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„HORÁC“
Občasník pro členy a příznivce KDU-ČSL okresu Třebíč
Zárukou dobré zábavy jsou zkušení
pořadatelé z řad MO KDU-ČSL Moravské
Budějovice. Těšíme se na shledanou.

NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ

Jiří Pálenský

Milé sestry a milí bratři!
Dovolte mi, abych na začátku tohoto čísla
našeho občasníku popřál všem ještě jednou mnoho
štěstí, zdraví, radosti a hojnost Boţích milostí v roce
2010.
Proţíváme krásnou Vánoční dobu, těšíme se na
příchod Tří Králů a s nadějemi v srdci jsme napjati, co
ţe nám tento rok přinese. V osobním a rodinném ţivotě,
v práci, v obci, nebo kolem hospodářství. Mnoho
událostí se však odehraje bez toho, jestli si to přejeme,
nebo ne. Neměli bychom se tedy unáhlovat
rozhodnutím typu : zítra pojedu …, po neděli udělám …,
hned ráno skočím …, po volbách bude (:- ))) …
Moţná měl o svátcích u vás v kostele taky váš
duchovní podobnou promluvu. Dá-li Pán, potom zítra
pojedu…, Dá-li Pán a budeme-li všichni zdrávi, tak
udělám …., Dá-li Pán, tak bude příští týden …
Jak malicherné je pomyšlení, ţe co chci já, to
jistě nastane. Nezapomínejme na základní podmínky
veškerého našeho konání. Tak jako v předvánočním
čase si zopakujme, ţe bez Boţího poţehnání – marné
lidské namáhání. Zároveň ale připomeňme, ţe :
„Člověče přičiň se a Pán Bůh ti pomůţe! A to bude letos
platit dvojnásobně.
Křesťané budou mít tolik práv, kolik si jich
vydobudou. To řekl prezident Masaryk v době, kdy se
ke křesťanství hlásila více neţ polovina obyvatelstva.
Dnes platí totéţ, při stavu asi jedna čtvrtina. Myslíte si,
ţe nám tedy letos spadne něco samo do klína?
Nespadne, vše si budeme muset odpracovat!
Tak si tedy dejme předsevzetí, ţe letos přiloţíme ruku
k dílu všichni o trochu více. A ono to jistě dopadne
dobře! Nebo alespoň tak, jak to jistě dopadnout má.
Jaroslav Hrubý 1.1.2010

VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŦZE
Vyzýváme všechny předsedy MO, aby
do konce března svolali společně se
svými výbory výroční členské schŧze.
Termín konání musí být oznámen na
okresní kancelář nejméně týden před
jejím uskutečněním, aby mohl být
přítomen
některý
ze
členŧ
předsednictva OV. Kromě výběru
členských příspěvkŧ vyplní každá MO
také formulář k blížícím se volbám do
obecních zastupitelstev, který přítomný
člen POV potvrdí svým podpisem a
předá na okresní kancelář. Začleňte
tedy laskavě do programŧ svých VČS
také bod – příprava na volby do
obecních zastupitelstev. Také prosíme,
abyste k výběrčím listinám doplnili
kontakty na členy MO - telefony,
případně mailové adresy ( buď vlastní,
nebo někoho blízkého, který by umožnil
jednou
za
čas
vybrání
pošty).
Děkujeme za pochopení.
POV KDU-ČSL

OKRESNÍ LIDOVÝ PLES
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Srdečně zveme všechny členy okresní
Děkujeme všem členům KDU-ČSL,
organizace,
jejich
rodinné
příslušníky,
příbuzné a známé na Okresní lidový ples, kteří se dobrovolně zapojují do Tříkrálových
který
se
uskuteční
jako
tradičně sbírek v obcích za jejich čas, a úsilí věnované
v Moravských Budějovicích v prostorách pro dobrou věc.
OV KDU-ČSL
Besedy v sobotu 9.1.2010 od 20 hodin.
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Jaroslav Hrubý

