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Pavel Telička: Hlas není a nebude 
hnutím jednoho muže ani hnutím 
Pražanů. Chceme oslovovat voliče 
po celém Česku
O současné kondici Hlasu ale také  
o plánech do budoucna a o tristní 
situaci na české politické scéně hovořil 
v rozhovoru pro pilotní číslo newslette-
ru spoluzakladatel a předseda hnutí 
Pavel Telička.

 Je pár měsíců po volbách,  
před kterými Hlas mnozí označovali 
jako projekt na jedny volby. Jak  
to s hnutím vypadá nyní? 

Hlas rozhodně nikdy nebyl zamýšlen 
jako projekt pro jedny volby. A už vůbec 
ne jako něco, jehož cílem mělo být do-
táhnout Teličku a Ježka opět do Evrop-
ského parlamentu. Primárním cílem byly 
vždy parlamentní volby a úspěch v nich. 
Chceme přispět ke změně současného, 
pro nás nežádoucího kurzu směřování 
země a společnosti.

Dnes je jasné, že dva měsíce kampaně 
před evropskými volbami při omezeném 
přístupu do médií a skromném rozpočtu 
byly příliš krátkou dobou na to, abychom 
mohli dosáhnout více než určitého zvi-
ditelnění a vytvořit základy, na kterých 
nyní stavíme. Byl to první krok, odra-
zový můstek. A Hlas nyní samozřejmě 
pokračuje dál a rozvíjí se.

 A v jaké je tedy nyní fázi? 

Nyní základy, které se vytvořily před 
evropskými volbami, upevňujeme  
a rozšiřujeme. Velkou pozornost věnu-
jeme budování struktur v regionech. 
Protože stejně tak jako nebude Hlas 
hnutím jednoho muže, tak nebude ani 
hnutím Pražanů. Naším cílem je oslovo-
vat sympatizanty a voliče napříč republi-
kou, dělat politiku v zájmu širších vrstev 
občanů. Proto jsem rád, že v tuto chvíli 
máme již první koordinátorky hnutí pro 
Jihomoravský a Olomoucký kraj. A brzy 
přibudou další. Budou to stavitelé hnutí  
v krajích a třeba i členové vedení hnutí.

Základní směřování Hlasu se nemění. 
Chceme ale vydiskutovat některé otázky 
do větší hloubky a chceme samozřejmě 
reflektovat aktuální dění.  Aktualizujeme 
program a jsme rovněž v procesu přijí-
mání nových členů. Z naší strany je to 

ale proces velmi opatrný, dalo by  
se říci, že zdrženlivý. Osobně se scházím 
s každým kandidátem, protože chci mít 
jistotu, že nejde o žádné rychlokvašky  
a lidi oportunistického ražení. Chceme 
se obklopovat těmi, kteří se dokáží nejen 
identifikovat s naším programem  
a se směřováním, ale také těmi, na které 
je spoleh a kteří budou utvářet páteř 
Hlasu i v dalších letech.

 Hlas popisujete jako proreformní 
subjekt. Co to vlastně znamená? Co 
chcete reformovat? 

Jsem přesvědčený, že Česká republika 
má podstatně větší potenciál, než který  
v tuto chvíli naplňuje. Dokonce si dovo-
lím říci, že Česko přes všechna prohlá-
šení premiéra Andreje Babiše o tom, jak 
jsme na tom skvěle, stagnuje. Abychom 
se z této stagnace dostali, musíme posílit 
potřebné aspekty a tedy reformovat.  
 
A tady mluvím o systémových záležitos-
tech. To, co není vůbec  řešené, musíme 
začít řešit a nastínit lidem, jak a jaká 
řešení chceme prosazovat. A to vše vyža-
duje odvahu a dynamiku, ne populismus 
a zkostnatělost. Česko vyžaduje řadu 
reformních kroků. A stejně tak i EU,  
na níž se samozřejmě jako silně proev-
ropské hnutí velmi soustředíme. 

Hlas má ambici stát se ukotvenou 
liberální platformou. V čem je liberál-
ní?

