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Z REDAKČNÍHO STOLU

Dobře a poctivě
Byly doby, kdy KDU-ČSL stačilo na politické scéně PROSTĚ
BÝT a sklízela 6–7 % voličských hlasů jaksi automaticky. To
je deﬁnitivně pryč. Měli bychom z toho mít radost, ne depresi! Buď budeme křesťansky a demokraticky orientovanou politiku dělat dobře a poctivě, anebo o tuto příležitost přijdeme.
Mimořádný sjezd v Praze k tomu přinesl řadu důležitých podnětů. Důraz nového předsedy na svébytnou politiku KDU-ČSL
a na politiky, kteří jdou za lidmi a bojují za
jejich potřeby, se nevylučuje s apelem Petra
Pitharta, abychom hledali spojence a dali
lidem možnost volit vítěze. Starost o pozice,
spojenectví a zákulisí patří k politickému řemeslu. Ale to hlavní je mluvit s lidmi (ne s kolegy politiky) a dát jim pocítit, že se za jejich
věc pereme.
Pavel Mareš
šéfredaktor

Za Josefem Plockem
a Janem Sedlákem
Začátkem roku zemřel ve věku nedožitých 95 let bývalý vězeň
komunistického režimu Josef Plocek, právník, který se v lidoveckých barvách angažoval silně jak před rokem 1948, tak
po roce 1990. Autorovi publikace „Poměr mezi církví a státem“ udělil v roce 2012 prezident Klaus Řád Tomáše Garrigua
Masaryka za zásluhy o rozvoj demokracie a lidských práv.
Poslední rozloučení s bratrem Plockem proběhlo na hřbitově v Praze-Ďáblicích. V polovině února odešel na věčnost
v nedožitých 90 letech Jan Sedlák, matematik, kybernetik,
orel a do pozdního věku aktivní člen KDU-ČSL. S vděčností
za jeho bohatý život se s ním v kostele Panny Marie v PrazeStrašnicích rozloučila rodina a zástupy přátel z celé republiky. Ať dobrý Bůh přijme oba statečné muže do své náruče
a potěší pozůstalé.
(red)

Tříkrálová snídaně
Blažena Čeplová – 100 let
Den před Štědrým dnem oslavila 100. narozeniny sestra Blažena
Čeplová z Macourova na Vysočině. O její chuti do života vypovídá
krátká charakteristika D. Kubíkové z Českého rozhlasu: „Ráda si
povídá, sleduje politiku a sem tam se maličko napije vína nebo
pálenky.“ K narozeninám jí popřáli příbuzní, představitelé obce
a také členové okresního výboru KDU-ČSL v Havlíčkově Brodě.
S přáním Božího požehnání se připojuje i Nový HLAS.
(red)

Ocenění pro
Hanu Demlovou
■ 21. 11. / Na sklonku roku 2019 ocenili pardubičtí zastupitelé Medailí města
Pardubic paní Ing. Hanu Demlovou. Hana
Demlová sehrála v Pardubicích klíčovou
roli při sametové revoluci 1989 a v letech
1993–1994 byla primátorkou Pardubic. Měla lví podíl na proměně pardubického vojenského letiště v letiště civilní a na založení dopravní fakulty. Vyjednala převod pozemků nepotřebných
pro armádu do správy města a i díky ní se z Pardubic stalo plnohodnotné krajské město. V 90. letech byla náměstkyní na ministerstvu obrany a po roce 2000 poradkyní při ministerstvu pro
místní rozvoj. I v současnosti zůstává aktivní občankou a lidovkyní. Staví na osvědčených hodnotách a je známa vlídnou a přitom pevnou argumentací.
(red)

Středočeské pikniky
Lidovci ve Středočeském kraji začali pořádat pikniky, první vloni
za účasti europoslance Tomáše Zdechovského. Na další, které
začnou na jaře a ponesou se v duchu zásady „místo odpadků
strom“, budou zváni představitelé měst a obcí. Po pikniku nezůstane nepořádek a odpadky. Naopak, spolu s představiteli obce
či města zasadí lidovci v daném místě strom či keř. I tak lze systematicky a veřejně posilovat dobré jméno KDU-ČSL.
(red, podle D. M. Němcové
z OV KDU-ČSL Kutná Hora)
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Klub KDU-ČSL a nezávislí uspořádal v Senátu tradiční snídani
k Tříkrálové sbírce. Koledníci navštívili kanceláře v Senátu.
Vybralo se celkem 39 800 Kč a celá částka byla na místě předána řediteli Arcidiecézní charity v Praze Jaroslavu Němcovi.
„Těší mě, že se nám v Senátu podařilo šířit dál radost,“ poznamenal k povedené akci senátor Petr Šilar. Za rok pokračujeme! (red)

Hbitý ohlas na sjezd
Děkujeme Aloisi Soppemu z Jindřichova Hradce za ohlas k pražskému sjezdu. Ocenil jeho bezkonﬂiktnost a to, že se strana snaží
řešit současné problémy. V e-mailu se vyslovil pro ochranu hodnot demokracie, a to „plnou integrací do EU. Jedině integrovaná EU má šanci vytvořit dostatečnou odstrašující sílu, která
může odradit jakéhokoliv vnějšího agresora“. EU také nemůže
„připustit potlačování demokracie, neboť by to bylo oslabování
její vlastní demokracie“. A. Soppe dále vyzývá k tomu, abychom
více dbali na křesťanské kořeny naší civilizace, na péči o klasickou rodinu a manželství muže a ženy. V tom je naše strana jedinečná a my bychom měli být více slyšet.
(red)

Omluva
Omlouváme se čtenářům za dvě chyby v kalendáři 2020 z loňského prosince. Produkční vada vznikla na straně dodavatele.
Kuriózní je, že až po pečlivé kontrole konečných tiskových dat
z naší strany. Kalendář a zvýrazněná data související s rodinou
a manželstvím ale zůstávají v platnosti. Tak dobrý nový rok!

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

SLOVO PŘEDSEDY

KDU-ČSL
nebude dělat politiku
sehnutého hřbetu
Milé sestry, vážení bratři,
vážení členové a příznivci KDU-ČSL,
poprvé se k vám obracím jako předseda strany. Dovolte mi začít
dvěma malými příběhy, které v sobě ovšem mají sílu a pravdivost. Když byl Winston Churchill předsedou vlády, jeho poradce
mu v nějaké situaci řekl, aby si dal ucho na zem a poslouchal, co
si anglický lid žádá. Churchill mu na to odpověděl, že žádný Brit
by nebyl rád, kdyby v takové poloze viděl svého ministerského
předsedu. Druhý příběh je vlastně jen otázka. Když nedávno
papež František přijal v Římě bývalého polského premiéra
a nynějšího předsedu Evropské lidové strany Donalda Tuska,
zeptal se ho velmi stručně: A budou lidovci POPULÁRNÍ, nebo
POPULISTIČTÍ?

Naše vidění světa je to nejlepší
V sobotu 25. ledna 2020 jsem na mimořádném sjezdu KDU-ČSL
k delegátům mluvil především o odvaze a o politice, kterou
musíme více přiblížit lidem. My všichni společně musíme odmítnout politiku sehnutého hřbetu a ucha na zemi, kterou provádějí
populisté všeho druhu.
Naopak musíme stát pevně na nohách a nabízet náš program,
naše vidění světa, naše hodnoty, které jsou nejlepšími a nejsprávnějšími hodnotami světa. Jedině tak si získáme důvěru a sympatie lidí. Ale abychom získali i jejich hlas, musíme jim naši politiku přiblížit. Ovšem nikoli populisticky, ale populárně.
Musíme nabízet konkrétní řešení na ty nejpalčivější problémy,
které tíží naši současnost. Řešit nedostupné bydlení pro průměrně vydělávajícího člověka. Řešit sucho, které proměňuje naše
zahrady ve vyprahlou a neúrodnou zem. Odstraňovat exekuční
eldorádo, kvůli kterému se dostaly statisíce lidí do dluhové pasti,
často pouze kvůli banálním částkám. Správně investovat do školství a zdravotnictví.
Kdo jiný než my nesmí dopustit, aby v menších obcích a městech
nešlo najít zubaře nebo doktora. Kdo jiný zabrání tomu, aby kvalitní zdravotní péče byla jen pro ty, kdo na to mají. A takto bych
mohl pokračovat. Zkrátka nabídněme lidem lepší budoucnost.
Nabídněme lidem v naší zemi řešení, která jim usnadní život.

Bude to tvrdý boj o každý hlas
Po mém zvolení nastala u jistých lidí panika. Já to docela dobře
chápu, protože jsem vyhlásil logický a samozřejmý, v poslední
době ale poněkud opomíjený cíl: získat výrazně větší počet
voličů na naši stranu – pro KDU-ČSL. A proto někteří začali bít
na poplach a osočovat mě ze všeho možného i nemožného.
Těmto lidem by výborně vyhovovala slabá, ušlápnutá a v podstatě nesamostatná KDU-ČSL. Nebuďme naivní. Na politické
scéně se každodenně odehrává tvrdý boj o každý hlas a všichni
jsou soupeři všech. Ve volbách do Poslanecké sněmovny to nikdy
nebude jinak.

Jiná je situace v krajských, senátních či komunálních volbách.
Tam intenzivně jednáme podle našich priorit. V době uzávěrky
Nového HLASu se podařilo dohodnout společný postup s hnutím STAN a s SNK-ED ve Středočeském kraji. Nenechme se znejistit komentátory, kteří do svých výstupů promítají představy,
jak by oni dělali naši politiku. My neděláme politiku, abychom
se zalíbili komentátorům, ale politiku pro lidi, kteří velmi rychle
vycítí, zda s nimi jednáme férově, anebo s nimi hrajeme jenom
předvolební divadlo. Naší prací je starat se o to, co potřebují
voliči. Kdyby tyto komentáře platily, Pavel Bělobrádek by nikdy
nebyl úspěšný předseda strany, která se vrátila do Poslanecké
sněmovny. Jiří Čunek by nikdy nemohl být hejtmanem a senátorem, kterého lidé zvolili v prvním kole.
Druhou „zaručenou“ zprávou, tedy fake news, bylo to, že se
KDU-ČSL pod mým vedením stává skoro vládní stranou. Nevěřte
falešným našeptávačům. Stále platí, co jsem řekl už v roce 2017.
Nebudeme nikdy ve vládě s extrémisty všeho druhu. Nebudeme
ve vládě s někým, kdo je trestně stíhaný, kdo má střet zájmů ohrožující chod vlády a kdo ztratil svým chováním morální integritu.
To jsou naše podmínky, které platily, platí a budou platit. Pro
všechny, bez ohledu na jejich stranickou legitimaci.
Osud KDU-ČSL mi není lhostejný. Vždycky jsem byl a budu srdcař. I když jsem v posledních měsících byl spokojený se svým
rodinným a pracovním životem, znovu jsem se přihlásil do služby
pro naši stranu. K tomu samému zvu i vás!
Zdař Bůh a hlavu vzhůru, moji milí lidovci!
Marian Jurečka
předseda KDU-ČSL
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USNESENÍ SJEZDU

Mimořádný sjezd s jasnými sděleními
Z USNESENÍ SJEZDU KDU-ČSL 25. LEDNA 2020 V PRAZE

Sjezd KDU-ČSL
zvolil:
• předsedou KDU-ČSL

Mariana Jurečku
• 1. místopředsedkyní KDU-ČSL

Šárku Jelínkovou
• místopředsedy KDU-ČSL

Jana Bartoška
Petra Hladíka
Tomáše Zdechovského
Ondřeje Benešíka

Sjezd KDU-ČSL chce

✓ POKRAČOVAT V DOBRÉ RODINNÉ POLITICE!
Sjezd KDU-ČSL děkuje Marku Výbornému za to, že po celou dobu
svého předsednictví podporoval rodiče a rodiny a uložil místním,
okresním a krajským organizacím seznámit se s dokumentem
„Lidovecká vize pro Česko“ a ve smyslu jeho obsahu realizovat
politiku KDU-ČSL na všech úrovních. Sjezd KDU-ČSL vyzývá nově
zvolené předsednictvo k tomu, aby v otázkách rodinné a sociální
politiky navázalo na strategii připravenou minulým vedením
a rozpracovalo ji do konkrétních výstupů a návrhů.

✓ SPRAVEDLIVÝ VOLEBNÍ ZÁKON!
Sjezd KDU-ČSL vyzývá členy k podpoře petice „ROVNEVOLBY.
CZ“ za spravedlivý volební zákon.

✓ KVALITNÍ STAVEBNÍ ZÁKON!
Sjezd považuje za skandální, že nekvalitní vládní návrh stavebního zákona vzniká mimo Ministerstvo pro místní rozvoj, v soukromé advokátní kanceláři a pod dohledem Hospodářské
komory.

✓ DOSTUPNÉ BYDLENÍ!

✓ CHRÁNIT VODU A PŮDU!

Sjezd uložil předsednictvu KDU-ČSL věnovat zvýšenou pozornost otázce dostupného bydlení a stále větších nákladů na nájemní
bydlení, zejména nejzranitelnějších skupin (senioři, mladé rodiny,
samoživitelky).

Sjezd KDU-ČSL podporuje uzákonění ústavní ochrany vody a půdy
jako důležitý základ pro odpovědnou péči o krajinu a přírodu jako
svěřené bohatství, která máme předat dalším generacím.

✓ BEZPEČNÝ STÁT!

✓ ROZVÍJET EKOLOGII V KŘESŤANSKÉM

Sjezd KDU-ČSL doporučuje předsednictvu věnovat pozornost
bezpečnosti státu jako jednomu z nových témat.

A KONZERVATIVNÍM DUCHU!

Sjezd KDU-ČSL ukládá místopředsedovi Petru Hladíkovi, aby připravil obsahové materiály k cirkulární ekonomice pro prezentaci
členům KDU ČSL.
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Sjezd KDU-ČSL si je vědom toho, že ekologie je vysoce důležité
křesťanské a konzervativní téma, a vyzývá nově zvolené vedení,
aby ekologická témata uchopovalo komplexně, od lokální a regionální úrovně až po úroveň celostátní.