ADVENTNÍ SETKÁNÍ

NOVOROČNÍ PROJEV

Jiţ podruhé se uskutečnilo krátce před
Vánocemi setkání OV s předsedy MO, starosty a
zastupiteli za KDU-ČSL. Účast byla poměrně pěkná (asi
50 osob), ačkoli jsem si sliboval více vzhledem k tomu,
ţe jsem osobně navštívil většinu organizací. Hostem byl
Jan Kasal, předseda KV, mpř. PS Parlamentu ČR a
poslanec kraje Vysočina. První část schůze naplnily
zprávy předsedy OV, ORK, politická informace a
informace z CK. Poté následovala bohatá diskuse, která
zabrala většinu prostoru adventního setkání. Na závěr
bylo OV přijato toto usnesení:
OV bere na vědomí:
-zprávu o činnosti okresní organizace KDU-ČSL Třebíč
za rok 2009 přednesenou předsedou OV J.Hrubým
-politickou informaci přednesenou Janem Kasalem
-informaci o činnosti volebního štábu přednesenou
Karlem Pacalem
-zprávu ORK o stavu hospodaření za rok 2009
přednesenou předsedou ORK Petrem Ţákem
OV pověřuje:
-předsedu OV, aby do příštího zasedání OV navrhl
rozdělení MO patronačním členům OV a předloţil ho k
odsouhlasení.
OV schvaluje:
-pro rok 2010 četnost zasedání POV min. 1x za 3 týdny
a OV 1x za 6 týdnů s tím, ţe jednacím dnem bude
zpravidla pondělí a začátek 17. hodina.
OV ukládá:
-všem předsedům MO, aby zajistili kontaktní údaje na
všechny členy své MO, nejlépe emailovou adresu a
telefonní číslo. Tyto údaje předají spolu s výběrčí
listinou a zápisem z VČS na okresní kancelář.
-okresní
tajemnici
neprodleně
oznamovat
na
hromadnou emailovou adresu pov@kdutrebicsko.cz
datum, místo a čas konání VČS v MO, aby se mohl
přihlásit některý člen POV, který se zúčastní VČS jako
host. Dodané zápisy z VČS spolu s dalšími materiály
bude předkládat OV k seznámení.
-všem MO, aby na okresní kancelář oznámily nejméně
týden před konáním VČS datum, místo a čas konání
VČS, aby se tohoto jednání mohl zúčastnit některý ze
členů POV, který následně podá informaci o stavu MO.
- zbývajícím MO které ještě neodevzdaly všechny
členské příspěvky aby tak učinily do konce roku 2009.
OV souhlasí:
-s přijetím nového člena.
OV děkuje:
- všem, kteří v uplynulém roce jakkoli přispěli
k propagaci KDU-ČSL za jejich obětavou práci.
-------------------------------------------------------------------------Nutno bohuţel konstatovat, ţe stav výběru členských
příspěvků není uspokojivý a předsednictvo se bude na
své lednové schůzi zabývat řešením stávající situace.
Mnoho předsedů MO podceňuje tuto oblast členských
povinností a působí tak ( snad nevědomky ) problémy
při sestavování rozpočtu okresní organizace.

Tradiční novoroční projev prezidenta republiky
jsem vyslechl s určitými rozpaky. Nadstranický
prezident si neopomněl „šťouchnout“ do svého
následovníka - předsedy ODS Topolánka, zdůrazňoval
své negativní postoje vůči globálnímu oteplování,
apeloval na to, abychom se starali o svůj dvoreček a
sousedovy problémy hodili za hlavu a své perspektivy
abychom nesměřovali dál, neţ do příštího dne.
V některých oblastech se nechal zavést hodně hluboko
a některé přešel, jako by ani neexistovaly. Loňský rok
nehodnotil téměř vůbec, návštěvu papeţe například
vůbec nezmínil. Myslím, ţe chtěl něco důleţitého říci,
ale na poslední chvíli si to rozmyslel …
Pokud tento projev srovnám s přáním bývalého
prezidenta při půlnočním přípitku, tak lze vyčíst
diametrální odlišnost myšlení obou politiků. Přání,
abychom kaţdý večer příštího roku měli pocit, ţe se
něco dobrého událo, nebo ţe ten den byl něčím
významný, má velkou sílu a dávku optimismu. Ano, o
Novém roku se toho dá obyčejnými slovy říci tolik!
V projevu prezidenta Klause jsem to však příliš
nezaznamenal. Cítil jsem z něho pouze pomyslnou
českou malost a krátkozrakost. Vzpomněl jsem si na
Havlův příměr o „blbé náladě“, jejím vzniku a
neustálému přiţivování. V pondělních zprávách jsem se
také dozvěděl, ţe na hrad pozval předsedy dvou
nejsilnějších stran. Ţe by základ pro to, aby vznikla
„stabilní a pevná“ vláda, o které také ve svém projevu
mluvil? Má s tím nakonec své bohaté zkušenosti.
A jak jste to viděli a cítili vy? Napište nám na
okresní kancelář. Vaše názory zveřejníme v únorovém
čísle.
Jaroslav Hrubý

