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Mikuláš sociální bydlení 
nedovezl, je to zase na lidech

Vícero akcí za prosazení důstojného sociálního bydlení a na pomoc 
bezdomovcům uspořádala počátkem prosince Platforma pro sociál-

ní bydlení, jejíž účastníkem je i Alternativa zdola.
Den před Mikulášem připravila před Ministerstvem práce a sociálních 
věcí happening, na němž Mikuláš kolemjdoucím rozdával chudobu, 

sociální vyloučení, život na ubytovně a jim podob-
né „dárky“. Zejména se ovšem spolu s asi dvacít-
kou sympatizantů snažil rozdávat lidem informace 
o návrhu koncepce sociálního bydlení z kanceláří 
MMR, která by dle mluvčího Platformy Štěpána 
Ripky legitimizovala ubytovny jako sociální bydlení 
a otevřela dveře kšeftování s chudobou. Z ubytoven 
se totiž těžko vrací do normálního života, je nutné 
mít pro bezdomovce a sociálně slabé vícestupňový 
systém bydlení, kterým by postupně procházeli – 
doba navracení se bezdomovce do běžného života je 
totiž přibližně třikrát tak dlouhá, jako byl jeho život 
bez domova, a vyžaduje si opětovné osvojení a zažití 
řady ztracených schopností.
V podvečer v pondělí 9. prosince to byla akce „Dů-
stojný život pro všechny“ před Hlavním nádražím  

v Praze, na níž se podíleli také občanské sdružení Dům Agapé, Food 
not bombs, sympatizující divadelníci a hudebníci a další. Přítomní vy-
slechli krátký projev Eduardy Heczkové (Dům Agapé, AZ), informace  
o přístupu vlády, MMR, MPSV a občanských sdružení, v rámci Hyde 
parku několik názorů a příběhů bezdomovců, pro něž bylo také při-
neseno několik desítek různých oděvů a dostali něco jídla. Dále mohli 
účastníci podepsat i otevřený dopis premiérovi nesený v duchu „soci-
ální byty místo nekvalitních a segregovaných ubytoven“ (vedle jednot-
livců se  k dopisu mohly připojit i organizace, což Azetko také učinilo). 
Před podiem se během více než hodinové akce vystřídalo vysoko přes 
stovku diváků a posluchačů, nemluvě o stovkách procházejících cestu-
jících.
Premiér Jiří Rusnok se pak také 13. prosince s představiteli Platfor-
my pro sociální bydlení setkal a – jak informoval mluvčí Platformy 
Štěpán Ripka – slíbil, že se seznámí s dokumenty Platformy a její kri-
tikou výše zmíněné připravované Koncepce sociálního bydlení MMR, 
přičemž prý prohlásil, že jeho vláda nebude podporovat další rozmáhá-
ní byznysu s chudobou a tunelování státu skrze výstavbu ubytoven.  
(kru)

Jiří Rusnok
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Průběžná zpráva o petici za 
prosazení participativního 
rozpočtu v Praze

K 23. prosinci 2013 byly u zmocněnce petičního výboru soustředěny 
podpisové archy se 223 podpisy, další jsou na arších, které jsou  