Vycházíme skutečně z hodnot liberální 
demokracie. Téměř posvátné jsou  
pro nás svoboda jednotlivce, základní 
lidská práva, svobodný rozvoj, příležitos-
ti, konkurenční prostředí, otevřenost  
pro jiné názory, pro nové myšlenky,  
pro odvážné představy, pro zajímavé vize 
a iniciativy. 

Co se týče ekonomické oblasti, věříme  
ve volnou soutěž, v maximální míru ote-
vřenosti, ale rovněž v sociální cítění  
pro ty, kteří se dostali do složité situace, 
jsou nějakým způsobem hendikepovaní 
nebo pochází ze složitých poměrů. 

Liberální neznamená, že jsme asociální. 
Naopak si myslím, že můžeme dokázat, 
že jsme sociálně silně orientovaným poli-
tickým hnutím. Ale tuto ochranu nebude-
me prosazovat jednou pro vždy  
a za každou cenu a jen v dávkách. Chce-
me nabízet příležitosti i pro ty osudem 
znevýhodněné občany.

 O Hlasu se už od jeho založení říká, 
že zbytečně štěpí už tak roztříštěnou 
proevropskou politickou scénu. Co 
říkáte na tyto výtky?

Pokud bychom měli v České republice 
jeden nebo dva skutečně liberální poli-
tické subjekty, které by měly značnou 
podporu – to znamená deset a více pro-
cent pravidelně ve volbách či v průzku-
mech – a představovaly pro lidi skutečně 
zajímavou politickou alternativu, tak 
bych přiznal, že jsou výhrady ohledně 
fragmentace do jisté míry oprávněné. 
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Nicméně i když vidím politické strany, 
které jsou nám ideově spřízněné, tak  
si nemyslím, že je na české politické 
scéně ryze liberální subjekt, který by měl  
v čele významné a zajímavé odborníky  
a který by byl dynamický. 

Pokud by i přesto se mnou chtěl někdo 
polemizovat, že tady takové politické 
subjekty jsou, tak musím namítnout,  
že se jedná o strany, které se již mnoho 
let pohybují na hranici volitelnosti, po-
hybují se kolem pěti procent a evidentně  
v tuto chvíli samy o sobě nemají potenci-
ál významnějšího růstu. 

 Měl by Hlas v budoucnu zájem s ta-
kovými subjekty třeba spolupracovat? 
Ať už v koalici, nebo jinak?

To je další věc, proč tvrdím, že urči-
tě nefragmentujeme. My od samého 
počátku říkáme, že jsme otevření ke 
spolupráci s dalšími politickými subjek-
ty. Naší podmínkou nicméně je, aby byla 
případná spolupráce založena  
na pozitivní agendě a na proevrop-
ském programu, který povede k moder-
nizaci této země, k větší konkurence-
schopnosti ekonomické i politické.  
A musí jít o vztahy rovného s rovným  
a oproštěné od osobních antipatií. Chce-
me vidět odborníky a nikoliv primárně 
stranické kádry. 

Chceme se dívat dále do 21. století.  
Nyní Česká republika dělá spíš politi-
ku století dvacátého. Při splnění těchto 
podmínek jsme ke spolupráci připraveni. 
Pokud ale nebude připravenost na druhé 
straně, tak pojede Hlas samozřejmě 
vlastní cestou a na volby za dva roky 
bude velmi dobře připravený. Ale abych 
nebyl špatně pochopen. Hlas budeme dál 
stavět tak i tak. Na tom nemění nic ani 
spolupráce či společný projekt s dalšími.

  A čím se může Hlas od těchto 
subjektů tedy odlišit? Proč by se měli 
voliči rozhodnout spíš pro něj než  
pro některou ideově spřízněnou poli-
tickou stranu? 

