
 

 

SSeemmiinnáářř  oo  sseexxuuáállnníí  vvýýcchhoovvěě 
 

První sobotu v květnu proběhl v Praze 
seminář o sexuální výchově pro peda-
gogy a rodiče. Plný sál naslouchal 
celodenním přednáškám, které 
z mnoha různých úhlů ukazovaly, co 
pod tímto pojmem máme rozumět, 
proč je sexuální výchova důležitá 
a proč náleží do zodpovědnosti rodi-
čů. Řeč byla také o současných tren-
dech ve školách. Záznamy přednášek 
budou k dispozici na našem youtube 
kanálu. Zájem o akci byl obrovský, uva-
žujeme o konání podobného semináře 
mimo Prahu. 
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Zveme Vás v září do Prahy!  Sejdeme 
se 14.9. ve 14 hodin před sídlem Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí. 
Rezervujte si, prosíme, tento den ve 
svých diářích! Přijeďte do Prahy ze 
všech koutů země a dejme společně 
najevo, že nám na rodině založené 
na manželství muže a ženy záleží.  
Pozvánku s programem naleznete na 
www.denprorodinu.eu, rozešlete ji 
a vyvěste, kde můžete: na nástěnkách, 
ve svých spolcích, sborech či kostelích.  

 

SSeettkkáánníí  vv  PPoollnnéé::  2200  lleett                  
oodd  úúmmrrttíí  MMUUDDrr..  HHeejjllaa  
 

MUDr. Zdeněk Hejl (1920 – 1999) 
patří k hrdinům zápasu o obnovu 
kultury života v České republice.  
 

 
 

Jako lékař byl v protipotratovém hnutí 
velmi aktivní už za dob minulého re-
žimu, usiloval o změnu legislativy, 
veden svou ideou, že „proti potratům 
nelze bojovat legalizací potratů“, vše-
stranně usiloval o posílení úcty 
k rodičovství a rodině. Některá 
z navrhovaných prorodinných opatře-
ní byla režimem dokonce přijata a tím 
ovlivnila zrod početné generace tzv. 
„husákových“ dětí, tedy oněch silných 
ročníků v 70. letech minulého století. 
V roce 1992 dr. Hejl patřil 
k zakladatelům Hnutí pro život, které 
se ze skromných jihlavských počátků 
rozrostlo v dnešní mnohatisícovou 
komunitu aktivních členů, spolupra-
covníků a sympatizantů. V 90. letech 
stál také u zrodu Výboru na obranu 
rodičovských práv (VORP), který byl 
předchůdcem naší Aliance pro rodinu.  
A tak pro nás bylo vzpomínkové setkání
s mnoha pamětníky jeho bohatého 
života velkou inspirací k další práci. 
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Milí přátelé, v tomto druhém čísle občasníku vás zveme na zářijový Den pro rodinu a manželství, který bude manifestací 
za ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy. Považujeme jej za vyvrcholení kampaně na podporu manželství, 
přijeďte nás podpořit! Dále najdete stručné shrnutí našich aliančních aktivit a reportáž z květnového Fóra rodinné poli-
tiky v Brně.  
Rodinnou politiku, případně to, co je za ní mnohdy vydáváno, chceme nadále kriticky sledovat, proto jí budeme čas od 
času věnovat speciální číslo občasníku. Posvítíme si na rodičovský příspěvek a jeho historii, neboť právě tato dávka stát-
ní sociální podpory a její plánované zvýšení doprovázené řadou dalších změn je nyní v médiích hojně diskutováno. Téma-
tem ministerské rodinné politiky se také opět stávají dětské jesle, proto se podíváme i na ně. Uvítáme i vaše návrhy na 
další témata, která vás zajímají, napište nám!  
Blíží se prázdniny, přejeme Vám, abyste spolu se svými dětmi, vnoučaty, rodiči či přáteli zažili nezapomenutelná prázd-
ninová dobrodružství ve zdraví, abyste se řádně zotavili a do nového školního roku nabrali hodně sil a výdrže. 

Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu
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14. a 15. května se naši zástupci 
účastnili Fóra rodinné politiky, 
pořádaného Ministerstvem práce 
a sociálních věcí (MPSV) v Brně na 
téma „Budoucnost české rodiny“. 
 

