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Jak bylo  
na AZ kempu…

Už podruhé Alternativa Zdola konala svůj 
„kemp“ ve východních Čechách v Pě-

šicích.  Tentokrát padla volba na poslední 
víkend před začátkem školního roku. Jako 
minulý rok jsme měli štěstí na počasí. Kromě 
shledání s našimi členy a přáteli z různých 
koutů ČR i Slovenska (celkem se tam objevilo 
18 lidí) zbyl také čas na výlet po okolí, fotbal, 
petanque turnaj i nácvik střelby ze vzduchov-
ky. 
Kromě opékání a grilování jsme stihli prodis-
kutovat i řadu témat velkých i malých, aktu-
álních i dlouhodobých. Probrali jsme chystané 
podzimní kampaně a projekty a jejich zajiště-
ní, jak budeme lépe a efektivněji pracovat  
s vámi – našimi spolupracovníky, příznivci  
a sympatizanty, diskutovali jsme o programo-
vých otázkách  a ještě jsme stihli připravit  
k vydání minulé číslo zpravodaje (za červenec  
a srpen) v novém hávu.●
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Nemám čas! Aneb... Machýček je 
fakt MACHR

Přestože TV nemaje již mnoho let, zachytila jsem zprávu o vyhlášení „OBCE 
ROKU“. V Moravskoslezském kraji se jí stal Jeseník nad Odrou. Jaká 

kritéria musela tato obec splnit? Komise sledovala především: úroveň spo-
lečenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou 
vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, veřejná pro-
stranství, péči o zeleň a krajinu, koncepční dokumenty obce. Rozhodla jsem 
se Jeseník nad Odrou navštívit. Na informacích jsem zjistila i mobilní kontakt 
na starostu Tomáše Machýčka! Jaké bylo mé další příjemné překvapení, když 
se na druhé straně „drátu“ neozvala pověstná fráze NEMÁM ČAS, ale vstřícné 
pozvání na neděli odpoledne. Jak je možné, že TO někde jde a jinde jsou lidi 
rozděleni, rozhádáni a tudíž se obec ubírá přesně opačným směrem, než by 
měla? Tedy ke spokojenosti většiny občanů. ●
http://www.celadenskenazory.cz/node/53   Gina Horylová

Aby peníze dávaly smysl
● Zbyněk Fiala

Penězům se dá vyčíst leccos, ale většinou 
nám uniká, že ty, které používáme, neexis-

tují. Jsou jen jakýmsi příslibem, který vznikl  
z ničeho, „z čirého vzduchu“, jen jako navýše-
ní dluhu. Banka může napůjčovat desetkrát 
víc, než získala vkladů, a jedním z nástrojů, 
který toto „letadlo“ udržuje ve vzduchu, je 
úrok. Předpokládá tedy také nekonečný růst 
příjmů dlužníků, ale Země není bezedná, takže 
to nedává moc velký smysl. Co místo toho?  
A do čeho peníze vkládat, aby neškodily?●
http://www.vasevec.cz/ekonomika/zbynek-
fiala-aby-penize-davaly-smysl

zprávy od aktivistů

JIHO-OSTRAVÁCI kritizují, ale zároveň předkládají alternativu

Obvod Ostrava-Jih je svým počtem obyvatel (cca 110 tisíc) nejlidnatější části Ostravy. Vládnoucí koalice 
(ČSSD + ODS) je místo řešení skutečných problémů obvodu značně vytížena obhajobou podivných 

metod své práce. Občanská iniciativa vznikla v polovině roku 2013 s cílem analyzovat vybrané okruhy  
a hlavně navrhnout postupy řešení.
V rámci diskuze je kladen důraz na prosazování základního principu, spočívajícího v tom, že se radnice 
má především systematicky starat o úplně nejzákladnější věci. O pořádek, bezpečnost, dostupné a kvalitní 
bydlení, veřejnou dopravu. Druhým úspěšným principem by měl být důraz na zavádění detailů, drobných 
společenských inovací. Tento přístup je v přímém rozporu s realitou dneška, kdy stávající „mocní“ horeč-
natě vymýšlejí nejrůznější megalomanské kotrmelce, které jenom dále neúnosně zatěžují rozpočet města. 
Bez jakékoliv vize, bez špetky odpovědnosti a hlavně beze studu. Věřme, že nová občanská iniciativa přine-
se svoje plody v příštích komunálních volbách a v budoucím dění tohoto městského obvodu.●
Kontakt: Mgr. Magda Žabenská, 725 834 898, zabenska@ostravak.info | pavelszturc.blog.idnes.cz
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Hledá se defiinice 
sociálního bydlení

