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Milé sestry a milí bratři,

bezesporu nejdůležitější zprávou, kte
rá se nese již několik týdnů (měsíců)
všemi sdělovacími prostředky, je
uprchlická krize, migrační vlna, či
chceteli stěhování národů. Kola svě
tových dějin otevřela stavidla, která
poslala mohutný proud lidí z Afriky a
blízkého východu do Evropy. Proč
zrovna sem, proč ne do Ameriky, Rus
ka, Číny? Co nám přinesou, odnesou,
dají, vezmou? Jak se bude naše
domovina vyvíjet?

Jeden z prvních názorů, které mi při
stály v poště, byl od MUDr. Tomáše
Lajkepa. Ten zhodnotil svůj vstřícný
postoj ke kterémukoli člověku v nouzi
jako jediný možný, nemáli se zprone

věřit svému křesťanskému přesvěd
čení a Ježíšově přikázání bezvýhradné
lásky k bližnímu. A to nehledě na ne
bezpečí a rizika.

Následovala mailová záplava „zaru
čených zpráv, otřesných vizí a jistých
scénářů“, jak určitě dopadneme, když
hned všechny neutopíme ve Středo
zemním moři nebo nepostavíme vy
soký plot kolem celé Evropy. Do toho
pohledy na internet, kde se střídaly
zprávy jako z hororu, a naopak přátel
ské objímání Němců s Eritrejci. Při
znám se, že jsem z celé situace dost
zmaten a asi nebudu sám, komu se
osobnost v tomto pohledu „rozdvoji
la“. Situace tísně a nejistoty se budou
chtít zcela jistě chopit političtí „spasi
telé“, kteří se v blížících krajských

volbách budou chtít zviditelnit – takže
lze očekávat zase jedno téma (jako
byly kdysi poplatky u lékaře), které
krajské volby změní v celostátní refe
rendum.

Budeme moc rádi, pokud nám k těmto
palčivým tématům napíšete také svůj
názor. Děkujeme za něj. Přeji všem
pokud možno klidné podzimní dny.

Jaroslav Hrubý
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Jelínek František 1.9.1960 Vlčatín 55
Motáček Josef 4.9.1945 Čechtín 70
Liška František 5.9.1950 Rapotice 65
Vojtíšek Karel 6.9.1940 Želetava 75
Švaříček Jiří 9.9.1965 Budišov u Třebíče 50
Křížová Marie 12.9.1945 Jemnice 70
Karlíková Emilie 13.9.1965 Moravské Budějovice 50
Procházka Petr, Ing. 18.9.1965 Třebíč 50
Svobodová Marie 18.9.1950 Budíkovice 65
Bendová Olga 18.9.1960 Třebíč 55
Krátká Marie 19.9.1925 Jaroměřice nad Rok. 90
Polická Marie 22.9.1960 Ptáčov 55
Laštovička Jan, JUDr. PhDr. 2.10.1920 Třebíč 95
Vodová Marie 5.10.1945 Věstoňovice 70
Tomková Marie 5.10.1955 Výčapy 60
Hobzová Božena 6.10.1945 Jaroměřice nad Rok. 70
Zezula Bohuslav 8.10.1925 Bochovice 90
Káfuňková Věra 8.10.1930 Valdíkov 85
Kouřil Martin, Bc. 8.10.1965 Moravské Budějovice 50
Klíma Josef 15.10.1930 Hodov 85
Kopečný Jaroslav 16.10.1935 Třebíč 80
Rymeš František 21.10.1935 Červená Lhota 80
Tylšarová Milada 22.10.1970 Boršice u Buchlovic 45
Tesařová Marie 25.10.1935 Moravské Budějovice 80
Vobůrková Helena 26.10.1930 Jaroměřice nad Rok. 85

Všem jmenovaným přejeme
k jejich životnímu výročí hojnost
Božího požehnání, zdraví, radost

a lásku nejbližších.

