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ROK PO VSTUPU DO EVROPSKÉ UNIE
Evropský volební program KDU-ČSL prosazuji
v rámci nejsilnější parlamentní skupiny Evropské
lidové strany – Evropských demokratů. Priority naší
ELS-ED jsou efektivní cestou ke zlepšení hospodářské
i společenské situace v regionech i v ČR. Každé zlepšení doma je přínosem současně i pro Evropskou unii
jako celek. Velkou výhodou pro mou práci je to, že se mohu opírat při
jednáních v parlamentu také o zkušené komunální politiky, odborníky
z KDU-ČSL a další osobnosti.
Zuzana Roithová

PRAHA

I

MUDr. Marián Hošek, 54 let, ženatý, 7 dětí
Vzdělání: Lékařská fakulta UK v Bratislavě
Zaměstnání: náměstek ministra práce a sociálních věcí
Veřejné aktivity: zastupitel hl. m. Prahy, člen občanského sdružení Živá rodina,
předseda pražské KDU-ČSL

Zvyšovat kvalitu života

Evropská lidová strana:
Vysoká kvalita života seniorů, kteří reprezentují vzrůstající počet obyvatel, musí být
prioritní.

Na návštěvě Domu s pečovatelskou službou

vota stárnoucích spoluobčanů je totiž výraznou
prioritou Evropské unie i politiky ELS.
Jako otec velké rodiny mám zájem, aby se naše město stalo vstřícným k plnohodnotnému životu rodin. Proto hodlám podpořit zpříjemnění
života tam, kde rodiny tráví většinu času. Jsem
dlouhodobým členem finančního výboru města
a vím, že ekonomická stabilita je základem jeho
prosperity. Prostředky je ovšem třeba investovat nejen např. do velkých dopravních staveb, ale
také do zvyšování kvality života obyvatel.

PRAHA

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

Praha je moderní evropské velkoměsto a vstupem do Evropské unie se tento fakt jenom potvrdil. Počet jejích obyvatel vzrůstá, značné procento přitom tvoří senioři. Jako člen Zastupitelstva
hl. m. Prahy jsem přesvědčen, že zajištění důstojného života seniorů by měl magistrát věnovat
značnou pozornost. I ve funkci náměstka na MPSV
se starám o to, aby se rozvíjela a stabilizovala nabídka sociálních služeb nejen pro důchodce, ale
také pro rodiny s dětmi, občany s handicapy a další potřebné. Řadu služeb pro tyto skupiny obyvatel zajišťují neziskové organizace, které mohou čerpat finanční prostředky v řádu stamilionů korun
z Evropského sociálního fondu. Péče o kvalitu ži-

PRAHA

II
Rut Kolínská, 52 let, vdaná, 5 dětí
Vzdělání: Filozofická fakulta UK – etnografie a folkloristika
Zaměstnání: členka týmového vedení Sítě MC v ČR
Veřejné aktivity: zakládající členka Pražských matek, zakladatelka prvního
mateřského centra (MC) v ČR a Sítě MC, obdržela ocenění „Žena Evropy
2003“ za rozvoj občanské společnosti v ČR a zapojení Sítě MC v ČR do mezinárodních organizací

Evropa přátelská rodině

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

Obzor přátelského prostředí v rodině a v naší vlasti se nám nyní rozšířil do evropských rozměrů. Záleží na nás, jak ho využijeme.
Práce v mateřských centrech je postavena na
sousedské svépomoci, inspirovali jsme se od
německých přátel a od počátku vzniku center
u nás s nimi spolupracujeme, vyměňujeme si
zkušenosti a hledáme témata, která nás spojují. Sdružili jsme se do mezinárodní sítě a přidávají se další země. Přínos českých mateřských
center pro rozvoj občanské společnosti ocenila „Evropa“ ještě před vstupem do EU tím, že
jsem jako představitelka MC získala titul Žena
Evropy 2003.

Evropská lidová strana:
Je třeba zvážit potřebu podpory zvyšování porodnosti. Přistěhovalectví již není řešením
k zvládnutí důsledků demografických změn.