Dvoudenní kolotoč seminářů a work-
shopů na různá témata rodinné politi-
ky, považovaná ministerstvem za 
důležitá. Videa z workshopů jsou zde: 
http://forumrodina.mpsv.cz 
Fóra se zúčastnila ministryně MPSV 
Maláčová, vysocí úředníci minister-
stev, poslanci, senátoři, zástupci kra-
jů, odborů, neziskového sektoru 
a novináři.  
Překvapením nebylo silné zastoupení 
České ženské lobby a podobně zamě-
řených spolků, nepřekvapilo rovněž, 
že hlavní moderátorkou byla redak-
torka Respektu paní Sylvie Lauder, 
která se pravidelně věnuje tématům 
jako feminismus, gender a rovné pří-
ležitosti mužů a žen. Naopak překva-
pilo nás, že na akci, která chtěla být 
diskusním fórem, část odborníků chy-
běla – scházeli např. zástupci akade-
mického světa a další profesionálové, 
kteří mají problémy rodin v náplni 
práce, jako např. advokáti či exekutoři. 
Při zahájení konference byla paní 
ministryni Maláčové položena otázka, 
co to je rodina.  Odpověděla, že je to 
záludná otázka a pokusila se defino-
vat ji takto: „Rodina je skupina ale-
spoň dvou lidí, kde je jakýsi mezigene-
rační prvek, a dá se definovat tím, že 
v tomto uskupení lidí vidíme péči, 
lásku a vzájemný respekt.“ Adéla Ho-
ráková, hlavní tvář kampaně „Jsme 
fér“ (kampaň za manželství pro stej-
nopohlavní páry) tuto odpověď chvá-
lila jako „moderní a aktuální definici 
rodiny v České republice“. 
Velkým tématem fóra byla problema-
tika spojená s péčí o děti a staré ro-
diče, zajímavé byly nápady na pre-
venci rozpadu rodin. 
 

Jsme moc rádi, že opakovaně a na 
různých místech zaznívalo, že preve
ce (tedy podpora rodin ještě dříve, 
než se „něco“ stane a nastanou pr
blémy) je lepší, efektivnější a
než 
kládajících se rodinách. 
Sociolog Daniel Prokop např. popřál 
české rodině, 
kde stát zasahovat nemá, a tam, kde 
stát 
tivně včas a nějakou prevencí, ne dr
hými represivními
Naopak za stěžejní téma rodinné pol
tiky považuje současné MPSV např
klad 
zněl tajuplně znějící název jednoho 
z
pokud ženy pobírají za úplně stejnou 
práci nižší mzdu než mu
onen cizojazyčný pojem. Nicméně, 
mzdy žen jsou často ovlivněny i fakt
ry, které se do tzv. gender pay gapu 
nevejdou, ať už jde o míru přesčas
vých hodin či volbu oboru, který není 
obecně adekvátně ohodnocen. Pro 
přítomné 
zásadní nespravedlnost, kterou je 
třeba napravovat. 
Další panely se intenzivně věnovaly 
zapojení mužů do péče o malé děti
V
schv
na otázku moderátorky, jak je možné, 
že v ČR čerpají 
asi jen 2%, ale ve Švédsku 73 % muž
zástupce MPSV vysvětlil, že záleží na 
pojetí rodičovské dovolené.
čerpání rodičovské dovolené blokové 
(tj. čerpá se zpravidla po letech), ale 
ve Švédsku je možné čerpat v
intervalech (den, půlden). Otec jde 
ráno do práce a
nou čerpá odpoledne, a toto pak 
Švédsko vykazuje jako čerpání rod
čovské dovolené otcem.
Jistě lze předpokládat, že procento 
mužů čerpajících rodičovskou dovol
nou prudce stoupne, jakmil
moci jít dříve domů a budou mít nárok 
na rodičovský příspěvek. Ve Švédsku 
totiž musí část rodičovské dovolené
vyčerpat otec, jinak rodina přijde o pod
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Jsme moc rádi, že opakovaně a na 
různých místech zaznívalo, že preven-
ce (tedy podpora rodin ještě dříve, 
než se „něco“ stane a nastanou pro-
blémy) je lepší, efektivnější a levnější, 
než následné hašení požárů v roz-
kládajících se rodinách.  
Sociolog Daniel Prokop např. popřál 
české rodině, „aby měla volnost tam, 
kde stát zasahovat nemá, a tam, kde 
stát zasahovat může, aby to řešil rela-
tivně včas a nějakou prevencí, ne dra-
hými represivními opatřeními.“  
Naopak za stěžejní téma rodinné poli-
tiky považuje současné MPSV napří-
klad „snižování gender pay gap“, jak 
zněl tajuplně znějící název jednoho 
z panelů. Ano, je jistě nespravedlivé, 
pokud ženy pobírají za úplně stejnou 
práci nižší mzdu než muži, což značí 
onen cizojazyčný pojem. Nicméně, 
mzdy žen jsou často ovlivněny i fakto-
ry, které se do tzv. gender pay gapu 
nevejdou, ať už jde o míru přesčaso-
vých hodin či volbu oboru, který není 
obecně adekvátně ohodnocen. Pro 
přítomné diskutující je toto ovšem 
zásadní nespravedlnost, kterou je 
třeba napravovat.  
Další panely se intenzivně věnovaly 
zapojení mužů do péče o malé děti. 
V panelu „Co nám zase poslanci 
schválili: legislativní novinky z ČR a EU“ 
na otázku moderátorky, jak je možné, 
že v ČR čerpají rodičovskou dovolenou 
asi jen 2%, ale ve Švédsku 73 % mužů,
zástupce MPSV vysvětlil, že záleží na 
pojetí rodičovské dovolené. U nás je 
čerpání rodičovské dovolené blokové 
(tj. čerpá se zpravidla po letech), ale 
ve Švédsku je možné čerpat v kratších 
intervalech (den, půlden). Otec jde 
ráno do práce a rodičovskou dovole-
nou čerpá odpoledne, a toto pak 
Švédsko vykazuje jako čerpání rodi-
čovské dovolené otcem. 
Jistě lze předpokládat, že procento 
mužů čerpajících rodičovskou dovole-
nou prudce stoupne, jakmile budou 
moci jít dříve domů a budou mít nárok 
na rodičovský příspěvek. Ve Švédsku 
totiž musí část rodičovské dovolené
vyčerpat otec, jinak rodina přijde o pod- 