✓ PODĚKOVAT!
Sjezd KDU-ČSL děkuje Marku Výbornému a odstupujícím členům předsednictva za jejich práci ve prospěch KDU-ČSL.

SJEZD KDU-ČSL

Odvahu, milí lidovci!
Z PROJEVU NOVÉHO PŘEDSEDY KDU-ČSL
MARIANA JUREČKY

Jaké bohatství máme
Nejsou mi jedno dvě věci. Kam bude
směřovat KDU-ČSL a jakou budoucnost
bude mít naše země. Především nesmí
do naší genové výbavy patřit poraženectví! Máme v sobě oddanost naší republice. Máme v sobě odvahu bránit naši
demokracii a svobodu. Desítky a stovky
tisíc našich členů a voličů vzdorovaly
nacismu a komunismu. I za cenu vlastního života! Jako jediní máme propracovaný koncept sociálně tržního hospodářství. Máme v sobě cit pro sociální spravedlnost i životní prostředí. Víme, kam
patříme. Jsme srdcem Evropy, součástí
Evropské unie a NATO. V těchto společenstvích chceme být i nadále aktivními
a spolehlivými členy.

Vystupme z davu opozice
Nenechme si vnutit, že jsme malí a že
nemáme budoucnost. Umíme vyhrát
komunální volby! Jsme úspěšní v krajích.
Vyhráli jsme senátní volby 2016! Takže
žádné poraženectví, ale více dřiny, odvahy
– a můžeme stát opět na bedně. Jsem ale
realista a stojím nohama na zemi. A vidím
dva balvany, které nás v současnosti tíží!
Tím prvním je, že se ztrácíme v davu opozice. Lidé už téměř nepoznají, co říkáme
my – a co jiné opoziční strany. Místo aby
se mluvilo o našich tématech a programových prioritách, neustále se spekuluje,
jestli půjdeme v té či oné koalici s jinými
stranami opozice.
Naším úkolem je vystoupit z davu opozice. Jedině tak si nás lidé opět všimnou.
Jedině tak je vezmou za srdce naše návrhy.
Jedině tak nás budou volit! Teď fakt není
čas na to přemýšlet, jak a na čích zádech
chceme vstoupit do Sněmovny nebo s kým
vstoupit do vlády. Musíme nejprve bojovat za naše občany – a až pak vyjednávat, s kým budeme tančit na politickém
parketu. A s tím souvisí druhý balvan –
ztráta sebedůvěry. Přestáváme si věřit.
Chybí elán. Radost z práce. Před nedávnem jsem zaslechl, že je jedno, kdo bude
předsedou, že stejně skončíme na 5 %.
Dobře mě znáte, a proto vám mohu slíbit, že toto poraženectví vyženu rázným
krokem pryč.

Odpovědná rozhodnutí,
která chytnou za srdce
Co dělat, abychom tyto problémy překonali? Musíme dělat samostatnou a suverénní politiku! Chci, abychom si jako
strana znovu uvědomili, že o voliče soupeříme se všemi politickými stranami.
Chci, aby volič topky, STANu, Pirátů, ANO,
ČSSD a ODS o nás více slyšel a uvažoval
o naší volbě. Musíme se opět začít rvát
o voliče! Dokázat jim, že jsme strana odpovědných rozhodnutí, která chytnou za
srdce. Strana populární, ne populistická!
Naše země potřebuje jasný hlas, který stojí
na straně pracujících rodičů, starajících
se a vychovávajících své děti, seč jim síly
stačí. Lidí práce, živnostníků a podnikatelů, kteří nestojí s nataženou rukou, ale
chtějí sebe a své děti živit poctivě. Jasný
hlas, který stojí na straně těch, kteří se
chtějí postarat o své blízké, když jim není
nejlépe. Který stojí na straně lidí, kteří mají
obavy z toho, že se jejich zahrady a krajina
změní v suchou, vyprahlou zem. Kterým
není lhostejné dobré životní prostředí.
Kteří mají vážné obavy z hrozeb nekontrolovatelné migrace. Těm, kdo potřebují
pomoc, pomozme! Těm, kdo přinášejí prosperitu a inovace této zemi, nepřekážejme!
Buďme jasným hlasem, který nebude znít
ustrašeně a zbytečně.

7 konkrétních bodů
Nesmíme se bát mít odvážné cíle.
1) Oceňme maminky za to, že se staraly
o své děti. Za každé vychované dítě
mají mít maminky k důchodu 500 Kč
měsíčně navíc!
2) Bydlení. Už teď podporujeme slevou na
dani náklady na hypotéky. Podpořme
stejně lidi, kteří žijí v nájemních bytech,
aby si i oni část nákladů na nájem mohli
uplatnit jako slevu na dani.
3) Snižme daně pracujícím rodičům!
Sleva na poplatníka a děti musí být
v budoucnu valorizována automaticky!
4) Exekuce. Dejme druhou šanci statisícům lidí, kteří jsou dnes v dluhové
pasti. Dospívající děti nesmí dostat do
vínku astronomické dluhy svých rodičů
– navíc často za banální částky!

5) Fotovoltaické panely. Nepatří na pole,
ale na střechy! Pokud by 1,5 milionu
obydlených rodinných domů v naší
zemi využilo na své střeše fotovoltaiku, přineslo by to úsporu až 18 miliard korun ročně!
6) Plasty. Nestačí třídit, musíme recyklovat. A brzy: Asie už naše odpady prostě nechce.
7) Doprava a cestování. Nevěnujme se starým projektům z 19. století, ale podporujme moderní řešení. Vysokorychlostní
železnice, která bude propojovat naše
největší města. A konečně – pojďme
zavést jednotnou lítačku pro celé Česko,
aby si občan mohl koupit na celý rok lístek na všechny železniční tratě a MHD.

Obsah i chuť politiky
Zpátky k naší straně. Přemýšlejme o konkrétních inovacích. Pracujme lépe s těmi,
kdo nejsou našimi členy, ale kandidují
za nás. S našimi novými členy, s jejich
nadšením a s odborností, kterou s sebou
velmi často přinášejí a která často leží
ladem. Buďme efektivní a zároveň přátelští. Nabídněme lidem v naší zemi řešení,
která jim usnadní život. Taková, která
naší křesťanské, demokratické a lidové
politice dají nejen obsah, ale i chuť! Osud
KDU-ČSL mi není lhostejný. Znovu se hlásím do služby. Zdař Bůh – A ODVAHU,
milí lidovci!

N O V Ý H LA S • B Ř E Z E N 2 0 2 0

5

SJEZD KDU-ČSL

SENDVIČ aneb být rodičem je hrdinství
Z PROJEVU ŠÁRKY JELÍNKOVÉ, ZVOLENÉ 1. MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ KDU-ČSL
Vážení delegáti,
sestry, bratři, vážení hosté,
přinesla jsem si s sebou názornou pomůcku: sendvič. Není to svačinka, ani švestičky
z naší zahrádky, nebudu mluvit o jídle, ale
o té části, která je uprostřed tohoto sendviče. O šunce a sýru. Budu k vám mluvit
o sendvičové generaci.
Tohle je realita, ve které žiju já. Většina
z vás ji jistě zná ze svého života. Také dělíte
svůj čas mezi stárnoucí rodiče a své děti, či
nově narozená vnoučata? Podáváte v práci
nadstandardní výkony ve snaze přesvědčit
všechny o své výkonnosti a dynamičnosti? Mluvím o těch, kteří se ocitli podobně jako šunka mezi plátky sendvičového
chleba, mezi dvěma, někdy i třemi generacemi své rodiny, které potřebují, případně vyžadují jejich péči a pomoc. A přitom
zaměstnavatelé i stát jejich osobní potřeby přehlížejí.

Nechceme, aby rodiče
nadále prohrávali
Proč jim stát nepomáhá, aby měli více času
na děti i na své rodiče, kteří se cítí osa-

mělí? Nabízí pouze zmatený a neefektivní systém sociální podpory a dávek. Tuto
nekompetenci ilustruje současná diskuse
o rodičovském příspěvku. Stát zde selhává, když rodiče bere jen jako účetní jednotky. To, co je nám nejdražší, převádí na
peníze. Nechápe, že investice do rodičů
a dětí je jednou z mála věcí, která má z pohledu budoucnosti smysl. Ano, jde o investici, ne o sociální dávku!
Vítězem dnešní politiky vlády jsou vychytralí lidé, kteří chtějí na systému jen vydělat a vytěžit z něj co nejvíce. Prohrávají naopak rodiče, kteří společnost podporují, pracují, přispívají do státní kasy, vychovávají děti a nic za to od státu nemají. A vláda jim ještě hází klacky pod nohy:
nepřehledným a zkostnatělým systémem,
kterému nikdo nerozumí. To chci z pozice
první místopředsedkyně KDU-ČSL změnit!

Jsme tu pro rodiče a rodina
není sociální problém!
KDU-ČSL je tu pro rodiče! Jsme tu pro ty,
kteří nemají zastání, za něž nikdo nebojuje! Být rodič je tak nějak v naší společ-

nosti samozřejmé. Ale my víme, že tomu
tak není! Být rodičem je hrdinství a děti
znamenají budoucnost! Proto chci, aby
rodiče (i všichni ostatní) si na návštěvu
úřadu nemuseli brát dovolenou, aby veškerá agenda byla jednoduchá a přehledná. Ideální by bylo, kdyby na úřad nemuseli vůbec! Aby si mohli například rodičovský příspěvek pořídit takzvaně na tři
„kliky“. Aby rodiče měli dostatek předškolských zařízení. A tím nemyslím jeslí,
jak je prosazuje ministryně, ale celou
škálu nabídky mikrojeslí, dětských skupin, lesních školek a dalších. Chceme, aby
rodiče měli možnost volby. Aby nemuseli
jít jednou cestou, kterou jim vytyčila ministerská plánovačka.
Abychom tato slova přeměnili v činy, je
nutné, abychom zasedli v příští vládě. Abychom pro všechny rodiče v zemi získali Ministerstvo práce a sociálních věcí. Všimněte si, že už samotný název ministerstva naznačuje, jak se stát na rodinu dívá: Jako
na sociální problém, který stát musí řešit.
Jako na někoho, komu je potřeba hledat
práci, protože to sám nedokáže. To je nepřijatelné.

Změňme, jak se stát v Česku
chová k rodinám
Musíme zastavit vládu, která svými opatřeními budoucnost našich dětí projídá
a jen přerozděluje peníze. Chci změnit
způsob, jakým se v této zemi vláda chová
k rodičům, kteří si zaslouží podporu, radu
a pomoc, ať už s porodným, rodičovskou,
bydlením, péčí o nemocné příbuzné nebo
s důchodem. A chci, aby KDU-ČSL byla
nejlépe připravenou stranou, ve které se
koncentrují oborníci, odhodlaní politici a političky. Abychom byli strana, která
bude ihned připravena převzít odpovědnost za tuto oblast.
Každý rodič chce dopřát svým dětem to
nejlepší a užít si i kvalitně čas se svými
rodiči, dokud tu jsou. To cítím i já. Ale
navíc vím, že chci žít v zemi, kde to bude
možné pro všechny rodiče. Proto jsem
v politice a mám ambici, aby to byla KDUČSL, která toto pro rodiče zařídí. Stojím před vámi jako senátorka, ale hlavně jako matka, dcera, manželka a žena,
která se rozhodla změnit způsob, jakým
se v Česku stát chová k rodinám. Bez vás
to nedokážu.
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Nebojme se lidí, s kterými nesouzníme na 100 %
Jan Bartošek (zvolen 275 hlasy)
Před krajskými a senátními volbami budeme účastníky tisíců hovorů. To, na čem můžeme stavět naše sdělení, je hodnověrnost, pravost, původnost a nefalšovanost. Nebojme se být přirození: my své hodnoty žijeme,
nemusíme si je vymýšlet. Co nám příliš nejde, je schopnost vyjít z našeho vlastního světa. Nebojme se kontaktu s lidmi, s kterými nesouzníme na 100 %, ale dokážeme se dohodnout na tom podstatném. Není u nás
jiná politická strana, která by v místních organizacích žila tak pestrým a aktivním životem. Otevřme náruč
a pozvěme lidi dosud nepozvané. Budeme překvapení, kolik toho máme společného.
Nejsme staromilci, kteří chtějí udržovat svět, jaký byl. Náš konzervatismus je pohybem. Vytváříme budoucnost, a protože nejsme omezeni politickou korektností současných progresivistů, umíme věci promýšlet odvážněji a z více úhlů. Pojďme tam, kam se jiní bojí. Přesvědčit voliče o našem způsobu řešení problémů jako
o tom zajímavějším a modernějším je to, o co v naší kampani poběží. Čeká nás to nejtěžší: myšlenky proměnit ve srozumitelnou práci a tu představit v kampani. Nikdo to za nás neudělá, ale společně to zvládneme.

Dobré životní prostředí leží ve středu našich hodnot
Petr Hladík (zvolen 241 hlasem)
Jsem nadšen z toho, že se nám podařilo téma životního prostředí a téma rodičů položit do základní vize KDUČSL. Tahle země je jen jedna, jinou nemáme, musíme se k ní chovat tak, abychom ji předali našim dětem
a vnukům. Politika ochrany životního prostředí není politikou nových liberálních hnutí. Je to věc, která je
v absolutním středu hodnot křesťanské demokracie. A tato politika je spjata se slovem šetrnost. Chtěl bych,
abychom jako země stáli jako první v té řadě a produkovali méně odpadu, měli lepší ovzduší a lépe se připravili na změnu klimatu, která přichází. Chci, abychom v rámci strany byli vnitřně jednotní, ale zároveň
vnitřně přizpůsobení diskusi a otevření různým názorovým proudům. KDU-ČSL musí být stranou v pravém
slova smyslu občanskou. Stranou pro všechny lidi.