Evropská unie nemá jednotnou sociální politiku ani jednotnou politiku na podporu rodiny.
Společným cílem mezinárodní sítě mateřských
center je právě probudit u evropských politiků
zájem o rodinu. Tím, že jsme vstoupili do EU,
máme možnost se tohoto společného díla
účastnit. Nemusíme a ani nechceme čekat, až
za nás rozhodnou jiní. Věříme, že se nám krok
za krokem podaří splnit naše veliké přání: žít
v Evropě přátelské rodině.

Předávání ocenění Společnost přátelská rodině
– MC Empatie v Lysé nad Labem

Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc., 69 let, ženatý, 3 děti
Vzdělání: MFF Univerzity Karlovy, profesor filozofie
Zaměstnání: děkan Fakulty humanitních studií UK
Veřejné aktivity: Spolupracoval na ekumenickém překladu bible, přeložil řadu zejména filozofických knih a publikoval v mnoha časopisech. V sedmdesátých letech vedl různé bytové semináře, r. 1976 podepsal Chartu 77 a publikoval v samizdatu. Zabývá se hlavně fenomenologií, filozofickou antropologií,
dějinami náboženství a překládáním z různých jazyků.

Jak věděl už František Palacký, evropská
integrace je pro český národní stát existenční
otázkou. Zaručuje především bezpečnost a mír
v Evropě; pro nás občany je to ovšem také záruka vůči možným haváriím české politiky, zejména pokušení šovinismu, izolace apod. Už dosavadní zkušenost ukázala, že Evropa znamená
určitý právní, kulturní, civilizační a ekologický
standard, našimi vlastními silami zatím nedosažitelný, dále obranu před provinciální zatuchlostí a vyšší nároky na každého – a tedy podporu a další motivaci všech, kdo něco dovedou,
nebojí se a nekradou.
Konkurence a vyšší nároky ve vědě, kultuře,
vzdělávacích možnostech i v hospodářství mohou být nevýhodou pro ty, kteří se jich (oprávněně) bojí. Není jich ale tolik, protože většina
z nás na požadavek „integrace“, tj. mezinárodní spolupráce i konkurence už dávno narazila:
řemeslníci i podnikatelé, vědci i umělci, obchodníci i studenti, řidiči i turisté a tak dále. Mnozí
si nevedli špatně, i když měli podstatně horší
podmínky. Stejně se nemusí bát ani zemědělci,
kteří si to za dvanáct let vyzkoušeli prakticky bez
dotací. Dobře to vědí, a proto na spektakulární
„protestní akce“ moc nechodí.
Zejména v našem katolickém prostředí se
občas vyskytují obavy ze západního „liberalismu“,
např. v potratovém zákonodárství. To je ovšem
čistý omyl: žádná evropská země není tak ateis-

tická jako Česká republika a ani potraty tam
nejsou tak běžné jako u nás.
Nečlenství by mohlo přinést problematické
„výhody“ jen malým zájmovým skupinám, např.
určitým politikům, lobbistům a (velkým) čachrářům. A na první pohled i lidem spíše pohodlným
a bázlivým. Těch se ochotně ujímají tzv. „euroskeptici“ a Evropou je straší, protože si myslí, že
je jich většina. Sám mám o našich spoluobčanech lepší mínění: nemyslím si, že by se nám dařilo jen na našem malém písečku, protože víme,
že i v historii tomu bylo právě naopak.
Právě pro nás je důležité, aby fungování EU
bylo pevně upraveno ústavní smlouvou. Ta je
daleko důležitější pro menší státy, protože ty velké by se asi dokázaly prosadit i bez ní.

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

EU – záruka vůči haváriím
české politiky

PRAHA

III

PRAHA

IV
Mgr. Jan Cieslar, 27 let, svobodný
Vzdělání: Filozofická fakulta UK v Praze, obor historie a politologie
Zaměstnání: poradce na ministerstvu dopravy
Veřejné aktivity: spoluorganizátor úspěšné petiční akce proti zrušení Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí, pořadatel akcí připomínajících
oběti komunistického režimu, činnost ve skautském oddíle

Politika pro normální život!

