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Již se nemusíte jezdit dívat na participativní rozpočet do zahraničí, 
můžete začít sledovat první pokus u nás. Pilotní ročník participa-

tivního rozpočtu na Praze 7 odstartoval. Bude se v něm rozhodovat  
o rozdělení miliónu korun z rozpočtu městské části. O jeho schválení 
jsme již v našem zpravodaji informovali. Jak bude přesně vypadat a 

jak se do něj mohou občané zapojit, doplníme dnes.
Návrhy se mohou podávat do 15. září na adresu participa-
tivnirozpocet@p7.mepnet.cz nebo písemně Úřad Městské 
části Praha 7, odbor životního prostředí, nábřeží kpt. Jaroše 
1000, 170 00 Praha 7. Návrhy musí splňovat tři podmínky: 
nesmí porušovat platné právní předpisy, mohou být podány 
na investiční a sportovní akce, které musí být realizovány ve 
veřejném prostoru na území MČ Praha 7.
Do sedmi dnů od uzávěrky podávání návrhů Komise Zdravé-
ho města a MA 21 posoudí proveditelnost návrhů. Do konce 
září se uskuteční veřejné setkání Fóra Zdravých měst, na 
kterém se všechny návrhy představí a účastníci provedou 
předvýběr projektů, které se dostanou do ankety.
Druhý a třetí týden v listopadu bude možné na podatelně 
a infocentrech MČ hlasovat o návrzích. Hlasování se budou 
moci zúčastnit pouze občané Prahy 7, kteří se prokáží občan-
ským průkazem a budou zapsáni ve voličských seznamech.
Schválená pravidla neplatí pouze pro první ročník, ale 
měla by mít dlouhodobou platnost. Každý rok na podzim se 

bude hlasovat o projektech na následující rok. Nevyčerpané peníze 
se neztratí, ale převedou do dalšího ročníku. Protože milión korun 
byl schválený již v rozpočtu na rok 2014, tak se poprvé bude hlasovat 
vlastně o čerpání na dva roky. Napřed se začnou realizovat projekty 
do výše miliónu korun, další v pořadí budou čekat na to, kolik peněz 
vyčlení noví zastupitelé pro rok 2015.

Startuje participativní 

rozpočet na Praze 7
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Lidský řetěz proti bourání obcí 
kvůli těžbě hnědého uhlí aneb 
„Spolu proti dolu“

Několik organizací, mezi nimi Greenpeace, Bund, Berliner Energi-
etisch, NaturFreunde Deutschlands, se ujalo organizace akce, kte-

rá upozornila na aktuální ohrožení obcí na pomezí Německa a Polska 
povrchovou těžbou hnědého uhlí. Lidé tímto aktem zároveň vyjádřili 
podporu obnovitelným zdrojům energie oproti uhlí či atomu. 

V sobotu 23. srpna se sešlo více 
než sedm a půl tisíce lidí z 27 
zemí, aby – spojení za ruce – pře-
klenuli na několik desítek minut 
osmikilometrovou vzdálenost od 
kostela v Kerkwitzu (Německo - 
Braniborsko) přes řeku Nisu až 
ke škole v obci Grabice (Polsko)  
v regionu Lužice. Českou republi-
ku zastupovalo v řetězu přibližně 
250 lidí, kteří většinou využili 
nabídku od organizátora české 
pobočky Greenpeace, tedy auto-
busovou dopravu z Prahy, Brna 
i dalších měst – včetně Horního 

Jiřetína, městečka ohroženého prolomením limitů těžby. Češi se dali 
snadno identifikovat podle zelených nebo hnědých triček speciálně 
připravených pro tuto akci. Milé bylo přivítání od místních, kteří nám 
aktivistům nabídli domácí koláče. Den se celkově podařil, počasí vyšlo 
výborně, atmosféra a nálada výborná, solidarita lidí napříč hranice-
mi a prokázaná schopnost spolupracovat mohou být povzbuzením do 
budoucna.
Lidský řetěz představuje symbolický akt solidarity s obyvateli obcí, 
kterým hrozí likvidace kvůli obrovským zásobám hnědého uhlí v dané 
oblasti, na které si dělají zálusk dvě velké firmy – obě ve veřejném 
vlastnictví. Jednou je švédská energetická společ-
nost a přední výrobce energie v severní Evropě 
Vattenfall (třetí největší producent v Němec-
ku), jejíž mateřskou společnost Vattenfall 
AB vlastní kompletně švédský stát. Druhou 
je PGE – Polska Grupa Energetyczna, kte-
rou většinově vlastní polský stát, nejsil-
nější hráč v polském energetickém sekto-
ru z hlediska čistého zisku. 
Po utvoření řetězce se účastníci vypravi-
li do pohraničního prostoru, místa konání 
festivalu „proti uhlí“ Łužyski camp / Lausi-
tzer Klima- und Energiecamp (letos se konal 4. 
ročník). Velký úspěch mělo zejména vystoupení an-
gažované britské kapely Asian Dub Foundation, která vyjádřila jedno-
značnou podporu zachování životního prostředí před zájmy energetic-
kých korporací. Dále vystoupila plzeňská kapela Isua se sympatickou 

