K REFORMĚ ZDRAVOTNICTVÍ
Několik poznámek

Reforma zdravotnictví byla zahájena zavedením poplatků za vyšetření, za předepsané léky, za návštěvu pohotovostních služeb a za pobyt v lůžkových zařízeních. Účelem těchto opatření je údajně nutnost omezit zneužívání zdravotnických služeb, jejichž využívání má být tímto způsobem regulováno.
Za dostatečně odůvodněné považuji poplatky
za pobyt v lůžkových zdravotnických zaříZ OBSAHU:
zeních, neboť nelze zcela obhájit představu, že
nezbytnou součástí léčebné péče je i poskyK poplatkům u lékaře
tování celodenní stravy a ložního prádla, jeho
Ubývající zeleň
výměna a praní, vytápění, osvětlení a úklid ne(nejen) ve Vršovicích
mocničních pokojů i dalších společných místRozhovor se
ností a příslušenství. Poplatek 60 Kč za jeden
Zuzanou Roithovou
den pobytu nepokládám proto za nadměrný,
poněvadž při pobytu doma nejsou výdaje paciPortrét:
enta zpravidla nižší.
Miloslav Müller ml.
Zavedení poplatků za účelem regulace zbyCírkev a veřejný život
tečného využívání pohotovostních služeb může
v souvislostech
být rovněž smysluplné, jako problematická se
očima P. Jana Balíka
však jeví jejich výše: 90 Kč pro lidi s nadO papežově
průměrnými příjmy zajisté není mnoho, ale nenovoročním poselství
platí to pro osoby s nízkými a nejnižšími příjmy
Co je to rodinný veletrh?
– ty může takový poplatek odradit od návštěvy
pohotovosti i v případech, kdy by to bylo na
Konference
místě, takže budou raději čekat na normální
o sociální spravedlnosti
ordinační dobu a začnou se léčit později, než by
Festival MENE TEKEL
bylo žádoucí.
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Ze života Prahy 10

Za diskutabilní pokládám též poplatek 30 Kč za běžné vyšetření a za každý
předepsaný lék, a to z podobných důvodů. Lidé mají přece různou povahu: zatímco někteří (např. hypochondři) přicházejí k lékaři s kdejakou maličkostí, jiní
lékařské vyšetření odkládají tak dlouho, dokud to jde. Lze očekávat, že při zpoplatnění těchto vyšetření se bude počet takových nemocných zvyšovat, a že
proto bude přicházet více pacientů s pokročilejšími stadii chorob, která jsou již
obtížněji léčitelná a jejichž léčení pak bývá také nákladnější.
Někteří odborníci uvádějí, že zvyšování celkových nákladů ve zdravotnictví
způsobují hlavně stále dražší nové léky, jimiž jsou nahrazovány léky dosavadní,
k čemuž dochází často bez dostatečného důvodu. Zavedení jednotného poplatku
za každý druh léku není pochopitelně řešením tohoto problému: proto by měla
být navržena, projednána a uzákoněna jiná účinná opatření, která by omezila
používání zbytečně nákladných léků, pokud nejsou nezbytně indikovány.
MUDr. Jiří Halama,
člen obvodního výboru

Psi, Trávníky, Asfalt
Písnička nejen vršovická
Proč vidíme tak často trávníky poničené vyjetými kolejemi od pneumatik? Na
odpověď jsem přišel, když jsem viděl vozidla na odsávání psích exkrementů, jak se
projížděla v parčíku na trávníku rozbředlém po dešti. Všiml jsem si také, že tato
vozidla často ničí trávník při okrajích cest – tam, kde se kříží cesty, u odboček a jinde. Motorizovaný způsob úklidu je zjevně drahý, velmi hlučný a nepraktický, zvláště
tehdy, pokud vzniká další nepořádek. Nestačily by snad na „psí hovínka“ lidské ruce,
koště, lopatka a nádoba na odpad?
Nešetrný úklid travnatých ploch bývá bohužel jen počátkem. Média a hygienici
poukazují na silně prašné prostředí v našem městě: plyne z toho dost velké
nebezpečí pro naše zdraví. Přitom trávníky prach přirozeně a účinně filtrují. Z kolejí
se stávají cestičky, z cestiček nelegální, ale tolerované cesty, které se dále rozšiřují.
Nakonec se vše zadláždí nebo vznikne souvislá asfaltová plocha. Průběh to má vždy
pozvolný. Jen u kostela sv. Václava vzniklo za posledních 35 let více takových cest.
Tam, kde byly stromy a tráva, je dnes jen dlažba nebo asfalt a samozřejmě
parkování pro auta. Nejsem ten, kdo by chtěl vyhánět motoristy z města. Jen si
myslím, že k pohodlí ve městě patří nejen auta, ale také upravené parky, fontánky,
nerozdupaná tráva a zdravé stromy.
Miroslav Miler,
člen obvodního výboru

Na stránkách Hlasu pro Prahu 10 se chceme i dále věnovat všemu důležitému,
co se týká občanů Prahy 10. Na naši adresu můžete psát svoje podněty.