Máme dynamické, dobře nakombinované vedení
Tomáš Zdechovský (zvolen 238 hlasy)
1. Zvolené předsednictvo je skutečně silné, dynamické a skvěle nakombinované. Bude mít tah na branku.
Opravdu se těším na další práci.
2. Budeme pracovat společně a věřím, že budeme diskutovat o spolupráci i s dalšími subjekty.
3. Chci jako místopředseda pomáhat zmodernizovat KDU-ČSL a posunout naši stranu dopředu. Inspiraci chci
čerpat v Rakousku, Chorvatsku nebo Bavorsku.
4. Osobně jsem podporoval a i nadále budu podporovat spolupráci s konzervativními subjekty na pravém středu.
5. Mám radost z ohlášeného sloučení Mladých lidovců a Mladých křesťanských demokratů. Vnitřní jednota
a spolupráce je pro nás důležitá.
6. Díky všem, co do mě kopete. Pomáháte mi být silnější. Ještě víc ale děkuji všem, kdo mi pomáháte. Vedle
rodiny svému skvělému týmu. Bez vás bych to nedokázal.

Máme odbornost. Přesvědčujme o tom i voliče!
Ondřej Benešík (zvolen 212 hlasy)
Chci jako místopředseda ukázat, že KDU-ČSL má kompetence i v oblastech, které jí veřejnost nepřisuzuje.
A my je máme! Já se chci soustředit na zahraniční, bezpečnostní a evropskou politiku. Máme zde co nabídnout: máme expertízu i názory, které jsou neměnné a které, protože jsou založené na hodnotách, se ukazují jako správné. KDU-ČSL například nikdy (na rozdíl od různých „expertů“) nebyla pro to, aby se Turecko
stalo plnoprávným členem EU. My totiž Evropu vidíme nejen jako ekonomický blok, ale i jako hodnotové
společenství. A ejhle, po 15, 20 letech nám tito experti dávají za pravdu. Nezabýváme se jedním nebo dvěma
tématy. Nemyslím si, že Víťa Kaňkovský je menší odborník na zdravotnictví než lidé od konkurenčních stran.
Právě naopak: je to to nejlepší, co můžeme v Poslanecké sněmovně nabídnout! Obdobně Šárka Jelínková
nebo Pavla Golasowská v sociální oblasti. Úkolem KDU-ČSL není kompetence získat. Naším úkolem je tyto
kompetence prezentovat, prodat a vysvětlit lidem, že volit KDU-ČSL znamená volit hodnoty a odbornost.
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Když budeme na straně rodičů, zvítězíme
Z PROJEVU ODCHÁZEJÍCÍHO PŘEDSEDY KDU-ČSL MARKA VÝBORNÉHO

Táta je víc než předseda
– jasné sdělení Marka Výborného straníkům
i široké veřejnosti získalo zasloužený ohlas.
Tričko darované Mladými lidovci poslouží
Markovi při jeho cyklovýletech.

Braňme přirozený svět
Pro KDU-ČSL je rodina nade vše, nedotknutelná entita, která tvoří základ státu.
Proto podporujeme politiku, která vytváří podmínky pro rodinu pomoct si a postarat se sami o sebe. Dokáže rodina pomoct
nemocným prarodičům? Dokáže si rodina
poradit s postižením dítěte? Dokáže si rodina vzájemně ﬁnančně vypomoct? Pokud
ano, tak se do toho nemá plést stát. Ten má
jen vytvářet nejlepší podmínky, aby k tomu
mohlo dojít. Stát má pracujícím rodičům
snižovat daně např. daňovými bonusy za
vychovávané dítě, ubírat byrokracii, investovat do škol a učitelů, zjednodušovat pravidla a hlavně, nepřekážet. Tam, kde nemůže pomoct rodina, musí stát sehrát onu
příslovečnou roli trampolíny. Nesmíme nikoho nechat propadnout až na zem. A čekají nás další výzvy. Hájit lidskou důstojnost a úctu k životu od početí až po přirozenou smrt. Jakékoli pokusy o uzákonění
eutanazie musíme rázně odmítnout. Stát
má daleko více podpořit dostupnou paliativní a hospicovou péči, to je naše cesta.
Braňme normální přirozený svět a hodnoty,
které se před pár lety zdály nezpochybnitelné! Pro KDU-ČSL jsou rodiče skupina občanů, kteří si zaslouží víc. Jsou to lidé, kteří
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mají mít nejlepší podmínky, nejlepší služby, nejnižší daně, motivační dávky, podporu, respekt a úctu. Každý zákon, který u nás
projde, a je jedno jestli bude řešit odpady,
energetiku, exekuce či mezinárodní směrnice, musí nějak zjednodušovat život rodičům. Když to nedělá, je to špatný zákon.
Každý, úplně každý, kdo vychovává děti,
je pro nás hrdina.
Nic nemá větší hodnotu než děti, a proto
jsou vůdčím principem naší politiky investice do dětí. Do jejich zázemí, vzdělávání, bezpečnosti, kreativity a rozvoje,
zdraví a štěstí. Děti jsou klíčovou investicí do budoucnosti. A naše budoucnost
nebude dobrá, když nezměníme to, jaké
máme školky, školy a univerzity, když nezměníme to, jak se chováme k vodě, půdě,
stromům, vzduchu a přírodě kolem nás.
Tak ještě jednou: Rodina je nade vše, rodiče jsou hrdinové a děti jsou budoucností. Takto jednoduchá a jasná má být
naše křesťanskodemokratická politika pro
nové století naší strany.

Pro koho tu jsme
Proč mají lidé volit KDU-ČSL? Proč nás lidé
v Česku potřebují? Proč je tady KDU-ČSL?
Je to základní otázka. Na první pohled ba-

nální, ale ve skutečnosti je to zásadní existenční otázka. Odpověď je tato: KDU-ČSL je
tady pro rodiče. KDU-ČSL je tady pro všechny, kteří vychovávají děti. Pro všechny, kteří
každý den poctivě vstanou a starají se, pracují, učí, vychovávají, pečují, bojí se, chrání,
mají radost, stojí fronty, zvládají nemožné.
Tohle si nemyslím jen já, ale lidé, kteří nás
chtějí volit. KDU-ČSL je tady proto, aby bojovala za rodiče. To je úkol a vize, kterou má
mít vládní strana. Jsme tady pro rodiče. Pro
každodenní hrdiny, kteří v téhle zemi rozhodně nemají na růžích ustláno. Mít vlastní
bydlení je u nás luxus a exekuci má téměř
desetina obyvatel. Jsme zemí, kde voda,
půda, les a čistý vzduch mají menší hodnotu než těžba štěrkopísku nebo nové a větší
sklady. Jsme země, kde se v sociálním systému neorientuje ani samotná ministryně.
Kde se rozpočet místo investic stává přerozdělováním, a kde byrokracie a administrativní šikana opakovaně dohání každého
z nás. Mohl bych uvést vlastní zkušenost,
když jsem tři žádosti o sirotčí důchod musel
já, resp. úřednice OSSZ vyplňovat třikrát
s téměř totožnými daty znova.

Bez odvahy není úspěchu
Buďme odvážní! Nikdo nevíme, co nás
čeká zítra, ani co bude letos na podzim po
volbách. Nevíme, zda se podaří upravit volební zákon, který by podpořil spolupráci
politických stran a nepatřil v tomto smyslu k těm nejstriktnějším v Evropě. Zákon,
který by vrátil elementární míru spravedlnosti do přepočtu hlasů na mandáty. Slibuji ale, že pro to uděláme maximum. Žádné
hlasy nesmíme nechat propadnout. Nevíme také, jak bude na podzim vypadat pozice dalších politických partnerů. Mějme
ale na paměti, že odvaha ke spolupráci neznamená nízké sebevědomí nebo ztrátu
svébytnosti. Opravdu ne. Budeme-li vnitřně silní, můžeme pomoci změnit stav naší
země. Jakou formu či na jaké platformě to
bude, zda uděláme dohodu před volbami
nebo po nich, neví nikdo z nás. Co ale vím
zcela jistě, je to, že bez odvahy není úspěchu. Bez schopnosti hledat cesty spolupráce nikdy nedojdeme do cíle.
Když budeme na straně rodičů, budeme
silná, úspěšná a nenahraditelná strana.
Když budeme na straně rodičů, zvítězíme. Zdař Bůh!

SJEZD KDU-ČSL

předvídavosti. Nikdo to nikomu předem
nespočítá.
Jsem přesvědčen, že unavení, rozmrzelí
voliči, kteří nemají nikoho jiného než volit
ty u moci, to ocení. Už jen tu odvahu riskovat, že naše oběť možná bude větší než
oběť těch druhých. Taková odvaha k oběti
ve prospěch obecného dobra je totiž přesvědčivější než sebelepší program, než
sebechytřejší marketing. Kdo jiný než křesťané či křesťansky orientovaní lidé by to
měli vědět?

Globalizace urvaná z řetězu

Projev Petra Pitharta vzbudil pozornost řady novinářů a komentátorů.
Na snímku s Radkem Bartoníčkem z Aktuálně.cz.

Dejme lidem šanci volit vítěze
PROJEV PETRA PITHARTA
Někdy před takovými patnácti, dvaceti
lety jsem seděl u stolu v jídelně Sněmovny
s členem nejužšího vedení strany. K tomu
stolu přišel náš člověk, zřejmě z komunální politiky. Rozhovor těch dvou vestoje
jsem neposlouchal. Až do chvíle, kdy náš
činovník zvýšil hlas a skoro rozčileně říkal
tomu z kraje či okresu: Copak Vám to přece
pořád neopakuji? Říkám Vám to snad srozumitelně: To hlavní je získat pro naše lidi
co nejvíce placených míst! Co nejvíce placených míst! Od té doby na to myslím. Je
to to hlavní? Vždycky? Dnes je, řekl bych,
hlavní úkol jiný: Nastolit rovnost hlasů
všech voličů. K tomu je nezbytné spolu
s dalšími opozičními stranami porazit
ve volbách politickou divizi dravé ﬁrmy
trestně stíhaného podnikatele v těžkém
konﬂiktu zájmů.

Roztrhli bludný kruh
Za daných volebních pravidel to ovšem
znamená nemožné. Je to tedy bludný
kruh? Vypadá to, že je. Ale právě proto
je třeba již před volbami spojit síly. Tak
jako to na podzim 1998 dokázalo osm
politických stran na Slovensku. Osm,
ano, osm jich bylo, které se daly dohromady. Spojovalo je máloco, ale určitě úcta
k férovým pravidlům politické soutěže,
k rovnosti voličů, k právnímu státu. Tyto

strany tehdy zdánlivě bludný kruh roztrhly a porazily neporazitelného Mečiara.
A Slovensko se začalo vyhrabávat z černé
díry autoritářského režimu, kterému stáli
v čele také trestně stíhaní lidé.

O pravidla jde!
O pravidla jde na prvním místě, nikoli
o nějakého pana Babiše. Ten je a nebude.
Pravidla zůstávají, dobrá nebo špatná.
Roztrhnout bludný kruh a změnit špatná
pravidla vyžaduje od nás – a jistě nejen od
nás – velkorysost. Vyžaduje možná oběti.
Určitě však nemůže platit, že hlavní je získat co nejvíce placených míst pro naše lidi.
Hlavní je dát voliči vůbec možnost volit
zítra vítěze, jiného než toho dnešního,
nejen možnost učinit dobročinné gesto,
tj. pro dobré svědomí udržet nějakou slušnou stranu nad vodou.
Zvítězit s ostatními demokratickými stranami se dohodli Slováci ještě před volbami. Nemohou se pak všichni podílet na
takovém vítězství stejně, nemohou stejně
získat. Všichni proto musejí počítat s tím,
že něco, někoho ze svých řad budou muset
obětovat. Apeluji na připravenost k oběti,
na odvahu riskovat. Rozumně riskovat,
ačkoli nemám, nemohu mít po ruce deﬁnici, míru toho, co je rozumný risk. To
už je věc politického talentu, intuice,

Toto rozhodne. A jistě také odvaha důmyslně řešit sociální otázky tam, kde si
globalizace dělá, co chce. Opravdu
nemusíme být marxisty ani neomarxisty,
abychom pochopili, že na dně sporů
a konﬂiktů v naší zemi je nezvládnutý
materiální pokrok, nespravedlivě rozdělovaný růst, z řetězu urvaná globalizace, kterou neumíme, když ne zkrotit,
tedy alespoň korigovat. Vyvážit ji spravedlivějším rozdělováním bohatství v regionech, v místech, v sociálně, profesně
a v generačně deﬁnovaných vrstvách.

Koho bych volil
Kdybych dnes volil předsedu naší strany,
volil bych toho, kdo dokáže rozumně riskovat, kdo má v sobě více věrohodné velkorysosti, kdo má v sobě více sociální
empatie, kdo vždycky odolá populistickým
vábením. Kdo v sobě potlačí osobní chutě
a nechutě, nevraživosti v jednání s možnými spojenci. Kdo o tom všem dokáže
stručně, a přitom srozumitelně promluvit a jednat podle toho. Oslovit i ty, kteří
už přestali politikům naslouchat.

„Tady skákejme!“
Řeknu to ještě jednou: dejme voličům
šanci volit vítěze, nikoli jen možnost uspokojit občanské svědomí tím, že dají hlas
nějaké slušné straně. Voličů, kteří jdou
volit vítěze, přijde k urnám víc, než je dnes
součet věrných těm či oněm demokratickým stranám. O tom jsem přesvědčen.
Tyto počty ruší bludný kruh. O pravidla hlavně jde, nejen o nějakého oligarchu. Voliči čekají na to, že jim dáme reálnou možnost zvolit vítěze. Básník Rainer
Maria Rilke kdesi napsal: Tak velký jsi,
jak dokážeš se přeskočit. Nebo pro přátele latiny: Hic Rhodus, hic salta. Tady
je řeka Morava, tady je řeka Vltava, tady
skákejme.
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Lidovcům
se vrací
sebevědomí

Bob Niemiec z Havířova a Štěpán Matek z Jablonce – dva bývalí místopředsedové,
kteří se budou soustředit na volební zisk KDU-ČSL ve svých krajích.