u aktivistů sbírajících podpisy. Na internetu na  
www.petice24.com je 30 podpisů. Připojit se občané 
mohou na http://www.petice24.com/za_zavedeni_partici-
pativniho_rozpotu_v_praze. Další informace najdou zá-
jemci na www.alternativazdola.cz v části Projekty/Partici-
pativní rozpočet. Snahou je uzavřít petici tak, aby mohla 
být prezentována na únorovém zasedání Zastupitelstva 
hlavního města Prahy.
V městské části Praha 11 se rozhodli využít metodu 
participativního rozpočtu, ač to tak nenazývají, v rámci 
projektu „Jižní Město – město pro život“ v oblasti zkráš-
lování okolí domovů obyvatel. K dispozici mají občané 
jeden milión korun. Jde o další část již ověřeného postu-
pu. Radnice ho propaguje pod heslem „nebuďte lhostejní, 
dívejte se kolem sebe, přicházejte s nápady.“ Komunikace 
s občany při schvalování návrhů probíhá prostřednictvím 
jejich zástupců, nejčastěji předsedů bytových družstev a 
společenství vlastníků bytových jednotek. Blíže viz časo-
pis městské části Praha 11 Klíč, č. 12/2013, str. 7 nebo 
www.praha11.cz.
O informace o participativním rozpočtu a programu 
open data požádal AZ zastupitel MČ Praha 2 Jaroslav 
Šolc (Občané za společné bydlení). Rovněž v MČ Praha - 
Letňany hovoří jednotlivci o možnosti zavedení „parozu“, 
zbývá „drobnost“ – přesvědčit zastupitelstvo. Aktuální 
informaci o aktivitách ohledně participativního rozpočtu 
obdržela Rada zastupitelů KSČM v Praze. O ideu participativního roz-
počtu a možnosti jeho realizace, ale rovněž třeba i o myšlenku bezpod-
mínečného základního příjmu, se začali více zajímat vedoucí činitelé 
Pirátské strany, kteří jednali se členy AZ.
(tv, ve, kru)

Hledáme spolupracovníky pro 
participativní rozpočet v Praze

Od září minulého roku občanská iniciativa Alternativa zdola rozje-
la kampaň za zavedení participativního rozpočtu v Praze. Hledá 

všechny, kteří mají o participativní rozpočet v Praze a v jejích městských 
částech zájem a chtějí se aktivně zapojit do prosazení tohoto nástroje do 
činnosti zastupitelských orgánů a do jeho vlastního naplňování. Pokud 
chcete podpořit zavedení participativního rozpočtu ve vaší městské části, 
vyplňte nám, prosím, dotazník: https://docs.google.com/forms/d/1XZa-
OTwXeGbIIszTJUQBlbYKHMNq3dneawbsFjA20FZU/viewform.
(tv)

•Co je to participativní rozpočet?
Participativní rozpočet (PR) je demokratický ná-
stroj, který umožňuje občanům se přímo zapojit 
do rozhodování o využití části financí z rozpočtu 
své obce či města. Lidé tak mohou určit, co chtějí  
v místě svého bydliště zlepšit, a co přesně chtějí 
financovat. Mohou se také přímo zapojit do tvorby  
a uskutečnění projektů financovaných z obecního 
či městského rozpočtu.

•Jaké jsou s tím zkušenosti?
Tam, kde využívají participativní rozpočet, došlo  
k výraznému poklesu korupce, zlepšení služeb, 
zvýšila se občanská angažovanost a ochota za-
pojovat se do veřejných záležitostí. 

Například v Bratislavě se každý obyvatel / oby-
vatelka města ročně podílí na rozpočtu sumou při-
bližně 480 euro z vybraných daní. V tomto městě 
například dlouhou dobu chátralo opuštěné kino 
Zora. Díky participativnímu rozpočtu se podaři-
lo budovu zprovoznit a spustit činnost kulturního  
a komunitního centra, které bude svému okolí zno-
vu prospěšné.

Rozhodujte o rozpočtu vašeho města

 Demokracie
 Transparentnost
 Svoboda
 Odpovědnost
 Bezkorupční prostředí

www.participativnirozpocet.cz

Seznamte se s participativním rozpočtem, 
požadujte a případně organizujte jeho 

zavedení v místě, kde žijete!



Keller inspiroval Košický kraj

Košický samosprávní kraj (KSK) připravuje Strategii na zmír-
nění sociální inkluze, pro níž jsou jedním z inspiračních zdro-

