Kateřina Novotná: Evropa zelenou
cestou jednoznačně půjde.
Je však otázkou, jestli se Česko
vydá stejným směrem

Myslím si, že lidé si tu často problémy drobnějšího charakteru nespojují s
klimatickými změnami. Tohle je úkolem
politiků. Vysvětlit, co se vlastně děje, a
že existuje linka mezi globálním oteplováním a suchem. A také že existují cesty,
které mohou fungovat, ale nebudou
zadarmo.

S místopředsedkyní Hlasu Kateřinou
Novotnou jsme řešili klimatické změny, sucho, Green Deal a postoj českých
politiků k těmto důležitým tématům.

Jaká opatření například?
Základním problémem, který pramení už z dob komunismu, je intenzivní
zemědělství, které vysává živiny z půdy.
Zemědělské statky u nás jsou dvakrát až
třikrát větší než jinde v Evropě. Tam jsou
běžnější menší farmy, které jsou samozřejmě druhově rozmanitější, protože
neexistují obrovské lány jednoho druhu
plodin. Takže prvním na seznamu opatření by mohla být změna v zemědělství a
také v lesním hospodářství.
V ČR je také v posledních letech
mnohem nižší množství srážek, a kvůli
zvyšování teploty se voda více odpařuje.
Sice jsou teď ve hře různé vládní programy na její zadržování v krajině, ale zase
nemůžeme zadržet veškerou povrchovou
vodu, protože nějaká musí zůstat a odtéct
v řekách. Můžeme se podívat blíže na
města – obrovské zabetonované plochy
bez možnosti jímání vody by měly být
minulostí a to je jen špička ledovce. Problém sucha tady byl akcentovaný nejen
klimatology už před 20 lety, ale nikdo ho
neřešil. My teď budeme dohánět problémy, které se hromadí několik desetiletí.
Dále se můžeme podívat na opatření,
která mohou šetřit energii, jako snižování
energetické náročnosti budov. Můžeme
více využívat druhotné suroviny – tím
ušetříme energii i vodu nutnou při výrobě
primárních surovin a zároveň využijeme

Minulý rok představila Evropská
komise tzv. Green Deal, plán na „ozelenění“ evropské ekonomiky. Skepse
vůči klimatickým změnám a jejich
řešení je v České republice cítit už
dlouho, nyní však ve stínu koronaviru
z úst premiéra slyšíme, že Brusel likviduje ekonomiku a průmysl a že by měl
na celý Green Deal zapomenout. Co si
o jeho slovech myslíš?
Je krátkozraké obrátit se k problému
zády a dělat, že neexistuje. V přírodě nastávají nevratné změny, na které
nejsme zdaleka připraveni, a které se
týkají nás všech. Dostáváme se do úplně
nových situací a musíme se naučit na ně
reagovat. Ozelenění ekonomiky a tzv.
Green Deal je příspěvkem k adaptaci a
zmírnění tohoto stavu. Evropa zelenou
cestou jednoznačně půjde. Jejím cílem
je stát se lídrem v této oblasti. Je však
otázkou, jestli se Česká republika vydá
stejným směrem. Máme dnes možnost
využít ekonomickou krizi, která nás
velmi pravděpodobně čeká, k proměně a
modernizaci našeho průmyslu. Zatím to
však, dle slov premiéra vypadá, že zůstaneme stát na místě a budeme onou často
zmiňovanou montovnou Evropy.