Vždy říkám, a neplatí to jen pro politiku, 
ale také pro byznys a celou řadu jiných 
oblastí, že je dobré podívat se na to,  
co odvedli ti, kterým jsme dříve dali dů-
věru. Měli bychom průběžně vyhodno-
covat, jaké byli sliby, jaká je realita, jak 
dané sliby prosazují, jak se chovají  
a zda si dál zaslouží důvěru. Důležité je 
také to, jak otevření jsou odvážnějšímu 
modernizačnímu směřování a jak se vy-
pořádávají se svými kostlivci ve skříni. 

Co ti lidí již v minulosti odvedli? Jakou 
nabízejí odbornost? Jak se prezentují? 
Jsou to lidé zásadoví? Já jsem přesvěd-
čen, že to pozitivní, o čem mluvím, Hlas 
splňuje. To negativní ho v tuto chvíli 
nijak nezatěžuje. 

 Skutečně se může Hlas stát silnou 
konkurencí pro zavedené strany? 

Hlas má před sebou několik překážek 
různého charakteru. A to nejen toho or-
ganického, který vždy představuje určitá 
úskalí a problémy, se kterými  
se musí každý subjekt, který roste, vypo-
řádat. Jednou z dalších překážek je pří-
stup do médií. Odmítáme hrát nejrůzněj-
ší populistické hry, po kterých současná 
média prahnou. Mohli jsme to vidět třeba 
při enormním mediálním pokrytí sněmu 
Trikolory. Věříme ale, že spolu s růs-
tem hnutí přijde i větší mediální pokrytí 
našich aktivit. 

Druhou překážkou je financování. Ne-
jsme připravení brát peníze od subjektů, 
které za to pak něco na oplátku očeká-
vají. Nedělali jsme to před evropskými 
volbami a nebudeme to dělat ani nyní. A 
to bez ohledu na to, jestli budeme mít na-
konec finančních prostředků hodně nebo 
málo. Samozřejmě je to pak těžší  
se zviditelňováním. Místo reklamních 
ploch na sebe musíme upozorňovat naší 
prací. Uvidíme, jestli se nám díky tomu 
podaří oslovit dostatek lidí. Já věřím,  
že ano, že máme potenciál stát se skuteč-
ně významnou politickou silou. 

 Hlas vznikl, aby přinesl do české 
politiky pozitivní změny. Co si myslíte 
o současné politické scéně? Co je na ní 
vlastně špatně? 

Pokud jsem se nechal v roce 2013  
a na počátku roku 2014 po ročním vyjed-
návání s Andrejem Babišem a především 
dalšími lidmi ve vedení ANO přesvědčit, 
že hnutí ANO je tou politickou liberál-
ní platformou, která by mohla přispět  
ke změně v této zemi, v prostředí zkost-
natělém, s politickými kostlivci, s kli-
entelismem, s vysokou mírou korupce 
a s přešlapováním na místě z hlediska 
některých klíčových témat, tak nyní je 
zjevné, že tato politická síla kýžené  
a slibované změny nepřinesla. 

A pokud některé změny přinesla, tak jsou 
to bohužel ty k horšímu. A to se týká i 
politické kultury. Takže musím říci, že 
stav republiky v roce 2019 není až na 
výjimky lepší než v roce 2013. 

 Zmínil jste politickou kulturu. Co je 
na ní špatně?
 
Je neskutečné, co se dnes stává standar-
dem. Jaký se používá slovník, jak  
se kdo vypořádává se svými oponenty, 
se svými odpůrci. Jaká míra nekorektní-
ho až korupčního jednání je v této zemi 
stále přítomna. Jaké vidíme útoky  
na nezávislost justice, na média, nevládní 
organizace. Nelze jinak, než to shrnout 
do jednoho konstatování, že nebezpečně 
našlapujeme na cestu, po které se  
už vydalo Maďarsko a částečně Polsko. 
A to je cesta do pekel, která vede úplně 
jiným směrem, než se chtěli vydat  
ti, kteří se aktivně zasloužili o změny  
v roce 1989.

 Kromě zlepšení stavu politické kul-
tury, jaké jsou další priority Hlasu? 

