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s Janem Bartoškem
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Hlas
Taneční soubor Merci na Dni KDU-ČSL. Foto: Vít Straka.
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PŘEJEME VÁM PROTANČENÉ LÉTO!

Pracující lidovci
proti blbosti

Daniel Herman
v Norimberku

Minijoby
Jaroslav Klaška
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Z REDAKČNÍHO STOLU

Lidovecká věcnost
Roztančené léto na obálce – a rozladěná
koalice kvůli reorganizaci Policie… Volební rok přináší horké chvilky, kde nemá
nikdo jistotu, co bude za měsíc. Lidovci
ovšem olej do ohně nepřilévají a pracují.
A co je hlavní: držíme slovo. To se dlouhodobě vyplatí. Výstižně tuto lidoveckou věcnost popisuje Jan Zasadil na straně 10.
Do Sněmovny jsme se vydali na rozhovor s Janem Bartoškem.
K plánu na znárodnění církevních budov na Hradě se vyjadřuje Marian Jurečka. Otiskujeme historickou řeč k sudetským
Němcům od Daniela Hermana. Skvělou eurohříčku-podobenství na téma fotbalu vystřihl europoslanec Pavel Svoboda.
Příště se uvidíme v polovině září, kdy vyjde speciál ke krajským a senátním volbám, který půjde na adresy všech členů.
Prožijte nádherné letní chvíle!
Pavel Mareš, šéfredaktor

Lepší péče o ohrožené děti
Senátor Papoušek zpracoval novelu zákona, která má změnit financování systému akutní péče o ohrožené děti. Získal pro ni už
dalších 32 senátorů. Novela má zajistit sociálním zařízením jistotu trvalého financování a existence. Zařízení akutní péče nyní
dostávají od státu měsíčně 22 800 Kč na 1 dítě. „Problém nastává, když dítě jde na tzv. dlouhodobou propustku. To je často
nutné, když jde třeba na zkoušku do rodiny nebo jede na tábor.
V tom případě zařízení žádné peníze nedostává,“ uvádí senátor.
Papoušek navrhuje, aby kromě trvalé měsíční platby 20 000 Kč
na 1 lůžko dostávala zařízení i peníze na dítě, o něž se reálně
stará. Podle jejich věku by šlo o zhruba 4500 až 6600 Kč měsíčně. Financování zařízení by se tak mělo přiblížit pěstounské péči
na přechodnou dobu.
(red)

Nadšení z Antonína Panenky
Poslankyně EP M. Šojdrová
uspořádala ve Štrasburku výstavu „Josef Masopust, Zlatý
míč a duch fair play“. Fotbalové
téma přilákalo davy poslanců
a dalších zájemců. Legendu českého fotbalu z 60. let Josefa
Masopusta zastupoval neméně
slavný autor vršovického dloubáku Antonín Panenka. „Ukázalo se, že fotbal není jen sport, ale sociální fenomén, který pozitivně zviditelňuje Českou republiku,“ řekla europoslankyně deníku Sport na prahu evropského šampionátu.
Fotbalový blog Pavla Svobody na str. 17

Blbost nelze pochopit,
pouze politovat...
Marian Jurečka k návrhu ministryně Šlechtové
na vyvlastnění církevních budov na Pražském hradě
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Ad Migrační krize:
Evropští politici se v minulosti dopustili řady chyb. Vzestupu radikálního islamismu na Blízkém východě sami bezděčně pomohli. Naše současná odpověď na migrační krizi je důsledkem slabosti a zmatku, v nichž se ocitla EU. Nevidíme, že loni přijatí
uprchlíci nepřesahují 0,2 % obyvatelstva EU, zatímco v maličkém Libanonu představují polovinu populace. V Sýrii jsou už pět
let vyvražďovány tisíce muslimů i křesťanů, žen, mužů i dětí, pro
které nikdo nepláče. Obdobná situace je v Pákistánu, Africe
a dalších zemích. Rozlišujme, kdo potřebuje pomoc při záchraně života a lidské důstojnosti, a kdo jde jen za blahobytem nebo
šířit vadnou ideologii. Nepodléhejme radikalismu. Orientujme
se v situaci a mějme vlastní spolehlivý kompas.
Jan Klíma
radní Karlových Varů

Ad Slovo předsedy, květen 2016:
S tvrzením, že vystoupení KDU-ČSL z vládní koalice v roce 1997
bylo chybou, nemohu souhlasit. V roce 1997 se hrálo o styl a směřování české politiky. Nešlo jen o problém jednotlivce, ale o problémy v celé společnosti. Veřejnost ztrácela důvěru v politiky a v politiku vůbec a ekonomická situace země se měnila každým dnem
k horšímu. KDU-ČSL nabízela řešení, ale nebyli jsme slyšeni. Naopak naše varování byla zesměšňována. Pak se objevil velký skandál ohledně financování ODS. (…) Rozhodnutí o vystoupení z koalice schválila narychlo svolaná Celostátní konference KDU-ČSL,
proti byly jen dva hlasy. To, že volby 1998 ODS dokázala obratně
využít „mobilizační“ kampaní, je jiný příběh. (…) Připomenula
bych slova Josefa Luxe z té doby: „28. listopadu 1997 padla poslední kapka do poháru, který se naplňoval více než pět let. KDU-ČSL
neodmítla ODS ani Josef Lux neodmítl Václava Klause. Byli jsme
si však naprosto jisti, že v této zemi dál nemůže pokračovat styl politiky, který upřednostňoval konfrontaci před dialogem, omlouval
fauly a nebyl schopen vidět a napravovat chyby. Bylo nám jasné,
že tento styl svírá zemi do kleští a ochromuje ji. A pochopili jsme,
že ODS tyto kleště nerozevře, že to udělat nechce ani neumí,
a musí to tedy udělat někdo jiný. Vzali jsme tuto odpovědnost na
sebe a musím říci, že jsem z toho žádnou osobní radost neměl, protože jsem nevěděl, co bude dál. Neměl jsem ani tajemný plán, ani
mocné spojence. Cítil jsem však nade vši pochybnost, že další pasivní čekání na změnu by bylo pokrytectvím. A spolu se mnou to
cítili i členové naší Celostátní konference.“
Marie Hrčková
Praha 9 – Černý Most

Den KDU-ČSL v Brně se vydařil
■ 4. 6. / Kolem 1500 členů KDU-ČSL z celé republiky se sešlo
v Brně na Výstavišti, aby spolu příjemně strávili den. Milé setkání, bez dlouhých projevů. Krátké pozdravy se střídaly s oceněním
zasloužilých lidoveckých osobností, hudbou, tancem … Pro
nejmenší byla připravena spousta atrakcí, odrostlejší lákalo především VIDA centrum. Brněnský předseda J. Mihola pozdravil přítomné tímto vtipem: „V Brně na Zelňáku pije chlápek vodu z kašny
zvané Parnas. Přijde k němu Brňák a povídá: Tee, kaamo, nechlemtee tu vasróvku z tej kaserně, blejo do teho zkalený borci
a chčijó morgoši. Chlápek se otočí: Helé pané, já vám vůbec nerozumím, já jsem z Prahee. Jóó, povídal jsem, voda je to dobrá, s minerály, ale studená, tak pijte pomalu ať se nenachladíte.“
(Kaleidoskop ze Dne KDU-ČSL na str. 9)

Naše číslo účtu: 2001210359/0800

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

SLOVO PŘEDSEDY

N A B E R M E S Í LU A E N E RG I I P Ř E D VO L B A M I

Vážení bratři, milé sestry,
jistě už se těšíte na prázdniny. Na odpočinek, na možnost být o dovolené více s rodinou a blízkými. Je také třeba nabrat síly
před nadcházejícími senátními a krajskými
volbami.
Skutečně ostrý start kampaně nás čeká až
na konci léta. V této chvíli Vás chci kromě
přání příjemného prožití dovolené především povzbudit před volebním maratonem.
Myslím, že do podzimního volebního klání
jdeme v dobré kondici. Přestože se od posledních krajských voleb objevil nový silný hráč,
zatím se nezdá, že by nám v regionech klesaly preference. Někde dokonce rostou. Celostátně pak roste jak počet přesvědčených, tak
potenciálních voličů KDU-ČSL. Alespoň
v našem – „necinknutém“ – průzkumu.
Daří se nám plnit náš program, zejména co
se týká podpory pracujících rodičů – což je
zároveň téma, které voliči vnímají jako zásadní, a ti naši, nebo ti, kteří o volbě KDUČSL uvažují, dokonce ještě více. Věřím, že
lidé ocení i naše angažmá v oblasti školství,
zdravotnictví a dopravy. I když nejde o re-

Plníme nejdůležitější předvolební slib
– podpora pracujících rodičů.
sorty, které spravujeme, naši poslanci i členové vlády jsou zde velmi aktivní.
S trochou nadsázky si dovolím říci, že největším rizikem je pro nás hrozba, že podlehneme příliš velkému sebeuspokojení.
Ale to říkám opravdu jen v nadsázce. Vím
totiž, že takoví nejste. Vím, že jste zvyklí

tvrdě pracovat – počítat s horším a doufat
v lepší. Teď si však opravdu odpočiňte. Zasloužíte si to – a na podzim budete potřebovat sílu a energii.
S přáním krásného léta
Pavel Bělobrádek

Nestrašit veřejnost, zchladit hlavy
■ 10. 6. / Těsně před uzávěrkou Nového HLASu propukla kvůli kauze „Šlachta/
ÚOOZ“ koaliční krize. Jde
o jednu z nejvážnějších chvil,
které vládní koalice zatím
prožívá. Přinášíme vyjádření
předsedy KDU-ČSL.
Jsem znepokojen děním kolem reorganizace policie. I když tato reforma je plně
v kompetenci a odpovědnosti policejního
prezidenta a ministra vnitra, cítím povinnost se k ní vyjádřit jako předseda jedné
z koaličních stran.
Pokládám za zbytečné a nebezpečné, že
se kolem této administrativní změny strhla tak silná politická bouře, v níž místo racionálních argumentů vládnou emoce
a kdy se místo faktů šíří spiklenecké teorie. Pokládám za chybu, že policejní prezident a ministr vnitra se svým záměrem
neseznámili partnery a veřejnost dříve.
Za chybu pokládám i reakci hnutí ANO,

které kvůli administrativní
změně v řízení policejních
útvarů vyvolalo dohadovací
koaliční jednání a hrozí demisemi. Veřejnost nesmí být
takto strašena a zodpovědní
politici by nyní měli zchladit
hlavy a uklidnit občany.
Podle mého názoru je k tomu zapotřebí
toto:
1. Spíše než v dohadovacím jednání by se
reorganizace policie měla řešit v orgánech, kam patří. To znamená na vládě,
případně Bezpečnostní radě státu.
2. Ministr vnitra by měl do konce června
připravit zprávu o reorganizaci a jejích
záměrech a jasný harmonogram kroků,
které budou následovat po 1. červenci.
Vláda by o těchto věcech měla diskutovat.
3. Ministr vnitra a policejní prezident by
měli garantovat všem příslušníkům Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) a Útvaru odhalování korupce

a finanční kriminality služby kriminální
policie a vyšetřování (ÚOKFK SKPV), že
budou zachována jak jejich místa, tak jejich práce a že budou moci pokračovat ve
vyšetřování otevřených kauz. Rovněž by
měli garantovat, že nebude rozbita velitelská struktura těchto útvarů.
Osobně se ještě pokusím zvrátit rozhodnutí plukovníka Roberta Šlachty odejít do
civilu. I když vyšetřování korupce nestojí
a nepadá s jedním člověkem, jde o nesmírně zkušeného policistu, o kterého by
bylo škoda přijít. Jsem přesvědčen, že
problémy se mají řešit jednáním, a ne hysterií. Politizace a personifikace problému
ničemu neprospívá.
Pro KDU-ČSL je boj proti korupci zásadní
prioritou, přičemž klademe důraz na systémové řešení. Právě o něm chceme společně s partnery jednat. Tato vláda je
a musí zůstat protikorupční.
Pavel Bělobrádek
vicepremiér pro vědu,
výzkum a inovace, předseda strany
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Zásadovost ve vládě
se nám vyplatí
Jistě si pamatujete, s čím jsme vstupovali do vlády. Že nechceme být ničím
ocáskem ani „jazýčkem na vahách“. Že
nechceme pomáhat jiným stranám, aby
plnily svůj program, ale chceme prosazovat svůj vlastní. Dnes vám mohu s jistou hrdostí říci, že se nám to vyplatilo.
Vláda vládne dobře, KDU-ČSL v ní plní
svůj program a nejen naši voliči jsou
s naším působením v kabinetu silně spokojeni. Plyne to z exkluzivního průzkumu, který jsme si nechali udělat. Od posledních voleb v roce 2013 jsme nejen
zvýšili počet přesvědčených voličů, ale
navíc jsme si dokázali získat velké množství potenciálních voličů, kteří nás nikdy
předtím nevolili a nyní jsou o nás ochotni
uvažovat na druhém místě.

My rozbíjet vládu nebudeme
Připomínám, že před krajskými volbami
v roce 2012 jsme nebyli stranou „druhé
volby“ skoro pro nikoho. Buď proto, že
nám lidé nevěřili, že se do Sněmovny dostaneme, nebo proto, že se neztotožňovali
s programem křesťanské demokracie. Ale
naším působením ve vládě jsme dokázali
přesvědčit poměrně velké množství lidí,
kteří nejsou typičtí lidovečtí voliči, že náš
program a naše hodnoty jsou správné.
Jako příklad uvedu alespoň podporu pracujících rodičů a prorodinnou politiku.
Potvrdilo se nám, že úspěšné působení ve

vládě je velkou hodnotou. Lidé nás za to
oceňují. Velmi bych proto varoval před jakýmikoli neuváženými kroky, které by
mohly vládu rozbít. Oněch dva a půl roku
je pro nás jednoznačným úspěchem. Nezastírám, že v poslední době dochází na
koaliční třenice. KDU-ČSL však není tou
stranou, která je vyvolává. A už vůbec nebudeme stranou, která by kvůli nim
opouštěla vládu. Spolupráce s ČSSD funguje nyní daleko lépe než s ANO. Věřím,
že vše se dá řešit rozumně, jednáním
u společného stolu. Odmítám slova o „typických socialisticko-lidoveckých podrazech“ nebo o „spiknutí tradičních stran“.
Každý může být někdy ve vládě přehlasován. To je demokracie, ne podraz.