by mělo změnit ten náš zajetý standardní styl života. Debatě neprospívá ani
vyhraněnost, kterou představuje aktivistka Greta Thunberg. Měli bychom se
koncentrovat na věci, které jsou podloženy vědeckými fakty, a na možnosti jejich
řešení. A ne se zabývat nějakou vyhrocenou debatou o tom, jestli má šestnáctiletá
holka právo politikům říkat, že jí zničili
život.
A není to prostě třeba tím, že ČR
tady nemá žádné tající ledovce, nejsou
tady žádné mohutné požáry. Myslíš si,
že ČR pociťuje klimatické změny už
tak, aby to začali vnímat i její obyvatele a požadovali po politicích, aby něco
dělali?
My už ale ty problémy máme! Česká
krajina vysychá a lesy jsou napadané
kůrovcem. To je zapříčiněno řadou
faktorů. Ale my si s tím sami nevíme
rady a může se nám velmi rychle stát, že
budeme čelit obrovským problémům především s nedostatkem vody, znečištěním
krajiny a atd. a my pro to zatím děláme
jen velmi málo, nebo dokonce vůbec nic.
Na spoustu občanů už dnes přímo dopadá to, že nemají ve studnách vodu, že si
nemohou doma umýt auto nebo zalévat
zahrádku. Tohle se bude jen prohlubovat.
To že nevidíme tát ledovec, neznamená,že žádné globální oteplování neexistuje.

Proč si tedy myslíš, že ústavní činitelé v čele s premiérem klimatické změny vůbec nereflektují a bagatelizují je,
případně je prezentují jako zbytečné
zlo, které brzdí náš průmysl?
Česko je průmyslová země, dokonce
nejprůmyslovější v EU. Máme podíl
průmyslu na HDP vyšší než 25 %.
Životní prostředí samozřejmě nejde
dohromady s uhelnými elektrárnami,
s intenzivní zemědělskou produkcí či
výrobou náročnou na suroviny a zdroje.
Političtí představitelé, kteří zamrzli ve
20. století nereflektují posun průmyslu
a služeb k novým odvětvím a snaží se
tento průmysl „chránit“.
Může v tom být ještě něco dalšího?
Myslím si, že je v ČR vždy obrovská
skepse ke všemu novému. Ke všemu, co
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odpad. Evropa momentálně pracuje na
revizi vodní legislativy, to je další velká
oblast, na kterou se můžeme zaměřit.
A pak jsou tu samozřejmě ty každodenní
drobnosti, které může dělat každý z nás,
prostě šetřit – svoji peněženku i zdroje.
Častým argumentem proti ‚zeleným
tsunami‘ je to, že Evropa ze všech
kontinentů znečišťuje nejméně. Proč
by se tedy měli omezovat Evropané,
když přispívají ke znečištění nejmíň?
Já jsem zastáncem toho, že bychom si
měli především zamést před vlastním
prahem. To je jedna věc. Druhá věc je,
že ta čísla mohou být často zavádějící.
Pokud se podíváme na absolutní čísla
třeba v produkci CO2 na hlavu, tak ČR
bude dokonce výš než Čína. To, že jsme
malí, je sice pravda, ale to, že používáme technologie, které toto umožňují a
vypouštíme obrovské množství uhlíku
na hlavu, tak to je prostě fakt. A to dost
znepokojující. Já si myslím, že se k tomu
prostě nemůžeme stavět zády.
Evropa navíc vyváží technologie, které
znečišťují. Je tím, kdo s nimi obchoduje.
A také vyvážíme odpad do Asie či Afriky
– a to i při vědomí, jak je tam s ním
nakládáno! V mnoha případech neneseme plně náklady svého chování a svých
činů. Čína zakázala dovoz některých
tříděných surovin na své území, protože
kapacity, které měla a které měly vydržet
několik desetiletí, už jsou dávno naplněné. Není pravda, že bychom my byli ti
čistí a odpad vytvářel někdo jiný.
Dalším velký tématem jsou obnovitelné zdroje. Prezident Zeman o nich
tvrdí, že jsou nestabilní, protože prostě
zkrátka slunce někdy svítí a někdy
nesvítí, vítr někdy fouká a někdy
nefouká. Co říkáš třeba na tenhle
argument.
Na tenhle argument se nedá říct asi vůbec nic. (smích)
Mohou tedy obnovitelné zdroje
zabezpečit dostatek elektrické energie
pro celou zemi?
ČR není v situaci, kdy by mohla zabezpečit 100 % svých energetických potřeb,