Když začnu od nejobecnějšího, tak je to 
skutečně snaha o modernizaci této země. 
Chceme, aby Česko opravdu naplňovalo 
svůj potenciál, aby bylo moderní spo-
lečností s moderní ekonomikou s ino-
vativním průmyslem a s konkurenčním 
prostředím, které nikoho nezvýhodňuje, 
které dává prostor především perspektiv-
ním odvětvím a neutápí se v průmyslu 
minulého století. Chceme nastavit rovné 
postavení mezi českými a zahraničními 
podniky, mezi jednotlivými sektory  
a také rovné postavení mezi muži  
a ženami. Není to jen nějaké klišé. Ženy 
si zaslouží stejné zacházení a realita je 
dnes bohužel stále odlišná. 

Chceme se ale o naše lidi postarat také 
z hlediska vnitřní a vnější bezpečnosti. 
To bylo jednou z mých priorit již  
na půdě Evropského parlamentu. Ne-
chceme bezpečnost zužovat jen na otáz-
ky migrační politiky, oblíbeného tématu, 
kterým nás vytrvale straší Babiš, Okamu-
ra a další. Bezpečnost vnímáme v širším 
kontextu. 

Samozřejmě nemůžeme zapomenout  
ani na otázku vypořádání se s klimatic-
kými změnami. Na rozdíl od jiných poli-
tických stran to pro nás není jen populár-
ní téma, které vede průzkumy. My se této 
otázce věnujeme už mnoho let.  
A to nás vrací zpět k té podpoře inovativ-
ních odvětví, jako je oběhová ekonomika 
nebo třeba nanotechnologie. A je toho 
samozřejmě mnohem více.

Naše priority a témata budeme v násle-
dujících týdnech postupně představovat 
nejen na našich sociálních sítích. Tak nás 
sledujte. 
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HLAS STRUČNĚ: Nebezpečná schizofrenie 
premiéra Babiše i Zemanovo zatápění  
české metropoli 

Události uplynulých dní komentuje předseda 
Hlasu PAVEL TELIČKA:

Česká republika se během pouhých pěti let propadla v žeb-
říčku nezávislosti médií o téměř třicet příček a v Poslanec-
ké sněmovně proběhla další groteska kolem schvalování 
výročních zpráv České televize. 

Svoboda médií je pro mě jedním z klíčových parametrů vyspě-
losti demokracie. A pokud je to propad za pár let o tolik příček, 
tak je to velmi vážný signál a důsledek opakovaných útoků 
proti médiím, snahám sešněrovat je a ovlivňovat, ať už přímo 
nebo nepřímo. Nikdy bych si jako politik nedovolil vytvářet 
proti médiím velmi nezdravou a nebezpečnou náladu, která 
vede k tomu, že vytváří podmínky pro otevřený útok na jejich 
nezávislost. Především v době, kdy jsou v některých zemích 
novináři vražděni. Chování některých poslanců během debaty 
o výročních zprávách ČT pokládám proto za velmi problema-
tické. 

Prezident Miloš Zeman zaslal dopis čínskému prezidentovi, 
v němž se vymezil proti pražským komunálním politikům, 
kteří vypověděli sesterskou smlouvu s Pekingem. 

Pro mě je absolutně nepochopitelné, že prezident republiky 
podráží ve vztahu k cizí mocnosti vlastní politickou reprezen-
taci na jiné úrovni. I kdybych s konáním pražských komunál-
ních politiků nesouhlasil, nikdy bych nedošel tak daleko, že 
podrazím primátora a veškerou politickou reprezentaci Prahy, 
v níž prezident navíc sídlí. To je ve světě absolutně nemysli-
telné. Tohle vážně můžeme čekat jen od takových lidí, jako je 
Zeman, Trump a možná pár dalších. 

Premiér Andrej Babiš oznámil, že Česká republika musí 
vystavět nové jaderné bloky, i kdyby tím měla porušit záko-
ny Evropské unie. 

