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IDEALISTY NAJDETE NA KANDIDÁTCE KOALICE SPOLU PRO MORAVU
KRAJSKÉ VOLBY 2. A 3. ŘÍJNA 2020

Dne 29. srpna 2020 se v Brně 
konalo první Celostátní fórum 
Hnutí Idealisté. Předsedou byl 
zvolen Vojtěch Vašák, místo-
předsedkyní Andrea Suzovi-
čová. Fórum projednalo pří-
pravu podzimních krajských 

Milí přátelé,
dostává se k Vám první číslo IdeaListů, novin vydávaných Hnutím 

Idealisté. Během toho roku je založili občané, kteří nejsou spokojeni 
se současnou českou politikou a nabídkou stávajících stran. Chceme 
aktivně hájit demokracii a lidská práva, včetně práv lidí slabých a zne-
výhodněných, chceme se zasazovat o řešení palčivých otázek ovliv-
ňujících budoucnost naši a našich dětí – jakými jsou ekologie a sucho, 
sužující právě Jižní Moravu, školství a vzdělání, důsledky postupující 
digitalizace nebo sociální problémy (péče o seniory, handicapované 
aj.). Na rozdíl od většiny stran současné protibabišovské opozice si 
uvědomujeme, že uhájit demokracii před oligarchou je možné pouze 
tehdy, budou-li demokraté prosazovat sociálně citlivou a sociálně 
spravedlivou politiku. Naše místo jednoznačně vidíme v Evropské 
unii, i když mechanismy jejího fungování jistě potřebují v mnohém 
změny. Chceme se vzepřít dnes bohužel téměř všudypřítomné dema-
gogii, netoleranci, rasismu a útokům vůči nejrůznějším menšinám. 

Naše hnutí je mladé – a to nejen podle data vzniku. Angažuje se 
v něm řada vzdělaných a schopných lidí zejména mladšího věku, 
kteří mají chuť měnit věci v naší zemi k lepšímu, přestože povolání 
„politik“ se bohužel stává spíš nadávkou. Podporujeme kandidaturu 
paní Anny Šabatové do Senátu (volební obvod č. 60, Brno-město). 
V Plzeňském kraji má naši podporu Josef Bernard, bývalý hejtman, 
o němž jsme přesvědčeni, že by byl i výborným hejtmanem budou-
cím. Ve volbách do Zastupitelstva Jihomoravského kraje kandidu-
jeme v rámci koalice Spolu pro Moravu – s našimi partnery jsme se 
dohodli na programu, jenž akcentuje priority zmíněné výše. Rádi 
bychom Vám představili našeho lídra Jana Schneidera, člověka s bo-
hatou zkušeností nejen z komunální politiky, a také další kandidátky 
a kandidáty. Při volbách 2. a 3. října t. r. Vám přejeme šťastnou ruku.

Vaši Idealisté

a senátních voleb, hospodaření 
a strategii do budoucna. Defi-
nitivně schválilo také program 
hnutí, mezi jehož celostátní 
priority např. patří zvýšení po-
dílu výdajů na vzdělání na 5 % 
HDP, masivnější výstavba bytů 

z veřejných rozpočtů, sdílená 
rodičovská dovolená, zvyšování 
minimální a zaručené mzdy 
nebo nahrazování soukromých 
exekutorů státními (soudními). 
Další naší prioritou jsou eko-
logická témata. Nechceme jen 

prázdné řeči o boji s klimatic-
kou změnou, ale budeme usilo-
vat o konkrétní opatření, jakými 
je např. omezení palmového 
oleje nebo podpora vratných 
obalů.

PRVNÍ CELOSTÁTNÍ FÓRUM IDEALISTŮ

44
volební číslo

Nově zvolená Rada hnutí, zleva: Karnet, Nováková, Schneider, Suzovičová, Vašák
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Vzdělání je nepopiratelným 
předpokladem pro zdravý roz-
voj společnosti.  V souvislosti se 
vzděláváním jsou stále častěji 
skloňovanými pojmy kvalita 
a s ní spojené moderní přístupy. 
Vzdělávání, a to na všech úrov-
ních, je nejefektivnější nástroj 
pro boj s nezaměstnaností, 
s chudobou, se sociálním vy-
loučením. Pokud si člověk 
úspěšně osvojí základní kom-
petence, povede to v budoucnu 
k jeho konkurenceschopnosti 
a začlenění na trh práce a do 
společnosti. 