Nejen klidná, ale také síla
Jednáme férově a slušně. Zároveň trváme
na plnění dohod a pevně prosazujeme náš
program. A podle našeho průzkumu
právě zásadovostí a silným hlasem ve
vládě máme šanci oslovit další voliče. Naopak vždycky, když jsme z našich stanovisek ustoupili, projevilo se to negativně na
volebních preferencích. Je prostě čas potvrdit, že jsme nejen KLIDNÁ, ale také
SÍLA. Že ti, kteří nás volili, nebo uvažují
o tom, že nás volit budou, nedělají chybu
a KDU-ČSL dokáže prosadit jejich zájmy.
Tato zásadovost se nám vyplatí.
Pavel Bělobrádek
předseda KDU-ČSL

Ze zpráv Divoké kachny
„Naším úkolem jako strany s téměř stoletou historií je vysedávat v kavárnách a očekávat, zda nás zlobbují hazardní firmy, popřípadě tabákové lobby,“ prohlásil v parodii na nová videa Andreje Babiše názvem
„Babišova kavárna“ s kamennou tváří
Pavel Bělobrádek. Video nazvané „Pavlova
cukrárna“ zaznamenalo velice pozitivní
ohlas na sociálních sítích. Bělobrádek tu
také říká: „Ve volném čase se samozřejmě
snažíme vymýšlet koaliční podrazy, popřípadě okopávání kotníků. A zbude-li nám
ještě nějaký volný čas, systematicky se připravujeme na to, abychom mohli lhát, protože to je hlavní náplní nás, klasických, tradičních politických stran.“
Povedeným skečem se můžete pobavit na: www.youtube.com/watch?v=bzG87KK7zp0
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Jednáme
racionálně,
ale urážet se
nenecháme
Předseda KDU-ČSL se v rozhovoru
pro Právo/Novinky z 4. června
ohlédl za koaliční spoluprací
s hnutím ANO a ČSSD. Přetiskujeme jeho dvě odpovědi:
1) Jak (ne)funguje jeho komunikace
s Andrejem Babišem? Lezou si na
nervy?
2) A jak se ANO chová v Parlamentu?
• „Nemyslím si, že si lezeme na nervy.
Pan Babiš někdy používá nevhodná
slova a nevhodné příměry. Já jsem sice
člověk relativně klidný, ale někdy
musím zareagovat na věci, které jsou
již za hranicí toho, co lze akceptovat.
Mám podobnou zkušenost jako někteří kolegové, kteří se s ním snažili komunikovat napřímo a věci si vyříkat, ale
on na nás stále nemá čas. S tím se nic
nedá dělat. … V politice se snažím nebrat si nic osobně, jednat racionálně
a nehledat za vším nějaké spiknutí. Je
ale jasné, pokud pan vicepremiér Babiš
používá slova, jako jsou lež, podraz
a lháři, nelze to nechat bez odezvy.“
• „Problémem hnutí ANO je, že jejich
reakce jsou nepřiměřené. Když oni
udělají něco proti koaliční smlouvě, je
to v pořádku, když to udělá někdo jiný
i v mnohem menší míře, je z toho
skandál. Když jsme podali pozměňovací návrh k zákonu o pohřebnictví,
ministryně Šlechtová se hrozně zlobila. Přitom poslanci ANO dávají pozměňovací návrhy neustále, k protikuřáckému zákonu nebo teď k eutanazii.
My to přecházíme, protože se domníváme, že za to koaliční spolupráce
stojí. Když ale je to z druhé strany, reakcí je jen hysterie a napadání, bohužel i v osobní rovině. Říci o premiérovi, že je lhář, je za hranicí slušnosti.“
Právo, 4. 6.

AKTUÁLNĚ

Právo zakouřit si všude platí víc
než zdraví nekuřáků

ného ani neetického neudělala, hlavní
snahou prý bylo pomoci pacientům ALS.
Peníze však chodily na účet spolku Buněčná terapie, jemuž předsedá právě ona.
„Kdybychom byli ve slušné, civilizované,
demokratické zemi, především vědci sami
by z toho vyvodili důsledky a zvážili by
pokračování své vědecké kariéry,“ řekl
k případu přednosta Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Karlovy univerzity Marek
Orko Vácha.
(pm)

Domácí
vzdělávání na
2. stupni bude!
Nakreslil:
Jan Heralecký

V minulých měsících jsme byli v Poslanecké sněmovně i v mediálním prostoru svědkem lítých bojů kolem takzvaného protikuřáckého zákona. Vládní
předloha zákona o ochraně zdraví
před škodlivými účinky návykových
látek – tedy zákona, který řešil nejen
následky kouření – skončil v propadlišti dějin.
Jedni jásají, druzí se zlobí. Je fakt, že názory široké veřejnosti ohledně zákazu
kouření v restauracích a dalších veřejných
prostorech se značně rozcházejí. Sociologickými průzkumy je ale nezpochybnitelně prokázáno, že většina českých občanů
si přeje větší ochranu nekuřáků. Nemalé
procento kuřáků dokonce souhlasí s tím,
aby ve veřejném prostoru bylo kouření
více omezeno.
Bohužel síla a intenzita hlasu bojovníků
za „svobodu“ kuřáků oddávat se své vášni
všude, kde chtějí, je dlouhodobě velmi
silná. Není třeba si nic namlouvat: nespí
ani tabáková „lobby“. V českém parlamentu je už tradicí, že to při závěrečném
hlasování nakonec vyjde odpůrcům regulace kouření. Zákon nebyl schválen ani
nyní. Smutným zjištěním je, že jim při jejich snaze výrazně pomohly politické
hrátky koaličních poslanců hnutí ANO.
Poslanci KDU-ČSL protikuřácký zákon
jednotně podpořili. Ve chvíli, kdy nebyl
schválen, jsme okamžitě svolali koaliční
radu s cílem, aby byl zákon předložen co
nejdříve znovu. A to se podařilo.
I tak ale zůstává pachuť z promarněné
šance. Nevnímám totiž dva druhy svobody – svoboda je jenom jedna. S tvrzením
některých zarytých kuřáků, že mají právo

zakouřit si všude, kde se jim zachce, zásadně nesouhlasím. Neberu nikomu
právo si zakouřit – to je skutečně na vůli
každého člověka. Jen by tímto svým svobodným rozhodnutím neměli omezovat
svobodu a práva druhých – nekuřáků. Ti
právem očekávají, že budou moci svobodně trávit čas ve veřejném prostoru, aniž by
je obtěžoval a zdravotně ohrožoval tabákový kouř. Nic víc, nic méně.
Nebo snad máme připustit, že jedna skupina obyvatel má jiná práva a jinou svobodu? Na to snad ani nepomyslet.
Vít Kaňkovský
poslanec za Vysočinu, místopředseda
Výboru pro zdravotnictví PSP

Kauza
kmenové buňky
■ 8. 6. / Vláda na návrh P. Bělobrádka
odvolala z vládní Rady pro výzkum, vývoj
a inovace její dosavadní místopředsedkyni, senátorku Evu Sykovou (za ČSSD). Syková už předtím rezignovala na pozici ředitelky Ústavu experimentální medicíny
Akademie věd. Přesto zde bude dál pokračovat ve své vědecké činnosti.
Česká televize oznámila v pořadu Reportéři ČT, že spolupracovníci Sykové přijímali od některých pacientů se smrtelnou
amyotrofickou laterální sklerózou (ALS,
choroba, na niž zemřel bývalý premiér
Gross) 150 000 Kč za experimentální
léčbu kmenovými buňkami. Účast v klinické studii je přitom ze zákona bezplatná. Vědkyně trvá na tom, že nic nezákon-

Dopis k dobré práci předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiřího Miholy

Vážené předsednictvo KDU-ČSL,
už jsem vám děkoval za to, jak jste se postavili k hlasování ve prospěch pozměňujícího návrhu umožňujícího individuální vzdělávání na 2. stupni ZŠ v rámci
novely školského zákona. Dovolte mi explicitně poděkovat a vyzdvihnout přístup vašeho kolegy, pana Miholy, který
navzdory všem tlakům byl po celou
dobu naprosto transparentním partnerem v jednání. Způsob jeho jednání
vnáší do politiky něco, co by si občan
mohl myslet, že už je dávno pryč.
Když v únoru 2015 pozměňovací návrh
o rozšíření individuálního vzdělávání na
II. stupeň neprošel, pan Mihola se přihlásil s tím, že si bere na zodpovědnost tuto
věc prosadit. Od té doby konkrétními
činy, konzistentními mediálními vyjádřeními, přípravou poslaneckého návrhu,
ale i transparentní komunikací s námi
a odbornou veřejností pracoval na tom,
co slíbil. Na rozdíl od mnoha jiných poslanců si pan Mihola našel čas a zašel se
podívat, jak probíhá individuální vzdělávání, spojil se s několika rodiči, odvedl
práci „v terénu“ i v Poslanecké sněmovně.
Tento přístup vrací důvěru v demokracii, v práci poslanců. Vím, že média i občané jsou navyklí kritizovat při jakékoli příležitosti, ale když někdo udělá svoji
práci dobře, tak se mlčí. Nerad bych se
zachoval stejně, a proto mi dovolte vyjádřit veliké poděkování a pochvalu za politickou práci pana předsedy vašeho poslaneckého klubu.
Martin Klusoň
prezident Asociace
domácího vzdělávání
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RODINA A EKONOMIKA

Minijob – přivýdělek bez byrokracie

Při projednávání zákona o elektronické
evidenci tržeb jsme uplatňovali řadu připomínek. Podle nás by se EET či registrační pokladny měly vztahovat jen na vybrané obory. Někteří drobní podnikatelé

a živnostníci, kteří si podnikáním jen přivydělávají k platu, mzdě, starobnímu či
invalidnímu důchodu, rodičovskému příspěvku atd., by od systému EET měli být
osvobozeni.
Co taková maminka na rodičovské? Dítě
povyrostlo z kojeneckého věku, maminka
má víc volného času a chce do rodinného
rozpočtu přispět doučováním angličtiny.
Přivýdělek by ale spadal pod EET. Podle
naší novely by takováto maminka byla
z této povinnosti vyňata. Přicházíme se
systémovým řešením a opíráme se přitom
o stávající normy. Přivýdělek, do kterého
by drobní podnikatelé nemuseli používat
elektronické pokladny, by byl do výše tzv.

S rodinami to myslíme vážně
Naše vláda vyslala jasný signál, že to s rodinami myslí vážně. Podařilo se prosadit
opatření, která zlepšila ekonomickou situaci rodin. Postupné zvýšení daňového
zvýhodnění na druhé, třetí a každé další
dítě. Zavedení a následné zvýšení slevy
na dani za umístění dítěte ve školce. Snížení DPH na nenahraditelnou dětskou výživu. Rodinám významně pomůže zavedení dětských skupin. Tato a další prorůstová opatření přispěla i k povzbuzení domácí poptávky a nastartování naší ekonomiky. Významně poklesla nezaměstnanost a postupně rostou mzdy. I to je dobrá
zpráva pro pracující rodiče.

Klaška: Pořádek v půjčkách
■ 3. 6. / Sněmovna s drobnými úpravami schválila vládní návrh zákona o úvěru
pro spotřebitele. Omezí se sankce za
pozdní splátky nebo bude možné splatit
dluhy z úvěrů téměř kdykoli. Úvěr by měl
věřitel poskytovat jen tomu, kdo ho bude
schopen ze svých příjmů řádně splácet.
Pokud poskytovatel tuto schopnost neprověří, stane se smlouva o úvěru neplatnou, spotřebitel nebude muset platit úrok
a již zaplacené úroky dostane zpátky. Jistinu splatí podle svých možností. Místopředseda poslanců KDU-ČSL Jaroslav
Klaška, autor návrhu, očekává, že v této
oblasti zavládne pořádek. Bude to znamenat méně exekucí a podvodů, důvěryhodnější prostředí, méně nekalostí od lichvářů a nekompromisní dohled České národ-
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ní banky. Klaška prosadil úpravu, podle
níž se bude ČNB zabývat i nelegálním poskytováním úvěrů. Toto řešení – ČNB dozoruje celý trh, nejen ty, kdo drží licenci
– označil Daniel Hůle (Člověk v tísni) za
„upřednostňující spravedlnost před pohodlím úředníků ČNB“. Firmám i jednotlivcům bude za tento prohřešek hrozit pokuta až 20 milionů Kč. „Kromě regulace
lichvářských praktik chceme zvyšovat finanční gramotnost lidí. Měli by považovat za samozřejmé, že půjčovat si má
smysl výhradně na řešení závažných životních situací typu bydlení, vzdělávání či
zdraví. Ne na krátkodobé a zbytné výdaje, jako je dovolená, vánoční dárky nebo
nový mobil,“ uzavírá J. Klaška.

nízkého zisku. Je to částka, kdy zisk z podnikání nepřesáhne 64 812 Kč ročně, tj.
5400 Kč měsíčně. Tato částka se každoročně upravuje v závislosti na tzv. průměrné
mzdě (hranicí je 20 % z průměrné mzdy).
Pod tímto limitem je podnikání obecně
snazší. Podnikatel nemusí platit zálohy na
sociální a zdravotní pojištění. Podle našeho návrhu by nepodléhal ani EET. Maminka doučující angličtinu, zdatný důchodce,
poskytující masáže… Dobrých příkladů do
zásoby není nikdy dost. Napište mi tedy
prosím o podobných povoláních.
Jaroslav Klaška
poslanec za Jihomoravský kraj

V řadě oblastí ale stále přetrvává lhostejnost vůči rodině. Tvorba lidského kapitálu v podobě výchovy nové generace
a plnění dalších funkcí rodiny nejsou dostatečně materiálně a finančně oceněny.
Vláda by měla vytvořit všestranně příznivější společenské klima a podmínky. Odstraňovat bariéry a společenské tlaky, kterým jsou rodiny vystaveny a které ohrožují jejich funkčnost. Měla by více zdůrazňovat význam hodnoty manželství a stabilní rodiny pro harmonický život rodičů
a kvalitní výchovu dětí a také pro celkové
bezproblémové fungování společnosti.
Jan Bartošek
místopředseda KDU-ČSL
a Poslanecké sněmovny

POSLANCI

Ohled na city zarmoucených
2. 5. / Poslanci KDU-ČSL navrhli, aby měli lidé právo pohřbít
i mrtvě narozené děti nebo plody po potratu. Stávající právní úprava je nepovažuje za lidské pozůstatky, ale za odpad.
Lidovci se opírají o princip respektu a úcty k lidskému tělu i po
smrti. Naši poslanci navrhují, aby se s mrtvě narozenými
dětmi po sedm dní od oznámení úmrtí nesmělo nakládat jako
s anatomicko-patologickým odpadem. Po uplynutí této lhůty
a případném nezájmu rodičů by podle návrhu následovalo
společné zpopelnění plodů po potratu v krematoriu.

Nekecají, znárodňují
Pražský hrad má patřit lidu. To není věta ze zaprášené
komunistické brožury, ale hlavní myšlenka návrhu
ústavního zákona, který vypracovalo ministerstvo pro
místní rozvoj na popud ministryně Šlechtové. Je to
návrh populistický. Všemi deseti jsem proti.
1. Vyvlastňování je nástroj, ke kterému má stát přistoupit jen
v absolutně výjimečných případech, kdy jde o zásadní veřejný zájem. Všimli jste si, jak ministryně řekla, že by tento
zákon musela schválit ústavní většina? Jako by dodávala:
„Dobře vím, že takovou většinu stejně nemám, a o zákon
jako takový tady nejde.“ A o co tedy jde?
2. Existuje dohoda mezi prezidentem Zemanem a kardinálem Dukou o tom, které budovy na Hradě církev převezme
a které ne. Církev dostala jen ty neopravené a musí je opravit. V jistém ohledu by církev mohla být ráda, že by se zbavila budov, které by kvůli ministryni Šlechtové museli opravit daňoví poplatníci ze svého. Ministryně tu jde výslovně
proti tomu, k čemu se Miloš Zeman zavázal. A tak dále.
Paní ministryně v novinách tvrdí: „Snad každé království
mělo svou pevnost vypínající se nad hlavním městem. Vládce odsud spravoval svou zemi. Sem hrdě zval vyslance z cizích zemí.“ Ano, udělali jsme sídlo prezidentů z jednoho
z největších hradů na světě, český prezident sídlí ve větším
komplexu než prezident americký.
Chce-li paní ministryně vzývat tradice, chce-li jednoho majitele Hradu a všeho v této zemi, jsem v jistém smyslu PRO.
Za věčného knížete české země je už po staletí považován
svatý Václav. Možná by mohlo ministerstvo pro místní rozvoj připravit zákon, který by potvrdil slova Karla IV.: „Celá
země patří tomuto patronovi a my ji od něj máme jen ve
správě.“ Prezident, kardinál i ministryně.
Marian Jurečka

Lidský život je nejcennější
„Rozlišuji kulturu života a kulturu smrti. Je jasné, co preferuji. Když preferuji kulturu života, pak je pro mě lidský život
nejvyšší hodnotou. Je třeba chránit ho ne od narození, ale
od početí až po přirozenou smrt.“
Jiří Mihola, předseda poslanců KDU-ČSL
Hyde Park (90´) ČT 24, 26. 5.
Více k tématu Robert Huneš v příloze Obzory, str. I a II.

