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Úvodní slovo
Milí čtenáři, hlavním cílem Aliance pro rodinu je dosáhnout společenské, kulturní, sociální a legislativní podpory
a respektu pro rodinu založenou na manželství muže a ženy, která tvoří základní buňku společnosti a na níž závisí dobro
jednotlivců, rodin, dětí, seniorů, jakož i celková prosperita společnosti a její budoucnost.
Připravili jsme pro vás novinku: Občasník pro celou rodinu. Chceme Vás i takto informovat o aktuálním dění a mimo jiné
také seznamovat s novinkami a připravovanými legislativními změnami, které se týkají rodiny a dětí. Chceme se také
věnovat aktuálním otázkám v oblasti vzdělávání, školství a sociálních věcí. Budeme vás zvát na zajímavé akce a upozorňovat na novinky. Budeme rádi, dáte-li nám vědět, zda se Vám občasník líbí, či pošlete-li svůj podnět či dotaz, nebo rovnou článek k zveřejnění.
Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu

Vlajka Mezinárodního dne
rodiny a Světového dne
manželství

Rada hlavního města Prahy rozhodla,
že město bude v různé významné
dny vyvěšovat vlajky, které jsou spjaty s okamžiky mimořádného mravního významu. Praha již takto vyjádřila
podporu Tibetu či NATO. Dojde i na
další významné dny, např. i na vlajku
na podporu LGBT hnutí. Aliance pro
rodinu proto uspořádala veřejnou
soutěž o nejlepší návrh vlajky k Mezinárodnímu dne rodiny (15.5.)
a Světového dne manželství (12.1.).
Představujeme vám vítězný návrh,
jehož autorem je Petr Eleder. Vlajku
jsme předali Magistrátu a doufáme,
že rodina ve veřejném prostotu bude
mít také svůj jasný symbol.

POZVÁNKA: 4. května 2019
Konference Sexuální výchova v rodině a ve škole

Arcibiskupský palác, Hradčanské
náměstí 16, Praha 1.

Tématem konference je změna Rámcově vzdělávacích programů a jejich
nový obsah. Akce je určena pro rodiče a pedagogy. Více informací na
www.alipro.cz

Seminář „Proč potřebujeme
ústavní definici manželství“
Aliance pro rodinu připravila 4. dubna
v Poslanecké sněmovně mezinárodní
seminář „Proč potřebujeme ústavní
definici manželství“, konaný pod záštitou poslanců, které spojila podpora
této ústavní definice.
Vystoupili zde odborníci, kteří se tématu dlouhodobě věnují, např. advokát a vysokoškolský pedagog Jakub
Kříž či právníci Pavel Hasenkopf
a Petr Jan Kosinka. Z Belgie přijela
paní Adina Portaru z neziskové organizace ADF International s příspěvkem
Manželství a rodina: Kde vzniká pravomoc EU a z Francie přicestovala
Ludovine de La Rochère, prezidentka
hnutí La Manif Pour Tous, aby promluvila o šesti letech zkušeností
s homosexuálním manželstvím ve
Francii.
Největší pozornost vzbudila výpověď
paní Brandi Walton z Austrálie. Tato
37létá žena se svěřila se svým celoživotním traumatem, kdy jí její matka,
která žila postupně s několika dalšími
ženami, připravila o výchovu otcem.
Brandina matka opustila otce, když
byla velmi malá. S otcem se téměř
v dospělosti sešla a navázali kontakt,
ale nikdy již nebylo možné vrátit ztracená léta.
Videonahrávku vystoupení paní Brandi Walton i dalších přednášejících je
možné shlédnout na youtube kanálu
Aliance pro rodinu.

Paní Ludovine de La Rochère v Praze

Ústavní definice manželství
Cílem předkládaného návrhu novely
Listiny základních práv a svobod
(sněmovní tisk 211/0) je doplnit
ochranu rodiny na úrovni ústavního
pořádku, zakotvenou článkem 32
Listiny základních práv a svobod,
o ochranu jednoho ze základních stavebních prvků úplné rodiny, jímž je
manželství muže a ženy.
Článek 32 odst. 1 Listiny by měl nově
znít: „Rodičovství, rodina a manželství jako svazek muže a ženy jsou
pod ochranou zákona.“
Více informací o předkládaném návrhu naleznete na www.psp.cz.
Přijetí novely Listiny základních práv
a svobod považujeme pro Českou
republiku za velmi důležité. Je to jedna z cest, jak zabránit, či alespoň
zpomalit neblahé společenské změny,
na které upozornil nedávný seminář
v poslanecké sněmovně.