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

Mým koníčkem byla vždy láska k přírodě a zájem o dějiny. Historii jsem nakonec spolu s politologií zvolil za obor mého vzdělání a odtud byl
již jen krok k aktivní účasti na ovlivňování veřejného dění. Dobře vím, že naše rozvíjející se
demokracie zde není sama od sebe a že spousta „samozřejmostí“ by zde nebyla bez mnohdy
značných obětí těch, kteří zde byli před námi.
Tyto myšlenky se ve svém volném čase snažím
šířit i mezi dospívající mladé lidi, jejichž hodnotový systém se teprve utváří. Nezřídka se tak děje i v kulisách naší překrásné přírody, kde se duše člověka stává vnímavější…

Beseda k výročí 25. února 1948

Těší mne, že dnešní studenti mají obrovskou
možnost vzdělávat se a sbírat zkušenosti v zemích
EU. Tento trend podporuje i Evropská lidová strana, k jejímž prioritám patří podpora mobility
a vzdělání. V jejích řadách působí řada mladých lidí, kteří se chtějí v době mnohdy oprávněného nezájmu vrstevníků o veřejné dění aktivně zapojit do
prosazování křesťansko-demokratické politiky.
Vždyť právě naše generace bude určovat směřování České republiky v příštích třiceti letech! Ne-

Evropská lidová strana:
Je třeba podněcovat občany k tomu, aby se
učili dva nebo více jazyků a aby alespoň půl
roku studovali v zahraničí. V raných stádiích
vzdělávání je také třeba učit žáky podnikavosti a sebedůvěře.

myslím si, že by mládí samo o sobě mělo být kvalifikací či vstupenkou do politiky. Rozhodují i zkušenosti, kterých mají naši starší kolegové zákonitě více. Ti ale na druhou stranou mnohdy nedokáží
pochopit názory a představy mladé generace a nedokáží s ní navázat patřičný kontakt. Jak jsem již
řekl, samotné mládí není dostatečnou kvalifikací.
Rozhodně by však nemělo být diskvalifikací...
Naším cílem je nabídnout mladé generaci dostatek kvalitních informací a pozitivních řešení
tak, aby se sama odpovědně rozhodla a naplnění vlastní svobody spojila s křesťanskou demokracií, která je v celoevropském měřítku zastupována právě Evropskou lidovou stranou.
Nejen mladí by totiž měli vědět, že křesťanští demokraté nejsou lidmi z jiného světa a že hodnoty, které prosazují, jsou vlastně přirozené
a normální v celé Evropě.

Při návštěvě v Bruselu

PhDr. Zuzana Jelenová, 43 let, vdaná, 2 děti
Zaměstnání: redaktorka, mediální poradkyně
Vzdělání: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Veřejné aktivity: předsedkyně Sdružení na pomoc dětem s handicapy
– Motýlek, zastupitelka MČ Praha 14, místopředsedkyně pražské KDU-ČSL

PRAHA

V

Evropská lidová strana:
Evropská unie věnuje velkou pozornost integraci lidí vyloučených ze společnosti. Za tímto
účelem uvolňuje značné množství finančních
prostředků, z nichž může prostřednictvím strukturálních fondů čerpat i Česká republika. Jsem
ráda, že tento proces podporuje i Evropská lidová strana.
Pracovní jednání se Zuzanou Roithovou

Začleňování znevýhodněných skupin do většinové společnosti má totiž v naší zemi ještě své
rezervy. Příkladem je nelehká situace lidí s postižením. Řada z nich musí žít v ústavu, ačkoliv
evropský trend je jiný. V ústavních zařízeních je
umístěno také zbytečně mnoho dětí s handicapy, jejichž osud je zvlášť smutný.
Proč jsou nuceny vyrůstat v tak nepřirozeném
prostředí, odloučeny od svých blízkých?
Někteří rodiče volí ústav i proto, že rodiny pečující o handicapované dítě se u nás potýkají
s různými potížemi, zejména se společenskou
izolací, nedostatkem potřebných služeb a často
také s chudobou.