poru. Tedy pokud se 
nezapojí dobrovolně, stát je k
těmito 
popírá 
bodné rozhodování rozvržení péče, 
práce a
vat, že taková opatření nejvíce dole
nou na rodiny s
Budoucnost české rodiny, jak ji pr
zentovalo MPSV na tomto fóru, má 
tedy tyto čtyři pilíře:
 časný návrat matek z
dovolené (opatření: rychlé vyčerpání 
rodičovského příspěvku, finanční 
podpora vzniku zařízení pro děti do 
čtyř let věku);
 podpora zapojení otců do péče 
o děti (úvaha o rozdělení rodičovsk
ho příspěvku na dvě dávky pro otce
a pro matku a tím podpořit otce če
pat rodičovskou dovolenou, když muž 
na rodičovskou dovolenou nepůjde, 
dávka propadne);
 podpora rodinné péče o seniory 
(opatření: dlouhodobé ošetřovné, 
podpora v
nání); 
 podpora vzniku dalších 
některé rodiny (opatření: zálohované 
výživné).
Aliance pro rodinu chce 
rodinnou politiku z pohledu rodin 
s (více) dětmi. S těmito tématy vče
ně souvislostí v oblasti pracovního 
práva, sociálního zabezpečení, inst
tucionální péče o děti 
zvýhodnění rodin chceme seznam
vat veřejnost, mimo jiné také na 
stránkách Občasníku, případně jeho 
speciálních monotematických čísel. 
 

SSbboorrnn
úússttaavv
V dubnu jsme v
pořádali mezinárodní seminář 
potřebujeme ústavní definici manže
ství“. Nedávno vydaný 
sených 
zákonodárci, dalším zájemcům sbo
ník rádi zašleme poštou za úhradu 
poštovného. 
kancelar
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poru. Tedy pokud se otcové do péče 
nezapojí dobrovolně, stát je k tomu 
těmito opatřeními donutí. To zcela 

 autonomii rodiny a její svo-
bodné rozhodování rozvržení péče, 
práce a volného času. Netřeba dodá-
vat, že taková opatření nejvíce doleh-
nou na rodiny s více dětmi.  
Budoucnost české rodiny, jak ji pre-
zentovalo MPSV na tomto fóru, má 
tedy tyto čtyři pilíře: 

časný návrat matek z rodičovské 
dovolené (opatření: rychlé vyčerpání 
rodičovského příspěvku, finanční 
podpora vzniku zařízení pro děti do 
čtyř let věku); 

podpora zapojení otců do péče 
děti (úvaha o rozdělení rodičovské-

ho příspěvku na dvě dávky pro otce
pro matku a tím podpořit otce čer-

pat rodičovskou dovolenou, když muž 
na rodičovskou dovolenou nepůjde, 
dávka propadne); 

podpora rodinné péče o seniory 
(opatření: dlouhodobé ošetřovné, 
podpora v čerpání volna v zaměst-

 
podpora vzniku dalších dávek pro 

některé rodiny (opatření: zálohované 
výživné).  
Aliance pro rodinu chce sledovat 
rodinnou politiku z pohledu rodin 

(více) dětmi. S těmito tématy včet-
ně souvislostí v oblasti pracovního 
práva, sociálního zabezpečení, insti-
tucionální péče o děti a daňového 
zvýhodnění rodin chceme seznamo-
vat veřejnost, mimo jiné také na 
stránkách Občasníku, případně jeho 
speciálních monotematických čísel.  

nnííkk  „„PPrroočč  ppoottřřeebbuujjeemmee  
vvnníí  ddeeffiinniiccii  mmaannžžeellssttvvíí““  

dubnu jsme v Poslanecké sněmovně 
pořádali mezinárodní seminář „Proč 
potřebujeme ústavní definici manžel-

Nedávno vydaný sborník prone-
sených příspěvků obdrží všichni naši 
zákonodárci, dalším zájemcům sbor-
ník rádi zašleme poštou za úhradu 
poštovného. Pište si o něj na adresu: 
kancelar@alipro.cz 