Střelné zbraně bez psychotestů
27. 4. / Ministr Jurečka a poslanec Gabal předložili Sněmovně
návrh, aby součástí licence k držení střelné zbraně byla povinně i psychologická způsobilost. Návrh zamítl Výbor pro bezpečnost. „Hlava má pro použití zbraně větší význam než ruce. A to
bylo odmítnuto, navzdory tragédii v Uherském Brodě, navzdory tomu, že psychotest musí mít každý řidič z povolání, policista či voják,“ říká Ivan Gabal. „Nejde o chybu. Jde o vědomé
zpřístupnění zbraní všem, včetně nezpůsobilých. Srovnání
s evropskými zeměmi přitom jasně ukazuje, že psychologická
způsobilost je běžným standardem.“ I nadále tak platí, že žadatel bude požadavek psychologického vyšetření od ošetřujícího lékaře vnímat jako cosi mimořádného, co může skončit ztrátou zbrojního průkazu. „Náklady na toto psychologické vyšetření se pohybují mezi 1500 a 2000 Kč. S ohledem na ochranu
životů občanů i na existující rizika je to náklad zanedbatelný,“
píší Jurečka a Gabal ve zdůvodnění svého návrhu.

Hrozba levné čínské oceli
Jsem z kraje známého nejen kauzou OKD, ale také ocelářským průmyslem. Ostrava – „ocelové srdce“ republiky. Ocelárny Mittal Steel, Třinecké železárny a další jsou zaměstnavatelem po mnoho generací. Poslední dobou se ale nad jejich budoucností vznáší hrozba – dovoz levné čínské oceli.
V Moravskoslezském kraji by mohlo přijít o práci až 15 000
lidí v hutních podnicích a možná až 45 000 lidí v návazných
službách. Dovoz dumpingového čínského zboží by mohl
naše ocelářství úplně zlikvidovat.
Ministerstvo průmyslu a obchodu reaguje na tuto situaci sdělením, že se vedou diskuse a provádějí se analýzy. Je prý
v zájmu české ekonomiky, aby kroky EU byly vyvážené. Máme
vzít v úvahu situaci ve zranitelných sektorech (ocelářství), ale
i zájmy ostatních odvětví českého průmyslu, závislých na nerušených obchodních vztazích s Čínskou lidovou republikou…
Situace není lehká. Jako inspiraci bychom si mohli vzít Spojené státy. Ty na čínskou zastudena válcovanou plochou ocel
uvalily finální dovozní clo ve výši 522 %. Zjistilo se, že čínské
produkty se na americkém trhu prodávají pod náklady a získaly nepoctivé dotace. Neměli bychom i my učinit podobná
opatření, aby se u nás ocelářská výroba zachovala i pro další
generace? Naši lidé, kteří se nebojí tvrdé práce, si zaslouží,
abychom se za ně postavili a bojovali za udržení pracovních
míst i lepšího životního standardu.
Pavla Golasowská
poslankyně za Moravskoslezský kraj
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ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV

Na sucho
je třeba
se připravit
Sucho je před nadcházejícím létem
velmi skloňovaným slovem na Ministerstvu zemědělství i v médiích. Jeho
následky jsme poznali loni a podle
prognóz hydrologů a meteorologů je
zřejmě poznáme letos i v následujících
letech. Je proto třeba se aktivně připravovat. Sucho představuje trojí hrozbu:
pro české zemědělce, pro průmysl
a v neposlední řadě i pro zásobování
obyvatel pitnou vodou.
Nejdůležitější je změnit přístup hospodaření na zemědělské a lesnické půdě. Zde
leží klíč k tomu, abychom dokázali vodu
zadržet v krajině daleko lépe než dosud.
Chceme více než tři plodiny v osevním postupu. Chceme, aby to byly plodiny podporující vyšší absorbční kapacitu v půdě.
Chceme, aby existovala povinnost mít
více meziplodin. Na svažitých polích by
měly být menší půdní bloky, menší pole
tak, aby se nevytvářel prostor pro erozi
a odtékání nejen půdy, ale i vody ze zemědělského pozemku. Opatření na omezení
následků sucha (obnova malých rybníků,
budování závlahových systémů aj.) schválila v květnu vláda. Měly by na ně jít přes
3 miliardy Kč ročně.

Jednou z možností, jak zadržovat vodu
v krajině, nenajdou-li se jiná vhodná řešení, je tolik diskutované budování malých
vodních nádrží. Naše ministerstvo příští
rok dokončí přípravu vodního díla Nové
Heřminovy. Dále plánuje pouze přípravu
vodního díla Skalička v Pobečví a čtyř nádrží: ve Vlachovicích (Zlínský kraj), Pěčíně (Královéhradecký kraj), Senomatech
a Šanově (Středočeský kraj). Pakliže státní podniky Povodí zkoumají možnosti pro
výstavbu dalších nádrží i na jiných mís-

Pamatujeme na menší zemědělce

1. Program rozvoje venkova
Jen na první kolo, vypsané loni v září,
ministerstvo poprvé v historii vyčlenilo
obálku pro malé zemědělce do 150
hektarů. Podporu do 1 milionu Kč tu
mohou získat pouze menší subjekty.
Částka, o kterou si menší zemědělci od
září dosud požádali, je 185 milionů Kč.
Pro srovnání: Za celých sedm předchozích let dostali malí zemědělci do 235
milionů Kč.
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2. Podpůrný a garanční
rolnicko-lesnický fond (PGRLF)
Tento finanční nástroj funguje v rámci zemědělství už přes 20 let. Nyní mají zemědělci, potravináři a všichni, kdo spadají
pod resort ministerstva zemědělství jako
podnikatelské subjekty, možnost žádat
o provozní i investiční úvěry. V čem spočívá kouzlo těchto úvěrů? Můžete si půjčit 1 milion Kč na 6 let. Z tohoto milionu
si můžete odečíst tzv. částku v rámci podpory de minimis, tj. ekvivalent 15 000
eur, který už nemusíte vracet (odečte se
z jistiny). Jde o nějakých 405 000 Kč, což
je de facto nevratná dotace. Větší zemědělci, tedy podniky nad 250 zaměstnanců, tuto možnost nemají.

tech, jde o sondáže, a ne o přípravu dalších staveb. Žádné další lokality nebudu
v této vládě navrhovat.
Schválením opatření došlo k výraznému
posunu v celé věci. Posledních dvacet let
se investovalo hlavně do protipovodňových opatření. Riziko dlouhodobého
sucha se přehlíželo. Negativní prognózy
klimatologů zní jasně – sucho bylo, je
a zřejmě bude. Buďme na ně připraveni.
Marian Jurečka
ministr zemědělství

Tyhle žluté lány se postupně
stávají minulostí

3. Nová strategie resortu zemědělství
V jedné větě zní: „Méně řepky, více
ovoce, zeleniny, brambor, chmele a cukrové řepy.“ Není pravda, že ministr Jurečka jde na ruku panu Babišovi v otázce biopaliv. Údaje za 1. čtvrtletí 2016 říkají, že spotřeba metylřepkového oleje
zásadně poklesla. Jeho prodej se prakticky zastavil a neprodává se, díky spotřební dani.
(red)

KALEIDOSKOP ZE DNE KDU-ČSL

Den KDU-ČSL v Brně měl své těžiště
v poděkování zasloužilým členům.

Venku na betonu…

Dětský folklorní soubor Jamírek.

Navalis na Vltavě. Pražský radní pro kulturu
s arcibiskupem a nunciem.

Co si asi říká to malé děvče?
„Neztratím se tu, pohraju si tu!“

Pořád v pohybu…

Písničkář, zpěvák
a kytarista Pavel Helan.

Senátoři Horská, Šilar a Brož s řediteli
našich veřejnoprávních médií.

Foto ze Dne KDU-ČSL Vít Straka, foto z Navalis Jakub Šerých / Člověk a víra
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K O M E N TÁ Ř E

Pracující lidovci
proti blbosti

✓ Na vědu jde díky Pavlu Bělobrádkovi nejvíc peněz v po✓
✓

POSLEDNÍ DOBOU JE VE VLÁDĚ RUŠNO.
NEKOMPETENTNÍ LIDÉ BEZ VÝSLEDKŮ
ZAČALI ÚTOČIT NA VZORNĚ FUNGUJÍCÍ
A PRACUJÍCÍ LIDOVCE.

✓ Mohli jsme mít zakázané lesní školky. Sociálka mohla
✓
✓
✓
✓
✓

✓

lidi šikanovat, pokud by neposílali děti do školky, protože s nimi chtějí být doma. Lidovci, jmenovitě Jiří Mihola,
to překazili. Nakonec skončil ministr, který to navrhoval.
Ehm, zdravější stravu do škol propaguje ministerstvo zemědělství, ne ministerstvo školství.
Marian Jurečka jako první po dlouhé době řeší dlouhodobé koncepce vodohospodářství, potravinové bezpečnosti a soběstačnosti ČR.
Protihazardní zákon sestavil lidovecký nominant na ministerstvu ﬁnancí Ondřej Závodský. Sněmovnou i Senátem ho nakonec protáhli také lidovci.
Ministr ﬁnancí mohl spustit elektronickou evidenci tržeb
bez ohledu na důsledky. KDU-ČSL ho dotlačila k dopadovým studiím a k politické odpovědnosti za fungování celého systému i za plánovaný výběr daní.
Návrh na pohřbívání potracených a mrtvě narozených
dětí (jež byly iks měsíců součástí rodinného života a mají
se z nich stát jen „histologické zbytky“, spalované stejně
jako amputovaný prst), předložili po skoro třech letech
čekání lidovci jako poslanecký návrh. Až pak se o tom
s nimi ministryně Šlechtová začala bavit.
Mohli jsme mít protikuřácký zákon jako zbytek civilizované Evropy. Poslanci ANO se ale buď zdrželi, nebo neměli přihlášené karty…

listopadových dějinách. Na spolupráci s Bavorskem se
napojuje i spolupráce s USA. Snad Česko přestane být
brzy jen montovnou Evropy.
Na kulturu, především živou, jde díky Danielu Hermanovi nejvíc peněz v polistopadových dějinách.
Nejlépe reprezentují Českou republiku v zahraničí lidovečtí ministři. Chováme se s úctou k nejbližším sousedům a krajanům, kteří byli namnoze nespravedlivě vyhnáni. Nebojíme se zároveň razantně odmítnout uprchlické kvóty. Ostře kritizujeme Čínu za porušování lidských práv. Zároveň na čínském trhu vyjednáváme o odbytištích pro české zemědělce.

A TAK SE ZAČNOU DĚLAT – BLBOSTI

✓ Začnou křičet, že by se měly danit náhrady, jež stát smluv✓
✓
✓

ně garantuje církvím a jež nelze jen tak měnit. Návrh zákona je právní nesmysl, který neprojde přes Ústavní soud.
Začnou navrhovat eutanazii, kterou koaliční smlouva výslovně vylučuje.
V Babišových novinách se snaží naštvat lidovce, aby odešli z vlády a Babiš se tak za rok nemusel zodpovídat z nepořádku, který natropil, ani z toho NIČEHO, čeho dosáhla ministerstva řízená ANO…
Babiš rozdává koblihy, zve prezidenta na Čapí hnízdo,
kvůli němuž čelí žalobě, a u soudů žaluje premiéra, místo aby se věnoval své práci.

SLEDUJME TO, PROSÍM.
Jan Zasadil
tlumočník a překladatel (AJ–NJ),
zakládající člen Mladých lidovců
(zasadil.jan@gmail.com)

Dosud živý
případ Babice
Letos se ohlížíme za 65 lety od případu
Babic. Většina společnosti je má spojené se seriálem Třicet případů majora Zemana a s „vrahem“, co se skrýval
v poli. Jaká ale byla realita? A co si z tohoto případu neseme dodnes?
Případ je dosud obestřen otazníky. Na počátku jsou tři zastřelení komunističtí funkcionáři v babické škole 2. července 1951.
Následuje zásah Státní bezpečnosti, politické procesy a nakonec 11 popravených
a více než sto odsouzených k dlouholetým
trestům žaláře. Co bylo však výjimečné
i na tehdejší dobu? Režim se nerozpakoval popravit tři faráře: P. Jana Bulu, P. Václava Drbolu a P. Františka Pařila. U dvou
z nich byla v loňském roce ukončena zá-
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„Pán Bůh vyměřil mi krátký život.
Ale věřím, že nebyl nadarmo.“
Jan Bula (1920–1952)

kladní fáze přípravy procesu blahořečení
a materiály předány do Říma. 20. května
2016 proběhl v Jihlavě a v Rokytnici nad
Rokytnou „Den Jana Buly“, který připomněl popravu právě tohoto kněze.
Co si můžeme a máme odnést z tohoto
případu i po dlouhých desetiletích? Především se vyvarovat zneužívání justi-

ce. Tehdejší Ústřední výbor KSČ rozhodl
o trestech smrti pouhých osm dní po babických vraždách a ještě před konáním
soudních procesů! Měli bychom si stále
připomínat, že totalita dokáže ovládnout
všechny oblasti běžného života, včetně
volného času a sportu. Jak například komunisté „zatočili“ s našimi hokejovými
mistry světa konce 40. let!
Jediným pozitivem v podobně těžkých
dobách jsou jedinci, kteří totalitě nepodlehnou. Ti, kteří nehrají hru plnou polopravd a lží, a to i za cenu svého života. To je případ babických kněží a dalších
obětí politických procesů. Nejde o nějakou dávnou a zapomenutou historii. Jde
o stále živé memento, které by nás mělo provázet
i v dnešních dnech.
Michal Stehlík
historik,
kandidát KDU-ČSL
do Senátu za Jihlavsko

O BZO RY
PŘ ÍLO H A NOVÉ HO HLAS U
PRO KŘ ESŤANS KOU KU LTU R U A KO NZE RVAT IVNÍ P OLIT IKU

3/ 20 1 6

právech“. Naopak je sledován „zájem pacienta tak, aby nedošlo k porušení základních medicínských a etických principů,
včetně nechtěného nedůstojného prodlužování umírání“. Smrt, která je „výsledkem přirozeného průběhu onemocnění,
nemůže být považována za nepříznivý výsledek zdravotní péče“.

