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Z P R AV O D A J K D U-Č S L
PROSINEC 2020

5 rad

rodinám od
Šárky Jelínkové
str. 13

Hejtman
Grolich ví,
čím oslovit
voliče
Rozhovor Pavla Mareše na str. 6–7

KDU-ČSL jedná s ODS a TOP09
o předvolební koalici

Nové poměry pro KDU-ČSL
na krajích i v Senátu

Poznámky Jiřího Horáka
k neomarxismu

str. 3, 8–11

str. 14–15

Obzory, str. II

Objednejte si Nový HLAS zdarma přes SMS na čísle 731 694 622 !

N O V Ý H LA S • P R O S I N E C 2 0 2 0

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 během celého roku.
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.

NOVÝ HLAS – DŮVĚRYHODNÉ ZPRÁVY O KDU-ČSL
Chcete vědět, kam se v roce 2021 vydá KDU-ČSL? Kdy bude Sjezd? Jak se bude strana připravovat na volby do
Poslanecké sněmovny? Kterých programových priorit se bude pevně držet? Koho nasadí jako své lídry v jednotlivých
krajích? Mnohé napoví už jarní číslo Nového HLASu, které vychází na přelomu února a března 2021.
Čtěte Nový HLAS – dobré zprávy o KDU-ČSL!

SLOVO PŘEDSEDY
PŘEDSEDA STRANY MARIAN JUREČKA O MOTIVECH PRO KOALICI KDU-ČSL S ODS A TOP09

Šance na změnu poměrů a umění spolupracovat
KDU-ČSL toho má hodně za sebou. Máme zkušenost a historickou paměť – a to je naše výhoda. Nejsme ze všeho hned vykolejení a neděláme unáhlená rozhodnutí. Je v nás touha po samostatnosti a prosazování našeho programu. Víme ale také, že opravdu
prosadit program je možné, jen když se domluvíme s těmi, kteří
se domluvit chtějí. Máme v sobě také odpovědnost za náš stát.
Právem se nazýváme a jsme stranou státotvornou. Umíme spolupracovat s těmi, kteří mají podobnou starost o podobu naší demokracie jako my. A právě taková chvíle dnes nastává – obdobně
jako na přelomu tisíciletí po nechvalně známé opoziční smlouvě.

S kým spolupracujeme
V posledních měsících probíráme intenzivně to, jakým způsobem kandidovat v roce 2021. Na konci června Celostátní konference KDU-ČSL pověřila Předsednictvo jednáním o možných formách spolupráce. Od července jsem vedl jednání s předsedy ODS,
STAN, TOP09, Praha sobě a Zelených. Na přelomu srpna a září
jsme dospěli k tomu, že dále budeme jednat na půdorysu koalice
ODS, KDU-ČSL a TOP09. Po krajských a senátních volbách proběhlo jednání Celostátního výboru, jemuž předcházela jednání
všech krajských výborů KDU-ČSL. Ty podpořily koaliční spolupráci.
Celostátní výbor proto pověřil Předsednictvo k dalšímu jednání
a mne jako předsedu k podpisu memoranda o vůli spolupracovat.

Nevytváříme koalici, abychom se vzájemně rozplynuli, ale abychom vedle sebe posílili.

Čeká nás hodně práce
Kompromis s šancí na změnu poměrů
Je to začátek, ne konec vyjednávání! Bude třeba připravit koaliční smlouvu, dohodnout se na kandidátkách a nalézt programovou shodu. Všechny tyto a další parametry spolupráce projedná
a schválí Celostátní výbor či Celostátní konference. Řadě z Vás
došel před podpisem memoranda o spolupráci KDU-ČSL s ODS
a TOP09 dopis. Dostal jsem od vás stovky odpovědí. Většina byla
pozitivní, část z vás vyjádřila obavy. Rozumím jim. Na Sjezdu
KDU-ČSL v Praze jsem prohlásil, že preferuji samostatný postup
KDU-ČSL. Případnou koaliční spolupráci jsem sice nevyloučil, ale
mým hlavním cílem byla změna volebního zákona, jíž bychom
narovnali nespravedlivé rozdělování hlasů na mandáty. Bohužel
epidemie COVID-19 šanci na projednání našeho návrhu do konce
volebního období zhatila. Ano, i dnes můžeme do voleb sami.
Výtěžek hlasů našich voličů v přepočtu na mandáty by ale byl
zhruba 60% oproti hlasu voličů vítězné strany. Tak bychom snížili šanci na změnu poměrů ve sněmovně, a tím i na lepší vládu.
Často slyším, že když půjdeme v koalici, rezignujeme na náš
program, hodnoty a značku. Už z historie víme, že tomu tak
není. V koalici jsme kandidovali na počátku 90. let, v r. 2000 do
krajů v Čtyřkoalici, v r. 2002 do sněmovny v Dvojkoalici. Ztratili
jsme snad své hodnoty, program nebo značku? Ano, koalice
znamená kompromisy. Každý, kdo zažil koaliční jednání třeba
jen na obecní úrovni, to ví velmi dobře. Chceme-li ale prosazovat svůj program za rok ve vládě, bude nutné po volbách jednat
o programovém prohlášení a umět se domluvit. Rozdíl je snad
jen v tom, že odpracovat si to musíme už nyní. Co prosadíme do
priorit trojkoalice, to budeme ve vládě prosazovat ne silou 10
poslanců, ale silou a počtem poslanců celé trojkoalice. Každá ze
tří stran si musí umět uchovat to, co je pro ni charakteristické.

Čeká nás hodně práce. Tvoříme koalici pro šanci na pozitivní
změnu v naší politice. Chceme do ní přinést více pokory, respektu
a ochoty naslouchat i kritickým hlasům. Méně arogance a více
empatie. Všechny tři strany si za posledních 10 let prošly nemalými krizemi i sebereflexí. Markéta Pekarová Adamová a Petr
Fiala jsou předsedové, kteří se necítí být neomylní. Dokážeme hledat společnou cestu i shodu. S oběma stranami tvoříme desítky
koalic v obcích, městech či krajích.
V mnoha věcech bude náročné hledat shodu. Možná pak dojdeme
k rozhodnutí, že se dané téma otevírat a řešit nebude (jako v koaliční vládě KDU-ČSL, ČSSD a ANO). Chceme ale hledat řešení těch
největších problémů, které trápí naši zemi. Věřím, že to dokážeme.
V Novém HLASu budeme představovat společný program, který
bude znamenat pozitivní změnu a naději pro naši společnost.

Komunikujme otevřeně a bratrsky
Na závěr vás chci poprosit o několik důležitých věcí. Především
o velkorysost, protože bez ní se žádná spolupráce neobejde. Dále
o respektování většiny. Pokud se demokraticky a většinově pro
něco rozhodneme, táhněme za jeden provaz. Sypat písek do soukolí ani vydávat síly navíc si nemůžeme dovolit. Komunikujme
spolu otevřeně! Nebojte se upozornit na to, co se vám nezdá, ale
prosím – lidskou a bratrskou formou. Jsem lidovcem od svých 18
let a věřím, že ve volbách uspějeme.
Bratři a sestry, těším se na spolupráci s vámi se všemi. Zdař Bůh!
Za předsednictvo
Marian Jurečka
předseda KDU-ČSL
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Z REDAKČNÍHO STOLU

Spolupráce
Spolupráce politických stran se rok před volbami stala klíčovým tématem uvnitř KDU-ČSL
i společnosti. Spolupracovat je výhodné, ale
i náročné. Spolupráce si žádá určitý čas, včasnost a dokořán otevřené oči. Začít včas spolupracovat se KDU-ČSL vyplatilo v krajských
a senátních volbách.
Budeme za rok ve volbách kandidovat jako součást liberálněkonzervativního bloku s ODS a TOP09? To je asi nejdůležitější otázka přítomnosti. Jak v koalici neztratit vlastní tvář a nerozpliznout se? I v koalici musíme hájit, co je nám vlastní.
Zvláště v koalici takto silné! Jsme zdravě konzervativní, sociálně tržní a ekologičtí. Buďme pro rodinu a pro přírodu. Buďme
soucitní, nebojme se státu, ale ani jednání na vlastní odpovědnost. Kde jsou naše kořeny, tam je i naše budoucnost.
Pavel Mareš, šéfredaktor

Teror za humny
■ „Jsme otřeseni teroristickými útoky islamistických radikálů,
které se odehrály ve Francii a v Rakousku. V modlitbách a myšlenkách jsme s obětmi útoků a jejich blízkými. Evropskou civilizaci charakterizuje úcta k lidskému životu a respekt k jiným
názorům i náboženstvím. Před vším, co tyto hodnoty ohrožuje,
je třeba se bránit – a zabíjení ve jménu Boha nebo jiných náboženství mezi tyto hrozby rozhodně patří. Extremisté a teroristé
nesmí zastrašovat a rozdělovat naši společnost.“
Předsednictvo KDU-ČSL, 3. listopadu 2020

Spolupráce je cesta

■ Společné memorandum KDU-ČSL, ODS a TOP09
mě osobně naplňuje optimismem a nadějí. Ještě
jako předseda lidovců jsem byl u několika úplně
prvních vzájemných setkání s ODS a TOP09 i se
STANem. Byly to první „oťukávačky“ a nic tehdy
nebylo jisté. Jak čas plynul, začali jsme všichni cítit,
že si značná část společnosti přeje změnu. Že lidé nechtějí politiku prošpikovanou papalášstvím, osobním prospěchářstvím,
podivnými kšefty a machinacemi s dotacemi. Věřím, že se zase
dočkáme slušné politické kultury. Teď jsme tomu o krok blíž a já
děkuji Marianu Jurečkovi za jeho práci. Kde je vůle, tam je cesta.
Společně to dáme! Do roka a do dne můžeme dosáhnout změny
ve prospěch občanů naší země.
Marek Výborný, poslanec a bývalý předseda KDU-ČSL.
O cestě k předvolební koalici KDU-ČSL s ODS a TOP09
více na str. 8–11.
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O školství do větší hloubky
■ 21. 9. / Senátorka Jaromíra Vítková uspořádala za podpory IKDP v Katolickém domě
v Blansku seminář o regionálním školství, na
kterém se diskutovalo o starém i novém systému financování škol, o fungování speciálních škol i o pastoračních vstupech do škol. Poslanec Jiří Mihola se věnoval diskutovaným novelám školského zákona a význam péče o životní prostředí představil Kryštof Doležal.
(red; podklady J. Vítkové) O distančním vzdělávání
čtěte v Obzorech, str. III.

Znejistění České televize
■ 11. 11. / KDU-ČSL kontinuálně upozorňuje na
křehkost svobody českých médií. Listopadové odvolání dozorčí komise, poradního orgánu Rady ČT,
neproběhlo po vyslechnutí argumentů a protiargumentů, ale spíše úskočně. Poslankyně KDUČSL Pavla Golasowská iniciovala svolání volebního výboru Sněmovny a požádala o vysvětlení: „Doufám, že
zástupci Rady ČT vše objasní, aby nebylo ohroženo fungování
ČT jako veřejnoprávního média.“ Poslankyně chce také vědět,
jak to je s odkupem pozemků kolem budovy ostravského studia
ČT. Jan Bartošek dodává: „Během nouzového stavu odvolala
Rada ČT dozorčí komisi ČT. Nevíme proč, nevíme za co, nevíme
pro koho. Nelze se odvolat. Není to pokus o likvidaci veřejnoprávního média?“
Pavel Mareš

Sociální vize KDU-ČSL
■ Jan Kafka z Červeného Kostelce nám poslal text „Co dál
s lidoveckou vizí“. Ptá se v něm, „která důležitá témata vnášet do
vyprázdněné české politiky“. On sám za „dostatečně silné i dostatečně konzervativní“ považuje sociální politiku. „Solidarita se
slabými“ je totiž pro naše voliče uvěřitelná: vždyť ČSL vznikla
z křesťanskosociálních stran. Sociální politika dnes „vykazuje
řadu závažných a dlouho neřešených problémů, které postupně
rozkládají soudržnost celé společnosti, neboť u nemalé části obyvatel nahlodávají důvěru ve státní instituce a v demokratické zřízení vůbec. Problém nedostatečného vzdělání chudších částí společnosti, past exekucí, rozevírání nůžek mezi bohatšími a chudými
regiony, pomalá pomoc pro ty, kdo se propadají do sociálních problémů, šetření na nepravých místech kvůli přehnanému strachu ze
zneužívání sociálních dávek, neopodstatněné rozdíly v příjmech
mužů a žen, živoření samoživitelek...“ Budeme sociálním svědomím v trojkoalici s ODS a TOP09?
(pm)

Láska rozbíjí řetězy, které nás drží osamocené
a oddělené, a na jejich místě buduje mosty.
Láska nás uschopňuje vytvářet jednu velkou
rodinu, kde se všichni cítíme doma… Láska
vyzařuje soucit a důstojnost.
Papež František
encyklika Fratelli tutti

F O T O O H L É D N U T Í Z A K R A J S K Ý M I A S E N ÁT N Í M I V O L B A M I

Marian Jurečka vykročil jménem KDU-ČSL k předvolební koalici
s ODS a TOP09. Lídři tří stran míří přes Hradčanské náměstí
k soše prezidenta Masaryka. Více na str. 8–11.

Vpravo nové vedení senátorského klubu: Šárka Jelínková
a Lumír Kantor. Vlevo naše pracovité senátorky z Moravy:
Jaromíra Vítková a Anička Hubáčková.

Senátorský mandát v Uherském Hradišti se po 12 letech vrací
ke křesťanským demokratům. Josef Bazala si připíjí se svým
předchůdcem, Jožkou Vaculíkem.

„Jitka Seitlová je milým důkazem toho, že slušný pracovitý
senátor může levou zadní čtyřikrát vyhrát volby, aniž musí
obden dělat opičky v médiích“ (Miroslav Korecký).

Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislých má
v tuto chvíli 6 mužů a 6 žen. Více o jejich
novém angažmá na str. 15.

Dvě vycházející lidovecké hvězdy na hejtmanstvích:
Jan Grolich a František Talíř.
Rozhovor s hejtmanem Grolichem na str. 6 a 7.

Ivana Bartošová se srdnatě a statečně rvala
za úspěch KDU-ČSL v Plzeňském kraji.
I když se to nepovedlo, je na čem stavět. Hodně štěstí!