obnovitelnými zdroji, to by opravdu
nešlo. Ale máme rozhodně větší potenciál, než v tuto chvíli využíváme. My
hodně energie vyvážíme díky jaderným
elektrárnám, máme také dobré propojení
sítí, což hraje hodně v náš prospěch a
také v prospěch obnovitelných zdrojů.
Máme ale i uhelné elektrárny. Ačkoliv
by se měly do pár let uzavřít, tak jsou
stále významnými zdroji a jsme i díky
nim schopni vyrobit tolik energie, že ji
můžeme vyvážet.
Tahle situace se ale bude muset do budoucna změnit. Ať už to je kvůli cílům,
na kterých jsme se spolupodíleli v rámci
legislativního procesu v EU, nebo je to
kvůli tomu, že ty elektrárny dosluhují.
Obnovitelné zdroje jsou regulérním zdrojem, ale musí být doplněny, v síti musí
existovat i záložní zdroje, flexibilita.
Doplněny čím?
Můžeme do sítě implementovat baterie,
které pomohou síť stabilizovat. Existují
zkušební projekty, ale ČR v tuto chvíli
nemá legislativu, která by tohle plně
pokrývala. Ta legislativa existuje na evropské úrovni, v ČR implementace zatím
vázne. Právě tyto bateriové soustavy,
které budou jímat přebytečnou energii
ve chvíli, kdy fouká a svítí, a vydávat ji
ve chvíli, kdy nefouká a nesvítí, budou
součástí sítě.
Dále součástí sítě budou muset být i flexibilní zdroje energie, například plynové
elektrárny. Ty jsou stabilním zdrojem,
který může být uveden do provozu takřka okamžitě. To jistě není případ jaderné
elektrárny, kterou prostě nelze vypnout
a zapnout, když potřebujete stabilizovat
síť. Navíc u plynových elektráren je
možné využít i bioplyn, například v Itálii
využívají cca 10% bioplynu.
No a pak samozřejmě decentralizace.
Každý z nás, pokud se na tom bude chtít
podílet, bude mít možnost si na dům
opatřit třeba solární panely, bateriové
systémy, využít geotermální energii. Tyto
možnosti existují už dnes, i když jejich
cena je zatím vysoká a nehodí se pro
každou stavbu. To se bude do budoucna měnit, zlevnění technologií už jsme
zažili například u solárních panelů. De-

centralizace také výrazně omezí síťové
ztráty, ty jsou v síti běžné, ale poměrně
vysoké. Část energie tak jednoduše zmizí
v nenávratnu.
Zdroje energie se budou muset změnit ať
chceme nebo ne. Jestli to bude teď hned,
tím líp, ale zatím na to nejsme připraveni. Energie, kterou budeme do budoucna
používat, prostě bude zelenější. Není
vlastně jiná cesta. Smutné na tom ovšem
je, že nikdo v ČR zatím bohužel neví, jak
bude za 20 let energetická soustava vypadat. Chybí nám dlouhodobá koncepce
a stále spoléháme na dostavbu jádra.
Hnutí Hlas bere klimatické změny
jako jednu ze svých největších priorit. Čím to je? Průzkumy veřejného
mínění?
My se zabýváme otázkami životního
prostředí víc než pět let. Pavel Telička
byl jedním ze zpravodajů pro balíček
oběhové ekonomiky v Evropském
parlamentu. Já jsem na něm pracovala
jako jeho poradkyně. Dosáhli jsme tak
skvělých výsledků a máme za to, že je to
oblast, která má smysl. A to nejen proto,
že budeme mít zdravější životní prostředí
a že se budeme chovat více ekologicky,
ale také z ekonomického hlediska. My
to vidíme jako příležitost a možnost dát
průmyslu impuls začít se chovat jiným
způsobem.
Dalším velkým tématem jsou také
plasty a plastové znečištění. Ty ses
tím hodně zabývala v Evropském
parlamentu. Proč se staly plasty teď
takovým strašákem?
Tuším, že to začalo před pár lety, kdy na
norské břehy připlavala umřít velryba.
A umřela proto, že měla plné břicho asi
osmdesáti kilo plastových tašek. To byl
jeden z takových úplně prvních impulzů, kdy si lidé začali říkat, že to už je
opravdu problém. A ukázalo se, že jsme
neměli velmi dlouho žádné studie o tom,
jak moc jsou oceány znečištěné plastovým odpadem. A po této události se o to
lidé začali více zajímat, díky bohu za to.
Dnes už existují různé programy, které se
snaží znečištění monitorovat a navrhovat
řešení, ale je to téměř nadlidský úkol.
V Pacifiku plave doslova odpadkový
kontinent o velikosti přibližně čtyřikrát
větší než je Německo. Říká se mu „Great
Pacific Garbage Patch“. Znečištění plasty
je z více než 90% tvořeno tzv. mikroplasty, úlomky plastů do 5 mm, které
se z přírody prakticky nedají dostat.