Je nutno klást zvláštní důraz na boj s vyloučením ze společnosti, které postihuje v současné době stále více lidí, ženy, mládež,
menšiny.

S cílem podpořit tyto rodiny jsme před několika lety založili Sdružení na pomoc dětem
s handicapy. Tato nezisková organizace, jejíž
jsem předsedkyní, nyní na pražském sídlišti Černý Most provozuje Komunitní centrum Motýlek,
kde rodiny s handicapovanými dětmi nacházejí
všestrannou pomoc. V tomto centru jsme otevřeli i nízkoprahový klub pro děti ze sociálně slabých rodin.
V Motýlku se všichni učí vzájemnému respektu, porozumění a toleranci. V tomto novém
společenství se zcela přirozeně odstraňují bariéry mezi světem zdravých a světem handicapovaných, jak je to v Evropě obvyklé.

Na zahradní slavnosti v Motýlku

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

Cesta k porozumění a toleranci

PRAHA

VI
PhDr. Daniela Rázková, 43 let, 3 děti
Vzdělání: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Zaměstnání: pracovnice ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Veřejné aktivity: zastupitelka městské části Prahy 12, zakladatelka Modřanských novin a ekonomického měsíčníku Konkurz a konjunktura, místopředsedkyně pražské KDU-ČSL a místopředsedkyně Sdružení žen KDU-ČSL

Více šancí ženám
Politika je zatím v České republice převážně
mužská záležitost. Přitom na utváření i reprezentování politického názoru by se měli muži
i ženy podílet stejnou měrou. Právě tak jako na
výchově dětí či provozu domácnosti, což prospívá rodině jako celku.

Trénink týmové práce pořádaný Open Society
Fund v Církevní mateřské školce Studánka, kterou D. Rázková spoluzakládala na počátku 90. let

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

Z rodinného alba

Evropská lidová strana věnuje ve svém programu velkou péči tématům, která oslovují ženy. Je si přitom vědoma nutnosti rozbourat některé přežívající stereotypy. Řešení problémů
a zájmů žen je klíčem k odvrácení krize rodiny.
Také Česká republika se vydala na dlouhou cestu, která by měla přinést plnou rovnost mužů
a žen. Pomáhá jí k tomu harmonizace s právem
Evropské unie.
Je nutné ženám otevřít větší životní perspektivy a přitom se zasadit o to, aby se nevytratily
tradiční rodinné hodnoty. Postavení žen – ma-

minek v české společnosti není doceněno. Cestu pro skloubení péče o rodinu a působení ve
veřejné sféře vidím v pozvolné reformě zákonů
a státní politiky. V době populační stagnace by
mohlo například dostat šanci pozitivní ekonomické opatření, kdy by stát poskytoval matkám
finanční zabezpečení srovnatelné s platem v zaměstnání. Znamená to po vzoru Francie akceptovat i mateřství jako profesi.

Evropská lidová strana:
Je třeba soustavně podporovat rovné příležitosti pro ženy a vyloučení všech typů diskriminace. Je nevyhnutelné přijmout konkrétní
opatření, jako např. zlepšit dostupnost zařízení péče o děti, zvýšit podporu matek a snížit jejich příspěvky na sociální zabezpečení,
aby byl jejich profesionální život v rovnováze
s rodinným životem.

MUDr. Vladimír Říha, 56 let, ženatý, 3 děti
Vzdělání: Fakulta dětského lékařství UK v Praze
Zaměstnání: poslanec Parlamentu ČR, člen výboru pro sociální politiku
a zdravotnictví, předseda podvýboru pro koncepci zdravotnictví, lékovou politiku, úhradu zdravotní péče a pro zdravotnickou informatiku, člen ústavněprávního výboru
Veřejné aktivity: předseda Správní rady Nadace Domova svaté Rodiny, člen
Správní rady Olivovy dětské léčebny, o.p.s., a Open University v ČR, o.p.s.,
člen Dozorčí rady Všeobecné fakultní nemocnice a IKEM – nehonorované
funkce