Naši jubilanti

občasník pro členy a příznivce okresní organizace KDUČSL Třebíč

Okresní kancelář KDUČSL v Třebíči
se proměňuje do krásy. Okna v kance
lářích ve dvorním již podlehla zubu
času a byla vyměněna za nová, dřevě
ná. Do zkrášlovacích prací se zapojili
členové předsednictva okresního vý
boru (zejména Krupicovi) a svépomo
cí obě kanceláře vymalovali. Úklidové
práce vzali pěkně „od podlahy“. Ná
bytek byl přestěhován tak, aby se
v zadní kanceláři mohla konat také za
sedání OV. Tuto změnu oceníme zej
ména v zimních měsících, kdy nebude

nutné vytápět velkou zasedací
místnost. Ta se rovněž dočkala změny
a byla upravena na důstojný
přednáškový sál.

Okresní kancelář v novém hávu

Informace o postojích
KDUČSL k této otázce
najdete i na webu.
www.kdu.cz/aktualne/
uprchlici/principyreseni
problemumigrace

MěO KDUČSL Třebíč
Vás srdečně zve na

přednášku:

Mariánská
poutní místa

Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
historik, pedagog, místopředseda KDUČSL,

předseda poslaneckého klubu KDUČSL

Přednáší:

pátek 16. října 2015 v 17:00 hod.
zasedací místnost kanceláře KDUČSL v Třebíči,
Karlovo nám. 38 (vchod vedle knihkupectví Jakuba
Demla, I. poschodí). Vstup volný.

KDY:
KDE:

Obracíme se na všechny naše členy
a příznivce, kteří disponují vhodnou
plochou pro vyvěšení plakátů (banne
rů, plachet) v rámci předvolební
kampaně před krajskými volbami, aby
se nám přihlásili. Také prosíme, abys
te se poptali u svých známých, kteří
nějakou vhodnou plochu vlastní a byli
by ochotni ji poskytnout. Tyto
možnosti prosím zasílejte na mail
jar68.hruby@seznam.cz, nebo volejte
724 680 012. Předem velké díky za
tuto službu !

AKCE PLOTY !!!
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Osobní dopis Pavla Bělobrádka k migraci v Evropě Farní dny v Mohelně a U Kostelíčka

Vážení bratři, milé sestry,

obracím se na Vás touto formou kvůli
závažnému aktuálnímu problému,
jímž je migrace. Já a celé vedení
KDUČSL vnímáme, že veřejnost je
nervózní, lidé mají přirozeně strach.
Z těchto obav a nervozity pak pramení
riziko radikalizace společnosti. To je
něco, co my, křesťanští demokraté,
nechceme, protože je to v rozporu
s našimi hodnotami.

Jak doufám víte, KDUČSL je v pří
stupu k otázkám migrace aktivní. Ne
strkáme hlavu do písku, většinou jsme
to my, kdo jasně formuluje odpovědi
na palčivé otázky, kdo se nebojí říkat i
nepopulární věci a kdo nepodléhá svo
dům populismu. Mimo jiné jsme
k migraci zřídili pracovní skupinu pod
vedením místopředsedy Ondřeje
Benešíka. Naše postoje a názory naj
dete přehledně na stranickém webu
pod záložkou Uprchlíci a Evropa.
Jedním z důvodů k napsání tohoto do
pisu je i upozornit Vás na tento zdroj
informací, které by podle mého názo
ru měl znát každý člen KDUČSL.
Všichni si jistě uvědomujeme, že
problém migrace nezmizí ani snadno,
ani rychle. Najít řešení bude stát
hodně úsilí, času a peněz. Avšak to, že
Evropa dnes jednoduché a rychlé ře
šení nemá, neznamená, že KDUČSL
nemá jasno v tom, jak k problému při

stupovat. Vycházíme totiž z principů
naší politiky a našich dlouhodobých
hodnot.

Za prvé Vás chci ujistit, že vláda i na
še strana myslí na bezpečnost občanů.
V této chvíli máme plnou kontrolu
nad situací a můžete uklidnit své sou
sedy, že nám žádná invaze nehrozí a
že kabinet udělá vše pro její odvrá
cení, pokud by nám hrozila v bu
doucnosti. Nepřistoupili jsme na
povinné kvóty a prosazujeme řešení
imigrace pokud možno mimo hranice
EU. KDUČSL opakovaně požaduje
navýšení naší pomoci pro uprchlické
tábory v regionech bojů, abychom li
dem v nich zajistili důstojné pod
mínky, což je nejefektivnější způsob
jak zabránit, aby se vydávali na po
chod do Evropy. Je důležité s lidmi
mluvit a vysvětlovat jim, že není
pravda to, co se jim snaží namluvit ra
dikálové, kteří ucítili ve strachu
z migrantů šanci, jak snadno získat
politické body. Proto šíří strach a
paniku.

