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V KŘÍŽOVÉ PALBĚ V KŘÍŽOVÉ PALBĚ V KŘÍŽOVÉ PALBĚ V KŘÍŽOVÉ PALBĚ 
OTOTOTOTÁÁÁÁZEKZEKZEKZEK    
BESEDY V DIVADLE MIRIAM  
Od jara 2008 pořádá KDU-ČSL v Praze 10 
pravidelná setkání občanů s politiky, 
kteří nesou odpovědnost za určitou oblast 
(sociální, zdravotní, finanční… ), kteří mají 
co říci a hlavně: kteří se nebojí přijít 
mezi nás hájit své politické činy a postoje. 
Ač v divadle, nic na nás nehrají, nepředstírají 
ani nepřikrášlují! Odpovídají z očí do očí 
i na nepříjemné otázky.  

Ve středu 26. března 2008 od 19 hodin se konala beseda  
JE REFORMA SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU SPRAVEDLIVÁ?  
s MUDr. Mariánem HOŠKEM, náměstkem ministra práce a sociálních věcí  
a předsedou pražské KDU-ČSL.  
Jednotlivé části sociální reformy vysvětlil host nejprve obecně: jejich hlavním důvo-
dem je současná demografická situace (stále více starších lidí znamená stále více 
prostředků na důchody). Hned vzápětí se rozproudila živá diskuse. Účastníci debaty 
se zajímali o to, jaká konkrétně bude podpora rodin s dětmi, jak lze čerpat rodičov-
ský příspěvek, jak navázat čerpání příspěvku při narození dalšího dítěte, jaké jsou 
daňové kompenzace snížení přídavků na děti. U důchodů zajímalo posluchače to, jak 
lze čerpat příspěvek na péči o osobu blízkou, jaké podmínky budou platit pro ženy 
s více dětmi při odchodu do penze, jaká je podpora pro neziskové organizace v ob-
lasti sociálních služeb, jak budou letos navýšeny důchody, zdali se i v budoucnu 
udrží výše důchodů na 40 % průměrné mzdy, atd. Přes některé ideové rozpory taza-
telů a MUDr. Hoška bylo vidět spokojenost s kvalitní úrovní debaty.  

Z  O B S A H U :   
Jiří Čunek v Divadle Miriam 
Zdravotnické poplatky –  
jak dál?  
Programový sjezd  
a jeho přípravy  
Profesor Sousedík  
o Jacquesovi Maritainovi 
Zuzana Roithová –  
otevřená diskuse  
se studenty  
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Jiří Čunek oslavil v den besedy svůj svátek  

 
Marián Hošek (stojící) a moderátor Karel Duchek  

Ve středu 23. dubna 2008 od 19 hodin se konala beseda  
CO ŽIVOT DÁVÁ A BERE POLITIKOVI  
s Jiřím ČUNKEM, ministrem pro místní rozvoj, 1. místopředsedou vlády  
a předsedou KDU-ČSL.  
Host pojal setkání jako ryze diskusní a ihned předal slovo tazatelům. V první půli 
večera odpovídal ve vzrušené diskusi na otázky spjaté s reformou zdravotnictví. 
Poplatky jsou podle něho v zásadě třeba, neboť „co nic nestojí, za nic nestojí“. Žád-
né změny se ale nesmějí dělat bez přihlédnutí k situaci konkrétních lidí a skupin 
obyvatel (malé děti, důchodci) a bez férovější diskuse s ODS, držící resort zdravot-
nictví. V další části besedy srovnával úkoly starosty s odpovědností senátora, minist-
ra pro místní rozvoj a předsedy politické strany. Ani ve vyšších patrech politiky mu 
nečiní problém mluvit s obyčejnými lidmi na rovinu o palčivých tématech. Hovořil 
fundovaně, neodpovídal formálně, dotazům se věnoval nad rámec povinné odpovědi 
a žádné otázce neuhnul. Bylo zřejmé, že se už dobře orientuje ve vyšších patrech 
politiky a zároveň si umí při utváření svých postojů zachovat zdravý selský rozum. 
Nad svým zastaveným trestním stíháním se pozastavil s trpkostí, ale i optimismem 
až v závěru večera. Uvedl nepříliš známou skutečnost, že na jeho stíhání pracovalo 
přibližně 60 (!) policistů, v dokladování šli 25 let (!) nazpět, vyšetřovali širší rodinu 
i ty, kteří s ním jen přišli do styku, a přesto na nic nepřišli. Málokdo přitom ví, že 
Jiří Čunek, jako jeden z prvních v republice, úspěšně zavedl ve Vsetíně protiko-
rupčně zaměřenou metodiku výběrových řízení veřejných zakázek (zmínil přitom 
detaily vyvolávající smích i lehké mrazení). Předseda KDU-ČSL uzavřel besedu 
s občany o hodinu později, než bylo naplánováno. Zdůraznili bychom rádi přede-
vším jeho otevřenost a osobní přístup, s nimiž se po besedě navíc věnoval individu-
álním zájemcům o rozhovor. Jeho vystoupení, v němž kriticky obhajoval politiku 
současné vlády, mělo pozitivní ohlas i u těch, kdo mu kladli nepříjemné otázky. 
Získal si jejich respekt – a to je úspěch, který se cení.  

