti
dětí a i ve svém okolí mám řadu známých, kteří mají víc než dvě
děti a potýkají se s nevýhodnými nebo přemrštěnými cenami
vstupů do bazénu, památek či dopravních prostředků. Rodiny
s více dětmi jsou na tom i beztak hůře – tak proč je trestat dvakrát? Po domluvě s řediteli podřízených institucí našeho ministerstva jsme se rozhodli, že tzv. tradiční vstupné 2 dospělí plus
2 děti zrušíme. Nové rodinné vstupné platí v Národním zemědělském muzeu v Praze i ve všech jeho pobočkách (Čáslav, Kačina, Ohrada, Valtice), v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem a v Zemském hřebčinci Písek. Bylo by skvělé, kdyby o podobné změně uvažovali kraje, města, obce a další provozovatelé
služeb, kde se rodinné vstupné nabízí. Už jsem požádal ministra
kultury, aby tuto změnu také zvážili – větším rodinám by se tak
zpřístupnily desítky hradů a zámků. Děti jsou naše budoucnost
a jejich kvalitně strávený volný čas by měl být naší prioritou!
Marian Jurečka
ministr zemědělství
1. místopředseda KDU-ČSL

Herman na festivalu ve Strážnici
n 24. 6. / Ministr kultury Daniel Herman
se zúčastnil slavnostního zahájení tradičního Mezinárodního folklorního festivalu
ve Strážnici. I letos se publiku na jevištích
amfiteátrů, v parku, ve skanzenu, v zámku i ve městě představily soubory z Čech
a Moravy, ale i z Peru, Indie, Egypta, Namibie či Kolumbie. Ministr ocenil za celoživotní práci v oblasti tradiční lidové kul-

tury a folkloru ředitele Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici Jana Krista, který ústav vede od roku 1997 a letos
v říjnu odchází do důchodu. „Cenu dostává zaslouženě, a to za celoživotní jedinečné propojení vědecké, popularizační a tvůrčí práce v oblasti tradiční lidové
kultury a folkloru,“ pronesl D. Herman
při předávání. 
(red)
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srostlí s krajem

naše priority

	Chceme silné kraje!
9 priorit KDU-ČSL pro české a moravské kraje

8

Čas na práci, čas na rodinu

T O C HC E
AJ !
SI LNÝ KR

1.

Na úřadech a v městských firmách vytvoříme více menších, sdílených
úvazků pro lepší skloubení mateřství a profese. Upravíme služební zákon,
aby uměl počítat v úvazcích, a ne jen v lidech.

Nikdy na suchu, nikdy pod vodou

T O C HC E
AJ !
SI LNÝ KR

2.

Zadržet vodu v krajině můžeme obnovou remízků, mokřadů, menších
rybníků a vodních ploch. Pomůže i obyčejné zachytávání dešťové vody.
Rozpracujeme větší protipovodňová a protierozní opatření.

Pomoc s péčí o blízké

T O C HC E
AJ !
SI LNÝ KR

3.

Rozvoj domácí hospicové péče, osobní asistence a dostupnější odlehčovací
služby. Ty umožňují pomáhajícím nabrat síly a trochu si odpočinout.
Dokážeme, že paliativní péče je lepší než eutanazie.

Předcházet kriminalitě mladých

T O C HC E
AJ !
SI LNÝ KR

4.

Prevence lepší než trest. Prosazujeme hodiny etické výchovy, které
v dětech umí pěstovat schopnost vcítit se do druhého, odpovědnost,
úctu k druhému a prosociální chování.

Školky tam, kde jsou děti

T O C HC E
AJ !
SI LNÝ KR

5.

Nabídku MŠ ve větších městech rozšíříme výstavbou modulárních školek.
Malým obcím s malým počtem dětí ve školkách pomůžeme finančně,
aby se nevylidňovaly.

Lékáři a lékárny na dosah

T O C HC E
AJ !
SI LNÝ KR

6.

Aby zubařská pohotovost, lékárna a lékaři byli dostupní
v každém okrese. Kraj a stát můžou lépe než teď motivovat
nové lékaře.

Pohodlná a jednoduchá doprava

T O C HC E
AJ !
SI LNÝ KR

7.

Chceme propojený a chytrý dopravní systém, který šetří peníze a je
ekologický. Naším cílem je promyšlený systém přestupů a jedna jízdenka,
kterou budete moci cestovat autobusem, regionálními vlaky i tramvají.

Všechny obce v centru zájmu

T O C HC E
AJ !
SI LNÝ KR

8.

Odlehlé a špatně dostupné obce nesmíme hodit přes palubu.
Zaměstnanost a podnikání můžeme podpořit dobrou dopravní obslužností
a kvalitními silnicemi.

Dobré školy pro naše děti

T O C HC E
AJ !
SI LNÝ KR

9.

Chceme školy, které otevírají dveře do dalšího života. Proto posílíme
kvalitní odborné školy a učiliště. Dobří učitelé si zasluhují
spravedlivou mzdu.
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Kandidují za nás
do Senátu

krajskÉ a senátní
volby 2016

liberecký kraj
Budoucnost pro Liberecký kraj
(spolu s Nová budoucnost
pro Liberecký kraj)
miloš krčmář

Ústecký kraj
JsmePRO! (spolu s Hnutí
nezávislých za harmonický
rozvoj obcí a měst)
jiří skřivánek

Koalice pro Královéhradecký kraj
(spolu s Hradecký demokratický klub
a Volba pro město)
vladimír Derner

Starostové a nezávislí (STAN)
s podporou KOA, KDU-ČSL
a TOP 09
olga Haláková

Koalice pro Plzeňský kraj
KDU-ČSL, Strana Zelených
a hnutí Nestraníci
ivana bartošová

radní

22 Praha 10

Renata Chmelová

zastupitelka (s místní koalicí Vlasta)

43 Pardubice

Miluše Horská

místopředsedkyně Senátu (s Nestraníky)