Vysvětlujme lidem naše kroky osobně
Bohuslav Niemiec (nezvolen, obdržel nadpoloviční počet 199 hlasů)
Jaký je náš cíl, pro koho tady jsme? Předložili jsme lidoveckou vizi pro Česko, kde dáváme na první místo rodiče. Nesmíme sklouzávat k rychlým a jednoduchým řešením.
Dnes, kdy omámit lidi strachem a zlobou je standardním politickým marketingem,
musíme být my tou pozitivní a pravdivou alternativou. Věřím, že jsme těmi, kdo stabilizují a kultivují politiku v České republice. Chci nabízet konzervativní hodnoty, které
jsou správným základem pro řešení problémů naší země. ...
Pojďme mezi lidi! Vyjděme k nim z pohodlí našich kanceláří. Lidé nepochopí naši
politiku podle našich projevů nebo vyhlášek. Lidé naši starost o ně pochopí jedině
tehdy, pokud přijdeme za nimi a vysvětlíme jim naše kroky osobně. U nich na ulici
nebo v hospodě.

Voliče musíme vyprovokovat. Zezelenat!
Jan Horníček (s 10 hlasy nezvolen předsedou, ani místopředsedou)
Abychom byli volitelní, musíme vystoupit ze stínu, musíme voliče překvapit, vyprovokovat, třeba i šokovat něčím novým. Teď k tomu máme jedinečnou příležitost. Řekněme lidem pravdu. Tančíme na Titaniku a přitom už jsme narazili. Narazili jsme na
regenerační schopnosti naší planety. ... Každému je jasné, že původcem klimatické
změny je činnost člověka. KDU-ČSL je žlutá a modrá, a my ty dvě barvy musíme smíchat. Musíme zezelenat. Jinak se z těch 5 % nevyhrabeme. Josef Lux kdysi řekl: Jako
křesťanští demokraté musíme mít odvahu a postavit se lidskému egoismu, a to i s rizikem, že to nebude populátní. Ekologie je pro někoho sprosté slovo. Ale my jsme křesťanští demokraté, a tak se toho bát nesmíme. Musíme mít odvahu říct, že se musíme
uskrovnit.

Zůstaňme prosím nohama na zemi
Jiří Mihola (nezvolen místopředsedou)
KDU-ČSL potřebuje vedení, které bude mít jasné vize. Oblasti, ve kterých máme šanci
uspět, jsou například zdravotnictví a školství. Otevřme stranu osobnostem, jako to
dělal Josef Lux. Když slibujeme a plánujeme, potřebujeme se dopočítat. Chtějme vyhrát, ale zůstaňme prosím nohama na zemi. Už v minulosti jsme dokázali pokořit hranici 9 procent. Politika je umění možného.
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Když se v sobotu 25. ledna sešli delegáti mimořádného sjezdu KDU-ČSL,
nechtěli se v nelidovecky působícím
pražském hotelu Ambassador tísnit příliš dlouho a vzali vše z jedné
vody. Po ovdovělém Výborném ... si
za předsedu vybrali Jurečku. Jeho
zástupkyně Jelínková neměla vyzyvatele a řadovými místopředsedy se
vedle dosavadní dvojice Jan Bartošek
a Petr Hladík stali Tomáš Zdechovský
a Ondřej Benešík, známé a mediálně
zdatné tváře, skoro by se až dalo říct,
že střelci.
Zatímco Bartošek vzýval svobodu
a demokracii, jeho sok v předsednickém klání Jurečka sázel na stůl jeden
konkrétní námět vedle druhého.
Podobně jako Alexandr Vondra na
kongresu ODS nebo Andrej Babiš ve
svém investičním plánu. Dostalo se
na důchody maminek, byty, lítačku
na hromadnou dopravu po celé zemi
i solární panely na střechy domů.
Sjezd vůbec působil hodně zeleně.
O ochraně klimatu nemluvil jen čerstvý předseda, ale i řada dalších kandidátů, úspěšných více i méně. Dává
rozum, že strana spjatá s venkovem
cítí též sepětí s přírodou.
Volba Mariana Jurečky naznačuje, že
lidovci by se rádi vrátili tam, odkud
se po minulých volbách museli
poroučet. ... KDU-ČSL chce být
k lidem přívětivá jako ANO a těžit
ze své regionální ukotvenosti. Před
holdingy však dává přednost drobným podnikatelům a živnostníkům.
S Evropou se nehodlá přetahovat,
nýbrž spolupracovat. Zároveň ale
hodně touží zpátky do vlády. A protože s Jurečkou nebude stát nalevo
ani napravo, šance ke splnění tohoto
cíle se jí zvýší, ať už bude po volbách
rozdávat karty kdokoliv.
Lukáš Jelínek
politický analytik Masarykovy
demokratické akademie.
Citováno z článku Deníku
Referendum, 28. 1. 2020.
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Od seniorů
je výhodné
se učit
■ PAVEL MAREŠ
Setkání Sdružení křesťanských seniorů
v Praze navštívil v lednu 2020 emeritní
plzeňský biskup František Radkovský.
Nový HLAS jej požádal o rozhovor.
• Jak často se setkáváte se seniory?
Velmi často, několikrát týdně. Jako prezident Diecézní charity Plzeň navštěvuji
její různá zařízení, především domovy seniorů. Zde s nimi zpívám s kytarou písně,
které oni znají a mají rádi, a přitom se jim
snažím říct slovo duchovního povzbuzení. Mojí výhodou je, že je mi osmdesát,
a jsem tedy jeden z nich. Své zkušenosti s Bohem jim mohu říkat jako návod na
šťastné a spokojené stáří i pro ně.
• Jsou čeští senioři jiní než před 30
lety? A liší se něčím věřící senioři od
hledajících či nevěřících?
Srovnání se situací před 30 lety ukazuje, že dnes se už lidé nebojí mluvit o náboženských věcech, jako tomu bylo v období komunismu, i když otázku své víry
a duchovní orientace většinou neradi prezentují veřejně. Na druhou stranu dnešní
generace seniorů prožila většinu života
právě v ateistickém období, které na nich
zanechalo hluboké stopy. Proto, aspoň
v našem hodně sekularizovaném regionu, není mnoho seniorů věřících. Nebo
jsou věřící, ale nepraktikující. Těch praktikujících není mnoho, jsou to ale lidé, kteří

Mladá generace často nebere
seniory dost vážně – ke své škodě,
říká František Radkovský.

si svou víru v období totality obhájili a museli kvůli ní snášet i různé těžkosti. S nimi
jsme v období totality spolupracovali a byli
nám velkou pomocí. A jsou i dnes, když
mají dobrý vliv na mladší generace.
• Jak se proměňují vztahy v rodinách?
To nejsem schopen odhadnout. Domnívám
se ale, že ti, kteří mohou, vytrvale pomáhají, aby rodiče těchto vnoučat mohli jít
do práce, protože mají často půjčky, které
musejí splácet.
• „Společnost stárne.“ „Skoro půlka důchodců volí Babiše.“ „V příštích desetiletích hrozí pozdější odchod do důchodu.“ „Zdravotní péče o seniory je stále
dražší.“ V politických souvislostech se
o starší generaci nemluví moc hezky. Co
na to říkáte?

Bohužel všechny zmíněné argumenty jsou
pravdivé. Příčina ovšem není jen ve starší
generaci, ale v celé společnosti. Je třeba,
aby mladá generace měla víc dětí. Je třeba
vytvořit dobrý systém spoření na stáří, aby
lidé spořili z vlastni iniciativy a nespoléhali jen na státní důchody. Zdravotní péče
je stále dražší, protože lékařská technika
je stále dokonalejší, a tím i dražší, ale je
neetické tvrdit, že senioři nemají na tuto
léčbu nárok. To by bylo nelidské. Je třeba
hledat i lepší způsoby ﬁnancování zdravotní péče, a to pro všechny generace.
• Jakou roli podle Vás hrají senioři
v životě obcí a měst, církevních společenství a spolků?
Zkušenost mi říká, že stářím se vlastnosti, ať už povahové nebo získané (sebe)výchovou, petriﬁkují. Lidé už nemají schop-
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nost se příliš měnit. Kdo tedy byl celý život
dobrý, je i ve stáří, a kdo byl protiva, zůstane jím i ve stáří. S těmi dobrými je výhodné
spolupracovat a těm nedobrým se vyhnout.
• Jaký největší dluh máme vůči našim
seniorům?
Mladší generace často nebere seniory dost
vážně a myslí si, že jejich názory jsou příliš zastaralé a primitivní, protože pokrok,
aspoň ve vědě a technice, jde rychle kupředu a mnozí staří s ním nestíhají držet
krok. Přitom ti mladí ale zapomínají (nebo
zatím nepochopili), že život je víc než věda

a technika, kterými se nedají nahradit mezilidské vztahy, přestože jsou mnohem důležitější a pro šťastný život zcela podstatné. A to jsem nezmínil zkušenost a moudrost mnohých seniorů, od kterých je výhodné se učit a nemuset tak znovu získávat zkušenosti, často bolestně a namáhavě získané starší generací.
• Co Vám jako osmdesátníkovi dává
a bere Váš věk?
Bere mi pohyblivost, někdy i dostatek
energie. Snažím se tomu příliš nepodléhat, jinak bych velice rychle zestárnul

a stal se zcela nepotřebným. Jsem rád,
že mám dost starostí a práce: jako prezident Diecézní charity Plzeň i v zastupování a výpomoci při bohoslužbách kněžím, kterým povinnosti stále přibývají.
Strávím hodně času i vyřizováním mnoha
mailů. Vyšší věk mi dává milost těšit se na
setkání s naším Pánem a Spasitelem po
smrti. Na smrt se člověk normálně netěší, aspoň pokud nemá velké trápení, které
jeho život dělá nesnesitelným, ale na setkání s Pánem se mohu těšit vždycky. Jen
jde o to, abych neskončil od Něho vzdálen a nemusel náročně a bolestně dozrávat v očistci.

Tusk: Buďme populární, ne populističtí

Do čela Evropské lidové strany byl na sjezdu EPP v chorvatském Zábřehu v listopadu 2019 zvolen bývalý prezident Evropské unie Donald Tusk. Nový HLAS přináší to nejpodstatnější z jeho kandidátského projevu.

„Dejte nám pocit bezpečí!“
Dovolte mi, abych se dnes soustředil pouze
na jednu jedinou, podle mého názoru ale
nejdůležitější výzvu pro naši politickou rodinu. Až donedávna si mnozí z nás mysleli, že se vzrůstající moderností ztratí svůj
význam takové základní lidské potřeby,
jako je bezpečnost a identita. A v důsledku
toho se také změní role a úkoly státu a veřejné moci. Realita se ukázala jako docela
jiná. Dnes dokonce více než v minulosti
hraje v politice největší roli strach. Většina

lidí se stále více zajímá o svou bezpečnost.
V takových chvílích, jako je migrační krize
a nová vlna terorismu, dominuje nad jinými sociálními emocemi strach. „Dejte nám
pocit bezpečí!“ slýchávali jsme v posledních letech v Evropě. Ten, kdo na tuto
výzvu zareaguje nejlépe, získává podporu
veřejnosti.

Co plodí nejistota?
V době nejistoty si lidé chtějí být jisti, že
ti, kteří jsou u moci, je neopustí, že se
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k nim nebudou otáčet zády. Když zůstanou sami, začnou hledat ty, kteří nabízejí
péči a soustředění na jejich problémy.
Přejí si pozornost. Jako kdyby nám říkali:
„Podívejte se na nás, jsme tady.“ Všichni
prahneme po uznání, důstojnosti a důležitosti a všichni cítíme potřebu být součástí větší komunity. Chceme na to být
hrdí. To je důvod, proč tak snadno získávají lidská srdce ti, kdo hlasitě křičí:
„Povstaň! Udělej ze své země něco skvělého! Získej zpět kontrolu.“ Jinými slovy: ti,
kdo udeří do pravého akordu, akordu důstojnosti, získají hlasy lidí.
Lidé potřebují pořádek, harmonii a porozumět světu kolem sebe. Proto musíme
být všichni hluboce zakořeněni v našich
tradicích, pochopitelných kulturních kódech a na místech, které jsou naše a které
se nějak odlišují od ostatních. Lidé chtějí
být součástí větší komunity, s níž se dokáží identiﬁkovat prostřednictvím jazyka,
náboženství nebo společného chápání
dějin. Nejčastěji je takovým společenstvím stále národ. Každý, kdo ze svého
politického slovníku a hodnotové ﬁlozofie vyřadí klíčové pojmy, jako je vlast
(Heimat, domovina, patria, ojczyzna),
zjistí, že je velmi obtížné plnit klíčový
úkol, tedy dát lidem pocit bezpečí.

Svoboda, řád a tradice
My se za žádných podmínek tohoto úkolu
nevzdáme. Ve skutečnosti je zakódován
v genech křesťanské demokracie. A není
náhodou, že jednou z nejdůležitějších
křesťanskodemokratických škol myšlení
byl tzv. ordoliberalismus, který vytvořil
obtížnou, ale možnou syntézu svobody,

ZA JA N E M J. Z A H RAD N ÍČ K E M
řádu a tradice. Jsem hluboce přesvědčen,
že pouze ti, kteří chtějí a jsou schopni dát
lidem pocit bezpečí a ochrany a zároveň
si zachovat své svobody a práva, mají
mandát k výkonu moci. Za žádných okolností nemůžeme přenechat sféru bezpečnosti a pořádku politickým populistům,
manipulátorům a autokratům, kteří
vedou lidi k přesvědčení, že svobodu
nelze sladit s bezpečností. Že ochranu našich hranic a území nelze sladit s liberální demokracií a účinnou správou věcí veřejných s vládou práva.
To je podstata i naší vnitřní debaty
v rámci Evropské lidové strany. Chtěl
bych, abychom ji ukončili co nejrychleji
a s jasným závěrem. Nebudeme obětovat
hodnoty jako občanské svobody, právní
stát a slušnost ve veřejném životě na oltář
bezpečnosti a pořádku, protože to prostě
není potřeba. Ony se navzájem nevylučují. Každý, kdo to nemůže přijmout, se de
facto staví mimo naši politickou rodinu.

