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Z REDAKČNÍHO STOLU

Skládání účtů
„Potřebujeme nový impuls, energii, jasnou
strategii a disciplínu. Nemůžeme přeskakovat z tématu na téma, musíme pracovat soustavně a prezentovat svou práci. Bez toho to nepůjde, jinak
budeme nečitelní,“ říká v rozhovoru pro tento Nový HLAS
Petr Hladík. Co udělat, abychom se zvedli od 5 % výše?
Soustavná a konkrétní práce, solidně a soustavně prezentovaná, je základem úspěchu pirátské strany i řady nezávislých kandidátů v senátních a komunálních volbách. Výhodou KDU-ČSL je čitelnost a věrnost značce, i když to není
výhodné. Nevýhodou je pomalejší rozhodování, nesoustavná sebeprezentace a s tím spojené podceňování marketingu a sociálních sítí. Jenže soustavná prezentace vlastní
práce není nic jiného než průběžné skládání účtů těm, kdo
nám dali důvěru a hlas. Lidé si toto skládání účtů zaslouží.
V pravdivé, atraktivní a stravitelné podobě.
Pavel Mareš, šéfredaktor

Den hanby
12. července získala důvěru Babišova vláda. Vláda národní hanby. Lidovci vládu ANO, ČSSD
s podporou KSČM
nepodpořili. Vedlo nás k tomu to,
že nechceme vládu
s trestně stíhaným
premiérem. Nechceme vládu s komunisty. Nechceme vládu,
která není kompletní a jejíž ministři se najdou přes noc. „Nepřestávejte vyjadřovat svůj názor. Musíme si udržet pozitivní
a kladnou mysl. Každý, kdo si myslí, že tato cesta pro naši republiku není správná, se bude muset ozvat. První šanci máme
už na podzim v komunálních a senátních volbách,“ glosoval
situaci předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

Proč je Senát důležitý (10 bodů)
1. Senátor má blízko k lidem a regionu, který reprezentuje.
Může vystupovat ve prospěch své domovské oblasti na ministerstvech a ve státních institucích.
2. Senát je pojistkou demokracie proti nedemokratickému
konání většiny. Bez souhlasu Senátu nemůžou vstoupit v platnost úpravy volebních zákonů a nelze přijímat ústavní zákony.
3. Senát může navrhovat zákony a změny zákonů. Probíhá zde
klidnější reﬂexe. Senátoři jsou osobnostmi z různých profesí,
volenými na základě jiných kvalit než poslanci.
4. Senát propojuje komunální a celostátní veřejnou sféru.
Mnoho senátorů je současně v zastupitelstvech obcí a krajů
nebo působí jako starostové či místostarostové.
5. Senát může navrhnout žalobu prezidenta republiky.
6. Autorita a význam. Senátor se těší neformální úctě a má výhodu. Dostane na požádání slovo při jednání obecního zastupitelstva a může tak působit v jejich prospěch.
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7. Propagace regionu. Řada senátorů podporuje svůj region:
zapojuje kontakty z celostátní sféry, propaguje regionální potraviny, pořádá konference apod.
8. Když je rozpuštěna Sněmovna, Senát ji v krizových obdobích zastupuje a zabraňuje chaosu.
9. Senát schvaluje jmenování ústavních soudců. Dbá, aby šlo
o kvaliﬁkované a nestranné osobnosti.
10. Senátor se může vyslovovat k regionálnímu vládnímu plánování. Má opravdu plánovaná silnice vést nebo tato těžba
nerostů probíhat tímto územím?
(Více o významu Senátu a našich kandidátech čtěte na str. 13–17)

„Adoptivní“ kandidáti
KDU-ČSL nasazuje do senátních voleb 12 vlastních
kandidátů a se 4 „nevlastními“ úzce kooperuje. Jde
o Pavla Fischera (Praha 12), Ivana Gabala (Praha 2),
Jiřího Drahoše (Praha 4) a Boba Fliedra (Svitavy). Mimořádné
osobnosti, mimořádné zacházení i očekávání.
(red)

100 let republiky na Řípu
Oslavy 100 let republiky probíhají na nejrůznějších místech. Členové a příznivci KDU-ČSL
se sejdou v sobotu 20. října 2018 na památné hoře Říp, kde se podle české mytologie
zastavil praotec Čech. Z někdejší sopky, jejíž
vrchol se nachází 455 m n. m., se rozhlédl po okolní rovinaté krajině a její krásou byl natolik okouzlen, že se rozhodl zde zůstat.
Lidovci si návštěvou Řípu chtějí připomenout bohatou historii, kulturu a zdůraznit vlastenectví. Co Mohammedu Mekka,
to Čechu Říp platí i dnes. Připomeneme si také, že demokracie,
která se v českých, moravských a slezských luzích a hájích usadila se vznikem republiky, není samozřejmost. Téměř polovinu
20. století strávil náš národ v totalitě, nejdříve nacistické a následně komunistické.
Pod horu Říp se dá přijet autem či autobusem, poté už zbývá vyšlapat několik stovek metrů poměrně prudkým, ale jinak nenáročným zpevněným terénem. Lidovecké shromáždění se uskuteční na vrcholu před rotundou sv. Jiří od 10 hodin. V jeho průběhu zazní pozdravy od vrcholných představitelů strany, příznivců a podporovatelů včetně historika Jaroslava Šebka. Příchozí
se mohou těšit i na duchovní povzbuzení a společnou modlitbu.
Těšíme se na setkání s Vámi a nezapomeňte vzít své přátele a známé, 100 let republiky se slaví jen jednou a je za co děkovat!
Jiří Mihola, poslanec a historik

Horská: Neziskovky pomáhají!
Plánované úspory v dotacích pro nestátní neziskové organizace
(NNO) cca 3 miliardy Kč, s nimiž přišla ministryně ﬁnancí, jsou
prostě špatně! Shodla se na tom místopředsedkyně Senátu Miluše
Horská a členové expertní pracovní skupiny pro neziskový sektor.
To, co neziskový sektor potřebuje, je naopak právní a ﬁnanční jistota. „Hlasitě se ohrazuji proti plánu vlády! Zdravé demokracie se neziskového sektoru nebojí, ale naopak ho podporují. Chci paní ministryni sdělit, že neziskový sektor je v naší zemi dlouhodobě ﬁnančně
poddimenzovaný,“ upozornila Miluše Horská. „Kultura, školství, sociální systém, ale i další oblasti dobře ví, jak jim neziskovky pomáhají. Proto je třeba tyto organizace podporovat v jejich rozvoji, a ne
jim škrtat peníze,“ prohlásila Horská.
(red; Senat.cz)

Naše číslo účtu: 2001210359/0800

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

SLOVO PŘEDSEDY

Lidovci v jubilejním roce
Lidová strana je jen o tři měsíce mladší
než Československo. Přesto můžeme říci,
že jsme byli u toho, když vznikal náš
moderní stát. My lidovci jsme totiž byli
u všeho dobrého i špatného, co potkalo
tuto republiku za 100 let. A prožívali
jsme to s ní. Včetně „osudových osmiček“. Měli jsme své šťastné
i smolné roky. Měli jsme své hrdiny i zrádce. Těch prvních bylo
nepoměrně více. Včetně bezejmenných a neokázalých hrdinů
z členské základny.

Demokracie, svoboda a humanita
Formálně vznikla Československá strana lidová v lednu 1919.
Ti, kteří ji tvořili, patřili k těm, kdo se zasloužili o budování
1. republiky. Jan Šrámek a dalších 23 lidoveckých poslanců
bylo už v roce 1918 členy Revolučního Národního shromáždění. Vzhledem ke známé averzi prezidenta Masaryka ke
katolicismu nebyla zpočátku pozice ČSL vůbec jednoduchá.
Dokázali jsme však, že jsme loajální k demokracii, svobodě
a humanitě, a stali jsme se platnou součástí politického a společenského systému 1. republiky. V následujících vládách jsme
byli hlasem rozumu, přispívali jsme ke konsenzu a k udržení
demokracie a svobody.
Až do roku 1938 jsme spoluutvářeli demokratický systém
1. republiky. Konec republiky znamenal i konec naší možnosti
legálně ovlivňovat domácí politiku. Ale nevzdali jsme to. Jan
Šrámek se stal předsedou exilové vlády. Vrátili jsme se a získali znovu silné postavení ve vládě.

Když se demokraté nedohodnou
Rok 1948 je tvrdým mementem, jak dopadne demokracie, když
se demokraté nedokážou domluvit. Bojovali jsme, jak jsme
uměli. Byli jsme tvrdou opozicí proti nástupu komunistické totality. Ale demokraté prohráli. A přesně jak se obával Jan Šrámek,
zklamal i prezident, který podlehl tlaku komunistů.
Následující léta byla těžká. Měli jsme své Plojhary, ale měli
jsme také své Tigridy. Čtyři naši poslanci skončili na komunistické šibenici. Řada našich členů v exilu. Nikdy jsme se nesloučili s KSČ. Drtivá většina členů byla po celou dobu totality

Byla to invaze
a okupace
„Poslanecká sněmovna prohlašuje,
že vtrhnutí vojsk pěti států Varšavské
smlouvy v srpnu 1968 do Československa
bylo aktem invaze a následné okupace
a bylo v rozporu s mezinárodním právem.“
Toto usnesení (přijaté 146 ze 157 poslanců, pozn. red.) má být jasným vzkazem veřejnosti. Jasným vzkazem lidem i ostatním státům včetně Ruska, že neakceptujeme komentáře, které v poslední
době zaznívají. Komentáře, které relativizují události 21. srpna,

vůči komunistům v opozici. Členství v ČSL pro ně znamenalo
velký černý puntík v kádrových materiálech. Výhody mělo
jen kolaborantské vedení. V roce 1968 jsme Plojhara odvolali,
do funkce ho znovu dosadily sovětské tanky. Po letech 1938
a 1948 přinesl rok 1968 další vítězství totality…

Za svobodu vzdor všemu
Navzdory normalizaci naši členové dále usilovali o svobodu.
Navzdory vedení, režimu a Státní bezpečnosti se podíleli na
výrazných protikomunistických akcích, jakými byla Národní
pouť na Velehradě či petice Augustina Navrátila. Za to byli
perzekvováni. Jakmile jsme znovu nabyli svobodu, naše neokázalá, ale vytrvalá práce proti totalitě se zúročila v obrovském spontánním nárůstu počtu členů. V jednu dobu nás bylo
až 90 tisíc.
Letos spolu se všemi občany slavíme 100 let republiky. Hrad
není oporou demokracie a svobody, spíše naopak. Komunisté
se vracejí k moci. Demokratické strany jsou na tom hůř než
v roce 1948: ve Sněmovně jsou v silné menšině. Nesmíme
to ale vzdávat, nesmíme ztrácet naději. Historie ukazuje, že
osud lidové strany je pevně spjat s osudem naší demokracie.
Když se dařilo nám, dařilo se i demokracii a naopak. Po žádné
porážce jsme boj za svobodu nevzdali. A vždy jsme se spolu
se svobodou vrátili.
Svobodu a demokracii pořád máme. Je naší povinností udělat vše, aby to tak zůstalo. Je to povinnost vůči nám samým,
vůči historii a tradici i vůči budoucí generaci. Jaká bude letošní
osudová osmička? Bude mít záporné nebo kladné znaménko?
To záleží i na nás.
Pěkný podzim, pevné odhodlání
a úspěchy ve volbách, ať už kandidujete
či hlasujete kdekoli, Vám přeje
Pavel Bělobrádek

při kterých v důsledku okupace v roce 1968 zemřelo 137 lidí. Do
těchto komentářů se pouští nejen mnohé proruské servery, ale
i čeští politici (například S. Grospič z KSČM). Ten se v rozhovoru
pro média vyloženě bránil použití slova okupace. Takovýmto chováním však politici připouští, že o událostech srpna 1968 máme
pochybovat. Připouští různý výklad historických událostí a jejich
překrucování. Výklad je ale jen jeden – v noci z 20. na 21. srpna
došlo k agresivnímu vpádu vojsk Varšavské smlouvy na území
Československa. Byla to invaze v rozporu s mezinárodním právem, po které následovalo období okupace. A já se ptám: Kde si
komunisté připomněli toto výročí? Kde se byli omluvit? Kde se
byli uklonit obětem okupace a normalizace? Nepotřebuji se ptát.
Byli u sochy Koněva. A to stačí.
Jan Bartošek, 22. 8. 2018, Poslanecká sněmovna
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KOMUNÁLNÍ VOLBY

Symbolem kampaně
KDU-ČSL je obytný vůz.
Dostupné bydlení
je prostě základ!