Premiér tím de facto posílá společnosti vzkaz, že když někdo 
cítí silný důvod pro to, aby něco učinil, tak může porušovat 
i zákony. On to už není takový rozdíl, jestli se to bude týkat 
jaderných bloků nebo třeba toho, když někdo někoho napad-
ne kvůli silné antipatii či rasovým důvodům a myslí si, že 
udělal správně. Prostě porušení práva je porušení práva. Česká 
republika navíc zákony Evropské unie spoluvytváří. Na něčem 
se tedy shodneme, uvedeme v platnost, a pak ústy premiéra 
sdělujeme, že to porušíme. Kromě toho, že je to nebezpečná 
schizofrenie, tak je to rovněž snižování právní kultury s dale-
kosáhlými důsledky. 

Babiš jménem Visegrádské čtyřky podpořil tureckého 
prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v myšlence vytvoření 
nárazníkové zóny v severní Sýrii. O pár dní později zaháji-
lo Turecko invazi do Sýrie. 

Říci tureckému prezidentovi, že coby předseda Visegrádu 
podporuji vytvoření nárazníkové zóny, je něco, na co se teď 
premiér nemůže vymluvit tím, že nevěděl, že je toho nutno 
dosáhnout násilnou silou a že tím myslel vybudování školek. 
Erdogan to de facto nemohl pochopit jinak, než že mu dává 
premiér souhlas k vojenskému útoku. Chápu, že Babiš zahra-
niční politice příliš nerozumí, v tom případě by se měl ale držet 
podkladů ministerstva zahraničí, aby nedostával sebe a tím  
i celou Českou republiku do podobného postavení.

Čerstvé komentáře aktuálních 
událostí sledujte na našich 
sociálních sítích: 

facebook.com/hnutihlas 
twitter.com/hnutihlas 
instagram.com/hnuti_hlas

Ať už Vám nic neuteče!
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KOMENTÁŘE: Nezávislost veřejnoprávních 
médií i zelení ďáblové 
Zelená politika růžového hnutí 

Životní prostředí je pro mě i pro celý Hlas jedním z hlavních 
témat. Ptáte se proč? Není to jen módní téma a další nafouknu-
tá bublina zkreslených informací? A proč bychom se o něj měli 
zajímat my Středoevropané, kterých se přece znečištění moří a 
tající ledovce netýkají? 

V České republice bylo dlouho dobrým zvykem popírat klimatic-
kou změnu a stále dokola opakovat, že planeta je modrá, nikoli 
zelená. Planeta sice modrá je, ale bez zeleně na jejím povrchu  
se bohužel neobejdeme. Že se klima mění, vidíme v posledních 
letech velice jasně po celém světě. Hladiny moří stoupají, ledov-
cový povrch v Antarktidě ale i permafrost na Sibiři taje. Některé 
druhy zvířat i parazitů se rozšiřují i do oblastí, kde nikdy nežily, 
jiné vymírají. 

Tyto a další proměny se ale začaly projevovat i v české přírodě, 
která byla vůči změně klimatu dlouho zdánlivě imunní. Krajina vy-
sychá, letní měsíce jsou čím dál tím sušší, teplotní výkyvy častější 
a extrémnější a zeleně ubývá. V posledních měsících hýbe Českem 
kůrovcová kalamita, která mění tvář lesů a dává nám jasně najevo, 
že příroda nezůstane stejná. Kácení a vysazování stromů není 
novinkou, ale kalamity podobného rozsahu a čím dál tím problema-
tičtější opětovné zalesnění krajiny by pro nás měly být varováním. 

Životní prostředí se v posledních dvou letech konečně dostává  
do povědomí občanů i do programů politických stran. A to i v Čes-
ké republice. Nedělejme si však iluze, že by náhlé prozření politic-
kých špiček bylo motivováno pouze snahou zlepšit stav ovzduší  
či produkovat více zelené energie. Životní prostředí je dle prů-
zkumů veřejného mínění jedním z absolutně nejdůležitějších témat 
a pro mladé voliče dokonce tématem číslo jedna. Politické strany 
jsou si toho vědomy a své programy tomu přizpůsobují, byť  
se ještě donedávna o klimatické změny ani vzdáleně nezajímaly.

