
ZPRAVODAJ AZ

Iniciativa za základní příjem rozšiřuje osvětu

Rozběhnout během letních měsíců internetovou stránku www.vseobecnyzakladniprijem.cz se 
rozhodli čeští aktivisté Iniciativy evropských občanů za nepodmíněný základní příjem na 

své červencové pracovní schůzce. Měla by doplnit skupinu facebookových stránek (Společně za 
základní příjem, Všeobecný základní příjem apod.). Iniciativa pod koordinací Marka Hrubce  
a ve spolupráci s Pražskou školou alternativ připravuje pro podzimní čas semináře a konferen-
ce o výhodách a financování nepodmíněného základního příjmu, či o jeho možnostech ve střed-
ní Evropě. Pracovní skupina projednávala rovněž sběr dalších podpisů pod petici, vytvoření 
letáku vycházejícího z textu evropské iniciativy a svolání tiskové konference k celoevropskému 
týdnu nepodmíněného základního příjmu od 16. do 20. září.
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V uplynulých týdnech poutal pozornost občanů především vývoj v nejvyšší politice. Tyto udá-
losti sice mohou měnit a posouvat život lidí skokově, ale podmínky pro rozhodování politiků 

formují občané každodenní drobnou prací. Bez pochopení a podpory občanů jakkoli velkolepé 
rozhodnutí při realizaci narazí či se stane fraškou. Proto je pozitivní, že se občané i během vý-
znamných posuvů ve vládě a Poslanecké sněmovně věnovali problémům ve svém okolí, otázkám 
mimo mediální pozornost a nepřestali konat ve svých komunitách a utvářet občanskou společ-
nost. Píše o tom toto číslo Zpravodaje Alternativy zdola.

Od Jana Husa k Františkovi

Dne 6. července jsme se spolu s dalšími občanskými iniciativami - 
Hnutí za přímou demokracii, Jazzová sekce, Ne základnám -  

a nezávislými medii aktivně zúčastnili protestního shromáždění, jehož 
ústředním tématem byl nesouhlas s takzvanými církevními restitucemi. 
Shromáždění neslo název „Pravda zvítězí“ a symbolicky bylo svoláno 
na Staroměstské náměstí do blízkosti pomníku Mistra Jana Husa v den 
597. výročí jeho upálení.
V projevech zazněla kritická slova na adresu zprofanovaných politiků, 
jakož i zástupců církví, kteří popřeli historická fakta, obešli právní pod-
statu věci a proti vůli výrazné většiny občanů nespravedlivé vyrovnání  
s církvemi legalizovali. Spisovatelka Lenka Procházková přečetla petiční 
dopis určený papeži Františkovi, ve kterém se na něho petenti obracejí  
s žádostí o posouzení a následné vyjádření k »církevním restitucím«  
a k pokleslé úrovni atmosféry je provázející.
Posléze se z náměstí vydal průvod čítající zhruba 200 lidí na cestu  
k pražskému arcibiskupství na Hradčanské náměstí, kde akce pokračo-
vala. Cílem této části bylo předání dopisu pro papeže Františka a pode-
psaných petičních archů petice „Stop církevním restitucím“ do rukou 
kardinála Dominika Duky s žádostí o zaslání těchto písemností papeži. 
Kardinál Duka byl o všem předem informován a dokumenty převzala jím 
pověřena osoba.
Nedílnou součástí shromáždění byly již tradičně petiční stánky, ve kte-
rých bylo možno podepsat nejen výše uvedenou petici, ale i další petice 
na jiná témata.
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odpovědný redaktor Karel Růžička



Platforma pro sociální 
bydlení se rozrostla o AZ

AZ se přihlásila k Platformě pro sociální bydlení, kterou 
v květnu založilo několik občanských sdružení, Fakulta 

sociálních věd Ostravské univerzity a sociolog Štěpán Ripka. 
Platforma vznikla jako reakce na dlouhodobou neexistenci 
systémového a smysluplného přístupu k této problematice ze 
strany státu; mj. již před sedmi lety na tento problém upozor-
ňoval ombudsman. Chce se zabývat situací lidí, kteří přišli 
obydlení, hrozí jim ztráta bydlení, nebo žijí v nevyhovujícím 
bytě. Zakladatelé jsou přesvědčení, že důstojné bydlení je 
základním lidským právem, jež by nemělo být upíráno nebo 
podmiňováno, přičemž garantem práva na bydlení musí být 
stát. Prosazují komplex nástrojů poskytujících pomoc domác-
nostem, vytvoření a přijetí zákona o sociálním bydlení, posíle-
ní antidiskriminačních opatření, která zamezí vylučování lidí 
z bytového trhu, určení standardů sociálního bydlení a dalších 
nároků (včetně vyloučení stigmatizace bydlících).