jů i díla sociologa Jana Kellera, zejména Tři sociální světy. Strate-
gie si klade za cíl definovat deklasované skupiny obyvatel v kraji, 
zjistit jejich početnost a také míru sebeidentifikace příslušníků 
těchto skupin. Košičtí registrují proces deklasování, růst počtu 
trvale sociálně vyloučených obyvatel ve světě, obavy lidí ze sociál-
ního  propadu, strach ostatních z deklasovaných spoluobčanů atd. 
Odborníci KSK vidí nejen zřejmé bezdomovce, 
ale i různé nízkopříjmové a podobně zranitelné 
domácnosti, zaznamenávají stárnutí populace, 
fakt, že vzdělávání ve službách zisku přestalo 
být zárukou zaměstnání, že deklasováním jsou 
potenciálně ohroženy početné skupiny neza-
městnaných, neplnohodnotně zaměstnaných 
atd. Výstupem má být mapa škály deklasovaných, poznání hrozeb a 
temp deklasování, nebezpečí zvyšování sociálního napětí a konflik-
tů, zjištění vztahů mezi zdravím a deklasováním aj. K dalším cílům 
patří nalezení nejvhodnější formy sociability pro kraj (rodina, 
spolková činnost, charita aj.)  a dalších nástrojů pro řešení života 
exkludovaných skupin, jako např. alternativní ekonomiky, výměn-
né systémy zboží a činností, lokální měny, možnosti soběstačnosti 
v produkci potravin, zboží a služeb.
A proč o tom píšeme? Protože občanská iniciativa Alternativa zdo-
la má možnost se do projektu zapojit.
(kru)

kalendář

Diskusní večer o ener-
getice.  První setkání 
bude spíše seznamovací, 
další pak dle zájmu za-
měřená na konkrétní té-
mata a s přednášejícími 
z daného oboru (např. 
na téma energetické vy-
užívání biomasy, chyt-
rá energie, klimatické 
změny, suroviny a limity 
růstu, fungování české 
elektroenergetiky, atd.) 
Kdy: Čtvrtek, 9. ledna, 
18:00. Kde: kavárna 
Falk, Grohova 12, Brno

Hospodaření s ne-
rostnými zdroji, sou-
časná situace a výhled. 
O surovinách a limitech 
růstu se Zdeňkou Pe-
tákovou z Geologické 
služby. Kdy: Úterý, 14. 
ledna, 18:00 – 20:00. 
Kde: Senovážné náměstí 
2, Praha

Otevřený prostor 
2014: Komunitní mode-
ly financování. Tématem 
diskuzního semináře 
budou možnosti svépo-
mocného finančnictví.  
Kdy: Středa, 29. ledna 
– 2.února. Kde: Ekocen-
trum Jezírko, Brno - So-
běšice 
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DOPORUČUJEME...
Stanovisko Společenství práce a solidarity ke koaliční smlouvě.
http://i-spas.cz/index.php/zpravy-o-spasu/1-vlastni-zpravy/291-sta-
novisko-spas-ke-koalini-smlouv

Lukáš Rychetský: Ubytovny, nebo byty? Proč potřebujeme zákon 
o sociálním bydlení. Ministerstvo pro místní rozvoj několik let otálí 
s předložením návrhu zákona o sociálním bydlení. Žonglování se slo-
vy, ignorování výzkumů situace sociálně slabých i názoru jich samot-
ných nahrává domněnce, že stát problém řešit ve skutečnosti nechce.
http://www.advojka.cz/archiv/2013/24/ubytovny-nebo-byty

Utajovaná skandální studie: ministři životního prostředí Cha-
lupa a Podivínský chtějí nahradit recyklaci spalovnami - Evropě 
navzdory. Ministerstvo životního prostředí vedené ministry Chalu-
pou a Podivínským již od srpna 2011 systematicky plánuje nahradit 
recyklaci spalovnami. Přichází s tím utajovaná studie ministerstva, 
kterou od něj Hnutí DUHA právě získalo po řadě dosud marně opa-
kovaných žádostí.
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/utajovana-skandalni-studie-mi-
nistri-zivotniho-prostredi-chalupa-podivinsky-chteji-nahradit