Nechci
být zabit
PRO DŮSTOJNÉ UMÍRÁNÍ
NEPOTŘEBUJEME EUTANAZII,
ALE KVALITNÍ PALIATIVNÍ PÉČI

■ ROBERT HUNEŠ
Skupina poslanců v čele s Jiřím Zlatuškou (ANO) předložila návrh zákona
„o důstojné smrti“, který by legalizoval
asistovanou sebevraždu (pomoc
s ukončením vlastního života) a eutanazii (zabití nemocného lékařem).
Kam by to vedlo?
Rozumí-li navrhovatelé důstojnou smrtí
asistovanou sebevraždu a eutanazii, lze
z toho vyvodit, že jiný způsob úmrtí je nedůstojný? Je nedůstojné zemřít přirozenou smrtí v rodinném kruhu mezi nejbližšími či v hospici? Jsme vystaveni útokům
na podstatu našeho lidství. Snah umožnit
zabíjení lidí bude přibývat. Populismus je
silnou motivací pro jednání řady politiků.
Proto tyto postřehy.

Strach ze zadržované smrti
Lidé se nejvíce bojí dystanazie, tzv. zadržené smrti – tedy když se za pomoci stále
dokonalejší medicíny zamezuje přirozené-

mu a důstojnému umírání. Kvůli tomuto
strachu volají lidé po zabití sebe sama
a asistované sebevraždě. Řešením je odstoupit od marné léčby. Tento legitimní
postup je ale málo využíván, protože lékaři mají strach z případných soudů. Česká
lékařská komora přitom doporučuje
„omezit poskytování marné a neúčelné
léčby“, když „se lze na základě odborného
medicínského posouzení odůvodněně domnívat“, že „přínos zahájení či pokračování v dané léčbě nepřevažuje nad rizikem
komplikací, bolesti, dyskomfortu a strádání pro pacienta“ a nedává možnost příznivě ovlivnit zdravotní stav pacienta či zachránit jeho život. „Odborně podložené
a náležitě zdokumentované nezahájení
nebo nepokračování marné a neúčelné
léčby je v souladu s etickými principy medicíny a platnými právními předpisy,“ uzavírá ve svém doporučení komora.
Nezahájení nebo nepokračování marné
a neúčelné léčby si nesmíme plést s eutanazií. Komora píše, že „nezahájení nebo
nepokračování marné a neúčelné léčby
neznamená omezení pacienta na jeho

Boj s neznalostí
a právní námitky
V hospicích ČR zemře ročně zhruba 5000
osob. Netrpí-li pacient bolestí, nemá
důvod volat po eutanazii. V hospicích tuto
myšlenku občas někdo vysloví. Vždy se
jedná o projevy duševní, duchovní a sociální bolesti: strach z umírání, strach z bolesti, výčitky svědomí, obavy z toho, co
přijde, rozvrácené vztahy v rodině… Tyto
bolesti jsou léčitelné. Po zapojení psychosocio-spirituální péče toto „volání po zabití“ odeznívá.
Rezignace či neznalost a neschopnost některých „odborníků“ tyto symptomy zvládat a léčit nemůžou být argumentem pro
uzákonění eutanazie. Hlavními důvody žádostí pacientů o eutanazii nejsou bolesti
a tělesné obtíže. Nemocní uvádějí pocit
ztráty důstojnosti a smyslu života, osamělost, opuštěnost a obavy, že jsou přítěží pro
ostatní. Onkolog Pavel Klener připomíná,
že psychika nemocného se mění každý den:
„Opakovaně jsem ve své praxi zažil, že mě
jeden den pacient žádal ‚pane doktore, už
to konečně ukončete‘, ale druhý den už tak
lpěl na životě, že to bylo až neuvěřitelné.“
Každý právní akt je platný, je-li proveden
svobodně, vážně, s absencí omylů a tísně.
Vyhovuje platnosti tohoto aktu – vyhovění žádosti o usmrcení – pacient v terminálním stádiu, ovlivněný svým stavem,
pod vlivem léků (např. opioidy), často
v momentální depresi, pod tlakem příbuzných atd.? Listina základních práv
a svobod říká, že každý člověk má právo
na život; nemůže se jej sám vzdát, zbavit
a nikdo k tomu nemůže být nucen.
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PAL IAT I V N Í P ÉČ E
Zabíjení by prováděli lékaři
Návrh poslance Zlatušky předpokládá, že
zabíjení lidí by prováděl lékař. Z odborných studií (R. Ptáček, Psychologické
kontexty eutanazie, Eutanazie – pro
a proti, Grada 2012) se přitom dozvídáme, že až 70 % lékařů, kteří se podíleli na
nějaké formě eutanazie nebo asistované
sebevraždy, uvádí závažné psychické obtíže a zažívá morální dilemata. Většina
z nich v těchto „výkonech“ nepokračuje.
Má to škodlivé dopady na jejich psychiku.

Studie z USA z roku 2002 tvrdí, že u mužů-lékařů je kvůli tomu o 70 % vyšší pravděpodobnost sebevraždy, u lékařek pak
o 250 % než u jiných profesí…

Zkušenosti
Denně se setkávám s umírajícími. Na toto
téma hovořím se starými i mladými. Pro
eutanazii bývají hlavně mladí lidé a ti, kdo
nemají s umírajícími žádnou zkušenost.
Případně mají zkušenost negativní, když
jim doma umíral v bolestech prarodič a oni

ho nebyli schopni jí zbavit. Jak vypadá
praxe? Varováním je Nizozemsko. Zpráva
tzv. Remmelinkovy komise už v r. 1991
uvádí, že posuzovala 9000 úmrtí tohoto
typu. V celé 1/9 pak došlo k ukončení života bez žádosti pacienta! Nenechme se opít
rohlíkem. Alternativu máme. Společnost
nepotřebuje eutanazii. Řešením je kvalitní
paliativní a hospicová péče.
Autor je ředitel prachatického
Hospicu sv. Jana Nepomuka Neumanna
a prezident Asociace poskytovatelů
hospicové paliativní péče.

Aby koruny starých stromů nesly opět ovoce
PROJEV DANIELA HERMANA NA SUDETONĚMECKÝCH DNECH V NORIMBERKU, 15. KVĚTNA 2016
Milí krajané,
pokládám si za čest, že mohu být prvním
členem vlády České republiky, který vás
může při příležitosti vašeho každoročního
pravidelného setkání takto pozdravit.
Letos uplynulo již 70 let od doby, kdy vaši
rodiče, prarodiče a ještě i mnozí z vás museli nuceně opustit svou vlast, v níž naše
rodiny po staletí společně zapouštěly své
kořeny. Češi, Němci, Židé, Poláci, Romové
a příslušníci dalších národností bok po
boku utvářeli identitu Čech, Moravy
a Slezska, kde jste mnozí měli své domovy.

Tragické události 20. století
Tragické události 20. století tyto svazky
narušily, zpřetrhaly a některé definitivně
zničily. Židovská a romská komunita byla
během vlády nacionálněsocialistického
teroru téměř vyhlazena. Vztahy mezi
Čechy a Němci pustošily zločiny nacionálních socialistů, které se děly ve jménu německého národa vůči národu českému.
Ale to nebyl konec. Neboť touha po pomstě a po odplatě za tyto válečné zločiny
na sebe vzala hrůznou podobu ve zločinech ze strany části českého obyvatelstva
vůči německy mluvícím spoluobčanům
na sklonku války. Toto dílo ničení trvalo
ještě řadu měsíců poté, kdy utrpení války
ukončily podpisy mezinárodních dohod.
Jak je vůbec možné, že se napáchalo tolik
zlého? Podle jakého pravidla nebo principu bylo možné, aby kulturní a společenská scéna tolerovala činy, za něž se dodnes stydíme? A můžeme si být jisti tím,
že jsou dnes tyto lidsky opovrženíhodné
ideje bezpečně deaktivovány? Jsem přesvědčen, že dokud usilujeme pochopit,
dokud pociťujeme stud a dokud také je

komu adresovat slova prosby o odpuštění, dotud máme šanci alespoň z části
uzdravovat rány minulosti a navazujeme
na to, co upředlo vztahy mezi lidmi našich zemí. Tedy na pojetí člověka jako bytosti, která byla stvořena k tomu, aby
s druhými budovala vztahy vzájemné
úcty a důvěry.

Nebezpečí kolektivní viny
Ten nebezpečný princip, který ony hrůzné činy umožnil, byl budován na fikci kolektivní viny na základě etnického původu. Jedině tak mohly být statisíce lidí zbaveny občanských a lidských práv, majetku, cti a v mnohých případech i života.
A to dokonce bez ohledu na to, zda ve
svých osobních postojích spolupracovali
nebo naopak bojovali se silami hitlerovské okupace. Ten nebezpečný princip vyrostl z nenávisti. Vyrostl ze snahy vylhat
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se z odpovědnosti za dílo našich otců,
kteří usilovali o pokojné soužití. Posilovalo ho přesvědčení, že lze svobodného člověka redukovat na jeho etnicitu nebo nějakou rasu. A tak pokaždé, když se někomu upře možnost volby a automaticky je
zařazen do nějaké skupiny, musíme se mít
na pozoru.
Dnes, více než čtvrt století od pádu Berlínské zdi a železné opony, která rozdělila Evropu od Baltu po Jadran, před vámi
mohu vystoupit jako politický představitel České republiky, země, která bývala
naší společnou vlastí, a oslovit vás „milí
krajané“. […] Řada mých příbuzných nepřežila tzv. konečné řešení židovské otázky a na ty, kteří válku zázrakem přežili,
tvrdě dopadla nová, tentokráte rudá totalita. Díky svým osobním zkušenostem
a zkušenostem z vlastní rodiny jsem zakusil, že člověka prostě nelze redukovat na
jeho politickou, etnickou nebo nábožen-

ČESKO -NĚ MECKÉ V ZTA H Y
skou příslušnost. Nejsou žádní „die
Tschechen“ nebo „die Deutschen“. Jsou
jen konkrétní lidé s osobní odpovědností
za svůj život a za své činy, z nichž se
budou zodpovídat. […]

Lítost a poděkování
Přijímám slova lítosti nad činy některých
z vašich předků v minulosti. A vyslovuji
hluboké politování z naší strany nad tím,
co učinili před sedmi desetiletími někteří
z našich předků a co narušilo naše staleté
soužití. Jsme si dobře vědomi, že jsme dostali dějinnou příležitost. Bylo nám dovoleno se vrátit do opuštěných zahrad
a hřbitovů. Společně zde ošetřovat ty
ovocné stromy a kdysi opuštěné hroby.
Z uschlých korun těch starých stromů
smíme společně vyřezávat uschlé větve ve
tvaru otazníků, aby opět mohly nést
ovoce.
Chci vám poděkovat za významnou
pomoc při obnově a uchování našeho společného kulturního dědictví v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku. Bez této vaší pomoci by mnohé z kostelů, kaplí a hřbitovů
dnes už možná neexistovaly. […] Mnozí
z vás aktivně přispívají k tomu, že rozdě-

Je u nás reálná
integrace
muslimů?
■ JANA HYBÁŠKOVÁ
Integrace muslimů z neevropských kulturních oblastí je možná. V Evropě existují dobré příklady: zřejmě nejlepším je
Británie se statisíci naturalizovaných Pákistánců. Dvě procenta Švédů jsou Iráčané. Německo je domovem třetí generace
Turků i tureckých Kurdů. Československo
v rámci RVHP poskytovalo studium tisícům syrských, iráckých, alžírských, jemenských studentů.
Méně úspěšným příkladem je Francie.
Ta se ale vypořádávala s nemožným: Alžírsko bylo přímou součástí Francie, Alžířané jsou původem Francouzi, aspoň
z právního hlediska. Španělé po dlouhých letech komplikací nakonec našli
úspěšnou cestu, jak přijímat ty Maročany, které potřebuje, a vracet ty, kteří by ve
Španělsku nenašli žádné zařazení.

Česko-německé smiřování
• 1990 / prezident Havel vyslovil lítost nad vyhnáním Němců z českých zemí
• 1997 / premiér Klaus a kancléř Kohl podepsali Česko-německou deklaraci
o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji
• 2005 / premiér Paroubek se omluvil sudetoněmeckým antifašistům za příkoří
• 2013 / premiér Nečas v Bavorském zemském sněmu litoval poválečného
vysídlení Němců z ČSR

lení našich národů je překonáváno a vzniká nové soužití. Na mnoha místech byla
vybudována vzájemná důvěra, vznikla
nová přátelství. Státní a církevní čestná
uznání, stejně tak čestná občanství ve
městech a obcích udělená řadě z vás dokazují, že jste u nás vítáni a že se s vámi
cítíme být propojeni.

Ne zasévání nenávisti
Žijeme ve společném evropském domě,
který se snažíme budovat na principu odpovědnosti a svobody jednotlivce
a u jehož počátků stálo přesvědčení, že jedině usmíření může položit pevný základ
budoucí spolupráci. Jsme si vědomi, kolik
ohrožení dnes kolem nás je. Na prahu Ev-

ropy nejsou jen nešťastní lidé, kteří doufají v naši pomoc, ale rovněž tací, kteří nesdílejí naše společné hodnoty a jsou odhodláni životně ohrožovat naši svobodu.
A v našich společnostech se objevil strach
z budoucnosti a na ulicích či v médiích
můžeme zaslechnout i slova nenávisti.
Nesmíme však svou šanci promarnit. Pokračujme proto v budování společného
evropského domu, který nám naši předkové odkázali a který musíme být připraveni bránit proti každému, kdo by chtěl
opět zasívat nenávist a strach. Odkaz našeho společného císaře a krále Karla IV.,
jehož 700. výročí narození jsme si právě
včera připomínali, nás k tomu zavazuje.
Pomáhej nám v tomto snažení Bůh.
Redakčně kráceno.

Integraci nechme
na jednotlivých státech
Evropský model integrace muslimů neexistuje. Každá země má svoji komunitu, která do Evropy přišla jindy a z jiných důvodů. Obsah integrační politiky
je třeba nechat na jednotlivých státech.
Druhou proměnnou je dosavadní úspěšnost integrace. Klíčem je motivace: Můžeme integrovat ty, které nemáme rádi?
Abychom někoho mohli integrovat, musíme ho chtít. Británie potřebovala nutně Pákistánce do textilního průmyslu.
Německo by jen stěží zažilo svůj hospodářský zázrak bez masivního přílivu
pracovní síly z Turecka. Švédsko by zažilo nebývalý demograﬁcký propad, nebýt propopulačního rozhodnutí integrovat muslimy. Země, které chtějí integraci, jsou na cestě k úspěchu, který je vzájemným obohacením. Nemusím zmiňovat množství skvělých britských diplomatů a vojáků neevropského islámského
původu, stejně jako významné německé
politiky kurdského původu, nebo opět
z vlastní zkušenosti švédskou diplomacii. Úspěch je věcí přijímající země, nikoliv muslimů jako takových.

Cesty k úspěšné integraci
Co jsou cesty k úspěchu? Otevřená společnost, otevřená sociální mobilita. V zemích, kde současní vysokoškoláci nepocházejí jen z rodin vysokoškoláků, kde
prestižní místa v prestižních ﬁrmách nemají nic společného s rodiči, je integrace
snazší. V zemích, kde sociální kapitál je
klíčem k úspěchu, pracovnímu zařazení,
je to samozřejmě těžší. Úspěch integrace je zrcadlem společenské otevřenosti,
prostupnosti a sociální mobility víc, než
si chceme připustit.
Praktickými kroky jsou změny v základním vzdělání. Děti imigrantů musí škola vítat, musí je chtít, musí se o ně ráda
starat. Je to věc emocí, ale nejen jich. Je
překvapivé, v kolika evropských zemích
ihned v září 2015 uspořádala města i regiony okamžité vzdělání učitelů základních škol: Velká Británie, zvláště Londýn,
Švédsko, Německo. Učitelé se učili, jak
dětem vysvětlit migraci, jak učit děti cho-
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vat se k migrantům, jak učit děti chápat,
kdo jsou migranti, jak je přijmout a jak je
integrovat. Ano, v mnoha zemích už vyškolení učitelé učí děti, jak pomáhat muslimským spolužákům.

