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Opět v první linii. Péče o seniory je náročnější, 
večer mně musí zbýt síly na brexit

STRANA 2

STRANA 3

STRANA 4

Řešíme situaci 
živnostníků a bezpečné 
obnovení podnikání

Postavili jsme se 
za myslivce, střelce 
a rybáře

Útoky vlků jsou stále 
častější, jednáme 
s ministerstvem

Minulý rok mě naučil velké pokoře
Rok 2020 byl jedním slovem mimořádný, 
a protože radši hledám pozitiva než negativa, 
chtěl bych se soustředit spíše na to, co se po-
vedlo. Situace s koronavirem se od října zača-
la znovu zhoršovat, proto jsem se rozhodl po-
máhat v berounské nemocnici jako sanitář 
na covidovém oddělení následné péče. Byl 
jsem tam 3 týdny a sloužil dvanáctihodino-
vé směny. Po absolvování výcviku aktivních 
záloh jsem považoval za 
svoji povinnost zapojit 
se. Přes vánoční svátky i 
Silvestr jsem pak znovu 
pomáhal na infekčním 
oddělení v domově se-
niorů v Třebechovicích, 
kde přes všechna opatření bohužel onemoc-
něl téměř celý personál a více než polovina 
klientů.
Při tom všem samozřejmě bylo stále nutné 
věnovat se i parlamentní práci, která se neza-
stavila a musel jsem si směny proto plánovat 
vždy tak, abych se mohl zúčastnit jednání 
i dálkových hlasování. Díky tomu se podařilo 

hnout třeba se situací na Liberecku, kde byla 
protiprávně povolena další těžba v polském 
dole Turów sotva kilometr od českých hranic, 
kvůli čemuž 30 000 občanů trpí nedostat-
kem vody i zhoršením životního prostředí.
Pak se podařilo pomoci třeba s různými sbír-
kami - na lék pro vážně nemocnou maminku 
nebo při sbírání peněz na zvonohru. Obrov-
skou radost mám i z pokroku při obnovování 

železničního nádraží 
v Moldavě a celé trati 
do Německa.
Celkově bych chtěl ješ-
tě říct, že minulý rok byl 
dobrý i k tomu se na 
chvíli zastavit a zamyslet 

se nad tím, co je opravdu důležité. Člověk si 
uvědomil, že tu musí být předně pro své nej-
bližší, když ztratil jednoho ze svých spolužá-
ků. Doufám, že i Vy si z roku 2020 odnášíte 
hlavně to pozitivní a jste připraveni jít vstříc 
příležitostem, které nám nabídne rok 2021.

Tomáš Zdechovský

Vyslyšel prosbu o pomoc a opět nastoupil 
do první linie. Lidovecký europoslanec To-
máš Zdechovský oblékl ochranný oblek i štít 
a slouží jako sanitář na infekčním oddělení 
charitativního domova seniorů sv. Zdisla-
vy v Třebechovicích pod Orebem. V zařízení 
propukl covid-19, kterým se nakazili jak kli-
enti, tak personál. „Když 
mně zavolala známá z 
domova, že v něm nemá 
téměř kdo sloužit a pečo-
vat o nakažené, neváhal 
jsem. Zrušil jsem veškerý 
pracovní i soukromý pro-
gram. Služby mám rozepsané až do 5. led-
na,“ řekl Tomáš Zdechovský.
V krátké době odložil perfektně střižené 
šaty se sněhobíle zářivou košilí a nasoukal 
se do ochranného obleku, aby zdravotní-
kům přímo v první linii pomohl v boji proti 
covidu-19. Místopředseda KDU-ČSL Tomáš 

Zdechovský si práci ošetřovatele vyzkoušel 
už na podzim, kdy pomáhal v soukromé 
nemocnici v Berouně.
„Současná péče je úplně odlišná, než jakou 
jsem zažil v říjnu. Starost o seniory je fyzic-
ky náročnější. Řada klientů není schopna se 
pohybovat a někteří bohužel nekomunikují. 

Služba proto vyžaduje 
velkou dávku empatie. 
Ale sloužím rád, zvláš-
tě když je to zapotřebí. 
Nynější moje práce má 
obrovský smysl,“ kon-
statuje politik, když si na 

chvíli udělá přestávku. Vděčný je mu i perso-
nál, pro který sehnal ochranné vybavení.

... minulý rok byl dobrý i k tomu 
se na chvíli zastavit a zamyslet

se nad tím, co je opravdu důležité.
Člověk si uvědomil, že tu musí být 

předně pro své nejbližší ...