Rozhovor

E-MAILOVÁNÍ
se Zuzanou Roithovou
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bami, odstraňování bariér uvnitř EU
(např. velké dotace na jednom místě,
žádná podpora jinde). Pokud jste na
cestě v zahraničí, můžete ocenit, že už
neplatíte tak vysoké částky za roaming.
Zajímá se Evropa o svět kolem?
Stále více slyšíme o Číně. A jinde jako
by se zase vracely „staré levicové časy“...

Paní poslankyně, čím se v Bruselu
a Štrasburku v Evropském parlamentu
vlastně zabýváte?

Na evropské úrovni se přijímají rozhodnutí, která ovlivňují náš každodenní
život i chování okolního světa. Pracuji
ve výboru pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitele. Zabývám se tedy starostmi těch, kdo vyrábějí, i těch, kdo nakupují. Obě skupiny potřebují určitou podporu a mezi oběma by měl být pokud
možno soulad.
Buďte prosím ještě konkrétnější.

Třeba maminky by mohla zajímat dostupnost zdravé dětské obuvi nebo označování potravin a přídatných látek do
nich. V dnešním světě je třeba mít co nejkvalitnější informace o všem, co je důležité. Další věcí je narovnání podmínek
při podnikání a obchodování. Moderní
společnosti se sobě stále více podobají,
ale často se na hony liší v podmínkách,
které u nich panují. Zmíním zde např.
zavedení volného trhu s poštovními služ-

Čína je mnohostranný problém a zároveň země s obrovským potenciálem. Bohužel nás zaměstnává její nekalá soutěž:
čínští výrobci přicházejí na naše trhy
s neskutečně nízkými cenami. V mnoha
oblastech se setkáváme s krádežemi duševního vlastnictví. Křesťanské demokraty také trápí nedodržování lidských
práv (na Kubě, v Číně) a pohrdání demokracií (v Barmě nebo v Chávezově
Venezuele). Chudobu v tzv. třetím světě
nepovažujeme jenom za lokální problém
a snažíme se pro tyto země hledat co
nejúčinnější způsoby podpory.
Byla jste lékařka a manažerka.
Co tato Vaše „stará láska“?

Zdravotnictví se hodně proměňuje. Stále
častěji řešíme citlivé otázky bioetiky.
Prakticky se snažíme bránit padělání
léčiv a chceme vylepšovat systémy zdravotního pojištění. V tomto směru jsem
tedy nic neopustila. Ke svým kořenům
se pořád vracím.
MUDr. Zuzana Roithová MBA
(*1953), v letech 1990–1997 ředitelka Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, v roce 1998 ministryně zdravotnictví ve vládě
Josefa Tošovského. Na podzim 1998 zvolena do Senátu Parlamentu ČR za Prahu 10.
Od roku 2004 poslankyně Evropského
parlamentu za KDU-ČSL (ve frakci Evropské lidové strany a Evropských demokratů).
Další informace: www.roithova.cz,
www.youtube.com/roithova (videoblog),
roithova.blog.idnes.cz (články).

4 Hlas pro Prahu 10

Portrét

Portrét

dičním hodnotám a snah o hospodářskou prosperitu se silným sociálním cítěním.

Jakému problému ve společnosti,
ve svém městě či okolí bychom se
podle Vás měli přednostně věnovat?

Miloslav Müller

ml.

Lidé mají k politice různý vztah:
jsou znechucení, lhostejní, opatrně
se zajímají a někdy i silně angažují.
Co přivedlo Vás do politické strany?
Odpovím zdánlivě paradoxně: Protože
se nám narodil syn. Být otcem znamená
dát dítěti život, setrvávat v jeho blízkosti
a starat se o to, aby měl vše potřebné –
a já jsem vděčný za každou společnou
chvíli. Avšak odpovědnost nekončí u dveří bytu. Dítě bude vyrůstat do světa,
který nemá předem určenou podobu, ale
vytváří se naší aktivitou – ačkoli naše
síly jsou strašně omezené. Připomínám
si slova Martina Luthera Kinga: „Svět
nebude souzen pro zločiny zlých, ale za
hrozivé mlčení těch dobrých.“ Nevím,
jestli jsem opravdu dobrý, ale snažím se
o to, a chci tudíž přijmout i spoluodpovědnost za svět kolem sebe. S druhými
se jistě můžu stýkat i v rámci skautu
nebo farnosti, ale to jsou ohraničená
prostředí. Oproti tomu politická strana
operuje ve veřejném prostoru. Hledal
jsem stranu, jejichž východiska by mi
byla blízká, a vyšla mi KDU-ČSL. Vyhovuje mi její středovost: spojení úcty k tra-