Muslimské matky-hybatelky
Druhou důležitou skupinou jsou matkymuslimky, hybatelé islámských společností. Ty musí být aktivně seznámeny s výhodami evropské společnosti, musí se naučit je využít a ocenit: jde o veřejné školství, o jeho dostupnost pro všechny, o veřejné zdravotnictví a jeho dostupnost pro
všechny, o sociální služby včetně policejní
prevence proti domácímu násilí. Islámská
společnost je v sociální oblasti matriarchální. Přijmou-li a pochopí-li muslimské
matky výhody Evropy, budou tyto výhody
rodinnými výhodami. Muslimové budou
doma denně vedeni k integraci.

Právo, řád a pořádek
Třetí oblastí je vláda práva. Po francouzské revoluci jsme provedli mentální odluku církve a státu, ne však všude: v Britá-

nii stát a církev jedno jsou. To ale nikde
neznamená, že ideologie, i náboženská,
je mimo právní kontrolu. Slova nenávisti,
povzbuzování k boji na základě rasy, víry
nebo politiky, šíření fašizujících ideologií
je kriminální čin, v některých případech
zločin. Proto kontrola mešit, slov imámů,
internetových stránek, veřejných i neveřejných shromáždění jsou věcí vlády práva.
Je třeba mešity nezakazovat, ale naopak
oﬁcializovat a podřídit je co nejpřísnější kontrole. Policajtování v mnoha zemích
(Německo, Francie, Velká Británie) obstarávají muslimské komunity samy. Ony
samy mezi sebou vyloučí to, co ohrožuje
jejich existenci daleko dříve a přesněji, než
by to udělali druzí. Nejde o špiclování. Jde
o řád, který udržují komunity samy.

Ohlédnutí a výhled
Válka proti muslimům v Jugoslávii začala memorandem srbské akademie věd
o tom, že islám do Evropy nepatří. Na konci stálo 150 000 mrtvých, mnoho z nich
muslimů, které jsme se snažili bránit. Prvotním motivem byla solidarita. Solidarita se slabšími v nouzi. Problém dneška je

ošidný: Česko nevnímá pomoc imigrantům jako pomoc v nouzi, ale jako pomoc
Německu, Švédsku či Dánsku. Objevuje se
nový fenomén. Nejde o solidaritu bohatých s chudými, ale o solidaritu chudších
s bohatými: Čechů s přijímajícím Německem, Řeků s Evropou, Švédů s Dánskem.
Solidarita zdola je složitý problém, složitější než politika imigrace sama.
Evropa je křesťanská v následování, nesení kříže. Idea cesty, spění, je podstatnou evropskou ideou, která nás snad nejvíc odlišuje od muslimů. Prchající muslimové nejsou pozitivně motivováni.
Do Evropy ve skutečnosti nechtějí. Dopustíme-li však, aby po ruské invazi do
Afghánistánu a druhé čečenské válce se
stal z Damašku druhý Groznyj, pak si
můžeme být jisti tím, že přijdou další prchající. Rozhodnutí přijmout irácké křesťany je znamením, že se česká společnost
vydala na cestu k přijetí prchajících, na
cestu úspěšné integrace.
Autorka je diplomatka,
v letech 2011–2015 velvyslankyně EU
v Iráku, od r. 2015 v Namibii.
Text vyšel v revue Universum.

DOKU M E N TY

Dopis kard. Františka Tomáška vedení ČSL
o její činnosti za komunistické totality
y

1991

ÚSTŘEDNÍMU VÝBORU ČS. STRANY LIDOVÉ – PRAHA
Bratři a sestry!
Byl jsem informován o tom, že v těchto dnech hodnotíte nejen období své činnosti od
listopadu 1989, ale rovněž léta 1948–1989.
Usilujme o to, staré křivdy odčinit a nové nepřipustit.
Od svého nástupu do funkce biskupa v r. 1965, ale především v letech 1969–1989
jsem byl nepřetržitě ve své činnosti podporován členy Čs. strany lidové, především z Vašich místních organizací. Nebyla snad jediná větší akce, pouť nebo oslava, kterou by
nezabezpečili Vaši členové.
Právě těmto obyčejným věřícím občanům vděčíme za to, že účast věřících byla často
mnohotisícová. Autobusy objednané přes ČSL zabezpečily dopravu i přes značné riziko
těch, kteří tyto akce společně s námi připravovali. Mnozí z nich to zaplatili ztrátou zaměstnání, totalitní režim je vedl jako nepřátelské osoby a StB vykonávala na nich svůj dozor.
Dvě vrcholné akce protikomunistického odboje – 31 bodů na podporu naší církve
a slavný Velehrad 1985 ukázaly, že věřící členové ČSL stojí za svými ordináři, bez ohledu na to, že vedení ČSL zakazovalo podíl Vašich členů na těchto akcích. Iniciativa vašich nejlepších členů vedla naopak k podpisové akci proti tehdejšímu vedení ČSL, vyjadřovala přání, aby Vaše strana hájila zájmy věřících občanů.
Dovolte mi, abych Vám na sklonku roku 1991 za tuto činnost poděkoval a popřál
Vám do dalšího roku i období, aby Pán vedl Vaše kroky a rozhodnutí, aby byly v souladu s jeho všezahrnující láskou, aby Vaše činnost byla službou naší demokracii.
V Praze dne 12. 12. 1991
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František Tomášek

Kardinál František Tomášek
(1899–1992)
Kněz, biskup, náboženský pedagog. V 50. letech
internován a na nucených pracích v Želivském
klášteře. Od r. 1974 jediný veřejně působící biskup v Čechách (tajně vysvěcený v r. 1949) a do
roku 1987 i na Moravě. V květnu 1976 ho Pavel
VI. tajně jmenoval kardinálem; slavnostně vyhlášeno toto jmenování až v červnu 1977. Od
prosince 1977 pražský arcibiskup a primas
český. V období otevřených konfliktů mezi komunistickou mocí a církví stál na straně utiskovaných kněží a věřících, žádal náboženskou svobodu a změnu politiky státu vůči církvi. V r. 1987
vyhlásil Desetiletí duchovní obnovy národa jako
přípravu na tisícileté výročí smrti sv. Vojtěcha.
Měl podíl na svatořečení Anežky Přemyslovny
(podzim 1989), které předznamenalo sametovou revoluci. V r. 1990 doprovázel papeže Jana
Pavla II. na první návštěvě Československa. Ze
své služby odešel v březnu 1991 do ústraní
a 4. srpna 1992 zemřel. Je pochován v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava v Praze.

ROZHOVOR

Naučit se
čestně vyhrát
i čestně přijmout
prohru

S místopředsedou Poslanecké sněmovny a KDU-ČSL Janem Bartoškem o tom, jaké je být
nováčkem ve Sněmovně, jak nerezignovat na funkční rodinu, jak se vyhnout vládě silné ruky,
která už nebude mít potřebu diskutovat, i jak je důležité umět jíst v Asii hůlkami.
Práce na zákonech jako
zásadní životní změna
■ Kromě Ludvíka Hovorky jste v poslaneckém klubu KDU-ČSL samí nováčci. Jak
dlouho jste se zorientovávali? Nebyla výhoda být nováčkem?
Pro většinu z nás to byla zásadní životní
změna. A stále se spoustu věcí učíme. Pro
mě bylo nejnáročnější naučit se jednací řád, abych uměl řídit jednání Sněmovny. Nesmím nadržovat koalici, ale měřit všem stejně spravedlivě. To, že jsme
přišli nepolíbení Poslaneckou sněmovnou, výhoda moc nebyla. Je to speciﬁcká práce a výhodu mají ti s delší zkušeností. Pořád ale nechápu jednu věc. Sněmovnu jsem vždycky vnímal jako skupinu těch, kdo občany reprezentují a dostali k tomu mandát. Vidím tu ale občas naschvály a s tím se nejsem úplně schopen
ztotožnit.
■ Zákony jdou odtud do Senátu, pak k prezidentovi a nakonec do sbírky zákonů.
Které z nich považuješ za nejdůležitější?
Naší klíčovou prioritou je podpora rodin,
zvláště mladých rodin s dětmi. Zásadní
je vyšší odečitatelná položka (a ne něja-

ká dávka), která jde za pracujícími rodiči.
Průběžně pamatujeme také na důchodce. Důležitý je i loterijní zákon, který pomůže v oblasti prevence sociálně-patologických jevů, hlavně patologického hráčství. Řešíme velké množství dalších témat, například sociální bydlení …
■ A tam jste jak daleko?
Ve fázi přípravy zákona na ministerstvu
práce a sociálních věcí (MPSV). V současnosti řešíme i koncepci rodinné politiky a tam se s trendem MPSV do značné
míry rozcházíme …
■ To znamená s trendem sociální demokracie a ANO?
Nevím, jestli je to trend celé sociální demokracie… MPSV ale do značné míry
opouští pojetí rodiny jako muže a ženy,
kteří společně vychovávají děti. Podle mě
stále platí masarykovské „rodina je základ státu“, a když rezignujeme na funkční rodinu, je nutno se v budoucnu obávat
řady negativních jevů ve společnosti.
■ Má zákon o sociálním bydlení šanci ještě
projít?
Uvidíme. Bude to otázka priorit, jaké si

vláda zvolí: jestli bude respektovat to,
v jakém pořadí předložila zákony do Sněmovny, nebo si řekne, že některé věci
mají přednost. Sociální bydlení je zásadní. Myslím ale, že je také zapotřebí mluvit o bydlení a podpoře mladých rodin,
poté co dokončí studium – tedy o dostupném bydlení pro mladé lidi.
■ Měli bychom tedy rozlišovat sociální bydlení, týkající se naléhavých případů, od
podporovaného bydlení jako součásti
prorodinné politiky?
Přesně tak. Praxe i výzkumy dokazují, že
pro mladé páry je obtížné získat vlastní
bydlení, což je zásadní předpoklad pro
to, aby byli ochotni založit rodinu.

Sněmovna aneb Když se něco
dojedná, má se dodržet slovo
■ Jakou máš zkušenost z vyjednávání
s ostatními koaličními stranami? Je
těžké dospět ke kompromisu?
Při vyjednávání je třeba mít nepřekročitelné mantinely. Jednání by měla probíhat s předstihem na koaliční radě, kde se
řeší, jak budeme co realizovat, a sporné
body. Když se něco dojedná, má se vždyc-
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ky dodržet slovo. A s tím mám různé zkušenosti. Netajím se svým kritickým přístupem k Andreji Babišovi a jeho fungování v politice. Někdy jsem překvapen
tím, jak se hnutí ANO a jeho představitelé
chovají. Například u zákona o vědě a výzkumu, který předložil Pavel Bělobrádek,
hlasovala valná většina poslanců hnutí
ANO proti vládnímu materiálu. Politika
je v tomhle stejná jako život sám. Vždycky záleží na tom, jak jsou lidé schopni držet slovo, jaký je na ně spoleh.
■ Podařilo se vám dostat z nějaké šlamastyky, kde se vedl spor dlouhou dobu?
Velkým kompromisem byl služební zákon.
Každý si byl vědom, že stabilizace státní správy je naprosto klíčová, aby poté, co
se změní vláda, nedocházelo k „noci dlouhých nožů“. Tohle opakovaně výkon i odbornou úroveň státní správy poškozovalo. Přistoupili jsme k tomu konstruktivně a i na nátlak opozice jsme vytvořili nástroj, který státní správu stabilizoval. Tento kompromis se bude v budoucnu jistě
měnit, ale máme už normu, k níž se lze
vztahovat a o níž lze diskutovat.
■ Teď k vašemu zázemí. Jako zastupitel ve
velké městské části vím, jakou oporou
jsou někteří úředníci. Zde máte například Parlamentní institut, který vznikl se
spoluobnovou tradice českého parlamentarismu. Jak moc tohle zázemí využíváš?
Mít kvalitní informace, mít je včas a na patřičné odborné úrovni je základ. Máme tu
legislativní odbor a ten nás například během polemik o jednacím řádu provádí ve
sporných okamžicích. Parlamentnímu institutu klademe otázky k odborným tématům a oni připravují podklady či srovnání s jinými zeměmi. Je to práce velice kvalitní. Zpracovávají témata, která jim předkládáme, a někdy nám dodávají i materiály, které zpracovávají sami. Mám pak
dobrý základ třeba pro spolupráci s lidmi
z odborné sociální komise KDU-ČSL.
■ Není paradox, že ke sněmovním volbám
chodí nejvíc lidí, ale Poslanecká sněmovna je jednou z nejhůře hodnocených institucí v ČR? Na druhou stranu starostové požívají největšího respektu, ale ke komunálním volbám chodí skoro nejméně
občanů… Jsme tradiční strana. Jak bojujeme s pověstí parlamentu jako „žvanírny“?
Mrzí mě, že Sněmovna má takovou pověst. Významnou roli v tom hrají média.
To se schválí velké množství dobrých zákonů, ale pak se strhne mela kolem jed-
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situacích to samozřejmě pomáhá. Terapeuta na pracovišti kolegům ale opravdu
nedělám (usmívá se).