„Když mně zavolala známá 
z domova, že v něm nemá téměř 

kdo sloužit a pečovat o nakažené, 
neváhal jsem. Zrušil jsem veškerý 

pracovní i soukromý program.“

Tomáš Zdechovský v nemocnici i domově pro seniory vyko-
nával všechny práce sanitáře - tedy doplňování zdravotnic-
kého materiálu, hygienu klientů i třeba zprovoznění mobilu, 
aby senioři mohli zavolat svým blízkým.
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Vláda musí hledat cesty, jak živnostníkům 
opět umožnit podnikat
Pandemie tvrdě zasahuje do ekonomického 
vývoje v Česku. Podle Bisnode Corona Inde-
xu vzrostl počet ohrožených firem ke konci 
října meziročně o 26 % na bezmála 22 tisíc. 
Celkový počet přerušených živností mezi 
lednem až listopadem 2020 se přiblížil 90 
tisícům. Je pravděpodobné, že se letos ne-
zaměstnanost vyšvihne nad 5 %. Je proto 
nutné dát podnikatelům alespoň nějaké 
jistoty a hledat cesty k bezpečnému ob-
novení možnosti podnikání, kdy totální 
plošné uzávěry nejsou jedinou možností, jak 
zabránit šíření viru – což dokazují i zkušenos-
ti z Taiwanu, Jižní Korey nebo i Japonska.

K 14. prosinci úřady práce přijaly více než 
64 tisíc žádostí o poskytnutí různých pří-
spěvků pro podnikatele, kdy zaplacením 
21,6 mld. podpořily 884 tisíc zaměstnanců. 
Když pominu, že zajištění relativně využitel-
ných kompenzací byl velmi dlouhý proces, 
který jakž takž funguje až téměř po roce, 
pořád řešíme spíš jen následky a pod-
nikatelé nemají naprosto žádné jistoty,“ 
říká europoslanec Tomáš Zdechovský, který 
je místopředsedou evropského Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci.
Je jasné, že v aktuální situaci se predikce 
dělají obtížně, v Belgii, Německu a dalších 

zemích ale podnikatelé alespoň ví, s čím 
mají počítat, když se situace zlepší či zhorší. 
U nás převládají zmatky, nejistota a vše 
už je neúměrně dlouhé bez naděje na 
zlepšení. Prakticky vůbec se nehledají ces-
ty, jak uzávěrám zabránit, ač třeba výzkum 
profesora Šerého dokazuje, že obchody ne-
jsou rizikové. 
Apelovali jsme proto na vládu, aby na 
živnostníky více myslela a uvědomila si, 
že existují i jiné způsoby bránění šíření než 
jen uzavření provozu.

Moldavská dráha by měla získat 
dotaci 50 milionů
Meziresortní hodnotitelská komise doporu-
čila ministerstvu průmyslu a obchodu pod-
pořit 50 milionovou dotací opravu bývalé 
nádražní budovy v Moldavě. Je to výborná 
zpráva pro občany Krušnohoří z německé 
i české strany, protože se tím přiblíží obno-
vení tzv. Moldavské dráhy, která historicky 
spojovala Mostecko a Teplicko s významným 
saským městem Freiberg. Částka 50 milionů 
pokryje 95 % plánovaných výdajů.
„Je to skvělá zpráva nejen pro místní his-
torické nadšence a podnikatele, ale i pro 
celý region. Pokud se podaří Moldavu opět 
propojit po železnici s německou stranou, 
přinese opravené nádraží o to větší pracov-
ní možnosti, vyšší příjmy z turismu i celkové 
obnovení života v oblasti. Toto české roz-
hodnutí navíc dává saským úřadům signál, 

že česká strana dodržuje své sliby. Vzájemně 
se tak motivujeme k co nejrychlejšímu dota-
žení celého projektu,“ vyzdvihuje důležitost 
této zprávy europoslanec Tomáš Zdechov-
ský, který se společně s německým euro-
poslancem Petrem Jahrem dlouhodobě 
angažuje v jednáních s německou stranou, 
kde se hledají možnosti realizace dostavby 
chybějícího úseku na jejich straně hranice.
Přerušení přeshraničního provozu mělo 
za následek současnou nedostatečnou 
udržovanost turisticky atraktivní a tech-
nicky unikátní trati. Na německé straně 
chybí obnovit osm kilometrů železnice. 
Na české je nutné opravit mosty a tune-
ly, tak, aby trasa byla technicky v pořádku 
a splňovala aktuální normy pro přeshranič-
ní provoz. Europarlamentem 

