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Ukrajinský velvyslanec
na sjezdu v Ostravě

V Ostravě jsme si zvolili
nové vedení KDU-ČSL

Ruská armáda očima
Martina Svárovského
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KOMUNÁLNÍ VOLBY – DŮLEŽITÉ INFORMACE!
„Pokud vám naše značka není lhostejná, tak – pokud jste to dosud
neudělali –, urychleně sestavte kandidátku KDU-ČSL nebo pomozte
na svět koaliční kandidátce s lidoveckou účastí. Právě tohle ukazuje,
jak vážně to kdo myslí s budováním značky KDU-ČSL. Byli jsme vždy
stranou starostů a komunálních politiků. To je naše devíza, kterou nám nikdo nesmí vzít. Tady se rozhoduje o naší budoucnosti!“
Marian Jurečka
předseda KDU-ČSL

TERMÍNY
Komunální volby se konají V PÁTEK 23. ZÁŘÍ 2022 od 14 do
22 hodin a V SOBOTU 24. ZÁŘÍ 2022 od 8 do 14 hodin.
■ 2. července / zveřejňuje se seznam a popis volebních obvodů
a počet zastupitelů
■ 19. ČERVENCE (16 hod) / konec lhůty pro podání kandidátních listin na úřadě

SENÁTNÍ VOLBY jsou dvoukolové a probíhají jen ve třetině
obvodů. Vyměňuje se vždy jen jedna třetina Senátu. 1. kolo senátních voleb se koná spolu s komunálními volbami 23. a 24. září.
2. kolo proběhne týden nato, 30. září a 1. října. Před 2. kolem
senátních voleb nepřicházejí do schránek volební lístky.
LETOS se komunální volby konají před Dnem české státnosti (sv.
Václav). Můžete tak o KDU-ČSL dát vědět už na letních výletech,
dovolených, setkáních, zábavách a jiných akcích. Jste-li organizátorem, spojte se se svým krajským manažerem KDU-ČSL:
pomůže vám radou, pozváním kandidáta do Senátu, představitele strany apod.
PŘILOŽÍTE PROSÍM RUKU K DÍLU? V kampani se hodí opravdu
každý člověk a každá ruka. Někdo může rozvážet materiály po
okolí, jiný ohlídat stánek s letáky. Spojte se s předsedou své místní
organizace. Každá účast se počítá. Kolikrát stačí jen se na chvíli
stavit, rozdávat volební předměty, občerstvení atp.

■ do 25. července / možnost doplňovat kandidáty na listiny,
příp. měnit jejich pořadí
■ 27. července – 1. srpna / lhůta na odstranění závad na kandidátních listinách
■ 6. srpna / vydá se rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na listině,
o registraci/odmítnutí kandidátek
■ NEJPOZDĚJI 24. SRPNA / na úřad se donesou seznamy členů
okrskových volebních komisí
■ do 21. 9. / kandidát se může vzdát kandidatury nebo být
odvolán zmocněncem

JAKÉ BUDOU VOLBY 2022
V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH nelze volit na voličský průkaz mimo místo svého trvalého bydliště. Volit tedy nemůžou
někteří nemocní, ti, kdo jsou v lázních nebo v zahraničí, vězni
atp. Naopak občané EU (s trvalým pobytem u nás) mohou volit
a dokonce i kandidovat ve volbách do zastupitelstva v místě
svého pobytu.

GRAFICKÝ MANUÁL
Nevíte si rady s graﬁkou, jednoduchým letáčkem? Spojte se s krajským manažerem KDU-ČSL, více na kdu.cz/regiony. A ještě
předtím se seznamte s novým graﬁckým manuálem: kdu.cz/onas/graﬁka

ČTĚTE NOVÝ HLAS – DOBRÉ ZPRÁVY O KDU-ČSL
✓
✓
✓

Milostivé léto, dostupné bydlení a školy v době uprchlické krize
Proﬁly kandidátů a kandidátek do Senátu
Komunální volby v Praze a velkých městech

Předvolební Nový HLAS, který přijde do schránek všem členům
a členkám KDU-ČSL, vychází na konci srpna 2022.

STAŇTE SE I VY ODBĚRATELI NOVÉHO HLASU!
e-mail: hlas@kdu.cz • sms: +420 731 694 622

SLOVO PŘEDSEDY

Neztrácejme naději, radost a víru v lepší svět
Milí čtenáři Nového Hlasu,
sestry a bratři, přátelé
lidovecké politiky!
Je před prázdninami, kdy si budeme
všichni moci odpočinout. Zanedlouho, už
23. září, nás ovšem čekají důležité volby.
Je před námi hodně práce, pojďme na to!

Obměněný tým předsednictva
Nejprve mi ale dovolte malé ohlédnutí.
Máme za sebou celý proces našich vnitrostranických voleb. Zvolili jste si nové,
obměněné či staronové vedení svých
místních, okresních a krajských organizací. Pomyslným vrcholem naší stranické demokracie byl dubnový sjezd v Ostravě. Sjezdoví delegáti mě znovu zvolili předsedou strany. Prvním místopředsedou strany se stal Jan Bartošek, místopředsedkyní Šárka Jelínková a dalšími
místopředsedy byli zvoleni Tom Philipp,
Petr Hladík a Lukáš Curylo. Pevně věřím,
že opět vytvoříme kompaktní a výkonný tým lidí, kteří budou táhnout za jeden
provaz. Chci poděkovat končícím místopředsedům, kteří pro stranu odvedli velký kus práce.

šování naší odbornosti. Koalice SPOLU
nebyla, není a nebude příčinou našich
skutečných či domnělých problémů.

Podávejme
komunální kandidátky

Jak posílit značku KDU-ČSL?
V poslední době se množí diskuse o preferencích jednotlivých stran koalice SPOLU. Někteří mediální analytici nám dokonce radí, aby se KDU-ČSL (i TOP 09)
začala více vymezovat vůči koalici SPOLU a klást větší důraz na svou vlastní
značku. Rezignovat na budování lidovecké značky se určitě nikdo z nás nechystá.
Ba naopak. Podle různých analýz mediálních výstupů je KDU-ČSL nadprůměrně viditelná. Vymezovat se vůči koalici
SPOLU by ale nikomu z nás nic nepřineslo. Jestli něco lidé opravdu nemají rádi,
je to rozhádanost a vyvolávání zbytečných konﬂiktů.
Jsem v KDU-ČSL od svých 18 let a jsem
pevně přesvědčen, že naše značka je stabilní. Nepotřebujeme se lacině vymezovat vůči svým koaličním partnerům a dostávat nálepku okopávače kotníků. Takovou politiku dělat nebudu. Všichni jsme
přesvědčeni, že KDU-ČSL má na víc. Cesta, jak toho dosáhnout, je ale pouze jedna. Vede přes vlastní zdokonalování, aktivitu, každodenní poctivou práci a zvy-

Mám pro nás všechny jednu radu. Pokud nám naše značka není lhostejná, pak
urychleně – pokud jste to tedy dosud neudělali –, sestavte kandidátku KDU-ČSL
nebo koaliční kandidátku s lidoveckou
účastí. Lhůta pro podání kandidátek na
registračních úřadech končí 19. července
2022. Zde se pozná, jak vážně to s budováním značky myslíme.
KDU-ČSL byla vždy stranou starostů
a komunálních politiků. To je naše devíza, kterou nám nikdo nesmí vzít. Tady
se rozhoduje o naší budoucnosti. I díky
tomu jsme se po roce 2010 dokázali vrátit zpátky do Poslanecké sněmovny. Bez
komunálu není úspěšné budoucnosti
KDU-ČSL!

Jsme na straně rodin
proti drahotě
Další zkouškou, kterou procházíme a která bude rozhodovat o naší budoucnosti,
je otázka zdražování našeho každodenního života. Vyšší ceny zboží, potravin
nebo služeb se negativně promítají do

naší životní úrovně. Z pozice vlády musíme vyvažovat dvě misky – ovšem stejné
váhy. Na jedné straně ﬁnančně pomáhat
a kompenzovat, na straně druhé nedovolit další velké zadlužování státu. Zadlužovat se nelze donekonečna. Minulá vláda bohužel rozhazovala všem bez ohledu na to, zda to skutečně potřebují nebo
ne. Naše politika je jednoznačná. Budeme pomáhat vždy nejvíce a nejdříve těm
nejzranitelnějším.
Situace, hlavně v energetice, si ale bude
vyžadovat systémové změny. Konkrétní
dávky tu tolik nepomohou. Vláda pracuje na vytvoření speciálních energetických
tarifů pro plyn a elektřinu. Pomocí nich
by stát zastropoval ceny energií pro určitý objem spotřeby. Rozdíl mezi zastropovanými cenami a tržními cenami by pak
stát kompenzoval dodavatelům energií. Tyto tarify by byly určené pro většinu
obyvatelstva.
Vážení členové a přátelé KDU-ČSL!
I přes všechny obtíže, kterými si naše
společnost prochází, neztrácejme naději,
radost a víru v lepší svět.
Hezké a poklidné léto, odpočinek a občerstvení Vašich sil ve společnosti Vašich
blízkých a přátel i mnoho osobní pohody
Vám přeje
Marian Jurečka
předseda KDU-ČSL
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Z REDAKČNÍHO STOLU

„Někde mezi“
Lidovecká nálada před komunálními
a senátními volbami 2022 je „někde mezi“.
Zopakujeme famozní výsledek z roku 2016?
Nebo získáme jen dva, tři senátorské mandáty? Posílíme své pozice ve velkých městech? Nebo se díky malým obcím popereme
jen o slušný výsledek mezi stranami? Debatuje
se o spojenectví v koalici SPOLU. Průzkumy říkají, že ODS posiluje, zatímco KDU-ČSL a TOP 09 stagnují. Co s tím? Nemáme
jinou jistotu než jistotu vlastní práce a aktivity, spolu se zdravou
skepsí, o níž uvnitř HLASu mluví Petr Pithart. Sjezd v Ostravě
byl klidný. Proměňme během příprav na komunální volby náš
klid v sílu. V sílu, jíž nejsou jedno problémy našich sousedů. Lidé
za námi půjdou, když jim dokážeme, že jsme silní a schopní.

Pavel Mareš, šéfredaktor

7. ročník Volební
akademie žen
Jaké je organizovat volební kampaň? Pracovat v týmu? Nebo mluvit na kameru? To už si vyzkoušelo přes 120 absolventek Volební
akademie žen (VAŽ). Pod vedením zkušených lektorů mohou
zájemkyně, členky a příznivkyně KDU-ČSL, absolvovat třídenní
tréninkový program zaměřený na politický marketing, sociální sítě,
veřejné vystupování a mediální komunikaci. VAŽ zahrnuje intenzivní vzdělávání, týmovou práci, společenský program i osobní
volno v krásných prostorách Kláštera Želiv. Úspěšné absolventky
dostávají certiﬁkát. VAŽ je ideální přípravou na komunální volby
nebo jakoukoli další veřejnou činnost. Už 7. ročník VAŽ se koná
1.–3. července 2022 v Klášteře Želiv. Milé zájemkyně, přihlášky
posílejte do 24. 6. na mail: info@melabykandidovat.cz; více informací na www.melabykandidovat.cz. Akci pořádá Evropská akademie pro demokracii a senátorka Miluše Horská s laskavou podporou Nadace Hannse Seidla.
Václav Pláteník
(O krocích ve prospěch žen a rodin píšeme na str. 6)

Koncepční práce ML
Lidovci jsou v rámci české politiky lídry práce
s mladými. Díky dlouhodobé koncepční práci
se můžou chlubit největší mládežnickou politickou organizací
v Česku. Mladí lidovci si jako hlavní cíl kladou přípravu mladých
lidí na praktický život. A nemusí jít jen o politiku. KDU-ČSL potřebuje lidi v různých profesích – v byznysu, nezisku i veřejném sektoru. Mladí lidovci proto zájemcům nabízejí příležitosti k osobnímu rozvoji. Jedno takové školení proběhlo i během posledního
dubnového víkendu v Praze. Ve spolupráci s bavorskou nadací
Hanns-Seidel-Stiftung se zde konal kurz s profesionálním školitelem manažerů Vlastimilem Pechou. Školení pro 15 účastníků
se zaměřilo na tzv. soft skills, tedy na rétoriku, veřejné vystupování, vedení debaty a společenské chování. „Pozvolna pomáháme
mladým lidem dozrávat ve velké osobnosti, které budou připraveny hájit žluté lidovecké barvy,“ říká Radovan Gaudyn, bývalý
předseda Mladých lidovců.
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Jeho nástupkyní v čele ML se v sobotu 8. dubna v Ústí nad Labem
stala Helena Martinková. Helena byla po tři roky 1. místopředsedkyní; na tomto postu ji vystřídal Patrik Cibere. Zahraničním
vztahům se v předsednictvu bude věnovat Vít Mikušek, novými
místopředsedy jsou Marcela Jelínková a Matěj Kos. „Náš sjezd
se konal v kraji, který je pro naši mateřskou stranu misijním.
Poprvé v historii spolku byla součástí programu ekumenická
bohoslužba. Naše jednání navštívili zástupci KDU-ČSL, partnerských nadací i zástupci zahraničních mládežnických organizací ze
Slovenska, Německa a Rakouska. Videopozdrav zaslal Oleksandr
Afanasjev, zahraniční tajemník ukrajinské mládežnické organizace Batkivshchyna moloda,“ shrnuje dění na sjezdu Mladých
lidovců jeho nová předsedkyně Helena Martinková.
(red)
(Komentář Heleny Martinkové čtěte v Obzorech na str. IV.)

Všichni jsme na jedné lodi
Ve chvíli, kdy zde pohodlně sedíme, na Ukrajině
umírají lidé. Je čas si připomenout prorocká slova
papeže Františka ze začátku pandemie roku
2020: „Všichni jsme na jedné lodi.“ Stejně jako
v kritické situaci Covidu 19 se i dnes ukazuje
síla soudržnosti a solidarity. Před dvěma lety jsme se zastavili,
abychom ochránili lidské zdraví a životy. Do 9 měsíců jsme měli
k dispozici účinnou vakcínu za přijatelné ceny. Letos čerpáme
z Fondu obnovy EU 172 miliard Kč na investice, spojené s pomocí
pro ukrajinské uprchlíky. Česko je na evropské úrovni konečně
vnímáno jako důvěryhodný partner.
Jaká by měla být naše reakce na válku? Byla jsem v šoku z bezzubých reakcí Západu. Tím spíš jsem hrdá na naši vládu a věřím, že
české předsednictví bude aktivnější než francouzské a k Putinově
agresi se postaví čelem. Je dobře, že naše vláda nečeká a přichází s konkrétními návrhy. Je to znát i na jednáních zemědělského výboru, kde jsme prosadili prioritu potravinové soběstačnosti. Ukrajina je obilnicí světa, a když letos nedodá pšenici a ječmen, miliony lidí v Africe budou hladovět. Ukrajinští zemědělci
se snaží zasít, ale čelí neustálým útokům. Ukrajinská uprchlická
krize ukázala, že jsme solidární a schopný národ. Podpora a integrace ukrajinských dětí a studentů v českých školách je vzorem
pro jiné země.
My křesťanští demokraté máme jasný úkol. Nesmíme opustit ty,
kteří volají o pomoc, ty nejzranitelnější, a nesmíme kolaborovat
s diktátorem. Ukrajina podepsala vstup do EU vlastní krví a my ji
nesmíme zklamat. Přeji vedení KDU-ČSL po tomto sjezdu dobrý
vítr do plachet a statečnou posádku. Čekají nás nelehké časy. Ať
Bůh žehná nám i Ukrajině.
Z projevu Michaely Šojdrové na sjezdu KDU-ČSL v Ostravě.
(Vystoupení velvyslance Ukrajiny Jevhena Perebyjnise čtěte na str. 16)

Ještě na téma Ukrajina
Jarní výjezd do Uherského Brodu absolvovali na pozvání Patrika
Kunčara senátoři z Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Senátoři navštívili pět podniků, zabývajících se výzkumem, výrobou a servisem v oblasti výzbroje, obrany a komunikační techniky (Česká zbrojovka, Mesit, Ray Service, Zeveta
Bojkovice, Vojenský technický ústav ve Slavičíně). Nechyběla
ani návštěva muničních skladů ve Vrběticích. – Na okresní konferenci KDU-ČSL v Domažlicích se vybralo 7350 Kč pro ukrajinské uprchlíky. Částka byla poukázána na účet „SOS Ukrajina“
organizace Člověk v tísni.
(red)

RUBRIKA

POMÁHÁME V TĚŽKÉ DOBĚ

Naše vláda lidem pomáhá
KOMENTÁŘ VICEPREMIÉRA JUREČKY
K VLÁDNÍ POMOCI A UPRCHLICKÉ KRIZI

Sociální opatření
Nenecháme nikoho na holičkách, především nejzranitelnější skupiny, tedy rodiny
s dětmi. Jednorázový příspěvek 5000 Kč
na dítě je mimořádnou a neplošnou kompenzací (je zastropován hrubým příjmem
rodičů do 1 mil. Kč ročně). Vyplatíme ho
v létě. S odbory diskutujeme o rozumném zvýšení platů ve veřejné sféře a zvýšení minimální mzdy. Nesmíme přitom dál
zbytečně zadlužovat republiku a i ekonomika to musí zvládnout. Od září také letos
už potřetí zvýšíme důchody – v průměru
o dalších 700 Kč. Za celý rok se tak penze
zvýší průměrně o 2500 Kč, nejvíce v dějinách Česka.

způsoby tlačíme proti dalšímu růstu cen
energií. Změny nelze uskutečnit hned.
Nemáme okamžitou náhradu za ruský
plyn, na všem se musíme dohodnout se
sousedními zeměmi.