Vekslák bourá Prahu

Hned čtyři akce uspořádala během posledních pěti týd-
nů iniciativa Vekslák bourá Prahu protestující proti 

demolici budovy bývalého hotelu Praha na pražské Hans-
paulce. Koncem června sérii akcí odstartovali protestem 
přímo na místě areálu hotelu, následovaly dva pikniky  
v Dejvicích u sídla společnosti PPF, která pro svoji školu 
odmítá využít odborníky ceněné dílo celistvé architektury, 
a v závěru července podali stížnost protest proti nečinnos-
ti Ministerstva kultury, které je zodpovědné za vlekoucí 
se jednání o prohlášení budovy či celého areálu za kultur-
ní památku. V přípravě je další protestní happeningový 
piknik u sídla PPF, aby její majitel Petr Kellner nenabyl 
dojmu, že protest polevuje. 
Na bývalém stranickém hotelu z přelomu 70. a 80. let 
odborníci vyzdvihují jak jeho tekutou architekturu kopí-
rující terénní vrstevnice, tak vnitřní provedení s výtvar-
nými díly a zařízením od předních umělců tehdejší doby, 
např. sklářů Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychto-
vé, sochaře Břetislava Bendy, malířů, designérů a dalších 
profesí. 
Kampaň na záchranu hotelu Praha není jedinou, která  
v metropoli běží, Stejně tak neustává odpor proti demolici 
domu na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ul., takže 
v závěru července si mohli chodci na chodníku před tímto 
domem přečíst desítky vzkazů, ať již poeticky vyjadřující 
účast s osudem stoletého díla, nebo prostými či drsnějšími 
slovy směřující kritiku na zodpovědné politiky, úředníky  
a developery.
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KOMIKS

Takovéto komiksy tvoří aktivistika z obce Čeladné, Gina Horylová. Ilona Švihlíková o ní píše  
v článku na Britských listech „Dej šach, může to být i mat“, který Vám doporučujeme.



Tisková zpráva Social Watch

Česká koalice Social Watch zveřejnila monitorovací národ-
ní zprávu o vývoji a nedostatcích v boji proti chudobě  

a za rovnost mužů a žen. Ani letošní závěry nejsou povzbudi-
vé. Ekonomika stagnuje pod tlakem kroků vlády, která nako-
nec po několika korupčních skandálech padla. Situace větši-
ny obyvatel se zhoršuje, přitom nejohroženějšími skupinami 
jsou lidé s nejmenšími příjmy a ženy. Jedním z výsledků jsou 
protiromské nálady vedoucí až k pokusům o pogromy. Dlou-
hodobý úpadek státu je provázen rezignací většiny občanů.

Letošní zpráva obsahuje 6 kapitol, které se věnují ekonomi-
ce, rodinné a sociální politice, postavení romské menšiny, 
genderové problematice, životnímu prostředí i politické si-
tuaci v zemi. Speciální přílohu zprávy tvoří odborné analýzy, 
které se věnují důchodové reformě a jejím dopadům (Radka 
Dudová), vývozu zbraní (Peter Tkáč a Milan Štefanec) a tzv. 
nové vlně dekonverze (Jan Keller).

Plné znění zprávy: 
http://www.socialwatch.cz/wp-content/
uploads/2013/08/0065_EA_SW_zprava-CR-2013_A5_web.pdf

budoucí akce
Katedra environmentálních 
studií Fakulty sociálních stu-
dií Masarykovy univerzity v 
Brně pořádá první konferenci 
o etických financích v České 
republice. 
Kde: Brno, Fakulta sociálních 
studií, Joštova 10, 3. patro, 
posluchárna P31 
Kdy: 12. 9. - 13. 9. 2013

Festival lokální ekonomiky ve 
Varnsdorfu se uskuteční 21. a 
22. září 2013 v areálu klubu 
Střelnice. Je to první akce své-
ho druhu v tomto regionu.

16.9. začíná nový cyklus Praž-
ské školy alternativ. Tématem 
podzimních přednášek bude 
základní příjem. 
Více informací najdete na: 
http://www.ekumakad.cz/cz/
projekty/prazska-skola-alter-
nativ

Od 12.9. v intervalech 14 dnů 
se budou v Domě odborových 
svazů od 17:00 konat předvo-
lební debaty s kandidáty hlasí-
cími se k levici. Prvním téma-
tem bude zahraniční politika. 
Podrobnější info najdete na: 
http://i-spas.cz/

Dvoudenní vzdělávací seminář 
„Angažovanci - jak na zlepšení 
podmínek v místě, kde žiji“ se 
koná ve dnech 13. až 14. září 
2013 v obci Vír.  Projekt Anga-
žovanci je realizovaný v rámci 
česko-rakouské přeshraniční 
spolupráce.

