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„Panovník, který ve své zemi nerozpozná rodící se zlořády, nemá v sobě skutečné moudrosti.“ Niccolo Machiavelli

Rizika dopadů ratifikace Istanbulské úmluvy
Jaroslav Záhora, Předseda regionálního centra Královéhradecký kraj

TÉMA MĚSÍCE

AKTUALITY
Koho volit do Senátu?
V mnoha senátních obvodech není volba
vůbec jednoduchá ani jednoznačná.
Prošli jsme všech 27 volebních obvodů a
alespoň u několika z nich vidíme volbu
poměrně jasnou.

Cesta odpovědné společnosti společně s mnoha jinými uskupeními, občany i politiky již delší
dobu přináší informace ohledně toho, co skutečně nabízí tzv. Istanbulská úmluva.
Při pohledu na název úmluvy – Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a
domácího násilí – by se řeklo, vše je v pořádku, s tím lze jen souhlasit a podporovat to. Pod touto
vznešenou slupkou je však ukryto mnoho „čertíků“, které rozhodně nejsou občanům ani ženám ku
prospěchu. Úmluva ohrožuje základ rodiny jako takové, ohrožuje mravní výchovu dětí, právní
prostředí v naší zemi (jedno z opatření je možnost odnětí rodičovských práv) a není opomenuta
ani podpora migrace.
Setkali jsme se s mnoha poslanci a náš pohled na obsah Úmluvy jsme jim zprostředkovali.
Někteří z nich o skrytém (a o to závažnějším) nebezpečí ratifikace Istanbulské úmluvy nevěděli
a při hlubším seznámení se s obsahem navrhované Úmluvy se většina námi oslovených
poslanců i občanů zasazuje o odmítnutí této Úmluvy. Vyjma Pirátů, kteří centrálně v celé Evropě
ratifikace této smlouvy podporují(!).
Naše činnost a setkávání s poslanci přispělo k aktivitě skalních příznivců ratifikace úmluvy a
k uspořádání semináře - Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a
domácího násilí: mýty a fakta. Na tento seminář nám nebyl umožněn přístup s následujícím
odůvodněním: „Seminář je určen poslancům a poslankyním a senátorům a senátorkám a jeho
kapacita je omezena. Již nyní máme přihlášen poměrně velký počet zákonodárců, takže bohužel
další místa poskytnout nemůžeme.“ Což je výborná zpráva, že je o téma zájem. A ještě jsme
dostali nabídku: „Rozhodli jsme se ze semináře pořídit audiovizuální záznam. Ten následně
zveřejníme na webu Úřadu vlády a v případě zájmu Vám na něj můžeme zaslat odkaz.
V současnosti také Úřad vlády ve spolupráci s Výborem pro prevenci domácího násilí a násilí na
ženách dokončuje brožuru, ve které na nejčastější mýty o Istanbulské úmluvě reaguje. V případě
zájmu Vám můžeme i tuto brožuru zaslat a uvítáme spolupráci na jejím dalším šíření.“ Tak je na
co se těšit. POKRAČOVÁNÍ ZDE:
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Konkrétně:
Praha 4: Benjamin Kuras
Praha 8: Petr Hannig
Praha 12: Ivan David / Aleš Gerloch
Chrudim: Jiří Hynek / Hynek Blaško
Prostějov: Jitka Chalánková / Marek
Obrtel
Zdůvodnění naleznete ZDE.
Jak spravit budoucnost?
I v říjnu se uvidíme na setkáních a
povídání o přítomnosti i budoucnosti:
24.10. 18:00 Roztoky u Prahy,
restaurace U ŠMUCRŮ
(sledujte web, další akce plánujeme)
Chcete s námi diskutovat ve vašem
městě? Napište nám na:
cesta@hnuticesta.cz
Česká konference
20. - 21. 10. 2018 se v Kutné Hoře koná
konference ke stému výročí založení
republiky. Vřele doporučujeme, přijďte se
podívat! Více ZDE.
Rádio Bohemia
10.10. 2018 od 19:00 Hnutí cesta na
rádiu Bohemia. Hlavní téma: situace po
prvním kole senátních voleb.