Chceme vzdělávání, které 
bude skutečně připravovat na 
život ve 21. století. S ohledem 
na aktuální epidemiologickou 
situaci čelí školství a vzdělá-
vání obecně velké výzvě, jak 
přizpůsobit výuku distančnímu 
režimu. V tomto ohledu se uka-
zuje opět jako neodkladný po-
žadavek užívat metody, které 
budou oproti mechanickému 

Sociální politiku vnímáme 
jako prioritní segment spo-
lečenského dění. Její pod-
statou je vzájemná pomoc 
a solidarita.

Spolu budeme pomáhat 
lidem, kteří mají život kompli-
kovanější než ostatní. Nestačí 
však velké fráze. Pomáhat 
budeme prostřednictvím kon-
krétních kroků:

PODPORA PEČUJÍCÍCH 
OSOB

Pečovat o blízkého člověka 
v jeho nejpřirozenějším soci-
álním prostředí – tedy doma 
– nesmí být pro pečující osoby 
společenský handicap. Pro-
střednictvím dotací pomáha-
jícím organizacím podpoříme 
pečující osoby – projekty 
zaměřené na vzdělávání, po-
moc, zvyšování kompetencí, 
svépomocné aktivity pečují-
cích apod. Důležitá je rovněž 

podpora odlehčovacích soci-
álních služeb – přechodné po-
byty, asistenční a pečovatelská 
služba. Budeme se  připravovat 
na budoucí situaci, kdy – po 
schválení novely příslušného 
zákona  – budou sociální služby 
přístupné také pro pečující.

DEINSTITUCIONALIZACE 
A LEPŠÍ FINANCOVÁNÍ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Je normální bydlet doma, 
nikoliv v ústavu. Zasadíme se 
o maximální deinstitucionali-
zaci a humanizaci sociálních 
služeb. Konkrétně podpoříme 
výstavbu a vznik malých za-
řízení pobytových sociálních 
služeb, které se budou svým 
charakterem více přibližovat 
rodinnému bydlení. Lidé, kteří 
nepotřebují intenzivní péči, 
mají mít možnost bydlet doma 
– s dostupnou asistenční či pe-
čovatelskou službou. Finanční 

investice do tohoto oboru se 
společnosti vyplatí. Na kraj-
ské úrovni zavedeme víceleté 
financování sociálních služeb, 
což napomůže jejich lepšímu 
plánování i fungování a přinese 
pracovníkům a zejména uživa-
telům služeb větší jistoty.

PROVÁZÁNÍ SOCIÁLNÍ A 
ZDRAVOTNÍ PÉČE

Podpoříme informovanost 
lékařů a zdravotnických pra-
covníků o následné sociální po-
moci. Jde o to, aby pacient byl 
v případě potřeby po ukončení 
akutní lékařské péče kvalifiko-
vaně nasměrován na adekvátní 
sociální služby. Stejně tak v pří-
padě propuštění pacienta do 
domácí péče musí proběhnout 
reálné zaškolení pečující osoby 
ze strany zdravotnického perso-
nálu (nikoliv jen administrativní 
jako dnes).

KRAJ BEZ BARIÉR
Zasadíme se o maximální 

bezbariérovost kraje v prostoru 
i veřejné dopravě. Kritérium 
bezbariérovosti bude klíčové 
při výstavbě či rekonstrukci 
dopravní infrastruktury, včetně 
návazných komunikací. Bu-
deme dbát o to, aby byly kolau-
dovány pouze takové stavby, 
které kritéria bezbariérovosti 
splňují i v reálu. To se týká 
také provozu nízkopodlažních 
autobusů a vlaků. Nezapome-
neme ani na přístupnost ve-
řejných budov a prostranství. 
Veřejný prostor i doprava musí 
být přístupná všem – tedy i li-
dem s horší schopností pohybu 
a orientace.

PhDr. Lukáš Karnet
předseda Jihomoravské krajské 

rady osob se zdravotním postižením

memorování informací rozvíjet 
samostatnost žáků a studentů. 
Mimo krizi je pak důležité zavá-
dět více participativní a koope-
rativní metody výuky a podpo-
rovat výraznější zaměření škol 
na poskytování přenositelných 
dovedností. Školy by kromě 
tradičního vzdělávání měly vy-
tvořit dětem a mladým lidem 
prostor pro dialog o  širších 
společenských tématech. Toho 
lze docílit podporou občan-
ského vzdělávání jako základu 
pro budoucí aktivní občanskou 
participaci. Vzdělávání společ-
nosti není pouze v rukou škol-
ských a univerzitních zařízení, 
ale i v rukou center pro rozví-
jení nejrůznějších profesních 
kompetencí, knihoven a dalších 
organizací poskytujících vzdělá-
vání.  Podporou této spolupráce 
zvýšíme kvalitu vzdělávání 
i v našem kraji.

