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z redakčního stolu

24. a 25. 5. volte č. 39!
Je za námi sjezd v Brně. Máme nového VÝBORNÉHO předsedu,
zcela nové vedení a novou chuť. Před námi je budoucnost, na
níž je třeba pořádně zapracovat. Nový HLAS hledí dopředu.
Párkrát se vyspíme a jsou zde evropské volby...
Udělejme pro úspěch maximum. V Evropském parlamentu
máme tři pracovité, nadané a slušné poslance. Vědí, co chtějí,
a dokážou pro své téma získat kolegy. Máme zdravě proevropskou a zdravě konzervativní kandidátku. Nesníme o Czexitu,
objetí s Kremlem ani ostrovní existenci ve středu Evropy. Chceme
psát dál evropský příběh s výraznou českou stopou.
Chceme, aby Česko bylo pozitivně laděným hlasem v klubu zemí,
jež se občas kvalitně pohádají, ale nakonec spolupracují.
KDU-ČSL je stabilní, klidnou silou s vynikající evropskou zkušeností, drajvem i rozvahou. Sebevědomě tyto přednosti připomínejme. Jsme nečitelní jako ANO a TOP 09/STAN? Odskaku
jeme si z EU jako ODS? Pochybujeme o NATO
a obranných závazcích jako Piráti? Poklonkujeme
polototalitním režimům jako KSČM a SPD?
Nic z toho! A proto: Pro lepší Evropu s lidovci!
Přesvědčme o tom své příbuzné i sousedy!
Pavel Mareš, šéfredaktor

Pavle, Mariane, vděčně Marek
Na sjezdu v Brně došlo ke značné obměně ve vedení KDUČSL. Nový předseda Marek Výborný ale upozorňuje, že nové
vedení navazuje na to staré. Místopředsedou zůstali Jan
Bartošek a senátor Petr Šilar. Výborný také poděkoval dvěma
nejvýraznějším představitelům KDU-ČSL uplynulé éry usneseními, jež delegáti přijali drtivou většinou hlasů: „Sjezd
KDU-ČSL děkuje Pavlu Bělobrádkovi za vynikající a obětavou práci ve prospěch KDU-ČSL, České republiky a posilování pozice křesťanské demokracie v Evropě. Sjezd KDU-ČSL
děkuje Marianu Jurečkovi za vynikající a obětavou práci ve
prospěch KDU-ČSL, České republiky a za jeho přínos k aktivní
a sebevědomé zemědělské politice ČR.“
K tématu více sjezdová příloha uvnitř tohoto sešitu NH.

Evropa je náš domov
Existenci EU nám závidí mnoho lidí z různých míst světa.
Taková spolupráce národů mezi sebou je pro ně v jejich
domovském regionu zatím vzdáleným snem.
Mnozí také nechápou, co je válka se všemi svými hrůzami
a jak nesamozřejmý a drahocenný je mír, v němž nyní žijeme!
Je přitom zřejmé, že ruská a čínská vláda mají eminentní
zájem EU oslabovat a postupně rozložit. V Moskvě zdá se
pokládají náš národ za slabý článek EU i NATO a chtějí si
z nás učinit svého „trojského koně“ v těchto demokratických
a jasně prozápadních společenstvích. Těmto nekalým snahám i všem domácím pomahačům našich nepřátel se v evropských volbách jasně postavme!
Hayato Okamura, kandidát č. 10 do EP
Eurovolbám se věnuje většina tohoto čísla NH.
V pátek a sobotu 24. a 25. 5. volte KDU-ČSL!
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NE bezpráví vůči církvím
Lidovečtí senátoři jsou nejsilnějším hlasem odporu proti zdanění
církevních náhrad. „U premiéra a jeho poklonků převládá bolševický pohled na církve. Na koho si vymyslí zákony příště? Na
nepohodlnou neziskovku? Nebo na Českou televizi?“ uvedl předseda klubu Petr Šilar. K již připravené stížnosti se připojují další
senátoři a bude podána k Ústavnímu soudu. Senátoři jsou
v pravidelném kontaktu i se zástupci církví. V březnu navštívili
v Břevnově arciopata Prokopa Siostrzonka a 25. 4. jednali s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem. V postoji k současným krokům vlády je mezi nimi absolutní shoda. „Premiér a ti,
kdo ho drží u moci, pošlapali zdaněním náhrad dosavadní práci
církví pro společnost. Jak mohou být tak slepí? To nevidí, jakou
významnou roli plní církve v duchovní oblasti, v sociálních službách, zdravotní péči nebo školství?“ poznamenal senátor Lumír
Kantor (nestr.), na jehož pozvání senátoři do Olomouce zavítali.
Petra Klechová (red)
O proticírkevních krocích současné vlády
s podporou KSČM více v červnovém čísle NH.

Prapor žije!
KDU-ČSL vlastní vzácnou kulturní
památku – historický Svatováclavský
prapor se stuhami a šerpami. Pochází
z pražských Řep, v r. 2017 byl prohlášen Ministerstvem kultury za kulturní památku, restaurován, je uložen v paláci Charitas a má být
při slavnostních příležitostech vystavován. Prapor vyšily boromejky v Řepích a 26. 5. 1929 ho požehnal lidovecký poslanec
Mons. Bohumil Stašek. Bylo to 10 let od založení strany, v roce,
kdy si republika připomínala Svatováclavské milénium. Letos je 90
let od vzniku praporu a v areálu Domova sv. Karla Boromejského
v Řepích proběhne slavnost. V dalších měsících se budeme snažit získat dostatek peněz na zhotovení bezpečné schrány pro prapor, aby mohl být trvale zpřístupněn veřejnosti. Kdo chce pomoci,
ozvěte se!
Ivana Rousková (ivana.rouskova@centrum.cz)

www.konzervativninoviny.cz
V únoru začaly na internetu vycházet Konzervativní noviny.
V březnu přinesly rozhovor s budoucím předsedou KDU-ČSL
Markem Výborným. Doporučujeme Vaší pozornosti i další
témata, která se v nich otevírají!

Naše číslo účtu: 2001210359/0800

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

slovo předsedy

Vše pro lepší Evropu!
Milé sestry, vážení bratři,
je mi ctí Vás zde poprvé oslovit jako
předseda KDU-ČSL. Důvěra, kterou mi
projevili delegáti sjezdu v Brně, je pro
mě velkým závazkem a odpovědností.
Chci navazovat na úspěšné období
svých předchůdců. Jsme klidná síla s dlouhou a čitelnou historií, s jasným mravním a hodnotovým ukotvením, se srozumitelným programem a nabídkou. Jsem přesvědčený, že musíme společně i nadále vydávat svědectví, že politiku jde dělat slušně
a poctivě, s respektem k hodnotám a kořenům, z kterých jsme
vzešli. Neslibuji zázraky, ale pevně věřím, že společně jsme připraveni psát další kapitolu dějin naší strany, na kterou budou
moci být naši následovníci hrdí.

Díky za důstojnou
a rodinnou oslavu výročí
Rád bych i zde poděkoval všem organizátorům, pracovníkům
KDU-ČSL a desítkám dobrovolníků, kteří se podíleli na zdárném průběhu sjezdu KDU-ČSL, ale zvláště na velmi důstojné
a přitom rodinné a přátelské oslavě našeho výročí. Jedno století je natolik dlouhé období, že se jen málokomu podaří takové
jubileum oslavit. Ale platí zde slova kardinála Tomáše Špidlíka:
„Je třeba se dožít stovky, protože statisticky po stovce téměř
nikdo neumírá!“ Věřím, že tato slova platí i pro KDU-ČSL.
První velká výzva je ale již nadohled: volby do Evropského parlamentu 24. a 25. května. Spojme prosím síly, vezměme své
rodiny, vyzvěme přátele, sympatizanty, spolupracovníky. Každý

hlas se počítá! Před pěti lety jsme díky tomu těsně získali třetí
mandát a dosáhli historického výsledku bezmála 10 %. V čele
naší kandidátky jsou zkušení europoslanci Pavel Svoboda, Tomáš
Zdechovský a Michaela Šojdrová. Za všemi je vidět obrovský kus
práce na půdě EP. Připomeňme si boj proti dvojí kvalitě potravin či konec stále obtěžujícího střídání letního a zimního času.

My a Evropa
I na dalších místech najdeme výrazné tváře, které mají Evropě
co nabídnout. Pojďme je podpořit, využijme i dva kroužky, kterými můžete vyjádřit své sympatie k dvěma osobnostem našeho
týmu. Nic není ideální, a proto naším heslem zdůrazňujeme, že
uděláme vše „PRO LEPŠÍ EVROPU“. Jsme dnes jediná konzervativní a zřetelně proevropská politická síla. O tom, že patříme do
evropské rodiny, nevedeme debatu. Jsme ale připraveni dále vést
zápas o to, aby EU byla společenstvím, které bude hájit bezpečnost našich občanů, které bude hájit sociální soudržnost a solidaritu a přitom respektovat svobodu jednotlivce, které bude
odstraňovat zbytečnou byrokracii a rozhodnutí ponechávat co
nejblíže občanům. Jsme hrdí na naši vlast, jsme ale také hrdí, že
můžeme být součástí projektu, který Evropě přinesl již více než
70 let míru.
Podpořme, prosím, kandidáty KDU-ČSL. Je třeba, aby křesťanskodemokratické hodnoty hájili ti, kdo vědí, co znamenají!
Společně to dokážeme. Děkuji Vám!
Marek Výborný
předseda KDU-ČSL

nový
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D o b r é z p r ávy o K D U - Č S L

„Sledujte Nový HLAS v roce 2019:
rozhovory s novými lídry aj.“

Objednejte si NH

Nový HLAS, to jsou informace o naší činnosti v Parlamentu a vládě. Komentáře. Zprávy z českých a moravských krajů od
lidoveckých 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.
e
Nemáte ho objednaný? Nevadí. Zašlete SMS ve tvaru NH JMENO PRIJMENI ULICE CISLO MESTO PSC (vzor NH
přes SMS na čísl
jana dvorakova bylinkova 32 praha 7 170 00) na číslo 731 694 622 a my Nový HLAS začneme doručovat na uvedenou
731 694 622
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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pro lepší Evropu!
Program KDU-ČSL pro volby do Evropského parlamentu 24. a 25. května 2019

Spolupracujeme,
proto prosperujeme
Mír a bezpečí v Evropě nejsou samozřejmost. Prosperita
EU není výsledkem šikovně nastavených dvojstranných
vztahů, ale nadnárodní spolupráce, která respektuje
identitu jednotlivých států. Společné zájmy i vzájemné
střety řeší státy transparentně ve společných orgánech.
Úplná dohoda má přednost před přehlasováním! V nejcitlivějších věcech platí veta byť jen jediného státu.
Pro naše členství v EU není dobrá alternativa. Kdo je
patriot, chce být v EU. Členství v EU je pilířem naší zahraniční politiky, jehož zatím plně nevyužíváme.
KDU-ČSL je součástí Evropské lidové strany, nejsilnější
frakce Evropského parlamentu. Předsedové Evropského
parlamentu, Evropské rady i Evropské komise jsou
lidovci. Ostatní slibují, ale my máme sílu, odhodlání a chuť
měnit EU k lepšímu už teď!
Nechceme EU opustit. Chceme EU měnit k lepšímu!