Luboš Peterka, napínavý příběh letošních senátních voleb.
Dostal v 2. kole jen o 45 hlasů méně než vítěz.
Zde se starostou Vodňan. Těšíme se na budoucí spolupráci!
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K D U - Č S L N A H EJ T M A N STV Í C H

„Budu pořád v kontaktu s lidmi“
říká nový hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL)
v rozhovoru pro Nový HLAS. V čem jsou lidovci špička? Co mají odžité?
Jak podle něj může staletá strana oslovit nové voliče? Proč klást důraz
na životní prostředí? A jaký recept má proti zblbnutí z funkce?

O volbách

O sobě

■ Lidovci v Jihomoravském kraji skončili druzí a mají hejtmana. Jak to
hodnotíte?
Je to obrovský úspěch. Vrátit lidovcům
na jižní Moravě hejtmana vypadalo zezačátku jako zbožné přání. Ale podařilo se:
získali jsme víc hlasů než v roce 2016
a dokázali jsme přitáhnout voliče z jiných
stran. Zlomili jsme sestupný trend posledních šesti let, dokonce i v Brně. Pozitivní
impuls pro KDU-ČSL nejen na jižní
Moravě!

■ Jak jste se k politice dostal? A jakých
zásad se od té doby držíte?
Začalo to ve Velaticích založením ochotnického divadelního spolku. Pořádali jsme
kulturní akce, obnovovali některé tradice.
Po pár letech jsem kandidoval za lidovce.
Zvolili mě starostou, myslel jsem, že jen
na čtyři roky a pak se vrátím k advokacii,
jenže mi to začalo dávat větší smysl než
právničina. Zlatým pravidlem na dědině
je, že nemůžete dělat prázdné sliby. Když
za vámi není vidět práce, lidi vám to hned
řeknou. Pořád věřím, že se politika dá
dělat poctivě. Nemusíme si zvykat na
špínu, korupci a kšefty.

■ Jaké předsevzetí jste před volbami
měli? A co se podařilo naplnit? Jak
může stoletá konzervativní strana oslovit nové voliče?
Nechtěli jsme skončit na čtvrtém místě
s 10–12 %, jak předpovídal náš interní
průzkum, a tak jsme to riskli. Připravili
jsme křesťanskodemokratický konzervativní program, ale prezentovali jsme se
úplně jinak. Ve volebním týmu jsme si
zakázali pouštět ven cokoliv, co by připomínalo klasickou kampaň. Ať už se to
týkalo volební grafiky, videí nebo rozhovorů. Nejvíc mě překvapilo, jak pozitivně
na to reagovali starší voliči. Jedna starší
paní mě zastavila na ulici: „Já se ptala
vnuků, koho budou volit. Myslela jsem,
že Piráty – a oni že prý Grolicha. Tak já
vám to hodím taky.“

JAN GROLICH (*1984) je advokát
a politik KDU-ČSL. Od r. 2010 starosta
obce Velatice (okr. Brno-venkov), od
r. 2016 zastupitel Jihomoravského
kraje. V krajských volbách 2020 třetí
nejvíce kroužkovaný politik v zemi.
V kampani vystupoval jako „cool starosta“, z žánru stand up komedií ho
znají i televizní diváci.
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■ Proč jste o koalici nejednali s hnutím
ANO? Není hejtman a jen jeden další
radní hubený výsledek? ODS s méně
hlasy než KDU má radní čtyři.
Díky schopnostem vyjednávacího týmu se
nám podařilo získat hejtmana a vrátit se
po osmi letech do čela kraje. Až zpětně
jsme si uvědomili, jak důležité bylo nedat
prostor oficiálně jednat o jiné koalici, která
byla v záloze připravená – a bez lidovců...
V něčem jsme ustoupili, získali jsme ale
předsednictví silných výborů a komisí, jež
pokryjí v podstatě všechny resorty v kraji.
Prosadili jsme do koaliční smlouvy i drtivou většinu priorit z našeho programu.

■ Není přechod od starosty k hejtmanovi příliš ostrý?
Velký rozdíl to určitě je, ale nejdu do toho
nepřipravený. Starostou jsem deset let,
krajským zastupitelem čtyři roky. Starosta
na malé obci dělá všechno sám, bez aparátu úředníků. Budu muset práci delegovat. Výhodou je, že už vím, co po lidech
můžu chtít.
■ Hejtman má velkou moc. Máte recept
proti zblbnutí z funkce?
Mám kolem sebe opravdu dobré lidi, přátele i rodinu, a vím, že mě vždycky vrátí
nohama pevně na zem. Ať už mi funkce
„poleze na mozek“ nebo když si budu práci
tahat domů. Pořád zůstávám aktivní na
obci, takže běžné problémy lidí budu dál
řešit. Nejdu se na kraj zavřít do kanceláře.
Budu pořád v kontaktu s lidmi. Už proto,
že mě kontakt s lidmi baví.

O KDU-ČSL a trojkoalici
■ V čem je podle Vás KDU-ČSL silná
a nepostradatelná?
Jsme jediná hodnotová strana v Česku.
Bydlím ve Velaticích stejně jako mí rodiče
a nemůžu prostě udělat nějakou levárnu.
Protože pak bych se musel odstěhovat.
A podobný základ máme jako lidovci
všichni. Žijeme uprostřed sousedů, mezi

K D U - Č S L N A H EJ T M A N STV Í C H
přáteli. Tohle na nás mám rád: jsme lidoví
v tom pravém slova smyslu. Z toho pramení náš důraz na životní prostředí,
pomoc potřebným, spravedlnost a podporu rodin a spolků. Máme to odžité.
■ Co jsou pomyslné vavříny, na kterých
KDU-ČSL usíná? A co šance, které
nevyužívá?
Nesmíme se spoléhat na to, že nám to naši
voliči hodí a že to bude stačit. Abychom
uspěli, musíme být sebevědomí a odvážní.
Pořád se bojíme, abychom někoho neodradili. Chybí nám profesionalita v tom, jak
se prezentujeme. Řešíme každé téma,
které se objeví na politické scéně, a lidé si
nás pak nespojí s žádným silným tématem.
Chodil jsem celou kampaň v tričku s nějakým vtipným sloganem o přírodě. Všichni
pak věděli, že: Grolich = příroda.
A upřímně: kandidují za nás skoro ve
všech volbách stejné tváře. Máme přitom
opravdu spoustu lidí 30+, kteří jsou kvalifikovaní, mají zkušenosti, ale my je
nepouštíme dopředu. Já byl nejmladší
z reálných kandidátů na hejtmana. A jsem
hejtman. Lidem mládí nevadí – naopak.

Mládí a pracovitost
Františka Talíře
Každý, kdo sestavoval kandidátku do voleb,
ví, jak složitá je to chemie a jaké vlivy se
přitom zohledňují. Síla regionu, zastoupení
žen, mladí na volitelných místech, ambice
těch, kdo už zastupiteli jsou atd. Najít vyvážený koktejl kritérií a splněných přání tak,
aby byli spokojeni všichni, nelze. Na jihu
Čech jsme si řekli, že chceme svůj program
prosazovat s větší silou i šancí na úspěch.
Jestli ale chceme uspět, musíme věci dělat
jinak. Zajímavě pro lidi i pro nás. Lidé, kteří
nás budou zastupovat ve výborech a komisích, musí být lidé z oboru, kteří mají chuť
i čas na politickou práci. A KDU-ČSL má ve
svých řadách takových osobností velké
množství!
Rozhodli jsme se také pro spolupráci, pro
spojence. Našli jsme ho v jihočeské TOP09.
Budilo to místy pochybnosti, ale my jsme
zakopali křivdy a špatné vzpomínky.
Nedívali jsme se do minulosti, ale dopředu
– co chceme změnit, čeho chceme dosáhnout. Obě strany měly dobrou vůli. Spojili
jsme síly a udělali historicky nejlepší výsledek v jižních Čechách. Spojování sil je
možné a má velký smysl – pokud víme,
kudy chceme jít a že tím posílíme značku
KDU-ČSL.

Je to jediné možné řešení v současné situaci. Rozhodně ale nebude stačit, že jsme
se spojili. Musíme dát lidem naději
a důvod jít volit tuto koalici.
■ Jaká rizika identifikujete?
Největší je to, že tomu sami nebudeme
věřit. Musíme za tím projektem stát
a necuknout jako minule. To byla velká
chyba. V těchto volbách nepůjde jen o naši
značku, ale o změnu v celé společnosti.

Koronavirus je společný nepřítel
současného i minulého hejtmana.
Proto také společná fotka Šimek-Grolich.

■ Předsedové Jurečka, Fiala a Pekarová
uzavřeli 28. října pod sochou hodonínského rodáka T. G. Masaryka memorandum o společném postupu ODS,
KDU-ČSL a TOP09 do voleb 2021. Co
Vy na to?

Na čelo kandidátky jsme zvolili Františka
Talíře. Jako lídr byl zpočátku zpochybňovaný a rozporovaný... František ale svou
pracovitostí dokázal, že byl správnou volbou. Z prvních pěti kandidátů za KDU-ČSL
byli dva mladí lidovci – a oba jsou v zastupitelstvu kraje. Nebudeme-li mít odvahu
dávat na volitelná místa mladé lidi a kombinovat tak zkušenosti s kreativitou mládí,
dříve nebo později uvrhneme KDU-ČSL do
politické klinické smrti... I ve vlastních
řadách musíme soutěžit. Bez soutěže, pracovitosti, nápadů, touhy po vítězství a řady
dalšího se neposuneme. Cesta dohod,
kompromisů a vzájemných handlů růst
nepřináší. Nechme vyrůst mladou generaci, nové myšlenky a nápady. Šanci na

■ Na čem musíme trvat v zájmu svých
voličů, jichž máme hodně hlavně na
Moravě?
Co je náš cíl, co chceme prosadit – tak se
ptejme. Za mě je to jednoznačně odpovědná péče o životní prostředí a změna
přístupu k sociálním službám.
■ Má podle Vás smysl jít do politiky?
Když to řekl papež Františku Talířovi a ten
je teď 1. náměstkem hejtmana – kdo jsem
já, abych to rozporoval? (usmívá se)
Děkujeme za rozhovor a hodně štěstí
ve Vaší práci!
Pavel Mareš

úspěch má dostat každý. Jediné důležité
kritérium je jeho pracovitost a schopnost
uspět. Jinak nám nebude pomoci.
To podstatné nás teprve čeká. Jasně se na
kraji čtyři roky profilujme, abychom příště
získali ne sedm, ale deset mandátů. Každý
úspěch je jen výškový tábor na cestě k dalšímu vrcholu. Každý z nás jednou skončí.
Je tedy důležité, co cenného předáme další
generaci. A jsem opět u čarovného spojení respektu ke
zkušenostem i k síle neotřelého přístupu mladých. Jsme
na dobré cestě, když to
propojíme!
Jan Bartošek
místopředseda KDU-ČSL

Dva mladí lidovci v jihočeském zastupitelstvu:
Šimon Heller a vicehejtman František Talíř.
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MEMORANDUM K VOLBÁM 2021

Memorandum o spolupráci ODS, KDU-ČSL a TOP09
„Strany ODS, KDU-ČSL a TOP09 se dohodly, že
mají společnou vůli vytvořit předvolební koalici s cílem zvítězit ve volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky v roce
2021 a změnit k lepšímu poměry v naší zemi.“
Petr Fiala, Marian Jurečka, Markéta Pekarová-Adamová

Spolupráce má smysl
DOPIS MARIANA JUREČKY ČLENŮM KDU-ČSL
27. října 2020
Milé sestry, vážení bratři,
dnes v 15 hodin, symbolicky u pomníku Tomáše Garrigue Masaryka
v Praze, připojuji svůj podpis, společně s předsedy ODS a TOP09,
pod memorandum o spolupráci našich stran pro sněmovní volby
v roce 2021. Není to definitivní koaliční smlouva, ale první nutný
krok k naší možné spolupráci.
Dovolte mi, abych Vám tento první krok vysvětlil.
Jaké poučení z letošních krajských voleb si můžeme odnést? Že spolupráce má smysl. Za prvé jsme se dokázali dohodnout na společných kandidátkách s řadou stran současné parlamentní opozice.
Díky tomu jsme dokázali získat krajské zastupitele i v těch krajích,
kde jsme již několik volebních období byli mimo krajská zastupitelstva. Za druhé jsme při následném vyjednávání dokázali dohody
o spolupráci i skutečně realizovat.
Na základě dobrých zkušeností jsme jako předsednictvo požádali
Celostátní výbor KDU-ČSL o pověření pro další jednání. Rovněž
jsme požádali všechny Krajské výbory, aby se k této možné spolupráci vyjádřily (usnesení Krajských výborů na str. 10). Celostátní
výbor i Krajské výbory KDU-ČSL jednoznačně podpořily snahu
zahájit přípravy předvolební spolupráce s ODS a TOP09. Většina
z nás se shodla, že prožíváme naprosto mimořádnou situaci, která
v novodobé historii ČR nemá obdoby. Jedinou možnou paralelu
můžeme najít snad jen v období opoziční smlouvy, na kterou tehdy
KDU-ČSL a další opoziční strany reagovaly vytvořením Čtyřkoalice
a později Dvojkoalice.
Jsem z dosavadních jednání a analýz přesvědčen, že předvolební
koalice KDU-ČSL, ODS a TOP09 je nejvhodnější a nejpřirozenější
formát pro volby v roce 2021. I přes některé ideové odlišnosti všech
tří stran nás spojuje řada hodnotových a programových priorit.
Jsme přesvědčeni, že naše vzájemná spolupráce nám umožní zachovat svébytnost všech spolupracujících stran a současně postavit
dostatečně silnou politickou alternativu, která bude novou nadějí
a šancí pro naši zemi. Chceme, aby u nás opět nastoupila vláda zodpovědnosti a solidarity. Vláda, která ví, že patříme do EU a NATO.
Vláda, která chce řešit palčivé problémy přesahující jedno volební
období, ať už v oblasti sociální, rodinné, environmentální či bezpečnostní. Vláda, která místo chaosu přináší pravidla a řád.
Zdař Bůh!