Podpořte kandidáty KDU-ČSL
v komunálních volbách!
KDU-ČSL posílá do letošních komunálních voleb téměř 16 tisíc kandidátů. Je
to nejvíc mezi celostátními politickými
stranami. Kromě Mostu kandidují lidovci ve všech statutárních městech,
v osmi z nich postavili samostatné kandidátky. V hlavním městě Praze je KDUČSL na společné kandidátce „Spojené
síly pro Prahu“.

„Děkuji kandidátům, že do těchto voleb
jdou. Mezi politickými stranami máme
nejvíc zástupců a já věřím, že jich opět budeme mít i nejvíc zvolených,“ řekl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Do komunálních voleb se za KDU-ČSL přihlásilo 14 756 kandidátů v obcích, v městských částech pak 1152. Kandidátek
spojených s KDU-ČSL celkově nepatrně
ubylo.

Hlavní téma voleb?
Dostupné bydlení
Nedostatek cenově přijatelných bytů
dávno není jen problémem velkých měst,
jako je Praha. Lidovci nabízejí řešení:
dostupné bydlení. Znamenalo by to výstavbu městských bytů za polovinu stávajících cen. Brněnská KDU-ČSL prosazuje
výstavbu družstevních bytů pro ty, kdo
nedosáhnou na hypotéku.

Základní rysy
dostupného bydlení:
■ vhodné pro mladé lidi zakládající
rodiny, kde celkový příjem domácnosti po odečtení nutných nákladů
na život neumožňuje splácení běžné
hypotéky
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■ příležitost důstojně bydlet za výhodných a dlouhodobě udržitelných
podmínek
■ řešení pro rodiny, kterým se v původních bytech dramaticky zvýšilo
nájemné
■ reálné zhodnocení státního majetku.

Otázky a odpovědi
Situace s bydlením je v mnoha městech
kritická. V Praze, Brně a Ostravě jsou pro
většinu obyvatel byty cenově nedosažitelné. Dostupné bydlení spočívá ve vytvoření nabídky všeobecně dostupných
bytů, vybudovaných z nepotřebného majetku státu, krajů a měst. Tyto nevyužívané nemovitosti mnohdy končí v prodeji
a naplno je pak místo původního vlastníka využije někdo jiný. Ubytovací potenciál těchto nemovitostí (obecní domy,
staré továrny nebo brownﬁeldy) je tak
žel nulový. Developeři je odkoupí za pár
korun a vytvoří na jejich místě předražené byty. KDU-ČSL proto přichází s projektem DOSTUPNÉ BYDLENÍ.
1. Kdy lze začít?
Projekt lze realizovat v horizontu jednoho roku. Je to rychlé řešení pro aktuálně neúnosnou situaci na realitním trhu.
Není třeba přijímat nové zákony. Stačí,
když bude vyjednán a schválen úvěr pro
Českou republiku u Evropské investiční
banky (EIB). Česko pak peníze přes
Státní fond rozvoje bydlení poskytne
městům. A ta tento úvěr budou splácet
příjmy z nájmu. „Marshallův plán“ pro
města. Na konci nebudou dluhy, ale vybudované byty, jež zůstanou ve vlastnictví obcí a měst.

2. Je k tomu třeba přijímat
nové zákony?
Ne. Může fungovat na základě současných zákonů, což je jeho obrovská výhoda.
Podmínkou by bylo zjednodušit kroky vedoucí k výstavbě (např. žádost o vydávání
stavebního povolení).
3. Jak by se konkrétně dostupné
bydlení ﬁnancovalo?
Na dvou úrovních. Za prvé jde o vyjednání úvěru u Evropské investiční banky
s extrémně dlouhou ﬁxací a velmi nízkým
úrokem. Zjišťovali jsme, jaké by byly možnosti, a máme předjednaný úrok 1,15 %
s ﬁxací na 20 let. Druhým předpokladem
je shromáždit majetek, který by se dal při
výstavbě bytů využít: vybydlené domy,
brownﬁeldy či staré továrny.
4. Jaké plynou z dostupného
bydlení výhody?
Dostupné bydlení nepotěší jedině developery a realitní makléře, kteří jsou zvyklí
na vysoké marže za prodej bytů nebo extrémně vysoké nájmy. A také banky. Jinak
ale stát zhodnotí nepotřebný majetek, zaměstná stavební ﬁrmy, vybere víc na DPH.
A hlavně: rodiny, mladí lidé i senioři
budou mít kde bydlet a zaplatí třeba o třetinu méně na výdajích. Je to nejrychlejší
možný projekt, kterým se dá řešit problematika nedostupného bydlení.
5. Jak to zařídíme?
Budeme jednat s vládou. Chceme, aby se
Ministerstvo pro místní rozvoj návrhem
zabývalo. Využijeme k tomu naši síť zastupitelů i starostů. Je to jednoznačně téma
komunální politiky. Když vláda uvidí, že
toto rozumné řešení realitní krize chtějí
starostové z celé republiky, musí na to reagovat.

KDU-ČSL V METROPOLÍCH

Energie,
disciplína,
soustavnost
a prezentace
S Petrem Hladíkem
o receptech na úspěšnou
komunální politiku

lidmi domů skoro každý den. Vybízím je,
aby mi zatelefonovali, pokud potřebují
něco vědět. Tenhle způsob kampaně mě
strašně baví, navíc vychází z mého přesvědčení, že politika a zvlášť křesťanskodemokratická se musí dělat pro lidi
a mezi lidmi. Základem konzervativní politiky je živá a aktivní společnost. Tahle
kampaň to maximálně podporuje.
• Myslíte, že máte šanci na úspěch?
Věřím, že ano. Doba přeje křiklounům
a zastrašovací rétorice. Zroveň jsem neviděl nikoho, kdo by s podobnou energií
šířil pozitivní program a pozitivní náladu
mezi lidmi. Někteří se schovávají za pultíky či jiné bariéry. Já se chci lidem představit osobně a podat si s každým ruku.
Zeptat se jich, co je trápí. Myslím, že za
každým musí být vidět nějaká práce.
• Jak se dá skloubit náměstkování
v Brně s tím, že jste otcem čtyř dětí?

KDU-ČSL byla vždycky stranou, které důvěřovali starší lidé z venkova. V poslední době
lidovci posilují u voličů mladšího a středního
věku ve velkých městech. U těch, kdo o politice
přemýšlejí a chodí k volbám. Jedním z metropolitních politiků, který se drží konzervativních hodnot a dělá sociálně citlivou politiku
na výši doby, je Petr Hladík. Náměstek brněnského primátora a spoluzakladatel Mladých
lidovců má rád konkrétní výsledky a nemusí
vysedávat hodiny na schůzích. Jaké jsou jeho
vize, zkušenosti, plány?
• Dokázal jste prosadit řadu inspirativních věcí: zřízení fondu na bourání
černých staveb, poradní sbor pro bezbariérovost, strategie bydlení. Jaký
recept na tuto konkrétnost máte?
Snažím se sledovat trendy ve světě a naslouchat lidem. Když slyším, co je trápí,
často se mi vybaví řešení hned. Pak už jde
jen o to, aby se to realizovalo.

Obtížně. Bez pomoci Zuzky bych to nezvládl. V náměstkování jsme spolu chtě
nechtě celá rodina. Hlídám si, abych měl
volné neděle, a hodně se na to těším,
protože jsme celá rodina spolu. Po kostele občas chodíváme na návštěvu a oběd

k jedněm či druhým prarodičům. Vtipné je,
že děti občas místo pohádek chtějí, abych
jim večer před spaním vyprávěl o práci.
Možná toho pak o politice v Brně vědí víc
než někteří kolegové na magistrátu...
• Máte za sebou stovky úspěchů, sám to
nazýváte malými zázraky. Přikládáte
něčemu z toho větší význam?
Ano: službě zvané Seniorbus. S tím jsme
šli do voleb v roce 2014. Dnes je to hojně
využívaná služba pro seniory a handicapované. Před pár roky to nebylo a dnes je
to normální součást našich životů. Z toho
mám opravdu radost.
• Proč tak vehementně odmítáte komunisty?
Pocházím ze sedlácké rodiny. Mého pradědečka komunisté zatkli, protože nezvládal
odvádět vysoké dodávky vajec a jiných produktů. Rodina se musela vystěhovat nejen
z rodného domu, ale i z okresu, ve kterém
žila. Podobný osud potkal prastrýce mlynáře, kterého poslali do uranových dolů,
kde oslepl. Ani jeden z nich ale nezahořkl.
Dokázali se dál dívat dopředu a šířit to, v co
věřili. Jsou pro mě velkou inspirací.
• KDU-ČSL se pohybuje opět kolem 5%
hranice. Jak to změnit?
Potřebujeme nový impuls, energii, jasnou
strategii a disciplínu. Nemůžeme přeskakovat z tématu na téma, musíme pracovat
soustavně a prezentovat svou práci. Bez
toho to nepůjde, jinak budeme nečitelní.
Na komunální úrovni máme spoustu dobrých starostů, kteří přesně takovou práci dělají a umí. Myslím, že to lidi ocení. (red)

Boj o Prahu

• To se týká i družstevního bydlení?
Částečně. Podobný typ bydlení funguje
i v jiných městech v Evropě. Dobrým příkladem je Vídeň. Setkal jsem se s lidmi,
kteří tamní koncepci bydlení připravovali,
a načerpal od nich dost podnětů.
• Heslem vaší kampaně je „Brno je
boží“. Proč?
Protože si myslíme, že tomu tak doopravdy
je! Nemusíme lidi strašit, že se máme
špatně a potřebujeme změnu. Umisťujeme
se vysoko na různých evropských žebříčcích měřících kvalitu života. Chodím za

KDU-ČSL v hlavním městě v čele s předsedou Janem Wolfem jde do voleb v rámci koalice
„Spojené síly pro Prahu – TOP 09, STAN s podporou KDU-ČSL, LES a Demokratů Jana
Kasla“. Nutno zmínit, že stranu v květnu opustil pražský poslanec Jan Čižinský. Boj
o primátorský post v hlavním městě je prestižní záležitostí. Jakkoli to bude těžké, pražští lidovci věří v úspěch. A nejen ve volbách do Magistrátu, ale i v městských částech,
kde postavili o jednu kandidátní listinu více než v roce 2014.
Pavel Mareš
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KOMUNÁLNÍ VOLBY

Rodinné odpoledne v Boskovicích
Způsob, jak získat na svou stranu obyvatele menších obcí i měst, je různý.
Jednou z oblíbených akcí, která
proběhla v Boskovicích už několikrát,
je Odpoledne pro rodiny s dětmi. Akci
pořádá místní organizace KDU-ČSL ve
spolupráci a s podporou Orelské jednoty Boskovice. A je velmi oblíbená.

boskovickému sídlišti a mateřské škole.
Hudební program s repertoárem pro děti
i dospělé připravují naši mladí členové,
kteří jsou současně sami aktivními hudebníky. Je to Michal Knödl, předseda místní
organizace, který je členem folkové skupiny Trní na větvi, a dále zastupitel Tomáš
Pléha, který učí na místní Střední pedagogické škole, vede několik hudebních
souborů s pestrým repertoárem včetně

Takto kampaňuje úspěšná místostarostka
Dagmar Hamalová (druhá zprava).
Odpoledne určené pro rodiny s dětmi
i dospělé se odehrává na hřišti. To leží nejen
v blízkosti Orlovny a jednoho z místních
supermarketů, ale je blízko i největšímu

muzikálových nebo pohádkových melodií.
Propagaci a koordinaci akce zajišťuje
sestra Barbora Palánová, která má
s podobnými akcemi zkušenosti z Místní

akční skupiny Boskovicko PLUS. Kromě
tradičního skákacího hradu, balonků či
dalších propagačních předmětů KDUČSL jsou na této akci Mateřským centrem
Boskovice připraveny kreativní dílny.
Dospělí zájemci se mohou seznámit s programem a cíli KDU-ČSL jak na celostátní,
tak i na místní úrovni.
Stánek KDU-ČSL je na této akci vyhledáván
příznivci KDU-ČSL, kde se mohou setkat
se senátorkou, krajskou zastupitelkou
a členkou rady města Boskovice Jaromírou
Vítkovou nebo boskovickou místostarostkou Dagmar Hamalovou a dalšími
zastupiteli. Na akci chodí mnoho občanů,
kteří přijdou za zábavou a zároveň
patří do skupiny potenciálních voličů.
Letošní odpoledne pro rodiny s dětmi se
uskutečnilo 14. září od 14 do 18 hodin.
Dagmar Hamalová
místostarostka Boskovic