46 Ústí nad Orlicí

Petr Šilar

předseda senátorského klubu

49 Blansko

Jaromíra Vítková

místostarostka Boskovic

52 Jihlava

Michal Stehlík

náměstek ředitele Národního muzea

58 Brno-město

Stanislav Juránek

senátor

61 Olomouc

Lumír Kantor

lékař-neonatolog

64 Bruntál

Vítězslav Maláč

lékař-chirurg

70 Ostrava-město

Ilja Racek

režisér, publicista

76 Kroměříž

Šárka Jelínková

ředitelka centra pro seniory

79 Hodonín

Anna Hubáčková

starostka Ratíškovic

královéhradecký kraj

karlovarský kraj

plzeňský kraj

10 český Krumlov Jitka Zikmundová

olomoucký kraj
Koalice pro Olomoucký kraj
společně se starosty (spolu se SZ)
ivo slavotínek

moravskoslezský kraj

n

n

Praha 10
renata chmelová

Pardubice
miluše Horská

středočeský kraj

n

n

Bruntál
vítězslav maláč

Ústí nad Orlicí
petr šilar

Koalice pro Pardubický kraj
(spolu s SNK ED a Nestraníci)
roman línek

vysočina
KDU-ČSL
jaromír kalina

n

Jihlava
michal stehlík

n
Olomouc
lubomír kantor

n
Blansko
jaromíra vítková

n

jihočeský kraj

n
Ostrava-město
ilja racek

pardubický kraj

Spolu pro kraj
KDU-ČSL, SZ a SNK ED
josef vacek

KDU-ČSL
lukáš curylo

n
Kroměříž-město
šárka jelínková

zlínský kraj
KDU-ČSL
jiří Čunek

Brno-město
stanislav juránek

KDU-ČSL
pavel talíř

Hodonín
anna Hubáčková

n
Český Krumlov
jitka zikmundová

n

jihomoravský kraj
KDU-ČSL
roman celý
n lídr krajských voleb
n kandidát do Senátu

D o s e n át u m í ř í

D o s e n át u m í ř í

SENÁTOŘI & SENÁTORKY
Ing. Stanislav

Juránek

Lumír Kantor, Ph.D.

náměstek hejtmana
Jihomoravského kraje

primář Novorozeneckého oddělení
Fakultní nemocnice Olomouc

obvod č. 58 – Brno-město

obvod č. 61 – Olomouc

Tenhle člověk DÝCHÁ PRO KRAJ! Znají ho skoro všichni
a skoro všude v Jihomoravském kraji. Rozvíjet region ekonomicky, sociálně, kulturně nelze bez potřebných zkušeností. A zkušeností a energie má tento orel stále na rozdávání. Podporuje ho starosta Brna-Bohunic Antonín Crha,
protože „služba lidem u něj stojí na prvním místě“.

MUDr. Vítězslav

SLUŽBA LIDEM JE JEHO ŽIVOT. Pracuje ve prospěch
dětí a jejich rodin. Bude bránit svobodu a bezpečí všech lidí,
naslouchat jim a pomáhat. Podporuje ho fotograf Jindřich
Štreit: „Velmi laskavý, uvážlivý a svědomitý člověk, který
svůj život zakládá na čestnosti a spravedlivém řádu věcí.“
www.lumirkantor.cz • info@lumirkantor.cz
www.facebook.com/lumir.kantor

www.facebook.com/juranek.stanislav
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MUDr.

Maláč

Mgr. Ilja

Racek, Ph.D.

............... pro vás v 5 řádcích
Mgr. Bc.

Mgr. Miluše

poslankyně

místopředsedkyně Senátu, ředitelka
základní a speciální školy Svítání

obvod č. 73 – Frýdek-Místek

obvod č. 43 – Pardubice

Pavla Golasowská, DiS.

Horská

JE TO ONA, VAŠE BUDOUCÍ SENÁTORKA? Praktická
žena, která ví, co lidé v jejím obvodu potřebují. Základ je
spokojená rodina, zajištěné bydlení, dostupné vzdělání
a zaměstnání. Kvalitní zdravotní péče, finance a služby
utvrdí zdejší patriotismus. A ocel z Moravskoslezského
kraje je přece lepší než ta čínská!

JDE do voleb S ODVAHOU A LASKAVOSTÍ. Chce bezpečnou, vzdělanou a zdravou společnost. Prosazovala zákony ve
prospěch neziskových pomáhajících organizací. Bude i nadále bojovat za sportovce, mladé lidi, seniory a za dobré životní
prostředí na Pardubicku. Mnoho energie ji v dalším období
dodávají moderátor Jan Rosák a pan architekt Miroslav Řepa.

www.golasowska.cz • golasowskap@psp.cz

www.mila2016.cz • horskam@senat.cz
@milusehorska

Ing. Bc. Anna

Hubáčková

privátní chirurg

ředitel Slezského divadla

starostka obce Ratíškovice

obvod č. 64 – Bruntál

obvod č. 70 – Ostrava-město

obvod č. 79 – Hodonín

Renata Chmelová
zastupitelka Prahy 10, odbornice na
zapojování veřejnosti do rozhodování
obvod č. 22 – Praha 10,
Dubeč, Štěrboholy

Vytyčil si obtížný úkol: DĚLAT POLITIKU BEZ MORÁLNÍCH KOMPROMISŮ. Protože pomáhá obyčejným lidem,
chce výrazně přispět ke zlepšení zdravotní péče. V centru
pozornosti má být pacient, ne peníze. Rozumí ekonomice
zdravotnictví a ví, kudy z něj utíkají peníze.

Dejme OSTRAVĚ KŘÍDLA! Nemalý cíl muže, který chce
z Ostravy učinit kulturní a sociálně stabilní centrum severní Moravy. Světla převažující nad stíny, Dolní Vítkovice
místo stereotypů „černého“, konfliktního města s ropnými
lagunami. Působil jako náměstek ministra, má zkušenosti.

FÉROVĚ K LIDEM, ZODPOVĚDNĚ K PŘÍRODĚ je mottem starostky nejlidnatější vesnice hodonínského okresu,
která se pokusí porazit dlouholetého senátora za čSSD
Škromacha. Kromě podpory rodiny a manželství klade
Anička Hubáčková důraz na životní prostředí. Vodu a zeleň
v krajině musíme chránit a opatrovat jako oko v hlavě.

Jde do voleb s vervou: Z VAŠÍ PODPORY, KMOTRŮM
NAVZDORY. Chce průhlednější hospodaření s veřejnými
prostředky v městských akciovkách a otevřenější veřejnou
správu. Díky svým zkušenostem zasáhne do rozhodování
o územním plánu v hl. m. Podporuje ji herečka Eva Holubová, kytarista Chinaski Štěpán Škoch a Zuzana Roithová.

www.mudrmalac.cz • info@mudrmalac.cz

www.iljaracek.cz • ilja.racek@gmail.com

www.facebook.com/Anička-Hubáčková-432951916899461/

www.RenataChmelova.cz
renata.chmelova@vlasta10.cz • #renatadosenatu

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Ing. Petr

Šilar

Mgr. Šárka

Jelínková

Ing. Jaromíra

Vítková

náměstek ředitele
Národního muzea a historik

senátor, předseda senátorského
klubu KDU-čSL a nezávislí

ředitelka Centra pro seniory

místostarostka města Boskovice

obvod č. 52 – Jihlavsko a Dačicko

obvod č. 46 – Ústí nad Orlicí

obvod č. 76 – Kroměříž

obvod č. 49 – Blansko

VĚŘÍ VE VZDĚLÁNÍ A ZDRAVÝ ROZUM. Chce přispět
ke kultivaci politiky a zmírňovat populismus. Ve svém kraji
chce udržet mladé a vzdělané lidi. Senát je pro něj „opravnou zákonů“. V tomto úsilí ho podporují Miloš Doležal,
autor knih o Josefu Toufarovi, a Martin Hilský, náš nejlepší překladatel Williama Shakespeara.