frontmankou, němečtí Duck or Dove festival otevřeli a polská kapela 
Jamal zase příjemné odpoledne uzavřela. 
V problému těžby hnědého uhlí se zrcadlí evropské energetické dile-
ma. „Špinavé“ hnědé uhlí vytěžené v povrchovém dolu se spaluje  
v moderních zařízeních, které splňují/budou splňo-
vat náročné ekologické limity. Těžba a stavba 
elektrárny znamená zničení životního pro-
středí tisíců obyvatel, kompletní devasta-
ci území, které by se mělo stát největším 
dolem v Evropě. Elektrárenské společnosti 
ovšem slibují různé výhody pro postiženou 
oblast i celou zemi – například ve formě 
výběru daní, rekultivace území, výkupů 
domů, jistých pracovních míst nebo 
energetické soběstačnosti, pro Pol-
sko představované zejména menší 
závislostí na ruském plynu, pro 
Německo nezávislost na výkyvech 
dodávek energie z obnovitelných 
zdrojů. Státy Braniborsko a Sasko předběžně schvalují rozšíření po-
vrchových dolů Nochten a Welzow-Süd (elektrárna Jaenschwalde) na 
sever podél polských hranic společností Vattenfall. Nyní probíhá řízení 
vyžadované pro získání potřebných povolení, což by mělo trvat dle vy-
jádření společnosti přibližně tři roky. Vattenfall v Německu investuje 
rovněž do obnovitelných zdrojů energie, jaké představují větrné farmy 
umístěné v Severním moři. Obnovitelné zdroje jsou tím, v čem vidí 
organizátoři budoucnost energetiky. 
Připomeňme, že v ČR se obyvatelé Ústeckého kraje (nejvíce ohrožení 
hnědouhelnou těžbou) většinově vyjadřují proti vyvlastňování pozem-
ků a bourání obcí kvůli těžbě uhlí, tedy za zachování limitů těžby. Tyto 
výsledky ukázal nejen aktuální průzkum agentury Ipsos ze začátku 
roku 2014 zadaný Greenpeace, ale podobně se pro zachování limitů 
vyjádřili občané již v roce 2010 ve výzkumu zadaném Českou televizí 
(http://www.greenpeace.org/czech/cz/press/70-procent-obcanu-Ustecke-
ho-kraje-odmita-bourani-obci-kvuli-uhli/).
Lidé z Greenpeace rozhodně zaslouží dík za profesionálně odvedenou 
práci při přípravě i dlouhodobé sledování důležitého, a politicky hor-
kého, tématu energetiky – na lokální i globální úrovni. 

Kateřina Vojtíšková

Více na:
http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/Budoucnost-bez-uhli-pozado-
valy-tisice-lidi/
http://www.humanchain.org/
http://cestyksobe.cz/spolu-proti-dolu/5221
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/283981-tisice-lidi-se-zretezily-
-proti-tezbe-uhli/
http://ejatlas.org/conflict/lignite-mining-jaenschwalde-nord-kerkwitz-
-grabko-atterwasch-germany
http://www.lausitzcamp.info/
http://www.greenpeace.org/czech/PageFiles/222484/energetickarevolu-
ce.pdf
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Čím žije venkov