Základním obsahem politiky je podle mě
politika komunální. Platí také, že trvale
má možnost mluvit do vrcholné politiky
pouze ta strana, která si důvěru vybuduje nasazením na komunální úrovni. Politici například často investují nemalé prostředky do nových projektů – „pomníčků“, aby bylo vidět, že vytvořili něco
nového. Vzhledem k prudkému rozvoji
Vršovic před 100 lety ale existuje řada
věcí (např. vodovodní systém), které
jsou značně zchátralé, i když zatím jakžtakž fungují. Moudrý politik dá přednost
obnově těchto zásadních systémů před
navenek líbivými projekty. Musíme o tom
přesvědčit i naše spoluobčany. Druhou
palčivou oblastí je lidská samota. Pro mě
je naprostým základem, že jsem zapojen do funkční, laskavé rodiny, okruhu
kvalitních přátel a velmi přátelského farního prostředí. Jsou ale lidé, kteří takové
štěstí nemají. Obec by měla pomáhat
jejich samotu rozbíjet, protože to je podle mého názoru nejúčinnější forma prevence sociálně-patologických jevů. Něco
může dělat obec sama, opřít se však
může o nejrůznější občanské iniciativy,
které by měla podporovat.

Jaká oblast veřejného života je Vám
nejbližší a vidíte v ní nějaký cíl,
jehož bychom měli dosáhnout?
Blíže se zajímám o problémy školství
a vědy, související s mou profesí. Posláním KDU-ČSL by tu mělo být úsilí
o kvalitu. A ke kvalitě patří i určité nároky na ty, kdo se výchovy a vzdělávání
účastní. Za prospěšná, i když asi nepopulární, opatření považuji třeba státní
maturity, jejichž součástí by byla zkouška z cizího jazyka a matematiky, dále

Portrét
zachování přijímacích zkoušek na vysoké školy a zavedení motivačního školného. Jsem pro povzbuzující, nikoli
blokující školné: peníze nesmějí být překážkou na cestě ke vzdělání.

Kdo z politiků je pro Vás inspirací
a proč?
Velcí křesťansko-demokratičtí politici poválečné éry, především Konrad Adenauer. Pro Německo bylo velkým da-

Mgr. Miloslav Müller, Ph.D.
(*1976), člen vršovické místní organizace,
náhradní delegát Pražské městské konference KDU-ČSL (od r. 2007). Narodil se
ve Vršovicích v katolické rodině: jeden
dědeček byl významný představitel meziválečného Sdružení katolické mládeže a člen
ČSL a druhý působil dvě desetiletí jako tajný spolupracovník kardinála Tomáška (pomoc s kontakty na nekatolické církve). Po
maturitě na Gymnáziu v Ohradní (Praha 4)
absolvoval M. Müller jednoroční Teologický konvikt KTF UK v Litoměřicích, ve
studiích v kněžském semináři ale nepokračoval. Po civilní vojenské službě u salesi-

Dvě pozvánky
Organizace KDU-ČSL v Praze 10
zve členy i veřejnost
na setkání s
MUDr. Mariánem Hoškem
náměstkem ministra
práce a sociálních věcí na téma

Reforma sociálního systému
V diskusní části bude možné položit
dotazy a přednést podněty.
Setkání se uskuteční
ve středu 26. března 2008 v 19 hodin
v divadle Miriam, Ke Strašnické 10.
Na všechny
aktivní zájemce a účastníky
se těšíme.
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rem, že se do jeho čela dostal člověk
žijící svou vírou. Adenauer je mementem i pro nás: naše úloha nespočívá
jenom ve vytváření šťastných rodin. Fascinuje mě, jak sebevědomou politiku
v době totálního rozkladu své země dokázal dělat. A z české perspektivy oceňuji, že většinu svého národa přesvědčil
o možnosti postavit politiku na křesťanských základech.

ánů v Praze studoval v letech 1997–2002
geografii a historii na Přírodovědecké a Filozofické fakultě UK. Od r. 2002 dosud pracuje jako odborný pracovník v oddělení meteorologie Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR, od r. 2007 působí jako odborný asistent na katedře fyzické geografie a geoekologie PřF UK. Jeho specializací je hydrometeorologie, ve své doktorské
práci se zabýval mj. katastrofálními povodněmi z r. 2002. Výrazně se angažuje
i ve vršovické farnosti: člen pastorační rady
(od r. 2005), hlavní redaktor farního zpravodaje Svatováclavská vinice (od podzimu
2007). Skaut, ženatý, otec jednoho syna.