Vyprávějme lidem příběhy
Poslední věcí, které bych se chtěl dopustit, je nudit vás. Zejména, když jednou
z největších hrozeb, kterým čelíme, je

naše rutina, newspeak, nedostatek emocí
a nuda. Před časem mě Bono, slavný zpěvák U2, navštívil v Bruselu. Mimo jiné mi
řekl, že prohrajeme, když naše vyprávění
nebude tak melodramatické jako příběhy
populistů. Musíme si pamatovat, že v politice jsou dojmy někdy důležitější než
fakta. Podívejte se na migrační krizi.
Vzpomínám si, jak někteří tvrdě pracovali mnoho dní a týdnů, aby zamezili vlně
nelegálních migrantů z Turecka, vyjednávali hodiny, ba i stovky hodin naši dohodu s Ankarou, díky níž se příliv migrantů
snížil o více než 90 procent. Nemusím nikomu připomínat velkou roli, kterou zde
hrála Angela Merkelová. O dojmy se však
postaral někdo jiný. Někdo, kdo také
tvrdě pracoval, ale pouze na svém vlastním vyprávění a sebeprezentaci, kdo stavěl plot a billboardy s antimigrační propagandou. To musí přestat. V politickém
boji nemůže být pravda a slušnost zcela
bez pomoci proti falešným zprávám, manipulaci a nenávisti. Musíte věřit v sebe
a v sílu svých argumentů. Nebojte se říkat
na veřejnosti to, co opravdu cítíte (i když
je to někdy nebezpečný experiment),
a jistě vzbudíte emoce lidí a upoutáte jejich pozornost.

Nebuďme nudní
Víte, že v naší komunikaci jsme někdy strašně nudní? Ale nemusíme. Před několika
týdny jsem navštívil papeže Františka. Řekl
jsem mu, že budu kandidovat na předsedu
Evropské lidové strany. Věnoval mi dlouhý
pohled a pak se zeptal, jestli jsme schopni
rozlišovat mezi populismem a „lidovectvím“ – populismo a popolarismo. Myslím,
že dobře víte, co měl na mysli. Pokud ne,
přečtěte si některé papežovy texty, jste
přece křesťanští demokraté. Víte, že máme
mezi sebou i stranu Partido Popular. Ano,
ne každá strana může být nazývána „popular“, ale každá strana v naší politické rodině
může být populární.
Postavme se na tomto nejdůležitějším politickém bojišti společně bok po boku: na
stranu naší zodpovědné popularity proti
straně nezodpovědného populismu. Po
pěti letech už mám po krk být nejvyšším
evropským byrokratem. Jsem připraven
bojovat. Doufám, že vy také.
Z angličtiny přeložil Eduard Hulicius.
Foto: https://www.ﬂickr.com/photos/
eppofﬁcial/49095317966/in/
album-72157711858313677/

Oči, jež dohlédnou dál
Ve věku 71 let zemřel v Brně 16. prosince 2019 v rodinném kruhu Jan Jakub
Zahradníček – politik, fotograf, poutník a v neposlední řadě citlivý a opravdový strážce odkazu svého otce, básníka Jana Zahradníčka.

■ M I LOŠ DOLEŽAL
Jenda Zahradníček, se kterým mi bylo
dáno se poslední léta přátelit a spolupracovat na řadě výstav, literárních večerů
a toulat se domovskou Vysočinou, se narodil do rodiny křesťanského básníka tři
m ě s í c e p o ko m u n i s t i c k é m p u č i .
Konstelace, která osudově poznamenala
jeho život. Uplynou přesně tři roky a komunistická Státní bezpečnost z domova
na brněnské Černopolní vyvádí šestačtyřicetiletého básníka Jana – před zraky
Jeníka a dvou maličkých dcer – jako
vraha, v poutech a poníženého. Ten stačí
dětem ještě udělat alespoň křížek na čelo.
Sotva si dovedeme představit, jaký trápivý čas musel pro malého Jeníka nastat –

být s maminkou a sestrami vystěhován
z brněnského bytu do Uhřínova; vyrůstat
bez přímé ochranné otcovy ruky a navštěvovat jej dvakrát do roka ve vězeňských
hovornách – několik minut setkání po šílené dvoudenní cestě nočními vlaky.
Jenda také na vysočinském venkově zažil
brutální kolektivizaci a zakoušel ponižování od učitelek – vzorných komsomolek.
A k tomu tragická smrt sestřiček a pak
znovu čtyřleté čekání na tatínka, který se
vrátí na amnestii s podlomeným zdravím.
Ještě jej ale v onom deštivém létě roku
1960 alespoň krátce zažije.
Na jedné straně dostal Jenda do života
nemilosrdně tvrdou výbavu a současně
byl obdařen senzitivní duší. Nevypučel
v něm talent slovesný, nýbrž výtvarný.
Jeho básnictvím bylo světlopisectví skrze
fotoaparát. Co všechno jen dokázal zahlédnout v krajině, jaké kompozice i výseče, jak tomu uměl jít naproti! Ostatně
Jenda byl také zdatný poutník. Jeho pěší
pouť do španělské Compostely nebo potulky v horách kolem francouzské La
Saletty či pobyty v trapistickém klášteře

Zemřel bývalý senátor KDU-ČSL
Jan Jakub Zahradníček.

v Novém Dvoře – to byla jeho vnitřní výbava, síla, pevnost.
Po roce 1989 se aktivně politicky angažoval – nejdříve jako poslanec v České národní radě (za Křesťansko-demokratickou
stranu) a znovu o dva roky později. V letech 1996–2002 působil jako senátor za
obvod Brno-město za KDU-ČSL. Později
byl zvolen členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Celou svou autoritou v posledních třech desítkách let po-
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DĚJIN Y A SOU ČASNOST
máhal na svět knihám svého tatínka (i výstavám, literárním reflexím a přednáškám o jeho díle), do roku 1989 zakázaného autora, a velice citlivě se podílel na
jeho spravedlivém navracení se do dějin
české literatury.
V létě 1960 pořídil dvanáctiletý Jenda na
uhřínovské zahradě tatínkovu poslední
fotograﬁi. Jako by básníkův obličej byl na

tom snímku vytepán bolestí a trýzní do
nové, jemně zářící kvality. Také tvář
Jendy Zahradníčka se v posledních letech
a měsících duchovně prosvětlila do údivného a pokojného úsměvu, v němž se
dnes již zračí blízkost rodičů a sestřiček.
Asi tak, jak o tom psal ve verších jeho tatínek, básník Jan: „Vy životy z života
mého vypučelé. / Vy oči z mých očí, jež

dohlédnete dál. / Polibek usmíření cítím
na svém čele – / Můj život byl a bude, aniž
se jen zdál.“
Autor je básník, publicista a spisovatel,
autor zásadních prací věnovaných
P. Josefu Toufarovi.
Text přejímáme s laskavým
svolením Katolického týdeníku.

Mariánský sloup se vrací do středu Prahy
23. 1. / Dlouholeté úsilí řady jednotlivců a spolků bude mít, zdá se, dobrý konec. Zastupitelstvo hl. m. Prahy na návrh Jana
Wolfa (KDU-ČSL) a dalších souhlasilo s instalací Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Pro hlasovalo 34 z 65
zastupitelů napříč zastupitelskými kluby (kromě Pirátů). Obnova sloupu není věcí jen pražskou, ale celorepublikovou;
16 základních kamenů darovalo 15 českých měst a česká misie v Chicagu. Zhotovení kopie architektury a sochy Panny Marie
se bez nároku na honorář ujal akad. sochař Petr Váňa. S jeho uměleckými díly se lze setkat v Polici n. Met., Římě, Mníšku p.
Brdy, Praze, Moutnici u Brna, Černošicích, na ostrově Vis, na Svatém Kopečku či na kopci Vejdoch.

Foto: Člověk a víra / Martina Řehořová

■ Mariánský sloup byl necelá tři staletí přirozeným středem
Staroměstského náměstí. Snímek pochází z doby před rokem
1915, kdy zde byl instalován velký pomník od Ladislava Šalouna
věnovaný Mistru Janu Husovi.

Foto: Člověk a víra / Martina Řehořová

■ K zastupitelům promluvil i prorektor Univerzity Karlovy
prof. Jan Royt. Staroměstské náměstí podle něj reprezentuje
naši náboženskou situaci a sloup sem patří. Jako symbol katolické zbožnosti i jako vynikající umělecké dílo.
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■ Sochař Petr Váňa a zastupitel Jan Wolf byli tahouny úsilí
o návrat Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí. V situaci zjitřených emocí šlechtí oba to, že si při prosazování záměru
zachovali příslovečný klid.

Foto: Člověk a víra / Jakub Šerých

■ Práce na obnově Mariánského sloupu začaly v pondělí
17. února 2020. Po odkrytí dlažby se narazilo na 30 cm silnou
betonovou desku. Po jejím odstranění a úpravě plochy výkopu
cca 50 cm pod úrovní náměstí začal archeologický průzkum.

SJEZDOVÝ KALEIDOSKOP

Marek Výborný a tajná volba nového předsedy strany.
Na Markově tváři je vidět velká úleva.

Známé osobnosti KDU-ČSL jako na dlani v první řadě sálu
hotelu Zlatá husa. Vprostřed Jan Bartošek.

Skoro 400 delegátů sjezdu se tísnilo na židlích vedle sebe.
Že by právě proto šly volby tak svižně?

Mluvčí KDU-ČSL Kateřina Procházková a volební manažer
Martin Machů. Poděkování všem, kdo sjezd zorganizovali!

První tisková konference nově zvoleného
předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky.

Tomáš Zdechovský překvapil, když ze souboje o předsednický
post odstoupil. Stal se řadovým místopředsedou.

Petr Pithart pronesl chirurgicky přesnou řeč. Delegáti mu velmi
pozorně naslouchali. Zde s Janem Kasalem a Markem Výborným.

Mladí lidovci ohlásili spojení s MKD. Na snímku Helena
Martinková, Václav Pláteník a Anežka Fuchsová. Tak do toho!
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Diskriminovat
rodiče, kteří se
vrátili do práce,
není fér
Ú S T AV N Í S T Í Ž N O S T
LUMÍRA KANTORA
P O D E P S A L O 51 S E N ÁT O R Ů
■ 29. 1. / Od 1. ledna 2020 se novým žadatelům i zhruba 280 tisícům rodičů s dítětem
do čtyř let, kteří příspěvek ještě pobírají,
zvýšila rodičovská z 220 tisíc na 300 tisíc Kč
(u vícerčat pak z 330 na 450 tisíc). Zhruba
70 tisíc rodičů, kteří sice mají nejmladšího potomka do 4 let věku, ale příspěvek

už vyčerpali ve zrychleném režimu před
31. prosincem 2019, se ovšem zvýšení netýká. Podle 51 senátorů, kteří podepsali
ústavní stížnost senátora Lumíra Kantora
(KDU-ČSL/nestr.), je to nespravedlivé.
Senátor Kantor vypracoval stížnost ve spolupráci s advokátem Ondřejem Stravou

O budoucnosti
dětských skupin

a nahradit slova „dětská
skupina“ slovem „jesle“,
což bude znamenat
i změnu názvu zákona.
Zavádí nový typ služby
péče o malý počet dětí –
tzv. mikrojesle, což jsou
malé jesle pro kolektiv
max. 4 dětí od 6 měsíců věku. Návrh chce
stabilizovat ﬁnancování jeslí a mikrojeslí ze státního rozpočtu, aby služby péče
o děti byly dostupnější. Můj názor je, že
děti do tří let mají zůstávat pokud možno
v rodině, tam je jim nejlépe.
Za MPSV vystoupila Martina Štěpánková
Štýbrová, ředitelka odboru rodinné politiky

■ 7. 1. / Ministerstvo práce a sociálních
věcí navrhlo novelu zákona č. 247/2014
Sb., o poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině. Senátorka KDU-ČSL
Jaromíra Vítková na toto téma uspořádala v Senátu seminář „Jesle vs. dětské skupiny“. Zúčastnili se ho odborníci z ministerstev i zástupci dětských skupin a určen
byl dětským skupinám i mateřským školám, mateřským a rodinným centrům aj.
Současný návrh chce změnit terminologii
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Senátor Lumír Kantor
hájí všechny rodiče.