Venkov, přesněji řečeno venkov re-
prezentovaný účastníky semináře 

„Podpora rozvoje venkova v ČR“  (v rámci 
výstavy Země živitelka v Českých Budějo-
vicích 29. 8. 2014) v současné době pře-
vážně přešlapuje a vyhlíží dotace z fondů 
EU. 
Ministr zemědělství Jurečka tam v úvod-
ním slově přislíbil, že Lesy ČR budou 
působit jako sociálně odpovědný zaměst-
navatel a dobrý správce nejen lesů, ale i 
vod a cest v lesích. Odvážně spekuloval, 
že kvůli vylidňování některých mikro-
regionů by bylo možné promítnout do 
rozpočtového určení daní nebo obecně do 
daňového systému nadmořskou výšku a 
klima v místě trvalého pobytu, vzdálenost 
od okresního města a podobně.
Významným převodním nástrojem pro pe-
níze z evropských fondů budou strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje. 
Pojem „komunitně vedený místní rozvoj“ 
trochu klame tělem, je to starý dobrý LE-
ADER, tedy svébytný nástroj rozvoje ven-
kova – místní akční 
skupiny (MAS), 
poněkud samo-
zvané, ale vesměs 
otevřené, působí 
jako malé grantové 
agentury pro území 
obvykle několika 
desítek obcí. Nové 
je to, že tyto takzvané MASky budou v 
novém programovém období (fakticky ale 
nejdřív na konci příštího roku a možná, 
že až v r. 2016) rozdělovat peníze nejen  
z Programu rozvoje venkova jako dřív, ale 
i z operačního programu Zaměstnanost 
a hlavně z Integrovaného regionálního 
operačního programu.
O místních akčních skupinách více na 
webu http://nsmascr.cz/ a návrhy jejich 
strategií jsou k prohlédnutí a zčásti i  
k připomínkám na webu http://www.mmr.
cz/cs/Microsites/PSUR/Vyzva-c-2/MAS .

Divadlo Feste - Dluhobaroni 0.0. Kdy: 
Neděle, 7. září 2014. Interaktivní dokument 
Divadla Feste dokumentuje životní dráhu 
dvou žen postižených exekutorskou praxí z let 
2002–2012, kterým podivné praktiky českých 
exekutorů znemožnily oddlužení a návrat do 
běžného života. Aktivistky Martina Palečko-
vá a Andréa Komárková sdílí s veřejností své 
otřesné zážitky s českými exekutory a vypráví 
o svých střetech s českým právním systémem. 

Úterý, 9. září 17:00 Běh za Vidouli. Start 
na Tenise Šmukýřka, ulice Na Výši 2a, Praha 
5 – Košíře Sousedské setkání pro sportovce 
i nesportovce, jednotlivce i rodiny s dětmi. 
Přijďte společně na happening a ochraňte 
Vidouli před zástavbou. Místo plánovaného 
veřejného parku celoměstského významu tam 
totiž developeři navrhují stavět. Hojnou účastí 
řekneme politikům, že tu Přírodní park Koší-
ře-Motol chceme a potřebujeme. http://www.
cibulky.info/beh-za-vidouli-2014/

Food(Re)Cycle - OIKOS CEE Meeting. Zají-
má vás, proč se v dnešním světě zbytečně vy-
hodí tolik jídla, ačkoli jedna osmina populace 
hladoví? Co všechno způsobuje výroba a spo-
třeba masa? Je současná zemědělská produkce 
udržitelná? Je možné s tím vším něco vůbec 
udělat? Více na http://oikos-international.org/
prague/projects/cee-meeting-4/foodrecycle/
Kdy: 10. – 12. září 2014. Kde: Vysoká škola 
ekonomická v Praze, náměstí Winstona Chur-
chilla 1938/4, Praha 3-Žižkov

Druhý ročník Festivalu lokální ekonomi-
ky  se koná v areálu Šluknovského zámku. 
Návštěvníci budou mít možnost nakoupit si na 
trhu farmářské produkty a výrobky oceněné 
značkou regionální produkt České Švýcarsko. 
Ve velkém zámeckém sále proběhne druhá 
národní konference lokální ekonomiky. Festi-
val bude zakončen v neděli odpoledne lokálně 
ekonomickou dílnou na téma cestovní ruch 
Šluknovského výběžku. Kde: Areál šluknov-
ského zámku. Kdy: 20. a 21. září 2014

Mezinárodní den míru. Pátek, 26. září
 
Mezinárodní den za úplné jaderné odzbroje-
ní. Čtvrtek, 2. října

Mezinárodní den nenásilí. Čtvrtek, 2. října

Tisková zpráva

Mezinárodní družstevní den se slaví každoročně první sobotu v červenci. Cílem dne 
je zvýšit povědomí veřejnosti o družstvech, prezentovat úspěchy a hodnoty me-