Pro chytré město Pardubice
V Pardubicích kandiduje KDU-ČSL tradičně s hnutím Nestraníci, a to pod hlavičkou Koalice pro Pardubice. Pro následující období v letech 2018–2022
jsme se dokázali dohodnout na spolupráci i s TOP 09.
V Pardubicích tak vznikla významná politická síla. A my jí ve volbách věříme!
Nové logo, modro-žluto-červené orámování, symbolizuje semknutí a týmového
ducha celé koalice. Lídryní kandidátky
je zastupitelka a podnikatelka Ludmila
Ministrová (TOP 09), dvojkou radní a ekolog František Weisbauer a trojkou lékař Vít
Ulrych (oba KDU-ČSL).
Chceme udělat z Pardubic město, jež vezmou za své nejen mladí, kteří to očekávají,
ale také starší lidé. Na ty rozhodně nebudeme zapomínat.
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Všichni víme, že problémem číslo jedna je
doprava, obchvaty města jsou naší prioritou. Severovýchodní obchvat je blízko realizaci, z pozice města je třeba vytrvat a poskytovat veškerou myslitelnou součinnost.
S jihovýchodním obchvatem se také snad
již konečně blýská na lepší časy.
Plánujeme ve spolupráci s krajem vznik univerzálního prostoru, který by šel jednoduše
měnit a uzpůsobit pro kulturní akce, koncerty, plesy, kongresy. Nezapomínáme ani
na vzdělání jako důležitou součást života
občanů města. Chceme, aby specializované
učebny pro výuku byly zároveň přístupné
i pro mimoškolní vzdělávací aktivity.
Spojení lidovců a topky v Koalici pro
Pardubice osobně podpořili předsedové
obou stran. „V dnešní době je logické
a nutné, aby se síly spojovaly, kde je to
jen možné. Pardubice nejsou jediný takový

projekt. Je zásadní, že
za tuto Koalici budou
kandidovat lidé,
kteří mají k sobě důvěru a podobné postoje k velké šíři problémů,“ uvedl předseda KDU-ČSL Pavel
Bělobrádek.
Členové Koalice pro Pardubice jsou ve
vedení současné radnice, a mají tak svůj
podíl na úspěšných projektech. Jmenujme
například stavbu nového terminálu letiště,
modernizaci prostoru před nádražím nebo
rekonstrukci stravovacího provozu pro
pardubické seniory.
Vít Ulrych
lékař-onkolog, kandidát č. 3
ve volbách do pardubického
zastupitelstva

KOMUNÁLNÍ POLITIČKY

Naše komunální političky? Jednoduše skvělé!
I když má KDU-ČSL v Poslanecké sněmovně pouze jednu poslankyni, přesto se aktivně zasazuje o to, aby v politice bylo a působilo více žen. Nejdeme na to skrze kvóty, ale skrze vzdělávání žen (Volební akademie žen) a zdůrazňování jejich konkrétního přínosu pro obec a stát (ocenění Naše politička). Zdenka Kumstýřová prezentuje letošní nominované právě na tuto
cenu. Je z čeho a z koho mít radost! A o důvod víc volit KDU-ČSL v komunálních a senátních volbách.
Celostátní výbor Sdružení žen
KDU-ČSL schválil 23. června
2018 jedenáct nominací na ocenění aktivních a úspěšných političek z 11 krajů a k tomu 3 nominace na zvláštní cenu „Naše
politička“. V jednotlivých krajích se sešly jedna až čtyři nominace, z čehož jsme měly velkou radost!
Nominace bylo možno podávat
do pěti oblastí a nás zajímalo,
jak budou jednotlivé oblasti zastoupeny. K našemu překvapení nepřišla žádná nominace do
oblasti školství, i když se jí některé projekty dotýkaly. Nejvíce
zastoupena byla kultura, sport
a volný čas. Všechny nominované realizovaly řadu zajímavých
projektů, které se mohou stát
inspirací pro řadu našich komunálních politiků. Podrobněji se
podívejme na oblast životního
prostředí.

dobré vůle k péči o životní prostředí. Prožívám s vděčností, že
mohu svou kapkou v moři přispět k těmto ideálům.“

Terezie
Jenisová

Ivana
Kalodová

Marie
Kousalová

Miriam
Kolářová

O ženě, která
sázela stromy...
Zdravotní sestra Ivana Kalodová z Olomouckého kraje
bude oceněna za projekt sportovně rekreační zóny „Holický
les“, s kterým začínala v roce
2008. Tím začal i její zájem
o politiku. V roce 2013 vysázeli v Holickém lese 72 000 listnatých stromů na ploše 33 ha
a letos na jaře přibyl Strom
dobré vůle Olgy Havlové. Paní
Kalodová se mezitím stala krajskou zastupitelkou za KDU-ČSL
a členkou dozorčí rady Lesů
města Olomouce. Teď plánuje
mj. další etapu Holického lesa:
jeho rozšíření o rozlohu 66 ha,
která je součástí protipovodňové ochrany města Olomouce.
„Tím vším naplňujeme jednu
z priorit KDU-ČSL – ochrana
krajiny před suchem a povodněmi. Papež František v encyklice
Laudato si vyzývá všechny lidi

Další oceněnou za oblast životní prostředí bude za
Moravskoslezský kraj paní
Ivana Váňová, a to za své angažmá při výstavbě oddílné
splaškové kanalizace v obci
Mokřov v hodnotě 100 mil. Kč.
Kromě toho, že je starostkou
obce Mokřov, je i předsedkyní
Svazu měst a obcí Novojičínska
a také krajskou tajemnicí
KDU-ČSL Moravskoslezského
kraje. V této kategorii byla oceněna i starostka obce Dolní
Roveň paní Iva Vinařová
z Pardubického kraje, a to za
projekt tlakové splaškové kanalizace včetně čistírny odpadních
vod, kterou si obec sama provozuje.

Sociálně
vyladěné projekty
Lada Baranek
Lapinová

Pavla
Maršíková

Zdislava
Odstrčilová

Pavla
Radová

Ivana
Váňová

Iva
Vinařová

Za oblast elektronizace a IT
technologie bude oceněna
Miriam Kolářová, místostarostka MČ Brno-sever, za 3
projekty: 1) mobilní aplikace „Průvodce severem“, která
vznikla na základě požadavků občanů v rámci auditu
„Family friendly community“
(viz Nový HLAS, květen 2018);
2) „Service Desk“: moderní komunikace s úřadem v moderní době! 3) Prevence proti kyberšikaně.
V oblasti sociální politiky je oceněnou Zdislava Odstrčilová ze
Zlínského kraje za projekty

sociálního podnikání a zaměstnávání zdravotně postižených ve Valašském Meziříčí. Za
Prahu byla oceněna Jaroslava
Šimonová, radní MČ Praha
17-Řepy, za výstavbu domu
s pečovatelskou službou a komunitního centra.
V oblasti „kultura, sport a volný
čas“ máme čtyři oceněné: Pavlu
Maršíkovou, místostarostku
Náchoda (Královéhradecký
kraj); Terezii Jenisovou, starostku Třeboně (Jihočeský kraj),
Ladu Baranek Lapinovou
(Karlovarský kraj) za projekt
Nadace St. Joachim, dále Věru
Šnapkovou (Ústecký kraj)
a Pavlu Radovou za Vysočinu,
zakladatelku a předsedkyni
Krajské rady seniorů. Na slavnostním předání v Senátu
v úterý 25. září 2018 budou
uděleny i tři zvláštní ceny za
mimořádný přínos v občanské
angažovanosti, a to europoslankyni Michaele Šojdrové, starostce obce Sivice (JMK) Marii
Kousalové a Elišce Janšové
(Praha).
Vážíme si nasazení všech našich žen, obdivujeme jejich
nadšení pro dobrou věc a přejeme hodně štěstí v nadcházejících komunálních volbách.
Všechny oceněné totiž kandidují za KDU-ČSL.
Zdenka Kumstýřová
místopředsedkyně Sdružení
žen KDU-ČSL
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KDU-ČSL PRO VENKOV

Jurečkovy
opravené
kapličky
Ministerstvo zemědělství pro mě nikdy nebylo jen ministerstvem pro zemědělskou prvovýrobu, potravinářství, lesnictví
či vodní hospodářství. Je to pro mě resort, který se má starat o rozvoj venkova jako celku. Proto jsem byl jako ministr
aktivní i v rozvoji cestovního ruchu a obnovy kulturního dědictví na venkově. A přineslo to myslím své plody.
Ještě vláda Petra Nečase rozhodla, že z Programu rozvoje venkova nebudou moci být podporovány investice do vybavení obcí
a opravy kulturních památek (školy, tělocvičny, kostely, fary atd.).
Když už jsem toto rozhodnutí v roce 2014 nemohl zvrátit, rozhodl jsem se výpadek pokrýt z národních zdrojů.

Obnovovat venkov, jak se patří
V roce 2016 jsem nastartoval úplně nový dotační titul „Udržování
a obnova kulturního dědictví venkova“, jemuž někteří kolegové
začali říkat „Jurečkovy kapličky“. Peníze na jeho ﬁnancování jsme
našli z úspor, kterých jsme dosáhli. V první řadě jsme chtěli podpořit obce a místní části menších měst formou dotace, kterou by bylo
možno jednoduše administrovat. Podpora se dala čerpat nejen na
opravu sakrálních památek, jako jsou Boží muka, kříže, kapličky,
kostely, synagogy, ale i na zemědělské historické objekty. Podporu
získávala i regionální zemědělská muzea a ﬁnancovat se mohla
i drobná odpočinková místa v krajině. V roce 2016 jsme zaznamenali velký zájem o tento program. Pro rok 2017 jsme jej proto
upravili a z dotačního titulu se mohly ﬁnancovat opravy hřbitovních zdí, hasičských zbrojnic a polních cest. Pro zajímavost: v roce
2016 bylo schváleno 825 žádostí v objemu 216,7 mil. Kč; v roce
2017 schváleno 1782 žádostí v objemu 579,1 mil. Kč. Pro rok 2018
bylo schváleno 327 žádostí v objemu 129,4 mil Kč.

Starost o křesťanské dědictví
Mám radost ze dvou věcí. Za prvé bylo opraveno velké množství objektů. Mnohé z nich čekaly na opravu desítky let, nepočítaje v to 40 let komunistické devastace. Za druhé, tyto investice realizovali především drobní živnostníci a malé ﬁrmy v regionech. Státem investované peníze tak v tomto případě zůstávaly v České republice. Smutný jsem z toho, že pro příští rok
Ministerstvo zemědělství zatím s pokračováním tohoto dotačního titulu, připraveného na šestileté období, nepočítá. Snad se
nám to ještě podaří změnit.
Nezůstalo ale jen u toho. Státní pozemkový úřad a státní podnik
Lesy ČR dostaly jako jeden z úkolů od roku 2016 opravovat sakrální
stavby, které jsou v jejich majetku, a to i tehdy, když z této stavby
zbyl jen půdorys základů. Možná jste si všimli, že někde v krajině
či v lese vyrostla zbrusu nová kaplička či Boží muka. Byla to jedna
z drobných forem, jak jsme se snažili jako stát zčásti splatit stále
trvající dluh vůči našim předkům, kteří tato drobná díla vybudovali. Byl to viditelný a myslím, že i pěkný symbol díků a odkazu
na naše křesťanské hodnoty a tradice.
Marian Jurečka
1. místopředseda KDU-ČSL
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NAŠE POSLANKYNĚ

Guty
aneb tvořit,
ne ničit
Obec Guty v Moravskoslezském kraji se do
loňského roku pyšnila unikátní kulturní
památkou: dřevěným kostelíkem ze
16. století. Bohužel v noci z 1. na 2. srpna
2017 kostelík zapálili tři mladí kluci a ten
úplně celý vyhořel. Po této události byla
vyhlášena veřejná sbírka a probíhají zde
různé kulturní a společenské akce. Patří
mezi ně i dva koncerty Mariana Jurečky,
jimž jsem poskytla záštitu. První se konal
pár týdnů po vyhoření kostela, druhý letos

1. srpna jako roční připomínka nešťastné
události. Po koncertu následoval průvod
se svíčkami na místo vyhořelého kostela
a o půlnoci mše svatá.
S gutským kostelíkem je spojeno mé mládí.
Scházeli jsme se tu během totality jako společenství mládeže pod vedením otce Adama
Ruckého. V roce 1985 tam mému manželskému svazku požehnal současný arciopat
Břevnovského kláštera Prokop Siostrzonek.
Požár kostela vnímám jako osobní ztrátu.

Věřím však, že víra v srdcích lidí, kteří se po
celý rok na místě vyhořelého kostelíka scházejí na bohoslužbách, je daleko cennější.
Děkuji všem, kdo přispívají k obnově kostelíka finančními příspěvky, prací na stavbě
nebo modlitbami. A klukům, kteří tento čin
spáchali, přeji, aby našli nejen odpuštění,
ale i novou životní cestu, jejímž smyslem
nebude ničit, ale tvořit.
Pavla Golasowská
poslankyně Parlamentu

Byla to neobvyklá Půlnoční, na kterou lidé přišli – uprostřed léta a pod širým nebem.