• Podpoříme ze strukturálních fondů EU dostupné bydlení
pro ohrožené skupiny.
• Větší slovo dostanou zástupci rodin, prorodinných organizací a odborných center.
• Nedostatek dětí nevyřeší imigrace ani vměšování do rodinného práva.

KDU-ČSL
pro bezpečnější
a spravedlivější Evropu
K čemu se zavazujeme, když nás zvolíte?

3 Zlepšíme a prohloubíme policejní spolupráci.
3 Stojíme za naším členstvím v NATO. Každý stát musí na

KDU-ČSL
pro Evropu,
které záleží na rodině
K čemu se zavazujeme, když nás zvolíte?

3 Podpoříme a ochráníme klasickou rodinu.
3 Rodinná politika musí zůstat v pravomoci jednotlivých členských států. Peníze z fondů EU mají jít na podporu dětí.
3 Důstojně zabezpečíme maminky, které chtějí doma pečovat o děti, i rodiče, kteří chtějí skloubit rodičovskou a pracovní dráhu. Podpoříme lepší skloubení rodinného a pracovního života, tj. částečné, flexibilní a sdílené úvazky.
3 Podporujeme potenciál vzdělaných žen. Odmítáme však
genderovou ideologii a naprosté popírání rozdílných rolí
muže a ženy. Žena vychovávající dítě nemá menší hodnotu
než žena zaměstnaná.

svou obranu dávat min. 2 % ze svého HDP (to zpochybňují
komunisté a Piráti).
3 Budeme bojovat proti terorismu, v Evropě i mimo ni.
3 I proti dezinformační válce, zejména ze strany Ruska.
3 Migrační krizi chceme řešit systematicky: bez kvót, s dobrovolnou solidaritou. Nelegální migraci lze omezit cílenou
pomocí v postižených státech.
3 Turecko zveme ke spolupráci, ne však ke členství v EU!
3 Budeme hlídat zahraniční investice do strategické infrastruktury. Nepodceňujeme bezpečnostní rizika u firmy HUAWEI.

3 Hájíme základní lidská práva, jejich univerzálnost. Jsme
pro náboženskou toleranci, ale říkáme jasné NE nenávisti
šířené islamisty.
3 Budeme systematicky bojovat s antisemitismem a rasismem ve všech podobách.
3 Jako jediní systematicky podporujeme pronásledované
křesťany.
3 Bojujeme proti korupci, daňovým únikům a podvodům
s evropskými dotacemi.
3 Z Visegrádské skupiny (V4) chceme solidní a vlivné regio
nální uskupení v rámci EU.

KDU-ČSL
pro efektivnější
a jednodušší EU
K čemu se zavazujeme, když nás zvolíte?

3 Ke snadnější administraci unijních programů a snížení
počtu úředníků.

3 K lepšímu vymáhání práva napříč EU.
3 K dokončení právního rámce v oblasti volného pohybu
služeb.

3 Chceme jedno sídlo Evropského parlamentu: ve Štrasburku.
3 Chceme sjednotit funkce předsedy Evropské komise a předsedy Evropské rady.

3 EU má pro různé oblasti svoje agentury. Chceme, aby jejich
sídla byla rozložena vyváženě. Prosadíme, aby v nich adekvátní zastoupení měli naši odborníci.

3 Digitální ekonomika přináší informační a komunikační
technologie do všech oblastí společnosti a ekonomiky.
Chceme, aby technologie sloužily lidem, a musí tedy fungovat v přísných právních mantinelech.
3 Lidem musí zůstat právo na soukromí, důstojnost, kontrola
nad vlastní online identitou i přístup na trh informací.
3 Navrhneme jednotné evropské standardy v oblasti ochrany
spotřebitele, ochrany soukromí i odpovědnosti robotů.
3 Otevřeme diskusi o zdanění robotické práce.
3 Kyberbezpečnost: podpoříme odpovědné využívání digitálních kapacit, umělé inteligence a technologie blockchain (decentralizované databáze záznamů chraněné
proti neoprávněným zásahům zvnějšku – ve zdravotnictví, dopravě, průmyslu a datových úložištích).
3 Budeme prosazovat elektronizaci úřadů a zrychlení a zefektivnění jejich práce.

KDU-ČSL
pro zdravou Evropu
s dobrou kvalitou života
K čemu se zavazujeme, když nás zvolíte?

3 Stavíme na sociálně tržním, ekologickém hospodářství.
Zdravě ekologická opatření jsou zdravě ekonomická.
Nepodceňujeme klimatickou změnu ani problém sucha.
3 Podpoříme jen takovou společnou zemědělskou politiku,
která bude výhodná pro Českou republiku, bude dlouhodobě udržitelná a bude pamatovat na opatření proti suchu.
3 Dokončíme svůj boj proti dvojí kvalitě potravin a zboží
i proti střídání letního a zimního času.

KDU-ČSL
pro konkurenceschopnou
a technologicky vyspělou Evropu
K čemu se zavazujeme, když nás zvolíte?
• Postavíme se proti rostoucímu ochranářství ze strany starých zemí EU.
• Varujeme před toxickým bankovním sektorem v předlužených státech eurozóny.
• Dotace mají směřovat do veřejných statků. Nemají ničit přirozenou konkurenci a končit výhradně u nejbohatších podnikatelů, kteří mají informační náskok.

eu pomáhá

Jak a čím nám Evropská unie pomohla?
Konkrétní pomoc a užitečné projekty
15 let od vstupu České republiky do Evropské unie je vhodné si připomenout, co dobrého nám členství v EU
přineslo. Být členem EU je výhodou, ale i závazkem. Zavázali jsme se k určité míře vymahatelnosti práva.
Výhodou jsou projekty financované z EU. Ty nám pomáhají v mnoha oblastech: v dopravě, zdravotnictví,
památkové péči, cestovním ruchu, sociálních službách a v mnohém dalším. Unie pomáhá chytře. Tak, aby
se rozvíjely věci, které mají budoucnost a které zlepší kvalitu života našich obyvatel na delší dobu. Příklady
toho, co EU financovala, členíme podle jednotlivých krajů.
• věda a výzkum: víc než 1,5 miliardy Kč na centrum lékařského
výzkumu při Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně = vývoj průlomových léčebných a diagnostických strategií, nových technologií a léků; 3 miliardy Kč na výzkum a vývoj v oblasti věd o živé
přírodě, pokročilých materiálů a technologií; propojení brněnské hvězdárny s planetáriem a modernizace.
• vinařství a cykloturistika: na vinařských cyklotrasách na
Hodonínsku a Hustopečsku vznikl s pomocí evropských peněz
mobiliář (altánky, posezení, stojany a servisní místa pro kola).

Zlínský kraj
• rekonstrukce a modernizace několika úseků silnice mezi
Zlínem a Uherským Hradištěm (II/490 a II/497).
• kvalitnější technické vzdělávání: odborné učebny, laboratoře a dílny, centrum odborného vzdělávání ve strojírenství
(Vsetín), laboratorní centrum Technologické fakulty (Zlín).
• sociální služby: domov pro seniory (Valašské Meziříčí),
terénní a ambulantní služby pro ohrožené děti a rodiny.

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

• doprava: rekonstrukce železničního uzlu v Břeclavi: vyšší
kapacita trati a lepší bezpečnost; elektrifikace traťového úseku
Šatov – Znojmo; nový autobusový terminál ve Znojmě; modernizace a zabezpečení silnice II/422 Podivín – Lednice, jež byla
pověstná nehodami aut i cyklistů.

• přes 4 miliardy Kč na rekonstrukci železničních uzlů
a nádraží v Olomouci a Přerově: oprava nádražních budov,
modernizace zabezpečovacích nařízení, přestavba několika
traťových úseků a nové protihlukové stěny.
• obnova areálu staré nemocnice v Prostějově (100 milionů
Kč) a vznik zařízení pro nemocné s Alzheimerovou chorobou,
chráněného bydlení a denního stacionáře.

Moravskoslezský kraj
• věda a kultura: populárně naučné a kulturní centrum
v Dolních Vítkovicích = bývalá vysoká pec s novou nástavbou slouží jako „učebnice“ výroby železa a vyhlídková věž.
• inovace: při Vysoké škole báňské (Ostrava) vznikl Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin a Institut
environmentálních technologií (nové metody zpracování a vy
užití odpadů).
• péče o kulturní dědictví: rekonstrukce piaristického kláštera v Příboře: městská knihovna, muzeum, obřadní síň a ZUŠ.
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eu pomáhá

ších služeb; financování přesunu Třebechovického betlému do
moderní budovy; česko-polská informační centra: vzdělávací,
logistická a marketingová spolupráce mezi českými a polskými
turistickými službami; dvojjazyčný servis podporující přeshraniční návštěvnost a cestovní ruch.