Pavel Mareš, Karel Duchek, Michal Dvořák  
Pozvánka na další besedu, tentokrát o zdravotnictví s Jiřím Carbolem,  je na straně 8. 
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O ZDRAVOTNICKÝCH POPLATCÍCH BEZ ILUZÍ  
Plní regulační poplatky ve zdravotnictví svůj účel? Co lze říci čtyři měsíce od jejich 
zavedení? Účelem regulačních poplatků bylo:  

1) odbourat zbytečná (duplicitní) vyšetření, za něž byly odčerpávány značné pro-
středky ze zdravotního pojištění;  

2) omezit předepisování zbytečných léků. 
Zavedení poplatků za položku na receptu svůj účel splnilo. Lidé si volně pro-

dejné léky raději koupí sami a nechají si i poradit lékárníkem, informovaným o ceně 
a účinnosti léku. Poplatky za vyšetření sice mírně snížily množství pacientů 
v čekárnách lékařů, ale rozhodně, alespoň jak jsem poznala ve svém povolání, neu-
bylo duplicitních vyšetření u odborných lékařů. Ti, kdo obcházeli – většinou bez 
doporučení a vědomí svých praktických lékařů (!) – odborné lékaře různých oborů 
podle svého momentálního nápadu, chodí stejně jako dřív. Pouze část chronicky 
nemocných namísto návštěvy lékaře zažádá telefonicky o recept: jde přitom 
o konzultaci, na niž se regulační poplatek nevztahuje. Neodvažuji se odhadnout, 
kolik lidí kvůli zavedení poplatků přijde se zanedbaným onemocněním. Vím ale, 
že jde hlavně o pacienty s nízkými příjmy: důchodce a rodiny s více dětmi.  

Zcela neopodstatněné jsou dle mého názoru regulační poplatky při návštěvě 
praktických lékařů. Tito lékaři jsou přece placeni pojišťovnou za registrovaného 
pojištěnce, a mělo by tedy být jejich povinností snižovat počet často zbytečných 
vyšetření. Absolutně nepochopitelné je zavedení regulačního poplatku u dětí. 
Zná někdo z nás mámu, která vede zdravé dítě do čekárny plné kašlajících 
a kýchajících dětí? 

Regulační poplatek za vyšetření na pohotovosti je naprosto oprávněný: zne-
užívání LSPP (Lékařské služby první pomoci) bylo obrovské! Ale i zde nesporně 
dochází k nespravedlivým situacím, které je třeba odhalovat a před kterými se musí-
te bránit. Devadesát korun například nesmí požadovat sestra, k níž přicházíme na 
nitrosvalovou aplikaci léku, který jsme si sami přinesli a který nám naordinoval jiný 
lékař.  

I šedesátikorunový poplatek za pobyt v nemocnici je oprávněný. Z mnoha dů-
vodů by ovšem bylo více než moudré vyjmout z této povinnosti novorozence 
a děti s vrozenými vadami. Žádná maminka nenechává děťátko v porodnici či 
nemocnici déle, než je nezbytně nutné. A zvláště tehdy, když jde o vícečetné těho-
tenství, bývá zátěž rodinného rozpočtu citelná.  

Když vše shrneme: Úplně zrušit by se měly poplatky u důchodců nad 70 let 
a dětí do 15 let. Regulační poplatky jako takové by se rušit neměly, ale měly by se 
podstatně zrevidovat. Je třeba být šetrný a myslet na budoucnost. Na druhou stranu 
konkrétní člověk stojí vždy nad jakýmkoli, i sebedokonalejším, systémem. 