Více se těmto tématům věnujeme
na našem webu www.hnutihlas.cz
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HLAS v zahraničí: Epidemie koronaviru
v Evropě pohledem našich členů
Máme bohatou členskou základnu také v zahraničí! Členy a podporovatele Hlasu
najdete v Belgii, Francii, Anglii nebo Německu. Poprosili jsme je, aby se s námi podělili o koronavirovou situaci v Evropě ze svého pohledu.

Dana Blockmans
Belgie, Brusel

Tomáš Kural
Německo

Dana žije v Bruselu od roku
2005. Živí se jako tlumočnice na
volné noze.

Tomáš pracuje jako chirurg ve
fakultní nemocnici v bavorském
Regensburgu.

Belgie zavedla omezující opatření
16. 3. Podobně jako v Čechách byly
uzavřeny školy, obchody (kromě potravin a lékáren), kavárny,
restaurace, divadla, zrušena veřejná shromáždění, byla doporučena práce z domova. Nicméně lidé mohli chodit na procházku
nebo sportovat venku. Samozřejmě se vedly a vedou četné
diskuze o interpretaci a smysluplnosti toho či onoho zákazu.
Řada rozhodnutí padla na poslední chvíli. Situace je v Belgii
o to složitější, že federální vláda nebyla náležitě sestavena od
voleb v květnu 2019. Současná úřednická federální vláda pod
vedením premiérky Sophie Wilmès získala zvláštní pravomoci
v březnu na dobu tří měsíců, aby mohla schvalovat zákony
během korovanirové pandemie.

Dle mého názoru jsou mediální
výstupy o Německu v médiích
značně tendenční, a to negativně.
Nezaregistroval jsem, že by se někdo z reportérů či novinářů
podíval na statistiky podrobněji a v souvislostech. Zatímco již
po Velikonocích bylo dle vývoje čísel jasně vidět, že Německo
koronavirus zvládá výtečně, a to jako jedna z mála velkých
světových ekonomik, v českých médiích dosud stále převládá rétorika, kde je Německo počtem nakažených srovnáváno
s Itálií, Španělskem či Spojeným královstvím, přičemž tato
optika je naprosto zkreslená. Nevím, zda se takový mediální
obrázek hodí do krámu vládě, která „špatnou epidemiologickou
situací v Německu“ může donekonečna odůvodňovat uzavření
státní hranice, či se jedná o planou senzacechtivost českých
žurnalistů…