Pro představitele Hlasu je životní prostředí prioritním tématem již 
řadu let – na evropské i národní úrovni. Jako poradkyně tehdejšího 
europoslance a současného předsedy hnutí Pavla Teličky jsem  
se životním prostředím zabývala po celých 5 let svojí práce 
v Evropském parlamentu a Telička byl jedním z prvních politiků 
v České republice vůbec, kteří použili termín „oběhová ekono-
mika“. Šetrné a efektivní nakládání se zdroji, posuzování dopadů 
jednotlivých politik na životní prostředí, omezení emisí škodlivých 
látek či lepší odpadové hospodářství pro nás bylo a nadále zůstává 
zásadní. Například v oblasti odpadového hospodářství jsme  
na evropské úrovni dosáhli naprosto konkrétních výsledků, které 
mají dopad na 500 milionů obyvatel EU. 

I když premiér Andrej Babiš tvrdí opak, Česká republika  
na tom není, co se týče opatření pro ochranu životního prostředí, 
příliš dobře. I přes proklamace Babiše o opaku, Česko neplní ani 
závazky takzvané Pařížské dohody a na evropské úrovni blokuje 
pokusy o zavedení vyšších cílů pro energetickou účinnost, emisní 
limity či zelenější energii. Místo toho slibuje opatření pro udržení 
vody v krajině či vysazování stromů, která jsou sice důležitá, ale 
nestačí. Proti klimatickým změnám nelze přistupovat jako k oddě-
leným problémům, je třeba hledat komplexní řešení. A na to žádná 
země sama nestačí. 

Kateřina Novotná 

Tlak na ČT? Msta poslanců 

Poslanecká sněmovna konečně schválila výroční zprávy České 
televize za roky 2016 a 2017. Předcházelo tomu však divadlo, 
během kterého se poslanci snažili svým jednáním vytvářet  
na veřejnoprávní médium výrazný tlak. Bylo při tom patrné,  
že řadě poslanců spíše než o obsah samotných zpráv šlo o pro-
sazení vlastních zájmů. 

Svoboda médií je jedním ze základních předpokladů demokratic-
kého fungování společnosti. Česká republika však v této oblasti 
pokulhává stále víc. Během posledních pěti let se propadla v žeb-
říčku svobody tisku Reportérů bez hranic o neuvěřitelných 27 míst. 
V současné době jí patří 40. příčka. Zároveň Evropská federace 
novinářů varuje, že jsou česká média pod výrazným tlakem,  
a to mimo jiné kvůli vazbám premiéra Andreje Babiše nejen  
na skupinu Mafra. 

Sešup v žebříčku je logickým důsledkem toho, co se v České 
republice v posledních letech děje. Dochází ke stále hlasitějším 
útokům proti konkrétním médiím a novinářům. Objevují se zře-
telné snahy o sešněrování veřejnoprávních médií, čím dál častěji 
slýcháme hlasy volající po jejich zestátnění, nebo dokonce prodeji 
do soukromých rukou. A to bohužel často i od lidí, kteří sami sedí 
v jednotlivých mediálních radách. K dalšímu zahuštění atmosféry 
přispěly debaty v Poslanecké sněmovně týkající se výročních zpráv 
ČT. 

Zatímco zprávy Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře pro-
cházejí Poslaneckou sněmovnou bez větších obtíží, zprávy České 
televize hned za tři roky čekaly nebo stále čekají na vyjádření 
poslanců. Nejskandálnější na tom je, že důvodem jejich neobvykle 
vleklého projednávání není evidentně jejich samotný obsah, který 
nezakládá důvod k výrazně negativnímu hodnocení televize veřej-
né služby. Zprávy jsou založeny na transparentních datech, finanční 
výsledky jsou auditovány a ČT se nebrání ani případné kontrole  
ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu. 