Jarmila Veselá,  
místopředsedkyně OV KDU-ČSL Praha 10 

Autorka pracuje celý život ve zdravotnictví. K témuž tématu se vztahuje i článek MUDr. Jiřího 
Halamy („K reformě zdravotnictví“, Hlas pro Prahu 10, č. 1/2008). 
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Sjezd KDU-ČSL v Pardubicích  
byl nejen programový  

Po jedenácti letech se konal programový sjezd KDU-ČSL. Do Pardubic se 19. a 20. 
dubna 2008 sjelo přes 300 delegátů, zastupujících všechny organizace strany v re-
publice. Více než 100 hostů bylo znamením, jaký význam mají křesťanští demokraté 
na naší politické scéně. Delegáti řešili jak otázky střednědobého programu, tak úlohy 
KDU-ČSL v současné domácí i zahraniční politice a také situaci uvnitř strany.  

Předseda Jiří Čunek pronesl komplexní projev věnovaný všem těmto tématům. 
V projevu zazněla po delší době také ostrá, ale jasná slova o vnitrostranické demo-
kracii, o jejích limitech a dluzích: KDU-ČSL nejsou jen poslanci a senátoři, ale také 
schopní regionální politici a silná členská základna.  

Sjezd přijal několik základních dokumentů, které budou určovat hlavní směry 
politiky KDU-ČSL v dalších letech:  

Projekt 2020: Nové výzvy křesťanskodemokratické politiky  
Kdo jsme, my křesťanští demokraté  
Sociální spravedlnost – vztahy důvěry se vyplatí  
Česká republika – evropské srdce kultury a vzdělanosti  
Život v bezpečí  

Klíčovým bodem programu zůstává prosazování principu sociální spravedlnosti, 
především podpora rodin s dětmi. Novými nástroji, které v této oblasti budou křes-
ťanští demokraté prosazovat, bude především daňová politika, konkrétně odpisy 
z daní, procentní navýšení důchodů podle počtu vychovaných dětí, společné dů-
chodové pojištění manželů a další účinné nástroje. Delegáti přijatými usneseními za-
ujali také zřetelný postoj k současné reformě zdravotnictví, k otázce důchodového 
pojištění, k financování sociálních služeb a k dalším oblastem.  

Sjezd neuzavřel všechna programová témata. Jednou z hlavních oblastí zájmu 
křesťanských demokratů je venkov a zemědělství. Tato oblast je otevřena dalším 
dokumentům, neboť KDU-ČSL čeká ještě v letošním roce programová konference 
na téma Rozvoj venkova a zemědělství. Je ještě jedna oblast, která zůstává dlou-
hodobě v malé pozornosti veřejnosti i politiků, problematika podpory řemesel a uč-
ňovského školství. Sjezd na ni upozornil a rozhodl uspořádat samostatnou pro-
gramovou konferenci i na toto téma.  

Zcela mimo pozornost médií skončila reflexe průzkumu, jaké má KDU-ČSL 
vlastně voliče: všechny věkové kategorie, lidi činorodé, ale nikoli nejbohatší, ne-
myslící vždy v první řadě na sebe, stálé voliče zajímající se o veřejné dění i o nej-
vyšší politiku. Dluhem je relativně malá ozvěna u věřících – zde je ovšem míček 
zcela jistě na naší straně hřiště. Úkol dělat politiku věrohodnou, srozumitelnou a li-
dovou je náročný, ale ne nesplnitelný.  
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Na závěr dvě dobré zprávy pro Prahu 10. Do sjezdových dokumentů bylo zapra-
cováno 9 připomínek vzešlých z našeho obvodu. A ta nejlepší: někdejší senátorka za 
náš obvod MUDr. Zuzana Roithová se v primárních volbách na sjezdu stala lídrem 
kandidátky KDU-ČSL pro volby do Evropského parlamentu v roce 2009.  

Karel Duchek, Pavel Mareš, Michal Dvořák  
Přípravu a průběh sjezdu, sjezdové materiály, záznam diskuse i usnesení sjezdu je možné 
najít na webových stránkách KDU-ČSL http://www.kdu.cz . 