Středočeský kraj

Kraj Vysočina
• lepší dopravní spojení: rozšíření silnice II/405 (hlavní tah
mezi Jihlavou a Třebíčí); obchvat Příseky: převedení tranzitní
dopravy mimo vnitřek obce.
• větší pohodlí pacientů a kvalitnější zdravotní péče:
zateplení budov, koupě moderních přístrojů a vybudování
nového pavilonu urgentní a intenzivní péče (nemocnice
v Jihlavě); rekonstrukce hlavní lůžkové budovy v nemocnici
Pelhřimov.
• kultura a cestovní ruch: Třebíč – modernizace zámku
a rozšíření výstavních ploch o 40 % (nová expozice muzejním
počinem 2016).
• Věda: Telč – centrum excelence při Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR (zabývá se využitím ekologicky šetrných technologií při záchraně kulturního dědictví).

• DOPRAVA: stavba nového mostu přes Labe mezi Brandýsem
a Mladou Boleslaví; spolufinancování modernizace dálnic
a železničních tratí (např. na trase Nymburk – Mladá Boleslav).
• sociální služby: rekonstrukce a dostavba Domova seniorů v Uhlířských Janovicích (zejména pro hůře se pohybující
klienty); přeměna internátu v dům pro seniory v Rakovníku;
rekonstrukce chátrajícího domu a změna ve víceúčelovou
budovu s muzeem, sálem a městským infocentrem.

Liberecký kraj
• Doprava, zdravotnictví: příspěvek ke zbudování heliportu
krajské nemocnice Liberec, schopnému přijmout těžší vrtulníky
• věda a vzdělávání: 5 milionů Kč pro Technickou univerzitu v Liberci na stavbu centra pro studium nanovláken a jejich
využití v 3D tisku (projekt Nanomatcon).

Pardubický kraj
• Kulturní dědictví: pomoc při obnově objektu hřebčína
v Kladrubech nad Labem a zvýšení nabídky poptávaných služeb
• Doprava: modernizace úseků železniční trati Pardubice – Česká
Třebová; 200 milionů Kč do modernizace letiště Pardubice:
rekonstrukce technického zázemí, nové zázemí civilní části, napojení na veřejnou komunikační síť; zbudování Výukového a výzkumného centra v dopravě při Univerzitě v Pardubicích.

Královéhradecký kraj

Ústecký kraj

• cestovní ruch: obnova vesnice a zámku Kuks, vznik mediálního střediska, sítě informačních center, dětského koutku a dal-

• dostavba čtyřproudové rychlostní silnice R7 mezi Vysočany
a Novými Spořicemi (JZ obchvat Chomutova a kapacitní propojení českého vnitrozemí s Německem).
• ekologick é projekty: sledování výskytu nebezpečného zinku v odpadních vodách; repatriace lososa obecného
v povodí Labe.

Karlovarský kraj
• projekt Stříbrná stezka, propojující česká města se saskými (Ostrov, Jáchymov, Boží Dar, Annaberg, Buchholz,
Breitenbrunn) = zpřístupnění turisticky atraktivních míst,
jež souvisejí s hornickou minulostí Krušných hor, obnova stávajících hornických památek.
• 56 km cyklostezka z Aše do Bavorska a nově vybudované úseky
cyklostezky Ohře (110 km napříč celým regionem).
• centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech.
N O V Ý H LA S • k v ě t e n 2 0 1 9
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e v r o pa

Pavel Svoboda: KDU-ČSL pro lepší Evropu!
O tevřen ý dopis volič ů m před volbami do E vropsk é ho parlamentu
n Zatím jsem nikdy otevřený dopis nepsal,
toto je moje premiéra.

• Jsem připraven stanovit právní rámec
pro dopravu budoucnosti, tj. pro drony
a autonomní automobily.

Jmenuji se Pavel Svoboda a jsem lídrem kandidátky KDU-ČSL do eurovoleb. Původní profesí jsem právník a vysokoškolský učitel, v současné době jsem
poslancem Evropského parlamentu
a předsedou jeho Právního výboru. Mým
největším koníčkem je hudba. Když se to
napíše, vypadá to hrozně, ale už 37 let
hraji na basu v souboru Ztracená kapela.
Letos se znovu ucházím o Váš hlas v eurovolbách. Díky tomu, že jste mi už jednou
důvěru dali, vím, že na své pozici mohu
pomáhat nejen České republice jako celku,
ale i Vám, jednotlivcům. Snažím se totiž
prosazovat názory, které se dotýkají Vás
všech.

A nikoli na posledním místě:
• Trvám na tom, že se EU musí vrátit ke
křesťanským hodnotám, na kterých
vznikla. Někdy se nám může zdát, že
míří jiným směrem. Jenže právě proto
musí Česká republika sedět u stolu, kde
se o směřování EU rozhoduje.
Jean Monnet, myšlenkový tvůrce evropské integrace, napsal ve svých pamětech,
že Evropská unie nemá spojovat státy, ale
lidi. Právě propojení lidé jsou totiž jedinou
zárukou míru v Evropě.
Bude mi ctí, když mi volbou umožníte
pokračovat v práci, která právě k takovému propojování lidí přispívá.
Děkuji Vám!
Pavel Svoboda
lídr kandidátky KDU-ČSL
ve volbách do Evropského parlamentu

Povedlo se:
• podpora českých zemědělců
• NE dvojí kvalitě potravin
• konec letního času
Moje hlavní aktivity v minulém volebním
období byly tyto:
• Podporoval jsem hlasováním i svými
návrhy české zemědělce při prosazení
vize společné zemědělské politiky.
• Prosadil jsem konec střídání letního
a zimního času. Začínal jsem od nuly
a nedávno můj návrh konečně prošel
legislativním procesem a byl odhlasován.
• Pomohl jsem prosadit směrnice, které
usnadňují zpřístupnění knih nevidomým.
• Bojoval jsem za odstranění dvojí kvality potravin.
• Zasadil jsem se o ochranu dětí v rámci
mezinárodních únosů z rozvedených
manželství.
• Byl jsem velmi aktivní při schvalování
nového nařízení o celoevropském satelitním a kabelovém vysílání.
• Pomáhal jsem při osvobození českého
občana Petra Jaška ze Súdánu.
• Podpořil jsem sužovanou východní
Ukrajinu, například akcí „pražské tramvaje pro Mariupol“.
• Zasadil jsem se o snadnější navracení
uměleckých předmětů ukradených
v době válek.
Za svou práci mne dvakrát za sebou zvolili předsedou Právního výboru, jednoho

8
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Střídání času se
konečně zruší

z nejvýznamnějších výborů Evropského
parlamentu. I když mě to velmi těší, větší
význam má pro mě podpora od mých
voličů. Vnímám ji velmi silně, když se ze
Štrasburku nebo Bruselu vracím domů do
vlasti.

Stojí před námi:
• migrace
• digitalizace
• křesťanské hodnoty
Moje práce není u konce. Mám před sebou
nedokončené výzvy. Co tím myslím? Co je
mým programem?
• Chci řešit migraci pomocí tzv. inteligentních hranic, tedy chránit hranice Evropy
moderními technologiemi.
• Chci rozvíjet skutečně jednotný digitální trh.

Mezi splněné sliby KDU-ČSL lze považovat zrušení střídání zimního a letního času. Byla k tomu klopotná cesta,
ale lidovci mají výdrž. V roce 2013 si
zrušení střídání času vetkla KDU-ČSL
do evropského programu. V roce 2014
byla založena iniciativa For Only One
Time. Poté vznikla neformální pracovní skupina 80 europoslanců napříč
politickým spektrem. Věc je podceňována, je považována za vedlejší
téma. To se mění v říjnu 2017, kdy
Právní výbor EP (JURI) díky iniciativě
Pavla Svobody problém zanalyzoval
a konstatoval, že má závažné zdravotní následky. V létě 2018 se Pavlu
Svobodovi podaří zaujmout rakouské
předsednictví. V červenci 2018 vyhlašuje Evropská komise veřejnou konzultaci ke zrušení střídání času.
Zájem je tak velký, že kolabují počítače: 4,6 mil. respondentů. V září
2018 předseda Evropské komise sděluje ve Zprávě o stavu Unie, že Komise
hodlá zrušit střídání času.

e v r o pa

Tomáš Zdechovský: Chceme lepší EU
Evropa a celý svět se neustále vyvíjí.
Evropská unie musí na tento vývoj
pružně reagovat a vyvíjet se také.
Migrační a ekonomická krize, nárůst
populismu, extrémismu a další problémy
způsobily, že se Evropská unie vzdaluje
lidem. Mnoho populistů vykřikuje, že chce
vystoupit z EU. Nemají však náhradní plán
a neumí si představit, co by to pro Česko
reálně znamenalo. EU zaručuje základní
svobody jako volný pohyb lidí, zboží
a kapitálu. Pro Česko jako zemi s otevřenou ekonomikou je to životně důležité.
Souhlasím, že současná EU má spoustu
problémů a její reforma je potřebná.
Problémy však musíme řešit věcně, ne
demagogicky. Odstraňujme nedostatky,
ne celou EU.
EU je třeba přiblížit běžným lidem. Řešme
systematicky migrační politiku a dejme
více peněz na boj proti terorismu a organizovanému zločinu. Zpřehledněme systém čerpání dotací tak, aby pomáhaly vesnicím a městům nebo vědě a výzkumu,
a ne velkým soukromým firmám. Zbavme
se zbytečné byrokracie a zrušme nepo-

třebné evropské agentury a úřady. Snažme
se o takovou EU, kde se všichni budeme
cítit bezpečně a budeme více vnímat přínosy než negativa.
Po pěti letech v Evropském parlamentu
vím dobře, co funguje a co je nutné změnit.
Snažím se o jasné a přímé pojmenování

problémů bez nesmyslných frází a zbytečné politické korektnosti. Soustředím
se na to, co může přispět k lepšímu fungování EU. A nebojím se hájit české zájmy!
Chci lepší EU a budu rád za Vaši podporu!
Tomáš Zdechovský
europoslanec

Michaela Šojdrová: Statečně za nás v Evropě!
studiu na vysoké škole. „Opatření mají
motivovat, rozvržení pečovatelských
povinností mezi rodiči zůstane jejich volbou! Smyslem je poskytnout rodičům více
možností, jak skloubit zaměstnání s péčí
o děti či jiné příbuzné.“

Děti, mládež, studenti

V Bruselu se dá ovlivnit hodně věcí. Mi
chaela Šojdrová dělá svou práci naplno
(účast na hlasování 98 %) a aktivně (za
5 let promluvila v EP 686 x). Zdravě konzervativní křesťanskodemokratickou po
litiku reprezentuje skvěle celých pět let.
Vybíráme dvě témata spojená s rodinou
a dětmi.