KŘESŤANSTVÍ A ATEISMUS
Objevila se u nás kniha bývalého analytika
vnitřní americké politiky z Bílého domu, který je
indického původu a jmenuje se Dinesh D´Souza. Je
autorem pěti bestsellerů podle ţebříčku New York
Times a mezi nimi je kniha „Křesťanství a ateismus
úplně jinak“. U nás na český překlad upozornila revue
Universum v čísle 3/2009 v souvislosti s českým
překladem knihy militantního ateisty, britského biologa
Richarda Dawkinse, v článku Proč je nevíra tak
přitaţlivá. Lidové noviny nezůstaly pozadu a sobotní
číslo z 7.11.2009 se na celé stránce 24 zabývá sporem
o víru pod názvem „Nový ateismus a jeho kritici“.
Militantní ateismus převedl svůj boj proti náboţenství ve
Velké Britanii i na ulici, kam inicioval vyvěšování
protikřesťanských plakátů.
Jiţ první kapitola knihy Křesťanství a ateismus
je pro český svět šokující svým nadpisem Soumrak
ateismu – globální triumf křesťanství. Neobvyklý
nadpis pokračuje v úvodním textu: „Bůh znovu oţil. Svět
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je svědkem obrovského rozmachu konverzí a růstu
náboţenství, přičemţ křesťanství sílí ze všech
náboţenství nejrychleji. Řady nevěřících se tenčí
v poměru k počtu obyvatel světa. Sekularismus uţ se
neztotoţňuje s pokrokem a modernitou, a tak výrazně
ztratil na přitaţlivosti. Bŧh není mrtev a leží před ním
skvělé vyhlídky. Máme tu největší comeback (=vrátit
se, návrat) jednadvacátého století.“
Obyvatelům z New Yorku a z Londýna se
připomíná, ţe v jejich okolí křesťanství ztrácí, ale
celosvětově dochází k nejdůleţitější událost naší doby –
globálnímu náboţenskému obrození. Sekularismus
postupuje v Evropě a Severní Americe, ale noví
křesťané nastupují ve Střední a Jiţní Americe, v Africe
a v Asii. V Evropě je dnes 560 milionů křesťanů a
v Severní Americe 260 milionů a většinou jsou to
křesťané jen podle jména. Oproti tomu je v Jiţní
Americe 480 milionů, v Asii 313 milionů, v Africe 360
milionů a ve většině jde o praktikující křesťany. V Číně
ţije dnes podle odhadů 100 milionů křesťanů, kteří přes
restrikce
vlády
konají
bohosluţby
v ilegálních
evangelických a katolických kostelech. Udrţí-li se
současné tempo, stane se Čína za několik desetiletí
největší křesťanskou zemí na světě. Nová tvář
křesťanství už není bílá a světlovlasá, ale žlutá,
černá a hnědá.
Křesťanství třetího světa se dostává i do
Ameriky. Jiţní Korea je zemí s druhým největším
počtem křesťanských misionářů – v zahraničí jich káţe
o víře 12 tisíc. Více misionářů vysílají do jiných zemí jen
Spojené státy. Moţná tu zaţíváme začátek
neuvěřitelného zvratu. Kdysi křesťanští misionáři
putovali na vzdálené kontinenty, do Afriky, Asie,
v budoucnosti mohou klidně černí a hnědí misionáři
hlásat Bibli nechápajícím bělochŧm ze Západu.
V druhé kapitole Dinesh D´Souza uzavírá, ţe
křesťanství přeţije, poněvadţ podle Darwina přeţívá
silnější a křesťané jsou silní, zdraví a šťastní a mají
potomstvo. I kdyţ darwinismus původně přispíval svou
teorií o vzniku druhů k sekularismu, náboţenství
pomáhá lidem se přizpůsobit ţivotním podmínkám a
přeţít. Ateismus pak pŧsobí jako homosexualita,
která nemá vyšší smysl.
Dále rozebírá, ţe ateisté mají v Americe
stoupající sebevědomí z toho důvodu, ţe na
univerzitách dochází k odklonu od náboţenství,
poněvadţ studenti se domnívají, ţe věda jim dává za
pravdu. A prakticky všechny další části knihy se
zabývají důkazy, ţe křesťané se o vědu mohou opírat,
ţe ji pěstovali, rozvíjeli, objektivně podporovali.
Přitažlivost nevíry vysvětluje v příspěvku Universa
V. Petkevič dŧvody morálními.
Francis Fukuyama, známý americký politolog
japonských kořenů, v Orientaci LN na str. 26 tvrdí, ţe
sekularizace není nutný proces při modernizaci Číny a
zemí třetího světa, takţe náboženství a modernizace
mohou koexistovat.
Při těchto přírodovědných a politologických
úvahách o úloze náboţenství si maně vzpomínám na
jednu kníţku z doby před padesáti lety. Byla to tenkráte
poměrně objektivní reportáţ polského atašé Tadeusze
Brezy o jeho působení ve Vatikáně a jmenovala se