Za druhé KDUČSL důsledně rozli
šuje mezi ekonomickými migranty a
válečnými uprchlíky. Ty první musíme
rychle vracet zpět. Těm druhým jsme
povinni pomoci, pokud budou o naši
pomoc stát (o což zatím drtivá většina
z nich nestojí). K pomoci nás zavazují
nejen Ženevské konvence a naše zá
kony, ale i křesťanská solidarita a
obecně lidskost. Vím, že tento postoj
není populární. Ale my ze svých zásad
nemůžeme slevit. Nelze bránit vlastní
hodnoty tím způsobem, že od nich sa
mi upustíme, když se nám zrovna ne
hodí do krámu. Navíc jsem si jist, že i
když těch, kteří tento postoj ocení, bu
de zřejmě menšina, si budou o to více
vážit toho, že se nebojíme takto mlu
vit.

Za třetí KDUČSL si dobře uvědo
muje, že migraci nemůže Česká
republika vyřešit sama. Pokud k nám
uprchlická vlna v plné síle dorazí, ne
pomůže nám ani uzavření hranic. Jde

o statisíce zoufalých lidí, kteří nemají
co ztratit, protože se nemají kam vrátit
a nezastaví je ani ostnatý drát, ani oz
brojená stráž – jedině, že by opět
dostala rozkaz střílet…

Musíme hledat společné řešení v rám
ci EU. Přičemž KDUČSL klade dů
raz na to, aby Evropská unie lépe
bránila své vnější hranice, aby se
urychlil proces vracení ekonomických
migrantů, aby se bojovalo s pašeráky
lidí a zejména aby se EU podílela na
stabilizaci a pomoci v regionech,
odkud pocházejí uprchlíci. Migrační
vlnu můžeme zastavit jedině tam, kde
vzniká. Rovněž trváme na tom, aby si
každá země Unie mohla svobodně
zvolit svou vlastní imigrační politiku,
odmítáme nechat si ji diktovat shora.
Je třeba otevřeně přiznat, že EU
účinnou společnou politiku v oblasti
migrace zatím nemá. Tlak na přeroz
dělování běženců není řešením
problému, ale pouze jeho rozložením
na více zemí. Rovněž je jasné, že i
když se podaří nalézt shodu, potrvá
roky, než se podaří situaci v oblasti
migrace zlepšit. Nehrajme si proto na
všeználky – jak to činí radikálové,
kteří mají vždy po ruce řešení, které je
stejně jednoduché, jako špatné. Žádná
snadná a rychlá řešení neexistují. To
ale neznamená, že KDUČSL bude
skládat ruce do klína. Protože kdo v
obavě, že může udělat jen málo, neči
ní nic, dopouští se strašlivého omylu.
Opakujte lidem naše návrhy a přístu
py. Jsem přesvědčen, že jsou správné,
i když je zatím neumíme všechny pro
sadit. My nejsme naivní, dobře si uvě
domujeme, že nezvládnutá imigrační
vlna představuje zásadní hrozbu pro
naši společnost, pro náš sociální, eko
nomický, právní a hodnotový systém,
pro naši bezpečnost. Ale také dobře
víme, že silné řeči a chřestění zbraně
mi a ostnatými dráty nám nepomůže.
Naopak vyvolávání strašáka vnějšího
nepřítele vytváří riziko potlačení naší
vlastní svobody a demokracie, s čímž
máme smutné historické zkušenosti.

Za čtvrté je migrace příležitostí, jak
upozornit veřejnost na naši
dlouhodobou prioritu, jíž je boj
s demografickým deficitem a podpora
pracujících rodičů. Jasně se tu
ukazuje, že jsme měli pravdu, když
jsme varovali před vymíráním české
populace, ačkoli nás skoro nikdo ne
poslouchal. Jsem si jist, že dnes už
nám lidé naslouchat budou. Že nás
budou nejen poslouchat, ale že nám
budou i rozumět, když budeme říkat,
že odmítáme návrhy, aby se imigrace
stala univerzální odpovědí na nízkou
porodnost. Jsem si jist, že lidé budou
souhlasit s naším postojem, že je lepší
nechat více peněz v kapsách našich
rodin a podpořit výchovu nové gene
race, než dovážet imigranty. Platí ne
přímá úměra: čím méně českých dětí,
tím větší tlak na přijímání migrantů.