Za předsednictvo KDU-ČSL
Marian Jurečka
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Politika pro smysluplnou
budoucnost
V podobném duchu jako ke členům strany v e-mailu se předseda KDU-ČSL obrátil i na širokou veřejnost: „Vzájemná konstruktivní spolupráce je nyní potřeba více než kdy jindy.
Má smysl v rodinách, v práci, v běžném životě a ještě více
je zapotřebí při efektivním spravování naší země. A přesně
o tu nám nyní jde. KDU-ČSL dlouhodobě prosazuje zodpovědnou politiku s důrazem na klíčové oblasti, což je udržitelný rozvoj i život, a to se současnou zodpovědností vůči
budoucím generacím. Chceme se i nadále soustředit na podporu rodičů, otázku výchovy dětí, nebo na péči o seniory, ale
také se zajímáme o zdravé životní prostředí. Bez těchto dvou
oblastí nás nečeká žádná smysluplná budoucnost, a proto na
ně jako lidovci klademe takový důraz. Jsme přesvědčeni, že
především díky vzájemné spolupráci získá naše republika
potřebnou vizi, kterou postrádá, a následně najde i optimální řešení všech problémů,“ zdůraznil Marian Jurečka.
(kdu.cz; red)

MEMORANDUM K VOLBÁM 2021

Cíl:
Volby 2021.
Způsob:
Trojkoalice?

Předsedové KDU-ČSL, ODS a TOP09 podepsali
společné memorandum k volbám 2021 symbolicky
na Hradě, u sochy prezidenta Masaryka.
Petr Pithart připomíná, jaké oběti Masaryk
před založením samostatného státu podstoupil.

I když se to nezdá, volby do Poslanecké sněmovny 2021 se kvapem
blíží. Epidemie nemoci COVID-19
a další vyhlášení nouzového stavu
vládou ČR působí obtíže. Kromě
jiného se nekonají standardní
stranická jednání nad určitý počet účastníků. Nový HLAS přináší na těchto stránkách usnesení,
jež vyústila do memoranda ODS,
KDU-ČSL a TOP09 ke sněmovním
volbám v roce 2021. V tak důležité věci se i v současné situaci dbá
na legitimitu jednotlivých kroků. Zveřejňujeme přesná znění
usnesení Celostátní konference,
Celostátního výboru a krajských
výborů. Na úvod, pro inspiraci
a posilu, nabízíme úvahu Petra
Pitharta na téma oběť.
Pavel Mareš

Celostátní konference
■ 19. 6. / Celostátní konference KDU-ČSL
ukládá předsednictvu KDU-ČSL připravit
do příštího jednání Celostátní konference, po projednání v Celostátním výboru,
varianty postupu KDU-ČSL pro volby do
Poslanecké sněmovny v roce 2021.

Celostátní výbor
■ 22. 10. / CV KDU-ČSL bere na vědomí
dosavadní postup vyjednávání o spolupráci ODS, KDU-ČSL a TOP09 do voleb do PS
PČR v r. 2021. CV KDU-ČSL pověřuje předsednictvo KDU-ČSL dalšími vyjednáváními
s ODS a TOP09 o spolupráci do voleb do
PS PČR v r. 2021. CV KDU-ČSL zmocňuje
předsedu KDU-ČSL k podpisu memoranda v tomto znění: Strany ODS, KDU-ČSL
a TOP09 se dohodly, že mají společnou vůli
vytvořit koalici pro volby do PS PČR a změnit k lepšímu poměry v ČR.
■ 3. 11. / CV KDU-ČSL ukládá krajským
výborům KDU-ČSL vypsat termín konání primárních voleb do PS PČR nejpozději do 31. 1. 2021.

Nic velkého a dobrého
se neobejde bez oběti
Postodruhé vzpomínáme na vznik samostatného Československa. Myslím si, že každý rok se
vynořují jiné asociace, jiné představy. Letos mě
napadá důležité slovo: oběť. Bez obětí by republika nevznikla. Bez oběti vojáků, našich legionářů ve Francii, v Itálii a hlavně v Rusku. A bez
oběti několika málo lidí. Když Tomáš Garrigue
Masaryk odjížděl v prosinci 1914, byla to obrovská oběť. Nikdo s ním nechtěl jet. Počítal s tím,
že se už vůbec domů nevrátí, že se nepotká se svou ženou a s dětmi. Během let přišly další oběti: jeho syn Jan byl v zajetí, jeho žena pod policejním dozorem, dcera
ve vídeňském vězení.
Myslím si, že nic velkého a dobrého se bez oběti neobejde. Oběť znamená, že dám
přednost obecnému dobru nebo širším zájmům před svými. Že riskuji, že to třeba
nevyjde. Dohoda tří politických stran je taky oběť. Když se dáváte s někým dohromady, musíte v něčem ustoupit, musíte obětovat nějaké priority, jinak je seřadit.
Jinak se vám to nemůže podařit. Proč mě to slovo napadlo? Protože myslíme ve
dne v noci na oběti lékařů, zdravotních sester, záchranářů, hasičů, sociálních pracovníků. To všechno jsou oběti. Využijme čas a promysleme si znovu, co je důležité
a co ne. V čem můžeme ustoupit a v čem ne. Co můžeme obětovat a co ne. Zpráva
o tomto spojenectví je jedna dobrá zpráva mezi mnoha špatnými. Ale je dost dobrá!
Petr Pithart
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K R AJ S K É V Ý B O R Y

Krajské výbory KDU-ČSL ke spolupráci s ODS a TOP09
cházejících parlamentních volbách 2021.
Zdůvodnění: Praktická zkušenost v krajských
volbách, že spolupráce s ODS vedla k úspěchu. Úspěch při spolupráci ve volbách 2021 je
však podmíněn řádnou dohodou předmětných
stran ohledně realizace kampaně i pro vlastního lídra. Dále doporučujeme zadat odbornou politologickou analýzu možných volebních výsledků v jednotlivých krajích při propojení koaličních sil. Požadujeme kandidáta
za KDU-ČSL maximálně na 3. místě kandidátní listiny z důvodu zisku preferenčních
hlasů v krajských volbách v porovnání s kandidáty ODS či TOP09 (Spojenci pro kraj).

Zlínský kraj
12. 10. / Krajský výbor KDU-ČSL Zlínského
kraje podporuje jednání o vytvoření předvolební koalice KDU-ČSL, ODS a TOP09 pro
sněmovní volby v roce 2021 za podmínky,
že na společné kandidátce ve Zlínském kraji
nebude kandidovat současný poslanec za
ODS Stanislav Blaha.

Středočeský kraj
14. 10. / Středočeský Krajský výbor
KDU-ČSL vyjadřuje podporu předsednictvu
KDU-ČSL do jednání o předvolební spolupráci s ODS a TOP09 do voleb do Poslanecké
sněmovny PČR.

Hlavní město Praha

19. 10. / Krajský výbor KDU-ČSL Olomouckého kraje doporučuje uzavření volební koalice KDU-ČSL, TOP09 a ODS pro volby do
Poslanecké sněmovny v roce 2021.

20. 10. / Pražský městský výbor KDU-ČSL
podporuje za stávající politické situace
jednání o vytvoření předvolební koalice
KDU-ČSL, ODS a TOP09 pro sněmovní volby
za podmínky programové blízkosti a spravedlivé dohody o sestavení kandidátní listiny
a způsobu vedení volební kampaně. Pražský
městský výbor KDU-ČSL vyzývá vedení KDUČSL, aby pečlivě zvážilo formu předvolební
spolupráce, aby nebyl ohrožen vstup případné předvolební koalice KDU-ČSL, ODS
a TOP09 do Poslanecké sněmovny

Moravskoslezský kraj

Liberecký kraj

20. 10. / Krajský výbor KDU-ČSL Moravskoslezského kraje schvaluje vyjednávání o trojkoalici ODS, KDU-ČSL a TOP09 pro volby
do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2021.

20. 10. / Krajský výbor KDU-ČSL Karlovarského kraje souhlasí se společným postupem
do parlamentních voleb v roce 2021 v koaličním seskupení ODS, KDU-ČSL a TOP09.
Důvodem je dosavadní velmi dobrá spolupráce na krajské úrovni jak v minulosti,
tak i v současnosti, kdy jsme úspěšně kandidovali v koalici s ODS v krajských volbách 2020.

21. 10. / Krajský výbor projednal přípravu
na volby do Poslanecké sněmovny a konstatuje, že k tomuto nemá dostatek konkrétních informací a podkladů od předsednictva
strany. Krajský výbor souhlasí s jednáním
předsednictva strany o dohodě k vytvoření
případné koalice pro volby do Poslanecké
sněmovny. Krajský výbor upozorňuje, že
v případě koalice hrozí možné ztráty tradičních voličů KDU-ČSL. Krajský výbor doporučuje předsednictvu strany velkou obezřetnost při jednáních o možných koalicích pro
volby do Poslanecké sněmovny; využít současné situace a jednat o změně volebního
zákona (D’Hondtova metoda a počet hlasů
pro koalici).

Ústecký kraj

Jihočeský kraj

20. 10. / Krajský výbor KDU-ČSL Ústeckého
kraje doporučuje předsednictvu KDU-ČSL
zahájit mezistranická jednání s ODS a TOP09
za účelem možné koaliční spolupráce v nad-

22. 10. / Krajský výbor KDU-ČSL Jihočeského kraje podporuje uzavření předvolební
koalice pro sněmovní volby 2021 s ODS
a TOP09.

Královéhradecký kraj
19. 10. / Krajský výbor KDU-ČSL Královéhradeckého kraje doporučuje uzavření
volební koalice KDU-ČSL, TOP09 a ODS
pro volby do Poslanecké sněmovny v roce
2021.

Jihomoravský kraj
19. 10. / Krajský výbor KDU-ČSL doporučuje koaliční spolupráci ODS, KDU-ČSL
a TOP09 pro volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR v roce 2021.

Pardubický kraj
19. 10. / Krajský výbor KDU-ČSL Pardubického kraje podporuje uzavření předvolební koaliční spolupráce s ODS a TOP09
pro parlamentní volby v roce 2021. Krajský
výbor vyzývá členské organizace k nominaci silných vyproﬁlovaných osobností za
Pardubický kraj pro volby do PS PČR 2021.

Vysočina
19. 10. / Krajský výbor KDU-ČSL Vysočina
souhlasí s pokračováním jednání s ODS
a TOP09 o vytvoření koalice pro volby do
Poslanecké sněmovny PČR v roce 2021.

Plzeňský kraj
19. 10. / Krajský výbor KDU-ČSL Plzeňského
kraje souhlasí s koalicí KDU-ČSL, ODS
a TOP09.
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Olomoucký kraj

Karlovarský kraj

K O M E N TÁ Ř E A A R G U M E N T Y
PROČ JE PŘEDSEDA MLADÝCH LIDOVCŮ PRO KOALICI

Kde jsme mohli být, a nejsme? A kam chceme?
V srpnu jsme v naší téměř čtyřsethlavé
organizaci zjišťovali postoj k očekávaným spojenectvím KDU-ČSL. V on-line
anketě zvolili naši členové jako nejlepší
variantu koalici s ODS, následovanou
těsně TOP09. Trojkoalice má u Mladých
lidovců silnou podporu – i díky dlouhodobě dobrým vztahům s Mladými konzervativci a Toptýmem.
Mladí lidovci sdružují lidi do 35 let. Jednu
věc ale máme společnou s naštvaným voličem SPD, s důchodcem věřícím ANO,
s voličem Pirátů i s podnikatelem-voličem
ODS. Za 30 let svobodného vývoje jsme
chtěli být dál. Každý pátý občan ČR pečuje
o staršího člena rodiny; se stárnoucí populací jich bude přibývat, přitom tato péče
je nedoceněna. Ze Zlína do Prahy jedeme
vlakem tři a půl hodiny – za stejnou dobu
ale vlakem zvládnete skoro dvojnásobnou
vzdálenost z Říma do Benátek.
Žijeme na dluh. Dlužíme si 30 let nebudovanou infrastrukturu. Na dluh se i vzděláváme: učitele platíme skoro nejhůř ze zemí
OECD a vzdělání je klíčové pro budoucnost. Dlužíme si evropskou integraci: po
16 letech v EU jí nerozumíme, minister-

Ve volbách musíme oslovit ty, kdo věří
v lepší budoucnost, protože ji mají ještě
před sebou. Ale i ty, kdo v ni věřili posledních 30 let – a zdaleka ne ve všem se jejich
očekávání naplnila. Mysleme na to při
tvorbě programu: zvládnout vše, co nám
přinese budoucnost, ale splatit i dluhy
z minulosti.
Václav Pláteník
předseda Mladých lidovců
a člen zdravotní komise KDU-ČSL

Táhnout za jeden provaz

stvo zahraničí natáčí reklamy, aby nalákalo mladé Čechy na práci v evropských
institucích. A tak dál... Kde jsme za 30 let
mohli být, a nejsme? Může někdo věřit
polistopadovému vývoji, když jede po D1?

Myšlenka volební koalice byla ještě
nedávno pro mnohé z nás sci-fi. Teď
víme, že všechny naše osobní i stranické zájmy musí jít stranou. Pokud
chceme změnit kurz zvaný „rozvrat
státu i společnosti“, nastavený současnou vládou, musíme se spojit a táhnout za jeden provaz.
Jan Bartošek
předseda poslaneckého klubu
a místopředseda KDU-ČSL

Volby 2021: vyhrňme rukávy
O způsobu, jak se bude KDU-ČSL ucházet o důvěru voličů, se rozhoduje v době
koronavirové epidemie. Dbá se přitom na
legitimitu jednotlivých kroků (viz úryvky
ze Stanov KDU-ČSL), mnohem více úsilí
je třeba věnovat tvorbě našeho programu,
přípravě lídrů a ochotě kampaňovat (viz
Proč do toho jít). Štěstí přeje připraveným,
volby jsou za rohem!