Organizace KDU-ČSL v Praze 10
Vás zve na

CELOOBVODNÍ
POSJEZDOVÉ SETKÁNÍ

členů KDU-ČSL
které se koná v divadle Miriam
v ulici Ke Strašnické 10,
ve středu 23. dubna 2008 v 19 hodin.
Program:
Informace o sjezdu v Pardubicích
od přímých účastníků z Prahy
a hostů z vedení strany
Diskuse s hosty o výsledcích sjezdu.
Součástí setkání bude občerstvení.
Jsou vítáni voliči, příznivci a přátelé
KDU-ČSL i rodinní příslušníci.
Těšíme se na Vaši účast.
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POLITIKA j e
d r u h ODPOVĚDNOSTI

Zamyšlení

za svět

Zamyšlením otce Jana Balíka , faráře v Praze-Strašnicích,
otevíráme náročné a citlivé téma vztahu církve k státu, politickým
stranám, křesťansky založené politice.
Role církví a politických stran
se někdy prolínají
Církev vede člověka k životu v pravdě a lásce,
zprostředkovává lásku Boží a vede ke spáse.
Tento obrovský úkol přesahuje veškeré lidské
zřízení i politické systémy. To ale neznamená,
že by se měli křesťané politické sféře vyhýbat:
naopak, politická odpovědnost za svět nebyla
křesťanům nikdy cizí. Uskutečňovali ji různým způsobem a s různým výsledkem: na
něco můžeme být hrdí, u něčeho se budeme
spíše rdít. Podle 2. vatikánského koncilu je
nejlépe přiznat státu a církvi jejich vlastní roli
a oba subjekty nesměšovat. Spojení moci duchovní a světské se v minulosti moc neosvědčilo.
Politika bez úcty k člověku a bez odpovědnosti před Bohem může snadno selhat. Ti,
kdo se angažují v politickém životě, potřebují korekci, stálou zpětnou vazbu svých
postupů. Mohou se spoléhat jednak na neustále hledající zdravý rozum, ale také na
sociální učení církve. Křesťanství zvěstuje evangelium, ale mimo to je užitečné i pro
stát. Kultivuje a formuje osobu člověka, vede ho k lásce k druhému, k odpovědnosti
za druhé a k oběti pro dobro. Tato odpovědnost církve je obrovská a nezastupitelná.
Vychovávat osobnost člověka je největším přínosem pro celou společnost. Proto si
ti, kdo v Evropě brojí proti roli církve ve veřejném životě, pod sebou podřezávají
větev.
Oblast víry a politiky se musíme učit rozlišovat
Církev ukazuje na zásady, předkládá návrhy, ale nepřichází a ani nemůže ukazovat
na jeden jediný model uspořádání společnosti jako nějaké ideální řešení. Kristus
přece nepřišel založit pozemské království a lidský ráj. Svět je a stále bude poznamenán hříchem a nedokonalostí. Někdy slyšíme volání po nějakém novém spojení
církve se světskou mocí, který by vyřešil všechny problémy světa. Byť to dotyční
myslí dobře, hluboce se mýlí. V praxi se musíme učit rozlišovat oblast víry a oblast
politických názorů a pohledů na řešení určitých problémů.

Zamyšlení / Papež o rodině a míru
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Jinou záležitostí, které si nelze nevšimnout, je pasivita věřících lidí ve společenských záležitostech. Jako by víra byla jen soukromou a izolovanou věcí mimo dosah
praktického života. Je až s podivem, jak snadno se i v zemích s převážně katolickým
obyvatelstvem dostávají k moci lidé na hony vzdálení evangelním hodnotám (Španělsko, Slovensko). Za alarmující považuji fakt, když aktivní, médii podporované
menšiny dokážou vnutit většinové společnosti své názory (odvolaná přednáška papeže Benedikta XVI. na římské univerzitě La Sapienza v lednu 2008).
Angažovat se v současné době?
Tváří v tvář problémům lze snadno propadnout pesimismu. Média ukazují politiku
jako naprosto špatnou věc, do níž se slušný člověk nepouští. Známý vědec a popularizátor Fr. Koukolík píše ve své Vzpouře deprivantů, že do soutěže o politickou moc
vstupují v současnosti jedinci s výraznou poruchou osobnosti. Tito deprivanti, jak je
nazývá, svým deformovaným viděním světa a působením ve společnosti odlidšťují
svět. Co můžou dělat křesťané? Nic jiného než s nadějí pramenící u Krista podle
svých sil a možností vstoupit do světa politiky a přinášet tam obrodu. Že to nebylo
nikdy snadné, to ukazuje mnoho politiků a veřejně činných osob, kteří se během nacismu a komunismu stali mučedníky svědomí. Snad lze na závěr vyslovit i jistou výstrahu. Ten, kdo se o politiku nezajímá, bývá bohužel první obětí politické zlovůle.