Na obnovu kostela v Gutech můžete finančně přispět i Vy: 7657654 / 0300
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Vzhůru do komunálních a
KOMUNÁLNÍ VOLBY
• posíláme nejvíce kandidátů
ze všech politických stran
• 14 756 kandidátů v obcích
• 1152 kandidátů v městských částech
• kandidujeme ve všech statutárních
městech kromě Mostu

Změna pro Děčín
Starostové pro Liber
(TOP 09, KDU-ČSL a
na kandidátce SLK)

(TOP 09, KDU-ČSL,
nestraníci)

Liberec

Děčín
Ústí nad Labem

Jablonec nad

Teplice

SENÁTNÍ VOLBY
• 12 vlastních kandidátů
• 4 společní kandidáti

TOP 09, KDU-ČSL a STAN

nekandidujeme
Chomutov
Most

Volba PRO! Teplice
(KDU-ČSL, Zelení, JsmePRO!,
TOP 09 a nezávislí kandidáti)

PRO Chomutov
(KDU-ČSL, nestraníci)

Společně pro J
(Změna pro Ja
KDU-ČSL, nest

Mladá
Boleslav
Zelení,
KDU-ČSL

Karlovy Vary
Kladno

Praha 8
Praha 2

Zvolitelní (KDU-ČSL, Svobodní,
Zelení, PRO zdraví a sport,
Unie pro sport a zdraví)

Koalice pro Pardubice
(TOP 09, KDU-ČSL, nes

Praha
Kladeňáci
(TOP 09, KDU-ČSL,
Piráti, nestraníci)

Pard
Praha 12

Praha 4

Plzeň
Benešov

Spojené síly pro Prahu
(KDU-ČSL, LES a Demokraté
Jana Kasla na kandidátce
TOP 09 a STAN)

KDU-ČSL
a Pravá volba
pro Plzeň

Jihlava

NAŠI KANDIDÁTI
DO SENÁTU
● Náchod / Pavel Bělobrádek
● Benešov / Jan Borguľa
● Šumperk / Zdeněk Brož
● Vsetín / Jiří Čunek

České
Budějovice

● Třebíč / Marie Dudíková
● Prostějov / Jaroslav Fidrmuc
● Chrudim / Daniel Herman
● Zlín / Patrik Kunčar

SPOLEČNÍ
KANDIDÁTI

● Praha 8 / Hayato Okamura

● Praha 2 / Ivan Gabal

● Brno-město / Jan Špilar

● Praha 4 / Jiří Drahoš

● Opava / Josef Vícha

● Praha 12 / Pavel Fischer

● Břeclav / Richard Zemánek

● Svitavy / Bob Fliedr

Lidovci
a TOP 09
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Lidé toužili
po normálním
životě
UDÁLOSTI ROKU 1968 MOHOU
MÍT MNOHO VÝKLADŮ
■ DANIEL HERMAN
Bylo Pražské jaro 68 historicky ojedinělým pokusem o reformu socialismu?
Byl to spor frakcí uvnitř komunistické
strany, který zase odnesli nevinní lidé?
Došlo by nakonec k přítomnosti sovětských vojsk na našem území, protože
si to Moskva stejně už dlouho přála
a takto k tomu měla záminku?
Zdá se být jisté, že komunistický režim
tehdy ukázal svou nereformovatelnost.
Ačkoliv lidé tehdy své naděje vyjadřovali
pomocí dobového jazyka, a proto se mluvilo o socialismu s lidskou tváří nebo socialismu, který konečně bude řešit základní
lidské otázky, řada z nich zřejmě toužila
po normálním životě. Stále ještě žilo povědomí o první republice, která nebyla dokonalá, zažila velkou ekonomickou krizi
a měla své korupční aféry, ale byla spojována s nadějemi, které zničil Mnichov
v roce 1938 a potom únor 1948.

Velké vystřízlivění
Srpen 1968 znamenal velké vystřízlivění
a poučení. Lidé dali svou důvěru politickým silám, které je pak opustily a zradily. Ohromné vzepětí odporu v týdnu
po invazi nedokázali ti, kdo zemi vedli,

využít a naplnit. Ukázalo se, že strachem
a silou lze společnost opět uvrhnout do
pokrytectví, lhaní a zmaru. Stejně tak
ale platí, že jsme dostali i jiná poučení.
Třeba že ti, kdo kdysi represivní systém
nadšeně budovali, dokázali v některých
případech nahlédnout svůj životní omyl.
Nečinili žádné pokání za domnělá provinění stranické hereze, ale dali se na cestu
obhajoby občanských práv, byť to pro ně
znamenalo vyřazení z pohodlného života,
vězení a někdy odchod do exilu. Ačkoliv se
to někomu nemusí líbit, neplatí, že jednou
komunista, vždycky komunista. Ideologie
jsou zločinné, ale lidé mají své indiviuální
osudy a cesty.

Ideje 68 mrtvé
Byli tu samozřejmě i lidé, kteří věděli už od
doby před únorem, že komunismus je blud,
a těm se jejich názor a obavy opět potvrdily.
Zažili jsme i to, že lze národ donutit mlčet,
účastnit se mrtvých a vylhaných rituálů, ale
že je to stavba postavená na písku, která se
musí jednou zhroutit, protože je postavená
na písku. Po roce 1989 jsme dostali příležitost snažit se obnovit demokracii a vrátit
se do západního světa, kam jsme po tisíciletí patřili. Nekonal se žádný návrat do
roku 1968, tehdejší ideje, nebo předstírané
ideje, už byly mrtvé.

Vzdorovat a vydržet
Dostali jsme v roce 1989 velkou šanci začít
budovat něco nového. Povedlo se nám to
jen z části, protože lidské snažení neprobíhá
nikdy přesně podle plánu. Tentokrát jsme se
nemohli vymlouvat na žádnou cizí mocnost,
na kterou musíme brát ohled. Bylo to jen
na nás. Povedlo se toho hodně, ale zrovna
v přítomnosti vidíme, jak roste extremismus,
falšuje se historie období totality, zlehčuje
se autoritativní režim současného kapitalistického Ruska s imperiálními ambicemi
a nacionalismem a konají se úlitby čínskému
režimu, který nemá s demokracií nic společného. Neděje se to pod tlakem tanků, ale je
to tlak antidemokratů, kteří to znova zkoušejí. A to raﬁnovaněji než na začátku normalizace ﬁgury jako Husák, Jakeš, Biľak, Lenárt
a další dosazené a trpěné ﬁgury.
Jestli něco můžeme považovat za jakýsi
odkaz roku 1968, je to připomínka lidí,
kteří měli naději a dokázali vzdorovat
a vydržet. To důležité přežilo a vydalo
plody o dvacet let později. Svoboda je ale
křehká a bylo by špatné, kdybychom si ji
tentokrát vzali sami.
Autor je místopředsedou KDU-ČSL
a kandidátem KDU-ČSL do Senátu
v obvodě č. 44 (Chrudim, Havlíčkův Brod)
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7 bodů k Pražskému jaru 1968
O invazi, okupaci, posrpnové perzekuci
a zničené naději na svobodnější život
■ VÁCLAV HAMPL
Invaze a následná okupace před 50 lety
zničila naděje Pražského jara na svobodnější život. Více než 130 občanů
přímo stála život a dalším přinesla
perzekuce, znásilňování charakterů
a celé společnosti morální marasmus.

V situaci, kdy hlava státu k takto zásadnímu výročí našich novodobých dějin
mlčí a naopak chce mluvit premiér, který
byl prominentem režimu přivezeného na
sovětských tancích a agentem jeho tajné
policie, cítím jako veřejně činná osoba, že
je na místě se alespoň stručně vyjádřit.

1. Nadechnutí se z bahna
nesvobody
Pražské jaro bylo kratičkým, ale zásadně
užitečným obdobím nadechnutí se z bahna
nesvobody. Mohla vzniknout spousta knih
a filmů, které předtím ani potom vyjít
nesměly. A přestože šly brzy po srpnu do
stoupy, pořád mezi lidmi tajně kolovaly, opisovaly se a přinášely poučení a povzbuzení
nemalé části společnosti. Díky tomu nebylo
odtržení od reality svobodného světa tak
velké, jako by bývalo bylo bez Pražského
jara. Podstatné bylo, že změny neprobíhaly
jen v Praze, ale v celém Československu.

2. Komunisté nechtěli
opravdovou demokracii
Tento nesporně užitečný proces měl v sobě
od začátku fundamentální rozpor. Pořád
byl veden komunistickou stranou, která –
a mnozí její členové osobně – měla na rukou
ještě dost čerstvou krev obětí jejích zločinných praktik v 50. letech. Zrušení cenzury
a další kroky zvětšující se svobody ale
neúprosnou vnitřní logikou vedly ke zpochybnění doktríny komunismu jako jediné
možné cesty vpřed, a potažmo komunistické strany jako jediné vládnoucí strany
„na věčné časy a nikdy jinak“. Asi i proto
bylo komunistické vedení dost nerozhodné.
Sami si nebyli dost jistí, jak daleko vlastně
chtějí zajít (nebo nechat zajít ostatní) a jak
dále postupovat. Skoro jistě ale nechtěli
dojít až k logickému vyústění – k demontáži
komunistického režimu a opravdové demokracii. Z tohoto hlediska byl vlastizrádný
zvací dopis několika komunistických papalášů vlastně zákonitým důsledkem tohoto
vnitřního rozporu. Jinou věcí je, že sovětský
režim žádný dopis nepotřeboval – invaze
na něm nebyla závislá, ale jako zástěrka
pro zahraničí a zničení reformních nadějí
obyvatelstva se velmi hodil.
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3. Mohli jsme
se invazi bránit?
K srpnu 1968 se vztahuje podobně traumatická otázka jako k událostem v letech
1938/9, tedy zda jsme se mohli (účinně)
bránit. V roce 1968 bychom se vojensky
asi bránit mohli, byť za cenu velkých
ztrát, ke kterým by ale společnost okusivší svobody byla nejspíš celkem svolná.
Fakticky by to ale asi bylo dost komplikované už kvůli tomu, že velící struktura
armády měla příliš krátký čas na to předělat se ze svědomitého služebníka sovětských zájmů na reálnou obránkyni autentických zájmů našeho státu a jeho obyvatel. Nemluvě o civilním, tj. komunistickém, vedení státu.

4. Ruské pokračování sovětské
velmocenské politiky
Navzdory bolševické propagandě byla
invaze jasným a zásadním porušením
mezinárodního práva. Svádět to na
Ukrajinu, jak to nedávno zkusil šéfkomunista Filip, jen proto, že se etnický Rus
Brežněv narodil na Ukrajině a Ukrajinci
museli sloužit v Rudé armádě, je absurdní.
Ukrajinu nejdřív v rámci své imperiální
politiky pohltilo carské Rusko a od něj
ji radostně zdědil SSSR. Podle stejné
logiky by příště neměl soudruh Filip
děkovat za naše osvobození 1945 Rusku,
ale Gruzii (Stalin – Džugašvili byl čistokrevný Gruzínec) a Ukrajině (její jméno
dokonce příslušné bojové uskupení neslo
a také v něm spousta Ukrajinců sloužila
a padla). Odpovědnost za zločin srpnové
invaze do Československa jednoznačně
a plně nese tehdejší komunistický režim
v Moskvě, který byl dědicem a pokračovatelem imperiální politiky carského
Ruska. A k pokračování sovětské velmocenské politiky se dnes výslovně hlásí
i režim Vladimira Putina. Jsem proto přesvědčen, že většina Čechů stále cítí, že
značná obezřetnost vůči tomuto režimu
je vzhledem k našim zkušenostem velmi
na místě. Masivní inﬁltrace našeho veřejného prostoru ruskými a proruskymi vlivy
rozhodně není v našem zájmu. Toho jsme
si tedy snad všeobecně vědomi, ale bohužel se tomu zatím neumíme moc bránit.

1968
5. Naše spoluzodpovědnost
za normalizaci
Tzv. normalizace byla přímo vynucená
„dočasnou“ přítomností okupačních vojsk
(jen sovětských, ostatní celkem brzo
odtáhla), zodpovědnost za ní tedy jednoznačně padá na okupační moc. O konkrétní
realizaci jsme se ale již postarali sami, tedy
primárně ti, kteří se sovětskými tanky chtěli
nechat držet u moci za cenu, že odpracují,
co se od nich chce nebo očekává. Podílela se
i spousta dalších, kteří se více méně nechali
zlomit, aby neměli potíže (větší než ostatní).
Takže za normalizaci si už spoluodpovídáme
i my sami. I tento aspekt – viny jiných a spoluviny vlastní – patří k srpnovému výročí.