Od roku 2011 se v Detroitu, kdysi vzkvétajícím prů-
myslovém městě USA, každou druhou a čtvrtou 

neděli v parku Cass schází skupina dobrovolníků, kteří 
rozdávají jídlo a oblečení potřebným a bezdomovcům. 
Organizátorem akce je Jim Rehberg, zakladatel sdružení 
Detroit Wobbly Kitchen, navazujícího na činnost inicia-
tivy Food Not Bombs. Posláním sdružení je poskytovat 
pomoc a podporu pracujícím a lidem bez domova.
Pětašedesátiletý Rehberg, který pracuje jako technik  
v jedné z detroitských chemiček, připravuje většinu jídla 
sám a financuje je z vlastních zdrojů, případně pro-
střednictvím občasných dobročinných sbírek a z příle-
žitostných darů od různých organizací. Jídlo na setkání 
přinášejí i ostatní dobrovolníci, kteří pomáhají s jeho 
rozdáváním.
Kontakty: sdružení Sunday in Cass Park with Friends 
and the Forgotten Worker a The Wobbly Kitchen (De-
troit).
Diana Krausová (www.czechtranslations.com) 
foto James Fassinger (www.stillscenes.com)

Detroit sám má necelého tři čtvrtě milionu obyvatel 
(v polovině minulého století měl téměř dva mil.), ve 

městě je 80 000 bytů prázdných, přestože cena některých 
klesla na dolar za metr čtvereční, aglomerace ale čítá 
okolo 4,3 mil. Přestože ve městě mají továrny automobil-
ky Ford, General Motors a Chrysler, blíží se míra neza-
městnanosti 14 % a třetina jeho obyvatel žije pod hranicí 
chudoby. Dle Národního ústavu pro gramotnost je 47 % 
obyvatel města funkčně negramotných. V porovnání s 
rokem 1930 se těžká kriminalita vzhledem v přepočtu 
na obyvatele bezmála zdesateronásobila. Před půl rokem 
město, jehož dluhy vystoupily na 18 mld. USD, tj. asi 360 
mld. Kč, požádalo o ochranu před věřiteli. 
(kru)

Pravidelná nedělní setkání s přáteli  
a zapomenutými pracujícími v Cass Park

Nedělního setkání, které proběhlo 
27.října 2013 v Cass Park, se zúčastnila 
asi stovka lidí.

Organizátor a koordinátor nedělních 
setkání Jim Rehberg 

Lidé si odnášejí z parku jídloÚčastníci setkání čekají ve frontě
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Evropskou komisi 
zaplavilo 1,9 mil. 
podpisů

Pod evropskou iniciativou Voda je veřejný 
statek se nashromáždilo celkem 1 884 790 

podpisů občanů Evropské unie. Podpisy pod 
petici sbíraly stovky odborových, odborných a 
občanských organizací ve 25 státech EU. V ČR 
bylo sesbíráno bezmála devět tisíc podpisů a 
kromě jiných organizací (zejména ČMKOS, OS 
pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního 
a vodního hospodářství a OS zdravotnictví a 
sociální péče) se na sběru podílela i občanská 
iniciativa Alternativa zdola. Aktivisté AZ při-
spěli vystavením petičních archů na petičních 
stolcích OI, rozšiřováním petice mezi dalšími 
organizacemi, čehož výsledkem bylo pár set 
podpisů a osvěta mezi řadou lidí.   
Cílem organizátorů je zajištění práva všech 
obyvatel EU na vodu a sanitaci – na zásobo-
vání vodou a kanalizační služby, a to v rámci 
nadřazenosti lidských práv nad tržními zájmy. 
Jde tudíž o upřednostnění lidsko-právního 
přístupu nad liberalizací vodohospodářských 
služeb, o zavedení zásady, že ochrana vodního 
prostředí je nadřazena komerčním zásadám, 
že „voda není zboží“, že občané mají právo 
na úplné informace o obchodních smlouvách 
týkajících se dodávek vody a kanalizace,  
o navržení kodexu řízení vodárenských spo-
lečností atd. V současnosti jsou totiž dva mili-
ony obyvatel Unie bez řádného přístupu  
k vodě a na mnoho nízkopříjmových lidí dolé-
hají vysoké účty za vodu, ve světě nemá pří-
stup k vodě 800 mil. lidí a dvě miliardy nema-
jí sanitační zabezpečení.
(kru)