Poslanecký klub aneb
Základem je respekt
k názoru druhých

Je dobré,
když máte komu zavolat!

né jediné věci. A média nezaznamenají to
dobré, ale soustředí se právě na tu melu,
což deklasuje celou práci Sněmovny. Demokracie je složitý a náročný proces, ale
v okamžiku, kdy ho opustíme, vše další,
co se nabízí, bude jen horší. Nesouhlasím v tomhle s Andrejem Babišem. Vskutku „mistrné“ dílo předvedl při obhajobě
Čapího hnízda. Myslím, že když před poslanci prohlásil: „...Nerad to říkám, ale
jsem miliardář...“ nepřispívá to dobré
atmosféře. Diskuse jsou jistě zdlouhavé
a obstrukce špatné, ale jediná alternativa, která se nabízí, je vláda silné ruky bez
potřeby diskutovat. To by ale znamenalo
ohrožení svobod v naší zemi.
■ Jak se ti v tomhle ohledu jeví vystoupení
poslanců ODS a TOP 09?
Opoziční strany, a zvláště ODS a TOP 09,
příliš nepřispívají k tomu, aby se na Poslaneckou sněmovnu hledělo v dobrém
smyslu slova (ironicky se usmívá). Formu
obstrukcí, kterou volí, považuji za krajně
nešťastnou. Proč se opozice chová, jak se
chová? Proč se vymezují tak agresivně?
Myslím, že na to dnes není doba a lidé
jsou z toho otráveni. Politici by měli přinášet řešení. Přirozenou součástí politiky
by mělo být to, že se naučím čestně vyhrát a současně čestně přijmu svoji prohru. A to mi občas chybí.
■ Využils tady už něco ze své praxe terapeuta? Usměrňoval jsi druhé nějak?
Jsem rád za psychoterapeutické výcviky, které jsem absolvoval, a to především
v rovině sebepoznání. Člověk je zvyklý zkoumat sám sebe, své vlastní vnitřní
procesy, motivy… V některých krizových

■ Jaká je podle tebe atmosféra v klubu KDUČSL? Jak si dělíte práci? A jak vám to lidsky funguje? Není tak daleko doba, kdy
klub KDU-ČSL trpěl vnitřním rozdělením.
A na dobrých poměrech a vztazích se musí
stále pracovat…
Doba, o které mluvíš, je bohudíky pryč.
Poslanci mají rozdělené úlohy, účast na
jednání klubu je vysoká. Bohatě diskutujeme například o tom, jak budeme hlasovat v posledním, třetím čtení. Záleží na síle argumentů i na tom, co zákon
řeší. Kromě věcné správnosti je důležitá
i právní stránka, zvládnutí legislativního
řemesla. Aby zákony byly kvalitní, abychom se záhy nedozvěděli, že jsou v nich
nedostatky či mezery.
■ Cítíš v našem klubu různost danou tím,
že jeden je z Čech, druhý z Moravy, třetí
z Vysočiny?
Různost je dána odborným názorem
a mírou zkušeností, ne tím, že na jižní Moravě pijí raději víno a já mám radši pivo… Různé pohledy jsme měli například na Národní park Šumava…
■ Podobáte se v tom tedy Senátu?
Buď se ztotožníme s něčím názorem,
nebo hledáme kompromis. Základem je
vždy respekt k názoru druhých.
■ Prospělo klubu, že se v něm po odchodu
Tomáše Podivínského do Německa objevila žena?
Jednoznačně! Ženy vnášejí do politiky jinou atmosféru a jiné životní zkušenosti. KDU-ČSL nepotřebuje kvóty, protože
u nás si ženy o pozici umí říct. Kdyby jich
bylo víc, bylo by to lepší.
■ Jediným nestraníkem v klubu je středočeský poslanec Ivan Gabal. Nezapírá své
liberální kořeny, ale zároveň dokáže vnímat konzervativní pohled na svět. Jak ho
klub přijal a jak on reflektuje svou práci
v klubu KDU-ČSL?
Vidíš, kdybys nezmínil, že je nestraník,
ani by mě nenapadlo nad tím takto přemýšlet. Spolupráce s ním je výborná. Věnuje se obraně a bezpečnosti a dělá to
kompetentně. Podle mě je důležité zvát
na naše kandidátky nestraníky, oteví-

ROZHOVOR

rat KDU-ČSL „světu“, těm, kdo nám jsou
hodnotově blízko. Mnozí s námi souzní,
byť nejsou straníci.
■ Jaká je spolupráce se senátory? Čím tě
inspirují?
Různorodostí a jiným stylem práce. Zrovna včera jsem byl senátorský klub navštívit. Vzájemná konzultace nad zákony je
prospěšná. Někdy se Senát pokouší ještě něco upravit, jindy je naším zájmem
schválit spíš to, co schválila Sněmovna.
■ Někdy se Senátu říká komora regionů
a starostů. Ti často dobře znají praktické
dopady zákonů, například přenášení povinností státní správy na samosprávy.
Zkušenost z komunální politiky je v Senátu hodně patrná a je tomu tak dobře.
I náš senátorský klub se schází s klubem
Starostů a nezávislých. Základní otázka
zní: Jak se konkrétní senátor či poslanec
stará o svůj region? K tomu je nutné být
ve spojení se svým regionem, komunálními politiky i běžnými lidmi. Jiná situace
je v Ústí nad Labem, jiná v Moravskoslezském kraji, jiná v jižních Čechách.
■ Jakou máš zpětnou vazbu na svou práci?
Politika je týmová práce a na kvalitě
vzájemné spolupráce závisí to, jaký výkon podá strana jako celek. V jižních Čechách se pravidelně setkáváme hlavně
v krajském výboru a s komunálními politiky. Jde o praktické věci: jaké se budou otvírat výzvy, jaké budou dotační
programy atd. Ptáme se komunálních
politiků i na to, koho a z jaké oblasti by
chtěli pozvat na besedu … Setkávají se
pak s náměstky a dalšími odborně zdatnými lidmi, kteří jim poskytnou kvalitní informace. Můžu také zprostředkovat
jednání zde v Praze. Víme o sobě, máme
na sebe telefonní čísla, zavoláme si, předáme aktuální informace.
■ Jiří Mihola nedávno poznamenal, jak ho
po debatě o svátečním pracovním klidu
v supermarketech oslovovaly v Brně prodavačky z Billy…
Za tenhle krok poděkovala prodavačka v supermarketu i mně. Častěji jsou to
ale odezvy typu „co to tam zas vyvádíte“,
„ten zas předváděl show“… Obapolné
postoje slýchám ohledně uprchlické krize. Jedni vnímají pozitivně náš postoj, že
je třeba pomáhat lidem v místě, kde žijí.
Pro jiné jsme málo radikální, mají strach,
a to nejlepší, co podle nich můžeme udělat, je natáhnout plot. Starostové mi zase
opakovaně říkají, jak mají stále více prá-

Jan Bartošek je oblíbeným průvodcem skupin školáků v Poslanecké sněmovně.

ce. Proto třeba někteří negativně vnímají
zákon o registru smluv.
■ V tom asi hodně záleží na úhlu pohledu.
Když jsi ve velkém městě v opozici, může
to být pomoc...

Volby čili Důležitý kus práce
pro lidi téhle země
■ Blíží se krajské volby a někteří lidé z ČSSD,
ANO a komunisté otevírají téma církevních restitucí. Jihočeský kraj jako první
nepřiznal ani korunu církevním subjektům, které měly připravené projekty na
opravu památek. Ty přitom neslouží jen
církvi, ale jsou společným dědictvím.
Zklidní se to po volbách? A hrozí církvím
„dodatečné zdanění nápravy křivd“?
Andrej Babiš nazývá restituce největším
tunelem. Jihočeský hejtman Jiří Zimola není celá sociální demokracie, mluvím i s jinými poslanci ČSSD. Pan Zimola se ale chová jako čistokrevný komunista 50. let. Ve Sněmovně leží návrh z dílny KSČM na jisté zdanění a on přichází se
zdaněním ještě tvrdším. Snaží se komunisty trumfnout.
■ To mi připomíná úsloví o kováři a kováříčcích.
(směje se) Přesně! Komunisté jsou v tomhle případě kováříčci. Hejtman Zimola dává tímhle laciným gestem najevo
nejen to, jak přemýšlí o církvi, ale také
o právu, zákonech. Jde zde totiž o víc
než jen o církve: Platí v našem státě zákony, smlouvy a to, co se písemně dohodlo? Nebo je to jedno – já mám teď moc,
nectím závazky a můžu se chovat podle
sebe? Naše stanovisko je důležité: mů-

žeme přijmout i méně zákonů, ale když
přineseme této zemi stabilitu v oblasti
výkladu práva, udělali jsme pro lidi téhle země důležitý kus práce. Jiří Zimola
si neuvědomuje, jaký signál vysílá investorům: přijďte, investujte, ale když se já
rozhodnu, bude za dva roky všechno jinak, protože se mi to prostě hodí.
■ Jaké cíle mají jihočeští lidovci v krajských
a senátních volbách?
Mám rád vítězství, ale současně jsem realista. Chceme obhájit své 4 mandáty, cíl
je tedy „4+“.
■ V procentech kolem 8 %?
Mým snem je dostat se na 10 %. Co se
týče Senátu, ve třech obvodech nemáme
ani jednoho senátora. Cíl je tedy „1+“:
když se nám nějaký stranický či nestranický senátor „narodí“, bude to úspěch.
■ Setkáváš se často s mezinárodními delegacemi. Zažils něco mimořádného?
Jako vedoucí naší delegace v Číně jsem
jednal s představiteli Komunistické strany Číny. Řekli mi, že nás možná přesvědčí a budeme mít pak na řadu věcí stejný
názor. Tak jsem je ubezpečil, že jako zástupce křesťanské demokracie budeme
mít na hodně věcí spíše názor rozdílný.
Návštěvy jsou svázány protokolem a ten
bývá překročen málokdy…
■ A nastalo někdy to „málokdy“?
Když jedeš do Asie, jedním z největších
dobrodružství je naučit se jíst hůlkami.
Když tuhle zručnost neovládáš, ocitneš
se ve velmi prekérní situaci.
25. května 2016
Poslanecká sněmovna
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PA R T N E R S K É O R G A N I Z A C E

Seniorky a seniory
hájí nejlépe KDU-ČSL
Vážená seniorko,
vážený seniore,
ačkoliv se to na první pohled nezdá, podzimní krajské volby 2016 jsou přede dveřmi.
Blíží se tedy doba rozhodování o tom, jak se
budou dále rozvíjet naše regiony. My senioři
jsme početnou a významnou součástí společnosti a můžeme ji ovlivňovat svými stanovisky. Ta plynou z našich bohatých životních
zkušeností. Jak kdosi kdysi řekl: „Mladí
možná běží rychleji, ale my senioři známe
zkratky.“ Ve svém životě jsme poznali, že
jsou to především zásady křesťanské morálky, které formovaly vznik a vývoj evropské
civilizace. Toto poznání je ještě intenzivnější
dnes, když jsme svědky střetů kultur a náboženství přímo na evropském kontinentu.
My, kteří jsme sdruženi v Sdružení křesťanských seniorů, věříme, že správnou odpovědí na změny, k nimž dochází v celé společnosti, je opětovné zdůrazňování rovnosti
všech lidských bytostí, křesťanská solidarita
a lidskost, život v důstojných podmínkách
bez jakékoliv diskriminace, právo na práci
za spravedlivou mzdu i zasloužené zabezpečení ve stáří či nemoci. Hájení práv a důstojného postavení seniorek a seniorů nejen před
krajskými volbami mohou zajistit především
zástupci, kterým je vlastní nebo alespoň blízká křesťanská morálka. My, kteří dlouhodobě pozorujeme politickou scénu, můžeme
jistě bez rozpaků konstatovat, že za takovéto zástupce můžeme považovat především
politiky a političky příslušející ke KDU-ČSL.
Lidovci navíc loni prosadili, že při nedůstojné valorizaci byl Poslaneckou sněmovnou
Parlamentu ČR schválen jednorázový pří-

Mladí možná běží rychleji,
ale my senioři známe zkratky.

N O V Ý H LA S • Č E R V E N / 2 0 1 6

14

Útok na
svobodu
církví

spěvek pro důchodce ve výši 1200 Kč, a podporují změnu zákona, aby vláda měla možnost v takových případech valorizace doplnit, jak tomu bylo v minulosti.
Aby však mohli lidovci jako křesťanská
strana tyto naše zájmy efektivně a úspěšně
v krajích hájit, potřebují dostatek zvolených zástupců. Hlas každého z nás je proto
velmi důležitý. Nezahoďme vzácnou šanci,
která se nám v průběhu letošního volebního podzimu bude nabízet. Rovněž aktivně
využijme možnost šířit informace o našich
politických preferencích ve vlastním okolí,
mezi našimi přáteli a rodinou: v osobních
rozhovorech či emailové komunikaci.
Děkujeme všem za pochopení a za podporu.
Sdružení křesťanských seniorů, z. s.,
člen Evropské seniorské unie
– ESU-EPP a Rady seniorů ČR

■ 31. 5 . /
Mladí křesťanští demokraté
důrazně odmítají návrhy
z pera ministryně Šlechtové a hejtmana Zimoly, které by vedly ke znárodňování areálu Pražského hradu
a k dodatečnému zdanění finančních náhrad církvím. Tyto návrhy nejsou ničím jiným než pokračováním
nenávisti a represí proti křesťanským
církvím a židovské obci, jež započal
již komunistický režim. Přitom to
jsou církve a náboženské společnosti,
které jsou jedny z hlavních představitelů občanské společnosti. Jejich svobodné a nezávislé působení je předpokladem pro rozvoj demokracie.
Jan Málek, předseda

KDU-ČSL pro seniory

✓ 1200 Kč – na celostátní úrovni
jsme prosadili jednorázovou
valorizaci důchodů

✓ SENIOR PASY – v krajích, kde
vládneme, zavádíme ucelený
a jednotný systém slev na
služby a výrobky pro občany
starší 55 let

Naše
politička
2016

✓ krajští i komunální politici

KDU-ČSL mají zkušenosti,
proto v obcích, městech
i regionech prosazují kvalitní
sociální politiku

■ 2. 5. / Sdružení žen KDU-ČSL vyhlásilo na Den matek soutěž „Naše politička 2016“. Cílem je ocenit političky
KDU-ČSL, které představují výrazný
přínos pro svou komunitu a zároveň
dokážou sladit svůj rodinný život a politické angažmá. Akci zaštítili europoslankyně Michaela Šojdrová a ministr
kultury Daniel Herman. Nominace se
podávají od června do září, následně
proběhne vyhodnocení a ocenění.

S E N ÁT

Senát nedělají
strany, ale voliči
Senát jako druhá komora bývá ve světě
nazýván „komorou reflexe“, místem
druhého, důkladnějšího, klidnějšího zamyšlení. Je místem, kde se uklidní stranické vášně a věc se probere ještě jednou. Zatímco Sněmovna je doslova kolbištěm, v kterém poslanci vzrušeně pobíhají ve stranických dresech, senátoři
chodí klidně v civilních šatech, i když
pod nimi stranický dres někdy prosvítá.
To proto, že poslanci jsou zcela závislí
na svých stranách; bez nich by se na
kandidátní listiny nedostali. Musí proto
sekat dobrotu a odezírat z úst svého
vůdce. Což se o senátorech říci nedá.
Každý z nich se do Senátu musel dostat
sám za sebe, za své lidské i profesní kvality. Strana mu někdy může pomoci, ale
nevzniká tu žádná závislost: senátor
není vázán žádnými pokyny.
Každodennost Senátu je v roli toho,
kdo červeným inkoustem opravuje
„písemky“. Senát opravuje chyby v zákonech, přijatých Sněmovnou. Vrací
poslancům zákony s mezerami a s chybami, a ti je pak – rádi neradi – schválí podruhé už bez mezer a chyb.
Senát je také zařízení proti „překocení
lodi“ – což se ocení, až když jsou velké
vlny. V našem stále neklidnějším a nepřehlednějším světě je třeba být velmi
obezřelý a počítat s bouřemi. Když
náhle rozčilená společnost prudce otočí
doprava nebo doleva, vymění se ve volbách celá Sněmovna a má chuť zgruntu
přepsat ústavu a rychle předělat nejdůležitější zákony. Ale i v této chvíli se
Senát může změnit jen z jedné třetiny.
Senát je uklidňující, stabilizující prvek
politického systému: zabrání státnímu převratu. Kupříkladu takovému
Maďarsku dnes senát tuze chybí.
Všechno ale záleží na voličích: když
navolí stranicky stejně složenou Sněmovnu i Senát, ztrácí druhá komora
smysl. Ona má být vyrovnávkou, a ne
razítkem, které pouze stvrzuje vůli
Sněmovny.
Sněmovnu si udělají hlavně strany.
Senát hlavně voliči. Proto je třeba
nejen jít volit, ale hlavně trochu předem popřemýšlet.
Petr Pithart
právník, politik, někdejší
český premiér a předseda Senátu

Hřebčín, letiště
a média
■ 6. 6. / Senátoři klubu „KDU-ČSL a nezávislí“ zavítali na Pardubicko. Miluše
Horská, která bude v podzimních volbách
obhajovat svůj mandát, senátory pozvala
do kladrubského hřebčína, který usiluje
o zápis na seznam UNESCO, a na pardubické letiště.
Hřebčín v Kladrubech nad Labem je unikátní chovem starokladrubského koně,
jehož stádo je jedinou živou národní kulturní památkou ČR. „Na světě je řada
hřebčínů. Ale jen v Kladrubech se nachází 500 let zachovaný autentický krajinný
areál. Tuto jedinečnost bychom chtěli
podpořit zápisem do seznamu světového
dědictví UNESCO,“ uvedla senátorka Miluše Horská.
Při návštěvě pardubického letiště se seznámili se specifiky smíšeného civilního
a vojenského provozu, včetně výcviku vojenských pilotů a techniků. Ptali se na bo-