Bronzová brána. V ní na str. 26 byla v přehledu podána
struktura církevních dignitářů a uveden počet katolíkŧ
il mondo 340 milionŧ. Ke knize napsala doslov Erika
Kadlecová,
která
v praţském
jaru
se
stala
představitelkou Státního úřadu pro věci církevní, a číslo
340 milionů zopakovala. Samozřejmě, doslov byl
poplatný tehdejší ideologii a vyzdvihoval úlohu laicizace
společnosti. Rovněţ naznačoval úkoly postupující
výstavby socialismu a soustavnou kulturně výchovnou
práci. Mnohé se však změnilo a mimo jiné dnes počet
katolíkŧ se udává miliarda a sto milionŧ – až dvě stě
milionŧ. To jsem si tehdy nedovedl představit.
Ateistických výbojů si všiml Tomáš Halík ve
své poslední knize Stromu zbývá naděje. Na str. 1201 s přehledem a filosofickým nadhledem píše: „Při čtení
Dawkinsových knih jsem měl pocit, ţe se jeho kritika
netýká ani mé víry, ani Boha mé víry a ţe bůh, s nímţ
on zápasí, mi připadá stejně nepravděpodobný, plochý
a vykonstruovaný jako jeho scientistický model přírody
bez tajemství.“
Z Havlíčkobrodského zpravodaje

sc

Bliţší informace o dění na okrese
naleznete na:

www.kdutrebicsko.cz
Prosíme všechny, kteří mají moţnost
komunikovat elektronickou poštou, aby napsali
zprávu na kducsltr@seznam.cz.
Rovněţ nabízíme zasílání novinek „Pořád se
něco děje“ od Jana Kasala a jeho poradců.
Tyto zprávy jsou určeny také pro příznivce
naší strany a studenty.
SANEP- VEŘEJNÉ VÝZKUMY
Chcete ovlivňovat průzkumy veřejného mínění?
Najděte si čas a zaregistrujte se na www.sanep.cz
Dozvíte se názory, zjištěné na vzorku více neţ 121 tis.
občanů ČR a máte moţnost být účastníky losování o
ceny… Přinášíme vám základní informace.

SANEP - Středisko analýz a empirických
průzkumů,
je prvním on-line výzkumným internetovým
střediskem veřejného mínění v ČR. Jedná se o
naprosto unikátní a jedinečně získávání zásadních
informací od více jak 121 tisíci registrovaných uţivatelů,
kteří se podílejí na jednotlivých průzkumech, a kteří jsou
přesně rozklíčováni do věkových, sociálních a
zájmových skupin.
Profesionální analytické zázemí společnosti
SANEP je pak schopné pro klienta během několika
hodin dešifrovat mínění skupiny respondentů na
aktuální problémy a dotazy.
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VÝROČÍ ČLENŦ

Hlavní předností SANEP je zejména rychlost a
obrovská respondenční skupina občanů, kterou lze
libovolně nadefinovat podle potřeby klienta.
Společnost SANEP je v rámci ČR průkopníkem
internetového systému, který představuje revoluční
pojetí analytických a výzkumných postupů.
Společnost SANEP dala sociologickým a
komerčním průzkumům nový rozměr, který zrychluje,
zpřesňuje a rozšiřuje moţnosti při získávání a
zpracování potřebných dat v dané oblasti.
SANEP je exklusivním partnerem Vysoké školy
ekonomické v Praze - Fakulty mezinárodních vztahů a
výzkumného
záměru
Governace
v
kontextu
globalizované společnosti a ekonomiky.