Proč tedy mají výroční zprávy ČT v Poslanecké sněmovně takový 
problém? Jsem přesvědčený, že zásadní důvody jsou dva. Jednak 
se jedná o jakési vyřizování osobních účtů některých poslanců či 
celých politických subjektů s redaktory, kteří jim z toho či onoho 
důvodu nevyhovují. Za mnohem významnější motivační faktor 
ale považuji, že se některým politickým uskupením a některým 
jednotlivým politikům z ANO a ČSSD dlouhodobě nedaří protlačit 
do Rady ČT svoje lidi, kteří by pak mohli zevnitř ovlivňovat dění 
v televizi nad rámec svých kompetencí. A tohle je cesta,  
jak dosáhnout cíle. Pokud by Sněmovna neschválila dvě po sobě 
jsoucí výroční zprávy, byla by Rada ČT rozpuštěna a navolit by  
se museli noví, k politikům možná loajálnější radní.

Ani po schválení zpráv za roky 2016 a 2017, k němuž konečně do-
šlo 24. října, ale tlak na veřejnoprávní televizi zřejmě nepoleví. Na 
řadu totiž přicházejí zprávy za rok 2018 a dá se předpokládat, že  
to budou mít stejně složité jako jejich předchůdkyně. Politici  
by přitom do rozhodování o veřejnoprávních médiích rozhodně 
neměli promítat své subjektivní soudy, osobní preference týkající 
se novinářů nebo doktríny prosazované stranickými aparáty. 

Martin Převrátil
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KRAJSKÉ HLASY
Hlas vyráží do krajů, kde buduje a upevňuje své struktury a setkává se s veřejností. 
Prvními zastávkami se staly Jihomoravský a Olomoucký kraj, kterým „šéfují“ dvě 
nové koordinátorky. 

HLAS BRNĚNSKA:  
MONA NECHVÁTALOVÁ

Jmenuji se Mona Nechvátalová, pracuji jako právnička  
na Masarykově univerzitě v Brně a jako pověřenec  
pro ochranu osobních údajů pro orgány místních samo-
správ. Deset let jsem řídila evropské projekty zaměřené 
na podporu žen v podnikání. Působila jsem rovněž jako 
obchodní manažerka zahraničních firem. 

 Proč jste se rozhodla pro hnutí Hlas? 

Hnutí Hlas mě přesvědčilo hned při svém založení, kdy jsem  
se mohla poprvé seznámit s jeho programem, vizemi a priori-
tami. Oslovil mě zejména důraz na podporu liberální demokra-
cie. Současný vývoj v této zemi nepovažuji za pozitivní  
a každý politický subjekt, který klade důraz na prosazování de-
mokracie a osobních svobod, je důležitý. Důležitý pro mě byl 
rovněž důraz Hlasu na ochranu životního prostředí a podporu 
podnikatelů. 

Neformální setkání Hlasu s veřejností v Brně.

 Stala jste se koordinátorkou Hlasu pro Jihomoravský 
kraj. Čeho byste v této pozici chtěla dosáhnout? 

Koordinátor by měl klást důraz na šíření povědomí o hnutí 
Hlas a jeho prioritách v daném kraji, proto se snažím šířit pra-
videlně informace nejen na sociálních sítích. Chci, aby  
se o Hlasu v Jihomoravském kraji vědělo více a aby byl 
vnímán jako pokrokový politický subjekt. Protože takovým 
skutečně je. 

 Jakými tématy se zabýváte v rámci Hlasu? 

Mým hlavním tématem je - i vzhledem k mému profesnímu 
vývoji - podpora podnikání, a to zejména živnostníků a malých 
firem, protože těm se v současné době nedostává téměř žádné 
podpory. Přitom patří k základním pilířům ekonomiky státu. 

 Proč by měli dát Hlasu lidé šanci? 

Protože je to nový politický subjekt nezatížený problematickou 
minulostí a kostlivci ve skříních. Jeho programové priority 
jsou zaměřeny na rozvoj české společnosti a ekonomiky. Chce 
přispět k modernizaci této země, která to neskutečně potřebuje. 

 Co byste Hlasu přála do budoucna? 