Provázat lépe
systém kontrol
Novela zákona o Nejvyšším kontrolním
úřadě (NKÚ) a s ní související novela
Ústavy rozšiřují působnost NKÚ. V současné době je NKÚ příslušný pouze ke
kontrole státního majetku, státního závěrečného účtu, prostředků ze zahraničí,
státních cenných papírů a státních zakázek. Nově by měl získat pravomoc kontrolovat hospodaření s veřejnými prostředky,
s prostředky poskytnutými z veřejných
rozpočtů a majetkem právnických osob
s majetkovou účastí státu nebo samospráv. Konkrétně by šlo o zdravotní pojišťovny, veřejné výzkumné instituce, svazky obcí, příspěvkové organizace, ČT, ČRo,
veřejné vysoké školy, školské právnické
osoby a ČNB.
Výdaje veřejných rozpočtů je nutné pečlivě kontrolovat a činit je co nejtransparentnějšími. V tomto konkrétním případě

jovou připravenost českých stíhacích pilotů a probíralo se také finanční zajištění
Armády ČR. Podle Z. Brože je třeba systémového navýšení armádního rozpočtu
k dodržení spojeneckých závazků a zajištění naší obranyschopnosti.
V podvečerní veřejné debatě o roli veřejnoprávních médií a vyváženosti zpravodajství se lidovečtí senátoři setkali s generálními řediteli České televize Petrem
Dvořákem a Českého rozhlasu René Zavoralem.
Petra Klechová
tajemnice senátorského klubu KDU-ČSL

mám ale bohužel významné pochybnosti
o optimálnosti navrženého způsobu kontrol. Nejvíc mi chybí, že nebyla dosud vypracována slibovaná analýza systému
kontrol a doprovodné zákony, které by
odstranily duplicity (občas i triplicity,
někdy kvadruplicity...) kontrol, jež často
byrokratickou náročností znesnadňují
praktické fungování uvedených institucí.
Pokud nebyla analýza vypracována
a multiplicity odstraněny, NKÚ se stane
jen dalším úřadem (byť asi o trochu nezávislejším než ostatní), který bude kontrolovat to, co již kontrolováno je.
Jako bývalý rektor Univerzity Karlovy
mám bohaté zkušenosti s často protichůdnými nálezy různých kontrolních orgánů.
Co jeden shledal jako zcela v pořádku,
jiný označil za pochybení. Mnohem důležitější než to, kdo přesně bude kontrolovat a zda to bude či nebude NKÚ, je provázání systému kontrol tak, aby si vzájemně neodporovaly. Kontroly mají napomáhat efektivnímu využití veřejných prostředků, a ne podvazovat aktivitu a iniciativu jednotlivých institucí. Obávám se,
že to se nyní děje. Vedoucí pracovníci jsou
si vědomi, že dříve či později některá
z kontrol „něco najde“. V tom je současný
návrh nedostatečný.
Václav Hampl
předseda senátního Výboru
pro záležitosti EU

N O V Ý H LA S • Č E R V E N / 2 0 1 6

15

ESEJ

Od Desatera k civilizaci
PAVEL SVOBODA V CENTRU VÁCLAVA HAVLA
PRO LIDSKÁ PRÁVA A DIPLOMACII, MIAMI, 22. BŘEZNA
Lidská práva jsou nepochybně zásadní
výdobytek západní civilizace a pilíř její
existence. Jejich základem je úcta k jednotlivci, kterou do našeho civilizačního
okruhu přineslo židovství a křesťanství,
tedy náboženství, která zdůvodňují úctu
k jednotlivci vertikálně: každý člověk je
hoden úcty, protože je živým dílem svého Stvořitele. K jinému člověku mám já
mít vztah úcty, protože kvůli němu stejně
jako kvůli mně se narodil Kristus a kvůli jeho i kvůli mým narušením harmonie
stvoření umřel na kříži.

Proč mít úctu k člověku?
Humanismus koncept lidských práv nepochybně rozvinul, ale zároveň i zrelativizoval, protože odboural vertikální zakotvení úcty k jednotlivci. Proto nyní zůstává nedostatečně zodpovězena otázka, PROČ mám mít úctu k člověku. Jistě se shodneme na zlatém pravidlu, že nemáme jiným dělat to, co nechceme, aby
oni dělali nám. To je ale jen negativní
vymezení, pozitivní motivace pro úctu
k člověku chybí. Proto také právní základ
samotných lidských práv je neukotvený,
odvolávky na přirozené právo jsou nedotažené. Co je to totiž přirozené právo…
bez oné vertikály? Důsledek je jasný: zatímco dříve se člověk ze svého vztahu úcty
k jinému člověku odpovídal vyšší autoritě,
nyní se vztahuje jen k sobě rovným lidem,
které ale z mnoha důvodů za sobě rovné
nepokládá. Tím se vytvořil prostor pro to,
aby tento původně humanistický přístup
zmutoval do individualismu.
Příkladem individualizace humanismu
jsou obtížné a často zideologizované diskuse okolo etiky tzv. reprodukčního

Čím je společnost
demokratičtější,
tím je i bohatší
Pavel Svoboda
předseda právního výboru EP
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zdraví. Je skutečně právem ženy rozhodovat samostatně o embryu, jako by šlo
o nádor v těle, i když embryo má odlišnou DNA od matky, a jako by k tomu otec
neměl co říci? Je-li odlišná DNA znakem
osoby odlišné od matky, kde zůstala základní práva embrya?
Důsledkem neukotvenosti humanistického konceptu lidských práv je jejich relativizace, která má nejméně dva velké důsledky: (1) rozmělňování katalogu lidských práv a (2) tendence k tzv. Realpolitik v zahraniční politice.
Rozmělňování katalogu lidských práv
nás nutí znovu a znovu se ptát, co jsou
ta základní práva. Jsou to práva, s nimiž
se člověk rodí na svět? Poslední rozšíření
sociálních práv je v tomto ohledu zvlášť
významné: skutečně věřím, že jsem přišel na tento svět s právem na kolektivní vyjednávání? Finové se domnívají, že
dnešní člověk se rodí s právem na internet, zatímco jeho vynálezce stále ještě
žije a těší se dobrému zdraví. Proč není
základním právem právo na telefon?
Zahraniční Realpolitik činí ze základního práva právo obchodovatelné, a tudíž zcizitelné, a tudíž ne základní. Jsme
zde na rozcestí: ochrana základních práv
je jen úkolem států pro své občany, anebo
se mám jako člověk starat i o ostatní lidi
bez ohledu na hranice? Pokud je rozsah
ochrany lidských práv jen otázkou volby
daného státu, pak nelze nic namítat proti
tomu, když takový stát ve své mezinárodní dohodě připustí doložku o nevměšování do vnitřních záležitostí druhé smluvní strany, tedy nevměšování do
úrovně ochrany lidských práv. To se děje
nyní ve vztahu mezi Kubou a EU.

Čím demokratičtější,
tím bohatší
Existuje příliš mnoho studií prokazujících, že čím demokratičtější je společnost, v níž jsou respektována lidská
práva a právní stát, tím je tato společnost (nejen její vůdci a zahraniční společnosti zde působící) bohatší. Dodržování lidských práv má přímý vliv na bohatství společnosti. A to je i příležitostí
pro mezinárodní obchod. Když tedy odhlédneme od ideových základů lidských
práv, jejich ochrana dává smysl i ekonomicky.
Evropská unie se alespoň teoreticky pokouší o jistou brzdu proti Realpolitik tím, že do svých mezinárodních obchodních a rozvojových dohod dává lidskoprávní doložku, podle níž je dodržování lidských práv podmínkou aplikace
dané dohody. V reakci na pogromy proti křesťanům v Egyptě vydala např. Rada
v červnu 2013 doporučení, které speciﬁcky zdůrazňuje svobodu vyznání jako
podmínku vzájemné spolupráce.

Práva i povinnosti
Co s tím vším? Myslím, že je zapotřebí:
(1) chápat lidská práva především jako
práva těch druhých, ne jako práva svoje. Tím obrousíme ostré hrany lidskoprávního individualismu. Na právnické fakultě mě učili, že právům odpovídají i povinnosti. Je zajímavé, že žádná mezinárodní
instituce ani stát zatím nevydaly nějakou
chartu lidských povinností. Spokojují se
s tím, že moje práva končí tam, kde začínají práva druhého, a rozhoduje o tom
soud. Kdysi dávno byl v Radě Evropy pokus povinnosti člověka zakotvit učiněn,
ale bezpečně odpočívá v nějakém šuplíku. Stále tedy máme jen biblický Dekalog.
(2) nacházet rovnováhu mezi obchodními a lidskoprávními aspekty v mezinárodních obchodních a rozvojových vztazích. Ani obchodování bez ohledu na lidská práva, ani kompletní izolace porušujícího státu, je-li naděje, že (byť omezené)
vztahy nevyloučí zlepšování lidskoprávní situace. To jsou samozřejmě jen obecné
postuláty, které je třeba v každém individuálním případu poměřovat zdravým rozumem a zdravým svědomím.
Nikdy nesmíme zapomenout, že prostor
euroatlantické civilizace je prostorem
obrany práv, která by islamisté, Rusko,
Čína a Severní Korea nejraději vymazali z povrchu země. Naše civilizace není
deﬁnována ani pračkami, ani lety do vesmíru, ale právě obranou těchto práv.

E V R O PA

Efektivněji proti terorismu
Evropský parlament schválil posílení pravomocí Evropského
policejního úřadu (Europol). Účelem je efektivnější boj proti
terorismu a organizovanému zločinu.

„Ivánku, kamaráde“
proti pravidlům UEFA

Odpovědnost za boj proti teroristům leží
i na bedrech statečných kurdských žen.
Foto: Lenka Klicperová, Jarmila Štuková,
NS Fontes, projekt Archa pomoci

Letní hříčka europoslance
Pavla Svobody
Přátelé, vlastenci,
mistrovství Evropy v kopané nám připomíná,
že jsme ztratili svoji fotbalovou suverenitu.
Vzdali jsme se své národní pravomoci ve prospěch nějaké organizace jménem UEFA
(Unie evropských fotbalových asociací), tedy
spolčení cizáků, které nám diktuje, co smíme,
a co ne. To je nepřijatelné! Je třeba získat
zpět kontrolu nad českým fotbalem!
Důvodů pro opuštění fotbalové Evropy je
celá řada:
UEFA nám diktuje pravidla, která nemůžeme jednostranně změnit, i když odporují naší ústavní fotbalové chartě „Ivánku, kamaráde“. UEFA je byrokraticky
zbytnělá organizace, tyjící z peněz nás,
daňových poplatníků. Fondy UEFA nám
jen kazí naše stadiony. Hlasy pro opuštění UEFA znějí nejen od nás, ale i z Velké
Británie. Tyto dvě fotbalové velmoci,
Česko a Spojené království, by měly držet
pospolu! Vždyť máme stejně kvalitní ligu
i podobnou návštěvnost. Byli bychom daleko úspěšnější v rámci nové fotbalové federace „Visegrád plus Rusko“, kde se
lépe uplatní náš všeslovanský styl „tři penalty na hosty“ a kde mohou Maďaři dostat statut přidruženého pozorovatele.
Právě fotbalové mistrovství bude plné ukázek toho, jak jsme svoji fotbalovou suverenitu ztratili:
Vnutili nám data zápasů i soupeře. Po
hřišti pobíhají nikým nevolení rozhodčí.
Se soupeřem se nemůžeme dohodnout,
například že každé mužstvo bude mít
dva brankaře, ani že zápas omezíme jen
na závěrečné střílení penalt. ONI nutí
naše dobré české hochy běhat po hřišti.
A co je skandální, k uznání gólu se nepožaduje souhlas všech fanoušků obou
mužstev, ano, rozhodčí nás může přehlasovat.
Proto říkám: STOP DIKTÁTU CIZÍCH FOTBALOVÝCH ELIT! Chci referendum o vystoupení Česka z UEFA! Hned! Věřím, že
pokřikem „Češi, do toho!“ a „Kdo neskáče,
není Čech!“ dáme v ulicích jasně najevo,
že máme už dost nikým nevoleného diktátu fotbalových elit! Lid rozhodne!

EUROPOL bude moci zakládat specializovaná centra a zvláštní jednotky s pevně danými pravomocemi. Je posílena
ochrana dat a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich výměnu. Členské státy EU
si totiž zatím jen málo vyměňují informace o pohybu podezřelých osob.
Dlouhodobě přitom není možné, aby
v propojené Evropě nefungovalo předávání údajů o nebezpečných či potenciálně nebezpečných osobách. Jak jinak poté
můžeme bojovat proti organizovanému
zločinu a terorismu? Jak jinak můžeme
zajistit bezpečnost našich občanů?

Výměna informací
Přijímání protiteroristických opatření by
mělo probíhat rychleji, ne však na úkor
přílišného omezení života občanů. Možné je vzájemné sdílení údajů jmenné
evidence cestujících, výměna informací
o osobách se záznamem v trestním rejstříku a zamezení nelegálnímu pohybu
zbraní. Obrovským úspěchem Evropské
lidové strany bylo přijetí směrnice týkající se jmenné evidence cestujících.
Měly by na to navázat další věci. Je třeba
systematických kontrol na vnějších hranicích i koordinovaných namátkových
kontrol na hranicích vnitřních. Bezpeč-

nostní situace se změnila. Dosud se systematické kontroly osob překračujících
vnější hranice týkaly jen občanů třetích
zemí. Dnes jsou ale hrozbou zahraniční
bojovníci, kteří se vracejí do svých domovů – do zemí EU.