1.1
3.1
6.1
7.1
9.1
13.1
13.1
15.1
15.1
20.1
24.1
25.1
26.1
28.1
28.1
28.1

Usnesení krajského předsednictva
KDU-ČSL v Jihlavě ze dne 17.12.2009:
KP KDU-ČSL apeluje na předsednictvo
strany, aby se ohradilo vůči nálepkování
KDU-ČSL jako spojence ČSSD a KSČM a
zdůrazňovalo programovou svébytnost
naší strany!

Marie
Jaromír
Vladimír
Jan
Marie
Emil
Ing. Antonín
Helena
Marie
Ing. Karel
Marie
Ludmila
Eliška
Rostislav
Ing. Vladimír
Marie

Padělková
Broţek
Pospíšil
Soukop
Hobzová
Bohuslav
Procházka
Karasová
Karlíková
Fišer
Kubová
Eichlerová
Pelánová
Černý
Pavlík
Sladká

Litovany
Červená Lhota
Koněšín
Rapotice
Rokytnice n. R.
Březník
Třebíč
Třebíč
M. Budějovice
Stařeč
M. Budějovice
Budišov
Udeřice
Třebíč
Třebíč
Náměšť

85
65
45
70
85
65
55
30
75
50
80
70
55
70
60
60

Všem jmenovaným přejeme k jejich ţivotnímu výročí
hojnost Boţího poţehnání, zdraví, radost a lásku
nejbliţších.

Chcete časopis Nový HLAS?
Nemáte rádi Santu? Podpořte Ježíška!
Vysočina – „Bytost Jeţíška chceme zachránit před další
invazí červeného tlouštíka a jeho vykulených sobích
poskoků.“ Tak zní výzva mladých lidí, kteří se spojili,
aby podpořili české vánoční zvyky.
„České Vánoce milujeme a nechceme se jich
vzdát jen kvůli levnému dovoznímu artiklu ze zámoří,“
stojí
na
jejich
webových
stránkách
www.zachrantejeziska.cz. Tam se také k petici
Zachraňte Jeţíška můţete připojit. Mezi hlavní cíle
organizátorů patří návrat k tradičním českým vánočním
symbolům v podobě Jeţíška, kapra a vánočky.
„Je zajímavé, ţe čtvrtina z 1 266 podpisů, co
letos zatím máme, je z Vysočiny. V minulém ročníku
bylo z konečných třiceti tisíc podpisů osm tisíc jen z
Vysočiny. Je to tedy známka toho, ţe Jeţíšek je na
Vysočině velmi oblíben,“ informoval mluvčí a spoluautor
projektu Zachraňte Jeţíška Tomáš Zdechovský.
Milovníci Jeţíška vycházejí proti Santovi
demonstrovat také do ulic. V Jihlavě, převlečení za
sněhuláka, který ztělesňuje atmosféru české zimy, byli v
pátek 11. prosince.
„Projekt podporuje také spousta známých
osobností, mezi nimi i Jan Kasal,“ doplnil spoluautor
projektu.

Od ledna 2008 vychází měsíčník Nový HLAS, který
navazuje na stejnojmenný čtrnáctideník (ten vycházel
od roku 2002) a mnohaletou tradici tištěného periodika
Hlas
a
napomáhá
propagaci
křesťanskodemokratických hodnot.
KDU-ČSL nyní vydává Nový HLAS barevně v
rozsahu dvaceti stran. Najdete v něm informace o
základních aktivitách naší strany na celostátní úrovni i v
regionech, komentáře politiků, rozhovory na aktuální
témata, zpravodajství, tisková prohlášení, zprávy z
klubu poslanců a senátorů atd.
Nový HLAS je také zdrojem důleţitých informací
během volebních kampaní.Pro vývěsní skříňky našich
místních organizací připravujeme zvláštní přílohy ve
formátu A3. Ty jsou často nejdůleţitějším vystavovaným
materiálem prezentujícím KDU-ČSL. Nový HLAS je
ZDARMA distribuován funkcionářům KDU-ČSL a všem,
kdo o něj projeví zájem.
Pokud se i Vy chcete více dozvědět o politice
KDU-ČSL, objednejte si Nový HLAS na adrese
hlas@kdu.cz, kam také můţete směrovat svoje
připomínky. Stačí uvést jméno a adresu. Měsíčník je
také k dispozici ke staţení ve formátu PDF na
hlas.kdu.cz.

Autor: DENÍK/Wagenknecht Petr

Také naše okresní kancelář se do tohoto projektu
zapojila tím, že poskytla prostory pro převlékání a
občerstvení aktivistům, kteří chodili po třebíčském
náměstí v pondělí 21.12.
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