Stanovy rozdělují úkoly
■ Předsednictvo strany (§ 16) projednává
aktuální politické otázky (odst. 2a); ukládá
úkoly předsedovi, místopředsedům, generálnímu sekretáři, příp. dalším funkcionářům
strany (odst. 2c).
■ Celostátní výbor (§ 17) je výkonným
orgánem strany (odst. 1). Celostátní výbor
projednává zásadní politické otázky (odst.
5b); ukládá úkoly předsedovi strany, místopředsedům strany, generálnímu sekretáři, případně dalším funkcionářům strany

(odst. 5c); rozhoduje o konečném pořadí
na kandidátních listinách do Poslanecké
sněmovny na základě výsledků primárních voleb a uzavřených koaličních dohod...
(odst. 5h). Celostátní výbor rozhoduje ve
všech dalších záležitostech, ve kterých je
třeba rozhodnout před nejdříve možným
zasedáním celostátní konference. Takové
rozhodnutí musí být předloženo prvnímu
následujícímu zasedání celostátní konference k dodatečnému schválení (odst. 6).
■ Celostátní konference (§ 18) je nejvyšším orgánem strany mezi sjezdy. Má
všeobecnou působnost a odpovědnost za
činnost strany. Schází se podle potřeby
nejméně dvakrát do roka... (odst. 1).
Celostátní konference ... řídí činnost strany
v období mezi sjezdy a rozhoduje ve všech
záležitostech, které nejsou těmito stanovami výslovně vyhrazeny jiným orgánům.
Celostátní konference schvaluje postoj
strany k zásadním politickým otázkám...
(odst. 2).

#Proč do toho jít
✓ Proč

společně? Samostatně
můžeme jít vždy. Hlas našeho voliče
má ovšem v současném systému 60%
váhu proti stejnému hlasu pro úspěšnou koalici. Chceme uplatnit #maximum z lidoveckého programu.

✓Program. Bojíme se ztráty iden-

tity? Tak zvýrazňujme své silné
stránky! Kompromis znamená v lecčem slevit – v tom klíčovém pro naše
voliče ale musíme být slyšet o to silněji. #Pro rodinu, pro přírodu, sociálnětržně!

✓ Personálie.

Mnohé se může
zaseknout na nevraživosti a šrámech
z minulosti. Nic nezlehčujme, zvažme
ale, o jak hluboké rány jde. Koalicí
neztrácíme suverenitu. O všem rozhodujeme v našich orgánech, #na
vlastní odpovědnost.
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K O R O N AV I R U S / D A N Ě

Životy a živobytí na prvním místě
Na podzim přišla nová, daleko silnější vlna nemoci COVID-19. KDU-ČSL je
konstruktivní opozicí. A tak i v nejtěžším období samostatné České republiky přichází s pozitivními návrhy a včasným varováním. Pravdou ale je, že vláda
v létě mnoho věcí podcenila a zaspala. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka:
„V červenci přišlo první varování: epidemie v OKD a na Karvinsku. Ukázalo se,
že testování, trasování i celý systém chytré karantény nefunguje. Bylo třeba jednat
uvážlivě a rychle. Apelovali jsme na vládu
v srpnu i září. Marně.“

Premiérovo EGO nezná bratra
Marian Jurečka osobně 8. září požádal Andreje Babiše o obnovení činnosti Ústředního krizového štábu. Za KDUČSL nabídl zkušenosti a erudici našeho poslance a lékaře Víta Kaňkovského.
Zdůraznil potřebu větší ochrany obyvatel
a snížení rizika šíření viru. Kvůli premiérovu egu a krajským volbám se ale nic
nedělo.

ronavirem, premiér Babiš nás arogantně vyzval, ať řešíme raději zahrádkářský
zákon, a ne COVID-19. Ten prý řeší on a to
stačí. O dva měsíce později vidíme přes
6000 mrtvých. Každý soudný člověk si
udělá obrázek sám.“

KDU-ČSL pomáhá a děkuje

Pamatujete, jak Babiš v předvolební debatě v České televizi odmítl možnost zapisovat se v restauracích kvůli trasování, jak to navrhl ministr Prymula? A co se
stalo týden po volbách? Pro jistotu bylo
zavřeno všechno... Vůbec poprvé za dlouhá léta začal po celém Česku platit zákaz
vycházení po 21. hodině.
Babišova neodpovědnost způsobila raketový nárůst těžkých případů a rekordní počty mrtvých na přelomu října a listopadu. KDU-ČSL se ale i v této době snaží
být klidnou silou. „Nehrotíme situaci,“
zdůrazňuje Jurečka, „když jsme ale v září
chtěli řešit obrovský růst nemocných s ko-

Lidovci pomáhají legislativně ve Sněmovně i v Senátu a osobně tam, kde je
to nejvíce třeba. Jurečka s pokorou říká:
„Děkujeme stovkám z vás, kteří sloužíte
v nemocnicích a sociálních zařízeních.
Děkujeme všem dobrovolníkům. Hluboce
si vážíme vašeho nasazení a děkujeme za
něj. COVID-19 jen tak nezmizí. Kýžená
vakcína může výrazně pomoci až během
příštího roku. Nehasme důsledky, hledejme řešení: v prevenci, v posílení imunity lidí, v hledání technických a technologických možností eliminace virů, ve vytvoření systému ochrany rizikových skupin obyvatel. A také ve funkčním testování a trasování, tedy v lepším fungování
chytré karantény. Pomoc se musí dostat
i k těm, kterým stát naráz zakázal podnikat. Dělejme maximum pro ochranu životů i živobytí lidí!“
(red)

Rozpočtové šílenství ve Sněmovně
■ 20. 11. / Poslanecká sněmovna hlasy
ANO, ODS, KSČM, SPD a Trikolóry schválila zrušení superhrubé mzdy. „Rozpočtová
zabíjačka“, „peklo“, „šílenství“ – i taková hodnocení padala na adresu nejrozsáhlejší, ale i nejpokoutněji provedené
daňové změny za posledních dvacet let.
KDU-ČSL hlasovala proti tomuto balíku,
protože ze státního rozpočtu odsaje skoro
140 miliard příjmů. Pokud změnu potvrdí
Senát a podepíše prezident, měla by se od
r. 2021 běžná hrubá mzda zdaňovat 15 %
a mzdy nad 140 tisíc měsíčně 23 %. Proč
byla KDU-ČSL proti?

Investice a sociální služby
půjdou cugrunt
„Zrušení superhrubé mzdy je ekonomicky nezodpovědné. Tak velký propad příjmů v době, kdy jsou ohroženy rodiny, samoživitelky, živnostníci i malé ﬁrmy, je
obrovským rizikem pro fungování státu.
Finančně si pomůžou hlavně lidé s vyššími příjmy. Těm s nižšími příjmy zrušení superhrubé mzdy příliš nepomůže.
Zle výpadek příjmů dopadne na krajské,
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městské i obecní samosprávy. Bude ohroženo ﬁnancování sociálních služeb i investice,“ říká předseda KDU-ČSL Marian
Jurečka. Pregnantně se o daňové změně
vyjádřil i předseda poslaneckého klubu
KDU-ČSL Jan Bartošek: „Daně jsou nástroj prosperity, sociálního smíru a solidarity. Vláda v daňovém balíčku nečiní ani
jedno. Zadlužuje zemi, ekonomicky slabším nepomáhá a poškozuje obecní a krajské rozpočty.“

Bude se škrtat. Výpadek 140 miliard Kč znamená spoušť v rozpočtech obcí i krajů.

Polepší si rodiny s více dětmi?
Sněmovna odhlasovala i tzv. stravenkový
paušál jako alternativu k současným stravenkám. Na návrh KDU-ČSL byl rovněž
zrušen strop pro daňový bonus 64 tisíc
Kč ročně. Ten umožní rodičům se 3 a více
dětmi využívat bonus na všechny děti bez
omezení. „Podařilo se nám i z opozice prosadit nižší zdanění pracujících rodičů,“ komentuje výsledek Jurečka. Podle vyjádření řady senátorů ale daňová změna narazí v horní komoře Parlamentu. Nový HLAS
vás o výsledku bude informovat.
(red)

Jak vypadá Vaše
rozpočtové peklo?
Hodila vám vláda vidle do vašich
plánů? Chtěli jste v kraji, městě či obci
investovat, ale peníze došly? Napište
nám o tom do 15. ledna 2021 na mail
hlas@kdu.cz – a my uveřejníme vaše
konkrétní případy!

KDU-ČSL PROTI COVIDU

Rodiče, děti a koronavirus
5 RAD ŠÁRKY JELÍNKOVÉ RODINÁM
Uzavřené školy, práce z domova a redukce každodenních aktivit – tak vypadá
život v době koronaviru. Velmi složité je
to zejména pro rodiče. O to víc je důležité najít si i v tomto období systém vlastního i rodinného fungování. Dětem tak
pomůžete, aby se cítily v bezpečí a zvládaly klidně situace, na které dosud nemusely být připravené. Jak na to?

1. Rozvrh a denní rutina
Pandemie nám vzala denní režim. Pracovní, školní i domácí. V takové situaci pomáhá denní rutina – vlastní denní rozvrh.
Rozepište dětem, kdy se mají věnovat učení
a kdy se budete věnovat společným aktivitám
(hry, domácí práce atd.). Děti jsou zvyklé na
školní rozvrh, takže to pro ně nebude novinka. Nezapomeňte do plánů zahrnout cvičení
nebo nějakou venkovní aktivitu (minimálně
procházka kolem domu či venčení psa).

2. Hygienické návyky
hravou formou
Děti si musí samy myslet na pravidelné mytí
rukou a udržování bezpečné vzdálenosti od
ostatních lidí. Naučte se písničku/říkanku
trvající 20 vteřin, při které si děti budou
mýt ruce. Tak si zafixují, jak dlouho mají

Společný
anticovidový tým

KDU-ČSL, ODS a TOP09 vytvořily anticovidový tým: chtějí přicházet s konstruktivním řešením problémů, které přináší koronavirová krize. Každá ze stran
má v pracovní skupině tři zástupce, kteří
budou dávat výstupy jednou týdně. „Pro
KDU-ČSL je důležité přicházet s konstruktivními návrhy a neřešit stále jen důsledky
pandemie. Musíme hledat cesty ke sní-

setrvat u umyvadla. K bezpečné vzdálenosti
můžete společně nakreslit obrázky každodenních situací v době koronaviru (jak si
sednout při cestě autobusem? jak daleko od
sebe stát v obchodě?).

3. Nemíchejte pracovní
a herní prostředí
Pokud vám to domácí prostory dovolí, vyčleňte
dětem pracovní i herní prostředí. Snažte se
je nekombinovat s tou částí bytu, v níž pravidelně snídáte nebo večeříte. Vytvoří se tak
logické zóny, ve kterých by děti nemělo nic rozptylovat. Řád je pro děti v době pandemie důležitý. Myslete na pravidelnou večerku i ranní
budíček, nastavené ideálně na stejnou dobu.

4. 20 minut denně
pro každé dítě
Při více dětech si naplánujte den tak, abyste
se každému z nich věnovali aspoň 20 minut.
Jste teď doma všichni pohromadě víc než
dřív a dítě potřebuje třeba jen pár minut
vaší nerozptýlené pozornosti. Nechte svého
potomka vybrat, jaké činnosti by se chtěl
věnovat: to posílí jeho rozhodovací schopnosti a sebedůvěru. Pokud se vám povede
i těchto 20 minut naplánovat na konkrétní
čas, jsou to pro vás body navíc.

žení přenosu COVIDu, aniž bychom museli
zastavit fungování společnosti jako dnes.
COVID tady bude i v budoucnu a my
nemůžeme donekonečna zavírat ekonomiku a společnost,“ uvedl předseda
KDU-ČSL Marian Jurečka. Lidovce budou
v tomto týmu zastupovat dva zákonodárci-lékaři – senátor Lumír Kantor a poslanec Vít Kaňkovský – a bývalý předseda
strany Marek Výborný.
Strany se také shodly na tom, aby se v ekonomické oblasti při splnění určitých opatření mohly otevřít malé obchody za stejných podmínek jako ty velké, dále pak
služby, opravny a servisy. Ve školství je
třeba při splnění určitého režimu směřovat k postupnému návratu žáků do škol.
Ve zdravotnictví je třeba zpracovat plán
očkování. V oblasti společenské je naléhavé zrušit zákaz nočního vycházení a za
přesných podmínek umožnit konání bohoslužeb.
(red)

5. Udržujte s dětmi
obvyklé kontakty
Myslete na to, že děti se jednoho dne vrátí
do školy nebo kroužků. A nebylo by dobré,
aby se jim jejich sociální vazby úplně zpřetrhaly. Zkuste jim zařídit alespoň on-line
spojení s jejich kamarády. Nezapomínejte
na příbuzné. Telefonický hovor nebo skype
s babičkou a dědečkem ocení nejen prarodiče, ale i vy.
Šárka Jelínková
1. místopředsedkyně KDU-ČSL,
předsedkyně senátorského
klubu KDU-ČSL a nezávislí

Laciná slova
o svobodě
Předseda České pirátské strany Bartoš
vyzval vládu, „aby umožnila rodinám
svobodně se rozhodnout, zda budou
děti chodit během pandemie do
školy, či pokračovat v online výuce“.
Zdánlivě krásný, o svobodě mluvící
výrok je ve skutečnosti populistický
a zatěžující učitele. „Tento návrh lze
v praxi těžko realizovat. Učitel nemůže
paralelně učit prezenčně i distančně,“
zkritizoval Bartoše lidovecký poslanec a exředitel pardubického gymnázia Marek Výborný. „Apeluji ale na
ředitele a učitele, aby vyšli individuálně vstříc rodičům a z objektivních
důvodů žáky dočasně omluvili a hledali vhodná řešení.
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56 KRAJSKÝCH ZASTUPITELŮ
A 3 SENÁTOŘI KDU-ČSL
Děkujeme za Vaši důvěru!
Liberecký kraj
Ústecký kraj
Karlovarský kraj
7,35 % / 2
(ze 4 koaličních)
o 1 mandát více

3,83 % / 0

12,37 % / 1
(z 8 na kandidátce ODS)
o 1 mandát více
Jan Růžička

Oľga Haláková
Marek Poledníček

Praha (v roce 2018)
16,29 % / 1
(ze 13 na kandidátce
STAN a TOP09)
o 1 mandát méně
Jan Wolf

Plzeňský kraj
4,36 % / 0
o 2 mandáty méně

Středočeský kraj
22,21 % / 2
(z 18 na kandidátce STAN)
o 2 mandáty více
Karel Marek
Zdeněk Volf

Vysočina
11,96 % / 6
o 1 mandát m

Jihočeský kraj
10,45 % / 4
(ze 7 koaličních)
stejně mandátů
pro KDU-ČSL
Robert Huneš
Jan Bartošek
Šimon Heller
František Talíř

Marie Dudíková
Miroslav Houška
Pavel Janoušek
Vít Kaňkovský
Josef Klement
Jan Tourek

Srovnání výsledků
2020 a 2016

Královéhradecký kraj
8,32 % / 4 (ze 4 koaličních)
stejně mandátů
pro KDU-ČSL
Pavel Bělobrádek
Jan Čáp
Anna Maclová
Miroslav Uchytil

Krajských zastupitelů (bez Prahy):

56 / 61

Krajů, kde KDU-ČSL spoluvládne (vč. Prahy): 10 / 6
Krajů, kde je KDU-ČSL v opozici:

1/5

Počet hejtmanů:

1/1

Náměstků hejtmana:

9/6

Počet radních:

13 / 12

Počet zvolených žen:

11 z 56 / 12 z 61

Zvolených senátorů:

3/7

Více než 3000 přednostních hlasů: Jan Grolich (12 172),
Jiří Čunek (9083), Marian Jurečka (8129), Stanislav Juránek (4413),
Roman Línek (3561), Vít Kaňkovský (3265), Lukáš Curylo (3195).