Příběhy a znalosti obětí
Ani po opakovaných útocích nejsou členské státy EU schopny společně čelit hrozbám zahraničních bojovníků. Při takových situacích totiž neexistuje stanovený postup. Každý navrátilec z Islámského státu by si měl být vědom toho, že jakmile se objeví na území EU, skončí v rukou spravedlnosti.
Zintenzivněme i výměnu informací
mezi zpravodajskými službami a zlepšeme spolupráci s třetími zeměmi. Nikoliv
na posledním místě stojí podpora obětem terorismu a jejich rodinám. Je
třeba vyslyšet jejich hlasy,
vyslechnout jejich příběhy a jejich znalosti využít
v boji proti terorismu.
Tomáš Zdechovský
poslanec, člen Výboru pro občanské
svobody, spravedlnost a vnitřní věci
(LIBE) Evropského parlamentu
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Z D R AVÁ O B E C

V hazardu se dělá pořádek
Když jsem se před nástupem na ministerstvo ﬁnancí bavil s nastupujícím ministrem o tom, čeho chceme dosáhnout v oblasti regulace hazardu,
byl závěr celkem jednoznačný: udělat v hazardu pořádek, snížit počet lidí
závislých na automatech a zvýšit loterní odvod. Druhý a třetí bod plánu by
mohl budit dojem, že trpíme rozdvojeností osobnosti. Tyto cíle jdou očividně proti sobě.
Podle čerstvě zveřejněných údajů ministerstva ﬁnancí to ale byly cíle reálné. Odvody se loni zvýšily meziročně o 300 milionů korun. Přitom na automatech hráči prohráli o 3 miliardy méně. Lidé začali vyhledávat jiné, společensky podstatně
méně škodlivé a závislosti méně způsobující druhy hazardu: stírací losy, věcné
loterie, číselné hry.
Příčina toho, proč se Česko stalo eldorádem tvrdého hazardu a zemí s fatálním
množstvím závislých osob na hracích automatech, leží v době před asi 10 lety. Ministerstvo ﬁnancí tehdy začalo naprosto
nesystémově a v neudržitelném množství povolovat videoloterní terminály.
Obce sice měly tendenci svými vyhláškami trend rozmáhání desítek tisíc (fakticky nelimitovaných) automatů zarazit.
Ústavou zaručené právo obcí na samosprávu, tedy i na regulaci hazardu tohoto
typu na svém území, však tehdejší vedení ministerstva ignorovalo a videoloterní

INSPIRACE
Zdravá obec
se otevírá službě
Co všechno budou muset slabí v naší společnosti učinit, abychom si jich všimli? K účinné pomoci se musí spojit všichni lidé dobré vůle a příslušné instituce, v neposlední řadě i státní. „Rozevřít
okovy svévole“ (Izaiáš 58,6) – to je přímluvné slovo za právní stát, který je natolik moudrý, že sám sebe i své spoluobčany zavazuje zákonem. Zákonem, který by ovšem nebyl svazujícím břemenem,
nýbrž umožňoval co nejširší svobodu ke
konání dobrého. Jde o rovnováhu svobody a zákona. Jde o neúplatné svědectví pravdě a současně o vůli k toleranci.
Po tomto umění moudrosti, jež přináší
prosperitu všem, toužíme, jemu se chce-
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terminály, provozované v rozporu s vydanými obecními vyhláškami, nerušilo.
Nic na tom zpočátku neměnila ani rozhodnutí Ústavního soudu. I ta ministerstvo ﬁnancí ignorovalo.
Nejprve proto bylo třeba výrazným způsobem akcelerovat proces rušení automatů,
včetně videoloterních terminálů. V roce
2014 tak bylo z moci úřední ukončeno povolení k provozování více než 8000 automatů. Podobně tomu bylo i v roce 2015.
K červnu 2016 bylo od počátku roku 2014
zrušeno 17 247 přístrojů. Před dokončením je rušení více než 200 provozoven
v Praze, v nichž je přes 2000 zařízení. Následovat bude Ostrava a další obce.
Počet všech druhů automatů půjde nadále strmě dolů, avšak výnosy z daní naopak vzhůru. Nedávno vstoupila v účinnost novela loterního zákona, která prudce zvýšila sazbu loterního odvodu (u automatů z 20 na 28 %) a rovněž poplatek
za 1 automat z 55 na 80 Kč.
Zásadní obrat nastane v roce 2017. To nabude účinnosti komplex tří zákonů, regulujících hazard v České republice. Podle nového zákona o hazardních hrách
postupně zanikne přes tisíc provozoven
(hospody, benzinové pumpy), v nichž
mohly být provozovány automaty, fakticky mimo jakýkoliv dohled. Zaniknou rovněž tisíce malých heren a několik menších kasin. Výsledkem bude asi 25 % současného počtu provozoven. Na ně si pak
bude možno lépe posvítit.

me učit v celé ekumenické obci. Myslím tím naše země a jejich správu i vztahy mezi církvemi. Do naší vlasti máme
přijímat „utištěné“, „ty, kdo jsou bez přístřeší“. Zdravá obec se otevírá službě potřebným uvnitř i navenek. Na tom se měří
její úroveň. Nebýt netečný k vlastní krvi
i k těm, kdo u nás budou hledat útočiště a pomoc.
Prof. Jakub S. Trojan v promluvě
při ekumenické bohoslužbě za národ,
katedrála sv. Víta, 1. ledna 1993

Svoboda soudců
a státních zástupců
Soudci, státní zástupci a prokurátoři mají
být svobodní. Od čeho? Od nátlaku vlád.
Svobodní od soukromých institucí. A přirozeně: svobodní také od „struktur hří-

Stírací losy jsou podstatně
méně škodlivé než automaty.

Ani zde ale nebude možné zpřístupňovat
automaty lidem vyloučeným státem z hazardního hraní. Po plném náběhu zákona už nebude možné házet do automatů příspěvek v hmotné nouzi nebo peníze věřitelů v případě prohlášeného úpadku. Tímto a desítkami dalších nástrojů by
měl dlouhodobě poklesnout počet osob
na hazardu závislých na zlomek.
Zveřejněná čísla nejsou výsledkem, kterého chceme nakonec dosáhnout. Jasně
však ukazují na to, že se karta obrací a že
se cílů, kterým se před dvěma a půl lety
spousta lidí smála, dosáhnout dá a v příštích letech také dosáhne.
Ondřej Závodský
náměstek ministra ﬁnancí
pro majetek státu a hazard

chu“ – svobodní od organizovaného zločinu. Vím, že jste vystaveni nátlaku, vyhrůžkám… Být dnes soudcem, státním
zástupcem a prokurátorem znamená riskovat vlastní život! Odvaha těch, kdo
i přesto nadále svobodně vykonávají své
soudcovské poslání, si proto zasluhuje
uznání. Bez této svobody se státní soudní moc zkazí a plodí zkaženost.
Papež František
na mezinárodní konferenci soudců,
Vatikán, 4. 6. 2016

S TA L O S E V K R A J Í C H

„Stačí maličkost,
a je po všem“

■ 20. 5. / „Věřím, že můj krátký život
nebyl nadarmo. Měl jsem mnoho plánů,
ale stačí maličkost, a je po všem,“ napsal
večer před svou smrtí dvaatřicetiletý kněz
Jan Bula. A právě tyto věty citoval v den
64. výročí Bulovy popravy u jihlavského
památníku monstrprocesů 50. let historik
a lidovecký kandidát do Senátu Michal
Stehlík. V přednášce v aule VŠ polytechnické zdůraznil, že Státní bezpečnost vraždu
v Babicích využila jako záminku k rozpoutání teroru. Tak jako čtyři oběti z první
vlny poprav byl i Jan Bula popraven za to,
na čem se nemohl podílet, protože byl
uvězněn už dva měsíce předtím. Člen rady
Konfederace politických vězňů Karel Linhart připomněl, že současná KSČM vnímá
dodnes monstrprocesy jen jako malou deformaci na té „správné“ cestě k socialismu.
„Tato cesta je ale lemována alejí 248 šibenic a 1629 statků, z nichž byli vyhnáni tzv.
vesničtí boháči,“ řekl. Den Jana Buly ohraničila ranní smírčí pobožnost a posléze
mše svatá v Rokytnici nad Rokytnou, Bulově posledním a jediném kněžském působišti. Akci zorganizovali jihlavští lidovci
P. Piáček a J. Kalina, záštitu poskytli P. Bělobrádek, V. Kaňkovský a jihlavský primátor R. Chloupek.
Jan Mazanec

Přátelská nemocnice
Pardubický kraj řešil v uplynulých letech
ne úplně dobrou ekonomiku nemocnic.
Poté co se krizovou situaci podařilo zvládnout, uvědomili jsme si, že problémy,
které cítí pacienti, nespočívají tolik v oblasti odborné, jako spíš ve vzájemné komunikaci se zdravotnickým personálem
během obtížné životní situace, v nemocničním prostředí či v (ne)zohlednění duchovních potřeb. A tak jsem sestavil přípravný tým pro projekt, který jsme nazvali „Přátelská nemocnice“. Jeho mentorem
se stal přednosta Ústavu etiky 3. LF UK
Marek Orko Vácha.

Ve vedení společnosti tuto ideu přijali
velmi pozitivně, rozpracovali ji a dali se
do jejího uskutečňování. Někde nás čeká
dlouhá cesta. Přepracovaní lékaři, dlouhé
služby, přesčasy a mnohdy i tzv. syndrom
vyhoření. Ne všichni pacienti se také ke
zdravotníkům chovají hezky. Ono to prostě nechodí tak, že se od nového měsíce
na sebe budeme všichni usmívat a budeme na sebe milí.
Skupinu, která na projektu pracuje, vede
manažerka kvality Markéta Nemšovská.
Zabývá se firemní kulturou a vzájemnou
slušností, zlepšením vnitřního prostředí
nemocnic pro pacienty i zdravotníky, psychologickou pomocí a duchovní službou,
službami pro umírající pacienty a jejich
rodiny, využitím dobrovolníků a zlepšením služeb v areálech nemocnic.

Začalo se dobře, teď jde o to, aby se dobře
i pokračovalo a celá věc přinesla užitek
pacientům i zaměstnancům. Je známou
pravdou, že poptávka vyvolává nabídku.
Proto vás prosím: žádejte po své nemocnici, aby byla přátelská. Pomůže to nám
všem.
Roman Línek
vicehejtman Pardubického kraje,
Koalice pro Pardubický kraj (KDU-ČSL)

Jedinečné varhany
Celkem 609 lidí hlasovalo v anketě Kraje
Vysočina „Zlatá jeřabina“ pro restaurování varhan v Osové Bítýšce. Pro krajskou
cenu si pak jel dlouholetý starosta obce
Josef Mach (KDU-ČSL) s místním farářem
J. Jenišem. Obec opravu v celkové hodnotě 1,4 mil. Kč podpořila částkou 900 tisíc
korun. „Musím zastupitelům poděkovat
za velkorysost. Zároveň jim říkám, že
takto darované peníze se nám určitě oklikou vrátí. Už se to stalo třeba u velké dotace na sportoviště nebo čističku,“ říká
Josef Mach, který tuto obec vede přes 20
let. „Byl tu teď muzikant působící v mezinárodní porotě varhaníků. Říkal mi, že by
si na ně chtěl čtvrt hodiny zahrát. Po dvou
hodinách přišel nadšen a povídá: Pane
starosto, máte opravdu jedinečný nástroj,“ dodává starosta Osové Bítýšky.

66. výročí popravy
Stanislava Broje

Vřídlo na kolonádě
Karlovarský lidovecký radní Jan Klíma
podporuje opravu zdejší železobetonové
Vřídelní kolonády. Její statika je narušena a musí se najít nové řešení. „Bude se
nákladně opravovat? Nebo se postaví
nová? Nebo se snad vytvoří replika předválečné litinové kolonády slavných vídeňských architektů?“ ptá se Klíma. On sám
podporuje vypsání mezinárodní architektonické soutěže, aby se svými názory
mohla přihlásit ke slovu i širší veřejnost.
„Jako konzervativní politik chci, aby Vřídelní kolonáda nebyla důvodem k rozmíškám, ale místem k relaxaci a obdivu k zázrakům přírody. Podoba kolonády se měnila s trendy doby. Dejme tedy prostor
současnosti.“

■ 23. 5. / OV KDU-ČSL Rokycany uctil
památku 66. výročí popravy poslance ČSL
Stanislava Broje u jeho rodného domu ve
Volduchách 56. Piety se zúčastnil jeho
syn Jiří Broj s rodinou, dále pak poslanec
P. Kudela, krajská předsedkyně Plzeňského kraje I. Bartošová, předsedkyně Konfederace politických vězňů N. Kavalírová,
starosta Rokycan V. Kočí a místostarosta
T. Rada. O životě, důvodech i způsobu
jeho popravy promluvil J. Kalbáč, bývalý
senátor KDU-ČSL za okres Strakonice. Po
krátkých projevech zahrála kapela českou
hymnu a byly položeny věnce a květiny
k uctění památky našeho bratra Stanislava Broje.
Kr. Hovjacká
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Půjčte nám prosím své ploty
Obracíme se na Vás s prosbou: Půjčte nám své ploty!
Právě Vy, členové a sympatizanti KDU-ČSL, dáváte vědět
svému okolí, že se za značku KDU-ČSL nejenže nestydíte, ale naopak: Jste hrdí, že lidovci hájí Vaše zájmy –
zájmy Vašeho regionu. Jste hrdí na to, že podporujete
naše kandidáty a kandidátky do Senátu. Ozvěte se prosím našim kontaktním osobám – tajemníkům:
• PHA
• STČ
• JHČ
• PLZ
• KVA
• ÚST
• LIB
• HKR
• PCE
• VYS
• JHM
• OLM
• ZLN
• MSL

607 923 996
607 618 727
731 140 909
602 423 742
603 226 576
606 853 485
737 273 880
603 295 789
731 603 877
734 760 686
739 673 476
602 705 758
737 273 890
777 643 121

kt.praha@kdu.cz
kt.stredocesky@kdu.cz
kt.jihocesky@kdu.cz
kt.plzensky@kdu.cz
kt.karlovarsky@kdu.cz
kt.ustecky@kdu.cz
kt.liberecky@kdu.cz
kt.kralovehradecky@kdu.cz
kt.pardubicky@kdu.cz
kt.vysocina@kdu.cz
kt.jihomoravsky@kdu.cz
kt.olomoucky@kdu.cz
kt.zlinsky@kdu.cz
kt.moravskoslezsky@kdu.cz

NOVÝ HLAS
D O B R É Z P R ÁVY O K D U - Č S L
NOVÝ HLAS je moderní časopis, který podává široké spektrum informací z politického i kulturního života. Každý si v něm, myslím,
najde to, co je pro něj zajímavé a inspirativní. Proto by neměl chybět v žádné poštovní schránce.
Pavla Golasowská
poslankyně za Moravskoslezský kraj
Objednejte

Z DA R M AS na

Informace o naší činnosti v Parlamentu a vládě.
Komentáře. Zprávy z českých a moravských krajů od
SM
ještě dnes přes
lidoveckých
starostů a zastupitelů. Příloha Obzory pro
9
90
40
11
číslo 73
kkřesťanskou kulturu a konzervativní politiku. Impulsy
lidovecké mládeže, žen a seniorů. To vše, a ještě víc,
od lid
je zpravodaj KDU-ČSL Nový HLAS. Nemáte ho objednaný? Nevadí. Zašlete SMS
ve tvaru NH JMENO PRIJMENI ULICE CISLO MESTO PSC (vzor NH jana dvorakova
bylinkova 32 praha 7 170 00) na číslo 731 140 909 a my Nový HLAS začneme
doručovat na uvedenou adresu. Se stejnými údaji si ho můžete objednat i e-mailem
na adrese hlas@kdu.cz nebo na adrese Nový HLAS – redakce,
Palác Charitas, Karlovo nám. 5, 128 01 Praha 2.

NOVÝ HLAS VYCHÁZÍ V ROCE 2016 S LASKAVOU PODPOROU PANA VÁCLAVA KULHÁNKA

Nový HLAS • Zpravodaj KDU-ČSL • Vydává Nový HLAS, s.r.o. (jednatel Mgr. Pavel Hořava). Číslo dané do tisku 14. 6. 2016 připravil Pavel Mareš (šéfredaktor), spolupráce:
Markéta Knobová a Markéta Jelínková. • Typograﬁe: Josef Karhan • Adresa redakce: Karlovo nám. 5, Praha 2, 128 01, http://hlas.kdu.cz, e-mail: hlas@kdu.cz. Telefon: 226 205 309.
Vydavatel: Nový HLAS, s.r.o., Karlovo nám. 5, Praha 2, 128 01. Vytiskl Tisk Kvalitně, s. r. o., Sokolovská 971/193, 190 00 Praha 9. Registrační číslo: MK ČR E 6611. ISSN: 12 13 –7049