Dostaly se k vám NOVINKY OD CESTY zprostředkovaně? K odběru se můžete přihlásit ZDE

KOMENTÁŘE
ORBÁN NA “KOSTNICKÉM”
KONCILU
Jan Dubanič, místopředseda Hnutí
Evropský parlament jasnou většinou přijal
doporučení, aby Evropská komise zahájila
proti Maďarsku řízení kvůli vážnému
ohrožení hodnot Evropské unie. Pro návrh
zvedlo ruku 448 zákonodárců, 197 bylo proti
a 48 se zdrželo hlasování.

Nebudeme si nic nalhávat, Viktor Orbán
získal v DEMOKRATICKÝCH parlamentních
volbách 49 procent hlasů, díky čemuž svou
moc ve státě opírá o velmi solidní základnu.
Dává mu to velký prostor k tomu, aby do
různých důležitých funkcí dosazoval své lidi
a měl značnou kontrolu nad velkou částí
státní administrativy i financí. Měli bychom
si položit otázku, jak je možné, že tento
člověk, respektive jeho strana, získala tak
velkou podporu u obyvatel Maďarska. Je to
výsledek, o kterém se může ostatním
evropským politikům jen zdát.
Odpověď bude s největší pravděpodobností
dosti jednoduchá. Viktor Orbán se postavil
za zájmy své země, za zájmy občanů a
začal podnikat konkrétní kroky k zamezení
přílivu migrantů do země. Jako jeden z mála
evropských politiků měl tu „drzost“ se pustit
do křížku s Georgem Sorosem a dokonce
prosadit zákaz jeho aktivit a aktivit jeho
„neziskovek“
na
maďarském
území.
Dlouhodobě odmítá schvalování jakýchkoliv
kvót na rozdělování migrantů i jejich
přijímání do EU vůbec.
Jinými slovy, staví se ostře proti postoji EU
a proti její politice. To je důvod, proč získal
ve své zemi tak velkou podporu. A to je také
pravá příčina trestného tažení, jehož jsme
svědky. Zákonodárcům EU je úplně jedno,
jestli Viktor Orbán ve své zemi krade nebo
ne, jestli ovládá tu nebo onu část státní
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administrativy, co ale vadí, je jeho postoj a
neustálé podrývání společné migrační
politiky. Odmítá Marakéšskou deklaraci,
Dublin IV. i Istanbulskou úmluvu, je ochoten
bránit
hranice
své
země
proti
přistěhovalcům, a to je něco, co se
neodpouští. Pokud ho ke změně přístupu
nelze přesvědčit po dobrém, pak nastoupí
vydírací taktika v podobě sankcí uvalených
na celou zemi. Bohužel, i toto je
považováno
za
projev
demokracie.
Hlasování v evropském parlamentu bylo
demokratické, a tak se teď lídrům EU
otevírají dveře k vydírání Maďarska.
Smutné na tom je, že jsme se toho účastnili
také my a že naši poslanci hlasovali proti
Maďarsku. Dobré na tom je, že si díky tomu
můžeme povšimnout, jak náš premiér slovy
podporuje Orbána a odmítá kvóty či
přijímání migrantů a současně jeho
zástupci v EU hlasují proti jediné zemi, která
se nebojí otevřeně čelit unijní migrační
politice.
Zástupce
ANO
podepsal
Marrákešskou
deklaraci
za
Českou
republiku, nikdo z našich se nepostavil proti
Istanbulské úmluvě a podobných příkladů
bychom mohli uvést celou řadu.
Slovy je nám předstíráno, jak jsme proti,
ovšem veškeré skutečné kroky našich
zástupců jsou v souladu s migrační
politikou EU. Obrázek o tom, proč náš
premiér vystupuje určitým způsobem a jeho
lidé pak hlasují protikladně, si každý po
tomto tažení proti Viktoru Orbánovi může
udělat sám.