 Ing. Andrea Suzovičová
místopředsedkyně Hnutí Idealisté

KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JAKO CELOSPOLEČENSKÝ  
CÍL 21. STOLETÍ SPOLU PRO MORAVU V GLOBÁLNÍM SVĚTĚ

SPOLU POMŮŽEME POTŘEBNÝM

zadavatel: SPOLU PRO MORAVU zpracovatel: IDEALISTÉ

I na Moravě jsme součástí 
globálního světa – spotřebo-
váváme dovezené potraviny, 
oblečení, elektroniku, ropu 
atd., a proto musíme nést také 
zodpovědnost za výrobu a do-
voz těchto produktů. Důsledky 
nadměrné spotřeby a bezo-
hledných výrobních praktik 
pociťujeme již dnes v podobě 
klimatické změny či zvýšené mi-
grace. S těmito změnami a ne-
vyzpytatelnými krizemi, jako 
byla letošní pandemie, se mu-
síme vypořádat zase společně. 
Protipandemická opatření v ze-
mích EU byla neharmonická, 
ale přišel jednotný Plán hospo-
dářské obnovy Unie, kdy Česká 
republika obdrží 20 miliard 
euro na revitalizaci ekonomiky. 
Z našeho členství v EU však pro-
fitujeme nepřetržitě už od na-
šeho vstupu v roce 2004, jelikož 
Česká republika je tzv. čistým 
příjemcem peněz. To znamená, 
že víc financí dostaneme, než 

kolik do společné pokladny EU 
zaplatíme. Za rok 2019 jsme zís-
kali 68,5 mld. Kč.

Ačkoli jsou mezinárodní 
a nadnárodní společenství 
v mnohém nedokonalá a kom-
plikovaná, mnohdy sebe-pa-
ralyzující a svižné a jednotné 
reakce na krizi nebo hledání 
konsensu se v nich zdá být nad-
lidský úkol, není možné jejich 
součástí nebýt. Držme krok 
se západními demokratickým 
společnostmi, pátrejme po 
pravdivých informacích a jejich 
zdrojích, nebojme se odlišnosti 
a buďme solidární a zodpo-
vědní i za hranice našeho státu.

Bc. Veronika Nováková
socioložka, expertka na lidská práva

Více našich komentářů najdete 
na www.idealistedokraje.cz
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KANDIDÁTI IDEALISTŮ

ING. ANDREA SUZOVIČOVÁ (*1987)
Andrea vystudovala obor Regionální rozvoj a mezinárodní vztahy 

na Mendelově univerzitě v Brně. Během studijní stáže v Evropské 
parlamentu, v jejímž rámci se věnovala především problematice udr-
žitelného životního prostředí, se začala aktivně zajímat o politiku. V 
roce 2015 spoluzakládala místní brněnskou organizaci spolku Idea-
listé.cz, v roce 2016 pak byla zvolena jeho místopředsedkyní. Od roku 
2015 pracuje na Masarykově univerzitě jako koordinátor pro kvalitu 
vzdělávání. Dostupné kvalitní vzdělávání, bydlení, zdravotní péči a 
rozumnou výstavbu v souladu s krajinou považuje za základní pilíře 
udržitelného celospolečenského rozvoje nejen města Brna.

VOJTĚCH VAŠÁK (*1997)
Vojta je předsedou Hnutí Idealisté, což z něj v jeho 22 letech dělá 

nejmladšího předsedu politického subjektu v zemi a zároveň nej-
mladšího kandidáta SPOLU pro Moravu.

Studuje politologii, mezinárodní vztahy a veřejnou správu na Ma-
sarykově univerzitě. Už od mládí je veřejně aktivní a snaží se popula-
rizovat politiku zejména mezi mladými lidmi. Založil iniciativu #Sto-
jímZaČT, která se věnuje obraně nezávislosti veřejnoprávních médií, 
je členem školské komise MČ Brno-střed a působí ve výboru spolku 
Otevřené Brno. Byl asistentem poslance, členem Akademického se-
nátu Právnické fakulty a nyní se angažuje mimo jiné v kampani Anny 
Šabatové do Senátu.

V kraji by se zasadil o větší dostupnost bydlení pro mladé, moder-
nizaci středního školství nebo sociálně spravedlivou ochranu život-
ního prostředí. Má rád bizáry a brněnské hospody (někdy se jedná 
o totéž...).