Olomoucký kraj
18,43 % / 6 (z 12 koaličních)
o 1 mandát méně

Pardubický kraj
13,41 % / 4 (ze 7 koaličních)
o 1 mandát méně

František Horák
František John
Marian Jurečka
Jitka Seitlová
Ivo Slavotínek
Jan Šafařík

Moravskoslezský kraj
9,57 % / 7
o 1 mandát méně
Monika Brzesková
Jiří Carbol
Lukáš Curylo
Jiří Navrátil
Bohuslav Niemiec
Marcel Sikora
Vít Slováček

Radomil Kašpar
Roman Línek
Magdaléna Peterková
Pavel Šotola
Přerov

■

Jitka Seitlová

Žďár nad Sázavou

a
6
át méně
ková
uška
šek
ký
nt

■

Josef Klement

Zlínský kraj
18,62 % / 9
o 3 mandáty méně

Jihomoravský kraj
15,54 % / 11
stejně mandátů
pro KDU-ČSL
Roman Celý
Jan Grolich
František Hasoň
Jiří Horák
Anna Hubáčková
Stanislav Juránek
Marie Kousalová
Jiří Němec
Vojtěch Pospíšil
Jan Zámečník
Richard Zemánek

Uherské Hradiště

Josef Bazala

■

Josef Bazala
Štěpán Bekárek
Michaela Blahová
Pavel Botek
Jiří Čunek
Šárka Jelínková
Miroslav Kašný
Zdislava Odstrčilová
Robert Teleky

■ kraje, kde KDU-ČSL spoluvládne
■ kraje, kde je KDU-ČSL v opozici
■ kraje bez účasti KDU-ČSL v zastupitelstvu

NAŠI LIDÉ V KRAJÍCH

Jan GROLICH

Pavel BĚLOBRÁDEK

Lukáš CURYLO

Miroslav HOUŠKA

Roman LÍNEK

Jihomoravský kraj

Královéhradecký kraj

Moravskoslezský kraj

Vysočina

Pardubický kraj

finance a sport

životní prostředí, zemědělství
a vodohospodářství

kultura a památková péče,
filmová tvorba

ekonomika, doprava
a silniční hospodářství

roman.linek@pardubickykraj.cz

belobradek@kdu.cz

lcurylo@seznam.cz

houska.m@kr-vysocina.cz

jan.grolich@gmail.com

Jiří NAVRÁTIL

Ivo SLAVOTÍNEK

Jan ŠAFAŘÍK

František TALÍŘ

Jan ZÁMEČNÍK

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj

Jihočeský kraj

Jihomoravský kraj

sociální oblast

sociální věci a záležitosti seniorů

jirik.nav@seznam.cz

i.slavotinek@olkraj.cz

regionální rozvoj, územní
plánování, rozvoj venkova

životní prostředí, zemědělství, lesnictví,
rybářství, myslivost, regionální rozvoj,
přírodní a kulturní atraktivity, cestovní ruch

jan.zamecnik@seznam.cz

j.safarik@olkraj.cz

frantisek.talir@gmail.com

regionální rozvoj

Jan BARTOŠEK

Jan RŮŽIČKA

Pavel ŠOTOLA

Jan TOUREK

Roman CELÝ

Jihočeský kraj

Ústecký kraj

Pardubický kraj

Vysočina

Jihomoravský kraj

(neuvolněný, do října 2022)

finance

sociální péče a neziskový sektor

sociální věci

předseda výboru dopravy a majetku

bartosekj@psp.cz

ruzickakrup@gmail.com

pavel.sotola@pardubickykraj.cz

tourek@svetlans.cz

rcschranka@gmail.com

Karel MAREK

Jiří NĚMEC

Vojtěch POSPÍŠIL

Jan WOLF

Richard ZEMÁNEK

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj

Hlavní město Praha (od r. 2018)

Jihomoravský kraj

Středočeský kraj

předseda výboru pro životní
prostředí a kulturu

předseda výboru sociálního
a zdravotního

předseda výboru pro kulturu, výstavnictví,
cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP

předseda výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost

předseda komise pro majetek

nemec-jiri@seznam.cz

pospisil@josefov.eu

Jan.Wolf@praha.eu

richzem@seznam.cz

Hejtman

Náměstci hejtmana
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investice a kultura

Krajští radní

karel.marek@outlook.com

Placení předsedové výborů a komisí

S E N ÁT O R S K Ý K L U B K D U - Č S L A N E Z ÁV I S L Í 2 0 2 0 – 2 0 2 2

Šárka JELÍNKOVÁ

Lumír KANTOR

Jitka SEITLOVÁ

Miluše HORSKÁ

obv. Kroměříž
předsedkyně klubu
Výbor pro sociální politiku
KDU-ČSL / za KDU-ČSL (2016)
jelinkovas@senat.cz

obv. Olomouc
1. místopředseda klubu
místopředseda Výboru pro zdravotnictví
nestr. / za KDU-ČSL (2016)
kantorl@senat.cz

obv. Přerov
místopředsedkyně Senátu
Výbor pro sociální politiku
KDU-ČSL / za KDU-ČSL (2020)
seitlovaj@senat.cz

obv. Pardubice
předsedkyně Výboru pro sociální politiku
Výbor pro sociální politiku
nestr. / za KDU-ČSL + Nestraníci (2016)
horskam@senat.cz

Jiří ČUNEK

Anna HUBÁČKOVÁ

Renata CHMELOVÁ

Josef BAZALA

obv. Vsetín
místopředseda Výboru
pro záležitosti Evropské unie
KDU-ČSL / za KDU-ČSL (2018)
cunekj@senat.cz

obv. Hodonín
místopředsedkyně
Výboru ústavně-právního
nestr. / za KDU-ČSL (2016)
hubackovaa@senat.cz

obv. Praha 10
místopředsedkyně Výboru pro územní
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
nestr. / za KDU-ČSL, Piráti,
Desítka pro domácí, LES (2016)
chmelovar@senat.cz

obv. Uherské Hradiště
Výbor pro územní rozvoj, veřejnou
správu a životní prostředí
KDU-ČSL / za KDU-ČSL (2020)
bazalaj@senat.cz

Josef KLEMENT

Patrik KUNČAR

Petr ŠILAR

Jaromíra VÍTKOVÁ

obv. Žďár nad Sázavou
Výbor pro vzdělávání, vědu,
kulturu, lidská práva a petice
KDU-ČSL / za KDU-ČSL (2020)
klementj@senat.cz

obv. Zlín
Výbor pro zahraniční věci,
obranu a bezpečnost
KDU-ČSL / za KDU-ČSL (2018)
kuncarp@senat.cz

obv. Ústí nad Orlicí
Výbor pro hospodářství,
zemědělství a dopravu
KDU-ČSL / za KDU-ČSL (2016)
silarp@senat.cz

obv. Blansko
Výbor pro vzdělávání, vědu,
kulturu, lidská práva a petice
KDU-ČSL / za KDU-ČSL (2016)
vitkovaj@senat.cz

Pět příběhů senátních voleb
KDU-ČSL získala letos jen 3 senátorské mandáty – ale za zmínku
stojí 5 příběhů.
Příběh 1.: JITKA SEITLOVÁ, čerstvá místopředsedkyně Senátu
za KDU-ČSL. Bojovnice, která si nepotrpí na mediální výstupy,
ale pracuje pro svůj region do roztrhání těla. Senátorkou se stala
již počtvrté. Co dodat... Příběh 2.: JOSEF KLEMENT, oblíbený
místostarosta Žďáru nad Sázavou. Porazil věčně rozesmátého
místopředsedu ČSSD Michala Šmardu. Novou levici. Příběh 3.:
JOSEF BAZALA, folklorista a starosta Uherského Hradiště. Porazil
Iva Valentu, „krále hazardu s neomezenými zdroji“. Josef ví, že
pro úspěch je důležité položit základy včas a prochodit mnoho

párů bot. Příběh 4.: Necelých třicet hlasů scházejících k vítězství JAROSLAVU KLAŠKOVI ve Vyškově. Lidovci už víckrát nasadili „černého koně“. Letos si vybrali „černého Petra“. Jarku, držte
se! Příběh 5.: Starosta Radomyšle LUBOŠ PETERKA. Noblesa,
s jakou přijal porážku ve Strakonicích (prohrál o 45 hlasů), je
stejně velká jako energie, s kterou se do voleb vrhl. To byla neprohra. Pane starosto, zůstaňte s námi!
Oddechněme si trochu – a po Novém roce začne všechno nanovo.
Senátní volby 2022 se blíží!
Pavel Mareš
šéfredaktor Nového HLASu
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EKOLOGICKÁ ŘEŠENÍ KDU-ČSL

Skládkovači
(zatím) zvítězili
Vládní strany potopily
návrhy KDU-ČSL
k odpadové legislativě
Začátkem září projednávala Poslanecká
sněmovna několik klíčových zákonů
o nakládání s odpady. S předsedou
Marianem Jurečkou a poslancem Janem
Čižinským jsme připravili sérii pozměňovacích návrhů. Cílem bylo upozornit na to,

SERIÁL

4
Eko_KDU:
Když je odpad
zdrojem energie
Třídíme hodně a pečlivě, ale s následným
využitím odpadu si hlavu moc neděláme.
Odpad na mnoha místech bohužel končí
na skládce, kde leží desítky let. Scénář
typický pro skoro celé Česko. Kromě
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že předkládaný vládní návrh odpadových
zákonů nepatří do 21. století. Že moderní
přístup vyžaduje zodpovědnost a šetrnost,
abychom dokázali v budoucnu předat
naši planetu příštím generacím v dobrém
stavu. Upozorňovali jsme hlavně na nedostatečnou podporu energetického a materiálového využívání odpadů. Kritizovali
jsme, že návrhy jdou na ruku skládkovacím společnostem. Velkým zklamáním byl
postoj hnutí STAN. To ústy poslankyně

změny zákonů, o kterou se snaží KDUČSL v Parlamentu, se do úsilí o následné
energetické využívání odpadu mohou
zapojit jednotlivé kraje nebo obce. Jeden
takový projekt z Brna vám teď představím. Spustili jsme zde největší tepelné
čerpadlo u nás. Využíváme odpadního
tepla, které vzniká při chlazení generátorů v rámci zařízení na energetické využití odpadu. Tohle teplo nemělo zatím
žádné využití a končilo ve vzduchu. Nám
se ho teď díky výměníku daří přeměňovat
na teplo vhodné k vytápění domácností.
Ročně takto vyrobíme až 29 000 gigajoulů tepla. To je pro vaši představu tolik,
kolik spotřebuje za rok 1000 brněnských
domácností. Díky nové technologii snížíme i teplo vyrobené ze zemního plynu
a uspoříme tak 1900 tun emisí CO2 ročně.
To je pro vaši představu plných 16 vagonů

Jany Krutákové podpořilo pokračování
masivního skládkování. Česko přitom se
svými 178 skládkami patří mezi nejvíce
skladující země v Evropě.
Moderní přístup k nakládání s odpady spočívá zejména v tom, že vzniku odpadu předcházíme; to ale vládní návrh vůbec neřešil. Dále je nutné se soustředit na třídění
odpadů. To znamená i podporovat automatizované dotřiďovací linky. Ty materiály,
které recyklovat lze, by se měly recyklovat
v co největší míře a následně by stát měl
podporovat materiálové využití recyklátů.
Například skrze zvýhodněnou sazbu DPH
na výrobky z recyklátu. Nejde-li odpad
využít materiálově, je tu prostor pro využití v energetice. Až když odpad nevyužijeme materiálově ani energeticky, nezbývá
než ho umístit na skládku. Skládkování ale
musí být až poslední možnost.
Lidovci připravili zákony podporující
recyklaci, snižování celkového objemu
plastů a zvyšování návratnosti plastů od
spotřebitele. Prosazovali jsme, aby byl
bioodpad zahrnutý do celkového množství odpadů, ze kterého se počítá třídící
sleva, což by opět vedlo ke snižování celkového množství odpadu a posílilo kompostování. Chtěli jsme také, aby se zákonem zakázal dovoz odpadů ze zahraničí
na naše území. Vládní strany se ke všem
našim návrhům postavily negativně.
Šance na moderní, zodpovědný a šetrný
přístup k odpadovému hospodářství se
tak odsouvá o několik dalších let.
Petr Hladík
místopředseda KDU-ČSL
pro životní prostředí

hnědého uhlí. Projekt pomáhá plnit závazek města snížit emisní plyny o 40 % do
roku 2030. Životnost čerpadla je 15 let.
Zájem o ochranu životního prostředí se
zde snoubí s ekonomickým faktorem.
Čtrnáct milionů, které se do zřízení tepelného čerpadla vložily, se vrátí asi za pět
a půl roku.
Přesně za takové projekty se KDU-ČSL
musí postavit. Ochrana životního prostředí je finanční příležitostí. A v současné
situaci také impulsem pro oživení ekonomiky. Stát, kraje i obce by měly podporovat firmy, které se soustředí na recyklaci, materiálové či energetické využití
odpadů, a ne jim házet klacky pod nohy.
Petr Hladík
místopředseda KDU-ČSL
pro životní prostředí

KDU-ČSL PRO OBČANY

Kdo může za 40 tun mrtvých ryb na Bečvě?