prošlo zastropování 
zemědělských 
dotací, Agrofert 
může přijít o peníze
Zemědělské dotace v rámci evropské Spo-
lečné zemědělské politiky by na příště mohly 
být pro jednu fyzickou osobu zastropovány 
na 500 tisíc eur (13,6 milionu korun) v rámci 
přímých plateb zemědělcům a na jeden mi-
lion eur (40,8 milionu korun) v rámci dotací 
na investice. Vyplývá to z pozměňovacího 
návrhu Kontrolního výboru EP k reformě 
společné zemědělské politiky, který schválil 
Evropský parlament (EP).Moldavská dráha na české a Freiberská dráha na německé straně Krušných hor tvořily mezi lety 1885 až 1945 jeden celek.
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Evropská komise potvrdila, že Polsko po-
rušilo evropské právo, když jednostran-
ně prodloužilo těžbu v hnědouhelném 
dole Turów, který se nachází v bezpro-
střední blízkosti českých hranic. Česko má 
proto nyní volnou ruku v podání žaloby na 
Polsko u Evropského soudního dvora.
Rozhodnutí Evropské komise velmi uví-
tal europoslanec Tomáš Zdechovský 
(KDU-ČSL), který se ze své pozice dlouho-
době angažuje v pomoci občanům Libe-
recka, poslal na Komisi ve věci několik in-
terpelací a inicioval i dopis europoslanců 

Česko může kvůli těžbě v dole 
Turów žalovat Polsko 
u Evropského soudního dvora

předsedovi europarlamentu Sassolimu: 
„Pokračující intenzivní těžba jen kilometr 
od českých hranic prokazatelně velmi ne-
gativně ovlivňuje život minimálně 30 000 
českých občanů, kterým chybí pitná voda 
a je ohroženo jejich zdraví. Polská strana 
ale bohužel všechny námitky odmítala, při 
rozhodnutí o prodloužení těžby vůbec ne-
vzala české stanovisko v potaz a Česku tak 
ani nezbývá jiné řešení než soud. Jsem 
proto rád, že Komise potvrdila hlavní body 
české stížnosti a vláda má zelenou v podání 
žaloby.“

Zákaz prodeje přípravků 
z technického konopí je nesmysl
Volně dostupným léčebným přípravkům 
z technického konopí, které obsahují neha-
lucinogenní látku CBD, hrozí v Evropě zákaz 
prodeje. Evropská komise totiž chce CBD za-
řadit na seznam narkotik. Proti zcela nelogic-
kému a nevysvětlenému kroku, který by měl 
děsivé socioekonomické dopady už existuje 
petice a protestují i odborníci. Proti návrhu 
otevřeně vystupuje i europoslanec Tomáš 
Zdechovský, který jej označil za aktivismus 
agentury EFSA a Komisi ve věci interpeloval.
„Rozdíl mezi marihuanou jako drogou 
a technickým konopím bez halucinogen-
ních účinků se dá přirovnat k rozdílu mezi 
zdravou šťávou z hroznů a vinnou pálenkou. 
Návrh Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin (EFSA), kvůli němuž chce Komise 
zařadit mezi narkotika právě i CBD v tech-
nickém konopí, proto považuji za napros-

to nelogický aktivismus,“ kritizuje návrh 
Evropské komise europoslanec Tomáš 
Zdechovský, který se rozhodl interpelovat 
Komisi s otázkami ohledně možných dale-
kosáhlých dopadů takového opatření.
Nevidíme jediný rozumný důvod, proč záka-
zem používání přírodního extraktu z konopí 
zničit segment, který legálně zaměstnává 
150 000 – 300 000 lidí a jít tak i proti stanovis-
ku WHO, které doporučilo vyloučit konopné 
výrobky z jakékoli regulace. „Jsem přesvěd-
čený, že by se mělo spíše jít cestou i lega-
lizace marihuany pro lékařské účely, než 
zakazovat už volně dostupné konopné do-
plňky stravy, masti a oleje, o které je velký zá-
jem pro jejich účinnost a schopnost předejít 
nutnosti užívat syntetické komerční léky,“ 
shrnuje problematiku Zdechovský.

Europoslanci 
nezastavili možnost 
postihu za držení 
olověného střeliva 
a olůvek
Evropským parlamentem bohužel neprošla 
námitka (292:365) ohledně legislativy zaka-
zující i jen držení olověného střeliva a rybář-
ských olůvek v okruhu 100 metrů od mokřa-
dů, kterým je podle nové příliš expanzivní 
definice i jakákoliv dočasná vodní plocha 
vzniklá po dešti. Námitku pomohl k hlaso-
vání prosadit europoslanec Tomáš Zde-
chovský, protože prováděcí akt v dané 
podobě považuje za legislativní paskvil, 
který k lepší ochraně přírody nepomůže.
„Komise naprosto neúměrně rozšířila defi-
nici mokřadu a za trestné označila i jen dr-
žení olověného střeliva a rybářských olůvek 
3 hektary od jakékoliv, byť dočasné vodní 
plochy. Postižitelná tak bude i třeba pouhá 
cesta na podzemní střelnici za deštivého 
dne, což k lepší ochraně přírody vůbec ne-
pomůže,“ vysvětluje europoslanec Tomáš 
Zdechovský s tím, že: „EU vytvořila a dále 
posouvá legislativu, kdy se k běžnému 
olovu přistupuje jak k extrémně nebez-
pečnému radioaktivnímu odpadu, což 
absolutně nemá opodstatnění!“
Tím, že námitka na plénu neprošla, už nee-
xistuje žádný opravný prostředek, protože se 
v tomto případě nejedná o standardní legis-
lativu, ale o prováděcí právo EU. Během pár 
týdnů tak pouze Komise novelizuje přílohu 
nařízení REACH, které je přímo závazné i bez 
souhlasu národních parlamentů a imple-
mentace. Bude pouze existovat přechodné 
období 2 let. V přípravě už je kompletní zá-
kaz olověného střeliva a rybářských olůvek.
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Hradecko