ZAUJALO NÁS
ŘEKNI TO JINAK, AŤ TĚ
NESMAŽOU
Marian Kechlibar
…Fantastická
literatura
může
být
optimistická nebo taky ne. Ta druhá,
dystopická, se většinou odehrává v nějakých
totalitních režimech. Klasici jako George
Orwell nám představili světy shrnuté jedinou
větou: „Pokud chceš vědět, jak vypadá
budoucnost, představ si těžkou botu, která
na věky šlape po lidské tváři.“ (román
1984)...
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…A teď se podívejte na Internet dneška...
Směsice lidských Viktorů Čističů a
automatických
nástrojů
pro
likvidaci
nežádoucích příspěvků čím dál více směřuje
k tomu, že budeme v síťových diskusích
nuceni používat šifrovanou řeč. Ve světě
permanentní kontroly bude vítězem ten, kdo i
navzdory ní dokáže své myšlenky sdělit jiným
tak, aby je pochopili. Už současná řeč
používaná na Internetu by byla dobrým
námětem na diplomku pro studenta
moderního českého jazyka. Některé asociace
se vžily tak, že je dávno bereme jako
normální, i když před deseti lety by na ně
každý zíral. Není to ještě šifrovaná řeč, ale i
tak se tomu musím trpce smát.
Celý článek ZDE.
DALŠÍ INSPIRATIVNÍ TEXTY:
● Vraťme politice její místo (Leo K, Kosa)
● Chemnitz a soumrak německé ústavnosti
(Petr Schnur, Argument)
● Z liberální demokracie se stala ideologie.
Už jí nejde o svobodu (Andrej Duhan,
Česká pozice)
● Úspěšná vzpoura Evropanů (Petr
Robejšek, Aktuálně)
● Náhubkový zákon na cestě k diktatuře
(Markéta Šichtářová, iDNES)
● Teroristický útok v Ahvázu, první salva ve
staronové válce (Tereza Spencerová,
Literárky)

ZE ŽIVOTA HNUTÍ
ZASEDÁNÍ RADY
12.9. 2018 se konalo zasedání RADY,
nejvyššího orgánu Hnutí mimo Sněm. Na
programu bylo mimo jiné:
● komunikační priority Hnutí pro další
období
● podpora vybraným kandidátům v
senátních volbách
● podpora našim kandidátům v
komunálních volbách
● IT infrastruktura Hnutí a její integrace
Pro členy: zápis najdete v PYDIO
CESTA v komunálních volbách
I když jsme vlastní kandidátky nestavěli,
někteří členové kandidují v rámci
místních koalic. Za všechny držme palce
v Mohelnici a Roztokách u Prahy!
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SERIÁL

REPORTÁŽ

PŘIROZENÝ ŘÁD (1)
TÁBOR LIDU NA OREBU
PRO-HARMONICKÝ ZÁMĚR Lucie Meškanová
Jan Michael Kubín, Jaroslav Kuchař
Velmi často v argumentaci operujeme
s pojmem PŘIROZENÝ ŘÁD a proto je načase
vysvětlit, co tím myslíme, a jak ho
používáme. Aby to zároveň bylo prakticky
využitelné, popíšeme ho jako sadu kritérií,
pomocí nichž můžeme posuzovat nejrůznější
témata, návrhy či události a určit tím jejich
soulad či nesoulad s Přirozeným řádem.
Nemůžeme začít jinak, než ZÁMĚREM. Je
pro-harmonický nebo spíše parazitický?