Jeho ORLICKO je pro něj REGION MÉHO SRDCE. Je venkovan, narodil se na vesnici a za slámu v botách se nikdy nestyděl. Slibuje vytvářet dobré podmínky pro hospodaření
s vodou v krajině a rozvíjet venkov, bojuje za konec nesmyslného střídání letního a zimního času. Podporují ho Zbigniew
Czendlik, řada starostů a také soukromých zemědělců.

UMÍ LIDEM POMÁHAT. Chce dostupnější sociální péči
a spokojenější rodiny. Podporuje přípravu na manželství,
rozvoj náhradní rodinné péče a skloubení rodiny a práce.
Pro svůj kraj chce zajistit podporu místních malých a středních firem a rozvíjet turismus. Podporují ji M. Jurečka
a J. čunek.

www.michaldosenatu.cz • #tiglitt

www.petr-silar.cz
www.facebook.com/petrsilar.venkov • silarp@senat.cz

OBĚTAVĚ PRO SPOLEČNÝ DOMOV nebo také V SENÁTU STÁLE PRO REGION, razí svůj směr v politice milovnice historických románů a taženého závinu s jablky. Není
první, ale je důrazně slyšet ve věci dostavby silnice R43.
Jako skautka a sportovkyně chce více řemeslné zručnosti
do škol. A samosebou zachování kulturního a přírodního
dědictví jižní Moravy.

www.facebook.com/Šárka-Jelínková-1158186927548185

www.jaromiravitkova.cz
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Manželství a jiné typy soužití
Ve Sněmovně proběhla v červenci bouřlivá diskuse k novele, jež hodlá rozšířit práva registrovaných partnerů. KDU-ČSL za rodinu považuje „společenství muže, ženy a dětí a považuje ji
za základní podmínku života společnosti
a státu“ (čl. 2 Stanov). Na zásadní rozdíl mezi
rodinou a jinými typy soužití poukázal poslanec Hovorka:
„Navržená úprava prolamuje smysl a účel tradičních společenských institutů a vazeb. Nový institut registrovaného partnerství byl zařazen do právního řádu teprve nedávno, a to za
opakovaného ujišťování, že v oblasti hlavní funkce rodiny,
kterou je výchova dětí, se nejedná o institut konkurující manželství. Tato skutečnost se následně promítla i do úvodních
ustanovení zákona o registrovaném partnerství, který v § 1
hovoří toliko o společenství dvou osob stejného pohlaví.
To je nepochybně rozdílné postavení od institutu rodiny, rodičovství a manželství, které podle § 3 odst. 2 písm. b) nového občanského zákoníku požívají zvláštní zákonné ochrany, jež je dále rozvinuta v § 655 nového občanského zákoníku. Podle něj je hlavním účelem manželství založení rodiny,
řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Předložený návrh lze z tohoto hlediska obtížně interpretovat jinak
než jako pokus o přiblížení registrovaného partnerství institutu manželství. A to navzdory původním střízlivým legislativním očekáváním spojovaným se samotným zákonem o registrovaném partnerství.
Jen připomenutí z roku 2005. Důvodová zpráva k zákonu
o registrovaném partnerství říká v § 13: „Osvojení dítěte registrovanými partnery, resp. kterýmkoli z partnerů v době
trvání partnerství, bude zakázáno. Důvodem je preference
náhradní výchovy dítěte heterosexuálním párem.“
Ludvík Hovorka
poslanec KDU-ČSL za Zlínský kraj

Sociální, nebo dostupné?
Postavit dům, zasadit strom a zplodit
syna. Lidové rčení, kterému se dříve muži
snažili stůj co stůj dostát. Vedlo je k odpovědnosti k vlastnímu životu i ke společnosti. Co dnes? Jak to je s bydlením a odpovědností za ně?
Připravovaná koncepce sociálního bydlení z dílny MPSV
nutí k odpovědnosti obce, ale ne samotné jedince. Ano, ve
společnosti jsou skupiny obyvatel vyloučené z trhu s bydlením, pro něž je nereálné dostat se k adekvátnímu bydlení.
Co tu postrádám? Prvky motivace, které by jednotlivce vedly
k tomu, aby o adekvátní bydlení usilovali, získali a hlavně si
ho udrželi.
Stát připravuje pro obce pravidla v oblasti sociálního bydlení. Podle mne nejsou promyšlená. Všechny obce nad určitou
velikost by měly mít podle zákona povinnost vytvořit a udržovat bytový fond sociálního bydlení: minimálně v rozsahu
5 % bytů v dané obci a bez ohledu na to, zda mají či nemají
adepty sociálního bydlení! Co se týče vlastnického vztahu
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obce k takovým bytům a toho, kdo by financoval jejich vybudování a spravoval je, MPSV nabízí obcím různá lákadla,
přísliby atp. Jaká ale bude skutečnost, pokud této pobídky
dané skupiny skutečně využijí? Jak se to projeví na výdajích
ze státního rozpočtu? Na to nikdo odpovědně neodpoví (ministra financí bych nerad dráždil…).
Sociální bydlení potřebujeme a je zodpovědností státu, ale
proč plošná zákonná povinnost obcím? Za daleko výhodnější pro stát, města i obce považuji tzv. dostupné bydlení. Idea
této formy bydlení myslí na rodiny s dětmi, na seniory i další
skupiny, které obtížně dosáhnou na byt v komerčním prostředí. Dostupné bydlení by na základě plošné dobrovolnosti bylo výhodnou investicí pro obce, nástrojem výchovy k odpovědnosti pro ty, kdo by si tuto formu bydlení zvolili, a zároveň startovačem pro další bydlení v budoucnosti...
Nekritizuji prosím sociální bydlení. Sociální a dostupné bydlení není určeno totožným cílovým skupinám. Dostupné
bydlení prosazuji hlavně proto, že nezatíží obce další zákonnou povinností a státní rozpočet další výraznou finanční položkou. Chybí mi zásluhovost, motivace, „spoluúčast“ těch,
kterým budeme sociální byty rozdávat. Nebylo by vlastně
efektivnější reorganizovat sociální práci, spustit dostupné
bydlení a další sociálně zaměřené projekty? Možná by tak
ubylo těch, kdo dnes podle koncepce sociálního bydlení mají
na tyto byty „nárok“.
Jan Bartošek
místopředseda Sněmovny a KDU-ČSL