Valonská, vlámská vláda i vláda německé menšiny situaci
začaly řešit také po svém. Jednotlivé regiony nad rámec federální poskytují také svoji vlastní konkrétní podporu podnikům
a občanům. Stále mě zaráží v jakých paralelních, oddělených
světech tato země žije. Není tedy překvapivé, že v těchto odstředivých tendencích se čím dál tím obtížněji sestavuje vláda
na federální úrovni. Nemám ale pocit, že by chtěla současná
vláda využívat svých posílených pravomocí k získání politického kapitálu. Naopak, Národní bezpečnostní rada složená z
politických zástupců se prezentuje pouze na zásadních politických zasedáních, kde ohlašuje významné změny a strategické
plány. Denní komunikace s občany je zajištěna prostřednictvím
odborníků na pravidelných tiskových konferencích a vystupování v médiích. Jedná se většinou o lékaře a další odborníky,
kteří jsou členy Vědecké komise pro koronavirus, Skupiny
pro hodnocení rizika, Skupiny pro řízení rizik, integrované
policejní složky atd, které vládě pomáhají přijímat strategická
rozhodnutí.
Národní bezpečnostní rada 6. 5. rozhodla o postupném rozvolňování pravidel v rámci tří fází. První fáze rozvolňování začala 11.
5., kdy za dodržení přísných pravidel otevřely všechny kamenné
obchody. Při použití veřejné dopravy je nošení roušek povinné. Restaurace, kavárny, kulturní a rekreační zařízení zůstávají zavřená.
Druhá fáze začala 18. 5. Postupně se obnovuje výuka na základních
a středních školách, obnoví se trhy, otevřou muzea, knihovny, zoo
a kadeřnictví. Třetí fáze, pokud se vše bude i nadále pozitivně vyvíjet, bude zahájena 8. 6. Měl by se obnovit letecký provoz, otevřít
restaurace, kavárny a život by se za přísných hygienických pravidel
měl postupně vracet do normálu. Všechny festivaly, sportovní utkání a velká shromáždění jsou do konce srpna zakázány.
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V prvních týdnech byl nárůst případů COVID-19 v SRN
poměrně razantní, a opatření velmi podobná těm v České
republice, byla zavedena cca o týden později nežli v ČR. V
současnosti je situace kompenzovaná. Úmrtnost se pohybuje
okolo 5 %, což je velmi dobré číslo v porovnání s jinými zeměmi – ve Španělsku je mortalita cca 13%, v Itálii či Spojeném
království cca 23%. Nízká úmrtnost v důsledku COVID-19
poukazuje na dvě skutečnosti – Německo testovalo násobně
více než např. Česká republika. K tomu je nutno podotknout,
že zde nebyly prováděny rychlotesty s pochybnou výpovědní
hodnotou výsledků, nýbrž PCR s průkazem nukleové kyseliny viru – to zaprvé. Zadruhé, výborná čísla ukazují vysokou
úroveň zdravotní péče ve Spolkové republice Německo – např.
počet ventilovaných lůžek v přepočtu na 100 000 obyvatel je
v Německu zhruba trojnásobný v porovnání s Českou republikou, přičemž v rámci příprav na koronavirovou pandemii byly
tyto kapacity dále výrazně navýšeny. Pro představu uvádím, že
v nemocnici, kde pracuji, byl počet ventilovaných lůžek zvýšen
ze 120 na 200.
Největším rozdílem oproti České republice je nálada ve společnosti – zatímco v ČR vláda funguje jako rodič, který nařizuje
svým občanům, jako malým dětem, co mohou a nesmí dělat, v
Německu vláda s občany jedná jako s rovnocennými partnery
a řadu rozhodnutí nechává na nich. Příkladem budiž to, že je
německým občanům doporučeno, aby nepřekračovali státní
hranice, a pokud tak učiní, je jim doporučeno držet dvoutýdenní karanténu. Nikde ovšem nestojí celníci, kteří by evidovali
vjezd do země, po návratu se člověk nemusí hlásit hygienické
stanici. Vláda zkrátka spoléhá na zodpovědnost svých občanů.

Kryštof Stupka
Anglie

Jakub Červenka
Německo, Frankfurt

Kryštof je studentem SciencesPo
Paris, aktuálně však na Erasmu
na Edinburgh Univerzity.

Jakub pracuje na stress testech
a modelech finanční stability
v Evropské centrální bance ve
Frankfurtu.

V Británii je trochu opačná situace
od té u nás, narozdíl od přehnaných totalitárních „řešení“ britská
vláda dlouho nic vůbec nic nedělala a teď na to i doplácí. Co je
naopak podobné, je populistický přístup k věci a to, že tak jako
Babiš i Johnson řídí zem podle aktuálních ratingů a za pomoci
marketingového týmu. Podobně i oba dva bojkotují Evropskou
Unii, Boris odmítá prodloužení jednání o budoucím vztahu
(i přesto že kvůli koronaviru to jinak nepůjde) a Andrej zase
jako jediný evropský lídr bojkotuje EU Green Deal. Trochu víc
se ale bojím o Česko. Británie má silnou politickou kulturu a
nějak se z kultu Borise Johnsona zase dostane.