Na projekt přemístění unikátní hradecké zvo-
nohry do Zvonice ve věži kostela kněze Am-
brože se už podařilo vybrat dalších více než 
500 000 Kč. Jedná se o zhruba šestinu z aktu-
álně potřebných minimálně 3 milionů Kč na 
nutné stavebně-montážní práce. Přispěl kraj, 
diecéze, různé nadace i dárci z řad veřejnosti.
Projekt zvonohry a s ním spojená úspěšná 
sbírka běží už od roku 2009. Z vybraných pe-
něz už bylo pokryto odlití a dodání všech 
plánovaných 50 zvonů a jejich srdcí a nyní 
zbývá zajistit samotné přemístění do věže 
kostela. Aktuálně se dokončují práce na sta-
vebním povolení, protože tam nebude jen 
samotná konstrukce zvonohry, ale i kabina 
pro zvonohráče.
„Je to opravdu skvělá zpráva, že se nám 
podařilo za čtyři měsíce od spuštění další 
fáze sbírky vybrat hned šestinu zamýšlené 
sumy, zvláště v této složité době. Pomohla 
medializace i různá jednání s krajem, diecézí 
a nadacemi. Navíc se opět potvrzuje, že skvě-
lým projektem dokážete nejen nadchnout, 
ale i spojit různé skupiny věřících i širokou 
veřejnost,“ komentuje úspěch europosla-
nec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který se 
rozhodl, ač sám katolík, pomoci se sháněním 
financí a stát se patronem realizace stavby.

Broumovsko

Vlk je v České republice chráněný a nesmí 
se střílet, na mnoha místech už ale ve vět-
ších počtech napadá domácí zvířata a lidé se 
proto oprávněně začínají bát. Nejhorší je si-
tuace na Broumovsku, odkud už téměř den-
ně přicházejí zprávy o usmrcení mnoha kusů 
ovcí a hříbat nebo o mizení telat. Se situací 
chce pomoci europoslanec Tomáš Zdechov-
ský, který vyzval k okamžité akci ministra ži-
votního prostředí Richarda Brabce.
Na Broumovsku se aktuálně střetávají dva 
světy, ten lidský a ochranářský, kdy je po-
třeba říct, že se nic nemá přehánět. Přílišná 
a zcela nekritická ochrana může ublížit 
stejně jako žádná. Vlk do české přírody 
rozhodně patří, je ale na místě spíše vytvořit 
komplexní management vlka, který by počí-
tal třeba i s certifikovanou regulací zcela kon-
krétních problematických jedinců, než jít jen 
cestou stále vyšších dotací na kompenzace či 
vysoké elektrické ploty, které ani nejde všu-
de z různých důvodů postavit, a i ty nejlepší 
omezují útoky jen o přibližně 85 %.

Mělnicko

Neratovice byly komunisty záměrně za-
loženy jako město bez kostela, což nyní 
chtějí změnit místní farníci a další nadšenci. 
V současné době už jsou pokládány základy 
k novému multifunkčnímu pastoračně-soci-
álnímu centru kardinála Berana. Děje se tak 
díky příspěvkům lidí, kteří během pouhých 
14 dní darovali chybějících 90 000 Kč po-
třebných k doplacení vodovodní přípojky.
„Mám opravdu velkou radost z toho, že se 
částku 90 000 Kč na vodu do kostela po-
dařilo získat během pouhých dvou týdnů, 
a to díky téměř 70 drobným dárcům, může 
se tak pokračovat ve stavbě,“ říká europo-
slanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), kte-
rý je společně s režisérem Jiřím Strachem 
patronem sbírky.
Celkově tak už je pozemek zasíťovaný, pro-
tože kromě vodovodní přípojky byla z dří-
vějších darů zajištěna i ta elektrická.

Broumovsko trpí útoky 
vlků, vyzvali jsme ministra 
Brabce k akci

Na pozemku pro nový 
kostel v Neratovicích 
už je voda i elektřina

Na hradeckou zvonohru se 
vybralo už neuvěřitelných 
půl milionu korun