Papež o rodině a míru
Už čtyřicet let píší papežové svá poselství k 1. lednu – Světovému dni míru. Letos se
Benedikt XVI. zamyslel především nad souvislostmi mezi mírem a rodinou. Lze
jen ocenit, jak papež zdůrazňuje rodinu jako základní instituci pro náš život. Rodina
je prototypem každého sociálního řádu: v ní se nám dostává toho, co potřebujeme
i mimo ni. V zdravém rodinném životě zakoušíme základní prvky míru: spravedlnost a spolupracující lásku mezi sourozenci, funkci rodičovské autority, službu
slabším členům, vzájemnou pomoc a odpuštění. O tyto hodnoty se můžeme opřít
i ve větších komunitách, v zaměstnání, v rámci menších i větších společenství, v činnosti zájmových organizacích, na úrovni svého města, regionu i vlasti.
Papež v době zvýšené citlivosti k ekologickým otázkám vznáší také téma domova a přirozeného životního prostředí. Důležitá je nejen lidská tvořivost a svoboda,
ale i odpovědnost. Na prvním místě nestojí můj individuální prospěch, ale to, zda
prospívám i ostatním (společné dobro). S palčivostí je si třeba stále připomínat otázku materiálního dostatku a chudoby. Proto se už ve své rodině máme vyhýbat nestřídmosti a marnotratnosti. V závěru poselství papež uvažuje o přirozeném morálním zákonu jako základu právního řádu. Hledáme společný jazyk při pojmenovávání
dobra a zla, toho, co je spravedlivé a co je nespravedlivé. Letošní rok je rokem nejen
českých výročí. Připomínáme si 60 let od vyhlášení Všeobecné deklarace lidských
práv OSN (1948–2008) a 25. výročí Charty práv rodiny vyhlášené Apoštolským
stolcem (1983–2008). Kéž máme na mysli starost jak o své rodiny, tak o veřejný
život.
Zdeněk Beránek, člen obvodního výboru
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Aktuality

RODINU LZE PODPOŘIT I VELETRHEM!
Ve dnech 15.–17. listopadu 2007
proběhl v Národním domě na
Smíchově první Veletrh pro celou
rodinu. Akci připravila a zorganizovala pražská komise KDU-ČSL pro rodinu, záštitu převzal
Marián Hošek, náměstek ministra
práce a sociálních věcí.
Veletrh pro celou rodinu je
hmatatelným plodem práce pražské komise KDU-ČSL pro rodinu.
Připomeňme i to, že vlajkovou
lodí programu KDU-ČSL v hlavním městě je zavedení takzvaných
rodinných pasů a aktivní podpora
Marián Hošek a Zuzana Jelenová při předávání cen
prorodinných neziskových organizací. Cílem prvního pražského rodinného veletrhu bylo převést obecné teze o podpoře rodiny a osvědčených křesťanských hodnotách ve skutek. Hlavními aktéry
veletrhu se kromě návštěvníků a hostů staly neziskové organizace a prorodinná
sdružení, nabízející v jednotlivých stáncích své produkty a představující své aktivity
a poskytované služby. Rodinný veletrh byl šancí pro výměnu zkušeností mezi všemi,
kdo se zaměřují na podporu rodiny: zúčastnila se jej různá mateřská centra a centra
pro rodinu, Charita, seniorské organizace a sdružení (Život 90, občanské sdružení
50+), organizace podporující rodiny s handicapovanými dětmi atd.
Pražská KDU-ČSL dosud k rodinné problematice pořádala odborné semináře,
besedy a charitativní koncerty. Rodinným veletrhem rozšířila pole svých aktivit.
Politické strany, obce, města ani stát se zde bez činnosti neziskových organizací
a sdružení dost dobře neobejdou. Jde o to, jak jim pomoci a neškodit (například
přebujelou byrokracií). Neziskovým organizacím stačí vlastně málo: solidní právní
podmínky pro fungování, dostatečné a stabilní financování. Pomoci se dá i jejich
vzájemné komunikaci a koordinaci jejich činností.
První ročník rodinného veletrhu odhalil i určité nedostatky: akci je třeba lépe
propagovat, je třeba mít po ruce více sil k organizaci (například dobrovolníky)
a s přípravou se musí začít s ještě větším předstihem. Kořeny však byly pevně zapuštěny! Pokud Vás informace o veletrhu zaujala a chcete o něm vědět víc, pokud se
chcete Vy nebo neziskovky z Vašeho okolí zapojit do přípravy příštího ročníku,
prosím, s důvěrou se na mě obraťte.
Zuzana Jelenová,
místopředsedkyně Pražské městské organizace KDU-ČSL,
předsedkyně pražské komise pro rodinu
(zuzana.jelenova@seznam.cz)

Konference o sociální spravedlnosti
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SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST
zpráva o konferenci