6. Důsledky?
Apatie k veřejnému dění
Bezprostředně viditelného a škodlivého
důsledku invaze – přítomnosti okupační
armády – jsme se dokázali zbavit poměrně
rychle po Sametové revoluci. Zbavování se

hlubšího a hůře uchopitelného důsledku
okupace a „normalizace“ – mrzačení duše
národa, relativizace pravdy, apatie k veřejnému dění nebo nezájem o politiku trvá
dodnes. Čelit těmto důsledkům je každodenní výzvou a úkolem nás všech.

7. Pojistky jménem NATO a EU
Pojistkou proti tomu, aby se srpen 1968
opakoval, jsou dvě nadmíru důležité organizace – NATO a EU. Díky našemu plnohodnotnému členství nemusíme čekat na
jejich kroky, ale můžeme aktivně ovlivňovat jejich působení a spolutvořit jejich
politiky. Nikoliv jen trapně přijímat rozkazy (jak tomu bylo po srpnu 1968). Proto
připodobňuje-li dnes někdo EU k RVHP či
NATO k Varšavské smlouvě, buď netuší,
jak NATO a EU funguji, nebo vědomě lže.
Autor je senátorem za KDU-ČSL v obvodu
Praha 1 a 7 a předsedou senátního
Výboru pro evropské záležitosti.

Svoboda je to
nejcennější
Ani mnoho let ve vrcholné politice mi
nevzalo víru, že naše společnost na
zápas o svobodu nerezignovala. Ano,
i dnes vítězí přísliby jistot nad nejistotami svobody. Ano, i dnes inteligentní
bytosti odkládají rozum a poslední
zbytky soudnosti, jen když z nich někdo
sejme tíži svobody a s ní spojené nejistoty a osobní zodpovědnost. Přesto
jsem přesvědčen, že svoboda je pro nás
důležitější a cennější. Nenechme si svobodu vzít, mysleme na ni, chraňme ji,
pečujme o ni. Pokud se nám něco nelíbí, vždy máme svobodnou možnost to
změnit. Nejbližší příležitost? Už při říjnových volbách.
Pavel Bělobrádek, 24. 8. 2018

Sencov a političtí
vězni v Rusku
V půli června přijal Evropský parlament ostrou rezoluci vyzývající Rusko,
aby propustilo 70 politických vězňů
z Ukrajiny, kteří jsou v současné chvíli
protiprávně vězněni na území Ruské
federace a Krymu.

Po propuštění předal své stížnosti na
způsob vyšetřování, průběh soudu a na
poměry ve věznicích Evropskému soudu
pro lidská práva a bylo mu dáno za pravdu.

Europoslanci vyzvali k propuštění ukrajinského režiséra Oleha Sencova, který je
protiprávně vězněn již 4 roky a v současné
době drží hladovku. 2. července se senátoři Hampl, Papoušek, Bublan a Šesták
obrátili přímo na ruského prezidenta
Vladimira Putina dopisem. Píšou v něm:

Oleh Sencov a asi šedesát Ukrajinců,
politických vězňů, je stále ve vězení. Pan
Sencov je vězněn v trestanecké kolonii u Labytnangi, tedy v arktické oblasti
Ruska, která je na evropské Rusko napojena železnicí, již ještě za Stalina postavili vězni z gulagu. Oleh Sencov přistoupil ke krajnímu protestu a vyhlásil hladovku. Nejde mu jen o sebe, ale požaduje
osvobození i ostatních politických vězňů.
Vzhledem k tomu, že tato podmínka může
být jen těžko v dohledné době splněna,
naplňuje nás jeho osud oprávněnými obavami z jeho budoucnosti.

Týrání: bití, dušení,
elektrický proud
„Sencov jako Ukrajinec nesouhlasil s anexí
Krymu a byl ruským vojenským soudem
odsouzen ke dvaceti letům vězení. Podle
dostupných zpráv z tisku je patrné, že
vyšetřování a ani soud nepostupovaly
s ohledem na respektování základních lidských práv. Jeden ze svědků proti panu
Sencovovi Hennadij Afanasjev u soudu
jasně řekl, že jeho svědectví je vynucené
těžkým fyzickým týráním – bitím, dušením
plynovou maskou, elektrickým proudem.

Kde jsou Ukrajinci vězněni

umlčování novinářů, umělců či jiných skupin občanů, kteří protestují za dodržování
svých práv a svobod, jeví jako systémově
podpůrné, v dlouhodobém horizontu onen
systém zcela jistě neposiluje, ale naopak
zakládá jeho budoucí destrukci. Je naší
trpkou historickou zkušeností, že následné
generace se po autoritářském období jen
velmi těžko zotavují a složitě si osvojují
či obnovují vůli k základním pilířům parlamentní demokracie – respektu ke svobodě druhých, vládě práva či důstojnému
životu ve svobodné společnosti s individuální odpovědností. Proto každá napravená křivda, kterou způsobí stát jedinci,
snižuje budoucí napětí a umenšuje onemocnění dané společnosti v jejích bytostných základech. Proto i propuštění Oleha
Sencova v sobě nese lék celé vaší zemi.“

Vlastní historická zkušenost
Vážený pane prezidente, k této žádosti
přistupujeme s vlastní historickou zkušeností, kterou udělal český národ
s totalitním systémem komunistického
Československa. I když se v danou chvíli
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Nejstarší oběť
okupace
■ RENATA CHMELOVÁ
Okupace Československa ruskými vojsky si do konce roku 1968 vyžádala 137
mrtvých, zhruba 500 těžce a stovky
lehce zraněných. Nejstarší oběť pochází
z Prahy 10.
Obětem zločinné vojenské akce se přitom zatím nedostalo výraznější společenské rehabilitace. Snaží se historici:
zde je třeba zmínit publikaci Ivo Pejčocha
a Prokopa Tomka „Okupace 1968 a její
oběti“. Činí se i iniciativa „Černé šeříky“
(www.cerneseriky.cz) a dobrovolníci
kolem stránek okupace.evangnet.cz.
Možná bychom se měli více snažit i my
ostatní, tam, kde žijeme.
Invaze sovětských vojsk způsobila mnoho
hořkosti a zla v mnoha rodinách. To, co se
stalo obětem okupace, mělo být na věky
zapomenuto. Mnozí dosud nemají ani
pamětní desku. Nejstarší obětí sovětské

okupace se stal Antonín Abraham (1877),
žijící v Praze 10, kde jsem senátorkou.
Pan Abraham byl voják rakousko-uherské
armády na ruské frontě (pěší pluk č. 88)
a později československý legionář bojující na Transsibiřské magistrále proti bolševikům. Mezi válkami pracoval jako učitel a ředitel školy v Berouně. V šedesátých letech žil jako vdovec ve Strašnicích
v ulici U Krbu 788/2 se svou ovdovělou

Srpnové výročí
obrazem
Bohoslužbu za oběti srpnové okupace v pražském chrámu Matky Boží před Týnem vedl
litoměřický biskup Jan Baxant. Hojně navštívenou akci uspořádali pražští lidovci. Mezi
ministranty byl i režisér Jiří Strach.
Zástupci KDU-ČSL se zúčastnili shromáždění k srpnu 1968 také u budovy Rozhlasu.
Na rozdíl od premiéra a zástupců hnutí ANO
se jim od přítomných občanů dostalo milého
přijetí. Projev za vedení hl. m. přednesl radní
Jan Wolf.
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švagrovou. 23. srpna
1968 si vyšel ven, jak
byl zvyklý, a nedaleko bydliště ho na
křižovatce srazilo
ruské vojenské vozidlo. Pan Abraham
utrpěl vážná zranění
včetně zlomeniny
spodiny lebeční. Zemřel 24. srpna.
Nechceme a nemůžeme na tyto lidi zapomínat. Přispěla jsem proto organizačně
i ﬁnančně na vznik památníčků těmto obětem. K připomínání obětí okupace 1968
vyzývám i vás, politiky, členy a sympatizanty KDU-ČSL, a to právě tam, kde žijete
a působíte. Historie se nikdy úplně neopakuje. Ale pokud se z ní nepoučíme, může
nám blízká budoucnost nadělit zbytečnou
bolest a utrpení.
Autorka je členka
senátorského klubu KDU-ČSL
a nezávislí, nestranická
senátorka za obvod č. 22
(Praha 10), členka Výboru
pro územní rozvoj, veřejnou
správu a životní prostředí.

a senátních voleb 2018!
Umíme dobře pečovat o lidi, o rozvoj měst i venkova.
Dobře hájíme zájmy lidí. A Senát jim nedáme!
Dejte nám, prosím, svou důvěru.
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Společně pro Havířov
(KDU-ČSL, STAN)

KOMENTÁŘE: ROK 1968 DNES

Mým lidovcům: Co si vzít z roku 1968?
Letošní vzpomínky na okupaci před půl
stoletím se věru vydařily. Sklidili jsme
nečekaně „výživnou“ úrodu poznání,
ujištění, varování a snad i předsevzetí.
Buďme, my lidovci, vyznavači ústavy,
dělby moci, svobody slova a prostoru
pro neziskové organizace!
Slyšeli jsme, jak falešně zní slova úcty
k mrtvým a vůbec k obětem z úst těch, kteří
na 21. srpnu 1968 postavili své kariéry.
Jak je někdy výmluvné mlčení toho, kdo
jinak tak rád slovně exhibuje. Jak proruské
sympatie (rovná se protizápadní nedůvěra,
antipatie) svlékají dnes jednu klamavou
hadí kůži za druhou a ukazují svoji skutečnou barvu. Jak se lidé bojí – jak důležité
vzpomínky a dokumenty na dny okupace
drželi až dosud doma za skříní, protože
se obávali – čeho? Finský tehdy student
teprve dnes ukázal své snímky z okupované Prahy, protože se až dosud bál o osud
své milované země: že by jí tím přitížil!
Ne, kdepak, děje staré půl století nejsou za

vitrínou v muzeu. Pokračují, jen v jiném provedení. Rozpínavý nebyl tehdy Sovětský svaz
se svými utlačovanými národy a národnostmi včetně Ukrajinců. Rozpínavý vždycky
byl a je ruský imperialismus. Země, která
pod carem nebude nikdy materiálně prospívat, musí strašit a dobývat. Neví, kde má hranice, a proto musí cenit zuby a děsit vlastní
obyvatelstvo. Letos je to všechno o dost jasnější než loni. V Rusku nastupují do útvarů
rozjaření dědkové – veteráni nočního přepadení, objímají se, molodci, a provolávají
si slávu za to, jak parádně nás tehdy osvobodili. Jako kdyby se chystali vyrazit znovu.
Toto všechno bychom my, křesťanští demokraté – lidovci, měli zahrnout do našich volebních strategií a taktik. Aby nebylo, jako už tolikrát, pozdě. V ruské náruči se lze ocitnout na mnoho způsobů.
Jsou i „měkké“ způsoby. Němci si teď pod
Baltem pouštějí ruský plyn... Vždycky s tím
ale také rezignujeme na demokracii, na
právní stát. Nestyďme se proto mluvit
i o tom, co se může zdát odtažité.

Buďme vyznavači! Vyznavači ústavy, především dělby moci a svobody slova, prostoru pro neziskové organizace, záruky
nedotknutelnosti veřejnoprávních médií!
Pragmatismus („co nejvíc funkcí pro naše
lidi, ber kde ber“) ve volbách a při sestavování koalic musí mít své meze. S kým ano
a s kým ne. Po letošním srpnovém vzpomínání by nám mělo být jasné, že dějiny
se nezastavily.
Letos jsme měli příležitost poučit se o tom
více než jindy. Že i nadále pohromy přicházejí po špičkách: přívalový déšť zatopí krajinu během minut. Anebo že dobrá předsevzetí a včerejší sliby mohou
ustupovat skoro neznatelně,
jen metr po metru jako tající
ledovce. Ano, i letošní počasí
nám posílá srozumitelná varování.
Petr Pithart
bývalý český premiér a předseda Senátu,
dnes docent na Právnické fakultě UK
a člen Stálé komise Senátu pro Ústavu.