Uprchlická krize
Skoro 59 tisíc ukrajinských uprchlíků
(hlavně žen) už u nás pracuje. Jsme
v tom nejlepší ze zemí střední a východní
Evropy. Při velmi nízké nezaměstnanosti
to výrazně pomáhá pracovnímu trhu. Stát
z toho má navíc odvody. Naším hlavním
motivem je snaha pomoci lidem v nouzi.
Sekundárním důsledkem migrační vlny
je i nezanedbatelný hospodářský přínos
pro naši zemi.

Energetická krize

Modernizace země

Naše vláda a státní správa dělá maximum, abychom měli v Česku dostatek
plynu i příští zimu a aby dopady rostoucích cen elektřiny a dalších energií byly
na občany co nejmenší. Připravuje se
tzv. dostupný tarif, který domácnostem
a energeticky náročným ﬁrmám (sklárny,
pekárny aj.) bude nejpozději od podzimu
garantovat při běžné spotřebě cenově přijatelné náklady na elektřinu, plyn a teplo.
Pracujeme na posílení role státu v energetice a diverziﬁkaci dosavadní závislosti
na surovinách z Ruska. Zároveň různými

Připravujeme zemi na budoucí časy.
Na MPSV digitalizujeme, jak jen to jde.
Ministerstvo životního prostředí spravuje 400 miliard Kč z evropských fondů
a Modernizačního fondu. Určené jsou na
modernizaci našeho teplárenství, zvyšování energetické úspornosti a ekologické
šetrnosti českých domácností. Je to obrovská příležitost modernizovat a posunout
Česko dále od Ruska směrem na západ.
Marian Jurečka
místopředseda vlády,
ministr práce a sociálních věcí

Milostivé léto 2
Naše první lidovecké Milostivé léto bylo
nadmíru úspěšné. Desítky tisíc dlužníků se
zbavily exekučních pastí. Jen Všeobecné
zdravotní pojišťovně se na jistinách vrátilo jednorázově přes 200 milionů Kč.
Pražskému Dopravnímu podniku pak
14,5 mil. Odpuštěné úroky či penále jdou
do stovek milionů. Milostivé léto tedy má
smysl pro dlužníky i věřitele. Protože ho
v 1. vlně provázely nejasnosti a také přicházející energetická krize, rozhodli jsme se
Děti si zaslouží
s podporou premiéra Fialy a ministra spranadějeplnou budoucnost.
vedlnosti Blažka dát dlužníkům ještě jednu
šanci. Ještě do prázdnin bude schválena
novela otevírající cestu k „babímu Milostivému létu“ (od září do konce listopadu). Pokud
o někom ve svém okolí víte, dejte mu vědět už teď. Ta podaná ruka za to stojí.
Marek Výborný, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL
a Podvýboru pro problematiku exekucí a insolvencí PSP ČR

Vládní pomoc
proti drahotě
destnikprotidrahote.cz
Symbolem vládní pomoci proti zdražování je deštník. Deštník nezpůsobí,
aby zase svítilo slunce, ale může ochránit před rapidním zhoršením životní
a sociální situace mnoha lidí s nízkými a středními příjmy. Obrovský nárůst
cen je do značné míry způsoben dvěma
věcmi: 1) tím, jak předchozí vláda rozhazovala všechno všem; 2) ruským útokem na Ukrajinu, který otřásl světovými
cenami plynu, ropy a elektřiny. Vláda
ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů
proto schválila řadu cílených opatření,
jež lidem pomůžou zdražování zvládnout. V úhrnu jde o téměř 100 miliard
Kč navíc. Vláda rozdělila pomoc do
6 oblastí: pro rodiny s dětmi; pro seniory; pro bydlení; pro pohonné hmoty;
pro podnikatele a ﬁrmy; pro nejzranitelnější skupiny obyvatel. Vybíráme nejdůležitější položky:

10 miliard
na jednorázovou podporu rodin
s dětmi („Jurečkova 5000-ovka“)

47 miliard
na zvýšení důchodů jen v lednu
a v červnu

4,2 miliardy
na snížení spotřební daně
na pohonné hmoty
od června do září

12 miliard
na vyšší slevu na poplatníka
pro rok 2022

7 miliard
na další podporu dětských skupin

4 miliardy
na zrušení silniční daně
pro vozidla do 12 tun

2 miliardy
na zvýšení životního
a existenčního minima

2,5 miliardy
na zvýšení příspěvku na bydlení
(kvůli drahým energiím)
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LIDOVECKÉ POLITIČKY

Redefinice znásilnění – nazrál čas?
V Senátu (v souvislosti s projednáváním směrnice EU o potírání násilí vůči ženám)
i jinde probíhá diskuse o redeﬁnici znásilnění a přístupu státních orgánů k tomuto
problému. Účastní se jí i tři lidovecké zákonodárkyně: senátorky Šárka Jelínková
a Jitka Seitlová a poslankyně Marie Jílková.

Místopředsedkyně KDU-ČSL Šárka Jelínková připomněla v Senátu, že násilí
páchané na ženách má speciﬁcké znaky:
„Nese s sebou zvýšené riziko depresí, posttraumatických poruch, úzkostí, alkoholických a drogových závislostí i sklony k sebevraždám. Tyto oběti vyžadují naše rychlé
jednání a zvláštní podporu.“ Jelínková
citovala také průzkumy, podle nichž
potřeba náležitého respektu k obětem
domácího násilí stojí u mladých výše než
problémy životního prostředí.
„Česko má právní deﬁnici znásilnění založenou na překonání odporu,“ říká Marie
Jílková a domnívá se, že nazrál čas to změnit. Dnes, aby bylo znásilnění před soudem
prokázáno, musí oběť dát nesouhlas explicitně najevo. Právo tedy nepokrývá případy, kdy je oběť v šoku a tzv. „zamrzne“.
Podle nové deﬁnice by mělo být jasné, že
sex bez souhlasu je znásilnění. Aby nebylo

Při osvětě veřejnosti je třeba zdůrazňovat prevenci domácího násilí. Nezbytné
je školit soudce a policisty, aby nedocházelo k sekundární viktimizaci obětí.
Podle Seitlové se v některých okresech žel
nepoužívá vykázání násilníka ze společné
domácnosti, jež má zabránit přiblížení se
násilníka k oběti a zajistit oběti pocit bezpečí. Jinak loni bylo tohoto instrumentu
využito ve více než 1000 případech.
Důležitý problém budeme v Novém HLASe
sledovat i nadále.
Pavel Mareš

Nejen pětitisícovka

Sociální podnikání

Důležité věci někdy zapadnou a to je škoda! Mimořádný příspěvek 5000 Kč za
každé dítě do 18 let vyvolal velkou diskusi. Vláda
ale projednává i tři další,
mnohem důležitější opatření, která se do
médií bohužel moc nedostala. Jde tu přitom o dlouhodobou a systémovou pomoc.
Chceme ulehčit rodičům, pečujícím osobám
a seniorům. Pomoc nemá podobu jednorázové dávky. Snižujeme regulaci a odvody.
• Podpora zkrácených úvazků – Někdy
není jednoduché sladit rodinný a pracovní život. Jindy by starší lidé rádi pokračovali ve své práci, ale už nemají tolik sil
jako dřív. Díky zkráceným úvazkům si lidé
udrží kontakt se svým zaměstnáním a zároveň budou mít i prostor věnovat se rodině,
osobám, o které pečují, nebo odpočinku.
Zaměstnavatelům, kteří nabídnou zkrácené
úvazky, chceme dát slevu 5 % na odvodech
pojistného. Tato podpora platí pro rodiče
dětí do 6 let, pro osoby pečující, osoby se
zdravotním postižením a všechny nad 60 let.
• Větší ﬂexibilita „rodičáku“ – Chceme
zvýšit maximální částku čerpání rodičovského příspěvku pro rodiče s nízkým

Sociální ekonomice a sociálnímu podnikání dnes u nás
rozumí málokdo, přitom by
nám mohly hodně pomoci.
Česká republika si zasluhuje
vhodný politický a právní
rámec, jenž by usnadnil rozvoj sociálních
podniků (včetně daňových pobídek a státní
podpory). Sociální podnikání není založeno
na kapitálu, ale na participativní demokracii. Cílem sociální ekonomiky není zisk, ale
vzájemná solidarita a začleňování znevýhodněných osob do společnosti (lidí s postižením, dlouhodobě nezaměstnaných, ve
vyšším věku, bez vzdělání či s trestní minulostí). V současnosti v ČR pracuje s těmito
lidmi 174 sociálních podniků s 300 provozovnami v republice. Na chráněném trhu
práce je celkem 3500 společností. Jedním
z dobrých příkladů je pardubický sociální
podnik Léthó, jehož zaměstnanci bývají většinou absolventi školy Svítání, kterou vedu.
Doufám, že vláda brzy předloží zákon o sociálním podnikání. Nabízím svou pomoc i zkušenosti.
Miluše Horská
senátorka, předsedkyně
Výboru pro sociální politiku
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otázkou, jestli osoba řekla NE, ale jestli
s tím, co se děje, souhlasí.
Podle místopředsedkyně Senátu Jitky
Seitlové se obětí domácího násilí stalo
23 % žen, ale jen nepatrná část tuto zkušenost nahlásila. „Domácí násilí zasahuje
do nejintimnějších oblastí života, kde lidé
čekají bezpečí, a může jejich život velmi
negativně ovlivnit psychicky i fyzicky,“
říká Seitlová, která popisuje slabá místa
v našem systému ochrany a pomoci obětem domácího násilí. Je třeba především
konkrétní deﬁnice domácího násilí, vzdělávání soudců, policie a dalších složek, jež
se s oběťmi denně setkávají, a také osvěta
veřejnosti. „Lidé, kteří s oběťmi přijdou do
kontaktu jako první, zdravotníci či policisté, často nevědí, jaký postoj k poškozené
zaujmout. Ta je ve špatném psychickém
stavu, čeká ochranu a podporu a komunikace s ní není snadná,“ říká senátorka.

příjmem. Rodičovský příspěvek bude ﬂexibilnější: lze ho teď čerpat ve větší výši
a rychleji i v případě, že rodiče mají nízký
příjem. Maximální částku bychom navýšili o 3 tisíce na měsíc: z 10 000 na 13 000
Kč. Rodičovský příspěvek by mohli čerpat
také prarodiče.
• Dětské skupiny – Kam s dítětem, když
si rychleji vyčerpáte rodičovský příspěvek,
ale budou chybět místa ve školkách? Běží
dva dotační tituly: jeden na zřízení nových
dětských skupin, druhý na jejich provoz.
Marie Jílková, poslankyně,
předsedkyně Stálé komise
pro rodinu a rovné příležitosti

ENERGETIKA A ZEMĚDĚLSTVÍ

Nová zelená úsporám Light. Až pro 12 000 lidí
Ministryně životního prostředí Anna
Hubáčková a ministr práce a sociálních
věcí Marian Jurečka představili v dubnu
novinky, které pomůžou občanům při
řešení energetické krize. Jde o podporu ve výši až 95 % nákladů pro nízkopříjmové domácnosti v rámci kotlíkových dotací a o Novou zelenou úsporám Light (NZÚ light).

Musíme také hledat úspory, snižující
množství paliva, které spotřebujeme.
Cestou podpory OZE a úspor energie jdou
i návrhy našich ministrů. Realizace některých opatření je ale i s využitím dotací
(výměna kotlů, instalace fotovoltaiky)
ﬁnančně náročná. Z dotací se dá pokrýt
hodně, i tak je ale třeba do opatření investovat část vlastních prostředků. Pro mnoho
domácností je to nemožné: nemají dostatek
úspor. Možností, jak tento problém řešit, je
až 95% podpora pro nízkopříjmové domácnosti na pořízení tepelného čerpadla nebo
kotle na biomasu (i zálohově).

Kotle na biomasu,
tepelná čerpadla

S nárůstem cen energií se potýkáme od
loňského roku. Obnova ekonomiky po
covidu, extrémní projevy počasí v některých oblastech světa i geopolitický vývoj
vedl k výraznému nárůstu cen plynu, což
se propsalo i do ceny energií. Situaci zhoršila ruská invaze na Ukrajinu. Ta přinesla
otázku: Odkud budeme odebírat suroviny? Na tuto situaci lze reagovat nejen
hledáním nových zdrojů fosilních paliv, ale
i zaváděním obnovitelných zdrojů energie (OZE).

540 milionů navíc
pro zemědělce
■ 18. 5. / Vláda na návrh
ministra zemědělství
Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL)
schválila dodatečnou podporu pro zemědělce čelící
krizové situaci ve výši 540
milionů Kč. I na agrosektor dopadají zvyšující se ceny energií, krmiv a pohonných
hmot. Spolu s 540 miliony vyplatí ministerstvo zemědělství i 270 milionů Kč od
EU, které Česko dostalo už na konci března
jako mimořádné podpůrné opatření pro
nejvíce ohrožená zemědělská odvětví.
A která to jsou? Jde zejména o producenty vepřového a drůbežího masa, mléka,

Nejprve se vytipovalo zhruba 12 000 osob,
které by na takto velkou podporu dosáhli.
Jde o domácnosti, kde byl v roce 2020 průměrný měsíční příjem 14 242 Kč na osobu
(u nezletilých a studentů do 26 let se příjem považuje za nulový). Domácnosti těch,
kdo pobírají starobní či invalidní důchod 3.
stupně, žádné příjmy dokazovat nemusí
a považují se za způsobilé k získání dotace
automaticky. Maximální výše dotace v případě kotle na biomasu je 130 000 Kč,
u tepelného čerpadla 180 000 Kč. Celkem
je na tento dotační program vyhrazeno 5,5
miliard Kč z evropských fondů. Konkrétní
výzvy vypisují kraje. Lidé si můžou dotaci
na výměnu kotle nechat proplatit i zpětně
– pokud výměna proběhla po 1. 1. 2021.
Poslední termín pro podání žádosti je ve
většině krajů 30. 8. 2022.

jablek a brambor. „Mimořádná pomoc
od EU se mohla z vlastních zdrojů navýšit o 200 %, tedy o 540 milionů Kč. Tyto
peníze pomůžou zemědělcům nejvíce
zasaženým narušením trhu. Je to důležité,
protože se podílejí na zajištění potravin
pro naše obyvatele,“ uvedl ministr Nekula.
(red; mze)

Aby se v jídelnách
tolik neplýtvalo
Ročně se ve školách vyhodí až 48 000 tun
jídla za 2 až 3 miliardy (6 milionů porcí).
Děti mají nárok na vyvážené jídlo z kvalitních surovin. 2/3 rodičů se domnívají,
že v nabídce školních jídelen by se měly
více objevovat rostlinná a bezmasá jídla.

Nová zelená úsporám Light
Druhým opatřením je NZÚ Light, která se
spustí během léta. Reaguje na problémy na
stavebním trhu. Je totiž obrovský problém
sehnat dostatek materiálu a ﬁrmu na rozsáhlejší úpravy, snižující spotřebu energie.
Jde o doplňkový program ke standardní
NZÚ a pomůže majitelům rodinných domů.
Lze z něj ﬁnancovat menší stavební úpravy:
samostatné zateplení stropů pod půdou
a střech, zateplení obvodových stěn a podlah nebo výměnu oken a dveří. Výhodou je
nízká administrativní náročnost. Zájemce
vyplní jednoduchý formulář a dodá minimum podkladů. Žádost zvládne vyplnit
každý. Podrobné podmínky určí Státní fond
pro životní prostředí.