Co předcházelo Pardubicím 
Dokumenty programového sjezdu KDU-ČSL krystalizovaly postupně na programo-
vých konferencích a v diskusi členů strany.  
V pátek 11. ledna 2008 proběhla v Praze v Paláci Charitas konference Sociální spra-
vedlnost, která jednala o postavení rodiny, sociálním dialogu, sociálním vyloučení 
a dalších tématech pohledem křesťanských demokratů. Podrobněji jsme o konferenci 
informovali v Hlasu pro Prahu 10 č. 1/2008.  

Brno: Dnešní výzvy pro politiku KDU-ČSL 
Dne 29. února 2008 se v Brně konala pod názvem Křesťanskodemokratická politika 
v 1. polovině 21. století druhá programová konference KDU-ČSL. Její úkol? Pomoci 
zformulovat dlouhodobý program, uvědomit si vlastní kořeny, přemýšlet o vlastních 
silách a schopnostech tento program uskutečňovat. Shrnujeme, o čem se mluvilo do-
poledne: výzvy křesťanskodemokratické politice v 21. století (Jiří Čunek); kultura 
a vzdělanost jako věci prvního řádu, a ne jen „nadstavba“ (Jaromír Talíř); sociální 
spravedlnost a vztahy důvěry (Marián Hošek a Josef Zeman), etická výchova (Pavel 
Motyčka); bezpečný život (Pavel Severa) a bezpečnost na silnicích (Ivo Vykydal). 
Ideovou váhu měly dva příspěvky odpolední. Petr Pithart promluvil závažně o lidovecké 
identitě: Kdo jsme my, křesťanští demokraté. O nesocialistické, křesťansky orientované. 
a středové orientaci KDU-ČSL pohovořil David Macek. Největší ohlas vzbudily tzv. 
Hnanické artikuly, jakási „základní pravidla občanského provozu“, která by se podle 
tvůrců z okruhu senátora Pitharta měla zkonkrétnit v chování politiků i při uplat-
ňování zákonů.                  Petr Nejedlý  

H N A N I C K É  A R T I K U L Y   

Kdo pracuje – ať se má dobře.  
Kdo nepracuje, protože nemůže – tomu pomůžeme.  

Kdo nepracuje, protože nechce – ať počítá jen s almužnou.  
Kdo podvádí a krade – ať sedí v kriminále.  



 Hlas pro Prahu 10 Recenze  

 

6 

POLITICKÁ FILOSOFIE stále živá  
Maritainův ČLOVĚK A STÁT 
Jméno Jacquese Maritaina (1882–1973), významného tomisticky orientovaného filosofa 
20. století, poradce papeže Pavla VI., je u nás dobře známo. Méně už jeho dílo. Mnohé 
z toho, co napsal, ale závažností námětu přesahuje dobu svého vzniku. Stojí proto za to 
číst jeho díla i dnes. Zvláštní měrou to platí pro jeho knihu Člověk a stát (Triáda 2007, 
214 stran; překlad PhDr. Karel Šprunk, žijící také v Praze 10).  

Přibližme si její obsah. V první kapitole se autor zabývá vztahem mezi dvěma typy 
společenství: národem a politickým společenstvím lidu, který řídí sám sebe pomocí 
státního zřízení. Je jasné, že v rámci jednoho státu může spolu žít více národů: politické 
společenství tedy není nutně totožné se společenstvím národním. Rozdíl mezi oběma 
typy společenství má být v tom, že národ je společenství vzniklé neuvědomělým vývo-
jem, nikoli tedy na základě racionální úvahy a svobodného rozhodnutí; toto společenství 
je ovládáno společně sdílenými instinkty, představami, vášněmi... Národy nemají podle 
Maritaina žádnou racionální organizaci, nevytvářejí prý proto ani státy, a naopak, konsti-
tuují se v pravém smyslu teprve v rámci států. Politické společenství na rozdíl od národa 
vzniká racionálně, za účelem dosažení jasně vytčeného cíle, jímž je společné dobro jeho 
členů. K dosažení tohoto cíle vyčleňuje politické společenství samo ze sebe určitou svou 
část: skupinu osob pověřenou řízením společných záležitostí. Takto pověřené „části“ 
politického společenství se říká „stát“. Stát tedy nestojí nad politickou společností, nýbrž 
je jejím nástrojem.  