Poučení z roku 1968? Ostražitost!
Uběhlo 50 let od vstupu vojsk zemí
Varšavské smlouvy do tehdejšího
Československa. Dnes by k přímé invazi těžko došlo. Rusko, i když má
stále imperiální choutky, není v takové
mocenské pozici jako během studené
války a hlavně, naše ukotvení v západních bezpečnostních a politických strukturách je velmi pevné. Členství v EU
a NATO se stalo pojistkou demokratického směřování naší země.
Když nás před padesáti lety okupovala vojska Varšavské smlouvy, hlavní roli v tomto
paktu sehrával Sovětský svaz. Ostatní členové byli v pozici vazalů. Severoatlantická
aliance funguje na jiném principu.
Rozhoduje se kolektivně. Je naprosto absurdní, když někdo srovnává Sovětský
svaz se Spojenými státy a Varšavskou
smlouvu se Severoatlantickou aliancí.
Vrcholem drzosti pak je, když komunisté
odmítají, že v srpnu 1968 šlo o okupaci.
Toto zpochybňování historie nezaznívá
z Rigy, Vilniusu nebo Kyjeva, ale především z Moskvy. Případně od domácích
podporovatelů Kremlu. V poslední době
například narůstá počet Rusů, kteří považují okupaci Československa za „bratrskou pomoc“ proti „kontrarevoluci“,
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řízené kapitalistickým Západem. Nekteří
dokonce tvrdí, že Moskva jen bránila, co
bylo její.
V tomto je zásadní rozdíl mezi Ruskem
a civilizovaným světem. Pokud například v Německu někdo relativizuje důsledky nacismu (třeba že toto období bylo
muším trusem na jinak skvělé německé
historii), je považován za extremistu. Pro
Rusy začala 2. světová válka až napadením
Sovětského svazu. Podpora a paktování
se s Hitlerem. Napadení Finska. Okupace
Pobaltí a Polska. Vraždění v Katyni. To
všechno jako by pro značnou část Rusů ani
neexistovalo. Stalin je považován za jednu
z největších postav historie. Prezident

Putin mluví o rozpadu SSSR jako o nějvětší
historické tragédii. To vše se odráží i v názorech na okupaci naší vlasti v roce 1968.
Kéž by si Rusové vedle své slavné minulosti dokázali přiznat i její stinné stránky.
Prospělo by jim to. Pro nás to znamená
jedno. Dokud v Rusku budou převažovat tyto imperiální názory,
musíme se mít na pozoru.
Odpustit, ale nezapomínat. Nenechat si překrucovat historii. A nevěřit kremelským trollům lži.
Ondřej Benešík
místopředseda KDU-ČSL
pro zahraniční politiku

Patřím ke generaci, která okupaci v roce 1968 nezažila. O to
důležitější je si neustále připomínat, co se tu před padesáti
lety dělo. Nemůžeme být naivní
a myslet si, že se bolševická mentalita za tu dobu nějak změnila.
Na Krymu nejsou tanky papírové,
ale skutečné. Stejně jako tehdy
v Československu.
František Talíř, Mladí lidovci

S E N ÁT

Probrat věci
ještě jednou
Senát jako druhá komora parlamentu
bývá ve světě nazýván komorou reﬂexe. Místem druhého, důkladnějšího
a klidnějšího zamyšlení, kde se uklidní
stranické vášně a věc se probere ještě
jednou.
Zatímco Sněmovna je kolbištěm, ve kterém poslanci vzrušeně pobíhají ve stranických dresech, senátoři chodí klidně v civilních šatech, i když i pod nimi stranický
dres někdy prosvítá. To proto, že poslanci
jsou zcela závislí na svých stranách. Bez
nich by se na kandidátní listiny nedostali.
Musí proto sekat dobrotu a odezírat z úst
svého vůdce. To se o senátorech říci nedá.
Každý z nich se do Senátu musel dostat
sám za sebe, za své lidské i profesní kvality. Strana mu někdy může pomoci, ale
nevzniká tu žádná závislost: senátor není
vázán žádnými pokyny.
Každodennost Senátu je v roli toho, kdo
červeným inkoustem opravuje „písemky“.
Senát opravuje chyby v zákonech, přijatých
Sněmovnou: vrací poslancům zákony s mezerami a s chybami a ti je pak – rádi neradi
– schválí podruhé už bez mezer a chyb.

Aby se loď nepřevrhla
Senát je také zařízení proti „překocení
lodi“ – což se ocení, až když jsou velké
vlny. V našem, stále neklidnějším a nepřehlednějším světě, je třeba být velmi
obezřelý a počítat s bouřemi. Když náhle
rozčilená společnost prudce otočí doprava nebo doleva, vymění se ve volbách
celá Sněmovna a má chuť z gruntu přepsat Ústavu a rychle předělat nejdůležitější zákony. I v této chvíli se ale Senát
může změnit jen z jedné třetiny: Senát
je uklidňující, stabilizující prvek politického systému, který zabrání státnímu převratu. Takovému Maďarsku dnes senát
tuze chybí.
Všechno ale záleží na voličích: když navolí stranicky stejně složenou Sněmovnu
i Senát, ztrácí druhá komora smysl. Ona
má být vyrovnávkou, a ne razítkem, které
pouze stvrzuje vůli Sněmovny. Sněmovnu
si udělají hlavně strany. Senát hlavně voliči. Proto je třeba nejen jít volit, ale hlavně
trochu předem popřemýšlet.
Petr Pithart

Aktivity
lidoveckých senátorů
Senátoři a senátorky KDU-ČSL a nezávislí tvoří druhý největší klub v Senátu. Pomáhají
svým regionům. Zaměřují se na podporu venkova a spravedlivé ocenění matek. Daří se
jim odstraňovat nesmyslná opatření v zákonech a zaujmout svými postoji.

✓ J. Seitlová a energetický a stavební zákon
Senátorka Jitka Seitlová prosadila v Senátu změnu energetického zákona, která
ukládala povinnost platit za přemístění elektrické přípojky při přestavbě nebo rekonstrukci domu. S faktickými připomínkami se lidovci vyjadřují i k řadě dalších
zákonů, například k novele stavebního zákona, která oslabuje ochranu vlastníka
v případě vyvlastnění.

✓ V. Hampl: Výzva prezidentovi
Lidovečtí senátoři se postavili proti vyjádřením Miloše Zemana na Radě Evropy
ohledně obsazení poloostrovu Krym Ruskou federací. Ukrajina by si podle něj měla
prostě jen nechat za Krym zaplatit. Senátor Václav Hampl navrhl usnesení a tato
prohlášení byla odsouzena.

✓ P. Šilar: Pomáháme venkovu
Petr Šilar se snaží korigovat zákony, ztěžující praktický život na venkově. Navrhl,
aby se neplatila DPH za celý stavební pozemek, ale jen za jeho zastavěnou část. To
by odblokovalo zbytečně předražené domy: v praxi to znamená rozdíl i několika
set tisíc korun a pro mnohé usnadnění prodeje či koupě domu.

✓ Vyšší důchody pro ženy-matky
Ženy v penzi by podle lidoveckého návrhu dostaly o 500 Kč měsíčně více za každé
vychované dítě. Bojujeme za snížení rozdílu mezi důchodem mužů a žen a chceme
ocenit roli ženy-matky. Na výši důchodu má vliv hůře placená práce, ale i mateřská dovolená.

✓ Evoluční změny Šárky Jelínkové
Senátorka Jelínková chce pomoci lidem, kteří jsou závislí na péči druhých v domácím prostředí. Navrhla proto zvýšení příspěvku při IV. stupni závislosti o 6000 Kč
měsíčně. Prosadila také nominaci plukovníka Košana na udělení Řádu Bílého lva
za statečnost v srpnu 1968 (nevpustil tehdy ruské tanky do Holešova a holešovských kasáren).

✓ Patrik Kunčar pro bezpečnost
Senátor Kunčar vyjednal po útoku střelce v uherskobrodské restauraci (2015) důležité opatření. Policie ČR může okamžitě odebrat zbraň, existuje-li důvodná obava,
že její držitel může někoho ohrozit. Prosadil i změnu úhradové vyhlášky v lázeňství. Zajistil, aby se úhrady za pacienty navýšily, a přispěl tak k zachování zaměstnanosti v lázeňství a jeho rozvoji.

✓ Jubileum republiky a J. Vítková
Senátorce Jaromíře Vítkové se podařilo získat unikátní památku pro Boskovice:
legiovlak, pojízdnou repliku legionářského vlaku z období „ešalonové války“ na
Transsibiřské magistrále.

✓ M. Horská: Vracíme zdravotně postižené do života
Někteří zdravotně postižení mají malou motivaci k práci, profesnímu rozvoji a upřednostňují „skromnou“ závislost na sociálním systému. Zvýšení příspěvků pro zaměstnavatele pomůže, aby zůstali v práci. Pocit, že jsem užitečný a nezbytný, je totiž pro
lidi se zdravotním postiženým léčivý. Svou prací pomáhají i svému okolí. Návrhy
Miluše Horské však naráží na odpor Ministerstva práce a sociálních věcí.
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N A Š I K A N D I D ÁT I D O S E N ÁT U

Pavel Bělobrádek
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA (41 let)
veterinární lékař, poslanec,
předseda KDU-ČSL

Senát jim
nedáme!

obvod

nostních služeb (jsem předsedou stálé sněmovní
komise pro kontrolu Bezpečnostní informační
služby).

Zaměřím se na:

Proč kandiduji?

• obranu ústavy proti nerozvážným změnám;
• podporu vědy, výzkumu a inovací;
• ochranu životního prostředí v souladu s udržitelným rozvojem obcí a regionu;
• udržení a rozvoj zdravotní a sociální péče;
• budování a opravu dopravní infrastruktury;
• oblast bezpečnosti.
• Zkušenost mám s vědou, vzděláváním a inovacemi
(vicepremiér předchozí vlády) a s oblastí bezpeč-

Senát nesmí ovládnout populistické a extremistické
strany. Chci využít své zkušenosti ze všech úrovní
politiky i osobní kontakty s lídry Evropské unie ve
prospěch našeho regionu i České republiky.
Budu spojkou do Prahy i do Bruselu. Budu lobbovat
za zájmy a speciﬁcké problémy obcí a občanů našeho
regionu. Senát je po ovládnutí Hradu, Poslanecké
sněmovny i vlády prokomunistickými silami poslední
pojistkou a nadějí proevropských demokratů.

Jan Borguľa
Jan Borguľa (43 let)
technický ředitel rodinné společnosti
člen KDU-ČSL

Tradiční
rodinu ctít,
chránit
a
podporovat

47 Náchod

Zaměřím se na:
• ochranu tradiční rodiny jako základu státu
• zachování české koruny jako naší národní měny
• zdravou ekonomiku bez dluhů
• výraznou ekonomickou podporu v otázce řešení
bydlení
• přísnou a suverénní migrační politiku

obvod

41 Benešov

Proč kandiduji?
Pracovat chci ve výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Chci, aby byl zákonem stanoven cyklicky vyrovnaný státní rozpočet s možností cíleného
zadlužování a zachování české koruny jako naší
národní měny. Zásadní motivací pro mou kandidaturu je snaha zabránit postupnému systematickému
opouštění našich tradičních hodnot, zejména rodiny
jako trvalého svazku muže a ženy. Chci také zabránit propagaci a implementaci zvrácených genderových teorií.

Zdeněk Brož

obvod

65 Šumperk

Mgr. et Bc. Zdeněk Brož (61 let)
učitel, senátor, starosta, místopředseda senátního
Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.
Kandidát KDU-ČSL a Nezávislé volby.

Zaměřím se na:

Rozum,
slušnost,
schopnosti

• podporu rodin s dětmi
• zahraniční politiku ČR a její bezpečnost v rámci
Evropy
• pomoc odlehlým regionům České republiky včetně
Jesenicka
• zlepšení postavení obcí a měst a na jejich stabilní
ﬁnancování
• kvalitu a dostatečné ﬁnancování vzdělání
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Proč kandiduji?
Už 28 let se snažím odvést dobrou službu městu
Šumperku jako zastupitel, radní, místostarosta a starosta. A také jako učitel. Snad se mi za pomoci kolegů
a spolupracovníků alespoň něco podařilo. Rád bych
pokračoval v práci pro Jesenicko, Šumpersko a Zábřežsko. Chci spojit schvalování dobrých zákonů
s prací pro náš nádherný, z centra opomíjený region.
Chci být výhradně senátor, na post starosty města už
nekandiduji.

N A Š I K A N D I D ÁT I D O S E N ÁT U

Marie Dudíková

obvod

53 Třebíč

Mgr. Marie Dudíková (62 let), zástupkyně vedoucí odběrového střediska transfuzního a tkáňového oddělení

Zaměřím se na:

Nová krev
do Senátu

• ochranu a podporu tradičních rodin jako základu
státu: mateřství a výchova dětí nesmí být pro rodiny
„trestem“
• daňové zvýhodnění pracujících rodičů
• ochranu lidského života a rozhodné NE eutanázii
• podporu paliativní a hospicové péče
• zneužívání sociálních dávek lidmi, kterým se nechce
pracovat, konec kupčení se sociálním bydlením
Chci pracovat ve výboru pro zdravotnictví
a sociální politiku.

Proč kandiduji?
Jsem nespokojená s tím, jak se vyvíjí situace v naší zemi.
Ztrácejí se tradiční hodnoty vycházející z křesťansky orientovaných zásad a chybí zdraví selský rozum.