Živec od dubna
Od dubna by se měly v Bratislavě a ve 

Zvolenu spustit místní měny bratislavský, 
resp. zvolenský živec. Bude se jimi platit  
v označených místních obchodech, jejich plat-
nost bude časově omezena vždy na jeden kalen-
dářní rok. Bankovky (chráněné standardními 
prvky proti falšování) budou v hodnotě 0,5 až 
20 a budou směnitelné za eura v celkovém po-
měru 1:1, spotřebitelé totiž budou moci získat 
pětiprocentní bonus (při nákupu živců za 10 
eur získají 10,5 živce, naopak obchodníci při 
výměně živců za eura by měli obdržet za 10 
živců jen 9,5 eura. Bonus pro zákazníka tedy 
financuje obchodník. Získává za to ale propa-
gaci, komunitu stálých zákazníků a propojení  
s jinými místními podniky. Používání živců 
také podpoří systém bezúročných mikroúvěrů.
Z daňového a účetního hlediska budou živce 
ceniny podobné stravenkám aj.
Autoři a podporovatelé projektu – Centrum en-
vironmentální a etické výchovy Živica, nadace 
Ekopolis, Socia a Karpatská nadace, Vzdělávací 
centrum Zaježová, Urban AgriCulture Netz Ba-
silej, Program švýcarsko-slovenské spolupráce, 
DM drogérie markt – očekávají posílení místní 
ekonomiky a soběstačnosti, zvýšení nezávislos-
ti na externích zdrojích, omezení úniku pro-
středků prostřednictvím nadnárodních společ-
ností mimo region a republiku, a tím společně 

i uchování a rozvoj sociální úrovně obyvatel. 
Kladný dopad to má mít ale i na životní pro-
středí díky omezení přepravy zboží po světě a 
po Slovensku. Jak sdělila Zuzana Špániková ze 
Zvolena, shromažďují nyní kontakty na podni-
katele, kteří se jim sami přihlásili, nebo které 
postupně oslovují. Ambicí je získat obchodníky 
„mainstreamové“, nejen tzv. alternativní (např. 
některé čajovny apod.), aby se lokální měnou 
platily běžné výrobky (kupř. potraviny od míst-
ních zpracovatelů).    
Další podrobnosti na www.zivica.sk.
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Etické bankovnictví  
na Slobodnom vysielači
Zhruba dvouhodinový program především o etickém bankovnictví a 

také trochu o zářijové brněnské konferenci „Aby peníze dávaly smysl“ 
mohou zájemci vyslechnout na  http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/
other/play.php?file=2013-11-14_17-00_v-prvej-linii-eticke-banky.mp3. 
Program ze série „V prvej línii“ obsahuje delší rozhovory s Hansem Floria-
nem Hoyerem, představitelem etické banky GSL z německé Bochumi a  
s pořadatelem konference Stanislavem Kutáčkem a kratší vstupy s dalšími 
účastníky brněnské akce.
Motto programu navozuje úvaha Emila Páleše o spoluzodpovědnosti 
každého vkladatele za účel, na který banky při úvěrování užijí jeho úspory. 
Hoyer načrtává vývoj banky GSL, která v polovině 70. let vznikla jako dílo 
antroposofů inspirovaných dílem Rudolfa Steinera, ale dnes je členy anto-

posofické společnosti již jen asi desetina členů banky. Hoyer zdůraznil 
průhlednost úvěrování, ale též odměňování managementu. Členové této 
družstevní banky mají přehled o tom, komu na co banka půjčuje a ko-

lik kdo bere. Základní plat je 2000 eur, podle funkce a práce, ale 
i sociálních potřeb pracovníka je pak dáno navýšení. Jak sdělil, 
GSL se orientuje zejména na zdravotnictví, (alternativní) vzdě-
lávání, sociální oblast (zařízení pro postižené, hospice apod.), 
nyní třeba financuje multigenerační bydlení. Banka, která dnes 