V druhé kapitole se Maritain zabývá problémem suverenity státní moci (resp. suvere-
nity politického společenství). Pojem suverenity zavedl do politické filosofie v 16. století 
francouzský myslitel Jean Bodin. Mínil jím to, že nejvyšší státní moc (absolutní panov-
ník) nepodléhá žádné moci vyšší, tedy ani, jak to bylo do té doby běžně uznáváno, něja-
ké sobě (třeba i jen mravně) nadřazené moci duchovní. Maritain přesvědčivě ukazuje, 
jak byl pojem suverenity osvícenskými mysliteli ze státu přenesen na politickou společ-
nost, později dokonce na národ (myšlenka suverenity lidu, popřípadě národa) a naznaču-
je i neblahé důsledky, které to má. Na tuto problematiku navazuje kapitola šestá, pojed-
návající o vztazích církve a státu. Maritain tu – oproti osvícenské teorii suverenity státu, 
lidu či národa – působivě obhajuje mravní primát duchovní moci vůči moci světské. Ve 
třetí kapitole se Maritain zabývá otázkou mravní oprávněnosti prostředků, jimiž lid dis-
ponuje při kontrole státní moci. Čtvrtá a pátá kapitola se obírají náměty problematikou 
lidských práv a tím, co Maritain nazývá demokratickou chartou. Maritain správně vidí, 
že myšlenka lidských práv, jak se v jeho době chápala, vznikla na základě teorie přiroze-
ného práva a v jejím pozadí je mravní odkaz židovsko-křesťanské náboženské tradice. 
Potud jeho analýza nevyvolává pochybnosti. Vývoj celého lidského rodu ale prý v jistém 
smyslu zákonitě směřuje k ustavičnému mravnímu prohlubování, k stále dokonalejšímu 
pojímání lidských práv. Vrcholem toho všeho je prý pak myšlenka demokratické organi-
zace státní moci, kterou by jednou mělo přijmout celé lidstvo. O tom, jak by k tomu 
mohlo nebo mělo dojít, pojednává autor v závěrečné kapitole „Problém politického sjed-
nocení světa“. 

Maritainova kniha je brilantně napsaná a myšlenkově bohatá. Kriticky se zastavím 
jen u dvou záležitostí: pojetí národního společenství a lidských práv. Maritainův nadmíru 
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kritický názor na povahu národního společenství byl asi ovlivněn čerstvými vzpo-
mínkami na hrůzy nacionalismu nacistického a fašistického typu. S odstupem doby vi-
díme věci klidněji. Národ je historická kategorie: v čase vzniká, v čase i zaniká, není 
tedy „věčnou hodnotou“. Přesto nelze přiměřené lásce a úctě k národu – vlastnímu i cizí-
mu – upírat veškerou mravní hodnotu. Hrůzné zločiny, jichž se někteří jedinci dopouštějí 
vlivem zvráceného pohlavního pudu, přece také nejsou platnou námitkou proti zdravé 
manželské sexualitě. Není myslím pravda, co Maritain píše o národě jako společenství 
vzniklém na základě instinktů, kolektivně sdílených neracionálních vášní apod. Právě 
dějiny malých národů ukazují přesvědčivě, že tomu tak není. Usilování a zachování a roz-
voj národní existence, jak jej pozorujeme u Husa, Komenského, ale i u Balbína a našich 
národních buditelů, má povahu velmi uvědomělého a racionálního úsilí. Novodobý čes-
ký národ nebyl také vytvořen žádným státem: vytvořilo jej, ba přímo vydupalo ze země, 
neobyčejně uvědomělé a mravně mnohdy velmi ctihodné úsilí hrstky buditelů. Když se 
usilovnou prací podařilo během 19. století tento národ obnovit (či spíše: vytvořit), byl to 
opět tento národ, kdo prostřednictvím své národní elity projevil vůli vytvořit si samo-
statný stát. Bývalou Československou republiku nevytvořila přece „politická společnost“ 
včetně k ní náležejících Němců a Maďarů! A náš případ není jediný.  

Pochybnosti vzbuzuje i jeho teze o mravním pokroku lidstva směrem k praktickému 
přijetí lidských práv a demokratické charty. Tato teze je naopak výsledkem dobové op-
timistické nálady, nebezpečné euforie, jež se Evropanů a Američanů zmocnila krátce po 
druhé světové válce. V našich poměrech přivedla tato víra E. Beneše k přesvědčení, že 
tehdejší stalinistické SSSR se už počíná demokratizovat. Racionálního základu pro tako-
vou víru, obávám se, nebylo a není. Maritain se tu, zdá se, stal obětí Hegelovy představy 
o nutném vývoji lidstva ke svobodě. Vidíme dnes jasněji, že lidská práva zbavená svého 
křesťanského východiska mohou vést k svému pravému opaku: k požadavku zabíjet 
nenarozené lidské bytosti, k představě, že osoby stejného pohlaví mají právo uzavírat 
manželské svazky atd.  