Místopředsedkyně Senátu Ale-
na Gajdůšková pořádá kulatý 
stůl Družstva jako cesta k za-
městnanosti a udržitelnému 
rozvoji. Čas a místo: 3. říj-
na 2013 13,00 – 17,00 hodin 
Frýdlantský salonek, Senát 
Parlamentu ČR

Vodochody nejsou 
za vodou
Pevné odhodlání prezentovali starostové, aktivisté občan-
ských sdružení a řadoví obyvatelé středočeských obcí na 
sever od Prahy na veřejném projednávání vlivu na životní 
prostředí (EIA) chystaného rozšíření letiště Vodochody. Od 
poledne jednoho dne do rána druhého dne vydrželi diskuto-
vat nad daným záměrem a především nad oponentním posud-
kem. Ten totiž za příliš oponentní nepovažují, vytýkali mu ne-
správné údaje, nedostatečné zvážení negativ a neobjektivitu. 
V rozpačitém dojmu, který si odnášeli, je posílilo i vystupo-
vání zástupců Ministerstva životního prostředí, zvláště Jaro-
slavy Honové. Odpůrci projektu poukazovali na vysoký hluk, 
emise a ohrožení spodních vod, zejména však argumentovali 
kumulací těchto negativních vlivů. Zpochybňovali potřebu 
vybudovat u Prahy druhé velké letiště, dokonce takové, že by 
výkony bylo 2. a 3. v republice, odmítli, aby soukromý podni-
katelský projekt byl označován za veřejný zájem, a připomí-
nali zamítavé stanovisko více než desítky místních referend. 
Jak jich vícero prohlásilo, jsou připraveni případ dovést  
i k soudu.
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Web:   www.alternativazdola.cz
E-mail:  info@alternativazdola.cz
Facebook:  www.facebook.com/alternativa.zdola
YouTube:  kanál AlternativaZdola

KONTAKTY



Šluknovsko chystá Festival lokální 
ekonomiky

Na pátek 20. a sobotu 21. září chystají ve Varnsdorfu Místní akční skupina Šluknovsko 
a varnsdorfské zastupitelstvo Festival lokální ekonomiky. Jak prohlásil jeden z organizá-

torů, podnikatel v oblasti cestovního ruchu Martin Zíka, lokální ekonomiku považují za al-
ternativu vůči hrozbám globalizace a spoléhání na vnější investice. Program bude obsahovat 
nejen prezentaci místních výrobců a kulturní složku, ale také konferenci, na níž je pozvána 
psycholožka Patricie Anzari a za Alternativu Zdola Květa Lauterbachová. Cílem je prozkoumat 
potenciál Varnsdorfska a návrh strategického plánu. Pořadatelé zvažují, zda by festival nebyl 
putovní, zájem o lokální ekonomiku se totiž ozývá i v Benešově nad Ploučnicí, České Kamenici 
a na Děčínsku. Potenciál regionu pro rozvoj ekonomiky postavené na spolupráci, komunitě, 
místě, naznačuje provoz družstevního baru Bodenbach v Děčíně - Podmoklech. 

Přečtěte si...

Podmínkám a rozvoji parcitipativní politiky je věnován článek Ilony Švihlíkové „Dej šach, 
může to být i mat“ (www.blisty.cz). Osvětluje při té příležitosti efekty a limity pragmatic-
ké politiky, přičemž doporučuje poznat její fungování, probírá ale především permanentní 
živou práci mezi lidmi, přímý kontakt s nimi, diskuse, práci v komisích a místních komu-
nitách, pomoc při přípravě akcí apod.

Návrh zprávy o přispění družstev k překonání krize (2012/2321(INI)), kterou vypra-
coval Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku a jehož zpravodajkou byla Patrizia Toia 
(http://www.scribd.com/doc/144230432/Evropsk%C3%BD-Parlament-Navrh-Spravy-o-
p%C5%99isp%C4%9Bni-dru%C5%BEstev-k-p%C5%99ekonani-krize)

Zajímavá videa na Youtube

Přednáška ekonoma a agronoma Petra Tučka na závěrečné konferenci Pražské školy alter-
nativ na téma „Potravinová bezpečnost“, kde rozebíral jak tuzemskou produkci, tak za-
hraniční obchod, jejich varující skladbu, kterou někdy ve statistice zakrývá poměrně pozi-
tivnější celková bilance, dotkl se i neexistence koncepce zemědělské politiky atd. (https://
www.youtube.com/watch?v=hOVMY_683J0)

Přednáška Ilony Švihlíkové „Levice a konzumní společnost“, organizovaná Socialistickým 
kruhem (https://www.youtube.com/watch?v=wpyPvY_2Vdo)
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