PRAHA

VII

Evropská lidová strana:
Veškerá evropská politika musí být založena
na úctě k životu od okamžiku početí do přirozené smrti. Právo na život je základním právem
každého lidského jedince, kterému nemůže být
žádné jiné právo nadřazeno.
Je třeba prosazovat zákaz použití evropských
prostředků na financování vědeckého výzkumu,
který porušuje lidskou důstojnost (např. při nakládání s lidskými zárodky), a zabezpečit, aby legislativní úprava otázek týkajících se lidské důstojnosti a úcty k životu zůstala v největším
možném rozsahu v pravomoci členských států.
Já sám dnes považuji za obzvláště aktuální
otázky lékařské etiky (např. eutanázie, která
v souvislosti s narůstajícími generačními prob-

Náš klub nesouhlasí s názorem, že v lékařství
jsou nové technologie a biotechnologie spojovány především s příležitostmi, zatímco
v zemědělství jsou spojovány především s riziky. Klub ELS-ED je spíše přesvědčen, že
v obou oblastech existují velké příležitosti,
kterých by se mělo využívat, ale také značná
rizika, která je nutno snížit pomocí odpovídající legislativy. Co se týká etických limitů
lidské genetiky, pak je postoj klubu založen
na rozhodnutí kongresu ELS „Unie hodnot“,
zejména na odkazu týkajícím se respektování důstojnosti lidské osobnosti.

lémy může být nástrojem dehumanizace, klonování apod.), etiky médií a tolerance v mezináboženském a mezikulturním dialogu a etické
aspekty mezinárodního obchodu.

S předsedou sněmovny Lubomírem Zaorálkem
na návštěvě české a slovenské
vojenské jednotky v Kosovu

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

Zdraví a politika v EU

PRAHA

VIII
Doc. JUDr. Pavel Svoboda, D.E.A., 42 let, svobodný
Vzdělání: Právnická fakulta UK, Akademie evropského práva – Florencie,
Akademie mezinárodního práva – Haag
Zaměstnání: náměstek ministra zahraničních věcí
Veřejné aktivity: člen České advokátní komory, člen KDU-ČSL, člen Společnosti pro duchovní hudbu

Evropská lidová strana:
Inspirace z EU pro kraje

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

Přijetí právní normy EU je podmíněno tím, že je
efektivnější ji přijmout na úrovni celoevropské než
na úrovni členských států (tzv. princip subsidiarity). Skutečně demokratické státy, kde „lid je zdrojem veškeré státní moci“ (čl. 2 české Ústavy), pak
tento přístup používají i vnitrostátně – přenášejí
co nejvíce pravomocí níže, na kraje a obce, ale i na
nevládní organizace, např. stavovské komory.
Všem formám decentralizace bychom měli věnovat velkou pozornost. Členské státy EU podle návrhu tzv. ústavní smlouvy se mohou soudně domáhat neplatnosti normy EU, která subsidiaritu
porušuje. Neměly by české kraje a obce mít obdobné právo vnitrostátně?
Náš vstup do EU bychom měli hodnotit nejen
tím, kolik jsme dostali z evropských fondů, ale

Místní orgány mohou nejlépe určit, co je
v kontextu daného regionu nutné a uskutečnitelné.

i možností snáze se poučit u jiných členských států. Pokud jde o decentralizaci, i zde platí, že „jde
o peníze až na prvním místě“: přenesené pravomoci z centra jsou na nic, nejsou-li přeneseny i finanční zdroje. Např. v Dánsku vybrané daně nejdou jako celek do ústředního rozpočtu, ale hned
v obci, kde byly vybrány, se rozdělí předem stanoveným způsobem mezi obec (22% z příjmu),
kraj (11% z příjmu) a stát (5,5–15% podle výše
příjmu). Má to řadu výhod: občané ochotněji platí daně svým obcím, obce nečekají, až jim bude
milostivě posláno shora, ústřední státní aparát je
podstatně štíhlejší a vstřícnější.

Náměstek Pavel Svoboda předává humanitární pomoc ministru zdravotnictví Srí Lanky