Zdravotníci a pacienti
České zdravotnictví má problém. Situace
v našich nemocnicích a ambulancích není
růžová. Stále výrazněji pociťujeme nedostatek lékařů i sester. Ti, kdo v nemocnicích pracují, jsou frustrováni kvůli přesčasům a nárůstu byrokracie.
Peněz není nazbyt, i když ministr financí říká opak. Roste věkový průměr praktických lékařů v ambulantní péči. Pociťujeme nedostatek praktiků na venkově, zvláště při hranicích,
a také nových zubařů. Finanční problémy mělo české zdravotnictví průběžně, ale tak velký nedostatek zdravotnického
personálu jsme dosud neznali. A jen stěží se s ním vyrovnáváme. Dobrá medicína se bez kvalitních lékařů a zdravotních
sester dělat nedá. Jenže kde brát, když se ředitelům a personalistům nemocnic nikdo nehlásí? Zatím se situace řeší přesčasy a maximální obětavostí všech zdravotníků. To ale není
trvalé řešení. Zdravotníci už nechtějí v nemocnici trávit stovky přesčasových hodin. Hledejme dlouhodobá řešení, i když
nejsou jednoduchá a některá budou nepopulární.
Mám na mysli třeba snižování počtu akutních lůžek v nemocnicích. Zahraniční zkušenosti ukazují, že rozumná redukce akutních lůžek v nemocnicích by při dobré organizaci lůžkové a ambulantní péče neměla negativní dopad na
kvalitu a přinesla by nemalé úspory. Chce to ale kus odvahy. Jde samozřejmě i o peníze: práce lékaře musí být pro
mladé lidi zajímavá finančně i společensky. A konečně je
třeba změnit systém vzdělávání lékařů a zdravotních sester.

Ten naši mladí lékaři uvádějí
jako druhý nejčastější důvod
pro odchod za prací do zahraničí (hned za výší platu).
A jak mohou pomoct pacienti? Měli by si lépe být vědomi
toho, že zdraví je ten nejcennější dar a je o něj třeba pečovat. Nestačí návštěva lékaře, když nám teče do bot. Kus práce můžeme udělat sami svým životním stylem: racionálním
stravováním, dostatkem zdravého pohybu a pozitivním přístupem k životu. A když už nás přece jen nějaký neduh dostihne, je třeba ihned zajít na běžnou návštěvu lékaře. A ne
místo čekání u lékaře v pracovní době chodit na pohotovost
nebo se s banalitou nechat odvézt záchrankou – „však oni
si s tím v nemocnici už nějak poradí…“. V nemocnici vídám
takové případy stále častěji. Doplácejí na to jen ti, kdo se
chovají slušně a trpělivě čekají, až na ně přijde řada.
Pevně věřím, že naše zdravotnictví bude fungovat co nejlépe a ten, kdo zdravotní péči opravdu potřebuje, se k ní dostane včas a v potřebném rozsahu. Chce to odpovědnost,
trpělivost a vzájemný respekt. Zdravotníků i pacientů.
Vít Kaňkovský
lékař, poslanec KDU-ČSL za Vysočinu,
člen zdravotního výboru Sněmovny a podvýboru
pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci

Málo peněz pro školy
Školství se letos podařilo posunout dál.
V Poslanecké sněmovně prošel 1. čtením
návrh na financování regionálního školství. V rámci zákona o pedagogických pracovnících je předložen toužebně očekávaný kariérní řád. KDU-ČSL prosadila, že se
bude týkat také učitelů církevních a soukromých škol.
Učitelé na státních školách dostanou po loňských 3,5 %
letos od září dalších 6 % a k tomu případně další 2 %
v rámci prémií.
Správný krok a radost kalí složitá situace církevních a soukromých škol. Zdejší učitelé svými platy za kolegy na státních školách většinou viditelně zaostávají. Mnozí se cítí jako
lidé „druhé kategorie“. V zájmu tohoto státu je přitom podporovat církevní a soukromé školy jako kvalitní alternativy.
Mnohé církevní školy mají nejlepší výsledky. Dětem je vybírají i rodiče bez vyznání: pro jejich kvalitu, atmosféru, přístup k handicapovaným atd.
Tlakem a jednáním na ministerstvu školství a na koaličních
radách se mi podařilo nasměrovat mnoho desítek milionů
korun z dotací na inkluzi, pedagogické asistenty atd. I díky
tomu by se mohlo lépe řešit zvýšení platů učitelů. Skutečné
řešení ale spočívá v systémové podpoře. A ta zatím zůstává
ve vzduchoprázdnu. Zabývat se tím bude pracovní skupina,
v níž budeme mít své zastoupení.
To na pedagogických fakultách vládne neutěšený stav. Na některých je přímo kritický. Krizi nelze čelit krátkodobými řešeními, ale jen systematickou změnou financování pedagogic-

kých fakult. Jinak hrozí, že brzy nebude naše děti mít kdo
učit. Pod záštitou mojí a předsedy KDU-ČSL P. Bělobrádka se
v červnu v Poslanecké sněmovně uskutečnil seminář „Pregraduální příprava učitelů“. Zúčastnili se ho děkani Pedagogických fakult v čele s předsedou jejich asociace Jiřím Němcem,
ministerstvo zastupoval šéf poradců Pavlík. Přišli i zástupci
některých dalších fakult připravujících učitele. Podle všech
účastníků je výuka budoucích učitelů v systému tzv. koeficientů ekonomické náročnosti dlouhodobě podfinancovaná.
Pedagogická fakulta získá na 1 studenta matematiky asi 29
900 Kč, zatímco nepedagogické fakulty na studenta tohoto
oboru dostanou 56 100 Kč. Nedopusťme, aby nám v brzké
době chyběli učitelé. Nedívejme se nečinně na to, že učitel na
pedagogické fakultě má nižší plat než jeho studenti-absolventi, kteří sotva nastoupili do praxe.
Jiří Mihola
předseda poslaneckého klubu,
místopředseda výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu

Nezestárnout v kolonách
Auto je skvělý pomocník. Dopravuje nákupy domů, děti do škol a kroužků, seniory
k lékařům, odveze na dovolenou… Doprava autem je pohodlná a chtělo by se říci
i rychlá… Jenže tak tomu přes léto bohužel nebývá. Je nás mnoho, kolony na denním pořádku, některé silnice nevalné kvality a zaparkujeme jen se štěstím.
Jako člen hospodářského výboru Poslanecké sněmovny jsem
vždy podporoval dlouhodobé státní dotace na opravy krajských silnic, zejména tehdy, když nelze prostavět peníze určené na nové dálnice a silnice I. třídy. V roce 2015 stát podpořil kraje částkou 3,6 mld. Kč, letos cca 3 miliardami. Kéž
by to vydrželo i nadále. Opravených úseků přibývá, jízda je
celkově komfortnější.
Když se s opravami začalo, projevil se nežádoucí vedlejší
efekt: kolony. Začaly se tvořit všude, kde se opravovalo nebo
kde byla havárie. „Koordinuje ty opravy někdo?“ zeptal jsem
se při jedné poradě na Jihomoravském krajském úřadě. Prý
ano, ale skřípe to. Nedodržují se termíny, nejsou lidé na stavbách (během krize je stavební firmy propustily), nastaly
zmatky v dopravním značení. Paradoxně: jen peněz je dost!
U nás na jižní Moravě začala konečně platit zásada, že kde se
opravuje dálnice, nelze ve stejný čas opravovat souběžnou silnici. Zkracuje se doba oprav, firmy musí přes den pracovat
déle atd. Kolony se zmenšují. Nechci v kolonách zestárnout,
a tak se dál o tuto koordinaci zajímám. Na stavbách musí být
nekompromisní dozor investora, termíny se musí dodržovat
a dálniční pruhy, pokud to jde, neslučovat. Jediné, co nejde
předvídat ani organizovat, jsou havárie. Prosím vás všechny
o trpělivost, opatrnost a toleranci. Všichni přece chceme dojet
do cíle živí, zdraví a včas.
Jaroslav Klaška
poslanec KDU-ČSL za Jihomoravský kraj,
místopředseda podvýboru pro dopravu

N O V Ý H LA S • z á ř í / 2 0 1 6

15

komentáře

v z d ě l ává n í

Podpořme naše učitele

Lidovecká politika 21. století
Křesťanskodemokratická politika má
v našem kraji hlubokou tradici na všech
úrovních. Volební výsledky a dostatečné zastoupení by nás mohly mylně vést
k tomu, že není třeba nic měnit či nabízet nová řešení. Vývoj a inovace v technologiích a dalších odvětvích jsou realitou a je třeba přemýšlet o tom, jak je využít. Jak nám můžou pomoci? A jaká rizika jsou s nimi spjatá?
Velkou výzvou pro nás stále je jednoduchá elektronická komunikace mezi občanem a úřadem. Z podobného ranku je podpora flexibilních forem práce,
jako jsou částečné úvazky a práce na dálku. Tento nástroj může pomoci rodičům
lépe trávit čas s dětmi a snadněji se postarat o rodiče a prarodiče. Podpora vysokorychlostního připojení venkovských
oblastí nabízí mladým možnost zůstat
na vesnici a nestěhovat se za prací do
měst. Lidoveckým tématem se musí stát
ochrana krajiny, rekreační využití přírody a lesů a vytváření cyklostezek. Buďme
znovu stranou, která bude nejlépe spo-

lupracovat s neziskovým sektorem. Proč
nás zde předběhly strany, které svou politiku zaměřují jen úzkoprofilově?
Další oblastí plnou inovací bude vzdělávání. Odhaduje se, že 60 % prvňáčků bude pracovat v oborech a na pozicích, které zatím neexistují. Díky spolupráci s firmami, využití nových postupů
ve výuce, zapojením videokurzů atd. lze
našim dětem pomoci a studenty na tyto
změny připravit. Vzhledem k počtu automobilů se nabízí projekty jako bezpečná
cesta do škol.
Lidovecká politika 21. století musí být
politikou otevřené a transparentní spolupráce samosprávy a podnikatelského
sektoru, aby investoři neprosazovali projekty budící odpor veřejnosti a naopak
samosprávy aby neházely klacky pod
nohy rozvoji daného území a podnikání. Každé z našich témat je důležité a pro
nás je důležité neustoupit z našich hodnot ani ve výzvách, s nimiž jsou spjaty jisté stíny: bezpečnostní hrozby, genetické
inženýrství, demografické změny, relativizace hodnot.

Žádný
nepraktický
blouznivec
Když se za první republiky zamýšlel Karel
Čapek nad svatováclavským miléniem,
musel konstatovat, že cítí určitý problém: člověk dokáže vnímat dějiny a jejich odkaz reálně maximálně v horizontu
jednoho století. Co si však vzít z tisícileté tradice? Z příliš vzdálené doby, se zcela jinými pravidly, jiným charakterem, jinými okolnostmi? Vždyť dnes těžko chápeme i rozhodování našich pradědů před
sto lety, natož abychom uměli živě vnímat tradici víc než tisíc let vzdálenou…
A přece. Právě dnešek nám klade stejné
otázky jako desáté století našemu národnímu světci. Otázky po hodnotách a identitě na jedné straně a otázky po vztahu ke
světu za našimi hranicemi na straně druhé. Svatý Václav nám v tradovaném příběhu i po tisíci letech naznačuje cestu.
A v čem ta cesta spočívá? Že není třeba se
bát hájit hodnoty, které nás přesahují. Že
ne vše cizí musíme nenávidět. Vidíme cestu rozumu – byl to přece jen také vladař.
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Magické datum 1. září. Slyšíte? Ten zvuk školního zvonění? Je jedno, jestli vzpomínáme na školu rádi více či méně, důležité je, že každý z nás se naučil psát, číst
a počítat, každý z nás dostal šanci naučit se to, co si pamatujeme ještě dnes. Samozřejmě, že na našich vzpomínkách se nejvíce podepsali naši učitelé.