z iniciativy #taképečujeme. Cílem je, aby
tuto diskriminaci Ústavní soud zrušil
a navýšený příspěvek tak dostali všichni
rodiče s dětmi do 4 let věku k 31. prosinci
2019. „Takový zákon je hrubě nespravedlivý. Mění pravidla uprostřed hry, rozděluje
rodiče na základě svévolně zvoleného kritéria, vyvolává v nich silné zklamání důvěry
v právo a dále štěpí již tak rozdělenou společnost,“ komentuje věc Lumír Kantor. „Není
fér diskriminovat maminky a tatínky, kteří se
již museli vrátit do zaměstnání,“ řekl poslanec Marek Výborný. Nový předseda KDUČSL Marian Jurečka vyzval rodiče s dítětem do 4 let, aby si požádali o navýšení
příspěvku: „Je nepochopitelné, že úprava
se nepodařila prosadit tak, jak byla komunikována členy vlády, zejména ministryní
Maláčovou.“ Doplňuje ho předseda senátorského klubu Petr Šilar: „Chceme využít
naši legální možnost, jak odčinit nespravedlnost, která je v tomto zákoně.“
(red)

a ochrany práv dětí. Za Ministerstvo ﬁnancí
ředitelka odboru rozpočtová politika společensky významných odvětví Marie Bílková.
Za Ministerstvo školství Ivana Blažková,
vedoucí oddělení předškolního a speciálního vzdělávání. Všichni představili
svůj pohled na řešení. Zkušenosti z praxe
přednesly Lenka Šebelová (Sdružení organizací poskytujících služby péče o děti),
Radka Horáková (dětská skupina Sluníčko,
Voděrady) a Magdaléna Panáčková (DS
Panáčci). Přítomny byly i zástupkyně ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice.
Do diskuse se zapojili další přítomní posluchači se svými dotazy. I když děti mladší 3 let by měly být doma, jsou situace,
kdy je lepší dítě umístit do dětské skupiny. V regionech jsoou odlišné podmínky.
Někde obce zřizují mateřskou školu, současně je tu soukromá mateřská škola i dětská skupina. V jiné menší obci si nemohou
dovolit zřídit mateřskou školu, a tak je tu
dětská skupina. Každý region a lokalita
má svá speciﬁka. Obecně dětské skupiny podporuji a mám ve svém obvodu několik, s nimiž jsem v kontaktu. Mateřské
školy a dětské skupiny by si neměly konkurovat, ale doplňovat se v tom, co nabízejí. Financování dětských skupin by prospělo víceleté ﬁnancování, jako například
u sociálních služeb. Doufám, že si zástupci
z ministerstev z téměř čtyřhodinového setkání odnesli informace, které se do novely
zákona o dětských skupinách promítnou.
Jaromíra Vítková
senátorka

KDU-ČSL PRO RODINY

Děti spokojené, zdravé, ne týrané
Domácí násilí zažívá v Česku každé desáté dítě. Konkrétně to znamená, že v každé
školní třídě jsou to dvě či tři děti. Závažnou
formou domácího násilí podle statistik
MPSV trpí zhruba 2500 dětí ročně. Jen
od ledna do srpna 2019 bylo utýráno šest
dětí. Další tisíce jsou bezmocnými svědky
násilí páchaného nejčastěji otcem či druhem na matce. Na včasnou specializovanou pomoc dosáhne jen nepatrný zlomek
dětí. Adekvátní forma pomoci neexistuje
ani pro všechny závažné případy. Než se
dětem z postižených rodin dostane odborné pomoci, trvá to rok, ale i šest let.

Traumatická, odborně nezpracovaná zkušenost je pak může negativně ovlivnit až
do konce života. Synové se mohou stát
agresory a dcery pozdějšími oběťmi násilí v manželském či partnerském soužití.
Přejímají totiž vzorce chování od rodičů.
Situaci se snaží změnit projekt „Dětství bez
násilí“. Státem podporovaná služba funguje
rok na Slovensku, na Západě je řadu let
samozřejmostí. Kvůli problému jsem interpelovala ministryni Maláčovou a požádala ji
o vyčlenění 80 milionů na pomoc 2500 evidovaným dětem. Ministryně Maláčová sdělila, že MPSV dává dostatečnou podporu

skrze program Rodina
(120 milionů Kč). Nerozlišuje však mezi ﬁnancemi pro rodinná centra,
jež řeší celou škálu rodinných záležitostí, a specializovanou pomocí pro děti – oběti domácího násilí. Odborníky, psychology, terapeuty, kteří jsou schopni týraným dětem
pomoci, je třeba zaplatit. Jejich včas poskytnutá pomoc předchází dalším negativním dopadům. Podle KDU-ČSL musí být
potřebná pomoc dosažitelná pro každé dítě.
Životy dětí je potřeba chránit, pečovat o ně
a pomáhat jim.
Pavla Golasowská, poslankyně

Rozvod?
Bez soutěže,
kdo je lepší!

Pomoc porodním asistentkám
Porodní asistentky by mohly mít vlastní profesní komoru, jako mají lékaři nebo
zubaři. Zákon, na jehož základě by profesní organizace vznikla, navrhuje senátor
Lumír Kantor (nestr. za KDU-ČSL), primář novorozeneckého oddělení v olomoucké
fakultní nemocnici. Účelem komory by mělo být zejména posílení stavu porodních
asistentek, zvýšení prestiže jejich povolání a vyšší zájem o jeho výkon. Dále zdůraznění speciﬁcké role porodní asistentky při poskytování zdravotní péče; lepší kvalita péče porodních asistentek a v neposlední řadě ochrana pacientů díky odbornému dohledu nad kvalitou poskytování poradenství a péče v porodní asistenci.
Komora by mohla porodním asistentkám přinést větší respekt a nezávislost, a rodičkám více bezpečí. „Porodní asistentky jsou samostatné ženy, schopné rozhodovat
o spoustě věcí,“ říká Kantor s vědomím, že dnes tuto skupinu brzdí omezené kompetence. Vznik komory vítají organizace, které asistentky sdružují už dnes. Jednou
z nich je i spolek Česká komora porodních asistentek: „Zřízení komory podporujeme. Slibujeme si od toho, že porodní asistentky budou své povolání držet ve svých
rukou,“ říká Alena Frýdlová. O Kantorově plánu na zřízení samosprávné stavovské
organizace je připraveno diskutovat i ministerstvo zdravotnictví.
(red)

■ 16. 1. / Jak pracovat s rodinou v době
rozvodu? Kvůli vysokému počtu rozvodů
i rozchodů nesezdaných párů je třeba neustále zkvalitňovat metody práce s rodiči
v rozvodové situaci. Pokud je ve hře dítě,
situace je o to naléhavější. To jsou základní
východiska konference „Práce s rodinou
v (po)rozvodové situaci“, kterou uspořádala místopředsedkyně Senátu Miluše
Horská. Spolu s dalšími organizátory akce
– spolkem Cochem.cz a Akademickým
ústavem Karviná – sezvala odborníky, akademiky, zaměstnance OSPODů a legislativce, aby se vzájemně obohatili svými
pohledy a navrhli vylepšení současné legislativy a rozvodové praxe.
Rozvod se nesmí brát jako soutěž o lepšího rodiče a namísto zpochybňování
je třeba rodiče vést a posilovat, zdůraznila Miluše Horská. Místopředsedkyně
Senátu poukázala na praxi v Dánsku,
kde platí zákon, podle kterého se nemohou manželské páry s dětmi nechat rozvést, nepodstoupí-li on-line poradenský
kurz. Tento kurz ukazuje, co na rozvádějící se po rozluce čeká, a má zmírnit případné negativní dopady. „První dánská
data ukazují, že od zavedení normy počet
rozvodů poklesl,“ řekla Horská. Výzvou
v českém prostředí je edukace rodičů tak,
aby se dítě nestávalo zbraní v jejich osobní
válce. Na akci vystoupili Zdeněk Kapitán,
ředitel Úřadu pro mezinárodně právní
ochranu dětí, terénní pracovníci a mediátoři. Videozáznam lze zhlédnout na stránkách www.senat.cz.
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Kaňkovský: Využíváme dostatečně potenciál lidí 55+?
■ 19. 2. / V Poslanecké sněmovně se konal
seminář „Stříbrná ekonomika: jak podpořit potenciál a zaměstnávání lidí 55+“.
Uspořádal ho lékař a poslanec KDU-ČSL
Vít Kaňkovský ve spolupráci s Institutem
pro křesťansko-demokratickou politiku,
nadací Konrada Adenauera a Chartou diverzity. Účastníci se zaměřili na zaměstnávání lidí v předdůchodovém a důchodovém věku.
„Opakovaně se setkávám jako lékař i jako
politik s lidmi staršími 50 let, kteří se
ve chvíli, kdy ztratili zaměstnání, ocitli
v bludném kruhu a nebyli schopni dlouhé měsíce i roky sehnat nové zaměstnání.
Obdobně vnímám problémy těch, které
trápí zdravotní handicap, který je limituje

Lidovci se
pustili do boje
s rakovinou

Zdraví zůstává velkou výzvou pro celý kontinent. K čemu nám bude veškerý ekonomický pokrok nebo bezpečné hranice, když
v nich budeme padat jako slabá včelstva
na podzim? Boj s rakovinou zahrnuje řadu
prioritních oblastí: vzdělávání a prevenci,
vědu a výzkum, rozvoj regionů, inovaci,
digitalizaci, mezinárodní vztahy, sociální
služby, bezpečnost, rodinnou politiku atd.

Boj proti rakovině se stal prioritou
Evropské komise a hlavním pilířem
práce komisařky pro zdraví Stelly
Kyriakides. 4. února 2020 odstartovala celoevropská konzultace k dokumentu na toto téma. A evropští lidovci si
tento boj berou osobně.
Generální sekretář EPP Antonio LópezIstúriz prodělal sám rakovinu. Evropská
komisařka Stella Kyriakides si prošla několika recidivami rakoviny prsu. Sestra
předsedkyně Evropské komise Ursuly von
der Leyenové zemřela na rakovinu v 11 letech. A Manfredu Weberovi z CSU zemřel
starší bratr. Rakovina je druhým největším
zabijákem v Evropě.

Situace v České republice
Jen v Česku ročně onemocní přes 90 000
lidí a každý čtvrtý nemoci podlehne. Díky
prevenci, screeningům a moderním lékům
se výrazně prodlužuje doba přežití a kvalita života během léčby. Prognózy u mnoha
diagnóz však zůstávají neveselé. V Evropě
i v Česku jsou drastické rozdíly v kvalitě
péče v jednotlivých zemích a regionech.
Onemocnět rakovinou v Lovani nebo
Hamburku dává jiné vyhlídky na úroveň
péče než v Českých Budějovicích nebo Ústí
nad Labem. Lze mluvit o dvojí kvalitě zdravotní péče, a tedy i nerovnosti mezi občany.
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ve výkonu povolání nebo mají problém
dále vykonávat svoji profesi,“ prohlásil
Kaňkovský.
Lidé starší 55 let podle všech odborníků nabízejí velký potenciál: znalosti, dovednosti i cennou praxi, která se z řady
oborů vytrácí a chybí. Zaměstnávání těchto lidí je a bude klíčové pro stát a ﬁnanční řešení důchodů v budoucnu. „Během
dalších 20 let bude ve věkové kategorii
60+ o milion obyvatel víc než dnes. Na
tom, jak budeme schopni zaměstnat lidi
v předdůchodovém věku, bude záviset
schopnost udržet ekonomický a sociální
systém,“ uvedl Filip Pertold za think tank
IDEA při CERGE-EI.
(red; záznam na FB IKDP)

Václav Pláteník
předseda Mladých lidovců,
člen zdravotní komise KDU-ČSL

Jak dál v boji s rakovinou
Jak dál? Vyplatí se masivní investice do výzkumu, propojování odborníků a pracovišť, budování databází, využívání inovací pro vyrovnávání rozdílů mezi regiony
(např. telemedicína). Na okraji zájmu by
neměla stát ani psychosociální péče během
léčby. V Česku podobně ambiciózní plán
boje proti rakovině zatím chybí – a to i přesto, že naše onkologie je pojem. Díky úspěchům léčby se z rakoviny stává spíše chronická nemoc – roste počet osob, kteří se
s rakovinou dožijí vyššího věku (v ČR zhruba 500 tisíc lidí) a díky moderním a drahým
lékům vedou relativně normální život. To
vede k rostoucím nákladům na zdravotní a pojistný systém. Investice do zdravotnictví se ovšem vrací například v úsporách
v sociálním systému, kdy pacienti mohou
ještě chodit do práce, hlídat vnoučata nebo
jinak aktivně nakládat se svým životem.

Asociální
Maláčová
KDU-ČSL nesouhlasí s návrhem ministryně práce a sociálních věcí Jany
Maláčové (ČSSD) na sloučení příspěvku a doplatku na bydlení do jednoho
příspěvku (přídavku). Podle KDU-ČSL
není ani promyšlené podmiňovat vyplácení dávek docházkou dětí do školy,
konkrétně paušálně 100 neomluvenými hodinami. Stát by se měl podle
KDU-ČSL mnohem spíš zaměřit na propojení dávek do jednoho funkčního IT
systému. „Navázání dávek na školní
docházku dětí může mnoho rodin vyloučit z možnosti mít vlastní bydlení.
To rozhodně samotným dětem nepomůže,“ uvedli shodně předseda KDUČSL Marian Jurečka i jeho 1. místopředsedkyně Šárka Jelínková. (red)

KDU-ČSL PRO REGIONY

Seitlová: Hustá
železniční síť
je výhodou
Senátorka Jitka Seitlová
(KDU-ČSL) uspořádala
v Senátu kulatý stůl na
téma „Regionální železnice v ČR: současný stav a budoucnost“.
Česko má hustou železniční síť, budovanou téměř dvě staletí. Dnes se ministerstvo dopravy a správa železnic soustředí
hlavně na budování vysokorychlostních
tratí. Regionální tratě zůstávají ve stínu,
i když pro občany a vyvážený rozvoj regionů jsou nezastupitelné. Proti rušení tratí
dnes brojí nejen nevládní organizace, ale
také řada obecních samospráv.
Experti se na jednání u kulatého stolu
shodli, že komunikace a koordinace mezi
dopravci, vlastníky drážních zařízení
a uživateli dráhy, tedy obcemi a podnikateli, kteří železnici využívají k přepravě
svého zboží, je jedním slovem nedostatečná. Regionální tratě přitom mohou ulehčit
přetížené silniční dopravě, zejména větším
aglomeracím v rámci příměstské dopravy, napomáhají rozvoji turistického ruchu
a zvyšují atraktivitu řady míst. Zájem o ně
mají i železniční nákladní přepravci.
Jitka Seitlová vidí východisko: „Rušení regionálních tratí podle ukazatelů okamžitého
využití by bylo do budoucna chybou. I když
na nich obce žádají o budování nových zastávek a nákladní železniční dopravci je
chtějí využívat, plán budoucího zabezpečení a napojení na hlavní tratě s nimi zatím
nepočítá. Potenciál pro větší podporu regionálních tratí je na úrovni krajů. Ve spolupráci s obcemi můžeme předejít budoucím
ztrátám ekologičtějšího způsobu dopravy,
který může být i důležitou součástí integrovaných dopravních systémů.“ (red; kdu.cz)

Prodloužená
Rudná
■ 19. 12. / Před Vánoci byla slavnostně otevřena dlouho očekávaná silnice
na Ostravsku, tzv. Prodloužená Rudná.
Akce se účastnili i 1. náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo
a náměstek opavského primátora Michal
Jedlička (oba KDU-ČSL). „Jako obyvatele Ostravy-Poruby mě těší, že se tuto stavbu podařilo konečně dokončit přes všechny problémy a patové situace,“ prohlásil
s radostí Curylo. Silnice I/11 (Prodloužená
Rudná, hranice okresu Opava) zlepší
v Ostravě a v západní části celého kraje
bezpečnost, dopravní obslužnost a podpoří rozvoj v regionu. Opavě a Opavsku pomůže k napojení na silniční a dálniční síť.