zinárodní solidarity, ekonomickou efektivitu družstev, principy rovnosti a družstevní 
demokracie, jakož i myšlenku světového míru.
Družstevnictví vzniklo jako účinný nástroj k řešení hromadících se hospodářských a 
sociálních problémů, které s sebou koncem první poloviny 19. století přinesla průmys-
lová revoluce a s ní nástup kapitalistického tržního hospodářství.
Družstva představují klíčovou součást ekonomiky 21. století. V posledních letech eko-
nomické krize se ukázala naléhavá potřeba více diverzifikované globální ekonomiky, a 
právě družstva jsou v tomto ohledu příkladem dobré praxe, neboť se jedná o demokra-
tickou formu podnikání s pozitivními sociálními dopady, kde každý člen má podíl na 
rozhodování a na vytvořeném bohatství. Během hospodářské krize prokázala družstva 
svoji stabilitu. Odolnost družstev je rovněž důležitá v době ekologických problémů a 
globálních výzev.
I zpráva Evropského parlamentu z června 2013 poukazuje na to, že se v období krize 
družstva ukázala jako odolnější v porovnání s řadou konvenčních podniků, a to jak 
z hlediska zaměstnanosti, tak i počtu uzavřených podniků; konstatuje, že navzdory 
krizi byla zřízena mnohá družstva v nových a inovativních odvětvích a že tuto odolnost 
dokládá značné množství důkazů, zejména co se týče družstevních bank a družstev v 
oblasti průmyslu a služeb. Organizace spojených národů zase vyzvala vlády svých člen-
ských zemí, aby podporovaly vznik a rozvoj družstevnictví a motivovaly zejména lidi ze 
sociálně ohrožených skupin k zapojení do vytváření družstev.
Příklady z celého světa potvrzují pozitivní roli družstev. Například v Argentině, kde 
zaměstnanci vlivem ekonomické krize v letech 1992-2002 převzali správu nad mnoha 
podniky, dnes družstevní sektor zaměstnává podle některých odhadů až deset milionů 
lidí. Ve Španělsku, které je známé zejména díky baskickému družstvu Mondragón, tvo-
ří oblast sociálního podnikaní, která zahrnuje i družstva, více než 10 % HDP.
Pro Českou republiku je zajímavá také historie demokratického družstevnictví  
v českých zemích před rokem 1948. Tradice českého družstevnictví, která patří k nej-
starším na světě, se odvíjí od roku 1847. V tomto roce byl v Praze ustanoven Pražský 
potravní a spořitelní spolek, který tvořil symbiózu spotřebního a spořitelního druž-
stva. Důležitým historickým momentem bylo také vydání družstevního zákona v roce 
1873. Přestože se jedná už o dávnou historii, je vidět, že družstevnictví má významný 
potenciál i v naší zemi.
Právě situací družstevnictví v ČR se zabývá Alternativa zdola, která spolu s čtveřicí 
partnerských organizací ze zemí Visegrádu uskutečňuje projekt „Rozvoj lokálních 
ekonomik prostřednictvím družstev“, jehož cílem je shromáždit teoretické a praktické 
poznatky o družstevnictví ve střední Evropě. Ve všech partnerských zemích připravují 
organizace zajímavé výstupy od historické analýzy, přes právní postavení družstev až 
po souhrn toho, jak jsou družstva prezentována v médiích. Dále probíhá výzkum, ve 
kterém se zjišťuje dodržování družstevních principů v praxi a připravuje se velká kon-
ference Družstevnictví v Bratislavě.

Ilona Švihlíková

Text vznikl v rámci projektu Inclusive local economies through cooperatives develop-
ment , který financuje Mezinárodní visegrádský fond.

5. července si připomínáme Mezinárodní 
den družstev vyhlášený OSN



doporučujeme
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Zpráva z letního kempu 
Alternativy Zdola 

Již potřetí se část členů Alternativy Zdola sešla na letním kempu, 
již tradičně nechyběli přátelé ze Slovenska či jiných končin a již 