Nejen ve městech, ale i v tradičně lidoveckých krajích máme stále dost prostoru pro nové myšlenky, které nám pomůžou prosadit naše hodnoty. Naší nejdůležitější devizou ať ale zůstává stabilita,
čitelnost a předvídatelnost. Ať v nás lidé
vidí kvalitní kandidáty a kvalitní konzervativní stranu moderního smýšlení.
Petr Hladík
1. náměstek primátora města Brna

Když se dnes opět mluví o navýšení platů
učitelů, stydím se. Měly být už dávno takové, aby k učení a k práci učitele motivovaly ty nejnadanější studenty. Já sama jsem
měla velké štěstí na výborné učitele. Byli
laskaví i přísní, ale naučili. Škola za socialismu byla silně poznamenána a omezena
ideologií, na úkor mnoha dovedností, které škola může rozvíjet dnes. Ale dnes ani
v budoucnu to nepůjde bez dobře připravených a motivovaných učitelů.
Zatímco ve výsledcích vzdělávání (podle mezinárodních srovnání patnáctile-

tých žáků) jsme mírně nad průměrem,
v odměňování učitelů patříme mezi nejhorší země v Evropě. Platy učitelů v ČR
jsou zhruba na polovině průměru zemí
OECD. Je to smutné, když si uvědomíme,
kolik potenciálu ztrácíme.
„Lidský kapitál, který žák získává, závisí
na lidském kapitálu jeho učitele a na počtu žáků na učitele,“ napsal otec teorie
lidského kapitálu Gary Becker v 90. letech. Jestliže od září vzrostou platy učitelům o 6 %, je to dobře, ale chtějme pro ně
víc. Pokud chceme od učitelů maximální

Rusko a Čína

U svatého Václava můžeme vnímat schopnost chápat realitu života kolem nás
i schopnost dohodnout se, abychom zajistili mír. Nestojí před námi nepraktický
blouznivec, ale vladař, který si je vědom
vlastní slabosti, ale i odpovědnosti za svůj
lid. I proto nám ani dnes nemusí připadat
tisíc let vůbec vzdálených.
Michal Stehlík
historik, kandidát do Senátu
za Dačicko a Jindřichohradecko

Dějiny se nikdy úplně neopakují.
Opakují se ale podobné vzorce, například to, že velká a mocná a nedemokratická země chce prosadit svůj vliv
v nějaké menší zemi. Asociuje nám to
přinejmenším dva státy: putinovské
Rusko a komunisticko-kapitalistickou
Čínu. Nejde o to, že by nám snad hrozil vpád nějakých armád. Toho se mohou obávat především sousedé těchto
mocností. Existují i jiné způsoby, jak
pomalu někoho kolonizovat a podmanit si ho: ekonomickým vlivem
a propagandou. V současnosti se často užívá pojem hybridní válka. Když
sledujeme ekonomické zájmy Ruska
a Číny, omotávání si některých politiků kolem prstu, pronikání osob spojených s ruskými a čínskými politickými a ekonomickými zájmy do státního
aparátu a ekonomiky a činnost proruských webů i pilně placených diskutérů na internetu, je jasné, že snaha o ovlivnění našeho způsobu života
je v plném proudu. Daniel Herman
z blogu na Aktuálně.cz, 21. 8.

Inspirativní
Summer camp ve Štěkni
Přes 80 mladých lidí, členů či sympatizantů Mladých lidovců, se od středy
6. července do neděle 10. července zúčastnilo v jihočeské Štěkni letního společensko-vzdělávacího Summer Campu. Celých pět dní bylo naplněno besedami s předními českými politiky,
workshopy, diskusemi, ale i vzájemným setkáváním či sportem.
Otázky mezinárodní politiky, simulované jednání Evropské rady, praktické
workshopy rétoriky a komunikace s médii, ale také fotbal s europoslancem, návštěva bojiště u Sudoměře, minikurz tance nebo večer s dudáckou muzikou – to
vše a mnohem víc čekalo na mladé lidi,
kteří se do Štěkně sjeli z celé republiky.

Živé jsou zpravidla neformální diskuse,
jež následují po skončení programu. Lidé
z různých krajů si tu vyměňují zkušenosti a nápady do další činnosti. Vzájemná
inspirace je velmi podnětná. „Naším posláním je vytvářet prostředí stimulující
osobnostní, profesní, sociální, politický
a duchovní růst mladého člověka,“ říká
Alžběta Baroňová, 1. místopředsedkyně
spolku sdružujícího mladé lidi od 15 do
35 let. „Proto také pořádáme různé semináře, besedy a další akce pro své členy
i pro širokou veřejnost. Naší největší akcí
je vícedenní setkání „Summer Camp“,
v jehož rámci se setkáváme s vysoce postavenými politiky. Každý rok jsme jinde:
loni to bylo Blansko, letos jsme se přesunuli do jihočeské Štěkně.“

výkon, přípravu i nasazení, pak jim musíme vytvořit podmínky, včetně platových,
aby se při setkáních se svými zahraničními kolegy nemuseli stydět. A my s nimi.
Michaela Šojdrová
poslankyně, členka výboru pro kulturu
a vzdělávání Evropského parlamentu

Chcete smysluplně trávit volný čas
mezi vrstevníky a nežít jen ve své uzavřené „sociální bublině“? Zajímáte se
o dění kolem sebe, ale členství v politické straně je na vás zatím moc?
Vstupte k Mladým lidovcům! Tento zapsaný spolek byl založen v roce 2012
jako mládežnická organizace sympatizující s hodnotami KDU-ČSL. Cíle
Mladých lidovců jsou: zvyšovat zájem o veřejné dění; poskytovat kvalitní informace a vzdělávat v politickém
a kulturním dění v ČR i Evropě; dávat
praktický smysl hodnotám křesťanskokonzervativní politiky a připravovat
mladé politiky na politické řemeslo.
A hlavně – navracet do politiky základní křesťanské hodnoty: slušnost, čestnost a odpovědnost. Ozvěte se nám!
Vladimír Hanáček, předseda
predseda@mladilidovci.cz
tel. 725 963 621
Zkušenosti ze SummerCampu využijí
mnozí už brzy: v blížících se podzimních
krajských volbách. I když totiž mají Mladí lidovci zatím jen něco přes 300 členů,
mnozí z nich jsou zapojeni do komunální a celostátní politiky. K nejznámějším
osobnostem, které spolkem prošly, patří nynější ministr zemědělství Marian Jurečka, první náměstek primátora města
Brna Petr Hladík nebo europoslanec Tomáš Zdechovský.
(red)
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„Podané dveře“ a bezpečnost ve školách
Učitelé mají o něco lepší platy, čeká
je ale mnohem víc práce, hlavně kvůli inkluzi. Do škol mnohdy poprvé vešly děti s hendikepem, což bude docela
náročné. Mnoho škol v republice nemá
bohužel přístup ani vnitřek budovy řešeny bezbariérově. Nízkou úroveň vidíme i v systémech zabezpečení. Docela často se setkáváme se střeženou
vrátnicí, s elektronickými zámky, vstupem na čipy. Do školy se vstupuje i na
klasický zvonek nebo s pomocí kamerového systému. Ptejme se, jak zabránit tomu, aby se kvůli nepozornému
rodičovi či dítěti dostal pomocí „podaných dveří“ nepovolaný člověk?
Žili jsme tímto tématem před dvěma lety.
Ve Ždáru nad Sázavou tehdy duševně
nemocná žena vnikla do šaten obchod-

lety v havířovské základní škole pobodala vychovatelku a jednu školačku držela
dvě hodiny jako rukojmí. Účinná ochrana dětí se stala problémem dne.
Ministerstvo vypsalo dotační program,
ale 6 milionů Kč na 4624 ZŠ, 5196 MŠ
a 1310 SŠ prostě nestačilo. Na ministerstvo dorazilo na čtyři tisíce žádostí (za
víc než 420 mil. Kč), uspělo jen 65 škol.
Bezpečnost nemůžeme nechat jen na ředitelích škol. Možností řešení je víc. Podpora vrátných, čipy, elektronický vstup
do školy atd. Nezapomeňme na Žďár
a nedopusťme, aby se zbytečně opakoval.
ní akademie a napadla studentku. Šestnáctiletý mladík, který chtěl dívce pomoci, zemřel a na zemi zůstaly ležet i dvě
pořezané studentky. Žďár ale nebyl prvním místem, kde zaútočila. Před čtyřmi