PHDR. LUKÁŠ KARNET (*1977)
Lukáš je absolvent oborů speciální pedagogika a politologie na 

Masarykově univerzitě. Od roku 2003 pracuje v sociálních službách. 
Od roku 2018 je radním městské části Brno-Vinohrady (předtím za-
stupitelem v Brně-Líšni). Je aktivní v Národní radě osob se zdravot-
ním postižením, je předsedou  Krajské rady Jihomoravského kraje. Je 
akreditovaným poradcem pro pozůstalé.  

V roce 2010 prodělal onkologické onemocnění (tento zážitek lite-
rárně zpracoval v knize „90 dnů ve stínu Žlutého kopce“).

V poslední době se angažuje také v pomoci pečujícím osobám (or-
ganizace Klára pomáhá z.s.). V rámci své pracovní činnosti přednáší 
seniorům v domovech i široké veřejnosti o různých - většinou histo-
rických - tématech.

Ve volném čase se věnuje fotografování. Jeho další velkou zálibou 
je městská doprava a vše, co souvisí s urbanismem.

BC. VERONIKA NOVÁKOVÁ, E.MA (*1992)
Veronika je socioložka, specializuje se na rovnost žen a mužů a na 

byznys a lidská práva. V rámci European Inter-University Centre ab-
solvovala v Itálii a ve Španělsku mezinárodní magisterský program 
Lidská práva a demokratizace (byla mezi deseti nejlepšími studenty/
kami). Veronika má pracovní zkušenosti z neziskového sektoru u nás 
i v zahraničí. Působila také u nadnárodní firmy v oddělení lidských 
zdrojů pro zahraniční pobočky, kde se mimo jiné věnovala diverzitě 
a genderové rovnosti na pracovišti. Na stáži u mise EU při OSN v Že-
nevě Veronika asistovala delegátům/kám EU při vyjednávání lidsko-
právních rezolucí, během 33. Univerzálního periodického přezkumu 
a 41. zasedání Rady pro lidská práva. Donedávna pak pracovala 
v berlínské organizaci zabývající se tématem rovného odměňování, 
kde shromažďovala odborné znalosti a osvědčené postupy v oblasti 
rovného odměňování z celého světa, analyzovala právní předpisy, 
data a statistické nástroje na měření rozdílů v platech a poskytovala 
poradenství v této oblasti jak firmám, tak veřejné správě. 

Nyní se soustřeďuje na sdílení nabytých zahraničních zkušeností 
v českém prostředí, zasazuje se o dodržování lidských práv, demokra-
tických hodnot a zavírání nůžek mezi muži a ženami a doufá v soli-
dární českou společnost, která se jinakosti a rozmanitosti nebojí, ale 
vidí v nich potenciál pro udržitelný rozvoj.

48

22

20

68

IDEALISTÉ NA KANDIDÁTCE SPOLU PRO MORAVU

zadavatel: SPOLU PRO MORAVU zpracovatel: IDEALISTÉ 3



LÍDR IDEALISTŮ JAN SCHNEIDER SE PŘEDSTAVUJE

KDO JSEM?
Komunální politik, sportovní funkcionář, dobrovolník, aktivní ob-

čan a zakládající člen Hnutí Idealisté. 
Narodil jsem se v roce 1978 v Brně, vyrůstal v Tišnově, vystudoval 

zde gymnázium a dodnes v tomto městě žiji. V letech 2008-2010 jsem 
vykonával funkci místostarosty města, do roku 2014 pak funkci sta-
rosty města. V letech 2015 a 2016 jsem působil na Ministerstvu škol-
ství, mládeže a tělovýchovy jako poradce pro sport, v roce 2016 jsem 
byl jmenován ředitelem odboru sportu MŠMT. V letech 2014-2018 
jsem byl poradcem předsedy vlády České republiky pro oblast sportu, 
komunální politiky, státní správy a samosprávy. Spoluzakládal jsem 
charitativní hudební festival Hudbou pro UNICEF. Jsem předsedou 
Asociace ligových klubů házené ČR, členem Rady Českého svazu 
házené a členem Pléna Českého olympijského výboru. Zabývám se, 
jako osoba samostatně výdělečně činná, poradenstvím ve sportu se 
zaměřením na koncepční dokumenty a dotace obcím a sportovním 
klubům. Vystudoval jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity 
v Brně, obor Veřejná správa. Jsem ženatý a mám dvě děti.

CO DĚLÁM VE VOLNÉM ČASE?
Mám rád sport (dnes už bohužel pouze rekreačně), především há-

zenou a to od velmi útlého věku. Rád cestuji (poznávám skrytá zá-
koutí naší republiky i země vzdálené), poslouchám hudbu (a organi-
zuji koncerty), sleduji filmy a dokumenty (především ty historické), 
s dětmi a manželkou se pouštíme na turistické výpravy a po dlouhých 
letech jsem oprášil jízdní kolo.