Vést diskusi o definici a standardech soci-
ální ho bydlení, zabývat se též kompetent-

ností k bydlení a reálně naplnit ideu prostup-
nosti – tak lze vymezit závěry veřejné diskuse 
»Sociální bydlení versus byznys s chudobou«, 
která proběhla v Praze v kavárně Era svět.●

zpravodaj AZ / srpen 2013 / strana 3

akce minulé

VARNSDORF MÁ MÍSTNÍ MĚNU.
VRATNOU SKLENICI

Systém lokální měny byl v sobotu 21. září spuštěn ve Varnsdorfu. 
Měna TNE – „Tvrdší než euro“ - má podobu vratné uzavíratelné 

skleničky, do níž mohou zúčastněné subjekty plnit své výrobky, nebo ji 
směňovat za její hodnotu – 30 Kč.● 
http://www.halonoviny.cz/articles/view/9321352

Srdečně vás zveme na konferenci „Svobodná firma“ o lidsky důstoj-
ném a prosperujícím podnikání, která proběhne 18. října 2013  

v Praze 5 na Smíchově (Staropramen - Paspův sál). Všechny podrob-
nosti najdete v přiložené pozvánce a na naší webové stránce www.k3k.
cz. Aktuality můžete sledovat na sociálních sítích.

akce budoucí

Jednou z veřejných akcí, které si kladou za cíl upozornit na myšlen-
ku základního příjmu, byla berlínská demonstrace v sobotu 14.9. 

2013. Akci s mnoha projevy a diskusemi pořádala Iniciativa evrop-
ských občanů za nepodmíněný základní příjem s dalšími občanskými 
organizacemi. Na demonstraci za nepodmíněný základní příjem se do 
Berlína sjelo velké množství lidí ze všech zemí Evropské unie i z dal-
ších evropských zemí, kteří podpořili německé demonstrující.●

Dne 12.října 2013 od 13 do 19 hodin se koná konference „Druž-
stva, komunity, síťování“. Akce proběhne na Fakultě sociálních 

studií MU, Joštova 10, Brno. Konferenčními příspěvky budou napří-
klad překážky rozvoje družstevnictví v ČR (přednášející Ilona Švihlíko-
vá), finanční systém a demokracie (Květa Lauterbachová), nebo podpo-
ra zemědělství (Veronika Frélichová).  

Připomínáme, 
že pokračují 

předvolební debaty 
s kandidáty levi-
cových politických 
subjektů: ČSSD, 
KSČM, SPOZ. 10. a 
24. října se na vás 
budeme těšit v Domě 
odborových svazů, 
na náměstí W. Chur-
chilla od 17:00.
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Web:   www.alternativazdola.cz
E-mail:  info@alternativazdola.cz
Facebook:  www.facebook.com/alternativa.zdola
YouTube:  kanál AlternativaZdola

přečtěte si...

texty
Článek Ilony Švihlíkové o národohospodářské vizi, který Právo odmítlo vydat:
http://www.blisty.cz/art/70212.html
Důležitá analýza od Stanislava Kutáčka k lokálnímu multiplikátoru:
http://denikreferendum.cz/clanek/16456-jak-merit-penezni-toky-v-lokalni-ekonomice
Stanoviska SPaSu k celospolečenským tématům:
https://alternativazdola.cz/liferay/stanoviska-az

kontakty

podpořte nás...

Ilona Švihlíková 
jako nezávislá, lídr za 
SPOZ Vysočina

Tomáš Tožička, lídr 
za Změnu, Středočes-
ký kraj

Jiří Guth, třetí na 
kandidátce jihočes-
kých Zelených.

SEMINÁŘ A TISKOVKA
Tisková konference k evropskému Týdnu za nepodmíněný základní příjem, Praha 16.9. 2013
http://www.youtube.com/watch?v=C9BRfFt_k2k
Seminář Co je nepodmíněný základní příjem? Praha 16. 9. 2013
1. Marek Hrubec
http://www.youtube.com/watch?v=lD_eQcu9IH4
2. Alena Wagnerová
http://www.youtube.com/watch?v=gXZFBhYUT9w
3. Ladislav Hohoš
http://www.youtube.com/watch?v=uNz1a26TXVA

Od září 2013 
spouští Alterna-

tiva Zdola kampaň 
za zavedení partici-
pativního rozpočtu 
(PR) v Praze, která 
byla podpořena  
z Fondu T-Mobi-
le prostřednictvím 
Nadace VIA. V první 
fázi je naším cílem, 
aby se o PR dozvědě-
lo co nejvíce Pražanů 
a Pražanek, a stal se 
tématem předvolební 
kampaně před komu-
nálními volbami  
v roce 2014 v Praze. 
I když cílíme na Pra-
hu, naše aktivity bu-
dou mít celorepubli-
kový dopad. Více na 
našem webu: 
www.alternativazdola.cz