Svépomocí
Na úpravy v rámci žádosti nebude třeba
odborná ﬁrma. Díky dotaci bude možné
pořídit si jen materiál a realizaci zajistit svépomocí. Využití NZÚ Light navíc neblokuje
čerpání dalších peněz. Na 1. fázi NZÚ Light
je vyhrazena 1 miliarda korun. Předpokládá
se kolem 15 000 žádostí, tedy asi 70 000
Kč na jednu realizaci. Oba programy jsou
nastaveny tak, aby se stihly realizovat pokud
možno letos. Snížíme tak svou závislost na
fosilních palivech z Ruska a zároveň odlehčíme našemu životnímu prostředí.
Anna Hubáčková, ministryně životního
prostředí (za KDU-ČSL)
Petr Hladík, místopředseda KDU-ČSL
pro životní prostředí

4/5 jsou ochotny připlatit
za kvalitní a pestré suroviny. Finanční limit pro
nákup potravin ve školních
jídelnách se přitom nezvýšil
od roku 2011. Je čas s tím
něco dělat. Děti tráví ve škole velkou část
dne, utvářejí se tu jejich životní návyky.
Umožněme jim na školních zahradách
pěstovat vlastní bylinky, ovoce a zeleninu.
Exkurzemi do místních farem a potravinářských provozů zase poznají, že jídlo
neroste v supermarketech. Děti by se tak
mohly odnaučit s jídlem plýtvat a rodiče
by si lépe uvědomili, že zdraví jejich ratolestí začíná na talíři.
Karel Smetana
poslanec, místopředseda
zemědělského výboru PSP ČR
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NAŠI ZÁKONODÁRCI

Rychlejší
a přívětivější
stavební řízení
Ve Sněmovně se kolem stavebního
zákona vyrojila řada mýtů, které šíří
současná opozice. Jaká je skutečnost?
1. Dnes platí stavební zákon schválený v roce 2021 koalicí ANO, KSČM
a SPD. Obce a města by podle něj přišly o všechny stavební úřady! Stavební
řízení by řídil stát, k čemuž by sloužilo
pouze 14 krajských stavebních úřadů.
My od začátku tvrdíme, že stavební
zákon opravíme.
2. Schválili jsme částečný odklad účinnosti stavebního zákona – o rok, do
července 2024. Tak získáme čas a současně zabráníme zbytečnému budování
stavebního „megaúřadu“. Jinak by od
léta 2023 hrozil naprostý kolaps stavebního řízení.
3. Nerušíme a neměníme vše. Mnohé
pozitivní změny zachováváme, např.
povinnost úřadů rozhodovat ve stanovené lhůtě, jinak bude mlčení považováno za souhlas. Nebo vznik specializovaných stavebních úřadů, které budou
povolovat velké infrastrukturní stavby
(silnice, železnice apod.).
4. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje obsáhlou novelu. Nejvíc se diskutuje o redukci stavebních úřadů
– bolestné téma pro každého starostu. Od počátku o tom jednáme i se
Svazem měst a obcí a Sdružením místních samospráv. Od počátku je také
shoda na tom, že pro urychlení stavebního řízení potřebujeme jeho digitalizaci. Musí vzniknout portál stavebníka, díky kterému se dostaneme ke
kýženému výsledku: stavebník nebude
muset obíhat úřady a shánět razítka.
Bez toho nebude celý systém fungovat.
S ohledem na digitalizaci, funkčnost

N O V Ý H LA S • Č E R V E N 2 0 2 2

8

a zastupitelnost úředníků by mělo dojít
k částečné, ne však úplné redukci stavebních úřadů (jeden či dva lidé na úřadě
nestačí). Shodli jsme se na kritériích:
a) dostupnost, b) počet obyvatel na daném
území, c) počet úkonů stavebního úřadu,
d) počet zaměstnanců. Počítáme, že
zachováno by bylo asi 60 % úřadů, které
dnes slouží 85 % obyvatel.
Systém stavebního řízení, který chceme,
má být blízký občanovi. Má být digitální,
jednoduchý, rychlý a transparentní. Má-li
být moderní, nemůže zůstat v současné
podobě. Věřím, že se nám to podaří. Vy,
kteří kandidujete do zastupitelstev, využijte tyto argumenty i během předvolební
kampaně. Jsme na jedné lodi.
Marek Výborný
předseda Poslaneckého
klubu KDU-ČSL

Pro lepší
zdravotnictví
v regionech
Hned dva lidovečtí zákonodárci z Vysočiny, Vít
Kaňkovský a Josef Klement, se zabývají zachováním dostupné a kvalitní zdravotní péče
v regionech, tedy mimo
krajská a okresní města.
„Přes veškeré mediální triky reklamních
poradců Andreje Babiše o stále kvalitnějším českém zdravotnictví se během posledních pěti let výrazně prohloubila propast
mezi zdravotní péčí ve velkých městech
na jedné a ve venkovských regionech na
druhé straně. Kritický nedostatek stomatologů, dětských praktiků, problémy se zdravotním personálem v krajských nemocnicích znamenají pro pacienta z venkova
jediné: horší dostupnost zdravotní péče.
Dojíždění za některými typy plánované
zdravotní péče je ještě odůvodnitelné, ale
nedostupná akutní péče už ne. Před vládou a před KDU-ČSL stojí ve zdravotnictví dva zásadní úkoly: stabilní a předvídatelné ﬁnancování zdravotní péče a personální posílení, abychom v krátké době
posílili regionální zdravotnictví. Co by
mohlo zdravotníky přimět odejít z větších
měst pracovat do regionů? Nejen peníze,
ale i dostupné bydlení, dosažitelná práce
pro partnery zdravotníků apod. Důležité
to je kvůli péči o lidi v starším věku a se

zdravotním handicapem, kteří tráví
dlouhý čas v lůžkovém zdravotnickém
zařízení, i když by jim často stačila domácí
péče. Jde o citlivou otázku zdravotně sociálního pomezí. Nedůstojný pingpong mezi
zařízeními akutního a následného typu
by přestal, kdybychom uměli rodinám ve
větší míře nabídnout v péči o jejich blízkého komplexní podporu: ambulantní
zdravotní služby, včetně návštěvní služby
lékaře přímo v bydlišti pacienta, a dostatečnou kapacitu a rozsah sociálních služeb, včetně odlehčovacích služeb a stacionářů. Jsem rád, že předseda Marian
Jurečka v této věci aktivně komunikuje
s ministrem zdravotnictví Válkem,“ říká
poslanec Vít Kaňkovský.
Obdobné téma řeší i žďárský lidovecký
senátor Josef Klement. Členové KDU-ČSL
s ním mluví o zavřených ordinacích, lékařích odcházejících do důchodu, které nikdo
nenahradí atd. „Povinností státu je co nejrychleji uvést do praxe účinná opatření.
Neodradit mladé lékaře a lékařky zbytečnou byrokracií. Upravit počet a termíny
přidělování rezidenčních míst. Motivovat
studenty středních škol k zájmu o lékařské obory. Na stránkách hippocrates.cz
najdete mj. seznam volných ordinací i požadavky a beneﬁty jednotlivých žďárských
obcí. Lékaře prostě chtějí všude,“ uzavírá
Klement.

Pro zdravá
dětská srdíčka
Zdravotníci v porodnicích
můžou od roku 2022 provádět zdarma na žádost
rodičů screening novorozenců. Jsou tak schopní
odhalit nebezpečnou spinální svalovou atroﬁi, jež je léčitelná
pouze při včasném odhalení. V olomoucké
porodnici navíc u dětí dělají i speciální
vyšetření případné vrozené srdeční vady.
Senátor Lumír Kantor usiluje o jeho zavedení do dalších nemocnic v Česku.
Screening ukazuje prokrvení končetin. Díky tomu lze zjistit, jestli spojka
v srdíčku, která je před narozením, se při
narození přirozeně zavře. V olomoucké
fakultní nemocnici screening provádějí
několik let. Do projektu se zapojili zdravotníci v celkem devíti porodnicích a zmapovali tak asi 20 tisíc novorozenců. Srdeční
vadu odhalili u dvou z nich a mohli včas
zasáhnout. Dobrý podklad pro rozšíření
na další místa.
(red)

L I D O V C I V RTUEBRRÉI N
KU
A

Český den proti rakovině: poslanci KDU-ČSL Jiří Navrátil
a Michael Kohajda 11. května v pražských ulicích.

Momentka z Talentové akademie Mladých lidovců, pořádané 6.
a 7. května IKDP a nadací Konrad Adenauer Stiftung v Pardubicích.

Marie Jílková a Petr Hladík v Brně na akci „Neboj se mě“
zaměřené na usnadnění pohybu nevidomých ve městě.

Poslanec Vít Kaňkovský na pracovní návštěvě centra
pro seniory. Jsme sociálním svědomím vlády!

Olexandře z Charkova rozbombardovali okupanti školu.
Teď je na stáži v Evropském parlamentu u Michaely Šojdrové.

Díky senátoru Lumíru Kantorovi si letos poprvé 27. května
připomínáme Den národního vzdoru. Na Gabčíka a Kubiše
nezapomeneme!

Oľga Haláková pracuje od roku 2020 v Radě Karlovarského
kraje. Na starosti má kulturu a památkovou péči.

Šest lidovců zabojuje na podzim na kandidátce SPOLU
pro Prahu. Momentka z petřínských zahrad.
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VIZE PŘEDSEDY KDU-ČSL

KDU-ČSL patří mezi hlavní politické síly
VIZE PŘEDSEDY MARIANA JUREČKY PRO KDU-ČSL
Na mimořádném sjezdu v Praze v roce
2020 jsem vyslovil přání, abychom dokázali odvalit dva balvany, které nás tíží:
1) že se ztrácíme v davu opozice, 2) ztrátu
sebedůvěry. Pokud chcete s někým spolupracovat, musíte si nejprve být jisti sami
sebou a něco svébytného partnerům
nabídnout. Jsem velmi rád, že se nám
to v koalici SPOLU podařilo. Nesmíme si
v žádném případě vnutit, že jsme malá
strana bez vlastní budoucnosti. Slíbil jsem,
že toto poraženectví rázně vyženu pryč.
Vidím, že se nám to společně krůček po
krůčku daří. Výsledek ve volbách jsme si
tvrdě odpracovali a dokázali jsme, že ani
ve SPOLU se neztrácíme a nerozpouštíme.
Prosím tedy žádné poraženectví a nervy
z průzkumů!

Tři výzvy pro KDU-ČSL
Teď k některým palčivým politickým otázkám současnosti a blízké budoucnosti.
1. Spolupráce v rámci SPOLU nám
identitu neubírá ani nesnižuje, ale naopak
upevňuje. KDU-ČSL na celostátní úrovni
v moderních dějinách nebyla nikdy tak
silná a výrazná jako dnes. Pokud budu
předsedou, vidím naši blízkou budoucnost v projektu SPOLU. Ne proto, že nám
to dává čas nebo možnost schovat se pod
křídla jiných stran, ale proto, že nám to
umožňuje patřit mezi hlavní síly současné
české politiky.
2. Říkám jasné NE nacionalismu, závisti
a xenofobii. Nenávist ani závist se nesmí
stát určujícím principem našeho chování.
Když Andrej Babiš říká, že naše vláda
pomáhá jen uprchlíkům a neřeší problémy
našich občanů, je to ubohá lež a nebezpečná hra s ohněm. Rekordně zvyšujeme
životní minimum, na něž je navázána řada
ostatních dávek. Jenom letos vzrostou
důchody průměrně o 2500 Kč měsíčně.
3. Nezapomínejme na kořeny a naše
silné stránky. Na podzim nás čekají
komunální a senátní volby, které umíme
vyhrávat. Náš základ je v komunále a tak
ať to zůstane. Přistupujme ke komunálním volbám s co největší odpovědností. Budoucnost KDU-ČSL stojí na
dvou věcech: že máme kompetentní lidi
na komunální úrovni a že budeme stranou otevřenou, která dokáže na své kandidátky umisťovat nestraníky. Máme to
v krvi od dob Josefa Luxe, který na naši
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místo rodiny přátelské k ekonomice.
Budeme bojovat proti zneužívání seniorů za užití účelových manipulací. Když
se někdo chová jako šmejd, mluví jako
šmejd, nejspíš to taky šmejd bude.

V krizích se ukáže charakter

stranu získával odborníky nečleny a dal
jim příležitost uspět. Otevřenost znamená,
že se nám bude dařit. Budeme-li řešit jen
vlastní problémy a uzavírat se, bude to
náš konec.
Dovolte mi promluvit i o nejdůležitějších
výzvách, které před námi stojí.
První výzvou je energetická transformace Evropy. Válka na Ukrajině přinese
zásadní proměny energetiky v celé Evropě.
KDU-ČSL stojí pevně na zemi. Některé
plány se musí změnit: délka těžby uhlí
nebo rozvoj jaderné energetiky. Tato krize
je ale i příležitostí ke zrychlení výstavby
obnovitelných zdrojů, zvýšení investic
i zjednodušení výstavby těchto zdrojů.
Druhou výzvou je zvládnutí zdražování a podpora rodin. Naše pomoc bude
adresná a cílená. Naším hlavním cílem
je zajištění sociálního smíru. V nelehké
době zvyšujeme příspěvek pro pěstouny,
existenční a životní minimum, mimořádnou okamžitou pomoc, přídavek na dítě,
porodné, příspěvek na péči nebo doplatek na bydlení. Rekordně rostou důchody.
Mojí vizí je ekonomika přátelská k rodině

Chci poděkovat všem, kteří pomáhají
zvládnout vlnu lidí prchajících před válkou
na Ukrajině. To nejtěžší nás teprve čeká.
Kumuluje se únava a vyčerpání u těch,
kteří utíkají, i u těch, kdo jim pomáhají.
Válečný konﬂikt s Ruskem nás bude provázet řadu měsíců i let a následky války
budeme pociťovat dlouho poté, co konﬂikt skončí.
Čeká nás složité období, v němž bude
zapotřebí nejen odbornost a pracovitost,
ale především náš pevný charakter. Přeji
si, abychom v této obtížné zkoušce obstáli.
Ať se teď naplno projeví podstata našeho
křesťanskodemokratického programu, náš
žebříček hodnot, lidský přístup a odvaha
vytrvale pomáhat. Naše síla je v našich
pevně ukotvených hodnotách a společném programu a obojí vychází z křesťanského základu. Nesmíme selhat! Nesmíme
se nechat zastrašit kritiky, řvouny a štváči
všeho druhu. Naopak! Stůjme na straně
lidské svobody, solidarity a křesťanské
morálky. Nechceme být jen sociálním svědomím nové vlády, ale křesťanským svědomím české politiky. O nic menšího v příštích měsících a letech nepůjde.
Koncept projevu předsedy KDU-ČSL
Mariana Jurečky na sjezdu v Ostravě

8 principů spolupráce
Čím se Marian Jurečka řídil v koalici SPOLU? Více o tom píše ve
zprávě pro delegáty sjezdu: „Od počátku v roce 2020 jsem ke spolupráci přistupoval odpovědně a realisticky. Stanovil jsem si několik
principů, podle kterých jsem postupoval: 1. Nebude to jednoduché, ale je to to nejlepší,
co můžeme udělat pro naši zem. 2. Musíme být pozitivní. Jediné naše téma je: JAK
ZMĚNIT TUTO ZEMI K LEPŠÍMU. 3. Musíme být tolerantní k naší vzájemné různorodosti. 4. Nevytváříme koalici, abychom se vzájemně rozplynuli, ale abychom vedle
sebe posílili. 5. Musíme být disciplinovaní, nikdy se nesmí naše vnitřní konﬂikty stát
veřejnými. 6. Náš přístup musí být minimalistický – hledat shodu, nikoliv neshody.
Pravidla soužití a práce musí být jednoduchá a držet se hesla „méně znamená více“.
7. Naše rozhodování musí být jednoduché. Za koalici musí rozhodovat a jednat předsedové stran. Jaká pravidla si strany pro schvalování a rozhodování nastaví uvnitř, je
na jejich rozhodnutí. 8. Nebudeme si kádrovat kandidáty.“
(sjezdový sešit; red)

NOVÉ VEDENÍ KDU-ČSL
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Předsednictvo KDU-ČSL
Ing. Marian Jurečka (1)
předseda KDU-ČSL, ministr práce a sociálních věcí, poslanec
Ing. Jan Bartošek (2)
1. místopředseda KDU-ČSL, místopředseda Poslanecké sněmovny
Mgr. Šárka Jelínková (3)
místopředsedkyně KDU-ČSL,
předsedkyně senátorského klubu
KDU-ČSL a nezávislí

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo (4)
místopředseda KDU-ČSL,
vicehejtman Moravskoslezského kraje,
ředitel Charita ČR

Mgr. Marek Výborný (7)
poslanec, člen z funkce
– předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL

Mgr. Petr Hladík (5) MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA (6)
místopředseda KDU-ČSL,
místopředseda KDU-ČSL,
1. náměstek primátorky Brna
poslanec, předseda správní rady VZP

Mgr. Tomáš Zdechovský (8)
europoslanec, člen z funkce
– vedoucí národní delegace KDU-ČSL v EP

Mgr. Pavel Hořava (9)
generální sekretář KDU-ČSL
– člen z funkce

Celostátní výbor KDU-ČSL
Výkonný orgán strany scházející se min. 1x měsíčně. Tvoří ho předsednictvo KDU-ČSL, zástupci krajů zvolení na krajských
konferencích, členové vlády, hejtmani a jejich náměstci (vždy 1 za kraj), předseda a místopředsedové Poslanecké sněmovny
a Senátu a Evropského parlamentu, kteří jsou členy strany (srov. Stanovy, čl. 17).
Členy a členky Celostátního výboru uvádíme JMÉNEM a zkratkou CV na str. 12 a 13.