CO SI MYSLÍM?
Současná společnost zoufale potřebuje návrat k ideálům. Politické 

strany a politici se musí snažit změnit myšlení lidí k lepšímu, nikoliv 
neustále přemýšlet, jak se lidem pouze zalíbit. Politika nemůže být 
pouze ve znamení pragmatických kroků (většinou ústupků). V mo-
derní společnosti hodnotu člověka neurčuje to, kolik má peněz, ale 
to, co umí a co dokáže udělat pro ostatní. Prosazuji ideu veřejných 
služeb, které jsou kvalitní a široce dostupné, především ve školství, 
zdravotnictví, sociální sféře, hromadné dopravě nebo bydlení. Nedě-
lám mezi lidmi rozdíly. Každý má mít zaručena stejná práva a stejné 
příležitosti nezávisle na pohlaví, věku, sexuální orientaci nebo na 
tom, kde se narodil. 

CO CHCI V POLITICE PROSAZOVAT?
Ve své politické práci budu vždy prosazovat principy svobody, so-

lidarity, spravedlnosti, rovnoprávnosti, demokracie, humanismu, 
proevropského směřování, boje proti korupci a udržitelného rozvoje. 
Je potřeba si přiznat, že tradiční strany zklamaly. Z politiky se vytra-
til jakýkoliv obsah. Za premiéra máme člověka, který si myslí, že si 
může dovolit vše. Zprivatizovat média, svoji stranu, celou tuto zemi. 
Do důležitých státních funkcí jsou dnes jmenováni lidé nikoliv kvůli 
odbornosti, ale díky své loajalitě k premiérovi nebo prezidentovi. Jak 
premiér, tak prezident by nejraději všem demokratickým institucím 
přistřihli křídla. Chci proto bránit veřejnoprávní média, úřad ombuds-
mana, úřad nejvyššího státního zástupce nebo třeba Senát. Tedy ty, 
kteří nás obranou demokratického právního státu stále ještě hodno-
tově drží v Evropě, kam patříme. Místo opravdových problémů a vý-
zev řeší politici nesmysly. Opozice je nevýrazná a názorově roztříš-
těná. Nenabízí tak bohužel k vládnoucí koalici přílišnou alternativu. 

Politika ztratila ideje a vize. Hodnoty jako svoboda nebo solidarita 
jsou dnes brány jako prázdná slova. A to chci změnit. Nikdo to totiž 
za nás neudělá, musíme to udělat my. Žádní blaničtí rytíři nepřijedou. 
Jsme jimi totiž my sami.

PROČ SPOLU PRO MORAVU?
S našimi partnery jsme našli společné cíle, shodli jsme se na spo-

lečném programu, chceme společně pracovat pro kraj. Zdánlivá 
různorodost jednotlivých stran je v případě regionální politiky ob-
rovskou výhodou. Každý z partnerů poskytne to nejlepší co do know-
-how i personálního zázemí. Regionální politika nezná levici a pravici, 
nezná hodné ani zlé politiky. Regionální politika zná pouze společ-
nou práci pro region a pro jeho občany. Spojení TOP 09, Zelených, 
Idealistů, Moravského zemského hnutí, Liberální ekologické strany, 
s podporou dalších malých regionálních politických hnutí a inicia-
tiv nám umožňuje prosazovat to, co kraj nejvíce potřebuje. Nastavit 
účinná opatření v boji proti klimatickým změnám, především suchu, 
podpořit rozvoj systému vzdělávání a inovací, poskytnout občanům 
kvalitní veřejné služby zejména v sociální oblasti a ve zdravotnictví, 
zkvalitnit veřejnou hromadnou dopravu, lépe pečovat o kulturní dě-
dictví v kraji, pomáhat v činnosti neziskovým organizacím, podporo-
vat a rozvíjet kulturu a sport nebo třeba zlepšit poskytování služeb ze 
strany krajských veřejných institucí. A je toho samozřejmě víc. Vysly-
šeli jsme volání občanské společnosti a chceme na příkladu krajských 
voleb ukázat, že spolupracovat je možné. A důležité. Nechceme totiž 
již déle přihlížet roztříštěnosti politického spektra. Abychom mohli 
dosáhnout společných cílů, aby náš boj za lepší kraj měl smysl, je po-
třeba jít spolu. SPOLU pro Moravu.

zadavatel: SPOLU PRO MORAVU zpracovatel: IDEALISTÉ4