Shrneme-li ale celek, pak si Maritainova politická filosofie zasluhuje naší mimořádné 
a podrobné pozornosti. Poskytuje nám vítanou orientaci v mnoha obtížných otázkách 
dnešního světa.  

Stanislav Sousedík, profesor filosofie na FF a KTF UK, člen 1. MO-Vršovické KDU-ČSL  

Praha: Studenti  blíž Evropě   
Obvodní organizace v Praze 10 připravila v měsíci březnu návštěvu MUDr. Zuzany 
Roithové, poslankyně Evropského parlamentu za KDU-ČSL ve dvou gymnáziích: EKO 
gymnáziu v Malešicích a Křesťanském gymnáziu v Hostivaři. Studentům na gymnázi-
ích se základních informací o domácích i evropských politických institucích dostává 
v předmětu Základy společenských věd na konci studia. Cílem obou besed bylo sezná-
mení studentů s fungováním Evropského parlamentu a prací europoslankyně.  

Zuzana Roithová nejprve studenty seznámila se zásadami evropské politiky, se struk-
turou Evropského parlamentu a jeho výborů, se způsobem projednávání a schvalování 
evropských směrnic i se svou prací ve výboru na ochranu spotřebitelů. Své vystoupení 
doplnila zajímavou a názornou powerpointovou prezentací. Papírové znalosti jsou však 
jedna věc a skutečné vědomosti druhá. Hloubku znalostí a zájmu studentů odhalila až 
druhá část setkání, která patřila otázkám a neformální diskusi. Studenti se zajímali o růz-
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né problémy, např.: soulad našich zákonů a 
evropských norem a způsoby řešení, pokud 
zde dojde k rozporu, schopnost České re-
publiky konkurovat asijským výrobcům, pro-
blémy s naší kvótou na výrobu cukru, otáz-
ka uznání Kosova Evropskou unií, možnosti 
ochrany našeho trhu před dovozem zdra-
votně závadného zboží a další. Na křesťan-
ském gymnáziu si studenti otestovali po-
slankyni hned první otázkou – chtěli vědět, 
zda je věřící. Po kladné odpovědi diskuse 
pokračovala. Besedy své poslání splnily a řa-
du věcí studentům objasnily. V některých 
byl probuzen zájem o hlubší poznání pra-
videl, systémů a možností v Evropské unii. 
Poděkování za milé přijetí zasluhuje vede-
ní obou škol a samozřejmě i sami studenti.  

Karel Duchek 
 

Hlas pro  Prahu 10  
čtvrtletník členů a příznivců KDU-ČSL pro ko-
munální politiku. Za celek odpovědný Obvodní 
výbor KDU-ČSL Praha 10, za jednotlivé pří-
spěvky uvedení autoři. Autor projektu a editor 
Pavel Mareš. Typografie a sazba Michal Dvořák. 
Uzávěrka čísla 20. 5. 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  
Na tuto adresu nám můžete psát, nebo nás 
můžete osobně navštívit  
3. června, 17. června –  
vždy od 18 do 19 hodin.  
Naše e-mailová adresa je:  
praha10.kdu@centrum.cz  
Kancelář Pražské městské 
organizace KDU-ČSL:  
Týnská ulice 17, Praha 1.  
Webové stránky KDU-ČSL,  
na kterých najdete aktuální informace 
o dění v naší straně, mají adresu: 
http://www.kdu.cz  

Organizace KDU-ČSL v Praze 10 
zve na veřejnou besedu s  

Ing. Jiřím Carbolem,  
poslancem PSP ČR  

předsedou zdravotnické komise 
KDU-ČSL  

na téma  
Reforma zdravotnictví 

Setkání se uskuteční  
ve čtvrtek 19. června 2008  

v 19 hodin  
v divadle Miriam, Ke Strašnické 10.

V diskusní části bude možné  
položit dotazy.  

Na všechny zájemce se těšíme.  