Slaďování rodinného
a pracovního života
Evropské směrnice nemají jednotlivým
státům diktovat, kdy se ženy mají vracet
do práce po rodičovské. Spíše jde o větší
dostupnost flexibilních úvazků, aby ženy
neztratily kompetence, které získaly při

Míša Šojdrová je jednou z největších
propagátorek programu ERASMUS
a Kreativní Evropa. „Hodně se snažím podporovat učitele a zvyšovat prestiž jejich
povolání. Naprostý základ pro dobré vzdělávání! Evropský parlament díky našemu
tlaku požádal o trojnásobné navýšení rozpočtu na program Erasmus. Na zkušenou
po celé Evropě tak mohou vyjet tisíce mladých i učitelé.“
Míša Šojdrová vystupuje také ve prospěch dětských obětí války. Tato výzva
hrozícímu kolektivnímu sobectví je přitom plně v souladu s migrační politikou
KDU-ČSL: „Jsme známí tím, že děláme
věci s rozvahou. Jsme klidná síla. Teď
nastal čas, aby rozvahu doplnila odvaha!“
říká Šojdrová.
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9

Máte koho volit! KDU-ČSL

1

2

Doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A. (57)

Mgr. Tomáš Zdechovský (39)

Ing. Michaela Šojdrová (55)

právník, poslanec Evropského parlamentu

poslanec Evropského parlamentu

poslankyně Evropského parlamentu

4

5

Mgr. Jaroslav Suchý (48)

Mgr. Ondřej Benešík (42)

učitel angličtiny,
radní města Brna pro školství a sport

6

9

Mgr. Nina Nováková (65)
středoškolská pedagožka,
předsedkyně Středoevropské inspirace

12

7

Bc. František Talíř (25)

poslanec, předseda Výboru
historik a moderátor
pro evropské záležitosti		

8

10

3

10

Mgr. Eduard Hulicius, M.A. (38)

1. náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje, ředitel Charity

11

Mgr. Hayato Okamura (52)

člen kabinetu evropské komisařky
tlumočník a průvodce
		

13

Mgr. Lukáš Curylo (45)

14

Bc. Lukáš Pachta, M.A. (37)
politolog a poradce europoslankyně

15

MUDr. Pavel Kopeček (53)

Ing. Eva Šillerová (36)

Mgr. Ing. Petr Vysloužil (49)

Mgr. Josef Ulrich, MBA (43)

ortoped

ekonomická ředitelka

agronom

finanční manažer
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Nové vedení KDU-ČSL

předsednictvo KDU-ČSL
Mgr. Marek Výborný
předseda KDU-ČSL, poslanec

Mgr. Šárka Jelínková
1. místopředsedkyně KDU-ČSL, senátorka

Ing. Jan Bartošek

Mgr. Petr Hladík

Ing. Štěpán Matek

Ing. Bohuslav Niemiec

místopředseda KDU-ČSL,
poslanec

místopředseda KDU-ČSL,
1. náměstek primátorky (Brno)

místopředseda KDU-ČSL, náměstek
primátora (Jablonec n. Nisou)

místopředseda KDU-ČSL,
náměstek primátora (Havířov)

Ing. Petr Šilar

Mgr. Pavel Hořava

člen z funkce (předseda senátorského klubu)

člen z funkce (generální sekretář)

Celostátní výbor KDU-ČSL
• zvolení
Pavel Bělobrádek (HK)
Marian Jurečka (OLM)
Vít Kaňkovský (VYS)
Jiří Horák (JHM)
Ondřej Benešík (ZLN)
František Talíř (JHČ)
Vít Ulrych (PCE)
Ivana Bartošová (PLZ)

Olga Haláková (KVK)
Dana Forišková (MSK)
Jan Borgula (STČ)
Jaroslav Klaška (JHM)
Radim Svoboda (ÚST)
Vít Šolle (PHA)
Vladimír Derner (KHK)

• členové z funkce
Jiří Čunek (hejtman, ZLN)
Mgr. Zdeněk Dvořák (náměstek hejtmana, JHČ)
Jiří Navrátil, MBA (náměstek hejtmana, MSK)
Ing. Michaela Šojdrová (předsedkyně
národní delegace v Evropském parlamentu, ZLN)

Celostátní rozhodčí sbor
předsedkyně: JUDr. Marie Mazánková (OLM)
členové: Mgr. Vilém Anzenbacher, Ph.D. (PHA), Mgr. Filip Leder (JHM), JUDr. Dobromila Marková (PCE),
JUDr. Vratislav Pospíšil (ÚST)

Celostátní revizní komise
předsedkyně: Ing. Monika Turnovská (PHA)
členové: Marie Kubová (STČ), Marie Monsportová (MSK), Ing. Marie Rezková (KVA),
Ing. Mgr. Marie Sendlerová (JHM), Ing. Josef Svoboda, Ph.D. (PHA), Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D. (ZLN),
Ing. Jiří Vencl, Ph.D. (PCE), Ing. Jan Zámečník (JHM)

lídři KDU-ČSL v krajích
LIB
Štěpán Matek /mpř/
Václav Nosek /CK/

ULA

Štěpán Matek /př/
Kateřina Charvátová /mpř
Petr Staněk /mpř/
Václav Zahrádka /mpř/
Romana Charvátová /taj/

Radim Svoboda /CV/
Zdeňka Terezie Špringlová /CK/

KVA
Oľga Haláková /CV/
Václav Slavík /CK/

Jan Růžička /př/
Jakub Mráček /mpř/
Vratislav Pospíšil /mpř/
Hana Zvalová /mpř/
Roman Gaudyn /taj/

Oľga Haláková /př/
Václav Slavík /mpř/
Miloš Holík /čl/
Libuše Hoyerová /čl/
Martin Ziegler /taj/

PHA

PRAHA

PLZ

STC

Ivana Bartošová /CV/
Stanislav Antoš /CK/
Stanislav Šec /CK/

Jan Borguľa /CV/
Markéta Bahníková /CK/
Pavel Svoboda /CK/
Robert Šťastný /CK/
Zdeněk Volf /CK/

Ivana Bartošová /př/
Stanislav Antoš /mpř/
Petr Náhlík /mpř/
Radim Teodor Bílek /čl/
Roman Bílek /čl/
Věra Drahorádová /čl/
Luděk Ekstein /čl/
Pavel Vaněk /čl/
Jan Novák /taj/

Vít Šolle /CV/
Daniel Herman /CK/
Marián Hošek /CK/
Tom Philipp /CK/
Jan Wolf /CK/
Vít Šolle /př/
Daria Křivánková /mpř/
Jan Martínek /mpř/
Pavla Tůmová /mpř/
Jan Wolf /mpř/
Marián Hošek /čl/
Pavel Mareš /čl/
Tom Philipp /čl/
Miroslava Mencová /taj/

Zdeněk Volf /př/
Jan Borguľa /mpř/
Hedvika Mašková /mpř/
Daniel Průša /mpř/
Robert Šťastný /mpř/
Eva Vaňková /mpř/
Petr Dvořák /taj/

JHC

n celostátní vedení
/CV/ Celostátní výbor
/CK/ Celostátní konference
/př/ předseda
/mpř/ místopředseda
/čl/ člen předsednictva

n předseda krajské organizace
n krajské vedení
/taj/ krajský tajemník

Jan Bartošek /mpř/
František Talíř /CV/
Zdeněk Dvořák /CV/
Ludmila Ourodová /CK/
Zuzana Roithová /CK/
Jaromír Talíř /CK/
Jan Bartošek /př/
Jaroslav Hejl /mpř/
Petr Hladík /mpř/
Robert Huneš /mpř/
Jaromír Talíř /mpř/
Karel Macků /čl/
Jan Šrámek /čl/
Šimon Heller /taj/

VYS

Vít Kaňkovsk
František Bra
Marie Dudíkov
Jan Kasal /CK
Jan Málek /C
Radek Pátek /

Vít Kaňkovsk
Marie Dudíkov
Miroslav Houš
Vladislav Hyn
Čeněk Jůzl /m
Radek Pátek /
Jaromír Kalin
zastupitele/
Josef Herbryc

HKR
Pavel Bělobrádek /CV/
Vladimír Derner /CV/
Karel Klíma /CK/
Martin Machů /CK/
David Smetana /CK/
Tomáš Zdechovský /CK/

ř/

vský /CV/
adáč /CK/
ová /CK/
K/
CK/
/CK/

Vladimír Derner /př/
Veronika Čepelková /mpř/
Karel Klíma /mpř/
Jan Falta /čl/
Petr Hamáček /čl/
Jiří Veselý /čl/
Martin Machů /taj/

Marek Výborný /př/
Petr Šilar /čl př/
Vít Ulrych /CV/
Roman Línek /CV/
Petr Čada /CK/
Radomil Kašpar /CK/
Pavel Šotola /CK/

vský /př/
ová /mpř/
ška /mpř/
nk /mpř/
mpř/
/mpř/
na /za krajské

ch /taj/

Marian Jurečka /CV/
Alois Horák /CK/
Jitka Seitlová /CK/
Ivo Slavotínek /CK/
Jiří Šimík /CK/
Alena Šromová /CK/
Tomáš Weber /CK/

PCE

Roman Línek /př/
Petr Čada /mpř/
Radomil Kašpar /mpř/
Pavel Šotola /mpř/
František Jelínek /taj/