Jaroslav Fidrmuc
Mgr. Jaroslav Fidrmuc (60 let)
výzkumný a vývojový pracovník

Zaměřím se na:

Prostějov
musí být
v Senátu
skutečně
slyšet!

• oblast vzdělávání a školství
• rozvoj technologií a nové problémy lidské společnosti
(šíření lživých zpráv a nové manipulace veřejným míněním, ničení životního prostředí, oteplování planety, nedostatek vody a migrace, nové formy mezinárodních i občanských konﬂiktů, hrubnutí společnosti a krize rodiny).

Proč kandiduji?
Protože vzdělávání v základních a středních školách
potřebuje modernizovat. Podporuji:
• moderní vzdělávací prostředí rozvíjející osobnost
dítěte včetně etické výchovy a programů osobnostního rozvoje

Nechci nečinně přihlížet, jak si oligarchové uzurpují
právo na kormidlo našich dějin. Nechci být jen němým
svědkem tichého, plíživého a nebezpečného nástupu
komunistů a extrémistů k moci. Nechci sledovat, jak
se zhoršují životní podmínky mnoha skupin obyvatel,
jak se staří a nemocní stávají jen jakousi „přítěží“
společnosti.

O co se můžu přičinit?
• pracovat na rozvoji venkova a bránit jeho vylidňování;
• chránit kulturní dědictví včetně sakrálních památek
a památek UNESCO v Třebíči
• pomoci vystavět kamenný hospic v Kraji Vysočina
• pomoci dostavět V. blok Jaderné elektrárny Dukovany
• přispět k přímému vlakovému spojení Třebíče
s Prahou.

obvod

62 Prostějov

• přijímání žáků na střední i vysoké školy na základě
výsledků předcházejícího studia bez konání přijímacích zkoušek tak, jak je běžné v zahraničí
• ﬁnanční, metodickou a personální podporu učitelů
a ředitelů škol v jejich náročné práci
Chci se zapojit do práce senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Vzdělávání
je oblast, kterou považuji za klíčovou pro šťastný život
našich dětí, funkční rodiny, soudržnou společnost a konkurenceschopnost české ekonomiky v rámci globální
hospodářské soutěže.
Když jsem jako žák chodil do školy, vadilo mi, že jsme se
učili číst, psát, počítat, cizí jazyky a další jistě důležité věci,
ale neučili jsme se to nejdůležitější – porozumět sám sobě,
rozumět druhým lidem, najít svoji vlastní cestu životem
a prožít smysluplný život. Přál bych si, aby školství všem
dětem pomáhalo najíst si vlastní cestu životem.
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N A Š I K A N D I D ÁT I D O S E N ÁT U

Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman (55 let)
politik, místopředseda KDU-ČSL

Jako senátor chci:

Odvaha
a zkušenost

• být zástupcem občanů, který se podílí na tvorbě zákonů a nezapomíná na ty nejpotřebnější
• být přítomen v regionu a mít otevřené dveře i srdce
pro potřeby lidí
• ve spolupráci se starostkami a starosty napomáhat řešení problémů a potřeb našich měst a obcí.
Dobrá komunální politika je základ!
• být mostem mezi svými voliči a centrem v Praze
• podporovat dobré fungování sociálních služeb, lékařské péče, kultury a vzdělanosti.

obvod

Chci pracovat v senátním výboru pro vzdělávání,
vědu, kulturu a lidská práva. Mám v této oblasti největší zkušenosti. Můžu je zúročit a navíc propojit lidi
a projekty tak, aby byli přínosem pro nás pro všechny.

Proč kandiduji?
Význam Senátu v současné politické situaci roste.
Senát je stabilní instituce, která je schopna odolávat
politickým tlakům i krátkodobým trendům ve společnosti. Ani po letech jsem neztratil víru ve smysluplnost služby státu. Na jeho rozvoji, na udržení demokracie i nastolení a udržování správného směru
se však musí systematicky pracovat. Mám rozsáhlé
kontakty a mohu tak efektivně otevírat na centrálních
úřadech dveře pro potřeby svého volebního obvodu.

Patrik Kunčar
Ing. Patrik Kunčar (45 let)
senátor PČR, starosta Uherského Brodu, člen KDU-ČSL

Zaměřím se na:

Zkušený
starosta,
dobrý
senátor!

• bezpečnost regionu, na to, abychom měli profesionální a dobře vybavenou policii a armádu
• potírání nelegální migrace: krize je třeba řešit
v místě jejich vzniku
• dopravní obslužnost našeho regionu: prosazuji
urychlení výstavby D55 a D49 a modernizaci
a elektriﬁkaci železnice Vlárská dráha
• dostupné bydlení pro mladé a seniory
• snížení byrokratické zátěže pro občany i podnikatele

obvod

Zaměřím se na:

Bezpečí
a
vzájemnost

• vnitrostátní a mezinárodní bezpečnost: klást důraz
musíme na dobré fungování policie a armády
• aktivní a konstruktivní politiku naší země v Evropské unii a v NATO
• zlepšení života seniorů, rodin, dětí a mládeže
a vůbec každého člověka, ať se nachází v jakkoliv obtížné situaci
• těsné sepětí s občany volebního obvodu a každodenní živou komunikaci s nimi
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80 Zlín

Chci nadále pracovat ve výboru pro zahraniční
věci, obranu a bezpečnost. Na obranu a bezpečnost
jsem se zaměřil po výbuchu muničních skladů ve
Vlachovicích a po řádění šíleného střelce v uherskobrodské restauraci Družba. Hrozba nelegální migrace přetrvává.

Proč kandiduji?
Díky práci starosty a senátora jsem s lidmi v každodenním kontaktu v rámci svého města i celého senátního obvodu. Dobře vím, co kde potřebují a kde nás
tlačí bota. Součástí práce senátora tak není jen měnit
legislativu, ale také bít se za dobrou věc. Největší motivací je pro mě pomáhat potřebným a řešit problémy
našeho regionu.

Hayato Okamura
Hayato Okamura (51 let)
tlumočník a průvodce, člen KDU-ČSL

44 Chrudim

obvod

23 Praha 8

Pracovat chci v evropském výboru nebo ve výboru pro
zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Jako otci dvou
dcer a tří synů mi leží na srdci bezpečí našich občanů
v příštích desetiletích. Dostal jsem do vínku mezinárodní zkušenost a přesahy. Jsem také od mládí skautem.

Proč kandiduji?
Vnímám v této zemi i ve světě, který ji obklopuje,
opravdu velké problémy a výzvy: příkré sociální rozdíly mezi občany, ohýbání ústavy prezidentem, nebezpečně velká koncentrace moci politické, hospodářské
a mediální v rukou premiéra, jeho minulost spolupracovníka komunistické tajné policie. A především silný
tlak kremelské propagandy na náš národ. Politiku
přitom v duchu papeže Františka chápu jako službu
lásky lidskému společenství, jehož jsem sám součástí.

N A Š I K A N D I D ÁT I D O S E N ÁT U

Jan Špilar
Mgr. Jan Špilar (53 let)
kadeřník Střihoruký Edward,
nestraník za KDU-ČSL s podporou Pirátů

Zaměřím se na:

Špilar
je O. K.

• podporu řemesel
• domácí násilí: mluvím s lidmi v kadeřnictví a také
jako manželský poradce a vím, jak rozšířený je
tento problém, s čím se oběti potýkají a kde je zapotřebí legislativních úprav
• společné důchodové konto po dobu trvání manželství
• obranu ústavních zvyklostí a demokracie
• Rád bych pracoval ve Výboru pro lidská práva,
vědu, vzdělávání a kulturu: roky přednáším na

obvod

středních školách a snažím se pozdvihnout vzdělávání v kadeřnickém řemesle.

Proč kandiduji?
Trápí mě rostoucí míra hulvátství a rozklad demokratických hodnot. Jsem jen kadeřník, ale postupem
času jsem dospěl k potřebě angažovat se občansky.
Budu číst zákony a přispívat k jejich dobrému znění.
Senátor je v podstatě ombudsman. Chci iniciovat
úpravu zákona týkajícího se domácího násilí. Díky
osobnímu setkání s desítkami obětí dobře vím, s jakými problémy se během soudních řízení potýkají.
Je třeba urychlit procesní kroky a zavést nulovou toleranci pro útočníka: už po prvním ataku musí být
pohnán k odpovědnosti a oběť chráněna.

Josef Vícha
Josef Vícha (68 let)
starosta Hradce nad Moravicí, člen KDU-ČSL

Zaměřím se na:

Důstojný
život

• revizi počtu zákonů: některé je třeba zrušit, jiné
opravit
• zjednodušení kontroly dotačních programů: proč
někam chodí pět různých kontrol?
• zvýšení právního povědomí občanů: základem je
slušné a odpovědné chování
• podporu rodiny a práva na život od početí do přirozené smrti
• výhodné podmínky pro maminky na mateřské
dovolené a odpovědnost otce při výchově dítěte

Richard Zemánek
Mgr. Richard Zemánek (50 let)
učitel, člen KDU-ČSL

Zaměřím se na:

Senátorem
jeden z vás!

• postavení drobných živnostníků
• situaci malých zemědělců a vinařů
• otázky spojené se školstvím a kvalitu vzdělávání
• palčivé problémy regionu, zvláště na sucho
a dopravu
• Chtěl bych vzhledem ke své profesi pracovat ve
výboru pro vzdělávání, popřípadě pro životní
prostředí.

Proč kandiduji?

59 Brno-město

obvod

68 Opava

• odpovídající zařízení pro předškolní věk dětí podle
vůle, představ a možností rodičů a dítěte
• důchody: za dobře odvedenou práci v aktivním životě se sluší dostávat spravedlivý důchod
Je přirozené, že jako starosta chci pracovat ve
Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Proč kandiduji?
Vyzvali mě členové KDU-ČSL po 29 letech v politice na
téměř všech úrovních. S mojí prací jsou spokojení občané mého města, podporuje mě manželka i rodina.
Chci v naší společnosti připomínat křesťanské hodnoty, jež tvoří program naší strany i kořeny Evropy.

obvod

56 Břeclav

stranu. Většinou to byli lidé, kteří mě dlouhodobě
znají a sledují mé chování v politice i mimo ni velmi
pozorně. Působení v komunální politice i mimo ni
mě naučilo naslouchat problémům obyčejných lidí
a porozumět jim. Podpora těchto obyčejných lidí mi
dává chuť bojovat a zvítězit.
Jako senátor mohu vnést do vrcholné politiky selský
rozum a „kupecké počty“. Dokážu o věcech přemýšlet
jako obyčejný člověk. Přítomností v Senátu i osobním
jednáním na ministerstvech mohu lidem a regionu
pomoci při řešení konkrétních problémů. Senát má
ovšem i svou úlohu politickou. Je to pojistka „proti
překocení lodi“ (Petr Pithart). Pojistka demokracie
v této době obzvlášť potřebná.

Abych do Senátu kandidoval, mě nabádali lidé jak
uvnitř strany, tak celá řada lidí a osobností i mimo
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ODBORNÉ KOMISE

Palčivá místa českého zdravotnictví
V českém zdravotnictví najdeme bolestivých míst opravdu hodně. Leccos by
vyřešily větší investice, ale takto zkratkovitě jednoduché to samozřejmě není.
Členové Zdravotní komise KDU-ČSL deﬁnovali priority, které je třeba řešit.

1/ Trápí nás nedostatek lékařů, sester,

Odborné zázemí
KDU-ČSL
Zázemí KDU-ČSL se soustředí v odborných komisích. Komise zřizuje Celostátní konference KDU-ČSL vždy po
volebním sjezdu. Komise plní zadání,
která dostává od Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL. Sleduje
a posuzuje stav v příslušném resortu
a jednou za šest měsíců skládá účty
Celostátnímu výboru. Klíčovou činností těchto odborníků (zpravidla členů nebo alespoň sympatizantů strany) je připomínkování návrhů zákonů
a vládních nařízení a iniciování a příprava zákonů a rovněž odborné analýzy a podklady. Přinášíme vám informaci o činnosti zdravotnické a kulturně mediální komise.

fyzioterapeutů a dalších zdravotníků. Za
tímto nedostatkem se neskrývají pouze
odchody těchto profesí do zahraničí. Jedním z důvodů nedostatku lékařů hlavně
v menších městech a obcích je stárnutí lékařů. Průměrný věk praktických lékařů je
v současnosti 56 let! Proto usilujeme o navýšení počtu českých studentů na lékařských fakultách.

2/ Nutné je změnit také nesystémové
vzdělávání zdravotníků (např. zdravotních sester) tak, aby mohli převzít některé
kompetence lékařů. Je také třeba nastavit
elektronizaci zdravotnictví, aby se snížila
nadměrná administrativní zátěž a zdravotníci měli více času se věnovat pacientům.