Pro-harmonický záměr počítá s tím, že bude
vytvářet výhody pro všechny zúčastněné i
okolí, v žádném případě nebude na něčí
úkor. To se týká nejen lidí (jednotlivců,
skupin, společenství) ale i tzv. okolních
systémů,
tedy
například
přírodního
prostředí.
Příkladem pro-harmonického záměru může
být například výstavba vodovodu v malé
obci, pokud zastupitelstvo nehodlá stavby
využít k vlastnímu obohacení prostřednictvím korupce a stavba negativně
neovlivní přírodní prostředí například v
podobě výrazného snížení hladiny spodní
vody s negativními důsledky pro okolní
biotopy.
Příkladem
extrémní
verze
parazitického záměru je příprava válečného
konfliktu za účelem ovládnutí přírodních
zdrojů a místní lidské práce.
Slova, která se v běžné řeči často v této
souvislosti používají:
● rovná spolupráce x parazitické chování
● sounáležitost x sobectví
● slušný x nepoctivý …
Pokračování příště
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Podíleli jsme se na realizaci akce u
příležitosti 100. výročí vzniku republiky s
názvem Tábor lidu na Orebu.

Jeden z organizátorů, pan František Vrba,
ke smyslu akce řekl: “Smysl setkání je
vzájemně si dokázat, že rozhodující pro
šťastný a harmonický život národa a nás
všech je vytváření podmínek pro takového
ducha společnosti, který je charakteristický
vzájemnou láskou, přátelstvím a vírou
odvozenou od řádu…”
Setkali jsme se na krásném místě na Vrchu
Oreb v Třebechovicích pod Orebem na louce
a součástí byl i “stůl hojnosti”, na který
každý z účastníků přinesl nějakou dobrotu.
Následoval bohatý program. Pan Dr. Josef
Ptáček mluvil o historii táborů lidu na Orebu,
pan Ing. Bořivoj Šubrt o Slovanech a slovu,
pan František Vrba o řádu stvoření a
duchovním pádu civilizace, paní Ilona
Dostálová o duchovní inspiraci uspořádání
společnosti dle Rudolfa Steinera a za hnutí
Cesta Lucie Meškanová o přirozeném řádu
života a společenství a o tom, jak prakticky
nabídnout a využít znalostí přirozeného
řádu ve všech oblastech našeho života.
Ivana Novotná a Jaroslav Záhora z hnutí
Cesta
nás provedli debatou ohledně
Istanbulské úmluvy a promluvili o tom, jak
je možné se připojit k naší společné Cestě v
Hradci Králové.

JAZYKOVÝ KOUTEK
Návrat ke správnému vyjadřování, chápání
přesného významu slov, používání českých
výrazů místo běžně využívaných cizích slov,
neprokládání vět “vycpávkami”... to vše patří
ke kultuře jazyka.
Jméno, název jevu nebo věci vlastně odráží
to, co je na nich pro pojmenovatele
významné, důležité, charakteristické, to, čím
se odlišují od jiných věcí a jevů.
Způsob, jakým věci pojmenováváme,
následně utváří i to, jak svět kolem sebe
vnímáme. Věci, které nejsou důležité,
nestojí je za to pojmenovat, splynou, nejsou
odlišovány
od
věcí
ostatních.
Když se vracíme k původu (a vývoji) jména,
získáváme tím nové, mnohdy překvapující a
nečekané
souvislosti.
Známe-li původ, kořeny, můžeme věcem
lépe rozumět, lépe je chápat v jejich
kontextu, dokážeme lépe uchopit jejich
hloubku, celou škálu toho, co nám přinášejí.

CESTA
Slovo cesta je dle etymologických slovníků
praslovanského původu. Ve staroslověnském jazyce zněl termín pro cestu cěsta.
Slovo
pravděpodobně
souvisí
se
staroslověnským slovesem cěstiti = čistit,
uklízet.
Cestou tedy byla původně označována
dráha, která byla vyčištěna od překážek.

HLEDÁME...
Kancelářské prostory v Praze
● ideálně dvě kanceláře s možností
občasného využití zasedačky
Pro občasnou dobrovolnickou výpomoc:
● Programátora PHP
● Databázového specialistu (MariaDB,
MS Access)

Na závěr se zpívala česká hymna a
svatováclavský chorál.

● Pokročilého uživatele on-line nástroje
Mautic
● Střihače a titulkovače videí

Všichni zúčastnění se shodli na tom, že
tradice táborů lidu byla obnovena a těšíme
se na příští setkání.

V případě zájmu pište na:
hkh@hnuticesta.cz