Celostátní konference KDU-ČSL
Nejvyšší orgán strany mezi sjezdy se schází zpravidla 4x ročně. Tvoří ho CV, zástupci krajů zvolení na krajských
konferencích a všichni poslanci a senátoři a poslanci Evropského parlamentu, kteří jsou členy strany (srov. Stanovy, čl. 18).
Členy a členky Celostátní konference uvádíme jménem a zkratkou CK na str. 12 a 13.

Celostátní rozhodčí sbor KDU-ČSL
Odvolací orgán rozhoduje spory mezi členy KDU-ČSL a jejími orgány
a podává závazný výklad Stanov (srov. Stanovy, čl. 33).
předsedkyně: JUDr. Marie Mazánková (OLM); členové: JUDr. Vilém Anzenbacher, Ph.D. (PHA),
Mgr. Michal Hořínek (MSK), Mgr. Filip Leder (JHM), JUDr. Dita Vávrová (KHK).

Celostátní revizní komise KDU-ČSL
Kontroluje ﬁnancování, hospodaření a správní činnost KDU-ČSL a 1x ročně skládá své účty Celostátní konferenci
(srov. Stanovy, čl. 32).
předsedkyně: Ing. Monika Turnovská (PHA), členové: Marie Monsportová (MSK), Ing. Václav Protiva (JHČ),
Ing. Mgr. Marie Sendlerová (JHM), Ing. Jiří Vencl, Ph.D. (PCE).

KLÍČOVÉ OSOBY K

Liberecký
ŠTĚPÁN MATEK (CV)
René Gubančok (CK)

Ústecký

ŠTĚPÁN MATEK (př)
Václav Nosek (mpř)
Lenka Procházková (mpř)
Kateřina Tesárková (mpř)
Romana Charvátová (km)

JAN RŮŽIČKA (CV)
Radovan Gaudyn (CK)

Karlovarský
OĽGA HALÁKOVÁ /CV/
Miloš Holík (CK)
OĽGA HALÁKOVÁ (př)
Miloš Holík (mpř)
Libuše Hoyerová (čl)
Anna Kastlová (čl)
Martin Ziegler (km)

Plzeňský
MARTIN RYBÁR (CV)
Stanislav Antoš (CK)
Ivana Bartošová (CK)
STANISLAV ŠEC (př)
Stanislav Antoš (mpř)
Ivana Bartošová (mpř)
Petr Pavlas (mpř)
Martin Rybár (mpř)
Jan Novák (km)

JAN RŮŽIČKA (př)
Zbyněk Novák (mpř)
Petr Slavíček (mpř)
Hana Zvalová (mpř)
Roman Gaudyn (km)

Hl. m. Praha
Středočeský
ROBERT PECHA (CV)
Jiří Šimon (CK)
Karel Marek (CK)
Robert Šťastný (CK)
ROBERT PECHA (př)
Dana Magdalena
Němcová (mpř)
Robert Šťastný (mpř)
Karel Marek (čl)
Hedvika Mašková (čl)
Daniel Průša (čl)
Petr Dvořák (km)

TOM PHILIPP (mpř)
TOMÁŠ KAPLAN (CV)
Marián Hošek (CK)
Tomáš Jirsák (CK)
Pavel Mareš (CK)
Jan Wolf (CK)
TOMÁŠ KAPLAN (př)
Pavel Mareš (mpř)
Hayato Okamura (mpř)
Tom Philipp (mpř)
Jan Wolf (mpř)
Daria Křivánková (čl)
Adam Šilar (čl)
Pavla Tůmová (čl)
Vojtěch Šolc (km)

Jihočeský
■ CELOSTÁTNÍ VEDENÍ
(mpř) místopředseda/kyně strany
(čl) člen předsednictva strany
(CV) člen/ka Celostátního výboru
(CK) člen/ka Celostátní konference

■ PŘEDSEDA krajské organizace
■ krajská předsednictva:
(mpř) místopředseda krajské organizace
(čl) člen krajského předsednictva
(km) krajský manažer

JAN BARTOŠEK (1. mpř)
Šimon Heller (CV)
Jan Martínek (CK)
Ludmila Ourodová (CK)
Jaromír Talíř (CK)
JAN BARTOŠEK (př)
Jaroslav Hejl (mpř)
Petr Hladík (mpř)
Robert Huneš (mpř)
František Talíř (mpř)
Karel Macků (čl)
Jan Šrámek (čl)
Jaromír Talíř (čl)
Martin Filip (km)

Vysočina
PAVEL JANOUŠEK
JAN TOUREK (CV)
JAN KASAL (čestný
Romana Bělohlávko
(poslankyně, CK)
Marie Dudíková (CK
Vladislav Hynk (CK)
Vít Kaňkovský (posl
Jan Málek (CK)
Jan Matějů (CK)
PAVEL JANOUŠEK
Benjamin Činčila (m
Marie Dudíková (mp
Vladislav Hynk (mpř
Jan Matějů (mpř)
Radek Pátek (mpř)
Josef Herbrych (km

KDU-ČSL V KRAJÍCH
Podklady připravily
a na přehledu spolupracovaly
Gabriela Jurzykowská,
Daria Křivánková
a Lucie Zítková.

Královéhradecký
TOMÁŠ ZDECHOVSKÝ (člen předsednictva)
JIŘÍ VESELÝ (CV)
PAVEL BĚLOBRÁDEK (CV)
Martin Machů (CK)
Jiří Regner (CK)
Jiří Vojáček (CK)

Olomoucký

JIŘÍ VESELÝ (př)
Petr Hamáček (mpř)
Jiří Regner (mpř)
Jan Čáp (čl)
Anežka Mišoňová (čl)
Luboš Řehák (čl)
Stanislav Drašnar (km)

Pardubický
MAREK VÝBORNÝ (člen předsednictva)
VÍT ULRYCH (CV)
Petr Čada (CK)
Radomil Kašpar (CK)
Pavel Šotola (CK)
ROMAN LÍNEK (př)
Petr Čada (mpř)
Radomil Kašpar (mpř)
Pavel Šotola (mpř)
František Jelínek (km)

ŠEK (CV)
CV)
estný člen CV)
ávková
K)
á (CK)
(CK)
poslanec, CK)
K)
ŠEK (př)
la (mpř)
á (mpř)
(mpř)
př)
mpř)
h (km)

MARIAN JUREČKA (předseda KDU-ČSL)
KAREL SMETANA (CV)
JAN ŠAFAŘÍK (CV)
Ivo Čečman (CK)
Dan Drápal (CK)
Moravskoslezský
František Horák (CK)
LUKÁŠ CURYLO (mpř)
Jitka Seitlová (senátorka, CK)
BOHUSLAV NIEMIEC (CV)
Ondřej Vlček (CK)
PAVLÍNA STANKAYOVÁ (CV)
IVO SLAVOTÍNEK (př)
Tomáš Bařák (CK)
František John (mpř)
Jiří Carbol (poslanec, CK)
Ondřej Vlček (mpř)
Pavla Golasowská (poslankyně, CK)
Miroslav Hrdlička (čl)
Michal Jedlička (CK)
Michaela Hrubanová (čl)
Jiří Navrátil (poslanec, CK)
Matouš Pelikán (čl)
Zbyněk Pražák (CK)
Daniel Tavlaridis (km)
Marcel Sikora (CK)
Karel Siuda (CK)
Stanislav Štefek (CK)
LUKÁŠ CURYLO (př)
Jiří Carbol (mpř)
Michal Jedlička (mpř)
Bohuslav Niemiec (mpř)
Václav Pomikálek (mpř)
Karel Siuda (mpř)
Ivana Váňová (km)

Jihomoravský
PETR HLADÍK (mpř)
PAVEL HOŘAVA (generální sekretář)
JIŘÍ HORÁK (CV)
JAROSLAV KLAŠKA (CV)
MIROSLAV ZBOROVSKÝ (CV)
Roman Celý (CK)
Filip Chvátal (CK)
Marie Jílková (poslankyně, CK)
Lukáš Jurečka (CK)
Stanislav Kamba (CK)
Alois Liška (CK)
Zdeněk Nekula (ministr, CK)
Jiří Němec (CK)
Renata Smutná (CK)
Jan Šmídek (CK)
Antonín Tesařík (poslanec, CK)
Jaromíra Vítková (senátorka, CK)
Richard Zemánek (CK)
ROMAN CELÝ (př)
Jan Grolich (mpř)
Jiří Němec (mpř)
Vojtěch Pospíšil (mpř)
František Hasoň (čl)
Petr Hladík (čl)
Richard Zemánek (čl)
Petr Cajzl (km)

Zlínský
ŠÁRKA JELÍNKOVÁ (mpř)
ALEŠ DUFEK (CV)
ROBERT TELEKY (CV)
Josef Bazala (senátor, CK)
Ondřej Benešík (poslanec, CK)
Michaela Blahová (CK)
Jiří Čunek (senátor, CK)
Simona Hlaváčová (CK)
Pavel Karhan (CK)
Patrik Kunčar (senátor, CK)
Vojtěch Ryza (CK)
David Surý (CK)
Michaela Šojdrová (poslankyně EP, CK)
Marek Tomaštík (CK)
ŠÁRKA JELÍNKOVÁ (př)
Josef Bazala (mpř)
Štěpán Bekárek (čl)
Aleš Dufek (čl)
Robert Teleky (čl)
Martin Schön (km)

Co nám sdělil Sjezd v Ostravě?
Co dělá Sjezd? Sjezd volí do čela strany nové či staronové tváře.
Demonstruje jednotu strany i vytříbenost vnitrostranické diskuse
nad palčivými problémy současnosti. A zavazuje nové vedení strany
k prosazování lidoveckého programu. V jakých oblastech a s jakým
důrazem – o tom jsou sjezdová usnesení.
(pm)

Ukrajina

v českém zdravotním systému. • Komise
pro zdravotnictví: + 156, – 10, z 14.
• Sjezd KDU-ČSL ukládá předsednictvu
strany rozvinout intenzivní spolupráci
s partnerskými stranami v regionu střední
a východní Evropy, zvláště na Ukrajině. •
František Talíř: + 121, – 17, z 39.

Obrana
a bezpečnost
Posilněme obranu Česka
Solidarizujme se s Ukrajinou
• Sjezd KDU-ČSL odmítá nevyprovokovanou válečnou invazi Ruské federace na
Ukrajině a odsuzuje ruské válečné zločiny zde spáchané. Plně podporuje ukrajinskou vládu a její lid v boji za svobodu,
suverenitu a celistvost země.
• Sjezd KDU-ČSL děkuje všem občanům
ČR, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili
do pomoci válkou postiženým občanům
Ukrajiny. • Komise pro zahraniční politiku: pro 182, proti 1, zdrželo se 7.
• Sjezd KDU-ČSL podporuje co nejrychlejší přijetí Ukrajiny do EU. • Komise pro
obranu a bezpečnost: + 114, – 16, z 33.
• Sjezd KDU-ČSL vyjadřuje plnou podporu
začleňování dětí ukrajinských uprchlíků do českého vzdělávacího systému
na přechodnou dobu i dlouhodobě tak,
aby nebyla ohrožena dostupnost a kvalita vzdělání v ČR pro všechny. Vyzýváme
MŠMT, aby podpůrné programy k práci
s dětmi z Ukrajiny (včetně ﬁnancování)
byly směřovány jak ke školám zřizovaným veřejným sektorem, tak ke školám
církevním a soukromým. • Komise pro
vzdělávání, děti a mládež: + 176, – 1, z 8.
• Sjezd KDU-ČSL žádá ministry vlády
za KDU-ČSL, aby se zasadili o vstřícný
a spravedlivý systém zapojení ukrajinských zdravotníků, s možností dlouhodobého nebo trvalého působení

• Sjezd KDU-ČSL ukládá ministrům za
KDU-ČSL, aby ve vládě prosazovali:
1) Urychlení zvyšování obranných
výdajů s cílem dosáhnout úrovně 2 %
HDP nejpozději v roce 2024.
2) Urychlení výstavby vojenských schopností, potřebných pro alianční kolektivní obranu. Za tím účelem: zjednodušit a urychlit akviziční proces, včetně
přijetí potřebných legislativních změn.
Není nadále možné, aby se nákupy
vojenského materiálu táhly dlouhá léta
kvůli formálním překážkám.
3) Schválení nové Obranné strategie
ČR reagující na dramaticky zhoršené strategické prostředí. Hlavní
změnou by mělo být zvýšení celkové
vojensko-politické ambice ČR. Ta
by měla nově zahrnovat schopnost
nasadit do alianční operace kolektivní obrany brigádní úkolové uskupení s možností rotace (tedy dlouhodobě). • Komise pro obranu a bezpečnost: + 164, – 9, z 18.
• Sjezd KDU-ČSL pověřuje ministry KDUČSL, aby iniciovali v rámci vlády ČR
návrh na komplexní boj s dezinformacemi v kontextu informační války. A to
v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu, včetně mezinárodní
spolupráce v rámci EU. • Marek Výborný
v reakci na Kateřinu Regendovou: + 126,
– 24, z 30.

Rodinná, sociální
a zdravotní oblast
Chceme sladit
rodinu a práci
• Sjezd KDU-ČSL plně podporuje opatření,
která umožní rodičům skloubit péči o děti
a jejich zaměstnání. Proto podporujeme
maximální zvýšení kapacit a ﬂexibility
v oblasti péče o malé děti od 1 roku, ať
jde o zřizování dostupných dětských skupin, budování alternativních forem péče
o děti i rozšiřování kapacity stávajících
MŠ. • Komise pro rodinu a rovné příležitosti: + 122, – 26, z 33.
• Sjezd KDU-ČSL ukládá svým ministrům učinit všechny kroky k větší atraktivitě zkrácených a ﬂexibilních pracovních úvazků, které umožní rodičům
zůstat v kontaktu se svou profesí a zároveň pečovat a vychovávat svoje děti. •
Komise pro rodinu a rovné příležitosti:
+ 147, – 9, z 20.
• Sjezd KDU-ČSL ukládá svým ministrům
aplikovat kroky ke slaďování rodiny
a práce na jejich resortech a v jejich příspěvkových organizacích; státní správa
musí být příkladem moderní a dobré
praxe pro soukromý sektor. • Komise
pro rodinu a rovné příležitosti: + 138,
– 17, z 22.

Chceme sladit sociální
a zdravotní péči
• Sjezd KDU-ČSL vyzývá vládu, aby činila
aktivní kroky k řešení sociálně zdravotního pomezí, a to jak v oblasti hospicové
a paliativní péče, v oblasti duševního
zdraví, tak i v zajištění kvalitní zdravotní
péče v sociálních službách. • Komise pro
sociální politiku a důchodovou reformu:
+ 157, – 4, z 17.