OLM

JHM

Ivo Slavotínek /př/
František John /mpř/
Jitka Seitlová /mpř/
Miroslav Hrdlička /čl/
Michaela Hrubanová /čl/
Matouš Pelikán /čl/
Jitka Brabcová /taj/

Petr Hladík /mpř/
Pavel Hořava
/generální sekretář/
Jiří Horák /CV/
Jaroslav Klaška /CV/
Pavel Berka /CK/
Roman Celý /CK/
Jan Grolich /CK/
Filip Chvátal /CK/
Stanislav Juránek /CK/
Stanislav Kamba /CK/
Marie Kousalová /CK/
Jiří Mihola /CK/
Jiří Němec /CK/
Jan Šmídek /CK/
Jaromíra Vítková /CK/
Richard Zemánek /CK/
Roman Celý /př/
Jan Grolich /mpř/
Petr Hladík /mpř/
Vojtěch Pospíšil /mpř/
Jiří Němec /čl/
Jaromíra Vítková /čl/
Richard Zemánek /čl/
Petr Cajzl /taj/

ZLN
Šárka Jelínková /1. mpř/
Ondřej Benešík /CV/
Michaela Šojdrová /CV/
Jiří Čunek /CV/
Josef Bazala /CK/
Michaela Blahová /CK/
Pavel Karhan /CK/
Patrik Kunčar /CK/
Jindřich Ondruš /CK/
David Surý /CK/
Robert Teleky /CK/

MSL
Bohuslav Niemiec /mpř/
Dana Forišková /CV/
Jiří Navrátil /CV/
Tomáš Bařák /CK/
Jiří Carbol /CK/
Martin Čajánek /CK/
Pavla Golasowská /CK/
Michal Jedlička /CK/
Václav Pomikálek /CK/
Zbyněk Pražák /CK/
Karel Siuda /CK/
Jiří Carbol /př/
Lukáš Curylo /mpř/
Michal Jedlička /mpř/
Bohuslav Niemiec /mpř/
Václav Pomikálek /mpř/
Jan Stejskal /mpř/
Vít Slováček /za krajské
zastupitele/
Ivana Váňová /taj/

Šárka Jelínková /př/
Josef Bazala /mpř/
Štěpán Bekárek /čl/
Michaela Blahová /čl/
Robert Teleky /čl/
Jiří Čunek /za krajské zastupitele/
Martin Schön /taj/

Podklady připravily
Adéla Vyskočilová
a Daria Křivánková

politika kdu-Čsl

Co Sjezd přijal za své

zahraničních operací NATO, EU či OSN, které budou v souladu s mezinárodním právem. KDU-ČSL bude apelovat na prohloubení vzájemné spolupráce mezi strukturami EU a NATO
a bude podporovat vybudování efektivního obranného systému zajištujícího obranyschopnost evropského prostoru.
KDU-ČSL bude trvat na postupném zvyšování obranných
výdajů ČR na úroveň 2 % HDP nejpozději do roku 2024.
KDU-ČSL bude věnovat zvýšenou pozornost struktuře obranného rozpočtu s cílem zajistit, aby rostoucí výdaje směřovaly efektivně ve prospěch bojových schopností Armády ČR.
/Jan Bartošek/

Přijetí eura
Sjezd ukládá CV KDU-ČSL iniciovat a vést odbornou diskusi
k procesu přijetí eura tak, aby k němu došlo v nejbližším možném termínu.
/Tomáš Krejčí/

Lidská práva, pronásledování křesťanů
n Rodina a strana

Rodinná politika, manželství a péče
o ohrožené děti
Sjezd vyzývá volené zástupce KDU-ČSL, aby nadále podporovali naplňování účinné koncepce rodinné politiky na
všech úrovních státu.
Sjezd vyzývá volené zástupce KDU-ČSL, aby nadále prosazovali opatření k ochraně manželství a úplných rodin jako
záruky nejvyšších jistot pro výchovu dětí a prosperity státu,
včetně opatření na zvýšení prestiže mateřství a zkvalitnění
péče o těhotné ženy.
Sjezd vyzývá volené zástupce KDU-ČSL, aby usilovali o stabilizaci systému péče o ohrožené děti s garancí státu a individuální přístup k ohroženým dětem. Dále aby podporovali
rozvoj trvalé náhradní rodinné péče, včetně pobytových zařízení rodinného typu pro ty děti, kterým nelze individuální
náhradní rodinnou péči zajistit. 
/Blanka Vildová/

Sympatizanti a podporovatelé
Sjezd KDU-ČSL pověřuje předsednictvo strany, aby zahájilo kroky k vytvoření statutu příznivce a podporovatele
KDU-ČSL.
/Štěpán Bekárek/

n Č R v E vrop ě a ve sv ět ě

Obrana a bezpečnost
KDU-ČSL si uvědomuje, že bezpečnost není samozřejmostí,
a aktivně podporuje činnost lidí, kteří se o zajištění obrany
a bezpečnosti ČR zasazují. KDU-ČSL si váží a uznává práci
všech bezpečnostních a ozbrojených složek ČR. KDU-ČSL
vidí členství v NATO jako klíčové pro zajištění obrany ČR.
Zajištění kolektivní obrany euroatlantického prostoru nemá
alternativu. KDU-ČSL chce být spojencům spolehlivým partnerem, a proto bude vyžadovat plnění závazků vůči alianci.
KDU-ČSL bude prosazovat aktivní přístup k zapojení ČR do
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Sjezd KDU-ČSL odsuzuje útoky a pronásledování křesťanů ve světě, zejména v Sýrii, Pákistánu, Iránu, Severní
Koreji a Číně, kde patří k nejvíce ohroženým menšinám.
Sjezd KDU-ČSL vyzývá ministra zahraničních věcí ČR k podpoře ochrany křesťanů ve světě, například zjednodušením
azylového řízení pro křesťanské menšiny.
/Jan Málek, Jan Gregor/

Vztahy s Čínou a Tchaj-wanem
Sjezd KDU-ČSL striktně odmítá, aby ekonomickou diplomacii ČR určoval velvyslanec Čínské lidové republiky, odsuzuje jednání ministryně průmyslu a obchodu ČR Marty
Novákové a žádá její rezignaci. Fakt, že zástupce Tchaj-wanu
byl 27. 3. 2019 na nátlak čínského velvyslance vykázán ze
setkání zahraničních investorů se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, jichž se řadu let předtím pravidelně
účastnil, je naprosto nepřijatelný. Takovéto jednání je nejen
nedůstojné a ponižující, narušuje dobré obchodní vztahy
s Tchaj-wanem, ale je i v příkrém rozporu se zahraničně-politickým směřováním ČR a s principy svobody a demokracie, k nimž se hlásíme.
/Daniel Herman, Ondřej Benešík, Jan Málek ad./

Rusko a Ukrajina
Sjezd KDU-ČSL podporuje zachování územní celistvosti
Ukrajiny, odsuzuje ruskou agresi a podporuje zachování
cílených ekonomických sankcí, které Evropská unie uplatňuje vůči Ruské federaci. Sjezd KDU-ČSL podporuje přijetí
zákona, který uvaluje finanční a vízové sankce na ruské oligarchy podílející se na porušování lidských práv.
/Daniel Herman, Ondřej Benešík, Jan Málek ad./

Nominace Pavla Svobody
Sjezd děkuje M. Šojdrové, P. Svobodovi a T. Zdechovskému
za úspěšné hájení zájmů České republiky v Evropském parlamentu, zejména za úsilí při odstraňování dvojí kvality potravin, podporu českých zemědělců, prosazování konce střídání
času a hájení finančních zájmů Evropské unie. Vzhledem
k politické zkušenosti a autoritě mezi poslanci EP navrhuje
Pavla Svobodu v dalším funkčním období na pozici místopředsedy EP.
/Pavel Bělobrádek/

pro Vás a pro lepší Evropu!
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Prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. (53) Mgr. et Mgr. Jan Málek (33)
vysokoškolský učitel
politolog, analytik Evropské akademie
		
pro demokracii

20

JUDr. Petr Krátký (44)

Markéta Filipová, M.A. (27)

právník, manažer,
místopředseda Koruny České

manažerka zahraničních
vztahů KDU-ČSL, překladatelka
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Zdeňka Rybová (40)

22

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. (68) Mgr. Rudolf Havelka, Ph.D. (37)

místopředsedkyně
Hnutí Pro život ČR
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19

přednosta kliniky,
vědec, pedagog

24

ředitel městského muzea
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Mgr. Lukáš Vermach, Ph.D. (33)

Mgr. David Surý (35)

Mgr. Hana Bellová, B.A. (44)

matematik, konzultant
v oblasti IT a teorie rizika

uvolněný radní města Uherský Brod

podnikatelka a překladatelka

26

27

28

Mgr. Vojtěch Marek (27)

Ing. Jan Borguľa (44)

Mgr. Daniel Herman (56)

IT specialista a demograf

ředitel rodinné stavební firmy

lektor a politik

Naši kandidáti do evropských voleb
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15

emeritní předseda

Ze zprávy odcházejícího předsedy Pavla Bělobrádka pro delegáty Sjezdu. Postřehy
k politické situaci, postavení KDU-ČSL v našem politickém systému a mnohé další.

Držme se tradice,
směřujme k budoucnosti
Srozumitelná
KDU-ČSL v opozici
Jsem přesvědčen, že rozhodnutí odejít
do opozice a přes všechny nevýhody být
mimo vládu bylo správné. Zachovali jsme
si charakter a splnili to, co jsme slíbili. Už
žádné úhybné manévry. Jsem si naprosto
jist, že se srozumitelnost a dodržení slova
dlouhodobě vyplatí. ČSSD postupovala
jinak, popřela téměř vše, co tvrdila před
volbami i po nich. Její výsledky v komunálních a senátních volbách jsme všichni
viděli. Věřím, že nám opozice prospěje
podobně, jako to bylo se třemi roky mimo
sněmovnu. Opoziční práce v probíhajícím volebním období není snadná. Nejen
proto, že jí vláda nedává příliš prostoru.
Návrhy opozice obvykle zamítne, aby obsah
vykradla a předložila a prohlasovala sama.
S tím bychom se mohli i smířit. Problémem
je ale rozdělení společnosti, což dává větší
šance kontroverzním stranám než stranám
konsenzuálním, jakou je KDU-ČSL. Další
důvod, proč se máme snažit o návrat hodnotové a věcné politiky.  