zaměstnává už stovky lidí, se letos poprvé rozhodla vyplácet dividendy – 
dosud zisky reinvestovala. Kutáček vyložil, že etické banky nemusejí být 
jen na družstevním principu, některé zřizují nadace zaměřené na působení 
v té které oblasti – kromě sociální, vzdělávací či zdravotní sféry třeba  
v ekologii, obnovitelných zdrojích energie, biozemědělství, trvale udržitel-
ném rozvoji atd. Některé zisky reinvestují, jiné vyplácejí dividendy, další 
nabízejí družstevníkům jejich asignaci na konkrétní účel – např. granty 
– dle hodnotové orientace banky (některé pro ten účel zřizují své nadace). 
Kutáček sdělil, že do r. 2008 etické banky vykazovaly nižší zisky než běžné 
banky, krize však jejich dlouhodobé postavení zlepšila, neboť nekrachova-
ly, naopak se zvýšil příliv nových klientů, resp. členů. Etické banky totiž 
nejenže podléhají stejnému dohledu centrální banky jako kterékoli jiné 
banky, ale kvůli svému hodnotovému 
zaměření se ani nezapojily do rizi-
kových operací a investičních bublin 
jako mnohé  běžné banky. Zdůraznil, 
že ale i etické banky mohou nabízet 
zákazníkům i vysoké zhodnocení 
vkladů, omezené jen hodnotovými 
principy banky, kdy neinvestuje do 
problematických, neetických, ač velmi 
výnosných obchodů. Některé etické 
banky ani nepodnikají na meziban-
kovním trhu a burzách, část však zři-
zuje investiční fondy, které kupují cenné papíry společností, které speciální 
ratingy vyhodnotí jako slučitelné s hodnotami, které ta která etická banka 
vyznává. Skladba etických bank je dle Kutáčka pestrá, jsou ziskové a nezis-
kové,  švédská družstevní JAK se zase představuje jako bezúročná – provoz 
hradí ze systému poplatků.
(kru)   
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Krůčky participace 
v Banské Bystrici
Banská Bystrica a Banskobystrický kraj vykazují v současnosti rozpor-

né momenty. Na jedné straně krajské město pokračuje v přípravách na 
rozběh participativního rozpočtu a aktivní Zvolenčané rozmýšlejí o místní 
měně, na straně druhé v kanceláři župana kraje zasedl Marian Kotleba, 
představitel radikálních nacionalistů, protiromských sil tíhnoucích k neona-
cismu.
Banskobystričtí, jak sdělil Miroslav Šimkovič, plánují veřejná shromáždění 
k participativnímu rozpočtu na leden a únor. Zatím se povědomí o partici-
pativním rozpočtu a o jeho problematice šíří jen pozvolna. Část občanů je 
zklamána, že nebudou hned rozhodovat o celém rozpočtu, nýbrž patrně jen 
o (dvou?) desítkách tisíc eur, a projekt bezmála odepisují, jako by to byla jen 
záclonka pro hrátky zastupitelů. Druhým vážným problémem je zvládnutí 
vztahu s existujícími občanskými radami, které v různých částech města 
fungují již desítky let. Tyto orgány, složené většinou ze zastupitelů z dané 
MČ, mají možnost financovat návrhy podané občany, např. na zřízení lavi-
ček, na pořádání mikulášských oslav atd. Rozhodování OR a financování 
jejich akcí však není vždy plně transparentní a především – výše uvedených  
20 000 eur by bylo pro participativní rozpočet odebráno z jejich kapitoly, což 
by snížilo příděl pro OR na občana z 1,50 na 1,25 eura. Aktivisté však po-
kračují v osvětě a mobilizaci občanů k aktivnímu zapojení do tipování úkolů, 
věcí a činností, které by se měly z prvních prostředků participace pořídit 
a do následné diskuse, v níž se sestaví prioritní záměry pariticipativního 
financování. Informace o participativním rozpočtu se ale šíří po celém Slo-
vensku a na bratislavskou Utópiu a Banskobystričany se obracejí další lidé, 
nejnověji žádají o radu občané z Trnavy.
Ve Zvolenu, který je od Banské Bystrice na dohled, se nenechávají zahanbit 
a – jak informoval Juraj Hipš – rozmýšlejí nad zavedením lokální měny pod 
názvem živec. Pomáhají jim ale i odborníci odjinud – občanský aktivsta Juraj 
Mesík z Banské Bystrice, jehož působení je však celoslovenské a zasahuje  
i do Bruselu, přičemž využívá 
poznatků ze stáže v MMF/SB, 
a také ekonom David Sulík z 
Národní banky Slovenska, jejíž 
šéfstvo však lokální měně na-
kloněno zrovna není. Přitom 
úvahy o lokální měně pulsují  
i metropolí nad Dunajem.
Občané Banskobystrického 
kraje a vůbec Slovenska, ze-
jména snad všichni obyvatelé Banské Bystrice však s určitým jízlivým očeká-
váním hledí na blížící se oslavy 70. výročí Slovenského národního povstání. 
Jedním z hlavních pořadatelů srpnové vzpomínky by totiž měl být Bansko-
bystrický kraj, jehož nový župan označil SNP za bolševický puč, a mezi před-
ními hosty je očekávána nová velvyslankyně České republiky, která se  
v r. 1943 narodila do rodiny hlavního cenzora Slovenského štátu  Štefana 
Mištiny. Blížící se akce však nemusí být tak skandální, jak se dnes jeví – Miš-
tina byl totiž informátorem a pomocníkem nekomunistického i komunistic-
kého odboje, takže čest Livie Klausové zdá se býti zachráněna.
(kru)