Lépe fungující hygieny, vyšší
platba za pojištěnce
• Sjezd KDU-ČSL žádá ministry vlády za
KDU-ČSL, aby prosazovali systémové
řešení revitalizace hygienické služby
a zlepšení jejího ﬁnančního a personálního zajištění. • Komise pro zdravotnictví: + 155, – 10, z 27.
• Sjezd KDU-ČSL žádá ministry vlády za
KDU-ČSL, aby prosazovali nastavení
pravidelné valorizace platby za státní
pojištěnce tak, aby s ohledem na rostoucí inﬂaci od 1. 1. 2023 výše měsíční
platby odpovídala částce min. 2000 Kč
na osobu. • Komise pro zdravotnictví: +
107, – 27, z 51.

Životní prostředí
Plyn, komunitní energetika,
výsadba stromů

• Sjezd KDU-ČSL žádá poslance, senátory, ministry a krajské zastupitele ZLK
za KDU-ČSL, aby učinili maximum proti
případnému znečištění či ohrožení strategického vodního zdroje pitné vody
v Holešově, na němž je umístěna průmyslová zóna. • Lenka Karhanová a skupina delegátů: + 91, – 23, z 48.

Zemědělství
Potravinová soběstačnost
i ohled na klima
• Sjezd KDU-ČSL ukládá předsednictvu,
členům vlády, členům českého a evropského parlamentu, aby se v maximální
možné míře zasadili o směřování českého zemědělství k bezpečné produkci
potravin a krmiv, ale také k ochraně
životního prostředí a klimatu. • Komise
pro venkov a zemědělství: + 94, – 16,
z 40.
• Sjezd KDU-ČSL ukládá svým zástupcům
ve vládě a v Parlamentu, aby přehodnotili nastavení zemědělské politiky směrem k zajištění potravinové soběstačnosti
v ČR i EU • Michaela Šojdrová v reakci na
Lukáše Jurečku: + 109, – 22, z 47.

Školství a sport
Platy učitelů, podpora
kritického myšlení
• Sjezd KDU-ČSL ukládá ministrům za
KDU-ČSL, aby se zasadili o zajištění
alternativy ruského plynu, především
formou vtlačení bioplynu do plynové
soustavy, dále výstavbou terminálu
na zkapalněný plyn (LNG) na základě
dohody se sousedními státy či podporou plynovodů z Blízkého východu
a Středozemního moře. • Petr Hladík:
+ 170, – 3, z 18.
• Sjezd KDU-ČSL ukládá ministrům za
KDU-ČSL, aby se zasadili o přípravu
samostatného zákona pro komunitní
energetiku. • Komise pro životní prostředí: + 156, – 15, z 19.
• Sjezd KDU-ČSL ukládá ministrům
za KDU-ČSL, aby podpořili legislativní změny a kontrolní mechanismy,
které umožní kvalitní a plnohodnotnou výsadbu stromů v ulicích měst
a obcí a posílí koordinaci správy technických sítí tak, aby se minimalizovaly
kolize nebo umožnily dočasné výsadby
i v ochranných pásmech sítí. • Komise
pro životní prostředí: + 157, – 9, z 27.

• Sjezd KDU-ČSL podporuje vládou navrhované zaﬁxování platů učitelů na 130
% průměrné hrubé měsíční mzdy. •
Komise pro vzdělávání, děti a mládež:
+ 105, – 39, z 40.
• Sjezd KDU-ČSL vyzývá své členy a sympatizanty, aby se aktivně zapojili do
veřejné debaty v rámci revizí rámcových
vzdělávacích programů, a to zvláště
s důrazem na podporu občanského vzdělávání, etické výchovy, ﬁnanční a mediální gramotnosti a kritického myšlení

s ohledem na společenský extremismus
a nedemokratické režimy. • Komise pro
vzdělávání, děti a mládež: + 155, – 5,
z 24.
• Sjezd KDU-ČSL ukládá předsednictvu
KDU-ČSL věnovat zvýšenou pozornost
sportu a volnočasovým aktivitám po
věcné i mediální stránce. • Komise pro
sport: + 134, – 21, z 27.

Finance
Rozpočtové určení
daní a euro
• Sjezd KDU-ČSL žádá vládu, aby provedla
novelu RUD krajů tak, aby došlo ke spravedlivějšímu rozdělení prostředků při
zachování minimálně stávající výše příjmů z RUD pro každý kraj. • Komise pro
ﬁnance, ekonomiku a veřejné rozpočty:
+ 116, – 2, z 55.
• Sjezd KDU-ČSL vyzývá vedení KDU-ČSL,
aby zahájilo ve vládě diskuzi o termínu
přijetí eura. • Miroslav Herot: + 105, –
28, z 47.

Vnitřní život strany
Debatujme o programu,
příznivcích i funkcích
• Sjezd KDU-ČSL ukládá Předsednictvu
KDU-ČSL, aby upřesnilo a zapracovalo
roli příznivců do strategie a struktur
strany. • Pavel Hořava: + 134, – 20, z 21.
• Sjezd KDU-ČSL ukládá předsednictvu
KDU-ČSL uspořádat mezi volebními
sjezdy programovou konferenci s podněty z místních organizací, okresních
a krajských konferencí. • Jiří Vencl:
+ 87, – 32, z 53.
• Sjezd ukládá předsednictvu připravit
úpravu stanov, která bude znamenat
omezení kumulace uvolněných funkcí.
• Jan Grolich: + 123, – 23, z 19.

Z PROJEVŮ
HOSTŮ

Ukrajinci sem přišli,
aby si zachránili
holý život
Z PROJEVU UKRA JINSKÉHO
VELVYSLANCE V ČR
JEVHENA PEREBYJNISE
■ Ruskem rozpoutaná válka proti Ukrajině
přinesla tolik smrti a zkázy, že je těžké
rozpoznat i ten nejtenčí paprsek naděje
mezi hustými nepřetržitými mračny lidských tragédií. Nevíme ani, zda Ukrajinci
budou moci zítra oslavit vzkříšení Ježíše.
Nevíme, zda je nezasáhne smrtelná střela,
když přijdou do kostela a zda tam vůbec
budou moci jít. Ruská armáda se neštítí
střílet po ženách a dětech a neváhá ani
před útoky na kostely. Rusové nemají
žádné zábrany, které by je zdržely před
vražděním na jeden z největších křesťanských svátků. I když se Rusko tváří jako
křesťanská země s pravoslavnými tradicemi, je to ve skutečnosti barbarská země
s nenávistnou ideologií.
■ Upřímní křesťané, kteří berou lidské hodnoty vážně, by se nikdy nechovaly, jako se chovala ruská armáda:
v Boroďance, Irpini, Mariupolu a dalších
městech, kde jsme byli svědky genocidy.
Měli bychom dát Putinovi jasně najevo, že
zločiny ruského státu proti Ukrajině nezůstanou nepotrestány. Obracím se proto na
přítomné senátorky a senátory, poslankyně a poslance s prosbou, aby Parlament
ČR uznal zločiny Ruské federace na
Ukrajině za genocidu. Čím silnější bude
reakce mezinárodního společenství, tím
dříve se nám podaří ruské barbary zastavit a dostat je tam, kam patří, tedy před
mezinárodní tribunál.
■ Nehledě na všechny lidské tragédie,
Ukrajinci se těší na svátky. Věříme, že
vzkříšení Kristovo zaseje v lidských
srdcích naději a víru, že život zvítězí
nad smrtí, dobro nad zlem a pravda
nad lží. Ve dnech, kdy Ukrajinci statečně brání budoucnost své země, jsou
právě víra a naděje na vítězství pro nás
nejspolehlivějšími záchytnými body.
Ukrajinci demonstrují dosud nevídanou
sílu jednoty v boji za obranu rodné země.
O Velikonocích budeme všichni děkovat
naším ukrajinským vojákům, kteří statečně
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brání naši svobodu a nezávislost, bezpečnost celé Evropy, včetně České republiky.
■ Ruská invaze začala 24. února a okupanti prorokovali, že dobudou Ukrajinu
za několik dní. Putin se ale hluboce mýlil.
Nejenže se mu nepodařilo podrobit si
Ukrajinu, ale naopak vidíme faktickou
porážku Ruska, které nemůže nic udělat proti síle ducha Ukrajinců. Děláme
všechno pro to, abychom přiblížili naše
vítězství, k tomu ale potřebujeme silnější podporu našich přátel. Bez ní bude
cena našeho vítězství mnohokrát větší.
Děkujeme všem, kteří podpořili náš stát
v těžkých dnech, kteří se hned ptali „jak
můžeme pomoci“, kteří udělali téměř
nemožné, aby ukrajinská armáda rychle
dostala všechno, co potřebuje k obraně
a vítězství nad agresorem. Dozvěděli
jsme se, kdo jsou naši opravdoví přátelé.
Jedním z nejvěrnějších přátel je Česká
republika, která pomocí Ukrajině předehnala daleko větší a silnější státy.
■ Těžko se hledají slova, kterými bychom
mohli plně vyjádřit naši vděčnost české
vládě a českému lidu za pomoc a solidaritu. Přijel jsem, abych poděkoval české
vládě a vaší politické straně za podporu
a abych vaším prostřednictvím vyjádřil hlubokou úctu všem vašim voličům.
KDU-ČSL je jedna z nejstarších českých
stran, politická síla s hlubokými tradicemi a precizně vybroušenými hodnotami. Tyto hodnoty mají blízko k hodnotám ukrajinského lidu. Jsme národ, pro
nějž jsou nadevše svoboda, rodina a křesťanská víra. Historicky se považujeme za
obilnici Evropy a naši lidé chtějí mít možnost pokojně hospodařit na svém úrodném
pozemku. Jsme zemí, která v Černobylu
zažila největší technologickou katastrofu
v dějinách lidstva. Proto toužíme uchránit
naši zemi i planetu před dalšími ekologickými katastrofami.
■ Stovky tisíc občanů Ukrajiny, především žen a dětí, jsou velkou zátěží pro
váš sociální systém. Pochopení rozsahu
tohoto problému nám umožňuje ocenit

přístup České republiky, která systematicky, profesionálně a především lidsky
umí řešit tyto problémy. Česko ukázalo
v otázce sociální adaptace ukrajinských
občanů jeden z nejlidštějších přístupů
v Evropě. Ukrajinky a malí Ukrajinci
sem nepřijeli, aby hledali lepší život,
ale aby si zachránili holý život. Je mi
proto nepříjemné, když se téma ukrajinských občanů stává součástí politických
pří. Děkuji Marianu Jurečkovi, který tomu
dobře rozumí, a přestože se z toho stalo
politické téma, vyvíjí obrovské úsilí, aby
pomohl všem Ukrajincům na útěku před
válkou.
Děkuji vám, že jste s námi. Ukrajinci na
vaši podporu nikdy nezapomenou. Sláva
České republice a sláva Ukrajině.

Důvěra se buduje
postupně
Z PROJEVU PREMIÉRA
A PŘEDSEDY ODS
PETRA FIALY

Ve svém projevu na kongresu ODS jsi,
Mariane, řekl, žes byl na začátku naší spolupráce ostražitý. Myslím, že je to dobře.
Ostražití byli mnozí u vás i u nás. Důvěra
se buduje postupně, a když se důvěra
postupně buduje, o to je společná
stavba pevnější a odolnější. A já jsem
vděčný za to, že dnes, a říkám to s plným
přesvědčením, můžeme spoléhat jeden
na druhého. Mariane, chtěl bych ti poděkovat za neuvěřitelnou pracovitost, nasazení, za to, že držíš slovo, že s tebou mohu
vždycky jednat na rovinu a otevřeně, a že
na čem se domluvíme, to platí. Úspěch
koalice SPOLU je tvou velkou zásluhou
a děkuji ti za naši spolupráci – věřím, že
bude stejně intenzivně a úspěšně pokračovat i nadále. To není povinná zdvořilá
politická fráze, ale mé osobní realistické
přání a dobrá vize.

VZKAZY PETRA PITHARTA

Foto Facebook Jaroslava Šebka

Musíme být
strašně obezřetní
Rozhovor Anežky Fuchsové s Petrem
Pithartem o válce na Ukrajině
a lidoveckých šancích v české politice.
• Co říkáte situaci na Ukrajině?

Mluvme o našem
žebříčku hodnot
Sjezd v Ostravě pozdravil hned dvakrát Petr Pithart. Kvůli velké vzdálenosti i zdravotním důvodům se nemohl
zúčastnit osobně, ale poslal videoposelství delegátům a mladé lidovkyni
Anežce Fuchsové z IKDP poskytl interview. Poselství přinášíme exkluzivně
celé, z interview dvě důležitá místa.
(red)
Moji milí křesťanští demokraté!
Všechno je jakoby skvělé. Uspěli jsme
ve volbách. Náš předseda dokázal získat
skvělé rezorty. Máme v Parlamentu nejsilnější kluby, jaké jsme kdy měly. A hlavně,
milí přátelé, nemáme žádné skandály. Ani
staré, ani nové. To si, prosím, střežme jako
oko v hlavě. Od voleb se mnoho změnilo.
Globalizace končí v nečekaných karambolech. Jsme uprostřed globálních kulturních
válek. A ty války jsou mezi národy, mezi
regiony, mezi rodinami, mezi spolupracovníky. Všichni tu zkušenost máme. Je
strašně důležité, abychom se tomu snažili
porozumět a snažili se to z našich vládních
pozic (a nejen vládních) lidem vysvětlovat.

Musíme se víc drát do médií
Musíme být mnohem víc vidět. Máme dva
rezorty, které jako by byly ušity na naši míru.
Úzce spolu souvisejí, ale také budou první na
ráně. Až dále porostou ceny potravin, lidé od
nás budou čekat činy a vysvětlování, co se
děje. To, jak srozumitelně mluvíme k lidem,
je dnes ze všeho nejdůležitější.
Musíme se víc drát do médií, vnucovat se
jim. Zejména z vládních míst – lidé nejvíc pozorují vládu. Myslím si, že se ještě
máme hodně co učit. Neodpustím si jednu
radu. Všichni mluví o hodnotách, o hodnotovém zakotvení, o křesťanských hodnotách, o evropských hodnotách. Ale to je,
přátelé, prázdné šuple. Pod tím si každý
může představit, co chce.

Vždycky mluvme o našich prioritách,
o žebříčku hodnot: co je nejdůležitější,
co je důležité, co je méně důležité, co
méně důležitého musíme obětovat ve prospěch důležitějšího. Jedině tak nám lidé
porozumí. Prázdné slovo „hodnoty“ má
v ústech úplně každý. Myslím si, že to lidi
spíše dráždí jako fráze. Žebříčku hodnot
rozumí každý. Každý má nějaký. My ho
máme taky – tak se k němu přiznejme,
hlasme se k němu. Buďme srozumitelní.

Aby nás lidi nevymetli za fráze
Máme skvěle připravený sjezd, jsme v nejlepší formě, ale není čas na slávořečnění,
chvalořečnění, standing ovation. Tomu
by nikdo nerozuměl, kdybychom pořád
jenom chválili sebe, jak jsme dopadli.
Poslouchejme spíše proroky. Já nevím,
kdo je dnes prorok, ale všichni víte, kdo
byli proroci za biblických časů. To byli ti,
kteří varovali, to byli skeptici. A to je přece
podstatná část konzervativního pohledu
na svět. Opatrnost, skepse, ne panika.
Prostě vidět svět, jaký je. Tak se to učme
říkat lidem, abychom byli srozumitelní,
abychom byli věrohodní.

Krize, které jsou před námi,
zvládneme
Nestačí říkat, co jsme udělali na ministerstvu. Musíme umět tu globální kulturní
válku lidem vysvětlit. Tak se jim možná
uleví a budou nám věřit. A já si strašně
přeju, aby se nám to povedlo, aby nás
lidi jednou nevymetli za fráze. Za to, že
neumíme srozumitelně mluvit. Prosím
vás, toto se učme. (...) Všechny vás zdravím a přeju vám, aby byl váš – náš sněm –
v duchu kritickém, skeptickém, ale ne poraženeckém. Myslím, že to zvládneme, jsme na
začátku, nic není ztraceno. Naše strana má
něco, co žádná jiná nemá: přes sto let zkušeností, vzestupů i pádů, úspěchů i hanby. To
všechno jsme překonali. Jediní fungujeme
a žijeme v této zemi a s touto zemí přes sto
let. To nás strašně zavazuje, abychom zvládli
nejtěžší krize, které jsou před námi, a já v nás
pevně věřím.