Roman Celý
náměstek hejtmana
Jihomoravského kraje,
předseda KV KDU-ČSL

Brno: klid a ostrý restart
Rozhovor s 1. náměstkem primátora města Brna Petrem Hladíkem
o důrazných koaličních jednáních, restartu koalice i nedostatku lůžek
na zdravotnicko-sociálním pomezí.
Co ukázala koaliční krize v Brně?
Že si nenecháme všechno líbit! Nejsme
partnerem, který jen přikyvuje návrhům ostatních, jsou-li v rozporu s potřebami obyvatel města a zdravým rozumem. Chladná hlava a konstruktivní přístup k jednání bez osobních invektiv byly
správnou cestou, jak zklidnit situaci a získat prostor pro prosazení našich předvolebních slibů. Vyjasnili jsme si a zpřesnili priority města Brna a upevnili mandát celé koalice pro prosazování koaliční smlouvy. A KDU-ČSL nakonec posílila.
Co se vám podařilo do nové koaliční
smlouvy prosadit?
Posílení pravomocí městských částí,
rychlé rozhodnutí o poloze nádraží hlasováním v zastupitelstvu (po předložení
studie proveditelnosti), vytvoření sociálně-zdravotních lůžek, koordinace liniových staveb v městě Brně, vyšší investice
do oprav a rozvoje MŠ a ZŠ, byty pro mladé rodiny a seniory, prodloužení MHD
zdarma pro děti z 6 na 10 let, dotační tituly a podporu prorodinné politiky. Zabránili jsme i netransparentnímu spojení
městských firem dle návrhu ANO. Bude
vytvořeno koncernové řízení s větším vlivem a kontrolou ze strany města.
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A co se za dva měsíce už povedlo? Zaskočilo vás něco?
Byl to ostrý start. Musel jsem se rychle zorientovat v běžících projektech, aby
se nezdržely. Prázdniny nebyly okurkovou sezónou… Zahájili stavbu nové školky v Bystrci pro 200 dětí, kde byl velký deficit v nové výstavbě. Připravili jsme plán
odstranění bariér ve veřejných budovách,
včetně desetimilionového rozpočtu na
úpravy vchodů a vjezdů do škol, na úřady a na úpravu zastávek. Řešíme i zvýšený
výskyt žloutenky. Pasportizujeme všechny
budovy MŠ a ZŠ, abychom co nejefektivněji zaměřili investice. Čeká nás výstavba
atletické haly, rekonstrukce plaveckého
stadionu a nové cyklostezky v rekreačních

Přesto má náš kraj velký potenciál a perspektivu. Žijí tu šikovní, vzdělaní a pracovití lidé. Musíme proto daleko lépe
využívat potenciál našich průmyslových
zón, přivádět sem investice s vysokou
přidanou hodnotou a high-tech technologiemi, které vytvoří nová pracovní místa, i ve vědě a výzkumu.
Zaměřme se na stavbu silnic (obchvat
Frýdku-Místku, Opavy, dokončení obchvatu Třince). Jen tak zlepšíme kvalitu
života místních obyvatel a řadě z nich zajistíme práci. Pokračujme v kotlíkových
dotacích. Jednejme s největšími znečišťovateli v našem kraji o snižování negativ-

ních dopadů jejich výroby na životní prostředí a zdraví lidí. Usilujme o změnu zákona o rozpočtovém určení daní. Nové
přerozdělení příjmů ze sdílených daní by
mělo odstranit stav, kdy Moravskoslezský kraj inkasuje na 1 obyvatele nejméně
ze všech krajů.
Ve školství nelze jen tupě škrtat. Je třeba
dbát na jednotlivé obory, na jejich kvalitu
a na propojení s pracovním trhem i na to,
jaké profese dlouhodobě poptávají naši
zaměstnavatelé. Nutné je i zajištění dostupných a kvalitních sociálně-zdravotních služeb. S akutním nedostatkem lékařů a zdravotních sester a chybějícími
místy v domovech pro seniory ovšem zápasí i jinde.
Budoucí krajské reprezentace – doufám,
že s hojnou účastí KDU-ČSL – čekají nelehké úkoly. Náš volební program je realistický, naši kandidáti jsou připraveni na
práci. Platí, že tady žijeme s vámi, tady
jsme doma.
Lukáš Curylo
lídr kandidátky
pro Moravskoslezský kraj

lostezky se zdejším areálem a spolupracuje s ministerstvy kultury a zemědělství.
Čím jsou Kladruby výjimečné? Především
více než pětisetletou tradicí kultivace zdejší krajiny pro chov, aniž by se přitom ničily
původní historické hodnoty. „Historie tu
sahá do přelomu 15. a 16. století, do doby
Pernštejnů. Ti začali krajinu se spoustou močálů přetvářet a obdělávat pomocí důmyslných odvodňovacích a zavlažovacích systémů. Z jejich doby vede nedaleko Kladrub nad Labem poslední část
Opatovického kanálu, z něhož byl na konci 18. století vyveden tzv. Kladrubský náhon. Ten je součástí zdejší kulturní krajiny
a hřebčín podal žádost o jeho uznání kulturní památkou,“ říká Línek. Už dnes patří celé „Kladrubské Polabí“ k našim kra-

jinným památkovým zónám a od 1. května 2016 i mezi evropsky významné lokality v rámci NATURA 2000.
Kladruby je třeba propagovat mezi turisty i odborníky. V roce 2017 se proto uspořádá mezinárodní krajinářská konference a vydají česky i anglicky psané publikace. Být na seznamu světového kulturního dědictví je ale hlavně obrovská prestiž a příležitost pro cestovní ruch. Pardubický kraj může místním obcím pomoci s širší urbanistickou studií, která bude
s větším cestovním ruchem počítat. „Loni
jsme se byli se starosty podívat v Lednicko-valtickém areálu. Viděli jsme, že
být na seznamu UNESCO znamená nové
možnosti, ale také povinnost se o památku kontinuálně starat,“ uzavírá Línek.