Konference KDU-ČSL o sociální spravedlnosti proběhla v Paláci Charitas na Karlově nám. v pátek 11. ledna 2008. Účastníky přivítali náměstek ministra práce
a sociálních věcí Marián Hošek, předseda KDU-ČSL Jiří Čunek a moderátor celého
setkání, senátor Petr Pithart.
První panel – Sociální spravedlnost, křesťanské sociální učení, principy
a východiska pro politiku KDU-ČSL – otevřeli svými referáty dva hlavní hosté:
o principech křesťanského sociálního učení, východiscích politiky KDU-ČSL a morálních, právních a ekonomických otázkách souvisejících s reformní politikou dnešní
české vlády promluvil nejprve Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. (Fakulta sociálních
věd UK). Následoval ho Dr. Josef Zeman (Centrum pro rodinu a sociální péči Brno)
referátem „Je společenská podpora rodin s dětmi otázkou sociální spravedlnosti?“.
Europoslankyně Zuzana Roithová zaslala svůj příspěvek na videu: osvětlila v něm
„Vývoj, principy a výzvy sociální politiky Evropské unie“. Kratší projevy spatra pak
přednesli Marián Hošek a místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Kasal.
Po krátké přestávce začal druhý panel konference – Podíl individuální, rodinné a společenské odpovědnosti v moderním státě. Rodinné problematiky z ekonomické a sociální perspektivy se dotkl František Bartoš, člen Komise pro rodinnou
a sociální politiku a místopředseda KDU-ČSL David Macek. Dopolední část panelu
zakončil Jiří Čunek očekávanou – a později i hojně komentovanou – prezentací o systémové pomoci sociálně vyloučeným občanům. Odpoledne zahájila senátorka Ludmila Müllerová příspěvkem „Sociální dialog jako podmínka sociální spravedlnosti“,
na nějž navázal inspirativním referátem „Společné důchodové pojištění manželů“
poslanec Tomáš Kvapil. Poslankyně Michaela Šojdrová strukturovaně popsala názor
KDU-ČSL na školné. Na závěr proběhla hodinová diskuse.
(Texty příspěvků na www.kdu.cz, v kanceláři v Murmanské ul. nebo žádejte e-mailem:
praha10.kdu@volny.cz).

Petr Nejedlý, člen obvodního výboru

Jubilea a události
Dokončení přehledu životních jubileí členů v roce 2007:
Helena Novotná 75 let, Miloslav Müller 65 let,
František Kylar 65 let, Jan Čáslavka 65 let,
Ladislav Havlíček 55 let, Milan Parbus 55 let,
Martina Haverová 45 let, Kateřina Janoušková
35 let.
Členům, kterým jsme snad nedopatřením nevyhotovili písemnou gratulaci, se omlouváme.
V jejich místních organizacích na ně s blahopřáním jistě nezapomněli.

Od začátku roku 2008 oslavili a v nejbližším období oslaví svoje výročí následující
členové:
Blanka Tůmová 80 let, Zdeněk Šmýra 80 let,
Vlastimil Klepetko 80 let, Jan Sehnoutek 75 let,
Vladimír Bauer 75 let, Miroslav Svoboda 65 let,
Božena Janoušková 65 let, Zbyněk Hanák
65 let.
Věříme, že jim v den jejich narozenin popřáli
a popřejí členové místních organizací.
Všem jubilantům upřímně a srdečně gratulujeme a přejeme hlavně Boží požehnání, které
přináší, co si nejvíc přejeme: zdraví, štěstí,
životní úspěchy.
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Volba prezidenta / Komentář

Žili jsme volbou prezidenta
Volba prezidenta v číslech
Česká republika má za sebou 4. volbu prezidenta v období obnovené demokracie od
roku 1989. Ve volbě celého Parlamentu to jest Poslanecké sněmovny společně se
Senátem byl na dalších pět let opět zvolen Václav Klaus. Z 281 možných volitelů se
rozhodující volby ve 3. kole nezúčastnilo celkem 26, buď svojí nepřítomností nebo,
že se hlasování zdrželi jako například všichni komunističtí volitelé. Víme, že zbývajícími 252 voliteli byl prezident zvolen poměrem 141 : 111 hlasů.
Jak hlasovali volitelé za KDU-ČSL:
Pro V. Klause hlasovalo 14 volitelů – poslanci L. Ambrozek, J. Hanuš,
M. Kalousek, J. Kasal, V. Parkanová, P. Severa, C. Svoboda, M. Šimonovský,
L. Šustr, senátoři V. Jehlička, A. Jílek, J. Kalbáč, L. Mullerová, M. Špaček.
Pro J. Švejnara hlasovalo 9 volitelů – poslanci J. Carbol, L. Hovorka, T. Kvapil,
M. Šojdrová, senátoři J. Čunek, V. Koukal, P. Pithart, R. Slavotínek, J. Vaculík.
Senátor K. Barták nehlasoval, kvůli výhradám proti veřejné formě volby.