Mnozí předpokládali, že Putin bude
útočit na ty dvě oblasti na východě.
Možná mysleli pobřeží Černého moře,
ale tohle nepředpokládal nikdo. Z velikých událostí poválečné Evropy a světa
ale bylo všechno překvapením. (...)
Žijeme ve světě, který je nesrozumitelný, a o to víc musíme být bdělí.
Musíme být strašně obezřetní. Teď jsme
všichni blažení, celá Evropa nás chválí.
Nejenže jsme přijali nejvíc uprchlíků
na počet obyvatel, ale dobře to organizačně zvládáme. Všichni nás dávají
za vzor. Počítejme ale s tím, že přijde
únava, deziluze, začnou mocně pracovat dezinformační weby – a nebude to
taková nádhera jako teď. Připravme se
na to, abychom se nehroutili, že už lidé
nebudou tak obětaví a nadšení. To musí
přijít.... Člověk není ani dobrý, ani zlý,
ale může být velmi dobrý, anebo může
být velmi zlý a s tím musíme počítat.
Člověk je bytost hříšná, ale může se
napravit, může mu být odpuštěno. Je
namístě namíchat idealismus dobrovolníků a skepsi nás, kteří žijeme v této
části Evropy a budeme se muset vyrovnat s nečekaným problémem.
• Co říkáte historickému úspěchu
KDU-ČSL a 23 poslancům?
Zde je důležitější, že se našemu předsedovi navíc podařilo vyjednat úžasné
rezorty. Je to přesně to, co lidovcům
sedí, jako byste jim ušili kabát na míru.
Sociální otázky a životní prostředí mají
vyrovnávat krutosti trhu. Trh nemůžeme zrušit, ale musí mít korektivy. Už
na začátku 90. let, kdy jsme se potýkali
s Klausem, jsme říkali sociálně-tržní hospodářství ohleduplné k životnímu prostředí. A tyto dvě korektury trhu máme
teď v rukou. Teď to ještě náležitě předvést... Naši ministři musí být mnohem
víc vidět. Musí se to naučit. Nesmí se
žinýrovat, a musí si najmout lidi, kteří to
umí. To, že ministři jsou pracovití a dělají
dobře svou agendu, je jedna věc, ale lidé
to musí taky vnímat, vidět.
(Za přepis textu děkuje redakce
Nového HLASu Tomáši Konečnému.)
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Z PROJEVŮ MÍSTOPŘEDSEDŮ
JAN BARTOŠEK

Když KDU-ČSL otevřeme,
porosteme
■ To, že jsme ve vládě a ve vedení krajů, není samospasitelné.
V roce 2010 jsme volby prohráli, i když jsme předtím měli ministry.
Nevím, jak vás, ale mě to neustálé balancování kolem 5 % opravdu
štve. Jsem přesvědčen, že před sebou máme unikátní čtyři roky,
kdy je naším úkolem zastavit propad a nastartovat růst.
Co navrhuji? Zde jsou čtyři body, o kterých věřím, že nám mohou
pomoci, když se do práce pustíme společně.
■ Otevřme vnitrostranickou diskusi. Deﬁnujme, kdo jsme, kam
jdeme, co chceme a co této zemi přineseme. Nemluvme o jednom
volebním období, ale o horizontu dalších 10 let. Musíme říct našim občanům, kam chceme náš stát posunout a co pro to uděláme.
Příští rok zhruba touto dobou proběhne programová konference. Musíme mít vizi, jinak ztratíme směr a smysl vlastní existence. Nesmíme vyměnit naše hodnoty za politické funkce a posty.
Mnohem více se zaměřme na cíle, které chceme reálně prosazovat. Buďme hrdá a silná strana. Postavená na kompetencích, kterým lidé budou věřit.
■ Mějme konkrétní, třeba i odvážná témata, s nimiž si lidé KDUČSL spojí „na první dobrou“. Když o nich uslyší, musí jim cinknout: „Tohle jsou lidovci!“ Podpora rodiny. Musí být na důchody.
Slabým pomůžeme. Kdo odmítá pracovat, ať počítá s almužnou.
Každý, kdo pracuje a snaží se, musí bydlet, ať už ve vlastním nebo
v dostupném bydlení, obecním nebo nájemním. Lidé se dnes nesmějí propadat do bídy a chudoby.
Je jen na nás, co a jak předáme dalším generacím. Proto je tak důležité životní prostředí a udržitelnost, čistá voda, ochrana půdy,
boj se suchem, stejně jako dostatek kvalitních potravin za přijatelné ceny. Čeká nás předsednictví EU: jak je uchopíme, jaká témata otevřeme? Můžeme se snažit vychytat chyby, kvůli kterým
je EU kritizována, a dotáhnout k větší dokonalosti její pozitiva.
Otevřeme otázku přijetí Ukrajiny do EU?
Bezpečnost a prosperita. Výdaje na obranu nejsou vyhozené peníze. V době, kdy Rusko agresivně vtrhlo na Ukrajinu, pro nás
musí být obrana a bezpečnost klíčové. Buďme silným a důvěryhodným členem v NATO v oblastech, jako je kyberbezpečnost
a boj s dezinformacemi. Válka není jen o těžkých vojenských
zbraních a útocích na svébytná území, ale týká se i kyberprostoru, dat a informací. Musíme myslet a jednat efektivně a strategickou výrobu začít vracet zpět k nám.
■ Zlepšeme vnitrostranickou komunikaci. Neměli bychom se
uzavírat v regionech, ale sdílet dobré i špatné zkušenosti. Stýkat
se spolu. Mluvit o příjemném i nepříjemném. Komunikovat napříč. Když to bude bavit nás, bude to bavit i lidi kolem nás. Budu
jezdit do regionů, budu jezdit za vámi a do předsednictva přenášet to, čím žijete, co vás trápí a co chcete změnit.
■ Nechme organicky růst novou generaci politiků. Otevřme stranu. Pozvěme lidi, kteří jsou zkušení, vzdělaní, pracovití. Kteří
mají životní i profesní elán a mohou do české politiky a do KDUČSL přinést čerstvý vítr. Budou přínosem. Otevřme KDU-ČSL
těmto lidem. Věřte mi: porosteme z toho. Jsem přesvědčen, že za
necelé čtyři roky budeme hrdá, suverénní a sebevědomá strana,
která svobodně rozhodne o své budoucnosti.
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Dostanu-li důvěru, budu krýt Marianovi záda. Budu s ním spolupracovat a jsem připraven s ním projít všechna složitá vyjednávání, jakkoli tvrdá a nepříjemná budou. Budu při nich spolu s předsedou hájit KDU-ČSL a naše priority. Vy, kteří mě znáte, víte, že
umím být při vyjednávání důrazný. V uplynulém období jsem
podstoupil řadu bojů, které se na první pohled zdály odsouzené k neúspěchu. Jsem připraven podstoupit zápas pro KDU-ČSL.
Znáte mě, udělám to rád. Společně to zvládneme!

Š Á R K A J E L Í N K O VÁ

Upřednostnit zájmy voličů,
upozadit ambice
■ Stojím tady před vámi jako před svou velkou rodinou. Nemám silný hlas a i na vysokých podpatcích, které moc ráda nenosím, měřím sotva 165 cm. Takže se musím hodně snažit, aby
mě bylo dost slyšet i vidět. Chci, abyste mě tady a dnes dobře slyšeli! Chci posunout sociální politiku směrem k našim vizím. Chci krýt záda našemu předsedovi v době nečekaných krizí. A také oslovit nové voliče a hlavně voličky, budovat silnější
značku KDU-ČSL. Během svého působení v předsednictvu jsem
se stala spojkou mezi Charitasem, vládou, poslanci a senátory.
A cítím, že jsem tam potřebná.
■ Naše vláda musí řešit řadu krizí, které přináší tato těžká doba.
Zároveň nesmíme zapomenout na každodenní poctivou politiku,
plnění dlouhodobých slibů – a v tom vidím svoji roli. Velká sociální výzva je i řešení uprchlické krize s lidmi, kteří prchají před válkou. Musíme ovšem ukázat i našim občanům, že se o ně postaráme, že budou mít důchody a výplaty.
■ 1. místopředseda by měl být především týmový hráč, který nemyslí jen sám na sebe. Člověk konsenzu, spojka mezi předsedou
a ostatním vedením strany. A také člověk, na kterého se předseda
může absolutně spolehnout, který dokáže krotit a upozadit své
ambice a upřednostnit zájmy voličů a strany. A při tom všem umí
nastavit předsedovi zrcadlo vždy, když je to ku prospěchu všech.
■ Je mi potěšením, že tady s vámi dnes můžu být. Děkuji z celého srdce své dceři, která má trpělivost s mými dlouhými pracovními týdny a krátkými víkendy doma a pomáhá mi vybírat správné fotky na facebook. Děkuji manželovi, který tady sedí, i když
by možná raději běžel v lese půlmaraton. Děkuji Sdružení žen,
se kterým podporujeme ženy na všech úrovních politiky. Děkuji Martinu Schönovi, Karle Vaculínové a celému zlínskému týmu,
jehož členové jako pilné včelky již nyní pracují na mé kampani
do Senátu.

PETR HLADÍK

Strategický plán,
jak dál jako KDU-ČSL
■ Stali jsme se nejzelenější stranou v českém politickém spektru.
Takto jsme hodnoceni od našich obyvatel, takto se hodnotíme
sami. Děláme zelenou politiku bez aktivismu. Obsadili jsme tři
ministerstva, která odráží priority, které jsme si určili. Ministerstvo životního prostředí je jedno z nich. Čeká nás mnoho výzev:
transformace energetiky a úspory. Adaptace na změnu klimatu.

Z PROJEVŮ MÍSTOPŘEDSEDŮ

To vše najednou jede a pojede rychleji. Green deal, který byl ještě
nedávno kritizován, se aktuálně v praxi zavádí a praktikuje rychleji než kdykoli předtím. Musíme pryč od ruského plynu. Musíme pryč od zdrojů, které jsou nečisté, a to nebude jednoduché.
■ Chci, abychom dokázali přetavit naše působení ve vládě, Poslanecké sněmovně a v Senátu v autentickou, jasnou, čitelnou a srozumitelnou politiku. Abychom dodrželi, co jsme slíbili. Abychom
kurz, který jsme si nastavili, neohýbali a takto jsme se mohli prezentovat vůči našim občanům. Potřebujeme „rebranding“, změnu,
aktualizaci. Potřebujeme nový strategický rámec, nový strategický plán, jak dál jít jako KDU-ČSL. Tak abychom byli silnou stranou. Máme obrovské štěstí a výhodu, že máme komunální politiky a Mladé lidovce, obrovskou zásobárnu schopných, šikovných
lidí. V posledním roce jsme rozjeli díky IKDP Talentovou akademii
– musíme ji přenést do regionů, aby každý schopný a každá schopná nadějná politička se mohli vzdělávat a růst osobně i profesně.
■ A ještě jeden důležitý úkol: musíme odlepit všechny nálepky a klišé, kterými jsme jako lidovci častováni. Brzdí nás omílané věci, jako že jsme strana stará, konzervativní, nemoderní, jen
pro křesťany. Jsme ve skutečnosti strana jiná: lidová, všeobecná, strana s důrazem na každého jednoho člověka. Jde nám o potřeby každého jednotlivého člověka. Jsme strana vnitřně pevná,
odhodlaná, autentická, strana, kde jsou možné vnitřní debaty,
vnitřní názory, platformy, aby svůj vnitřní názor na budoucnost
Česka mohl projevit každý z nás. Ať naše KDU-ČSL roste a vzkvétá. To je náš cíl, naše budoucnost.

TOM PHILIPP

Kvaliﬁkovaná a razantní
rozhodnutí
■ Zdravotnictví je můj osud, můj život. Situace v České republice není růžová. Po covidu, který nás sužoval a přivedl ke strádání fyzickému i duševnímu, přišla válka. Mám pro vás tyto body.
Nabízím vám svou kompetenci v oblasti zdravotnictví. Musíme
se vyrovnat s potížemi lidí, kteří prodělali těžký covid. Dále musíme zajistit potřeby našich hostů z Ukrajiny. A konečně musíme

řešit problémy na zdravotnicko-sociálním pomezí, udržitelnou
péči o naše seniory. Jsou před námi mnohá kvaliﬁkovaná a razantní rozhodnutí.
■ Praha není typickou lidoveckou baštou, přesto je důležitá. Chci
se tedy zaměřit i na posílení postavení KDU-ČSL v Praze a Středočeském kraji. Chci se věnovat růstu odborného zázemí naší strany. Máme řadu komisí a já chci, aby tyto komise byly pro naše odborníky branou do politiky a řízení státu. Jako lékař jsem v životě mohl mnoha lidem pomoci. Pomáhat druhým považuji za důležité. Mnohé problémy jsou ovšem těžko řešitelné a dobře a poctivě vedená politika může hodně pomoci.

LUKÁŠ CURYLO

KDU-ČSL
vyrovnává polarity
■ Jsem v politice přes dvacet let a politika je pro mě pořád služba.
Považuji tento rozměr za důležitý. A vidím pro naši stranu tyto
priority. Je třeba si neustále připomínat identitu KDU-ČSL. Nejde jen o zakotvení v křesťanské kultuře, ale i o solidaritu a spravedlnost, které jsou bytostně spjaté s námi, a také o environmentální zodpovědnost za svoření, jež nám bylo svěřeno. V KDU-ČSL
vyrovnáváme polarity. Nejsme strana revoluční ani populistická,
ale evoluční. Věříme ve vývoj, v kvalitu rozhodování a v zodpovědnost za svoření a rodiny.
■ Je tu ale problém: I když máme velmi kvalitní program a lidi,
nedaří se nám to prodat voličům. Říkají nám: „Nejsem věřící,
a proto vás nemůžu volit. Vždyť nechodím do kostela.“ Jenže
i když jsme křesťanskou stranou, jsme tu pro všechny lidi, pro celou společnost. Právě proto, že naše civilizace a kultura vznikla
na křesťanských hodnotách, je naše politika pro svobodné podnikání, zdůrazňuje důležitost vzdělání a kultury a kvalitní sociální politiku. V předsednictvu mají kraje mít zástupce. Už jen proto, jak velkou tíži problémů například s integrací Ukrajinců nyní
na svých bedrech nesou. V našem levicovém kraji máme jako
KDU-ČSL dva náměstky na hejtmanství a tři poslance, což je historický úspěch. Mám vám co nabídnout a děkuji za vaši důvěru.
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SJ E Z D O V Ý K A L E I D O S K O P

Delegáti darovali potravinové bance přes 2 tuny jídla.
Prodej charitativních ponožek přinesl přes 30 tisíc Kč
a šel do ZŠ Ružinovská v Praze.

Starostka Ostravice Pavlína Stankayová, silná žena z drsného
kraje, jedna z úspěšných političek KDU-ČSL na severní Moravě.

Petr Fiala chce v Senátu nahradit končícího Petra Šilara.
Šířkou a stylem své prezentace rozhodně zaujal.

Mladí lidovci se na svém stánku soustředili na problematiku
duševního zdraví. Všem chutnaly jejich antistresové čokoládky!

Cenu předsedy KDU-ČSL dostávají obvykle naši hrdinové, letos
Rostislav Sochorec, Ludvík Motyčka a Václav Benda.

Na sjezdu KDU-ČSL, strany hájící rodinu a rodiče, fungoval
vůbec poprvé dětský koutek.

Poprvé běželo i kontinuální sjezdové studio (kdu.cz/akce/
sjezd-2022/online). Hosté: Alvarová, Hůle, Pithart, Prokop,
Šaradín, Vácha a mnozí další.
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Vzácní hosté Sjezdu: premiér Fiala, předsedkyně Sněmovny
Pekarová Adamová a ukrajinský velvyslanec Perebyjnis.

kolby.cz/pouzdranskastep

Přírodní výtvor.
Přísná rezervace.
Chráněné území.
Už od roku 1946.
Vidíte tu vyjímečnost? Cítíte tu urozenost?
Žádné podhradí. Nic než krása a původ.
A teď si představte ty hrozny.

Původ je původ

V

ínem chceme
dělat radost

Oblast jižní Moravy se stala symbolem
pro kvalitní víno. Můžou za to nejen
zdejší přírodní podmínky, ale také
vztah lidí k půdě a péče o ni. „My jsme
se rozhodli na tuto tradici navázat
a pěstujeme víno s respektem k přírodě
a místu, kde působíme,“ říká Vlastimil
Nešetřil, člen představenstva společnosti J&T Wine Holding.
■ Proč se skupina J&T, známá spíše z byznysu a ﬁnancí,
rozhodla vstoupit do sektoru vinařství?
Investice do vinařství je pro nás ve srovnání s jinými investicemi
dost speciﬁcká. Na rozdíl od většiny ostatních obchodů nečekáme
v případě vinařství návratnost investice, ale roční výnos, který
vinařství umožní bezproblémový provoz a další rozvoj, díky kterému poroste jeho hodnota v čase. Nákup vinařství tak pro nás
byl hlavně srdeční záležitostí. Kvalitními víny bychom chtěli dělat
radost nejen sobě, ale také našim klientům.
Společnost J&T Wine Holding už mimo Česko značné aktivity
týkající se vína měla, takže bylo jen otázkou času, kdy se to projeví i u nás. Koupě vinařství Kolby však nebyla cílená akvizice.
Spíš souhra náhod, kdy se setkala aktuální poptávka s nabídkou. Věřím ale, že přesně takto to mělo být. Terroir vinice Kolby
v Pouzdřanech je vynikající a u nás unikátní.