Foto: Český rybářský svaz

• Dne 20. září 2020 došlo k úniku kyanidu do Bečvy a k otravě a úhynu ryb
i dalších vodních organismů na 38 kilometrech této řeky. Kontaminace byla
zaznamenána nejprve mezi Choryní
a Lhotkou nad Bečvou v okr. Vsetín,

dále v Hustopečích, Teplicích, Hranicích
a v Lipníku nad Bečvou. Jed se zastavil až
22. září v Přerově. Rybáři odvezli do kafilérií přes 40 tun mrtvých ryb. Vyšetřování
ze strany České inspekce životního prostředí i kriminální policie Zlínského kraje
provázejí nejasnosti. Ačkoliv je známo
vyústění kanálu, odkud toxické látky do
řeky vytekly, konkrétní viník znám není.
Místopředsedkyně Senátu za KDU-ČSL
Jitka Seitlová proto svolává expertní
tým, který se bude touto problematikou zabývat: „Jeho cílem bude definovat slabá místa vyšetřování havárie a připravit odpovídající legislativu, která by
do budoucna zabránila opakování takových situací. Pokud už se něco podobného přihodí, je důležité rychlé vyšetření
a odhalení viníka. Nesmí se objevit stejné
nedostatky ve vyšetřování jako nyní,“ říká
senátorka a dodává: „Řeka Bečva je živou
osou mého regionu. Soustředí se kolem

ní města, lidé, celý život mého volebního
obvodu. Informace o této havárii jsou zbytečně zatajovány. Něco takového se nesmí
opakovat! Kdo je viník? Kde se stala chyba
při likvidaci havárie? Opatření musí být
přijata co nejdříve!“
(red)

Vyšetřování
do ztracena
„Bude mě zajímat, jak postupovala
Česká inspekce životního prostředí
při odběru bentosu. Jak mohla být tak
rychle coby možný viník vyloučena
firma DEZA z Babišova holdingu? Jak
to, že prezentované závěry jdou proti
výrokům rybářů? Pokud vyzní vyšetřování do ztracena, budu požadovat rezignaci ministra Brabce.“
Jan Bartošek
předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL

Ministryně Dostálová proti občanům, městům i obcím
• Ministryně Kateřina Dostálová (ANO)
nechala mimo ministerstvo pro místní
rozvoj, v režii právníků Hospodářské
komory (plné developerů), připravit paragrafové znění nového stavebního zákona. Nezapracovala do něj kritické připomínky profesních sdružení
ani představitelů samospráv. Zřídit se
má jednotná soustava státní stavební
správy v čele s novým Nejvyšším stavebním úřadem, jenž bude nadřízen krajským stavebním úřadům. Ty by pak měly
mít územní pracoviště v obcích s rozšířenou působností. „To je v rozporu se stávajícím principem veřejné správy. Zvyšuje
se tak prostor pro korupční jednání,“ kritizuje návrh senátorka Anna Hubáčková
(nestr. za KDU-ČSL).
KDU-ČSL souhlasí se snahou urychlit
a zjednodušit stavební řízení i s elektronizací jednotlivých procesů. Se způsobem
provedení v žádném případě. Vytvořením
centrálního stavebního úřadu se úředníci
nestanou jako mávnutím kouzelného
proutku profesionální, nepodjatí, loajální
ke státu a naplňující veřejný zájem. Při
nedostatku profesionálních úředníků se
nic nezmění. „Očekávat opak je stejně bláhové, jako bych se večer postavil do garáže
a myslel, že se ze mě do rána stane automobil,“ uvádí lidovecký starosta Josefova
na Hodonínsku Vojtěch Pospíšil.

„Zákon je nepřijatelný pro samosprávy
velkých měst a prokorupční kvůli koncentraci rozhodovacích pravomocí v jednom státním orgánu,“ říká brněnský radní
Filip Chvátal a dodává: „Posíleno je postavení stavebníka, oslabeno postavení sousedních vlastníků pozemků a hlavně obcí
a měst. Novela nám fakticky odebírá právo
spoluutvářet náš jediný rozvojový dokument – územní plán. Pořizovat ho má nově
státní superúřad, na nějž nebude mít vliv

ani ministerstvo pro místní rozvoj, ani
město, které ho potřebuje. Na osvícenost
a fundovanost nových úředníků mimo
radnici nelze spoléhat!“ Anna Hubáčková
doplňuje: „Novela má v sobě řadu dalších
problémů, rezignuje na veřejný zájem i na
ochranu životního prostředí. Jedinou cestou, jak celý systém stavebního řízení
zrychlit, je zavést pokuty za nedodržení
lhůt a zavést lhůty při odvolacím řízení.“
(red)

Babiš nesnáší samosprávy, jeho
cílem jsou samosprávy závislé
„na vodítku“ vlády. Novela
stavebního zákona je jen další
krůček k jeho ovládnutí státu.
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N A Š I P O S L A N C I A S E N ÁT O Ř I

Půjde invalidní
důchod vyřídit
rychleji?
■ 22. 9. / Poslanec Vít
Kaňkovský (KDU-ČSL) předložil s poslancem a vysočinským exhejtmanem
Jiřím Běhounkem novelu
zákona, reagující na dlouhodobý nedostatek posudkových lékařů.
Posudkovým lékařům by napříště mohli
s přípravou podkladů nebo návrhů
posudků pomáhat – po absolvování certifikovaného kurzu – vysokoškolsky vzdělaní
zdravotníci-nelékaři. V odvolacím řízení
by posudek zpracovával výhradně lékař.
Lékařská posudková služba je určena
k posouzení zdravotního stavu při přidělování a rozhodování o výši invalidního
důchodu a příspěvku na péči. Kaňkovský
s Běhounkem argumentují tím, že dvojčlenný tým „lékař + odborný nelékařský
zdravotnický pracovník“ zvládne větší
objem práce za kratší dobu než lékař
samotný. Podle jejich odhadu by ve správě
sociálního zabezpečení mohlo pracovat
až 160 takových „nelékařů“. Vláda návrh
přijala. Otázkou je, zda se ve Sněmovně
stihne projednat do konce volebního
období. Naděje, že lidé se zdravotními
omezeními nebudou muset čekat na vyřízení své žádosti tak dlouho, ale žije.(red)

Chráněný účet,
ošetřovné
a skuteční majitelé
KDU-ČSL se podařilo přesvědčit Sněmovnu, aby
zvýšila ošetřovné na 70 %
mzdy/platu. „Náš původní
plán počítal s 80 %, ale
jsme rádi i za toto zvýšení.
Ošetřovné budou moci pobírat i pracovníci na dohodu,“ shrnuje dohodu většiny
poslanců Marek Výborný. Předseda sněmovního podvýboru pro řešení exekucí
zaznamenal dílčí úspěch i s tzv. chráněným účtem. Lidem, kteří se dostali do dluhové pasti a čelí exekucím, bývají nezákonně zabavovány peníze z tzv. nezabavitelného minima. Dlužníci pak zůstávají mimo systém v šedé ekonomice, což
je špatně pro stát, zaměstnavatele i dlužníka. Chráněný účet je cestou pro zodpo-
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vědné dlužníky do reálných ekonomických
vztahů. Výborný předložil i pozměňovací
návrh (prodiskutovaný s neziskovým sektorem i bankami), vedoucí k jednoduššímu a rychlejšímu založení tohoto účtu.
Sněmovna jeho návrh zamítla, ale sám
chráněný účet schválila. Díky expředsedovi KDU-ČSL si zákon o evidenci skutečných majitelů posvítí i na premiéra. Čert
se při implementaci této směrnice EU do
našeho práva skrýval v detailu: Babišova
vláda se pokusila stanovit jiná pravidla pro
standardní společnosti a jiná pro tzv. svěřenské fondy, kam uložil své jmění i premiér Babiš. To je nepřijatelné: pravidla
mají platit pro všechny stejná. Výborného
návrh podpořil nejprve ústavně-právní
výbor a následně i Sněmovna.
(red)

Přejezdy
na Pardubicku
Senátorka Miluše Horská se zúčastnila
Do pravní konference v Pardubicích.
Horkým tématem Pardubického kraje je
modernizace železničních přejezdů. Ty
musí být zcela bezpečné, aby se mohla
zrychlit vlaková doprava, jež je zase klíčová pro propojení měst a obcí tohoto
kraje. Ze 127 přejezdů bude 18 osazeno
závorami a 22 zanikne. S modernizací
přejezdů souvisejí i rekonstrukce přilehlých silnic. Kromě dopravní konference
se uskutečnil i 19. ročník Silničního
veletrhu. Technické vzdělávání má
v Pardubicích dlouhou tradici, zájem
žáků o technické obory ale příliš velký
není. Cestou je zatraktivnění studia a propojení teorie s praxí.
(red)

Senátorka Miluše Horská
si na Dopravní konferenci
vzala slovo k současné situaci.

Jak pokračují
práce na silnici 43?

Senátorka Jaromíra Vítková informuje
pravidelně veřejnost o pokroku v přípravě silnice 43 a odstraňování závad
na stávající I/43. Při pracovní schůzce
v městysu Černá Hora byly shrnuty aktivity roku 2000. Radek Mátl za Ředitelství
silnic a dálnic konstatoval, že na S(D)43
se harmonogram prací plní bez větších
potíží. V úseku Bořitov-Svitávka se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí. Na úsecích Svitávka-Staré Město
a D1-Bořitov se bude řešit technicko-ekonomická studie a dopadová studie EIA.
Na silnici I/43 se v rámci Jihomoravského
kraje odstraňují bodové závady. Vedle dalších vystoupil také vedoucí dopravního
oddělení Kanceláře architekta města
Brna Martin Všetečka a představil vizuální podobu silnice, řešící nejen dopravu,
ale i krajinu a urbanistický pohled. Jasnou
podobu mají náhledy mostů, přístaviště
u přehrady i průchod Bystrcí. Vznikly tři
urbanistické studie s třemi pohledy a možnostmi řešení. Senátorka Vítková i nadále
vše pečlivě sleduje.
(red)

N A Š I P O S L A N C I A S E N ÁT O Ř I

Lumír Kantor:
Přivezli jsme na
Tchajwan naději
Senátoři Lumír Kantor a Petr Šilar
(KDU-ČSL a nez.) byli součástí delegace Senátu na Tchajwanu koncem srpna.
Co bylo jejich pohnutkou pro tuto návštěvu? 1. Tváří v tvář komunistické
diktatuře posílit vztahy mezi českou
a tchajwanskou parlamentní demokracií. 2. Tváří v tvář prázdným ekonomickým slibům komunistické Číny navázat
oboustranně výhodné hospodářské
vztahy. 3. Tváří v tvář zmatkům při
zdolávání koronavirové epidemie
v Česku inspirovat se přístupem Tchajwanu a podpořit ho jako pozorovatele
při Světové zdravotnické organizaci.
Právě odborné důvody byly klíčové pro
Lumíra Kantora: „Pouhých 500 nakažených od ledna do srpna, pouhých 7 úmrtí
a 150 dní bez nového případu COVID-19.
To vše stálo za naši cestu, která se připravovala do nejmenšího detailu.“ Senátor
Lumír Kantor vedle oficiálního doprovázení Miloše Vystrčila zvládl i několik vlastních jednání: s firmou vyvíjející lék proti
fibrotizaci plic způsobenou virem, s tchajwanskými skauty a s ředitelem centra,
které na Tchajwanu nese odpovědnost za
zvládání epidemie.
Čemu se můžeme učit? Odpověď má dvě
části. „Určitě v základních zdravotnických
opatřeních – distribuce roušek, karanténní
opatření. Roušky se tu od samého počátku
pandemie distribuovaly přes lékárny na
kartičku pojištěnce.“ Tchajwanci využívají houfně moderní technologie. Jak by
ale Češi v karanténě přijali „domácí elektronický ohradník“? Co by říkali na to,
kdyby se u sledovaného telefonního přístroje vybila baterie a za pár okamžiků
by u domovních dveří stála policie s otázkou, kde daná osoba je? Zásadní pro zvládnutí epidemie je podle Kantora to druhé:
„Komunikace s veřejností a důvěryhodnost vlády. Prezidentka, ministr zdravotnictví i premiér požívají 90 % důvěry. Stát
nic podstatného nezanedbal. U nás jsme
stavěli na solidaritě a semknutí občanů.
Vzpomeňme si na šití roušek.“ Lumíra
Kantora zaujal Tchajwan spojením svobody a ukázněnosti, pracovitosti a zároveň důvěry ve vládu.
Reálných kontaktů delegace mnoho
neměla, zato si užili dezinfekce a testování... Vrcholem návštěvy bylo přijetí

Senátor Kantor i prezidentka
Cchaj Jing-wen jsou skauti.
Jedno z nejmilejších setkání
na Tchajwanu.

tchajwanskou prezidentskou Cchaj Jingwen a projev předsedy českého Senátu
v Parlamentu. Atmosféra, kterou projev
vyvolal, byla strhující až vřelá. „Tchajwanci
byli vděční za naši návštěvu,“ zdůrazňuje Kantor. „Přivezli jsme tam myslím
kus naděje. Cesta, kterou sledovala světová média, měla opravdu velký a pozitivní ohlas, mnohem lepší, než jsme na
začátku mysleli. Jsem za to velmi vděčný.“
(red)

Rozruch kolem
předčasně
narozených dětí
Na 17. listopad připadá nejen výročí
počátku Sametové revoluce, ale i Světový
den předčasně narozených dětí. O tyto
děti pečují neonatologové; předsedou
České neonatologické společnosti je Lumír

Kantor, 1. místopředseda senátorského
klubu KDU-ČSL a nezávislí.
Péče o předčasně narozené děti v Česku je
podle něj na světové špičce: „Máme vynikající vybavení, moderní přístroje a výbornou kvalitu personálu. Kromě vzdělání
jsou naši neonatologové a sestřičky nadšené a pozitivně naladěné. K velkému
pokroku došlo i po stránce psychosociální. Názor, že práce neonatologů je zbytečná, protože předčasně narozené děti
budou postižené, se už skoro neobjevuje,“ říká Kantor. Přesto počátkem listopadu otřásly veřejností výroky bývalého
poslance Jaroslava Škárky: „Nevyvinuté
zrůdy, které budou mít IQ kolem padesátky a budou pro společnost pouze přítěží! Budou nás stát pouze peníze a jejich
přínos nebude ani nula, ale pouze mínus.
Pouze nějaká neziskovka se na nich napakuje.“ Opřel se i do lidí s postižením:
„Žádný mentál pro naši společnost nemá
význam a je to zbytečný člověk (a slovo
člověk píši s velkým sebezapřením, protože je to spíše zvíře).“
Tato slova vyvolala bouřlivou reakci veřejnosti, rodičů těchto dětí i České neonatologické společnosti. Lumír Kantor pak
za toto profesní sdružení upozornil, že
téměř 10 % novorozenců v Česku se rodí
s porodní hmotností nižší než 2,5 kg. Díky
velkému rozvoji postupů intenzivní péče
i následné vývojové péče v posledních
30 letech se významně zlepšil osud i nejkřehčích novorozenců. Riziko závažného
postižení plynule klesá rovněž u dětí,
jejichž hmotnost při narození je nižší než
1 kg. 78 % z nich je dlouhodobě zdravých a jejich sledování je věnována trvale
velká pozornost. „Nepřijatelné výroky
pana Škárky dehonestují práci týmů neonatologických oddělení, jsou velmi neuctivé k rodičovské organizaci Nedoklubko
i k rodičům dětí, kteří v mnoha případech dokázali svojí péčí zázraky,“ uzavírá Kantor.
(red)

Každé narozené dítě je velký dar.
Je dobře, že neonatologové dělají
s životem někdy doslova zázraky.
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LIDOVCI PRO BĚLORUSY

Tři měsíce protestů v Bělorusku
Čtvrt roku trvají protesty běloruských
občanů proti zvůli režimu Alexandra
Lukašenka. KDU-ČSL dlouhodobě apeluje na solidaritu s Bělorusy v tomto
těžkém období. Podporuje také tamní
křesťanské demokraty. Nový HLAS připomíná případ Pavla Sievaryniece.
Zmiňujeme se i o možnostech, jak
povzbudit tamní vězně svědomí.

