
 

 

Před čtvrtečním hlasováním o LGBT manželství sociální sítě mažou 

argumenty Aliance pro rodinu 
 

(Praha, 25.4.2021) Další pokus o uzákonění manželství homosexuálů, které se aktivisté 

LGBT dlouhodobě snaží vtělit do české legislativy, proběhne již tento čtvrtek 29. dubna. 

Argumenty Aliance pro rodinu, která sdružuje zastánce manželství jako svazku muže a 

ženy, sociální sítě mažou a straní tak jedné názorové skupině. Svobodu slova znovu 

ohrožují lidé, kteří pokládají zájmy i postoje jiných za méněcenné a svoje vlastní za 

nadřazené.  

 

“Vyzvali jsme na Facebooku naše podporovatele, aby napsali poslancům, že je důležité 

zachovat manželství jako výhradní svazek muže a ženy. Pokud stát ustoupí tlaku aktérů 

kulturní revoluce, vzkáže občanům, že není důležité, aby děti měly matku i otce,”  říká 

Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu. 

 

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny byla vyvolána aktivisty prosazujícími 

homosexuální manželství. Sesbírali 50 poslaneckých podpisů a na jejich základě byla 

schůze svolána. Přijetím homosexuálního manželství by v Česku skončil institut 

manželství tak, jak jej známe. Stejně tak by ztratilo původní význam rodičovství a právo 

dětí na mámu i tátu. 

 

“V rámci diskuze se na naší stránce mimo jiné objevil odkaz na ‘e-shop s dětmi’. Měl 

upozornit na to, že si čeští homosexuálové již dnes mohou najímat surogátní matky, 

přestože je v Česku tento obchodní vztah nelegální. Příspěvek i naši faktickou a slušnou 

argumentaci Facebook smazal. Obáváme se, že jde o ovlivňování veřejného mínění před 

čtvrtečním hlasováním a o vážné ohrožení svobody slova, ”  dodává Jochová. 

 

V této souvislosti se jeví jako ironie další navrhovaný bod programu mimořádné schůze, 

kterým je zavedení trestnosti omezování svobody projevu na veřejných sociálních sítích. 

Plnou pozornost poslanců navíc nyní zatěžují kritické události na tuzemské i mezinárodní 

politické scéně. Podle Aliance tuto těžkou situaci aktivisté využívají. 

 

“V situaci, kdy se Sněmovna stále schází v nouzovém stavu, je hlasování nepřípustným 

krokem. Může být zkresleno ne/účastí většiny poslanců. Nehledě na bezpečnostní krizi 

ve vztahu k Rusku a pandemickou situaci v naší zemi, kterou by poslanci měli prioritně 

řešit,“ vysvětlila postoj Aliance pro rodinu Jochová. 

 

 

Kontakt pro média:Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu,tel.: 603 325 880,  e-

mail: jana.jochova@alipro.cz 

 