Náš konzervativismus
v nové situaci
Po celou dobu mého mandátu jsme se snažili být krystalizačním jádrem občanských
proevropských koalic, bez ohledu na často
velmi rozdílné programy jednotlivých
stran a hnutí. Mělo to svůj velký význam
zejména v senátních a krajských volbách.
Nicméně na celostátní úrovni jsme nara-
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zili na strop. Liberální voliči mají velký
výběr stran: Piráti, STAN, TOP 09… a už
tak docela neplatí, že nám kvůli důrazu na
Evropu a lidská práva „odpustí“ naše konzervativní postoje. Navíc se vyostřují rozpory mezi konzervativními a liberálními
názory zejména na rodinu. Pokud tedy
budeme uvažovat o budoucích spojencích,
nelze je hledat mezi liberálními subjekty.
Nyní se musíme soustředit na navýšení
volebního zisku samostatně. Proto jdeme
do voleb do Evropského parlamentu jako
KDU-ČSL s podporou SNK-ED, Nestraníků,
Koruny České a Konzervativní strany.

Jsme stranou starostů.
Případ Praha
Jsme sice stále nejsilnější parlamentní stranou v obecních volbách, ale nedokázali
jsme postavit ani stejně kandidátních listin
jako v roce 2014. Dochází k silné generační
obměně na obcích a mnoho našich zkušených, dlouholetých starostů ani nekandidovalo. Přesto evidujeme zatím 276 starostů a 313 místostarostů zvolených za
KDU-ČSL. Jsme skutečně stranou starostů.
Specifickou situaci jsme zažili v Praze.
Starosta Prahy 7 a poslanec, člen strany
Jan Čižinský, přišel s projektem, který byl
vymezen občansky, tedy protistranicky,
a nechtěl proto kandidovat na naší kandidátce. Kandidaturou za projekt Praha sobě
mu zaniklo členství ve straně, nebyl vyloučen ani nevystoupil. Je pochopitelné, když
se v prostředí, kde nejsme stranicky silní,
značka KDU-ČSL potlačí a vznikají na komu-

nální nebo krajské úrovni koalice. Toto však
byla jiná situace, kdy se nejednalo o „naši“,
ani „béčkovou“, ale konkurenční kandidátní listinu. Jsem přesvědčen, že kdyby šla
KDU-ČSL v čele s Janem Čižinským do voleb
samostatně nebo v koalici, značku by nám to
v Praze posílilo a měli bychom více mandátů
než jeden. Obzvláště, když na úrovni obvodů
jsme v Praze posílili. Jakkoli mě celá situace velmi mrzí a štve a vidím to jako poškození strany, tak doufám, že emoce opadnou
a tento otevřený příběh nakonec dopadne ku
prospěchu KDU-ČSL.

Nebojme se budoucnosti:
náš dům stojí na skále!
Na rozdíl od minulých let, kdy jsme ve
všech typech voleb rostli, je vidět stagnace a mírný pokles. KDU-ČSL nepotřebuje
uspět jen letos ve volbách do Evropského
parlamentu, ale také příští rok v krajských
a senátních volbách, kdy budeme ohajovat 61 zastupitelů a 6 senátorů. Věřím, že
s novým předsedou budeme mít lepší tah
na bránu a uspějeme. Co dále určitě musí
být zachováno, jsou naše tradiční hodnoty
– a také náš základní přístup k politice, jímž
je ulamování hrotů, mírnění extrémů, sjednocování společnosti, přispívání ke konsenzu. Kompromis neznamená rezignaci
na hodnoty a zásady. Umožňuje něco smysluplného dokázat. Ale vše má svoje meze.
To jsou naše devizy, kterých se nemůžeme
vzdát. Nebojme se budoucnosti. Máme se
o co opřít, náš dům stojí na skále! K našim
hodnotám patří naděje. Buďme si toho tedy
vědomi, buďme sami sebou a nebojme se!
Pavel Bělobrádek

Trocha statistiky
Zpráva Pavla Bělobrádka obsahovala i zajímavou statistiku. V roce
2010 měla KDU-ČSL 34 tisíc členů,
od té doby ročně ubývá zhruba 1000
členů, většinou zemřou. Za 9 let
vstoupilo do strany více než 3300
především mladých členů. „A nevstupují k nám z konjunkturálních a zištných důvodů,“ komentuje tento fakt
Bělobrádek. Věkový průměr je kolem
65 let. Po přeregistraci je nás stále
více než 22 tisíc, přičemž poměr mužů
a žen je půl na půl.

vize nového předsedy

Buďme Klidnou silou,
která se nebojí budoucnosti!
Nový HLAS přináší podstatné výňatky z vítězného projevu Marka Výborného.
Celý projev nového předsedy najdete na: www.novyhlas.cz.
telské nastavení společnosti a státu vůči
rodinám. Jak je možné, že příjem na člena
rodiny prudce klesá s rostoucím počtem
dětí? To chci změnit. Chci, aby pracující
rodiče viděli a na každém kroku pociťovali,
že stát jejich práci a náklady při výchově
dětí oceňuje a pomáhá jim. Česko nutně
potřebuje silnou střední třídu. Solidarita
pro mě není socialismus. Proto podporujeme daňovou progresi u fyzických osob
nejen podle výdělku, ale i podle počtu
vychovávaných dětí.

Nemalujme si věci na růžovo
Nejsme zde ale proto, abychom si malovali
skutečnost na růžovo. Ačkoliv bychom si to
všichni přáli, naše strana nevzkvétá! Jako
kdyby povstala a zase si lehla. Nepodařilo
se nám navázat na nadějný výsledek
z roku 2013. V aktuálních volebních průzkumech bojujeme o parlamentní přežití.
Jak se nám to stalo?

Takto se nechová
KLIDNÁ SÍLA!
Za prvé, vzbudili jsme vysoká očekávání,
která jsme nenaplnili. Řada věcí se podařila, ale staly se i chyby. Místo zásadového postoje k EET jsme jeden den ráno
řekli rozhodné NE, abychom téhož dne
v poledne slavnostně ohlásili rozhodné
ANO. Několik měsíců před volbami jsme
ohlásili koalici se Starosty, abychom z ní
za pár týdnů zase vycouvali. Takto se
nechová KLIDNÁ SÍLA!

Aby nám volič zase rozuměl
Druhým důvodem je, že nám volič nerozumí. Rodina je noblesní hodnota, ale politicky ji dnes zachraňuje kdekdo. Musíme
přejít od obecné podpory rodiny ke konkrétním krokům v jednotlivých oblastech
– kvalitní vzdělání jako investice do dětí,
důstojná práce a po ní zasloužený důchod
pro muže i ženy, péče o půdu a krajinu,
kterou předáme našim dětem. Náš volič
musí vědět, že KLIDNOU SILOU hájíme
jeho zájem, že jsme jeho zástupci a prosazujeme věci dobré pro něj, pro jeho
RODINU, pro jeho PRÁCI i pro naši VLAST.

Pracujme s lidmi jinak
Třetí důvod je personální. Přestože bohatstvím naší strany jsou členové, nedokážeme voličům nabídnout více zajímavých tváří. Neumíme si uvnitř strany předávat zkušenosti, respektovat rady starších a na druhé straně dát prostor energii mládí. Potřebujeme novou dynamiku!
Změna, kterou prosazuji, musí začít u lidí.
Obnovím tradici místopředsedy přímo

Chci děti bez dluhů!

odpovědného za permanentní komunikaci
s jednotlivými regiony. Chci také sestavit tým úspěšných komunálních politiků,
poradní sbor předsednictva, kteří budou
své zkušenosti předávat napříč stranou.

Chci z KDU-ČSL novou sílu
Příští rok nás čekají krajské volby. Už
teď by měl mít každý kraj svého kandidáta na hejtmana. Stejně tak každý kraj
i okres si musí vychovávat své kandidáty
na poslance, senátory i primátory a starosty. Chci udělat z KDU-ČSL novou, integrující sílu a všechny, kterým není lhostejná skutečná konzervativní středopravicová politika, pozvat k návratu z vandru
domů. Zvu všechny, pro které je demokracie sice nedokonalý, ale stále nejlepší způsob řízení státu. Zvu všechny, kteří za slovem křesťanská slyší slova jako velkorysost, kultura a vzdělání, svoboda a odpovědnost, radost a důstojnost lidského
života od početí až po přirozenou smrt.
Za těmito hodnotami stojím a podávám
ruku všem, kteří měli pocit, že mimo politiku nebo v jiných stranách mohli tyto hodnoty hájit lépe a důsledněji.

Chci silné
a sebevědomé Česko
Jako chci silnou a sebevědomou KDU-ČSL,
tak chci silnou a sebevědomou Českou
republiku. Nebudu dále tolerovat nepřá-

Naším cílem musí být řídit v příští vládě
ministerstvo práce a sociálních věcí, stejně
jako ministerstvo školství. Chci vzdělanou a perspektivní mladou generaci.
Vzdělávání se musí stát investicí, nikoli
jen nákladem rozpočtu. Přál bych si, aby
povolání učitele bylo první volbou, jako
je tomu v Dánsku. Pokud nepochopíme,
že plat učitelů je investice, skončíme na
úrovni Bangladéše. Nejlepším vánočním dárkem pro naše děti nejsou obědy
zdarma, ale zvýšení platů jejich učitelů.
A ještě jednu vizi mám. Nechci Česko
v exekuci! Chci děti bez dluhů. 800 000
občanů v exekuci je strašidelné číslo.
Je to obrovský problém a jeho řešením
není jen další snížení odměny exekutorů
a advokátů. Chci zahájit diskusi o dluhové
amnestii, aby byly odpuštěny nepřiměřené úroky, penále a náklady vymáhání
u dluhů z doby divokých, šmejdy podporovaných dluhových pastí.