Jasný výsledek, sporný postup
Volba prezidenta, její výsledek a postup KDU-ČSL se staly předmětem neobvykle
rozsáhlé a vzrušené diskuse uvnitř strany. KDU-ČSL je sice oceňována jako jedna
z mála stran, která dala svým volitelům pro hlasování v podstatě volnou ruku, ale
někteří to považují spíš za projev neurčitosti a nečitelnosti. Předmětem neshod se
stala otázka svobodné volby volitelů ve vztahu ke stranickým usnesením. Jediné
celostranické usnesení Celostátního výboru ze 14. 1. doporučilo poslancům a senátorům podpořit v první volbě V. Klause. Usnesení se vztahovalo výslovně jen na
první volbu a na druhou volbu, ve které byl prezident zvolen, se již nevztahovalo.
Pozdější zasedání Celostátní konference 12. 2., která je nejvyšším orgánem KDU-ČSL mezi sjezdy, ve věci volby nezaujalo žádné stanovisko. Bylo-li některým krajským výborem KDU-ČSL přijato k volbě prezidenta usnesení, bylo za této situace
pro volitele z daného regionu usnesením nejvyššího stranického orgánu.
Každý požadavek usnesení se však může dostat do rozporu s požadavkem zákona, aby volitelé volili podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Co s tím? Můj názor je následující. Požadavek volby podle nejlepšího vědomí a svědomí je jistě
správný, nemůže však být naplněn naprostou svévolí volitele. Nejširší svobodu
v tomto směru jistě mají volitelé, kteří nejsou členy žádné strany. Členové stran však
nejsou jen nějací solitéři, protože jsou současně vázáni požadavkem plnit stranický
program, stranická usnesení a svým spolustraníkům také skládat účty. Zvolením do
funkcí zákonodárců a volitelů se nijak nevymkli těmto pravidlům stanov, které se na
ně vztahují stejně jako na ostatní členy strany.
Východisko je podle mě jasné: Součástí svědomí poslanců a senátorů má být
i svědomí vůči závazku loajality k několikatisícovému společenství spolustraníků,
který přijali vstupem do strany. Pokud hlasují proti jejich většinové vůli, mohou se tím
zpronevěřit svému členství. Nemohou se také v případě veřejné volby vyhýbat zodpovědnosti, svojí volbu před členy strany zdůvodnit a obhájit. To vše by měli před každou volbou ve svém svědomí také řešit. Výsledné rozhodnutí je jistě jen na nich.

Komentář / Ze života KDU-ČSL
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Problém je, jak spolehlivě zjistit většinový názor členů. Zde je třeba říci, že vedení KDU-ČSL tuto záležitost podcenilo a zanedbalo. Nevyzvalo včas členy k diskusi na téma volby a neshromažďovalo jejich postoje a usnesení organizací. Přesto
lze spolehlivě doložit, že výrazně větší část členů si přála podporu Jana Švejnara:
1) Vedení KDU-ČSL až poslední den před rozhodující volbou vyzvalo členy,
aby zasílali zprávy SMS se svými názory. Podle informací mluvčího strany M. Horálka bylo zasláno přes 700 zpráv. Přes 85 % z nich se vyslovilo pro J. Švejnara.
2) Na webových stránkách KDU-ČSL nalezneme přibližně stejný poměr diskusních příspěvků pro volbu J. Švejnara, a to jak před volbou, tak po ní.
3) Vnitrostranická iniciativa Nový kvas uspořádala hlasování v anketě určené
jen členům napříč organizacemi KDU-ČSL v republice. Ze vzorku 314 hlasujících
se vyjádřilo plných 90,8 % proti podpoře V. Klause.
Ty všechny výsledky vzájemně korespondují a dávají zřejmě skutečný obraz
smýšlení členů. Ukazují, že doporučení CV ze 14. 1. bylo vzdáleno vůli většiny členů KDU-ČSL. Do popředí tedy vystupuje naléhavý požadavek pro budoucnost: strana by měla nalézt spolehlivý nástroj na pohotové zjišťování názorů svých členů.
Situace po volbě prezidenta je v KDU-ČSL nyní zjitřená a je zřejmé, že všechny
popsané problémy budou i nadále předmětem diskusí i jednání orgánů strany.
Michal Dvořák, člen obvodního výboru