Vězeň Pavel
Sieviaryniec

„Pavel Sieviaryniec v těchto podmínkách,
bez matrace na spaní, bez vody na mytí,
bez vycházek, bez kontaktu se svou rodinou, bez advokáta a jakéhokoliv spojení se
světem strávil tři měsíce. Občas ho z karceru vyvedli do normální cely, kde pobyl
pár hodin. Potom ho zase vrátili zpět,“
sdělil Novému HLASu poslanec KDUČSL a předseda sněmovního evropského
výboru Ondřej Benešík s odkazem na informace od Sievaryniecovy manželky Volhy.
Připomeňme, že Pavel Sieviaryniec navštívil v roce 2014 Prahu, kde díky europoslanci
Pavlu Svobodovi a Jaromíru Štětinovi vyšla
jeho kniha „Miluji Bělorusko“.
(red)

Co může udělat
malý český
človíček?

Pavel Sieviaryniec manželům Pilařovým
už odepsal. Stačí obyčejná slova podpory,
politicky laděné dopisy nemusejí projít
cenzurou. Protesty opozice jsou i kreativní. Na demonstrace se svolávají různým
způsobem a vzhledem k opatřením policie
(vypínání internetu, rozmisťování silových
složek v Minsku, metro, které nestaví ve
stanicích atd.) volí často neotřelé způsoby.
Demonstrovat tak například chodí zvlášť
ženy nebo lidé s postižením.

O osudu Pavla Sievaryniece a jeho
rodiny se z více zdrojů dozvěděli manželé Pilařovi z Opavy. Jejich osud je
nenechal lhostejnými a začali dělat
něco v jejich prospěch. O své inspirace
se podělili i se čtenáři Nového HLASU
– symbolicky 17. listopadu, 31 let od
počátku Sametové revoluce.

KDU-ČSL sleduje se znepokojením vyostřenou situaci v Bělorusku a odsuzuje
nespravedlivé věznění opozičních politiků a demonstrantů. Lidovci usilují o propuštění spolupředsedy Běloruské křesťanské demokracie Pavla Sieviaryniece.
Zástupci KDU-ČSL poslali dopis předsedovi Evropské lidové strany Donaldu
Tuskovi s žádostí o solidaritu i mezi dalšími stranami v rámci EPP. Se stejným
bodem (propuštění nespravedlivě vězněných a další postup vůči Bělorusku)
oslovili také Manfreda Webera, šéfa lidovecké frakce v Evropském parlamentu.
Křesťanskodemokratický běloruský politik byl zatčen už počátkem června na
předvolebním mítinku prezidentské
kandidátky a lídryně běloruské opozice
Světlany Cichanouské. Odsoudili ho „za
účast na nepovoleném shromáždění“ k 15
dnům vězení, trest poté prodlužovali – a ve
vězení je bohužel i koncem listopadu.
Běloruské vězení je strašné. „Karcer“,
trestná cela, je betonová místnost 2x3 m
bez nábytku, s jedním malým oknem.
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„V Bělorusku už čtvrt roku vycházejí lidé
do ulic a požadují odstoupení posledního diktátora v Evropě. Jejich protesty
jsou pokojné, kreativní a oprávněné.
Neoznačení zakuklenci poslaní vládou je mlátí, zatýkají, šikanují a mučí.
Bělorusové jsou fakt obdivuhodní, že to
ještě nevzdali. Co s tím? I malý český človíček může něco udělat:
• Podepsat petici. Nic to nestojí a pomůže
to v tlaku na režim.
• Dát najevo, že vám to není jedno.
Komentovat média a sdílet.
• Napsat svým poslancům a senátorům. Pokud se někdo tématu věnuje,
pochvalte ho.
• Účinkem se nemine ani modlitba!
• Finanční podpora běloruské opozice:
peníze jdou třeba rodinám, jejichž členové sedí neoprávněně ve vězení.
• Napsat dopis politickým vězňům.
Známka typu E (Evropa) stojí 39 Kč.
I čeští disidenti za komunismu říkali,
že je vždy osobně potěšilo a vzpružilo,
když jim někdo napsal. Pokud věznitelé vidí, že se o vězně zajímá zahraničí, chovají se k němu lépe.“

Konkrétní tipy
■ on-line petice: www.amnesty.cz/petice
■ Pavlovi Sieviaryniecovi je možné napsat
na tuto adresu: Sieviaryniec Pavel, Pre-trial
detention center No. 1, vulica Valadarskaha
2, 220030 Minsk, Belarus. Podpořit můžete
i další politické vězně. Jejich aktuální
seznam je k dispozici zde: spring96.org/
en/news/49539
■ https://1url.cz/@poslidopisveznum –
stránka, která umožňuje vyplnit online
formulář. Text (i anglický) běloruští dobrovolníci přepisují ručně na pohlednice
a posílají na aktuální adresu vězně.
Redakce Nového HLASu zašle všem zájemcům i vzorový dopis zpracovaný manželi
Pilařovými. Dozvíte se, jak přepsat některé
klíčové věty z češtiny do azbuky v běloruštině či ruštině. (Například: „Sleduji
události v Bělorusku s nadějí, ale i určitými obavami. Dobře vím o vás i o dalších
lidech, kteří sedí ve vězeních. Přeji Vám,
aby vše rychle a dobře skončilo, a Vy jste
se mohli setkat se svou ženou a synem.
Společně s několika stovkami českých křesťanů se za vás modlím...)
Zpracoval Pavel Mareš

INZERCE
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CO S ORGANIZACÍ SPOJENÝCH NÁRODŮ?
■ PAVEL S VOBODA
Uplynulo 75 let od založení OSN, instituce jistě nedokonalé, ale v mnohém užitečné a nenahraditelné. Jak
řekl 2. generální tajemník OSN Dag
Hammarskjöld (1953–1961): „OSN nebyla založena proto, aby dovedla lidstvo do nebe, ale aby ho zachránila před
peklem.“ Pavel Svoboda, expert na evropské a mezinárodní právo, se zamýšlí nad aktuální rolí OSN.
Problémy a výzvy, které nás obklopují, jsou
čím dál tím globálnější. K jejich řešení proto potřebujeme globální fóra. To s nejširším záběrem se jmenuje Organizace spojených národů (OSN), pod níž funguje řada
sektorových globálních organizací, např.
Světová zdravotnická organizace (WHO).
Čínská chřipka ukázala, že WHO příliš dobře nefunguje. Totéž se dá říci o celé OSN:
ta byla nastavena na situaci po Druhé světové válce, ale neodpovídá dnešní realitě.
Někdy nám dění v OSN nepříjemně připomene, že tato organizace je zrcadlem stavu
dnešního světa a jeho různorodosti. Stavu,
který se nám nemusí líbit. Obojí by mělo být
výzvou k její reformě.

Potřebujeme reformu,
nikoli rozmělnění
OSN je totiž postavena na třech pilířích:
univerzalita, pravidla, instituce. K řešení
globálních problémů nepomůže, pokusíme-li se univerzalitu OSN nahradit regionálními organizacemi, nahradíme-li pravidla nezávazným soft law a pokusíme-li
se fungovat bez institucionálního rámce
jako např. G7 či G20. Potřebujeme reformu, ne rozmělnění.
Východiskem pro reformu musí ale být to,
že pojmenujeme základní příčinu dílčího

Mnozí považují OSN
za zastaralou instituci.
Bezpochyby ale je jí třeba.

nefungování OSN a jejích organizací: problémem není instituce sama, ale egoismus
velkých národních států, které ji ovládají.
Mnohé z nich nechtějí reformu OSN připustit. Nejlépe je to vidět na Radě bezpečnosti, jejíž paralýza ovlivňuje mnoho dalšího v rámci této mezinárodní organizace.
O potřebě institucí platí toto: „Co můžeme nechat dalším generacím, jsou instituce. Život institucí je delší než život lidí,
a proto mohou instituce, pokud jsou zřízeny
správným způsobem, hromadit a přenášet
moudrost následujícím generacím“ (Jean
Monnet, Paměti. Aleš Čeněk, Plzeň 2012,
s. 281). Globální instituce pak potřebujeme kvůli dialogu mezi národy: „Dokud lidé
spolu dokážou mluvit, jakkoli váhavě, má
mír naději. Zavřete ale všechny dveře, postavte ještě vyšší zdi – a z každého národa se
stane ostrov, který bude v tichosti připravovat všeobecnou zkázu“ (Morris West, V botách rybářových, Karmelitánské nakladatelství 2018, s. 230; originál: Shoes of the
Fisherman, 1963).

Proč jsou potřebná
globální fóra?
Opouštění multilateralismu, jehož jsme
v současnosti svědky, je rozhodně krokem zpět před První světovou válku.
Nesmíme proto vylít s vaničkou i dítě, je
třeba si připomínat, že OSN a její organizace v mnoha oblastech udělaly spoustu
dobra. Nesmíme proto považovat ani tak
nedokonalou organizaci, jakou je dnešní
OSN, za samozřejmost. Potřebujeme globální fóra, kde představitelé států spolu
mluví a už tím samým snižují napětí. OSN
je hodna kritiky, ale hlavně úsilí o její reformu. Proto náš kritický pohled musí být
konstruktivní, neboť jen tak je příspěvkem
k lepší budoucnosti světa.
Autor vyučuje evropské právo
na Právnické fakultě UK
a je předsedou správní rady IKDP.
V letech 2014–2019 předseda právního
výboru Evropského parlamentu.
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NEOMARXISMUS: nálepka, nebo živá ideologie?
■ JIŘÍ HORÁK
Je neomarxismus jen strašák a laciná
nálepka pro názorové odpůrce? Proč
proti němu konzervativci tak brojí? Jak
se to projevuje v politice? Úvaha křesťanského sociologa a lidoveckého politika Jiřího Horáka.
Podle českého sociologa Miloslava
Petruska (1936–2012) rozumíme neomarxismem sociologicko-ﬁlozoﬁcké a ekonomické koncepce na Západě, které se snaží na základě nových interpretací Karla
Marxe analyzovat nové jevy kapitalistické společnosti a podrobovat je kritice.
Synonymem neomarxismu jsou termíny západní, kritický či pozdní marxismus
atp. Souhrnně charakterizovat neomarxismus kvůli vnitřní diferencovanosti nelze a mnozí autoři se k tomuto označení
ani nehlásí. Něco obdobného ostatně platí i pro jiné ideové směry a školy.
Neomarxismem jsou ale zcela jistě všechny verze marxismu vzniklé ve 20. století. Hlavními reprezentanty jsou György
Lukács, Antonio Gramsci, v dalších obdobích pak Jean-Paul Sartre, Louis Althusser,
Erich Fromm, dále třeba radikál Daniel
Cohn-Bendit (člen Evropského parlamentu za Zelené) nebo představitelé tzv.
Frankfurtské školy. Právě ti podle politologa Andrewa Heywooda rozvinuli v první polovině 20. století velmi významnou
variantu neomarxismu. Za nejdůležitější
představitele Frankfurtské školy lze označit Theodora Adorna, Maxe Horkheimera
a Herberta Marcuseho. Frankfurtští teoretici vypracovali tzv. kritickou teorii, jež mísila marxistickou politickou ekonomii, hegelovskou ﬁlozoﬁi a freudovskou psychologii a značně ovlivnila tzv. novou levici.
Na ně volně navazují feministka Simone
de Beauvoir (partnerka J. P. Sartra),
Michel Foucault (žák L. Althussera) nebo
Judith Butlerová, nejcitovanější radikální teoretička gender studies současnosti.

Kritika „útlaku“ místo kritiky
výrobních vztahů
Neomarxisté na rozdíl od Marxe nezastávají radikálně materialistické stanovisko.
Dělnická třída zbohatla, životním stylem
se přiblížila buržoazii a nestane se tak vůdčí silou proletářské revoluce. Ve světle neúspěchu sovětského revolučního experimentu přehodnotili neomarxisté analy-

Neomarxismus
neradno podceňovat.
Mimo jiné kvůli silné vazbě
na praktickou politiku.

tická východiska. Zdroje útlaku už nenalézají jen ve výrobních vztazích, ale zaměřují se na socio-kulturní analýzu společnosti. Hlavním zájmem těchto směrů je
zjednodušeně řečeno emancipace člověka
od různých forem „útlaku“. Samozřejmě
včetně útlaku náboženského. Podle těchto „proroků nového osvícenství“ musí být
člověk osvobozen od svazujících pout – sociálních, sexuálních, rodinných aj. –, jež
mají být dekonstruována a odstraněna.
Většina z nich sdílela a sdílí radikálně protináboženskou orientaci a odpor k náboženství je součástí jejich teorií a světonázorů. Výjimkou jsou práce Ericha Fromma
a Jürgena Habermase.