m o r av s k o s l e z s k ý k r a j

Zastavme
vylidňování
kraje
Jak zastavit vylidňování Moravskoslezského kraje? Opouštějí ho kvůli nejhorší kvalitě života v ČR hlavně mladí
lidé. Jako místní patriot si to nemyslím,
mnohé objektivní skutečnosti ale těmto odcházejícím dávají zapravdu.
Dlouhodobá vysoká nezaměstnanost,
propouštění z OKD, nestabilní odbyt hutnických výrobků – v blízké budoucnosti to nevypadá moc dobře. Máme jedno z nejznečištěnějších ovzduší v Evropě a navíc ropné laguny uprostřed města.
Naši lidé pobírají nízké mzdy a kupní sílu
nám z velké části zvyšují renty a jiné benefity. Dožíváme se nižšího věku než v jiných krajích.

pa r d u b i c k ý k r a j

Kladruby chtějí
na seznam
UNESCO
oblastech. Ve zdravotnictví máme ambici
vytvořit dostatek lůžek na tzv. zdravotnicko-sociálním pomezí. Ty se týkají lidí, kteří mohou z nemocnice odejít, jsou v podstatě samostatní, ale vrátit domů se nemůžou, protože žijí sami a riskovali by nekontrolovaný pád. Něco takového – nejen
v Brně – naprosto chybí. Chceme postupně až 200 takových lůžek.

Krize v Brně
– IV/2016 ANO vyjednává za zády KDU-ČSL s opoziční ČSSD o spojení městských
firem, KDU-ČSL prohlašuje koaliční smlouvu za neplatnou a vyjednává o nové
koalici v bloku s ČSSD.
– V/2016 Nikdo nemá nadpoloviční většinu, politický pat. KDU-ČSL rozvazuje dohodu s ČSSD, mění vyjednávací tým a začíná jednat o nové koalici.
– VI/2016 Vznik koalice ANO, KDU-ČSL, Žít Brno, SZ a TOP09. KDU-ČSL se daří
prosadit zásadní programové priority. Prvním náměstkem primátora se stává
P. Hladík (byty, zdravotnictví, rodinná politika) a radním J. Suchý (školství, sport).

Když při dovolené narazíte na památku
UNESCO, je to vždy záruka, že jde o něco
mimořádného. Na seznamu UNESCO je
aktuálně 1640 památek. Časem by k nim
mohla přibýt i „Kulturní krajina hřebčína v Kladrubech nad Labem“.
Aby se to povedlo, vznikla ministerská
rada této památky, která se snaží připravit vše tak, aby už v září 2017 mohly Kladruby podat do UNESCA přihlášku. Radu
řídí 1. náměstek hejtmana Pardubického
kaje Roman Línek, členy jsou pardubická
senátorka M. Horská, poslanec, náměstci ministrů zemědělství, kultury a životního prostředí, ředitel hřebčína a zástupci dalších odborných organizací.
Jak může kraj pomoci, aby se zdejší areál stal turistickým magnetem? Zřizovatelem hřebčína je ministerstvo zemědělství. Kraj ale spravuje „to okolo“: silnice
2. třídy, Střední školu chovu koní a jezdectví. Podporuje i propojení Labské cyk-
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Informace přímo od zdroje!
Vždy aspoň 1× ročně zasíláme náš časopis všem 26 tisícům členů KDU-ČSL. Těch, kdo mají stranický průkaz, je ale stále 4× víc
než těch, kdo nás čtou. V tradičních lidoveckých krajích je tento poměr ještě nepříznivější. Není to škoda? Nový HLAS přináší
o KDU-ČSL pořádné, úplné a přesné informace. Přímo od zdroje.
Snažíme se, abychom byli pro vás i vaše rodinné příslušníky čtiví. A tak ty z vás, kdo nás letos čtou poprvé, prosíme: Objednejte
si Nový HLAS přes SMS! K ničemu se tím nezavazujete. Časopis
vám pošleme 5× do roka zdarma: prostě proto, že chceme, abyste
zprávy o KDU-ČSL nečerpali z druhé ruky…
Krásný a klidný podzim – s Novým HLASem v ruce!

Chcete projevit svůj názor?
Sledujete politiku KDU-čSL často? Odpovídejte na naše
programové dotazníky! Programová rada KDU-čSL tak
i díky Vám získá důležitou zpětnou vazbu k otázkám, jež
řeší vedení KDU-čSL. Vaše reakce z on-line dotazníků (anonymita zaručena!) se v reálném čase dostávají do rukou
předsednictva KDU-čSL.

www.kdu.cz/moje-kdu/dotazniky/informace

Moje KDU
služba pro členy KDU-ČSL
Platforma „Moje KDU“ je určena pro každého
člena KDU-ČSL s internetem. Zaregistrujte se
a užívejte výhod členství v KDU-ČSL.
PŘEHLED – denně: přehled tisku; každý týden:
„Stalo se“ přehled nejdůležitějších vystoupení
představitelů KDU-ČSL. To, jak často informace
dostáváte, si nastavíte sami.
PŘÍSTUP – Máte možnost číst zásadní rozhodnutí
vedení KDU-ČSL: usnesení celostátního
předsednictva, výboru a konference.
ÚČAST – Můžete se účastnit diskusí v různých
tematických fórech.

www.kdu.cz/moje-kdu

NOVÝ HLAS
D O B R É Z P R ÁVY O K D U - Č S L
Od ztráty Lidové demokracie bolestivě pociťujeme
nedostatek solidní a pozitivní žurnalistiky. Nový HLAS
přináší všechno o politice KDU-ČSL: informace a názory
našich politiků na dění ve státě, ve společnosti i uvnitř
strany. Číst Nový HLAS znamená nebýt odkázán na
žurnalistiku, která často sklouzává k bulváru
a honí se za senzacemi. Je to informační výhoda.
Jaroslav Klaška
poslanec za Jihomoravský kraj

objednávejte

z Dar m a
na čísle

731 140 909

SMS zasílejte ve tvaru NH JMENO
PRIJMENI ULICE CISLO MESTO PSC
(vzor NH hana novakova masarykovo
nam 3241 jihlava 586 01) na číslo
731 140 909 a my vám Nový HLAS
začneme doručovat na uvedenou
adresu.

probouzejme
spolu zájem
o kDu-Čsl!

nový Hlas vycHází v roce 2016 s laskavou poDporou pana václava kulHánka a jaroslava klašky
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