■ Jaké byly ve vinařstvích vaše první kroky?
Když jsme přebírali vinařství Kolby, bylo poněkud „vytěžené“ –
dlouho se sbíraly jen zisky, zatímco investice zaostávaly. To se
s naším příchodem změnilo. Všechny zisky, a ještě mnohem více,
putovaly přímo do vinic a do nákupu vinohradnické a vinařské
techniky. Všechny změny jsme dělali s respektem k půdě a okolí.
Protože většina vinice Kolby byla vysázena v roce 1984, rozhodli
jsme se pro její velkou renovaci, kterou máme rozplánovanou
na zhruba 15 let. Pro spolupráci jsme oslovili i Mendelovu univerzitu, abychom měli zaručeny opravdu fundované informace.
Naštěstí Reisten na tom byl v čase akvizice ve všech ohledech lépe,
takže jsme se mohli soustředit na dostavbu spočívající zejména
ve vybudování klientských prostor.

■ O rok později, v roce 2018, jste ale přikoupili
i vinařství Reisten…
Když jsme se dozvěděli, že Templářské sklepy hodlají Reisten prodat, začali jsme hned jednat. Nebudeme skrývat, že jsme toužili
vlastnit vinařství přímo na Pálavě.

■ Co se vám v tomto ohledu už na Pálavě povedlo?
Z původního starého skladu na Reistenu vytvořilo studio ORA
moderní vinný bar s otevřenými výhledy a terasou. Z prostoru
wine baru tak má člověk kontakt s oběma druhy výhledů – jak
s blízkým do vinohradu, tak s dalekým směrem k nádrži Nové
Mlýny. Interiér baru architekti otevřeli pomocí proskleného
arkýře a velkoformátových posuvných dveří. Jsem rád, že v interiéru dostal smysl každý detail – podlahu například architekti vyladili do odstínu mladého červeného vína, jaké se podává v listopadu na svatého Martina.
Naším cílem je přivést co nejvíce zákazníků přímo do srdce vinařství, a tak jsme se rozhodli pořádat kulturní akce přímo u vinice.
Provozovat tu budeme letní kino, živou hudbu i divadlo. Prostor
dostanou jak slavnější jména, tak mladé kapely a lokální umělci.
Věřím, že tyto aktivity obohatí větší návštěvností celý region. Těžit
z toho budou tedy i ostatní vinaři a poskytovatelé služeb. Dosavadní
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ohlasy na rekonstrukci jsou velmi pozitivní, změny a rozvoj vinařství ocenila i odborná porota soutěže Svazu vinařů ČR, která nakonec udělila Reistenu prestižní titul „Vinařství roku 2022“.
■ Co vše odborníci v rámci této soutěže hodnotili?
Mám pocit, že snad úplně všechno. Titul může získat jen vinařství, které svým podnikáním v oboru nadmíru pozitivně vybočuje
z řady ostatních vinařství v České republice. Uděluje se za vynikající kvalitu vín daného vinařství, za jeho tuzemské nebo zahraniční úspěchy, za významný počin ve prospěch oboru, za inovativní technologické řešení, za jeho zapojení do výzkumné práce
či agroturistiky, ale také třeba za úroveň marketingu.
■ Čím jste se odlišovali od konkurence?
Těch věcí asi bylo víc. Odborníci ocenili nejen naše šetrné zacházení s vinicemi a respekt a ohleduplný přístup k přírodě, ale také
snahu o kulturní oživení lokality. Zaujala ale i naše ucelená řada
vín, kde jsme se neobávali sáhnout po inovačních řešeních. Na
nich stojí například nová řada perlivých vín Sparkling, kde jsme
pro nasycení vína použili vlastní oxid uhličitý, který jsme za využití speciální technologie najímali ve vinařství přímo z kvasících
vinných moštů. Takže žádný oxid uhličitý z fosilních zdrojů, ale
čistý plyn, který vznikl na bázi přirozeného procesu fermentace.
■ Plánujete vylepšení zákaznického komfortu i v Kolby?
V loňském roce jsme se pustili do rozšiřování prodejních a degustačních prostor přímo ve vinařství, zároveň jsme začali se stavbou nového skladu a zahájili projekční práce na wine resortu na

Ing. et Ing.

pozemku, který jsme koupili naproti vinařství. S vinařstvím jsme
získali i nedalekou polorozpadlou budovu bývalého vodního
zámečku, kterou chceme zrekonstruovat tak, aby sloužila klientům.
Naše prostory v blízkosti Pouzdřanské stepi se snažíme využít
opravdu naplno. Letos jsme na volnou část pozemku umístili
mobilní kurníky, kde volně chováme slepice. Mají tu vše, co ke
spokojenému životu potřebují – čerstvou trávu, dostatek pohybu
na louce a speciální krmivo určené pro nosnice chované ve volném výběhu. Vajíčka prodáváme zejména do gastropodniků pod
značkou Vejce Kolby.
Právě v rozvoji návazné infrastruktury vidím nevyužitý potenciál moravského vinařství. Máme skvělé vinice, špičkové lidi
a nejmodernější techniku a technologii, ale schází nám ubytování pro zákazníky, kvalitní gastronomie a nabídka wellness či
jiného způsobu relaxace. Pokud to návštěvníci dostanou, budou
v lokalitě zůstávat více dní.

Vlastimil Nešetřil, Ph.D.

Od roku 2006 pracuje ve skupině J&T. Do roku 2017 působil na vysokých manažerských pozicích
v J&T Bance. Od roku 2018 je generálním ředitelem a členem představenstva J&T Leasing
a představenstva J&T Wine Holding s odpovědností za vinařské aktivity J&T v České republice.
Vášeň pro víno ho přivedla ke studiu vinařství na Mendelově univerzitě v Lednici a k vybudování
vlastního Vinařství Nešetřil ve Znojmě. Je členem KDU-ČSL a kandiduje v podzimních volbách 2022
do zastupitelstva města Znojma.

DISKUSE O BUDOUCNOSTI KDU-ČSL

Bartošek:
Víra, vůle a vize
dokáže zázraky
Na sjezdu v Ostravě jsem se pokusil
nastínit, co udělat pro úspěch našeho
lidoveckého hnutí. Ano, hnutí – protože
za součást našeho světa nepovažuji jen
členy, ale i příznivce a voliče KDU-ČSL.

Sebevědomá vize s pokorou
Vystupujme s jistotou, která není arogancí.
Neseme dědictví více než stoleté strany.
Mnozí lidovci nasazovali životy pro naši
vlast. Máme na co navazovat, na čem trvat
a co prosazovat. Jsem příznivcem koalice
SPOLU, ale ve vládě je třeba sebevědomě
prosazovat lidoveckou politiku. Nesmíme
se rozpustit jako kostka cukru.
Mějme strategickou vizi a cíle na 5–10
let. Kdo jsme, co můžeme dát naší zemi
a proč nás mají lidi volit? Co je naší prioritou kromě rodiny a zelených témat? Jaké
vidíme hlavní zahraničně-bezpečnostní
výzvy? Svolejme proto v roce 2023 programovou konferenci, na níž si ujasníme
programové priority. Priority vycházející
z našich hodnot a zároveň reagující na
poptávku. Brát v potaz musíme všechny
skupiny. I naše nevoliče, lidi marginalizované, zanedbané regiony atd.

Buďme otevřenou stranou
Existuje dilema: Máme zůstat stranou
s mnoha členy, i když v tomto množství
nebudou všichni aktivní? Nebo se proměníme v pružnější stranu volební? Jsem pro
první cestu. Vnitřně bohatá strana je stabilnější, nezlomí ji jen tak nějaká krize.
I pasivnější členové mají smysl. Jsou
našimi ambasadory v rodinách, práci,
sousedství.
Buďme otevření. Zvěme na kandidátky
mladé i nečleny, kteří sdílejí náš žebříček
hodnot. Zajímavé osobnosti, které k nám
časem vstoupí. Vyvarujme se kumulace
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funkcí, jež brání občerstvování strany.
Otevřenost znamená i nekonfesnost. Ti,
kdo s námi sdílejí konzervativní hodnoty, nemusí mít víru, ale uznávají smysl
Desatera. Každý z nás má silné i slabé
stránky. Pracujme aktivně s tím, co je
v nás lepší. Eliminujme naše slabé stránky
a neopakujme chyby.

Lepší komunikace
dovnitř i navenek
Dobře fungující vnitřní komunikace je
základem úspěchu. Kde je náš skrytý
potenciál? Co nás brzdí? Začátkem roku
jsme zahájili strategii vnitřního oživení
KDU-ČSL, s důrazem na 4 skupiny: příznivce, ženy, seniory a komunální politiky.
Systematicky je podporujeme a motivujeme. Cítíme potenciál pro posílení KDUČSL v západních a severních Čechách.
Silná Morava je skvělá, ale i v dosud slabších krajích posilujme pozice a hledejme
lokální lídry.
Buďme aktivní na sociálních sítích, kam se
přesouvá těžiště veřejné komunikace. Naše
prezentace nebyla nikdy one man show.
Pomůže nám mediální proﬁlace ministrů
i členů předsednictva, dělba rolí, včetně
role „zlého muže“. Budeme-li na sobě tvrdě
pracovat, úspěch se dříve či později dostaví.
Víra, vůle a vize dokáže zázraky.

Zdechovský:
Neusínejme
na vavřínech
Marian Jurečka právem zůstává v čele
naší strany. Získali jsme rekordní počet
poslanců – i díky pracovitosti našich
členů, sympatizantů a dobrovolníků.
Fenomenální úspěch se ale nemusí
opakovat. V průzkumech se pravidelně
ocitáme na 5% hranici. Někteří se
úspěchem nechávají ukolébat...

Šance i hrozby
Co nás čeká na podzim? V Senátu
obhajujeme 7 míst. O křesla znovuusilují předsedkyně klubu Šárka Jelínková
i místopředsedové Miluše Horská a Lumír
Kantor. Těžké váhy, bez kterých bychom
byli výrazně slabší. V komunálu máme
3200 zastupitelů. Jak napsal Ladislav
Mrklas, starostové a zastupitelé malých
a nejmenších měst a obcí jsou největším

lidoveckým bohatstvím, výkladní skříní,
která otevírá cestu k úspěchu ve vyšších
politických patrech pro konkrétní členy
i celou stranu.
Spojení ve SPOLU nám může pomoci.
Dostaneme se na kandidátku ve městech
a obcích, které pro nás jsou pasé. Je důležité
zvýšit potenciál lidovců po celé republice.
Poperme se o bývalé sociálnědemokratické
voliče. Naším stylem ovšem není rozdávání
všem, pomáhejme adresně.

Smysluplně pro rodiny
a životní prostředí
Chceme-li stranu rozšířit, nemůže být
naším voličem jen konzervativní katolík.
Vidím kolem sebe zvyšující se zájem o naši
politiku, jenž souvisí s tím, jaké rezorty
jsme ve vládě obsadili. Reﬂektujeme klimatickou změnu. Přicházíme se smysluplnými návrhy na lepší životní prostředí
– a to je atraktivní pro mladé. Škoda, že
vázne komunikace na ministerstvu.
Jako prorodinná strana myslíme na
všechny rodiče, kteří poslední dobou
bojují s nepříznivou finanční situací.
Covid, energetická krize, inﬂace, válka,
to je výbušný mix. Rodinám musíme
pomoci: efektivně, ne plošně jako Babiš.
Jednorázových 5000 Kč je vzpruhou pro
chudnoucí střední třídu, na tento krok ale
musí navazovat další. Byli jsme a budeme
pro rodiny – ovšem vždy se zodpovědností
k budoucím generacím.

Silná značka
Marian Jurečka odvádí neuvěřitelnou práci.
Je mediálně výrazný, ostatní poněkud zaostávají. Nemůže to stát jenom na něm! I naši
ostatní ministři by měli začít v médiích nastolovat svá témata. Přinášejme návrhy, na
něž bude opozice reagovat. Opozice nám
nesmí diktovat témata!
Dlouhodobým cílem je silná značka
lidovců. Chceme být moderní lidová strana,
vycházející z myšlenek otců zakladatelů.
Neslevujme z našich ideálů. Snažme se být
ale stranou moderní, otevřenou a atraktivní
pro širokou masu lidí.
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Ruská armáda je slabší, než se zdá
■ M A R T I N S VÁ ROV S K Ý
Na východě Ukrajiny pokračuje
ruská agrese. Rusům se nedaří
plnit původně vytyčené cíle. Proč?
O odpověď jsme požádali bezpečnostně-politického analytika
Martina Svárovského.
Některé věci v ruské válce proti Ukrajině
experty překvapily: doba zahájení i rozsah
útoku; slabé velení ruské armády i chabé
řízení operace. Jiné věci ale překvapením
nebyly. Shrňme si nejdůležitější rysy ruské
vojenské doktríny, strategického myšlení
i situaci na poli.

Těžkopádná nepřesná síla

Ruská armáda a její tupé,
destruktivní údery
na ukrajinská města
bohužel stále pokračují.

1/ Rusové dlouhodobě vycházejí z taktiky
zasadit nepříteli tzv. strategický šok na
začátku konﬂiktu. O to se v únoru snažili
během prvních 48 hodin operace. Ukrajinci
ale prvotní šok ustáli a nevzdali se.
2/ Rusové počítají s „limitovaným válčením“. Jejich armáda se nesoustředí na
expanzi do velké vzdálenosti, ale na intenzivní boj v sousedství Ruska. To znamená,
že není schopna efektivně bojovat více než
zhruba 3 týdny bez toho, že by následovalo dosažení cíle, nebo provedení celkové
mobilizace. To se jasně ukázalo v době,
kdy na Ukrajině útočila z několika směrů,
ale její prioritou byl Kyjev. Když jim útok
nevyšel a přišly značné fyzické i materiální
ztráty, začala se jejich strategie rozpadat.
Museli vyhlásit jiný než původní cíl. Místo
ovládnutí celé Ukrajiny „jenom“ Donbas.
3/ Rusové se od II. světové války spoléhají
na mohutnou dělostřeleckou i raketovou
sílu. Jenže když spoustu munice vystřílíte
na ukrajinská města, místo abyste přesně
cílili na vojenské jednotky protivníka,
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RUSK Á VÁ L KA PR OT I U KR AJ INĚ
přinese to sice nesmírné utrpení civilistům,
ale z takticko-vojenského hlediska to velký
význam nemá. Zlomit morálku obyčejných
Ukrajinců, kteří by zatlačili na politické
a vojenské vedení země, se nepodařilo.
4/ Ruská armáda na rozdíl od ukrajinské střílí na nepřátelském území. Je pod
neustálým dohledem ukrajinského obyvatelstva, které ji natáčí a předává přehled své armádě využívající ke sledování
i komerční drony. Jinými slovy: ukrajinské
dělostřelectvo má nižší kapacitu, ale mnohem lepší zaměřování (targeting).
I na Donbase trpí ruská armáda tím, čím
trpěla u Kyjeva. Nemá dostatek vojáků.
Základní útočnou formací jsou tzv. praporová úkolová uskupení. Po výprasku
u Kyjeva je může ruská armáda naplnit
jen ze 70 %. Odhaduje se, že dnes mají
tato uskupení průměrně 600 místo předpokládaných 900 vojáků. Zoufale chybí
pěchota. Rusové vtrhli do obrovské země
s ohromným počtem tanků, bojových
vozidel pěchoty a náklaďáků, ale s naprosto nedostatečným počtem pěšáků. Jejich
kritický nedostatek jsme viděli na snímcích desítek, ba stovek opuštěných ruských vojenských vozidel. Nestalo se
tak jen kvůli nedostatku paliva. Když
Ukrajinci napadli ruskou kolonu, rozstříleli první nebo poslední vozidla. Rusové
neměli dost pěchoty, aby mohli útočníky
zahnat, stojící kolonu vozidel pohlídat
a počkat si na další techniku nebo na její
opravu. Počet padlých ruských vojáků se
ke konci dubna odhadoval na 15 tisíc – víc
než SSSR ztratil v Afghánistánu. Zhruba
obdobný počet vojáků vyřadilo zranění,
zajetí nebo dezertovali.

