
Vzhůru do druhé lidovecké stovky – s rozhodností, odvahou i otevřeností 

 

V lednu 2019 uplyne 100 let od vzniku Československé strany lidové. Politik dobré vůle Mons. Jan 

Šrámek stavěl na křesťanských základech, zvláště v letech ohrožení a nacistické totality se osvědčil jako 

obhájce demokracie, kterou považoval za nejprospěšnější pro český stát. V listopadu příštího roku si 

připomeneme 20 let od přechodu Josefa Luxe do věčnosti. Byl osobností, která jasně a bez jakýchkoli 

postranních úmyslů nesla poselství o tom, že poctivá politika je postavena na hodnotách. A na konci 

března zakončí svoje více jak osmileté působení v čele KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Nejdéle sloužící 

lidovecký předseda po roce 1989, který stranu na hraně propasti dokázal resuscitovat, dát jí nový 

impuls a dovézt zpět do Poslanecké sněmovny, za což mu patří velké díky. Křesťanskodemokratická 

politika jako důležitý pilíř našeho politického systému tak zůstala zachována. S respektem k dalším 

osobnostem v naší historii je na co navazovat a zároveň je velkou odpovědností pokračovat s novou 

dynamikou jak směrem do strany samotné, tak i navenek. Jedině stabilizovaná KDU-ČSL, postavená na 

zkušenosti těch, kteří lidoveckou politiku trpělivě budovali a budují na všech úrovních, ale s výrazným 

zapojením nové mladé generace (zvláště dnes již zkušených komunálních politiků), bude prospěšná 

pro naše obce, města, kraje i celou zemi. 

 

O co nám musí jít na prvním místě? Být si vědomi základů, na kterých stojíme. Dům je třeba budovat 

na skále. Chceme se podílet na správě země, usilovat o demokratickou, svobodnou a sociálně 

soudržnou společnost zachovávající ty nejlepší evropské tradice židovsko-křesťanské civilizace. Jsme 

stranou konzervativní, středopravicovou se silným sociálním akcentem. V politických řešeních dbáme 

na lidskou důstojnost, osobní zodpovědnost, šetrnost, hospodárnost, subsidiaritu a svobodu, zároveň 

však solidaritu (mladí se starými, zdraví s nemocnými, bohatí s chudými). Vzpomeňme si na sociální 

trampolínu, základní princip sociálně tržního hospodářství. 

 

Máme velkou zodpovědnost. Bez nás by byla země ochuzena. Buďme s pokorou zdravě sebevědomí, 

překonávejme některé vzájemné animozity, přicházejme s novými tématy. Nepodílejme se na 

rozdělování společnosti. Buďme srozumitelní, předvídatelní, pevní v principech, ale ochotní hledat 

vzájemný konsensus.  

 

Máme před sebou volební sjezd, sejdeme se jako lidovci od místních organizací přes okresní až po 

krajské konference. Velmi prosím, pečlivě zvažujme, komu dáme důvěru a odpovědnost na všech 

úrovních. Oprostěme se od pouhé zásluhovosti, podpořme osobnosti, které mají vizi, elán, jsou 

pracovití a ochotní plně se nasadit nejen pro KDU-ČSL, ale naši zemi. Na nich musíme stavět, jim 

musíme jako KDU-ČSL poskytnout maximální podporu, servis a možnost ovlivňovat směřování KDU-

ČSL. Nejsme v tom sami. S touto výzvou si v osobě Sebastiana Kurze poradili rakouští lidovci a před 

stejnou výzvou stojí i bratrská CDU. Naše budoucnost by měla být v jistém smyslu v rozkročenosti, o 

které hovořil již Josef Lux. Nesmíme budovat lidovecké ghetto. Naopak naše cesta je ve spolupráci s 

těmi osobnostmi, které se ztotožňují s naším směřováním a hodnotovým základem. Buďme v tom již 

nyní aktivní.  

 

Nehovořme o deseti prioritách. Priorita má být jedna a přitom to může být mozaika tvořící jeden obraz. 

Jsem přesvědčen, že tímto programovým pilířem KDU-ČSL má být RODINA, která skrze své poslání 

zasahuje do všech oblastí lidské činnosti a je naší budoucností. Zároveň to musí být rodina žijící ve 

zdravě hrdé České republice, která je ale součástí EVROPY. Není pro nás jiné cesty. Nebojme se být 

kritičtí, ale zřetelně proevropští. Toto vše a mnoho dalšího vnímám jako výzvy a vize pro nové vedení 

KDU-ČSL.  



S pokorou, ale plným nasazením a  vědomím spoluodpovědností za KDU-ČSL nabízím své síly. Jsem 

připraven pokračovat v naší poctivé a slušné politice. Jsem připraven hájit hodnoty právního státu a 

budovat politickou kulturu. Na základě podpory jak mé MO Heřmanův Městec, tak OV v Chrudimi a KV 

Pardubického kraje jsem připraven kandidovat na předsedu KDU-ČSL. Budu rád, když získám i podporu 

Vaši. 

 

Ukažme společně, že KLIDNÁ SÍLA není minulostí, ale budoucností. Je cestou, jak proměňovat svět 

k lepšímu. Jsem připraven na tom pracovat, ale musí jít o náš společný cíl, o naše společné nasazení od 

nejmenších obcí a měst až po Charitas a Parlament. Vím, že to s Boží pomocí dokážeme! 

 

Váš  

Marek Výborný, poslanec PS PČR, kandidát na předsedu KDU-ČSL 