Markéta Pospěchová
Francie
Markéta momentálně žije v
Paříži, kde pracuje v kabinetu
francouzského ministra kultury
jakožto asistentka parlamentního
poradce.
Francie se uzavřela do globální
karantény 17. března. Na vyzvaní vlády mohli lidé pouze
nakupovat nezbytné potřeby a vyjít na 1 hodinu ven v okolí
1 km. Ministerstvo vnitra vytvořilo atestaci, kterou si každý
občan musel vystavit a při případné kontrole předložit policii.
Narozdíl od Česka vláda vyzvala k co nejmenšímu možnému
spolehnutí se na donáškovou službu. Každé velké oznámeni
bylo prohlášeno prezidentem republiky či premiérem. Francie
je stát s velmi silnou politickou kulturou, jakékoliv oznámení je
sledováno, ohlášení nouzového stavu a karantény prezidentem
sledovalo rekordních 35 milionů obyvatel. Vláda rozhodovala a
opírala se o informace speciální vědecké komise. Veškerá nová
opatření byla oznamována postupně podle vývoje situace, opírala se o vědecké zdůvodnění, a ne podle toho, jak společnost
na to či jiné opatření reaguje.
Co se týče zvládnutí situace, opozice vyčítá vládě dva hlavní
problémy. Velký nedostatek roušek na začátku epidemie a
nedostatek masivního testování. Opozice využívá příkladu Německa ke kritice. Francie nebyla na tak velkou sanitární krizi
připravena, nutno říct, že ovšem žádná země. Macronova vláda
usiluje o co nejlépší možné řešení krize a přemýšlí progresivně. Od začátku netají nastávající ekonomickou krizi, masivně
investuje do ekonomiky a říká, že krize je možností vytvořit
například ekologičtější ekonomiku. Příkladem je půjčka 7
miliard euro pro Air France pod podmínkou, že do roku 2024
zredukuje o 50% objem emisí CO2. Po řešení krizové situace
přijde v září vládou představený „Plán obnovení“. Macron usiluje o znovu zvolení v roce 2022 a situaci maximálně využije
k obnoveni ekonomických, sociálních a politických principů a
zabránění nárůstu populismu. Do té doby jsou občané vyzváni
co nejvíce pracovat z domova, nosit roušky pouze v obchodech
a veřejné dopravě a strávit léto ve Francii. 11. května skončila
ve Francii globální karanténa.

Frankfurt se kompletně vylidnil,
zmizeli jak turisti tak i bankéři a
finančníci, kteří obvykle centrum okupují. V kaňonech mezi
vysokými mrakodrapy je to nepřirozené ticho a prázdnota asi
ještě silnější, než v úzkých uličkách Prahy. V Německu má
každá spolková země vlastní kalendář opatření, od tradičně
přísného Bavorska po volnější Porýní. Hesensko a tedy Frankfurt jsou někde mezi. Všední situace je nicméně pro člověka
zavřeného doma na home officu téměř stejná jak ve Frankfurtu
tak i v Praze. Němci situaci berou s takovým odpovědným
klidem. Neprobíhají každodenní chaotické tiskovky jako v ČR.
Nová opatření jsou jasně srozumitelná a oznamována dopředu
v horizontu pár dnů až týdne. Velkou roli na společenském
klidu samozřejmě hraje i silná důvěra Němců ve vlastní vládu
i jejich vrozený smysl pro “ordnung”. Pořádek a pravidla se
přeci jenom dobře udržují, když víte, že o nich rozhodují odpovědní a schopní lidé.
Asi stojí za zmínku fakt, že jsem koronavirem byl nakažen a
nemoc jsem bez komplikací prodělal. Virus jsem chytil v druhé
polovině března. Po asi čtyřech dnech chřipkové nemoci mi
obvodní lékař zařídil test, který měl pozitivní výsledek. Pak
mě zkontaktovala místní hygiena a nařídila mi čtrnáctidenní
karanténu. S nemocí a následky jsem se potýkal asi týden,
další týden moje symptomy zmizely a hygiena mě propustila
z karantény. Určitě to nebyla ta nejhorší chřipka, kterou jsem
kdy měl, ale jsem mladý a možná jsem měl i štěstí. Agresivita,
se kterou virus napadne plíce je ale fakt znát a plně chápu proč
někteří lidé s předchozími dýchacími potížemi jsou v riziku
větších komplikací.