Bude Putin mobilizovat?
Užije jaderné zbraně?
Kritický nedostatek lidské síly můžou
Rusové zvrátit jediným způsobem – vyhlášením války (místo „speciální operace“)
a provedením mobilizace. To má ale tři
velká úskalí:
1/ Mobilizace a vyhlášení války znamenají, že proti sobě postavíte obyvatelstvo jedné země proti obyvatelstvu země
druhé. Putin si není jistý tím, jak by na
to Rusové zareagovali. Jedna věc je podpora ruské armády v boji proti údajným
„ukrajinským nacistům“ (čemuž běžní
Rusové věří). Druhá věc je, když se válka
dotkne všech.
2/ Kdyby Rusové provedli mobilizaci, bude
trvat měsíc, možná dva, než mobilizovaní
muži budou moci být nasazeni k bojo-

Ruská armáda navzdory
ženevským konvencím
demoluje ukrajinská sídliště.
Stovky případů denně.

vým jednotkám, vybaveni vším potřebným, a než začnou efektivně bojovat. To
by byl jasný časový milník pro ukrajinskou
armádu i Západ. Násobně by se zvýšilo
tempo vojenských operací a dodávek ze
Západu tak, aby Ukrajina za tuto dobu
dosáhla rozhodného vítězství a vyhnala
Rusy předtím, než na její území dorazí
mobilizované rezervy.
3/ Vedete-li „speciální operaci“, můžete
neustále měnit cíle podle toho, jak se vám
(ne)daří. Putin už stihl vyhlásit rychlé svržení ukrajinské vlády, „denaciﬁkaci“, pád
Kyjeva, odstřižení Ukrajiny od Černého
moře, propojení Krymu a Donbasu i sám
Donbas. Jakmile vyhlásíte válku a povoláte
do ní mobilizací celou společnost, zavazujete se, že druhou zemi porazíte, obsadíte
a ovládnete. Vše ostatní je porážka.
K tomu všemu je třeba přičíst to, že odhodlání nejsilnějších zemí Západu účinně
pomoci Ukrajině je mnohem silnější.
Projevuje se výší a druhem poskytnuté
pomoci i formulací cílů. Britská ministryně
zahraničí Trussová prohlásila, že strategickým cílem Velké Británie je dostat ruské
síly z Ukrajiny, včetně Krymu, tedy před
rok 2014. Americký ministr obrany Austin
prohlásil, že Rusko musí prohrát natolik,
aby přestalo být hrozbou pro své sousedy.
Berou-li na sebe západní velmoci takové
závazky, nemohou si dovolit neuspět.
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Putin je prostě v pasti. Může se z ní ale
pokusit uniknout a přes všechna uvedená
rizika sáhnout k mobilizaci. To by změnilo
situaci, prodloužilo válku a její celkový
výsledek by byl nejasný. Nepovažuji to ale
za moc pravděpodobné. Za ještě méně
pravděpodobné riziko lze ovšem považovat užití jaderných zbraní. Užití taktické
jaderné zbraně pro tzv. deeskalační úder
(s čímž ruská doktrína i strategie počítá)
má smysl jedině proti soupeři, který má ve
svém držení rovněž jaderné zbraně. Úder
taktickou jadernou zbraní (s mnohem nižší
ničivou silou, než mají strategické jaderné
zbraně) by byl veden proti vojenským zařízením. Má přimět veřejnost protivníka, aby
vyvinula tlak na vlastní politické a vojenské vedení v tom smyslu, že bude lepší
s Ruskem vyjednávat než se s ním pouštět
do jaderné přestřelky. Jinými slovy: užití
taktické jaderné zbraně proti bezjaderné
Ukrajině nedává smysl.
Věřme, že to celé dopadne dobře. Že díky
nesmírné obětavosti, statečnosti a kreativitě Ukrajinců a díky účinné pomoci
Západu bude odstraněno zlo, které pro
svět představují Putinovy vraždící hordy.
Autor je bezpečnostním
a zahraničněpolitickým expertem
KDU-ČSL, poradcem Jana Bartoška
a Ondřeje Benešíka.

VÝ Z VY PRO E V ROPU

Pracujme i dnes na
klimatických závazcích
■ J I T K A S E I T L OVÁ
Bolestné události posledních měsíců –
válka na Ukrajině, zdražování energií
a potravin – upozadily debatu o opatřeních proti klimatickým změnám. Ty ale
dále pokračují. Přitom právě důsledky klimatických změn mohou nepříznivou situaci ještě víc umocnit.
Vědecké poznatky expertů z více než 160
zemí světa prokazují další navyšování
skleníkových plynů v atmosféře. Pařížská
dohoda z roku 2015, do níž všichni vkládali naděje, se naplňuje pomalu a výše přijatých závazků navíc nebude stačit k dosažení limitu zvýšení teploty o 1,5 stupně.
V Česku se teplota během průmyslového období zvýšila v průměru o 1,2
stupně Celsia. Vzestupný trend je trvalý.
Prudký nárůst probíhá posledních 10
let. Statisticky stále častěji se vyskytují extrémní klimatické jevy: přívalové
srážky, bouře a období sucha. Celkový
úhrn srážek sice neklesá, při krátkém
intenzivním dešti ale místo potřebného
vsakování voda rychle odtéká. Vyšší teploty znamenají i vyšší výpar. Nedostatek

vláhy v půdě, tzv. zemědělské sucho, provází některé oblasti i letošní jaro; nejhorší
byla léta 2015 a 2018. Splachy přívalových
dešťů a silná větrná eroze za sucha urychlují degradaci naší půdy, která je často
nevhodně obdělávaná. Druhotně se zvyšují rizika požárů. Ve světě jsou důsledky
změn ještě vážnější. Projevují se sníženou
zemědělskou produkcí, nedostatkem pitné
vody i hrozbou hromadné migrace z míst,
kde se kvůli extrémnímu suchu a teplotám
nebo kvůli zvýšené hladině moře nebude
dát vůbec žít.
Státy světa se musí umět domluvit, jak
tyto nepříznivé a závažné změny zastavit. Jde to velmi pomalu. Hospodářská,
sociální a politická situace zemí je velmi
rozdílná. Opakovaně se proto konají
celosvětová jednání (COP, „konference
smluvních stran“, summity o změně klimatu), to poslední v Glasgow v listopadu
2021. K jejím výsledkům a dalším výzvám
jsem v dubnu v Senátu uspořádala mezinárodní konferenci. Přestože výsledky
COP26 nejsou dostatečné, pokročilo se
s ukončením odlesňování (na což přistoupilo 130 států), se snížením emisí metanu

(90 států), s používáním dostupných čistých technologií (42 států) a s dohodami
o zrychlení přechodu na nízkoemisní energetiku.
Česká republika za vlády pana Babiše
se bohužel neměla čím chlubit. Podle
Glasgowské konference jsme 3. nejhorší
v řešení klimatické krize. Produkujeme
více skleníkových plynů na hlavu než Čína.
Další COP27 se koná v listopadu v Egyptě,
v době, kdy budeme předsednickou zemí
EU. V složité době po covidu a během brutální války Ruska proti Ukrajině čeká naši
vládu těžký úkol. Na striktnější vymahatelnosti klimatických závazků, dohodách o ﬁnančním krytí a posílení adaptačních opatření v rámci COP27 totiž závisí
bezpečnost a geopolitická stabilita nejen
v Evropě.
Autorka je místopředsedkyní
Senátu PČR.

Děti jsou budoucnost Ukrajiny i EU
■ M I C H A E L A Š O J D ROVÁ
Válka a ruská agrese na Ukrajině ničí lidské životy, ničí majetky, vyhání miliony lidí
z domovů. A samozřejmě nejvíce trpí děti.
Dnes je mimo Ukrajinu 3,7 milionu uprchlíků a z toho 90 % jsou ženy a děti. Chci
poděkovat všem členským státům, které
těmto lidem pomáhají dostat se do bezpečí
a najít prozatímní domov. Samozřejmě, že
děti jsou nejvíce ohroženy, a proto také
Evropský parlament chce přijmout svoji
výzvu a stanovisko. Zásadním krokem je
zřízení a ochrana humanitárních koridorů
pro zajištění bezpečného úniku lidem,
kteří prchají do bezpečí.
Je mi líto, že tady dnes není zástupce francouzského předsednictví, protože bychom
měli slyšet, co udělal francouzský prezident, jak využil svůj mandát právě pro
pomoc dětem, lidem, kteří by se měli dostat
z obklíčených měst, jako je Mariupol. Asi
jste také viděli ty smutné oči ukrajinských

dětí, které se rozveselí, když se dostanou
mezi své vrstevníky, když si mohou znovu
kopnout do balonu, stoupnout si na koloběžku. Děti jsou budoucnost Ukrajiny, děti
jsou budoucnost Evropské unie a vše, co
nyní uděláme pro ukrajinské děti, děláme
také pro nás, pro Evropu. Takže děti se
svými maminkami mají najít potřebné
ubytování, zdravotní péči, psychologickou
pomoc a samozřejmě vzdělávání. V tomto

ohledu bych ocenila také
dosavadní práci členských
států a Komise.
Myslím, že je důležité zřízení platformy
solidarity, platformy pro registraci osob
– aby se děti neztrácely, aby všechny byly
registrované, dohledatelné –, školní vzdělávací platformy, která by měla pomoci
k výměně informací a dobré praxe mezi
členskými státy. Chci poděkovat znovu
všem dobrovolníkům a členským státům,
které pomáhají, aby ani jedno dítě nepropadlo sítí, aby ani jedno dítě nezůstalo
bez pomoci. A chci jenom připomenout,
že mezi těmi zeměmi, které pomáhají, je
také Česká republika, která hostí 300 000
uprchlíků.
Z rozpravy Evropského parlamentu
o ochraně EU poskytované dětem
a mladým lidem prchajícím
před válkou na Ukrajině,
5. 4. 2022 ve Štrasburku.
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KO MEN TÁ ŘE

Nikdo nesmí hrát
s „romskou kartou“
ŘEČ PŘI PIETNÍM AK TU
V LETECH U PÍSKU,
8. KVĚTNA 2022
Dámy a pánové, vážení zástupci židovského společenství, vážení a vzácní představitelé romské komunity v naší zemi!
Setkáváme se dnes s pietou na místě utrpení a smrti obětí rasové diskriminace,
nesnášenlivosti a nenávisti. Oběti internace v koncentračním táboře v Letech
u Písku před 80 lety byli muži, ženy a děti.
,,Provinili“ se před většinovou společností
jediným – tím, že byli Romové. Na nespravedlivém a krutém násilí se nepodíleli
jenom Němci, ale v tomto případě i Češi...
Ze smutné historie se musíme poučit. Také

Hledejme
prezidenta
– je za pár vteřin
dvanáct
Ačkoli prezident nemá
mnoho pravomocí, je klíčovou postavou české
politiky. Významně, byť
nepřímo, ovlivňuje politické
dění a jeho role je klíčová
v dobách politických krizí.
Zároveň je důležitým symbolem české státnosti a měl by být morálním příkladem pro
nás všechny.
Bohužel Miloš Zeman je špatným prezidentem. Nemá smysl vyjmenovávat
všechny jeho kauzy. Namátkou z poslední
doby: prapodivné skartace tajných materiálů na Hradě. Nebo milost pro šéfa Lesní
správy Lány Miloše Baláka, který ač odsouzen za manipulaci s veřejnou zakázkou,
přesto dál řídí hradní lesy. Morální vzor
zkrátka vypadá úplně jinak.
Je třeba hledět do budoucna. Už za necelý
rok budeme mít nového prezidenta. Přeji
nám všem, aby to byl prezident, kterého si
budeme vážit a který bude mít náš respekt.
Už dnes je známých kandidátů jako hub
po dešti. Proto je důležité najít kandidáta, který bude mít širokou podporu
a bude schopen porazit Andreje Babiše.
Považuji za chybu, že takového kandidáta
jako minimálně koalice SPOLU už dávno
nemáme připraveného.

v naší době se s nespravedlivou kremelskou agresí proti Ukrajině vrátila na náš
kontinent šokující míra nelidskosti. Nikdo
z nás politiků ani kandidátů do blížících se
komunálních, senátních a prezidentských

Čas běží a prezidentská kampaň významně
ovlivní komunální a senátní volby. Osobně
bych si dokázal jako prezidenta představit například Pavla Fischera nebo generála
Petra Pavla. Na mém přání ale nezáleží.
Smiřme se s tím, že to nebude ideální kandidát. Politika je ovšem umění možného.
Důležité je najít široký kompromis, protože
v opačném případě může nastat situace, kdy
se budeme v druhém kole rozhodovat mezi
Andrejem Babišem a Tomiem Okamurou.
Tedy mezi špatnou a ještě horší variantou.
V následujících měsících nás čeká nelehký
úkol. Obhájit vítězství v komunálních
a senátních volbách a zvítězit i v těch prezidentských. U komunálu a Senátu jsou
přípravy v plném proudu, u těch prezidentských je za pár vteřin dvanáct. Je
třeba jednat rychle. Naším cílem musí být
úspěch i zde.
Šimon Heller, poslanec

Duševní zdraví
jako politické téma
Na ostravském Sjezdu
KDU-ČSL se Mladí lidovci
zapojovali různým způsobem – někteří dorazili jako
delegáti či hosté, mnozí
pracovali jako dobrovolníci pomáhající tam, kde
to bylo právě třeba. Jako mládežnická
organizace KDU-ČSL jsme si přivezli opět
stánek, ale nevěnovali jsme se jen sebeprezentaci. Představili jsme problematiku
duševního zdraví.

voleb nesmí hrát s „romskou kartou“, tedy
záměrně podněcovat, pěstovat a vybičovávat nenávist k druhým lidem, kteří jsou
v něčem jiní.
My politici máme a musíme hájit dobro
a říkat pravdu, i kdyby to mělo být proti
náladám a hlasu matematické většiny ve
společnosti. Nenávist vede ke zlu, zatímco
otevřenost a lidskost jsou zdrojem světla,
které se pak společností šíří. Jako předseda Podvýboru pro národnostní menšiny
Poslanecké sněmovny slibuji vám všem,
že se na mě můžete při obhajobě své lidské důstojnosti uprostřed současné české
společnosti spolehnout. Přeji vám i vašim
blízkým stálou Boží ochranu a Jeho veliké
požehnání – všechno opravdu dobré
a potřebné!
Hayato Josef Okamura,
poslanec KDU-ČSL
zvolený v Hl. m. Praze

Informovanost o potřebě pečovat o své
duševní zdraví roste. Tématu se ve veřejném prostoru věnují aktivně profesionální
neziskové organizace. Zatím ale zaostávají politická rozhodnutí, která by situaci
mohla zlepšit. Hlavně u mladých. Vždyť
zhruba 50 % chronických duševních onemocnění se poprvé projeví do 14. roku
života, 75 % pak do 24 let.
Psychické zdraví se netýká jen mladých, ale celé společnosti. Díky odborné
a včasné péči lze řešit širokou škálu problémů a případných nemocí. Když se
fyzicky vážně zraníme, je standardní, že
si zavoláme pomoc nebo jdeme k lékaři.
Některé návštěvy lékařů absolvujeme
i preventivně, protože je to prostě třeba.
Stejně je nutné přistupovat i k naší psychické kondici. Zaslouží si stejnou pozornost a destigmatizaci. Součástí našeho
stánku proto byly informační letáčky o prevenci v rámci péče o duševní zdraví, dotazník a antistresové čokoládky! Náš dotazník vyplnilo přímo na sjezdu 122 respondentů, převážně muži, ve věku od 16 do
71 let. Pocity beznaděje či deprese pocítilo
někdy 63 % tázaných. Psychoterapeuta už
navštívila pětina z nich. 84 % respondentů
uvedlo, že by se KDU-ČSL měla tématu
duševního zdraví věnovat více a systematičtěji. (Celé vyhodnocení lze dohledat na mladilidovci.cz, v sekci Aktuality).
A konečně: naše antistresové čokoládky
si oblíbili všichni. Jsem za tuto zkušenost ráda a děkuji všem, kdo se problému
duševního zdraví poctivě věnují.
Helena Martinková,
předsedkyně Mladých lidovců
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