Banská Bystrica
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Co letos?
Členové AZ se v prosinci zamýšleli nad plány iniciativy v nadcháze-

jícím roce. Řada dosavadních činností bude nutně pokračovat, na 
mnoho nových padaly návrhy.
Patrně nejvýznamnější úlohou bude další prosazování participativního 
rozpočtu – propagace, osvěta a přesvědčování mezi občany a zastupi-
teli, voliči a kandidáty podzimních komunálních voleb. Znamená to 
dokončení petice v Praze, přednášky, vystoupení na zasedáních zastu-
pitelstev, klubů zastupitelů, možná další petice, spolupráce s přáteli na 
Slovensku atd. Druhou průběžnou úlohou a během na velmi dlouhou 
trať je družstevnictví, opět propagace, osvěta, přesvědčování...  
V kruhu podobně zaměřených občanských sdružení se hovoří často 
kupř. o finančním družstevnictví. Ruku v ruce s tím kráčí podpora – 
přednáškami, informačními materiály ap. –  místních ekonomických 
cyklů, lokálních měn a dalších metod a nástrojů, které přispějí k ucho-
vání a k rozvoji ekonomického a sociálního života občanů ČR. Jednou 
z konkrétních akcí by byla opět účast na festivalu lokální ekonomiky 
ve Varnsdorfu. Širší skladba témat přednášek je očekávána v případě 
spolupráce s centrem Prádelna pro občany Prahy 5 (Poprvé možná už 
ve čtvrtek 16. ledna od 17.30 hod. s Ilonou Švihlíkovou o komunitní 
činnosti). Strava nikoli již jen duševní, nýbrž i hmotná, se dá očeká-
vat od projektu jedlých stěn, tj. jedné z forem městského zahradničení 

– realizace se črtá opět na Praze 
5. Členové a sympatizanti AZ se 
podobně jako v letech minulých 
zapojí do přednáškových a diskus-
ních akcí jiných organizací, jako 
např. Pražské školy alternativ, 
Klubu společenských věd, Masa-
rykovy demokratické akademie, 
Spojenectví práce a solidarity, 
ProAlt, Ne základnám aj. Obdobné 
to bude s pomocí AZ v petičních 
akcích, ale třeba i demonstracích 