Lesy po kůrovcové
kalamitě
■ 13. 2. / Lidovecká senátorka Jaromíra
Vítková, zpravodajka petice „Zdravé
a prosperující lesy pro příští generace“,
se zúčastnila Valné hromady Komory

soukromých lesů v ČR. Na ní se řešila kůrovcová kalamita, novela zákona o lesích
a o myslivosti i špatná komunikace mezi
jednotlivými resorty a institucemi.
Senát přijal v červnu 2019 usnesení,
z nichž některá, například požadavek k sadebnímu materiálu, se už podařilo naplnit. Co se týče kompenzace kůrovcové kalamity, výzvu k podávání žádostí vypsalo
ministerstvo se zpožděním v říjnu 2019.
Vítková k tomu uvádí: „Některým žadatelům byly požadované ﬁnance za říjen 2017
– prosinec 2018 vyplaceny. Finanční kompenzace za roky 2019 a 2020 jsou ale nejisté. Ani v dalších letech nebudou mít vlastníci zisk; o lesní pozemky a nově vysazené
porosty však bude třeba pečovat. A s tím je
třeba počítat ve státním rozpočtu.“
Dalším bodem byla novela zákona o lesích a zákona o myslivosti. „Senát doporučoval, aby při současné kalamitě byla
zrušena výběrová řízení na těžbu, asanaci a přepravu kůrovcového dříví. Lhůty,
odvolání apod. ztěžují rychlý a účinný
zásah v napadených oblastech. To naplněno nebylo,“ uvedla Vítková. Třetím tématem byla špatná spolupráce mezi resorty. Jednotlivá ministerstva a příslušné instituce by měly lépe spolupracovat.
Lesní ekosystémy jsou nenahraditelnou
složkou životního prostředí, mají význam
pro ochranu vody, půdy, ovzduší i pro krajinu, včetně živočichů a rostlin. „Musíme
zajistit plnění všech funkcí lesa. Podle mne
by bylo dobré založit Fond pro úhradu tzv.
ekologické újmy pro vlastníky lesní půdy.
Poté, co se lesní porosty obnoví, budou vyžadovat péči, ale nebudou přinášet zisk,
z něhož by vlastníci mohli v dalších letech
péči provozovat,“ doplnila senátorka. Při
odvozu kalamitního dřeva také trpí silnice nižších tříd v obcích. „Snad by pomohlo zřízení Fondu pro obnovu místních komunikací a komunikací III. tříd v obcích
a krajích,“ zakončila Vítková.
(red; kdu.cz)
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KDU-ČSL ŠETRNÁ K PŘÍRODĚ

Eko_KDU: Úvod
Téma životního prostředí se stalo jedním z hlavních pilířů
KDU-ČSL. Jsem za to moc rád. KDU-ČSL nenaskakuje na
módní vlnu, ale nabízí sérii promyšlených a propracovaných
přístupů, díky kterým dokážeme naši zemi předat svým dětem
a vnoučatům. V Novém HLASe se chceme životnímu prostředí věnovat pravidelně.
Co si jako křesťanští demokraté můžeme odnést z encykliky Laudato si‘ papeže
Františka? Jaké jsou nejdůležitější výzvy spojené s ochranou vody a půdy? Jak zlepšovat kvalitu ovzduší? Jak předcházet větrné a vodní erozi? Bude nás zajímat odpadové hospodářství, cirkulární ekonomika, energetika, péče o zeleň a lesy či změna
klimatu. Životní prostředí zajímá lidi napříč společností. Chcete-li se zapojit do diskuse nebo nám dát podnět, pište mi na e-mail: hladik.petr@brno.cz. Děkuji Vám.
Petr Hladík, místopředseda KDU-ČSL pro životní prostředí

Špatný zákon o odpadech

KDU-ČSL kritizuje vládní návrh zákona o odpadech. Stát dostatečně nepodporuje možnosti energetického a materiálového využití odpadu a recyklaci. Nepředstavuje konkrétní kroky vedoucí k předcházení vzniku odpadu.
KDU-ČSL vadí i posunutí zákazu termínu skládkování.
„Vládní návrh o odpadech je nesmyslný.
Žijeme v době, kdy odpady dokážeme recyklovat a vyrábět z nich teplo nebo elektřinu. Místo toho je ale v Česku 178 skládek! Snahou státu má být co nejvíce odpad
vytřídit, aby se vše, co lze, dalo využít materiálově. Co nelze využít materiálově,
musí se využít energeticky,“ zdůrazňuje
Petr Hladík, místopředseda KDU-ČSL pro
životní prostředí. Podle lidovců stát nijak
nepodporuje využívání moderních technologií v odpadovém hospodářství. Zákon
by měl upravovat i nakládání s vytříděným
plastem, který může být díky depolymerizaci přeměněn v plyn a využit energeticky.
„Do roku 2035 mají členské země EU recyklovat 65 % komunálního odpadu. My
dnes v Česku ale umíme vytřídit jen 38
% svého domácího odpadu. Stát skoro
nepodporuje moderní automatizované
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třídicí linky, a tak většina měst či svazku
obcí stále třídí ručně. To je neefektivní.
Stát má také co nejvíce podpořit výrobky,
které budou vznikat využíváním odpadu.
Na západ od nás se například škvára ze
spaloven využívá jako běžný materiál při
stavbě silnic. U nás se vozí na skládky...,“
upozornil Marek Výborný. Vláda také posouvá termín zákazu skládkování až na
rok 2030 (místo 2024).
„V zákoně nám chybí konkrétní nástroje na podporu recyklace. Například snížená sazba DPH na výrobky z recyklátů,
zvýhodnění výrobků z recyklátů v rámci
veřejných zakázek, motivace projektantů, stavebníků a výrobců k využívání recyklátů. Stát nevytváří žádné podmínky,
aby vznikaly třídírny odpadu nebo zařízení na energetické využití odpadu. Zákon
nepodporuje konkrétní nástroje, které zamezí předcházení vzniku odpadu, jako například využívání bioodpadu k výrobě bioplynu nebo kompostování. Finance získané díky zvýšenému poplatku za skládkování by podle nás měly být nadále využívány
v odpadovém hospodářství,“ dodal Hladík.
KDU-ČSL se výrazně staví na stranu měst
a obcí. Chce dát obcím více možností v rámci svozu odpadu od právnických

osob a ﬁrem. Velké komplikace působí
to, že každá ﬁrma má pro svůj odpad nasmlouvanou vlastní společnost. Ve městech tak často projíždí popelářská auta
různých ﬁrem v jednom místě i několikrát denně a občany obtěžuje hluk, smog
a dopravní komplikace.
(red)

Odmítáme
samoúčelné
kontroly obcí
KDU-ČSL, ODS a STAN navrhují chránit obce před nadbytečnými kontrolami. Není možné, aby kontroly probíhaly opakovaně a samoúčelně a omezovaly služby pro občany. Měl by existovat dohled nad počty kontrol obcí
a podnikatelů. Pokud by kontroly
přesáhly únosnou mez, vyžadoval by
Nejvyšší kontrolní úřad zdůvodnění
prováděné kontroly a její smysl. K návrhu se za KDU-ČSL vyjádřil Marek
Výborný: „Nechceme omezovat kontrolní činnost státu. Chceme, aby kontroly dávaly smysl a nevedly k paralýze samospráv. 77 % obcí má méně
než tisíc obyvatel a v jejich čele stojí
často neuvolnění starostové, kteří pracují po večerech. Tito lidé musí až 138
hodin ročně věnovat spolupráci s kontrolními orgány. Pravidlo 3x A DOST
by této enormní zátěži mohlo zamezit. Naším zájmem je to, aby kontroly
byly efektivní a závěry následně přispěly k nápravě.“
(red)

ZAHRANIČÍ A EU

Po brexitu
■ 1. 2. / Po 4 letech od referenda (23. 6.
2016) není Velká Británie členem EU.
Začalo přechodné období (přinejmenším
rok 2020). „Rozvodovou dohodu“ z 24. 1.
podepsali za EU předsedkyně Evropské
komise Ursula von der Leyenová a předseda
Evropské rady Charles Michel. Za Londýn
ji stvrdili premiér Boris Johnson a královna
Alžběta II. Co všechno se změnilo?

1. Instituce. EU nemá 28, ale jen 27 členů.
Britští zástupci již nespolurozhodují v institucích EU. Europoslanci opustili Evropský
parlament, Velká Británie nehlasuje
v Evropské radě. Kvůli ztrátě unijního občanství u nás Britové nesmějí volit a kandidovat
do místních zastupitelstev, a naopak.
2. Ekonomika. V přechodném období má
Velká Británie stejný přístup na vnitřní trh
EU jako doposud, tedy včetně volného
pohybu zboží, služeb, kapitálu a osob.
3. Cestování. V přechodném období lze
do VB cestovat s platným pasem nebo průkazem totožnosti občana země EU, tedy
jako dosud. Poté budou britské úřady moci
vyžadovat vízum třeba po těch, kdo pojedou navštívit do VB svého příbuzného,
který tam žije.
4. „Usedlíci“. Po přechodném období
bude lidem dovoleno v Británii zůstat,
pokud po 5 letech požádají o trvalý pobyt.
Britské ministerstvo vnitra hlásí už skoro
2,5 milionu přistěhovalců z EU ke konci
roku 2019. Od Čechů přišlo již 33 000
žádostí o status „usazené osoby“. (red)

Íránský velitel zabit
■ 3. 1. / Spojené státy zabily v iráckém
Bagdádu Kásima Solejmáního, velitele
elitních iránských jednotek KUDS. „Pro
Ameriku byl Solejmání na stejné úrovni
jako Usáma bin Ládin nebo Bagdádí,“ prohlásil k jeho likvidaci poslanec KDU-ČSL
Ondřej Benešík. Benešíkův poradce Martin
Svárovský v Českém rozhlase připomněl,
že jednotky, kterým Solejmání velel, jsou
nebezpečné desítky let. „Solejmání byl

zásadní osobou pro vyzbrojení Hizballáhu.
Totéž opakoval v Jemenu, v Iráku a Sýrii.
Iránští vojenští předáci dostali touto americkou akcí vzkaz, že nikdo z nich není
nedotknutelný.“ Írán přitom neumožňoval inspekci íránských vojenských zařízení
a země dál pokračovala ve vývoji svého
raketového programu.
(red)

Zdechovský proti
falšování dokladů
■ 13. 2. / Europoslanci schválili zavedení
systému falešných a pravých dokladů online (FADO), který zefektivní současný
systém odhalování falešných dokladů.
Systém byl navržen tak, aby šlo lépe kontrolovat migrační toky. FADO bude součástí Evropské agentury pro pohraniční
a pobřežní stráž (Frontex). „Dnes se při
kontrolách na vnějších hranicích využívá Schengenského informačního systému (SIS) i databází Interpolu o kradených a odcizených dokladech. FADO půjde
o krok dál a bude se specializovat na odhalování falešných dokladů,“ vysvětlil europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Systém byl vytvořen tak, aby mohla probíhat výměna informací o dokladech a padělcích dokladů mezi orgány EU, členskými
státy a třetími zeměmi. Bude obsahovat
vzorové doklady a zjišťovací prvky, informace o padělcích a falešných dokladech,
informace o technikách padělání, zajišťovací prvky na pravých dokladech, doporučení ohledně postupů a metodiky pro
odhalování padělků i statistiky odhalení. „Fungování systému bude v nonstop
režimu zajišťovat agentura Frontex. Státy

budou mít povinnost Frontexu poskytovat
údaje o vzorových a padělaných cestovních dokladech,“ sdělil Zdechovský. Přístup
k údajům budou mít odborníci z členských
států i pohraniční policie. Instituce EU, jiné
orgány členských států, třetí země, soukromé subjekty budou mít do systému
přístup omezený. „Všechny osobní údaje
budou ukládány v souladu se zásadou minimalizace a bude zajištěna patřičná anonymizace. Nový systém povede k synergii a usnadní odhalování nelegálních migrantů v schengenském prostoru,“ uzavírá
Zdechovský.
(Jitka Fialová; red)

Šojdrová: Buďme
lidští k dětským
uprchlíkům

■ 6. 2. / I když se počet ilegálních migrantů přicházejících do Evropy snižuje,
v členských státech EU jsou nadále tisíce
nedoprovázených dětí. Většina z nich
je traumatizována, bez odpovídající
péče a podpory. EU nabízí prostředky
na pomoc s jejich příchodem do států,
které jsou ochotny svoji pomoc nabídnout. I to zaznělo na semináři o situaci
nedoprovázených dětí migrantů napříč
EU, který spoluuspořádala europoslankyně Michaela Šojdrová. „Řecko zůstalo
na zvládnutí nekončícího proudu uprchlíků samo. To s sebou nese následky.
Například využívání dětských pasťáků
jako jednoho z mála ‚bezpečných‘ přístřešků. V České republice přitom máme
na pomoc dětem kapacity, zkušenosti
a teď i 250 rodin, které nabídly, že si tyto
děti vezmou do péče,“ shrnula Šojdrová
diskusi právníků a zástupců neziskových organizací z Řecka, Itálie a Švédska.
Ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek potvrdil, že „systém ochrany dětí v České republice funguje velmi dobře. Ročně však přijde do
Česka jen asi 30 nedoprovázených dětí.
Kapacity, kterými naše země disponuje,
jsou tak napůl prázdné. Záleží jen na politickém rozhodnutí.“ (red; sojdrova.cz)
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EVROPSKÁ POLITIKA