Ideje mají své následky
Od teorie k politické akci
Teoretické práce neomarxistů měly
a mají silnou vazbu na praktickou politiku. Ne náhodou byli někteří neomarxisté
(Marcuse, Cohn-Bendit) politickými mluvčími a protagonisty revolučních událostí
60. let minulého století. Zásadní je dopad
představitelů Frankfurtské školy na humanitně zaměřené obory a katedry sociologie
v západním světě. Jejich teorie zde zjevně
dominují a tvoří teoretický základ toho, co
se zde učí. Na západních humanitních fakultách převládají mezi vyučujícími příznivci radikální levice (v USA označovaní
za liberály); hrstka konzervativců je na
těchto katedrách systematicky umlčována.
Levicová hegemonie na univerzitách potlačuje názorové odpůrce, což vede k postupné ztrátě svobody slova (srov. případy Rogera Scrutona, Charlese Murrayho,
Jordana Petersona ad.).

O B Z O R Y • P Ř Í L O H A N O V É H O H LA S U • 5 / 2 0 2 0

II

Neomarxistické teorie jsou brány jako vědecky platné, tedy obtížně zpochybnitelné, a tudíž poskytují teoretický základ pro
politickou agendu. Vhodným příkladem
jsou gender studies: radikální genderová
ideologie se často odkazuje na práce řady
neomarxistických autorů. Ve světle postupující genderové ideologie, která se přes
univerzity etabluje do státních institucí
a veřejného prostoru, lze souhlasit s tvrzením biskupů, že pak může být většina
společnosti manipulována a ovládána rozmary různých menšin. Jedním z bizarních
návrhů z poslední doby je například to,
aby se nepoužívalo označení „manželé“.

Co říci závěrem? Čerpá-li někdo z neomarxistických teoretiků, vyznává-li neomarxistické ideje a prosazuje-li neomarxistickou politickou agendu, je to neomarxista. Ideje mají své následky, a tak
se tyto směry stávají teoretickým podkladem pro politickou agendu. Tento vývoj
by nás měl znepokojovat. Tyto teorie totiž považují křesťanství a náboženství za
překážku pokroku. Teoreticky i prakticky se snaží rozbořit základy křesťanského učení, zejména křesťanskou antropologii a nauku o manželství a rodině. Na tyto
pokusy o ideologickou „kolonizaci“ neupozorňují jen konzervativci a reakcionáři,
ale i sám papež František (např. v Amoris
laetitia). Neomarxismus bychom neměli podceňovat.
Autor je sociolog,
člen Celostátního výboru KDU-ČSL
a starosta Bučovic.

Ú VAHY

„Hvězdná pěchota“ v Radě pro lidská práva
■ T O M Á Š Z D E C H OV S K Ý
Od roku 2018 tvrdím, že evropské státy by
měly následovat USA a opustit Radu OSN
pro lidská práva (UNHRC). Do jedné z nejdůležitějších organizací OSN jsou totiž
pravidelně voleny státy, jež patří k největším porušovatelům lidských práv na světě.
Aktuální volba to potvrdila. S 88 % hlasů
byla zvolena Kuba. Dále Pákistán s 87 %,
Rusko s 82 % a komunistická Čína se 72 %.
Nedostala se jen Saudská Arábie (46 %).
Kuba je přitom policejní stát, Rusko nechvalně známé vraždami novinářů (od
r. 2000 jich bylo zavražděno přes 130).
Pákistán je „hvězdou“ v pronásledování
křesťanů a jiných nemuslimských věřících.
Čína monitoruje každý krok občanů a ﬁrem přes tzv. „sociální kredit“. Dostatečně
zmonitorována jsou i zvěrstva související s Ujgury, nemluvě o speciálních převýchovných táborech s až 2 miliony vězňů.
Oﬁciálně jsou tyto státy voleny proto, že

Co dělají socialistické
a autoritářské režimy
nejčastěji? Útočí na
demokratický Izrael.

OSN prosazuje spravedlivé zastoupení
zemí. Každá část světa má tak v UNHRC
zajištěn určitý počet křesel. Mně se zdá
logičtější vysvětlení kanadského právní-

Rozvíjet on-line výuku má smysl
■ JIŘÍ MIHOLA
„Není nad kontaktní výuku.“ „Děti by se
měly co nejdříve vrátit do škol.“ „Prioritu
mají první a deváté ročníky ZŠ a maturanti.“ To vše neříká jen KDU-ČSL. Soudím
ale, že ohrnovat nos nad on-line výukou
není namístě. Při jarní vlně COVIDu probíhala výuka na dálku srdnatě i hodně živelně. Tisíce dětí nebyly připojeny vůbec,
další se přetahovaly se sourozenci a rodiči
o počítač či tablet. Učitelé dělali, co mohli, protože je předtím nikdo na takovou situaci nepřipravil.
Jako opoziční poslanec jsem už na jaře tlačil na ministra Plagu, aby se on-line výuce dal řád a pravidla. Pro ZŠ se s ní nepočítalo ani ve školském zákoně. Ministr
Plaga slíbil, že udělá „komplexní novelu“.
Dopadlo to tak, že se zpožděním a v nouzovém stavu napravil aspoň legislativní vakuum. Nic víc. Dálková výuka je teď pro
všechny školáky stejně povinná jako klasická školní docházka.
Škoda, že ministerstvo není ve vysvětlování situace a povinností přesvědčivější.
Někteří se domnívají, že by se rozvrh hodin mohl jen tak překlopit do on-line podoby. Ale to nejde. Už na jaře se zdůrazňovaly tzv. proﬁlové předměty. Některé jiné

Nelamentujme
a zkvalitňujme on-line
výuku. Má to smysl
pro budoucnost.

předměty lze realizovat on-line s velkými
problémy. „Dálková výuka“ je širší termín
než „výuka on-line“. Učitelé by měli zadávat rozmanité úkoly, procvičování a samostatnou práci.
Sedět u počítače šest, nebo dokonce osm
hodin nelze. Kritikům a mudrlantům doporučuji absolvovat třeba jen poloviční

ka a ředitele monitorovacího orgánu UN
Watch Hillela Neuera. Ten říká dvě věci.
Za prvé, tyto země se svým zvolením snaží zakrýt své zločiny a získat mezi ostatními vliv, aby se pozornost soustředila jinam. Za druhé, tyto státy si libují v kritice Izraele. Statistiky dávají H. Neuerovi
za pravdu. Mezi lety 2006–2016 UNHRC
nevydala jedinou odsuzující rezoluci proti Iráku, Kataru, Číně, Rusku, Turecku,
Algérii, Somálsku, Pákistánu, Venezuele,
Zimbabwe či Algérii, ale hned 68 proti
Izraeli, který je nejstabilnější a nejdemokratičtější zemí Blízkého východu.
Proč tedy nadále zůstávat členem UNHRC?
Legitimizujeme tak postup vůči Izraeli
a neřešíme zločiny komunistických režimů ani islamistických skupin. Na reformu zde nevěřím: problémy se kupí a situace je ještě horší.
Autor je poslanec
Evropského parlamentu
a místopředseda KDU-ČSL.

dávku! On-line výuka je náročná: učitel si musí pečlivě připravit materiály.
Monotónní výklad bez zpestření, bez úkolů na zpětnou vazbu, není možný. Strategii
„nějak tu koronu přežít“ si zvolila jen zanedbatelná menšina učitelů. Systém má fungovat a svou odpovědnost v něm má učitel a ředitel, ale i zřizovatel, ministr školství a jistě i žáci a jejich rodiče.
Nelamentujme a zkvalitňujme dálkovou i on-line výuku. Proškolujme učitele.
Zajistěme, aby na síti byli opravdu všichni žáci a studenti. Pamatujme na rodiny
s více dětmi, kde potřebují počítač i rodiče. Do rozvoje on-line výuky má rozhodně smysl investovat. Nevíme, co bude na
jaře. Nemůžeme si být jisti jinými problémy ani jinou epidemií. Výsledkem našeho
úsilí bude větší samostatnost a kreativita
i lepší počítačové dovednosti. A také posun v digitalizaci českého školství, kterým
se všichni zapřísahají. Poznatky lze využít
u dlouhodobě nemocných, u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jinde.
Každý z nás vyhlíží otevření škol. I kvůli
tomu, jak se dětem stýská po kamarádech.
Na on-line výuku ovšem nehleďme skepticky. I pro těžce zkoušené české školství
platí, že je lepší zapálit malé světlo než jen
nadávat na tmu.
Autor je místopředseda
poslaneckého klubu KDU-ČSL
a vysokoškolský učitel.
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ZA HRA N IČ NÍ POLI T IKA

Spojenec je víc než partner
PĚT POZNÁMEK PO PREZIDENTSKÝCH VOLBÁCH V USA
■ ONDŘEJ BENEŠÍK
Ondřej Benešík ve svém komentáři,
napsaném po dramatických prezidentských volbách v USA, nabízí pět témat
pro spolupráci obou zemí.
Česká diplomacie by se měla ve vztazích
s USA soustředit na témata, která budou
pro vzájemnou spolupráci stěžejní bez
ohledu na aktuálního prezidenta. I když
prezident USA disponuje významnými pravomocemi a v mnoha oblastech hraje dominantní roli, Amerika není Severní Korea
nebo Rusko. Jeho kompetence mají přesné
mantinely a Kongres – Sněmovna reprezentantů nebo Senát – umí k jeho administrativě vytvořit efektivní protiváhu. Po mém
soudu bychom se měli zaměřit na pět bodů:
1. Výdaje na obranu
Přestaňme zpochybňovat svůj závazek 2%
výdajů HDP na obranu. Spojenci pochopí,
když to nepůjde úplně hladce. Ale zpochybňování samotného závazku je pro
Ameriku nepřijatelné, ať vládne Bidenova
či Trumpova administrativa.
2. Nebezpečné čínské technologie
Musíme zaujmout jednoznačné stanovisko
k problematickým technologiím. V souladu s varováním Národního úřadu pro
kybernetickou a informační bezpečnost
by měla být společnost Huawei vyloučena ze soutěže o budování páteřní sítě
5G. Nebezpečí čínských technologií si
v Americe uvědomují všichni.
3. Hájit lidská práva a demokracii
Vláda se musí jednoznačně hlásit k lidskoprávní agendě. Nesmí docházet k trapnostem, jako když český premiér zablokoval účast opoziční běloruské političky
na summitu V4. Demokrati i republikáni
řeší mnoho problémů vyplývajících z existence autokratických režimů. Budou je
řešit i nadále.
4. Republika průjezdná pro armádu
Vláda musí brát vážně problematiku
vojenské mobility. Jde o dopravní infrastrukturu, průjezdnost silnic a dálnic,
výškové podjezdy mostů, jejich nosnost
apod. Na tyto záležitosti pamatuje i roz-

Ondřej Benešík
v administrativní části
Bílého domu.

počet EU v kapitole obrana a bezpečnost
(z něhož můžeme čerpat). Premiér Babiš
se přitom zasazoval o snížení této kapitoly
rozpočtu EU. Z infrastruktury vojenského
i civilního určení nebude těžit jen armáda.
V roce 2021 bude přes naše území projíždět vojenský konvoj „Defender 2021“,
jehož cílem je prověřit obranyschopnost východního křídla NATO. Pojede do
Rumunska – objet Česko nepůjde. Naší
reputaci nepřidá, pokud se konvoj zasekne
na D1 – v „Ťokově soutěsce“ u Humpolce.
5. Stavět se protiamerickým náladám
Česko musí aktivně rozvíjet pevné transatlantické vazby. V Evropě bují antiamerikanismus, Evropa a USA se začínají rozcházet
v pojetí bezpečnostních doktrín. Rozdíly
panují u jaderného programu Íránu, jehož
čelní představitelé se netají plánem zlikvi-

dovat Stát Izrael. Česko s Polskem, pobaltskými zeměmi a Rumunskem může sehrát
pozitivní roli motoru transatlantického
přátelství. Navážeme tak na masarykovskou linii naší zahraniční politiky.
Spojené státy nejsou pro Evropu a Česko
jen partnerem, ale i spojencem. S partnerem sdílíme společné zájmy, třeba ekonomické. Se spojencem vedle zájmů sdílíme
i společné hodnoty, jako je svoboda, nezávislost, lidská práva a demokracie. USA
jsou zemí stojící na pevných křesťanských
základech a Abrahámově morálce. Naše
vztahy s USA, podobně jako s Izraelem,
proto budou hrát v zahraničněpolitickém
programu KDU-ČSL významnou roli.
Autor je místopředseda KDU-ČSL
a předseda sněmovního Výboru
pro evropské záležitosti.

Korespondenční volba
O korespondenční volbě („absentee“) se diskutuje u nás i v USA. V Americe byla zavedena za občanské války: umožnilo se tak volit vojákům nebo lidem na služebních či
obchodních cestách. Později tak mohli volit lidé nemocní. Od r. 1978 lze v Kalifornii
volit na dálku bez uvedení důvodů. Ve státě Oregon lze po referendu v r. 1998 volit
dokonce jen korespondenčně. Většinově korespondenčně volí lidé ve Washingtonu,
Utahu, Coloradu a na Havaji. Indiana, Louisiana, Mississippi, Tennessee a Texas omezují korespondenční volbu jen pro ty, kteří k tomu mají vážný důvod (zdravotní stav
aj.). Korespondenčně lze volit i ze zahraničí: úřad vám e-mailem pošle lístek, vy si
ho vytisknete a pošlete zpátky. Americký volič musí hlasovací lístek podepsat, podpis je pak při sčítání porovnán s podpisovým vzorem na seznamu voličů. Při korespondenční volbě volič neodevzdává hlas do urny ve volební místnosti. Způsobů je
několik. Ambasády a vojenské základny umožňují volit diplomatickou poštou (lístek putuje do Států kurýrem). 26 států umožňuje volbu faxem (Florida, Kalifornie,
Texas aj.). Čtyři státy mají webový portál, do něhož se volič přihlásí svým heslem
(login) a odvolí. Většina států umožňuje volit faxem nebo emailem aktivním vojákům. Budoucnost ale bude patřit mobilním aplikacím s blockchain technologiemi.
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