3/ Velmi důležitá a v Česku opomíjená

a obcích, a dále odstranění rozdílů doplatků v lékárnách. Musíme se také snažit najít řešení dostupnosti hrazené moderní léčby.

5/ V neposlední řadě se zaměříme na prosazování zákona o hospicové a paliativní
péči. Tento zákon u nás stále chybí. A my se
domníváme, že je třeba tuto péči nevyléčitelně nemocným, umírajícím a jejich rodinám a blízkým poskytnout.
V hledáčku pozornosti zdravotní komise
jsou kromě toho i vládní novely, které věcně připomínkujeme s ohledem na potřeby pacientů. Samozřejmostí je úzká spolupráce s poslaneckým a senátorským klubem. Uvítám podněty od vás, členů a příznivců KDU-ČSL. Můžete je zasílat e-mailem na: KankovskyV@psp.cz.

je preventivní péče. Včasná diagnostika,
úzce spjatá s prevencí, dokáže ušetřit nemalé ﬁnanční prostředky a snížit zátěž pacientů náročnou léčbou nemoci.

Vít Kaňkovský
poslanec, předseda
Zdravotní komise
KDU-ČSL

4/ Další problém je dostupnost léků,
zejména v lékárnách v menších městech

Cestovní ruch a kultura – spolu a těsněji
Komise pro kulturu a sdělovací prostředky připravuje strategii KDU-ČSL
v těchto dvou oblastech. A co se konkrétně dělo?
a) Na svém prvním zasedání se Komise zabývala statutem odborných komisí
strany, zvolila místopředsedu (Patrik Košický) a tajemníka (Jan Martínek) a podrobně probírala návrh Komunikační strategie KDU-ČSL.
b) Hlavním tématem druhého zasedání
byla diskuse nad Programovým prohlášením vznikající vlády, speciálně nad tématem kultura. A jak dopadlo čtení tohoto
dokumentu? Programová rada KDU-ČSL
obdržela od komise kritiku v tom smyslu, že vládní program je formulován příliš obecně, schází připomínka o mediálním vzdělávání a kybernetické bezpečnosti. KDU-ČSL doporučuje mnohem více akcentovat propojení kultury a cestovní-
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Istanbulské úmluvě kritické. KDU-ČSL
dlouhodobě odsuzuje všechny formy domácího násilí a jednoznačně podporuje
rovnost pro ženy i muže. Komise odmítá
takovou interpretaci Istanbulské úmluvy,
která by podporovala zpochybňování tradiční rodiny, tedy exkluzivního postavení
manželství jako ženy a muže. Komise doporučuje v rámci procesu ratiﬁkace našim poslancům klást takové otázky a nároky, které by zaručily soulad Istanbulské
úmluvy s právním řádem České republiky.

ho ruchu. Člen komise Jiří Šenkýř přednesl podnětný příspěvek o potřebě mediální gramotnosti v KDU-ČSL.
c) Na 3. zasedání přednesla členka komise Alena Kubíčková referát k Istanbulské
úmluvě. Po obsáhlé diskusi se členové Komise shodli na tom, že podporují dlouhodobé stanovisko KDU-ČSL, jež je vůči

A co bude projednávat komise dále? Na
programu bude zejména otázka reklamy
a kvality veřejného prostoru.
Daniel Herman,
místopředseda strany
a předseda Komise pro
kulturu a sdělovací
prostředky

EU A ZAHRANIČÍ

Dočkáme se konce
střídání času?

Jedním z nejžhavějších témat léta 2018
byla veřejná konzultace Evropské komise
o zrušení/zachování střídání času. Zrušení střídání času jsme měli v programu pro
volby do Evropského parlamentu 2014.
Téma dlouhodobě propagoval senátor
Petr Šilar.
Evropská komise spustila v létě veřejnou
konzultaci, jež trvala od 4. července do
16. srpna 2018. Evropané se v ní mohli
vyjádřit, zda si přejí zrušení střídání času,
zda chtějí zachovat čas letní nebo zimní
a jak velké zdravotní potíže jim toto střídání dělá. Různé výzkumy říkají, že střídání času způsobuje zdravotní problémy
u cca 20 % Evropanů, velké potíže zažívají zejména autisté, starší lidé apod. Častá je únava, ospalost, dezorientace, poruchy trávení, migrény a deprese, výjimečně i infarkty. Nepřirozená změna spánkového rytmu může působit i jako spouštěč
geneticky podmíněných chorob (obezita,
cukrovka). Do konzultace se zapojilo 4,6
mil. respondentů z 28 členských států EU,
což je osmapůlkrát více než u dosud nejrozsáhlejší konzultace. Možnost zapojit
se trvala přitom místo obvyklých tří měsíců jen šest týdnů, a navíc během letních
prázdnin. Jsem rád, že se zvýšilo povědomí lidí o evropských veřejných konzultacích. Budu na ně upozorňovat na svém
webu PavelSvoboda.com i v newsletteru,
který rozesílám. Zajímá vás životní prostředí, zdanění tabáku nebo jak je dodržováno právo v zemích kolem EU? Vyjádřete se právě teď!
Pavel Svoboda
předseda Právního výboru
Evropského parlamentu

Smrt tří
vojáků
Před čtvrtou hodinou ranní středoevropského času 5. srpna došlo při patrole v okolí základny Bagrám v afghánské provincii Parwan k útoku sebevražedného atentátníka. Následkem výbuchu zemřeli tři čeští vojáci:
rotný Martin Marcin (1982), desátník
Kamil Beneš (1990) a desátník Patrik
Štěpánek (1993). Předseda KDU-ČSL
Pavel Bělobrádek k tomu řekl: „Nikdo
nemá větší lásku než ten, kdo položí
život za druhé. Chci vyjádřit hlubokou soustrast rodinám a blízkým našich padlých vojáků. Bojovali proti terorismu a náboženskému fanatismu
mimo naše hranice. Bojovali za naši
vlast. Čest jejich památce!“
(red)

Ještě
k roku 1968
Pro mě osobně je varující, že okupace proběhla za mého života a normalizací ho 21
let přímo ovlivňovala. Není to žádná dávná historie. Přes tragičnost výročí, které

jsme si připomněli, si neodpustím dva vtipy z doby totality, které se k ruským okupacím přímo vztahují. (A jsou to vůbec vtipy?) Otázka: S kým sousedí Sovětský svaz?
Odpověď: S kým chce. A ten druhý: otázka:
Který stát je nejimperialističtější na světě?
Odpověď: Samozřejmě Spojené státy americké. Zasahují do vnitřních záležitostí Sovětského svazu po celém světě.
Pavel Svoboda

Švédský
případ
PROČ SE NEMAJÍ PROBLÉMY
S MIGRACÍ ZAMLČOVAT, ALE ŘEŠIT
Zaujal mě rozhovor s českou zdravotní sestrou, která se provdala do Švédska. Zpočátku byla tato země jako ráj. Všichni se chovali mile. Začlenit se do společnosti přátelské vůči cizincům nebyl problém. Počáteční idyla se ale postupně vytratila jako pára
nad hrncem. Sestřička postupně začala pociťovat, že v místech s vysokým podílem
imigrantů není pro ni ani její děti bezpečno. Když bylo jejímu synovi pět let, stala
se na hřišti svědkem hádky mezi jejím synem a stejně starým chlapečkem z Blízkého východu, který jejímu synovi vyhrožoval, že ho píchne nožem do břicha. Časem
se přestěhovala z centra Stockholmu na ostrov kousek od města. A nebyla sama. Řada
Švédů se před rostoucí kriminalitou začala
stahovat do klidnějších čtvrtí.
Zjevné a do očí bijící problémy nelze přehlížet donekonečna. Zvláště po roce 2015,
kdy Evropou otřásla migrační krize a Švédsko se kvůli štědré politice vůči přistěhovalcům stalo vyhledávaným cílem žadatelů o azyl, už nebylo možné věci zlehčovat.
Imigrace se stala jedním z hlavních témat
letošních švédských voleb. Švédský premiér letos v lednu v reakci na řádění gangů
v přistěhovaleckých čtvrtích sdělil, že hodlá udělat všechno pro to, aby byl vymýcen
organizovaný zločin. V Göteborgu a dalších
městech se v srpnu vyskytly případy žhářství. Během jediného dne byly zničeny desítky aut! Podobnou vlnu vandalismu zažilo Švédsko i loni a nešlo o pár případů.
Politicky z toho plyne jediné poučení. Když
nebudeme o problémech mluvit otevřeně,
vydělají na tom populisté. Ve Švédsku Švédští demokraté, v Německu Alternativa pro
Německo, podobné strany v jiných evropských zemích. Tyto strany upozorňují na reálné problémy, samy ale nenabízejí žádná
proveditelná a právně možná řešení. Ostrakizace lidí, kteří na problémy upozorňují, však nepomůže. Nepomůže ani označování lidí za rasisty či fašisty. Umlčování populistům naopak pomáhá, protože se mohou stylizovat do role hrdinů utlačovaných
za hlásání nepříjemných pravd. Pomůže jedině to, když se normální politické strany
postaví k věci čelem a nebudou mít strach
řešit reálné problémy i kontroverzní témata. Jen tak lze populisty porazit.
Tomáš Zdechovský,
europoslanec
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J A K V O L I T V K O M U N Á L N Í C H A S E N ÁT N Í C H V O L B Á C H
Komunální volby se podstatně liší od jiných typů voleb, a to tím, že voliči mohou takzvaně panašovat. To znamená, že si můžeme individuálně vybírat kandidáty napříč stranami.
Panašování je důvodem, proč neobdržíte domů do schránek obálku s větším počtem listů, ale
jen jednu „plachtu“, na níž jsou všichni najednou.
Pokud ve vaší obci kandiduje KDU-ČSL nebo koalice, v níž jsou lidovci, je nejlepší zaškrtnout křížkem čtvereček u jména volební strany. Tímto jednoduchým způsobem zvolíte rázem všechna
jména na kandidátce. Panašování lze doporučit jen v obci, kde KDU-ČSL nekandiduje a kde víte, že
ti, které jste si vybrali napříč všemi kandidátkami, jsou schopní, kompetentní a čestní lidé.
Lístek je neplatný, pokud uvedete křížek u více než jedné strany.
V komunálních volbách nelze volit na voličský průkaz mimo místo svého trvalého bydliště. Volit tedy nemohou někteří
nemocní, vězni nebo ti, kdo pobývají v zahraničí.
Naopak občané EU (pocházející z jiných zemí, trvale přihlášení k pobytu u nás) mohou volit (a kandidovat!) ve volbách
do místních zastupitelstev v místě svého pobytu.

Senátní volby jsou dvoukolové a probíhají jen ve třetině obvodů. Vyměňuje se totiž vždy jen jedna třetina Senátu.
Nevyvolávají takový zájem voličů, ale měly by. Senát je pojistkou demokracie, opravnou zákonů a zpomalovačem unáhlených rozhodnutí momentální většiny ve Sněmovně. 1. kolo se koná spolu s komunálními volbami 5. a 6. října. 2. kolo
proběhne týden poté, 12. a 13. října. Pozor, nezaspěte! Před druhým kolem senátních voleb vám nepřijdou domů volební lístky. Je třeba jít tam, kde jste byli před týdnem, a vyzvednout si je osobně na místě. Vždy je lepší volit „menší zlo“,
než nevolit vůbec.

nový

Hlas

D O B R É Z P R ÁVY O K D U - Č S L
Lidovecký Nový HLAS přináší pravidelně aktuální zprávy ze Senátu. Máte tak možnost získat přehledné a srozumitelné zprávy
o tom, co a jak v Senátu projednáváme. Přesvědčte se o tom sami!
A doporučte Nový HLAS zdarma i svým sousedům.
Srdečně zdraví
Renata Chmelová
senátorka pro Prahu 10, Dubeč a Štěrboholy

H

Objednejte si N

Z DAR M Asle

přes SMS na čí

731 694 622

Nov HLAS, to jsou informace o naší činnosti v Parlamentu a vládě. Komentáře. Zprávy z českých a moravských krajů od
Nový
llidoveckých starostů a zastupitelů. Příloha Obzory pro křesťanskou kulturu a konzervativní politiku. Impulsy od lidovecké
mládeže, žen a seniorů. To vše, a ještě víc, je zpravodaj KDU-ČSL Nový HLAS.
Nemáte ho objednaný? Nevadí. Zašlete SMS ve tvaru NH JMENO PRIJMENI ULICE CISLO MESTO PSC (vzor NH
jana dvorakova bylinkova 32 praha 7 170 00) na číslo 731 694 622 a my Nový HLAS začneme doručovat na uvedenou
adresu. Se stejnými údaji si ho můžete objednat i e-mailem na adrese hlas@kdu.cz nebo na adrese Nový HLAS –
redakce, Palác Charitas, Karlovo nám. 5, 128 01 Praha 2.
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