Nebojme se
budoucnosti!
Chci zformovat KLIDNOU SÍLU, která se
nebojí budoucnosti. KLIDNOU SÍLU, jejíž
bohatství je v lidech. KLIDNOU SÍLU,
která je předvídatelná a stálá ve svých
postojích. Vím, že máme na víc! Chci být
předsedou takové KDU-ČSL, která bude
sebevědomá, silná a úspěšná. Neběžíme
sprint, bude to maratón, ale já jsem připraven tento závod běžet a nepochybuji o tom, že společně budeme úspěšní!
Zdař Bůh!
N O V Ý H LA S • k v ě t e n 2 0 1 9
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Nové předsednictvo KDU-ČSL!
Marek Výborný / předseda KDU-ČSL
Poslanec. Vystudoval teologii a historii, donedávna byl ředitelem Gymnázia
Mozartova v Pardubicích. Ve Sněmovně se jako člen ústavně právního výboru věnuje
mj. problematice exekucí a oddlužení. Jako předseda strany má v kompetenci otázky
školství, legislativy a zahraničí. S manželkou Markétou vychovávají tři děti. S rodinou
žije v Heřmanově Městci, kde je mimo jiné členem zastupitelstva.
• Zvolen 256 hlasy v 2. kole 1. volby.

Šárka Jelínková / 1. místopředsedkyně KDU-ČSL
Senátorka. Vystudovala pedagogiku. Do politiky vstoupila jako ředitelka centra pro
seniory. V předsednictvu KDU-ČSL má na starosti sociální otázky, rodinnou politiku
a zdravotnictví. Je předsedkyní Sdružení žen KDU-ČSL. S manželem a dcerou
žije v Bystřici pod Hostýnem, kde je také místostarostkou. Zasedá i v krajském
zastupitelstvu Zlínského kraje.
• Zvolena 309 hlasy.

Jan Bartošek / místopředseda KDU-ČSL
Předseda poslaneckého klubu. Před vstupem do politiky pracoval jako dramaterapeut
– pomáhal klientům léčícím se ze závislosti na nealkoholových návykových látkách.
Je i externím pedagogem na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
V předsednictvu KDU-ČSL i ve Sněmovně se věnuje obraně, bezpečnosti, ekonomice
a dopravě. Žije s manželkou a dvěma dospělými dětmi v Dačicích.
• Zvolen 314 hlasy.

Petr Hladík / místopředseda KDU-ČSL
1. náměstek primátorky města Brna. Předtím než se stal politikem z povolání, pracoval
jako projektový manažer v oblasti informačních technologií. V předsednictvu mu byla
svěřena oblast digitalizace, životního prostředí a adaptace na klimatickou změnu.
S ženou a čtyřmi dětmi žije v Brně. Kromě velkého zastupitelstva je i zastupitelem
v městské části Brno-sever.
• Zvolen 290 hlasy v 1. kole 2. volby.
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Chcete vědět víc o nových lídrech KDU-ČSL?
Objednejte si Nový HLAS! V červnu, září a prosinci vyjdou v NH
exkluzivní rozhovory s novými členy předsednictva KDU-ČSL. Pošlete
ještě dnes SMS na číslo 731 694 622 ve tvaru NH JMENO PRIJMENI
ULICE CISLO MESTO PSC (vzor NH Marie Kychava Susilova 10
Prerov 750 02) a my Vám začneme zpravodaj KDU-ČSL zasílat.

Štěpán Matek / místopředseda KDU-ČSL
Náměstek primátora Jablonce nad Nisou. Byl manažerem v exportní firmě
a metodikem a trenérem plavání. Vystudoval podnikovou ekonomiku a management.
V předsednictvu KDU-ČSL se bude věnovat komunální politice a sportu.
• Zvolen 216 hlasy.

Bohuslav Niemiec / místopředseda KDU-ČSL
Náměstek primátora města Havířov. Stavební inženýr působil jako učitel odborných
předmětů na střední průmyslové škole stavební. V předsednictvu KDU-ČSL si vzal na
starosti oblast místního rozvoje (například stavebního zákona) a s ní úzce spjatou
oblast bytové politiky. Je ženatý a má dvě děti.
• Zvolen 314 hlasy.

Petr Šilar / člen předsednictva KDU-ČSL
Předseda senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí. Agronom, starosta Letohradu
v letech 1990–2001 a po tři volební období radní Pardubického kraje. Je druhé
volební období senátorem za obvod č. 46 – Ústí nad Orlicí a členem zastupitelstva
Pardubického kraje. V Senátu i předsednictvu KDU-ČSL se věnuje problematice
venkova, zemědělství a životního prostředí. Ženatý, dvě dospělé děti.
• Členem předsednictva je ze své funkce.

Pavel Hořava / generální sekretář KDU-ČSL
Původní profesí technik a sociální pedagog. Do komunální politiky vstoupil v roce
1994, kdy se stal místostarostou MČ Brno-Starý Lískovec. V roce 2005 se stal krajským
tajemníkem jihomoravské KDU-ČSL. Od roku 2010 je generálním sekretářem strany.
Dlouhodobě má na starosti členskou základnu KDU-ČSL a financování strany. Je
ženatý a má čtyři dospělé děti.
• Členem předsednictva je ze své funkce.

Snímky na této dvojstraně Alexandra Hannibalová
N O V Ý H LA S • k v ě t e n 2 0 1 9
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Sjezdové projevy

Děti jsou to nejdůležitější!
„Atypický“ lidovec Petr Pithart o jedné jediné prioritě pro KDU-ČSL,
o Desateru, přísahání na liberalismus a modlitbičce pro lidovce
Děkuji vám všem, že jste mě pozvali. Děkuji Pavlovi za to, že mi dal svou cenu.
Líbí se mi to: dostal jsem cenu od toho,
koho jsem kdysi nevolil. A to jsme my!
Jsme svobodní lidé, kteří se mýlíme, jsme
schopni uznat své chyby a ocenit jeden
druhého...
Snad proto, že jsem tak atypický lidovec,
mně bylo dovoleno říct pár slov. Dnes se
mě už několik lidí ptalo: Proč jste tak brzo
opustil veřejný život? A já jim říkám: Ale já
ho vůbec neopustil. Stanovil jsem si jinou
prioritu. Odešel jsem zpátky na školu, ze
které mě v roce 1970 vyhodili, za svými
studenty. A chci jim převyprávět všechno, co jsem zažil. Dobré i špatné. Z pódií
i ze zákulisí. Ať aspoň těch 50 studentů,
kteří se přihlásili na můj kurz, ví absolutně
všechno, co se tady stalo. (potlesk) A jezdím po gymnáziích do roztrhání těla, což
se mi daří (smích). To je moje priorita a to
jsem vám chtěl říct.

Jedna jediná priorita: děti!
Mně vlastně vždycky naskočí husí kůže,
když slyším „priority“. Priorita je jedna!
Můžu pak své priority seřadit a říct: to je
druhá priorita, třetí... Ale priorita je jedna.
Stejně tak mi vadí všechny ty „hodnoty“.
Evropské, euroatlantické, křesťanské, hebrejské... Hodnoty máme mít seřazené, aby
se vědělo, o co nám jde. O co nám jde nejvíc, co je na druhém místě, co jsme ochotni obětovat ve jménu té vyšší hodnoty, té
vyšší priority. A já bych si moc přál, aby
prioritou lidovců byli mladí lidé. Dětičky ze školky, žáci ze základek, studenti,
paní učitelky, páni učitelé, paní kuchařky, paní uklízečky, školníci, všechno, co
souvisí se školou.
Děti jsou to nejdůležitější! Učiňte si to svou
prioritou. Nestyďte se říct, že to a ono je až
dvojka. Bude všechno přehlednější. Kdyby
politické strany měly takto seřazené priority, pak by se ten politický život zpřehlednil. Politické strany by zase získaly svou
věrohodnost. Myslím, že by se zas vynořila pravice a levice, lidi by tomu začali rozumět. Buďme šetrní k těmto slovům! To
se to snadno řekne – euroatlantické priority – a co to je?!
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To jsme my, lidovci.
Svobodní lidé, kteří se mýlí,
jsou schopni uznat své chyby
a ocenit jeden druhého,
řekl Petr Pithart.
Já jsem tady zažil před dvěma lety tu euforii... A taky jsem euforizoval – a potom přišla ta kocovina. Mám na mysli spojení se
STANem a odskok. Nebudu se v tom rýpat.
Jenže mám od té doby pocit, jako by lidovci byli zplihlí, jakoby přejetí. Cítím u nich
opatrnost. Pořád se vyhraňují: nejsme tamti
a tamti, nesdílíme ten -ismus a ten -ismus.
Pro lidi to moc přehledné není.