Ján Michalčák
Německo, Berlín
Ján je politolog a už rok žije v
Berlíně. Absolvoval stáž u současného poslance Spolkového sněmu a
poté v Berlíně zůstal. V současnosti
pracuje jako politický konzultant
pro soukromou poradenskou společnost.
Federální vláda uvolnila výrazné finanční prostředky na pomoc
firmám a jednotlivcům. Už na začátku března federální vláda
zjednodušila podmínky pro tzv. kurzarbeit. Celkový objem finanční
pomoci vláda vyčíslila na 819,7 miliard eur, což je největší ekonomický záchranný balíček v dějinách Německa. Z toho například 50
miliard je vyčleněno na pomoc malým podnikům a živnostníkům
- tři měsíce mohli mimo jiné dostat příspěvek ve výši až devět tisíc
eur měsíčně. Výrazně se také zjednodušily podmínky pro výplatu
tzv. základního státního příspěvku, který je běžně určen nejméně
vydělávajícím skupinám obyvatel. Nyní je dostupný v podstatě
všem lidem žijícím v Německu bez ohledu na výši příjmů. Vláda
žadateli platí po dobu půl roku celou výši nájmu a navíc vyplácí
příspěvek na životní náklady.

5

Nové krajské HLASY
Hlas i nadále buduje a upevňuje své struktury a setkává se s veřejností.
Nové koordinátory hlásíme rovnou ve čtyřech krajích! Ke koordinátorkám pro Jihomoravský a Olomoucký kraj se přidávají koordinátoři pro Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Kraj Vysočina a Moravskoslezský kraj. S koordinátory prvních dvou jmenovaných krajů přinášíme rozhovor.

Plzeňský kraj
Ján Michalčák

Primární je v této fázi určitě zvýšení viditelnosti hnutí v kraji.
Blíží se krajské volby, do voleb parlamentních máme také už
jen něco málo přes rok. Musíme určitě tvrdě zapracovat na
tom, abychom zvýšili obecné povědomí o naší existenci. Ne
všichni s námi musí nutně souhlasit, ne všichni musí být naši
voliči. Nicméně by mělo být známo, že máme své místo na
politické mapě Česka.
Jakými tématy se zabýváš v rámci Hlasu?

Jmenuji se Ján Michalčák a v hnutí Hlas jsem aktivní v
podstatě od jeho založení. V roce 2019 jsem za nás kandidoval v evropských volbách. Vystudoval jsem politologii a
ekonomii na univerzitách ve Velké Británii a Nizozemsku.
V současnosti žiji v Berlíně, kde pracuji jako politický
konzultant.
Proč jsi se rozhodl pro hnutí Hlas?
Protože věřím, že je potřeba se v politice vrátit k obhajování hodnot, podle kterých budou vystaveny pozice strany k
jednotlivým problémům. Věřím, že je třeba se odklonit od
marketizace politiky - tedy procesu, kde se veškeré stranické
postoje odvíjejí od jejich popularity mezi širokou veřejností.
To, co není populární, tedy nemá v dnešní politice šanci projít,
protože se lídři bojí ztráty popularity. Hnutí Hlas se je ochotno
tomuto trendu vzepřít a stát si za tím, co je pro něj opravdu
důležité.
Stal jsi se koordinátorem Hlasu pro Plzeňský kraj. Čeho
bys v této pozici chtěl dosáhnout?

