Kdo, co a komu?

Zákon o nápravě některých majetkových křivd způsobených církvím
a náboženským společnostem v době nesvobody a o narovnání vztahu
mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi.
Nevládní komunikační kampaň k narovnání vztahů státu a církví

Vážení,
vítáme Vás dnes ráno v Café Louvre! Vážíme si toho, že jste přijali jste pozvání na tiskovou konferenci při
příležitosti projednávání paragrafované verze připravovaného zákona ve Vládě ČR. Text prošel legislativní
radou vlády a ta jej v následujících dnech zřejmě projedná.
Tisková konference má právě proto tyto hosty: Ministra kultury Václava Jehličku, ministra zemědělství Petra
Gandaloviče, předsedu Ekumenické rady církví Pavla Černého, náměstka ministra zemědělství Ivo Hlaváče,
makroekonoma Martina Kupku z ČSOB, náměstka synodní kurátorky Českobratrské církve evangelické Pavla
Stolaře. Předpokládáme účast expertů ze Svazu měst a obcí ČR, dále členů expertní komise a církevní komise
pro přípravu zákona. Moderuje Dita Fuchsová, mluvčí kampaně.
Předpokládaná témata:
- Otázka jednoty Vlády ČR a předpoklady pro projednávání v PSP ČR
- Jak jsou důvěryhodná skutečná čísla o počtu majetku a jeho ceně? - otázky pro experta
- Církve se skutečně dohodly a mají prostor pro vyjednávání? - otázka pro zástupce církví
- Jaká jsou makroekonomická hlediska na tak velkou operaci během šedesáti let? - otázka pro ekonoma
- Proč se dělá kampaň pro veřejnost, když o osudu zákona rozhodují politici - prezentace letáku kampaně.
- Aktuální otázky
Představjeme Vám připravovaný leták kampaně, dále spolupracujeme na vydání Argumentáře tvůrců zákona.
Připravujeme odbornou konferenci – 17. 4. 2008 v New York University na téma hospodaření církví,
uspořádání finančních nástrojů. Předpokládá se mezinárodní účast (Světová rada církví, zástupce rakouských
klášterů, znalec amerických poměrů atd.) Slovo budou mít zástupci politických stran, církví a českých bank.
Připravují se veřejné diskuse, první na Diskusním fóru OSMA na konci dubna či na začátku května. Za stolem
v moderovaném rozhovoru zasedne zastánce a odpůrce navrhovaného způsobu vyrovnání. Další diskuse je
v přípravě na půdě Masarykovy dělnické akademie v Lidovém domě. Záměrem kampaně je také pořádání
odborných seminářů například pro úředníky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, poslance
a senátory P ČR, atd.
Možné jsou i další aktivity: Je hotova příprava pro billboardy s texty typu: Víte, že... z 9 hospiců na území ČR jich
je 9 v péči církevních organizací... Nebo grafika V. Linka s knězem nafukujícím kostel a textem: Církev poroste
vždycky... Kampaň doplňuje série drobných aktivit v regionech.
Kampaň realizuje MAS Servis Říčansko, což je organizace pracující pro svůj region s evropskou iniciativou
LEADER patřící do sítě 150 stejných organizací v ČR a dalších tisíců v celé EU. Právě pro zaujetí venkovskými
regiony a jejich starostmi, které ve věci církevního majetku doléhají zvláště těžce na obce a města, je vhodným
realizátorem celé kampaně.
Kampaň vede Daniel Kvasnička, předseda občanského sdružení MAS Servis Říčansko. Kampaň spolu s ním
připravujíi Zuzana Dvořáková, generální tajemnice Ekumenické rady církví; Ondřej Chrást, mluvčí ekumenické
rady církví a tajemník Pravoslavné církve v českých zemích, Irena Sargánková, mluvčí České biskupské
konference Římskokatolické církve a Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských náboženských obcí v ČR.
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