Desatero a politický
liberalismus
Dovolím si tu jediné učitelské extempore:
liberalismus. Zakladatel liberalismu Adam
Smith se svou slavnou neviditelnou rukou
(konec 18. století, skotské osvícenství) byl
hluboce věřící katolík. A předpokládal, jako
by to vytknul před závorku, že Desatero dodržují přece všichni, včetně podnikatelů!
Podnikatelé byli vlastníci a vlastníci byli
podnikatelé. To byl úplně jiný svět. Hauzírovat, jako u nás na začátku 90. let, „s neviditelnou rukou“ je úplně mimo. Ano, to byl
sobecký, bezohledný liberalismus. Říkali
jsme mu neoliberalismus. Od toho skutečně
dáváme ruce pryč! Pak je cosi pošetilého,
nebezpečného a asi i svůdného: liberta
rianismus. Ten rozvolňuje všecky důležité rozdíly nejenom mezi lidmi vůbec, ale
v rámci jakéhosi obecného tažení za svobo-

dou ohrožuje zbytky řádu každé společnosti. I od toho dáváme ruce pryč...
Ale prosím pěkně, je také politický liberalismus (John Locke, Montesquieu) a ten
s tím ekonomickým nemá společného
skoro nic! A na politický liberalismus přísahejme. To je dělba moci! To je ústavnost! To je vzájemná kontrola! To je nezávislá justice! Prosím, abychom zpozorněli, zpomalili a k tomuto liberalismu se
vždycky hlásili.
Říkal jsem, že mně z dálky naše strana připadá trošku přejetá. Potřebuje nakopnout,
v tom nejlepším slova smyslu. Myslím si,
že potřebuje nové tváře. Přeji vám moudrou směs odvahy a rozvahy, rozvahy a odvahy. To je má tichá, nejtišší modlitbička
za vás a pro vás. Děkuju vám! (bouřlivý
potlesk a ovace)
Jako tradičně se na celostátním sjezdu
udělovala Cena předsedy KDU-ČSL několika osobnostem z řad lidové strany.
Pavel Bělobrádek ji letos udělil Marii
Johankové, Božetěchu Kostelkovi, Růženě Maškové a Petru Pithartovi. Jeho
projev zde také tiskneme. Chcete znát
medailonky dalších oceněných? Vyjdou
již v příštím čísle. Objednejte si Nový
HLAS a my vám ho začneme zasílat.

o h lasy v m é d i í c h

Média:

zvítězi la touha po nových tvářích

Loučení Pavla Bělobrádka
Respekt: Erik Tabery, šéfredaktor
Politika je náročné řemeslo. Více lidí v ní
neuspěje, tím spíše v jejích nejvyšších patrech. Doteď si pamatuji moment, kdy mi
na jedné menší konferenci kdosi ukázal
Pavla Bělobrádka s tím, že to je možná
příští šéf KDU-ČSL. Zdálo se to nemožné,
bylo mu tehdy jen třiatřicet a nepatřil
k výrazným tvářím této vlivné strany. (...)
Klíčem k jeho úspěchu (ale i problémům)
byla mimo jiné přímočarost. Co si myslí,
to řekne. Kolegové ve straně, ale i koaliční partneři tak měli jistotu, že s nimi
hraje otevřenou partii. Stejná přímost
občas dráždila veřejnost, zejména pak
jeho komentáře na sociálních sítích. (...)
Předností však bylo i to, že ačkoli vedl
křesťanskou stranu, nikdy se nechoval
jako dogmatik. Nepochybně to není strana
lákající liberály, ale je rozdíl, když máte
„jen“ jiný názor, a když někdo proti vám
vede křížovou výpravu. Pavel Bělobrádek
není politikem, který přichází s velkými
idejemi, ale je to politik, který se snaží stát
na straně demokratické společnosti. A jsou
v dějinách chvíle, kdy to samo o sobě je
velká služba. O jeho citu pro politiku
svědčí i to, že se rozhodl opustit post předsedy KDU-ČSL.

Díky, ale odstřihneme se
Reflex:
Bohumil Pečinka, komentátor
U lidovců zvítězila touha po nových tvářích.
Předsedou KDU-ČSL byl zvolen poslanec
Marek Výborný (42), který získal 257 hlasů
(v prvním kole 176). Ve druhém kole porazil exministra zemědělství Mariana Jurečku
(38). Pro něj hlasovalo jen 124 delegátů,

čímž získal pouze o několik hlasů víc než
v kole prvním (118 hlasů). Znamená to, že
většina z těch, co hlasovala v prvním kole
pro jihočeského poslance Jana Bartoška
(76 hlasů) přešla právě na stranu Marka
Výborného. (...) Ke stému výročí vzniku
lidové strany si delegáti zvolili kompletně
nové vedení a nový začátek. Co to znamená? Zvítězila touha po nových tvářích. Jak mi řekl jeden delegát ze Zlínska:
„Budu volit Výborného, protože není ohleděný.“ Ano, být „neohleděný“ na probíhajícím brněnském sjezdu KDU-ČSL byla politická hodnota sama o sobě. Lidová strana
tak vyslala signál, že děkuje Bělobrádkovu
odcházejícímu vedení, ale současně se od
něj chce odstřihnout.

Riskantní sázka
Deník Referendum:
Lukáš Jelínek, komentátor Práva
Když se lidovci po sto letech sjedou, je to
ve velkém stylu. Dokonalou režií a špičkovým servisem víkendová vrcholná
akce KDU-ČSL na brněnském výstavišti
předčila i únorový sněm ANO. Nechyběly
ani koláčky. Sice menší než od Babiše,
zato sladší. (...) Výborný zvítězil celkem hladce. Jeho proslov nebyl nijak brilantní, ale pár jasných stanovisek obsahoval. To Jurečka nejvíc času věnoval rodinnému albu. Vytasil i trumf: pět dětí. Třetí
vážný uchazeč, šéf poslaneckého klubu
Jan Bartošek, potvrdil, že je nejlepší lidovecký rétor. Na rozdíl od kolegů mluvil
jako kniha a s pečlivou dikcí, ale linuly se
z něj především fráze a floskule. (...)
Jelínková měla při čtení slabého projevu
z papíru k první lize daleko. Je však známá
jako srdcařka a pracovitá senátorka, které
sednou sociální témata. Její kolegové jsou
náměstci primátorů Jablonce nad Nisou,

Havířova a Brna. Podezření, že se opět stávají regionální, hlavně moravskou stranou, lidovci hned tak nesetřesou. Udělali
ale co mohli – a vystrčili nahoru zdatné
komunální politiky z míst, kde by se jim
hodilo posílit pozice. (...)
Sázka na tvrdé konzervativní poselství
může být riskantní. Lidovci byli nejsilnější,
když dobývali politický střed, zpravidla za
pomoci zajímavých spojenců. O co největší přijatelnost a spolehlivost se snažil
i Bělobrádek. Když pomineme jeho nálady
a ne vždy povedené vtipy, šlo o nejlepšího
předsedu KDU-ČSL po legendárním Josefu
Luxovi. Zmýlil jsem se, když jsem mu při
jeho nástupu nevěřil… Co však bude dál,
je ve hvězdách. Na sjezdu též zaznělo, že
KDU-ČSL je boží strana. Možná ano. Leč
potřebuje oporu nejen nahoře, ale i dole,
mezi voliči.

Nejkonkrétnější Výborný
Český Rozhlas Plus:
Petr Honzejk, komentátor HN
Marek Výborný měl nejzajímavější, nejkonkrétnější a nejúdernější projev ze
všech tří kandidátů. A dokázal se v něm
velmi intenzivně vymezit vůči minulosti
KDU-ČSL. Kritizoval angažmá ve vládě
ČSSD Bohuslava Sobotky, spoluvládnutí
s Andrejem Babišem. Kritizoval záležitosti
typu podpory biopaliv, což byl mimochodem moment, kde se velice ostře střetl
s Marianem Jurečkou, druhým kandidátem na předsedu, který následkem toho
dokonce odmítl se účastnit ve vedení
strany coby řadový místopředseda. Takže
to odstřižení se od toho, co KDU-ČSL
byla dosud, je přinejmenším po formální
stránce velice intenzivní a patrné. Teď je
samozřejmě otázka, jakým obsahem se to
podaří novému předsedovi naplnit.
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sjezdový kaleidoskop

Pohled do dokonale připraveného sjezdového sálu.

Cenu předsedy KDU-ČSL obdrželi (zleva) Petr Pithart,
Božetěch Kostelka, Marie Johanková a Růžena Mašková.

Sdružení žen KDU-ČSL. Uprostřed Šárka Jelínková
a jediné „chlapisko“ Jan Bartošek.

Trojice kandidátů těsně před „výkopem“.

Nový a emeritní předseda. (Komentář NH: oba Východočeši.)

Den KDU-ČSL ke 100 letům strany byl výrazem absolutní hrdosti.
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Marek Výborný uctil v budově Ústavního soudu památku
komunisty popraveného poslance Rostislava Sochorce.

Na své si jako vždy přišly i stovky dětí, které dorazily.

eurovolby

Březnový začátek volební kampaně do Evropského
parlamentu. Vpravo Nina Nováková aneb dobří
konzervativci se vracejí ke KDU-ČSL.

Marek Výborný obklopen trojicí současných
europoslanců KDU-ČSL. Sjezd potvrdil proevropskou
a antitotalitní pozici KDU-ČSL.

Lídr kandidátky se svými spolupracovníky.
„Volíš SVOBODU, nebo Putina?“

Za voliči vyrážíme autem...

... nebo do hospody...

... a také s cukrovou vatou.

Krásné vajíčko čekalo o velikonočním pondělí
na kandidáta č. 4 Jaroslava Suchého.

Kampaň kandidáta č. 6 je živá a neotřelá: TALÍŘ DO BRUSELU!
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3 + 9 důvodů, proč volit

24. a 25. 5.
volte

č. 39
3 vynikající europoslanci / Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová a Tomáš Zdechovský
9 věcných důvodů
1. KDU-ČSL záleží na tom, aby se dodržovala
základní lidská a politická práva. Demokracie
má kořeny v Desateru. My je nahlas připomínáme.
2. KDU-ČSL se zastává pronásledovaných křesťanů v islámských zemích i v Číně. Protože
nám nejsou lhostejní.
3. KDU-ČSL řeší migraci realisticky, bez kvót
a na základě dobrovolné solidarity. Máme
ovšem i lidský přístup k opravdovým uprchlíkům, zejména dětem.
4. KDU-ČSL dotáhla do úspěšného konce střídání zimního a letního času! Když se do něčeho
zakousneme, doděláme to.

5. KDU-ČSL bojuje proti dvojí kvalitě potravin,
výrazně rozdílné u nás a v sousedních zemích.
6. KDU-ČSL pomáhá Ukrajině ke svobodě bez
korupce. Víme, co může napáchat vměšování
a dezinformace z Ruska.
7. KDU-ČSL má přehled a efektivně propojuje českou a evropskou politiku. Předsedové
evropských výborů ve Sněmovně i v Senátu,
O. Benešík a V. Hampl, jsou za KDU-ČSL.
8. KDU-ČSL patří do Evropské lidové strany, nejsilnější politické skupiny v Evropském parlamentu. My se nepotřebujeme rozhlížet ani vteřinu. Pracujeme od začátku.
9. KDU-ČSL chce lepší Evropu. Je co zlepšovat,
o samotném členství ale nedebatujeme.
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