Podpořte ústavní definici
manželství muže a ženy. Petici již
podepsalo přes 100 000 občanů.
Buďte jedním z nich. Více na
www.podporamanzelstvi.cz

Revize vzdělávacích
programů
Rámcové vzdělávací programy (RVP,
dříve osnovy), podle kterých si školy
sestavují obsah vzdělávání, procházejí
revizí. Ministerstvo školství kvůli těmto úpravám všeobecného vzdělávání
ustanovilo odborné skupiny.
V nich se potkává všehochuť odborníků, učitelů a vysokoškolských pedagogů se zástupci neziskových organizací,
školských asociací i zaměstnavatelů.
Každý návrh na úpravu má projít několika koly připomínek, než se předloží k veřejnému připomínkování na
Metodickém portálu RVP.
Sledujeme probíhající revizi vzdělávacích programů s určitými obavami, že
revize budou ovlivněny některými
ideologiemi
(např.
genderovou)
a praktikami, které mohou být nebezpečné pro zdravý vývoj mladé generace. Výběr některých členů odborných skupin budí rozpaky. Například
ve skupině "Výchova ke zdraví " zasedá PaeDr. Pavel Petrnoušek, autor
didaktických her v sexuální výchově.
Příkladem hry je variace na hru kompot, kdy po výroku: "Kdo už měl menstruaci", si vymění místa všechny ty,
které už měly menstruaci." Více si
můžete přečíst v autorově kapitole č.
15 "Didaktické náměty" v příručce
"Sexuální výchova - vybraná témata",
která je ke stažení na webu MŠMT.
Již v roce 2010 se vzedmula vlna veřejného odporu a tyto sporné metody
byly velkou částí rodičovské i odborné
veřejnosti jasně odmítnuty a do škol
se tyto hry tehdy téměř nedostaly,
přesto v některých školách dodnes
probíhají. Cílem Aliance je podporovat
a chránit zdravý psychický, fyzický
a sociální vývoj mladé generace tak,
aby mohla prožít co nejlepší život
osobní, profesní a společenský. Sledujte revize spolu s námi.

Revize RVP se týkají i vašich dětí!

Nová legislativa, týkající se
rodiny:

DEN PRO RODINU 2019

Zvýšení hranice pro odvody na
sociální a zdravotní pojištění na
11 500 Kč u dohody o provedení
práce (Sněmovní tisk 182/0, Novela z. o nemocenském pojištění)
Novela směřuje ke zvýšení hranice
pro odvody na sociální a zdravotní
pojištění tak, aby reflektovala vývoj
mezd, inflaci i výkonnost české ekonomiky. Konkrétně tedy stanovuje
novou hranici u dohod o provedení
práce z 10 000 Kč na 11 500 Kč. Za
posledních sedm let nedošlo ke změně této hranice, což negativně dopadá i na drobné přivýdělky rodičů na
rodičovské dovolené. Zvýšením této
hranice si tak matky a otcové na rodičovské dovolené mohou více přivydělat, aniž by odváděli pojistné na
zdravotní a sociální pojištění.
Aliance pro rodinu tento návrh podporuje, avšak podle našeho názoru
by hranice měla být ještě vyšší, neboť od roku 2011 došlo k výraznému
navýšení mezd, např. minimální
mzda vzrostla z 8000 Kč (2011) na
13 350 Kč (2019). Navržené zvýšení
tak neodpovídá růstu mezd. Odpovídající navýšení k roku 2011 činí 16
000 Kč měsíčně. Výše by se měla
porovnávat s obecným růstem mezd,
nikoliv s inflací.

Fórum rodinné politiky
Ve dnech 14.-15. května 2019 se
v Brně koná II. ročník konference Fórum rodinné politiky, organizované
Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Pevně doufáme, že v programu naleznou místo i podstatná témata jako
uznání důležitosti rodinné péče,
uznání společenské důležitosti rodin
s třemi a více dětmi a podpory manželství jakožto základu reprodukce
naší společnosti. Informace je možné
vyhledat zde. O průběhu a výsledcích
konference budeme informovat
v některém z dalších čísel občasníku.

Starost o rodinu je každodenní, nikdy
nekončící, náročná, ale smysluplná
a radostná práce. Pojďte s námi ukázat, že to jde lehce, a že to stojí za to!

Letošní již 5. ročník DNE PRO
RODINU proběhne v sobotu 14.
září 2019. Rezervujte si čas již
dnes!
DEN PRO RODINU upozorňuje na:
nedoceněnou roli rodiny a nutnost nastartovat změnu, aby se rodinám, které jsou zárukou budoucnosti, žilo lépe.
skutečnost, že rodina je bohatství, které nikdy nic nenahradí. Ale
není zadarmo.
výrazné dopady majetkové nerovnosti, které zažívají rodiny při
výchově svých dětí, zvláště je-li jich
více.
nutnost šíření pozitivního obrazu
rodiny založené na manželství muže
a ženy ve veřejném prostoru a školství, protože taková rodina je nejlepší prevencí všech druhů rizikového
chování.
potřebu ukončit státní podporu
ideologiím znevažujícím roli rodiny
a popírajícím přirozené rozdíly, jimiž
se muž a žena doplňují.

Usilujeme o zrod široké aliance,
která umožní sdružit síly, zastřešit
a koordinovat aktivity a iniciativy
pro-rodinných sil v naší zemi.
Pomozte nám v tom!
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