Závěrem Vás chci požádat, abyste v
otázce migrace byli aktivní. Abyste
využili informace z našeho webu,
abyste vysvětlovali politiku KDU
ČSL lidem. Jak se říká, zvládnutý
problém je vyhraná příležitost. Když
ukážeme, že máme jasné názory, že
máme návrhy na řešení, když místo
šíření strachu budeme s veřejností
otevřeně diskutovat a zároveň se ne
budeme bát přiznat, že na některé
otázky prostě nemáme odpovědi, voli
či to ocení. Ne všichni, ale ta rozum
nější část určitě. Rozumní lidé ocení,
že nejsme bezcitní extremisté, že
chceme pomáhat skutečně potřebným
a že si na druhé straně uvědomujeme
všechna rizika a přistupujeme k
problému pragmaticky a s maxi
málním ohledem na bezpečí našich
občanů.

Věřím, že máme lidem v problematice
migrace co říci, možná o hodně více
než jiné strany. Tak ať je náš hlas sly
šet. Je to hlas rozumu, odpovědnosti a
solidarity. Je to hlas křesťanské demo
kracie.

Pavel Bělobrádek
předseda KDUČSL

Osobní dopis Pavla Bělo
brádka  dokončení ze str. 2

Široké veřejnosti byla určena další
z cyklu přednášek pořádaných MěO
KDUČSL v Třebíči. Zcela zaplněná
zasedací síň okresní kanceláře přivíta
la v pátek 11. září MUDr. Helenu
Máslovou, která zde prezentovala té
ma velice aktuální. Přednáška s ná
zvem Ženské peklo, která poprvé
zazněla v Brně v březnu letošního
roku v rámci XII. konference Zdravot
ník – křesťan v dnešní nemocnici,
představila aktuální problémy (nejen)
žen v globálních souvislostech.

Autorka, která je zakladatelkou Centra
psychosomatické péče v Praze, se vě
nuje převážně psychogynekologii,
ženskému a reprodukčnímu zdraví.
Vidí spojitost mezi fungováním těla,
duševním životem, prostředím,
v němž žijeme, emocemi, vztahy
s ostatními lidmi a zejména tím, jak
zpracováváme úkoly, které na nás
život klade. Kritizuje současný stav,
kdy se z ordinací praktických lékařů
staly jakési „úřadovny“, kde se hlavně
vydávají žádanky, neschopenky, re
cepty a razítka, a pacient je odtud dis
tribuován na vyšší pracoviště. Zanikl
komplexní pohled na zdraví člověka

v psychosociálních souvislostech, ač
koli moderní věda o nich již nepo
chybuje. Bolest, nemoc i vnitřní
nepohoda jsou informace, kterými
k nám naše tělo promlouvá. Chceme –
li se cítit lépe, je naším úkolem snažit
se porozumět jeho řeči, a ne pouze
umlčovat projevy. V dnešní hektické
době je obzvlášť důležité, aby si každý
z nás ujasnil své priority a nestal se
pouhou „loutkou“ na scéně honby za
ziskem.

Na přednášku plynule navázala živá
neformální beseda, ve které zazněla
celá řada velice zajímavých témat.
Účastníci přednášky jistě měli o čem
přemýšlet ještě dlouho po jejím skon
čení.

Marie Dudíková

V sobotu 5.9. se uskutečnil v Mohelně
farní den, který měl opět velkou pod
poru ze strany KDUČSL. Program
byl určen hlavně pro rodiny s dětmi,
na své si ale přišli všichni. Návštěva
byla pěkná, počasí se taky vydařilo,
proto vládla všeobecná spokojenost.

Lenka Koláčná

I letos se na sklonku léta sešli třebíčští
farníci na tradiční „pouti U Kostelíč
ka.“ S poutavým vyprávěním o tom,
„Jak se dělají lidové misie“, mezi nás
zavítal Mons. Jan Peňáz, známý pout
ník a křtinský farář. Po celé odpoledne
byl pro děti připraven skákací hrad,
který zapůjčila Městská organizace
KDUČSL v Třebíči.

Marie Dudíková

„Ženské peklo“ v Třebíči