Určitě co nejvíce členů a podporovatelů. A samozřejmě také 
úspěch ve volbách, zejména těch parlamentních. 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
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HLAS OLOMOUCKA:
RADKA FILIPČÍKOVÁ 

Jmenuji se Radka Filipčíková a v současné době pracuji 
jako akademický i výzkumný pracovník na Univerzitě 
Palackého v Olomouci. Celý můj život je spojen se zdravot-
nictvím a vysokým školstvím. Na mnoho let jsem zastávala 
pozici embryologa v oboru asistované reprodukce. Tato 
zkušenost mě přivedla zpět na akademické pole. Přes rok 
jsem strávila na výzkumné stáži v Číně. Od roku 2012  
se věnuji teorii i praxi v oblasti kvality péče, bezpečnosti  
a od roku 2015 také krizové připravenosti ve zdravotnictví. 

 Proč jste se rozhodla pro hnutí Hlas?

Hlavním impulzem byl program hnutí a jeho témata. V první 
řadě bezpečnost včetně ochrany vnějších hranic. Dále jasné 
postoje k tématu migrace a azylové politiky, podpora českých 
podnikatelů, spravedlivé zdanění, ale i politika mezinárodních 
uznávání diplomů, ve které velmi zaostáváme a složitým pro-
cesem nostrifikace si komplikujeme příchod odborníků i dal-
ších pracovníků. Druhým bodem byla osobnost Pavla Teličky  
a jeho snaha nic netajit, problémy řešit a nové umělé nevytvá-
řet, což je v dnešní politické sféře trochu rarita. 

  Stala jste se koordinátorkou Hlasu pro Olomoucký kraj. 
Čeho byste v této pozici chtěla dosáhnout? 

Chci efektivně pomoci hnutí Hlas s rozvojem regionální poli-
tiky, jako zástupce pro Olomoucký kraj zjistit reálné problé-
my občanů a přenést je do plánů a cílů našeho hnutí. Podle 
stoupajícího zájmu věřím, že brzy vybudujeme spolu s dalšími 
zájemci silnou krajskou skupinu, která bude ovlivňovat dění 
pozitivním směrem. 

  Jakými tématy se zabýváte v rámci Hlasu? 

Oborem, ve kterém se pohybuji celý můj profesní život, je 
zdravotnictví, a to nejen z pohledu kvality péče, bezpečí, pro-
blematiky nelékařských zdravotnických pracovníků, prostředí  
a problematiky vysokých škol. V těchto oblastech bych se chtě-
la aktivně zapojit a pomoci v této velmi ožehavé problematice. 

  Proč by měli dát Hlasu lidé šanci? 

Pevně věřím, že tentokrát si lidé vyslechnou nejen populistická 
hesla a planá prohlášení, ale pořádně se zamyslí nad progra-
mem každé strany a najdou v ní konkrétní postoje k problé-
mům, které nás bohužel budou trápit v budoucnu. V tomto 
věřím, že má Hlas velkou šanci oslovit své voliče. Možná je to 
velmi idealistická myšlenka, ale já věřím, že občané naší země 
konečně prohlédnou a začnou si uvědomovat, že nejen plané 
řeči, ale reálné plány a cíle jsou dobré pro rozvoj naší země.

  Co byste Hlasu přála do budoucna? 

Aby zůstal svůj, vedl své členy podle současného nastavení a 
ukázal svým voličům, že dokáže splnit svá předsevzetí. Přála 
bych mu, aby se mohl podílet na řízení změn ke stabilizaci  
a rozvoji, a nebála bych se říct i v některých oblastech k zá-
chraně naší krásné republiky.

Hlas na neformálním setkání s veřejností v Olomouci.
DALŠÍ: České Budějovice
V úterý 12. listopadu 2019 se Hlas chystá na výpravu do Českých Budějovic. 
Kromě kulatého stolu, na němž vystoupí předseda Pavel Telička, chystá opět 
neformální setkání s veřejností nad sklenkou vína. Uskuteční se od 18:00 
v restauraci Modrý dveře. 

OLOMOUCKÝ KRAJ
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