(Názory v komentářích, úvahách a glosách vyjadřují osobní stanovisko autorů
a nemusí být totožné s názorem obvodního výboru.)
Schůze obvodního výboru a místních organizací KDU-ČSL Prahy 10
také přijato usnesení: Apelujeme na námi
Zasedání OV 22. 1. přijalo usnesení:
a) Nesouhlasíme s tím, aby volba prezizvolené senátory a poslance, aby projevili
denta byla veřejná. b) Nesouhlasíme
dost odvahy a dali své hlasy prof. Janu
s doporučením, aby poslanci a senátoři
Švejnarovi. Ať ukáží, že jejich hlasy se nepodpořili volbu V. Klause.
dají koupit sliby ani výhružkami. Pomoci
jim může vzpomínka na jednání současProběhly první letošní schůze všech čtyř
ného prezidenta týkající se smlouvy s Vatimístních organizací v Praze 10.
kánem.
I MO - Vršovická se sešla 22. 1.
Na programu byly jak místní problémy, tak III. MO - Strašnická zasedala 13. 2.
volba prezidenta. Z usnesení: 1) Nesouhla- Předseda přednesl zprávu o činnosti MO.
síme s doporučením, aby poslanci a senátoři K Duchek informoval o jednání CK 12. 2.
při volbě prezidenta podpořili V. Klause. týkající se druhé volby prezidenta ČR.
2) Žádáme, aby usnesení všech organizací Diskuse členů se týkala hlavně této udáKDU-ČSL ve věci volby prezidenta ČR losti. Nebylo přijato žádné usnesení.
byla umístěna na vnitrostranickou sekci IV. MO - Záběhlická se sešla 31.1.
internetových stránek KDU-ČSL. 3) Žádá- Na pořadu schůze byly všechny aktuální
me, aby jarní sjezd KDU-ČSL byl volební, otázky vnitřní i zevní politiky KDU-ČSL
včetně prezidentské volby. Pozornost byla
nikoli programový.
věnována také blížícímu se Pardubickému
II. MO - Strašnicko-Malešická měla
sjezdu, který má být programový. Schůze
schůzi 11. 2.
Přítomné zajímaly především otázky ko- nepřijala žádné usnesení.
lem blížící se prezidentské volby. K té bylo Na schůzích začal výběr členských příspěvků.
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Rok 2008
rok stále živých výročí.
Upozorňujeme na akce
varující před komunismem
nebo připomínající jeho oběti
a všechny vás srdečně zveme!

MENE TEKEL

II. ročník mezinárodního festivalu
proti totalitě, zlu a násilí
– pro paměť národa.
Probíhá 25. 2. – 2. 3. 2008.
Pořádá Konfederace politických vězňů
ve spolupráci s občanským sdružením
Umění bez bariér a dalšími přáteli.
Z programu:
25. 2., 14. hodin: Staroměstské náměstí – Manifestace účastníků III. odboje
a široké veřejnosti,
duchovní očista historického místa.
2. 3., 14 hodin: katedrála sv. Víta –
Ekumenická bohoslužba
za oběti komunismu.
Po celý týden každý den
bohatý program v Městské knihovně
a blízkém okolí –
setkání s politickými vězni,
osobnostmi III. odboje a historiky,
přednášky, semináře, kolokvia,
speciální programy pro mládež,
filmové projekce, výstavy, koncerty.
FILMY PROHIBITI
festival filmů, které neměl nikdo vidět
v kině PONREPO v Bartolomějské
ulici denně od 20 hodin.
Podrobnosti: www.menetekel.cz
Hlas pro Prahu 10
čtvrtletník členů a příznivců KDU-ČSL pro komunální politiku. Za celek odpovědný Obvodní
výbor KDU-ČSL Praha 10, za jednotlivé příspěvky podepsaní autoři. Hlavní editor Pavel

Mareš. Typografie Michal Dvořák.

Číslo bylo schváleno k tisku 19. 2. 2008.

 Kde se o KDU-ČSL dozvíte víc?
 Jak nás můžete kontaktovat?
 Chcete se s námi blíže seznámit?
 Nebo máte zájem o členství
v KDU-ČSL?

JSME OBVODNÍ
ORGANIZACE KDU-ČSL
V PRAZE 10.
Naše sídlo je v Praze 10 Vršovicích v Murmanské ulici 15

(nedaleko Kubánského náměstí, v sousedství sídla firmy Skanska, zastávka autobusu č. 234 Pod Rapidem).

Na tuto adresu nám můžete psát,
nebo nás v první polovině roku 2008
můžete osobně navštívit
4. března, 18. března, 1. dubna,
15. dubna, 6. května, 20. května,
3. června, 17. června –
vždy od 18 do 19 hodin.
Na návštěvu příznivců, sympatizantů
a voličů se za členy KDU-ČSL těší
obvodní výbor.
Předseda Karel Duchek,
místopředsedové
JUDr. František Hrubý,
Jarmila Veselá.
Naše e-mailová adresa je:
praha10.kdu@centrum.cz

Kancelář Pražské městské
organizace KDU-ČSL:
Týnská ulice 17, Praha 1.
A konečně
webové stránky KDU-ČSL,
na kterých najdete aktuální
informace o dění v naší straně mají
adresu: www.kdu.cz.