pořádaných spolupracujícími organizacemi, jako tomu bylo v uplynu-
lých letech. Mezinárodní spolupráce by měla pokračovat se Sloven-
skem (Utópia v Bratislavě, Košický samosprávny kraj, přibyla Banská 
Bystrica) a v rámci V4 (družstevnictví). AZ se nepochybně bude zase 
věnovat volbám, tím spíše, že komunální volby jsou tím správným oka-
mžikem, kdy na budoucí zastupitele působit, aby se přihlásili k zave-
dení participativního rozpočtu a k dalším prvkům přímé demokracie, 
k podpoře lokálních ekonomik, ke vstřícnosti k občanským sdružením 
atd. K tomu všemu by bylo potřebné posílit řady členů a sympatizantů 
Alternativy zdola, takže další průběžnou úlohou je jejich získávání.
Co všechno se podaří uskutečnit z toho, co zaznělo na poslední pra-
covní prosincové schůzce, se uvidí v průběhu roku. Bude toho méně, 
bude toho více? Bude to odvedeno kvalitně, či méně kvalitně? Bude zá-
ležet jen na nás, nelze čekat na jiné, pro začátek musí stačit, že máme 
sebe.
(kru)



Web:   www.alternativazdola.cz
E-mail:  info@alternativazdola.cz
Facebook:  www.facebook.com/alternativa.zdola
YouTube:  kanál AlternativaZdola

kontakty
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Vánoční ohlédnutí i vyhlédnutí

Členové a příznivci Azetka se sešli poslední týden před Vánocemi 
ve svém sídle na smíchovské Staropramenné na vánoční besíd-

ce. Ohlédli se za rokem končícím, nahlédli na cíle a záměry občanské 
iniciativy v roce nastávajícím, pohlédli (zírali) na současnou politickou 
situaci, zda možno vyhlížet zítřky světlejší či temné (v té souvislosti 
někteří vzhlíželi k nebesům), ale hleděli si především sebe sama, do-
hlíželi na to, aby byl pro všechny dostatek dobrot na stole, prohlíželi 
si  vánoční dárky a po zahlédnutí kytary se rozhlíželi po hudebnících 
a zpěvácích – a pár jich mezi sebou našli, takže novým sídlem kromě 
aktivistických úvah, politických a ekonomických debat, osobních vzpo-
mínek zněly také lidovky, šlitrovky a další písničky.
(kru)   

Představa, že se konečně najde parta nadšenců, která za nás bude 
bojovat úspěšný boj bez naší podpory, je naivní. Je stejně dětinská, 

jako hledat miliardáře, který dá své peníze v plen občanům, kteří chtě-
jí spravedlivější svět a více práv. Proč by to kdo kýho výra dělal?
Měl jsem sen. Že se v naší zemi našlo tři tisíce domácností, které se 
rozhodly podporovat nezávislé aktivity. Počet domácností v České 
republice je přibližně 4,5 milionu, z toho polovina domácností je bez 
dětí.
Tyto tři tisíce domácností se rozhodly, že budou měsíčně přispívat 
450 korunami na svobodnou činnost tří organizací. 450 000 korun 
měsíčně by každá z těchto organizací mohla použít na svou činnost, 
bez strachu o budoucnost, s jasnou podporou tří tisíc lidí, kteří stojí za 
nimi ne jen s řečmi o morální podpoře, užitečnosti a obdivu. Ale  
s jasnou podporou vyjádřenou také finanční obětavostí.
Pokud má Alternativa Zdola efektivně pomáhat změnám, potřebuje 
finanční prostředky na svoje aktivity. Můžete nastavit trvalý platební 
příkaz a posílat nám každý měsíc 150 Kč, 450 Kč, či jinou částku dle 
vašeho uvážení a možností.
 
Přispívat můžete na náš transparentní účet u FIO banky https://www.
fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2500381419. Čís-
lo účtu 2500381419/2010. Do zprávy pro příjemce napište DAR.
Pokud vaše dary přesáhnou za rok 1 000 Kč můžete si o tuto částku 
snížit Váš daňový základ. Potvrzení vám vystavíme na požádání.

Podpořte sebe!