Z pohledu věku jsou mi určitě blízká témata školství a digitalizace státní správy. Z pohledu profesní odbornosti se pak
zaměřuji na bezpečnostní témata, zejména na vliv třetích států
na Evropskou unii, dezinformační kampaně atd.
Proč by měli dát Hlasu lidé šanci stejně jako ty?
Protože je to hnutí, které se jako jedno z mála nebojí obhajovat
i pozice, které nejsou většinově populární. Máme totiž jasnou
představu, co by pro budoucnost Česka bylo pozitivní, a to
dlouhodobě. Nejde nám o líbivé plány, které poslouží leda
tak pro vítězství ve volbách. Jde nám o dlouhodobé strategie
toho, jak v této zemi žít za několik let kvalitnější, bezpečnější a
bohatší život.
Co bys Hlasu přál do budoucna?
Aby k nám vstupovalo více a více mladých a nadějných lidí.
Protože v politice se rozhoduje o budoucnosti. Kdo jiný by v
diskuzi o budoucnosti měl mít hlavní slovo než ti, kdo tady
budou žít ještě dávno poté, co většina současných politických
představitelů odejde na zasloužený důchod?

Debata o Euru v Brně
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Středočeský kraj
Tomáš Cáp

Stal jsi se koordinátorem Hlasu pro Středočeský kraj.
Čeho bys v této pozici chtěl dosáhnout?
Byl bych moc rád, kdyby se mi podařilo ve Středočeském kraji
k Hlasu přivést další talentované lidi, kteří budou schopni v
komunálních a krajských zastupitelstvech, stejně jako časem na
celostátní úrovni, odvádět kvalitní práci založenou na hluboké
místní znalosti regionu a jeho potřeb, ale také úctě k právnímu
státu a demokratickým principům.
Jakými tématy se zabýváš v rámci Hlasu?

Jmenuji se Tomáš Cáp a jsem původem ze Slovenska. Většinu života jsem ale prožil v Praze a nyní je mým domovem
městečko Buštěhrad ve Středočeském kraji, kde žiji se svou
manželkou a čtyřletým synkem. Živí mě IT, kam jsem načas utekl od letectví, které je mou celoživotní vášní a k němuž se doufám ve vhodnou chvíli zase vrátím. Sloužil jsem
v českém vojenském letectvu jako řídící letového provozu a
jsem rovněž aktivním pilotem. Činný jsem rovněž v místní
dobrovolné hasičské jednotce, v jejíchž řadách se účastním
zásahů u požárů a jiných krizových situací, kdykoli nás je
potřeba.
Proč jsi se rozhodl pro hnutí Hlas?
Protože na české politické scéně nevidím jiný autenticky
liberální subjekt, který by byl schopen řešit zásadní témata
naší doby na základě relevantních dat a detailního vhledu do
problematiky, jak to vidím u některých osobností Hlasu, nikoli
zjitřených emocí a líbivých hesel pro tu či onu cílovou skupinu voličů. Do programu Hlasu akcentujícího školství, environmentální témata, ale i bezpečnost vkládám velké naděje. A
věřím, že osloví i kriticky uvažující voliče.

Vzhledem k mému zaměření je mi nejbližší především problematika ozbrojených sil a Integrovaného záchranného systému.
Rád bych přispíval rovněž do diskuze ohledně kybernetické
bezpečnosti.
Proč by měli dát Hlasu lidé šanci stejně jako ty?
Protože v Hlasu máme plno mladých lidí, kteří jsou ve svých
oborech kvalitními odborníky a mají velkou chuť věci veřejné
měnit k lepšímu. Máme odvahu řešit i nepříjemná témata, která
se nám stejně nevyhnou – například environmentální problémy či migrační politiku. A na rozdíl od některých jiných stran
víme, že je pošetilé se vymezovat vůči Evropské unii, protože
bychom se vymezovali sami proti sobě.
Co bys Hlasu přál do budoucna?
Aby úspěšně rostl, povědomí o něm se šířilo a stal se na
politické scéně silou, která nejenže dokáže prosazovat svůj program, ale přinese do politiky také svěží vítr v podobě lidskosti
a slušnosti – třeba jednou zase bude možné o politické kultuře
mluvit jako o něčem, co můžeme denně vidět v televizi a ne
jako o tom, co tu už roky chybí.

Hlas v krajích
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