Tablety, tatínci a trio dam
INSPIRACE Z PROGRAMOVÉHO SJEZDU CDU
Zahraniční tajemnice KDU-ČSL Markéta
Martínková navštívila v listopadu 2019
sjezd CDU. „Na sjezd přijelo 1000 delegátů, 1000 hostů a 1000 lidí z médií.
Hlasovalo se přes tablety. Byla tu spousta
delegátů mužů s kočárky a nikomu to nepřišlo nepatřičné. Kde je vůle k slučování politické angažovanosti a rodiny, tam
je i cesta,“ líčí první dojmy. Dění v hlavní německé vládní straně je však poslední dobou velmi neklidné. Odchod z politické scény ohlásila kancléřka Angela
Merkelová a její nástupkyní se stala
Annegret Krampová-Karrenbauerová
(AKK). Zkraje tohoto roku však nevůli vést
CDU do příštích parlamentních voleb ohlásila i ona.
Markéta Martínková nicméně pozorně naslouchala jejímu listopadovému projevu: „Za klíčové úkoly označila AKK update sociálně-tržní ekonomiky v kontextu digitalizace a ochrany

klimatu, rozvoj ekonomiky přátelské rodině a boj s byrokracií… Řekněme si to
ve třech bodech: 1. Subsidiarita znamená nechat občany v klidu, ale ne na holičkách. 2. Odpovědnost za stvoření je pevnou součástí křesťanství, ne výmyslem
Greenpeace. 3. Chtějme ekonomiku přátelskou rodině místo rodiny přátelské ekonomice.“ Programový sjezd CDU je vzdálenou přípravou na volby 2021. „Během
sjezdu se hlasovalo o 172 programových tezích, s protinávrhy šlo o bezmála 300 bodů! V debatě vystoupila spousta mladých s dobře vyargumentovaným
stanoviskem! A konečně: Slyšet od pultíku hovořit dámskou plejádu – kancléřku Merkelovou, předsedkyni Evropské
komise von der Leyenovou a předsedkyni CDU – byla příjemnou změnou oproti české politické scéně topící se v moři
obleků,“ uzavírá svou zprávu z Německa
Markéta Martínková.
(red)

Jak bude
po brexitu?
Poprvé v dějinách opouští nějaký stát systém evropské spolupráce. 47 let a jeden
měsíc trvalo členství Velké Británie v dnešní EU. Británie vstupovala jako ekonomicky rozvrácená země a natřikrát. Dokud žil
de Gaulle, měla Velká Británie dveře do
Evropských společenství zavřeny. V roce
2020 odchází pátá nejsilnější země světa
podle síly měny a šestá podle parity kupní
síly, druhá největší ekonomika Evropy po
Německu.
Analýza příčin brexitu bude vyžadovat oddělení velkého množství emocí a lží provázejících brexit od faktů. Zda se z nich
poučí Britové, je jejich věc. Důležité je,
abychom se poučili my. Mělo se Britům
ustupovat více i při všech výjimkách, které
jiný členský stát neměl? Měly se unijní orgány angažovat v kampani proti brexitu?
Existují nějaké ideologické postoje EU,
které mohou znechutit pragmaticky uvažující státníky do té míry, že ekonomická
výhodnost členství v EU se pak jeví jako
druhořadá?
I my máme o čem přemýšlet. Stejně důležité jako analyzovat chyby minulosti je
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hledět do budoucnosti. Chápu brexit jako
generační test: členství v EU s jeho nespornými výhodami i některými nedostatky
bereme jako samozřejmost. V Česku mám
dokonce dojem, jako bychom naším členstvím v EU ostatním prokazovali milost.
Generační brexitový test přitom odpovídá přinejmenším na tři otázky: 1) Je členství v EU to nejlepší, co může stát potkat?
2) Platí, že v jednotě je síla? 3) Platí princip „množstevní slevy“ – že největší hráč
dostává nejlepší podmínky?
Ad 1) Můžete namítnout, že Švýcarsko či
Norsko prosperují i s omezeným vztahem
k EU. Švýcarsko má neutralitu a banky,
Norsko rybolov a ropu jako důvody k nečlenství v EU. Co má Británie? Finanční
služby? A co máme my? Je pro nás suverenita romantický národovecký pojem?
Nebo si realisticky uvědomujeme vlastní

Markéta Martínková

závislost na energiích, obranné spolupráci a zapojení do globalizované ekonomiky, což vše dává pojmu sdílené unijní suverenity reálný obsah?
Ad 2) Kladnou odpověď nenabízí jen legenda o prutech Svatoplukových, ale také
jednota, kterou prokázala evropská sedmadvacítka při sjednávání dohody o vystoupení. Na ní si vylámala zuby britská strategie spojení jednání o oné dohodě s dohodou o budoucích vztazích, stejně jako strategie dílčích bilaterálních ústupků s jednotlivými členskými státy. Obdobnou jednotu budeme potřebovat i při sjednávání
nového vztahu s Velkou Británií teď.
Ad 3) Dostává největší hráč nejlepší podmínky, a na velikosti tedy záleží? EU je
obrovský světový obchodní blok o síle
450 mil. obyvatel a 18 % světové spotřeby. Jednání o obchodních dohodách
Spojeného království se zbytkem světa
a srovnání jejich podmínek s obdobnými unijní
smlouvami to jistě ukáží.
Přejme Britům vše dobré
na jejich cestě mimo EU
a sledujme pozorně, jak
se jim daří.
Pavel Svoboda
právník, bývalý europoslanec KDU-ČSL
(Redakčně krácený blog z Aktuálně.cz)

VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI

Č LE N S K É P Ř Í S P Ě V KY
Nový HLAS nabízí jako inspiraci
tento způsob výběru členských
příspěvků:

Za zasloužilé členy doporučujeme prohlásit zejména ty členy a členky, kteří byli lidové straně dlouhá léta věrní a nyní nejsou v ideální sociální situaci (jsou závislí
na péči druhých apod.)

• 600 Kč (50 Kč/měsíc)
od těch, kdo jsou v produktivním
věku (zaměstnanci, OSVČ, pracující
důchodci)

• 300 Kč (25 Kč/měsíc)
od studentů, od rodičů na mateřské
a rodičovské a od nepracujících
důchodců

• 1200 Kč (100 Kč/měsíc)
od zastupitelů obcí a měst,
kteří pobírají odměnu v řádu
několika tisíc měsíčně

• 0 Kč
od zasloužilých členů
(jsou od placení členských příspěvků
osvobozeni podle Stanov)

Důležitá fakta!
Členské příspěvky se vybírají v místních
organizacích. Spravují se na okresní úrovni. Kromě symbolického odvodu za každého člena (na krajskou kancelář) zůstávají na místní úrovni (praktická subsidiarita).
Na co jsou určeny peníze z příspěvků? Na
drobné platby (poštovné, pronájem sálu
apod.). Neslouží „vyšším složkám“, ale
mají se stát základem pro ﬁnancování volební kampaně v místech, kde KDU-ČSL
kandiduje.
Stanovy neurčují konkrétní částku členského příspěvku. Podle Příspěvkového
řádu tuto výši určují jednotlivé okresní/
obvodní výbory KDU-ČSL.

Na mnoha místech se stejně jako před
25 lety vybírá 100 Kč. Od té doby zdražil chléb, vodné, nájmy a ceny, ale také se
výrazně zvýšily naše příjmy, mzdy a důchody. Při zhruba 60 členech v místní organizaci lze ročně vybrat mezi 20 a 25 tis.
Kč, což násobeno čtyřmi tvoří solidní základ na kampaň v komunálních volbách.
KDU-ČSL není jediná organizace, která se
potýká s komplikacemi při výběru příspěvků; podobně jsou na tom spolky, sdružení.
Někteří na schůze pravidelně chodí, další
občas a jiní vůbec. Vedle osobního kontaktu
je vhodné udržovat telefonický, korespondenční a e-mailový kontakt. Nabízejte pasivnějším členům Nový HLAS jako spolehlivý zdroj informací o činnosti lidové strany.
Pokud mají starší členové zdravotní problémy a dojít na schůzi je pro ně obtížné, zvažte udělení zasloužilého členství. KDU-ČSL
má úctu ke svým starším členům. Mnohé
z nás nesou jejich zkušenosti, moudrost, autorita, kterou požívají ve svém okolí a také
jejich modlitby. Zasloužilé členství je výrazem naší úcty a vděčnosti.
Pavel Mareš,
šéfredaktor Nového HLASu

Nástěnky KDU-ČSL (ať) žijí!
Pokud se v místě svého bydliště či v zaměstnání staráte o nástěnku, můžeme
Vám spolu s Novým HLASem zasílat i plakáty s oﬁciální graﬁkou KDU-ČSL k různým příležitostem. Vánoce, Velikonoce,
státní svátky, slavná výročí a jiné.
Materiály nabízíme k rozeslání i v elektronické podobě. Mezi naše nástěnkáře se
můžete přihlásit stejným způsobem jako
k odběru zpravodaje.
Potřebujeme znát Vaše jméno, příjmení,
ulici, číslo popisné, město, PSČ a počet
nástěnek (případně Vaši e-mailovou adresu, pokud si přejete dostávat plakáty elektronicky).
Nový HLAS Vám následně začneme zasílat
přímo do schránky i včetně nahlášených
příloh – a to vždy ZDARMA.
Odběr je možné ZDARMA přihlásit či odhlásit:
• e-mailem na adrese: hlas@kdu.cz
• SMSkou na čísle: +420 731 694 622
• běžnou poštou na adrese: Nový HLAS
– redakce, Palác Charitas, Karlovo
nám. 5, 128 01 Praha 2
Děkujeme za Vaši přízeň! Aktuální informace
najdete vždy na našem webu:
www.kdu.cz/aktualne/novy-hlas/objednavka
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12 DŮVODŮ, PROČ MÁ SMYSL VOLIT KDU-ČSL!
Více voličů osloví jen strana, která umí prosadit
smysluplné návrhy. Zde jsou přehledně nejdůležitější
úspěchy a podněty KDU-ČSL za uplynulý rok.

✓ Hájíme všechny rodiče!
Po letech se zvýšil rodičovský příspěvek. Vláda, jmenovitě ministryně Maláčová (ČSSD) a Schillerová (ANO), jej ale upírá
70 tisícům rodin. Aby rodiče o peníze nepřišli, podali senátoři KDU-ČSL ústavní stížnost.

✓ Výhodné půjčky pro mladé rodiny!

KDU-ČSL sestavila prorodinný daňový balíček: navrhla zákonnou úpravu půjček pro mladé rodiny, která razantně
pomůže k vlastnímu bydlení.

✓ Chráníme vodu a půdu!

Připravili jsme petici za ústavní ochranu vody a půdy. Chceme předat naši krajinu našim dětem v pořádku. Příroda si
zasluhuje naši zvýšenou pozornost a péči.

✓ Staráme se o lidi s postižením!

Poslanec KDU-ČSL Vít Kaňkovský ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením prosadil změnu zákona,
díky níž na dotaci na zvláštní pomůcky dosáhne širší okruh lidí s postižením.

✓ Vyšší důchody pro maminky a ovdovělé!

Maminky mají kvůli péči o děti nižší důchody. To je hanba a nespravedlnost. Chceme to změnit a navrhujeme maminkám
přidat co nejdříve alespoň 500 Kč měsíčně. Myslíme i na vdovy a vdovce. Naše opatření přitom nevedou k zatížení státní
pokladny.

✓ Dotlačili jsme vládu k ﬁnancování sociálních služeb!

Poskytovatelé sociálních služeb byli po velkou část roku udržováni ve ﬁnanční nejistotě. Teprve soustředěný tlak především
poslanců KDU-ČSL přinutil vládu jednat. Prosazujeme systémová řešení, která naše potřebné nenechají na holičkách.

✓ Spravedlnost a právní stát (nejen) pro církve!

Ústavní soud zrušil zdanění ﬁnančních náhrad v rámci církevních restitucí, s kterým přišla koalice ANO, ČSSD, KSČM
a SPD. Rychlá ústavní stížnost lidoveckých senátorů zabránila bezpráví a posílila princip právní jistoty a předvídatelnosti.

✓ NE dětským exekucím!

KDU-ČSL prosadila oddlužení pro více lidí a otevřela problém dětských exekucí.

✓ Nezapomínáme na oběti roku 1968.

Parlament schválil zákon poslance KDU-ČSL Jiřího Miholy a 21. srpen se stal dnem připomínajícím oběti sovětské
okupace v roce 1968.

✓ Spravedlivý volební zákon!

Chceme spravedlivý volební systém, a ne smutné dědictví Klausovy a Zemanovy éry. Vyzýváme ostatní, ať přestanou
diskutovat a podpoří náš návrh. Není možné, aby jeden poslanec zastupoval 19 tisíc a druhý 43 tisíc voličů.

✓ Hájíme lidská práva!

Poukazujeme hlasitě na nedodržování základních lidských práv v Číně, kde dochází k odporným praktikám a obchodování
s lidskými orgány.

✓ Zůstáváme klidnou silou!

KDU-ČSL oslavila 100 let. Jsme sebevědomá a moderní strana stojící na křesťanských hodnotách, jako je rodina, ochrana
života, lidská práva, péče o krajinu a další.
(zdroj: kdu.cz, Marek Výborný)
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