tradičně se setkání uskutečnilo na chalupě u Exnerů ve východních 
Čechách. Navštívil nás František Jonáš z Třebíče, zaštiťující petanque 
turnaj, a přátelé z bratislavské Utópie Peter Vittek a Eva Riečanská,  
s nimiž již dlouho spolupracujeme ohledně participativního rozpočtu a 
aktuálně i na družstevním projektu. 
Jako obvykle nebyl kemp jen o řešení různých našich projektů. I když 
jsme probrali již zmíněné činnosti jako participativní rozpočet nebo 
družstevnictví, možné aktivity okolo voleb, či další pokračování akcí 
AZ v Prádelně – komunitním centru Prahy 5, a naplánovali pro vás 
naše další Čaje se zajímavými tématy, měli jsme čas i na zábavu. 
Pracovní byl už pátek, kdy jsme se odpoledne a večer k Exnerům sjíž-
děli. Hodnotilo se uplynulé období, akce vydařené i nevydařené, navá-
zané nové kontakty, nové možnosti. Jako každý první večer na setká-
ních přátel ale pracovní program se volně přelil ve vyprávění o tom, co 
se za uplynulý čas tomu kterému stalo, o životních příhodách, ale i o 
dalším, ať již o politice, ekonomice, kultuře či jiném.    
Sobota se nesla ve znamení budoucích akcí na rok 2014, jednání vý-
boru občanského sdružení AZ a finančních plánů. Kromě toho jsme ale 
stihli i pěší výlet s koupáním. Protože se po chutném obědě někteťí ne-
mohli odtrhnout ze židlí a přivírali se jim oči, ti, kteří trávili vydatnou 
stravu nejrychleji, se rozhodli vydat jako pionýťi vpřed a lenošivému 
zbytku značili cestu fáborky. Druhá skupina se díky tomu neztratila a 
s využitím stopařských technik starých zálesáků dorazila úspěšně  
k cíli. Po společném koupání - s místním hejnem labutí – a návratu 
začal další náš tradiční podnik: petanque turnaj. Tady už se začaly roz-
dávat diplomy. V turnaji zvítězila skupina „Jih“, složená z našich členů 
s vazbou na Borovany, Pelhřimov a Tábor: Jirka Guth, Mirek Kerouš a 
Petr Drahoš. 
Večer byl vyhrazen diskusi o setkání s vámi, našimi příznivci, které 
plánujeme na začátek prosince. Vítězem kvízu, sestávajícím z určení 
autorů slavných citátů, se stala Eva Riečanská z Utópie a Karel Růžič-
ka – díky kterému vidíte i fotky z našeho kempu. Večer doplnila logic-
ká hra, s níž pťišel Jirka Guth a která nám sice dala pěkně zabrat, ale 
na druhou stranu jsme se už tak dlouho nepobavili.
Neděle měla dva hlavní body: další naše akce ke komunálním volbám 
a participativní rozpočet, především na Praze 7. Poslední soutěž patři-
la střelbě ze vzduchovky. Sparťané si tak mohli do sytosti vystřelit ze 
Slavie, i když nikoli pražské, nýbrž uherskobodské  Soutěž byla plná 
překvapení, favorité z minulého roku selhali a první místo (a diplom) 
získal náš hostitel Vašek Exner. Po obědě jsme pak pomalu náš třetí 
letní kemp ukončili. No a nyní se snažíme realizovat to, co jsme na 
něm usnesli. Můžete se již nyní těšit na akce v Prádelně, naše čaje, 
předvánoční setkání, ale zvláště na rozličné tématické akce, přednáš-
ky, besedy, na akce pod střechou i na ulici.    
(iš, kru)

Doporučujeme pořad ČT Nedej se a rubriku Občanské 
noviny, ve které se představují občanské iniciativy. 
Všechny díly jsou ke zhlédnutí v archivu na webu.  
V díle z června 2014 je představená ukázková přírodní 
zahrada a práce Ekologického institutu Veronica, kte-
ré má přírodní zahradu také ve svém Centru Hostětín.
 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10800462866-
-obcanske-noviny
http://www.veronica.cz/
http://hostetin.veronica.cz/

http://www.blisty.cz/art/74436.html
Článek Ilony Švihlíkové pro Britské listy o Argentině: 
Kolik slz máš ještě prolít, Argentino?

REVOLUCE  NEBO  TRANSFORMACE?
REVOLÚCIA  ALEBO  TRANSFORMÁCIA?
Peter Dinuš, Ladislav Hohoš, Marek Hrubec a kol.

Bratislava a Praha, vyjde v září 2014

Kniha, která vychází u příležitosti výročí 17.listopadu 
1989. Je výsledkem práce autorů a autorek z České 
republiky, Slovenské republiky a USA. Nejsou to ov-
šem jen izolované studie, neboť většina autorů spolu o 
tématu již dlouhá léta diskutuje a činila tak rovněž při 
přípravě této knihy. 

https://www.youtube.com/watch?v=h-QKhUxqHJ0
https://www.youtube.com/watch?v=oAHH07FjI3Q
Na kanálu Socialistická solidarita se podívejte na 
konferenci Pražské školy alternativ 
na téma „Ekonomická demokracie“, 
která se konala v Praze 5.června 2014 
v Poslanecké sněmovně PČR.
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Jiří Guth vede kandidátku Strany zelených  
s podporou Pirátů ve čtyřtisícových jihočes-
kých Borovanech. „V Borovanech se dobře žije 
už teď,“ připouští, „ale potřebujeme symbolic-
ky řečeno otevřít okna na radnici. Máme už 
jednorázovou zkušenost s komunitním pláno-
váním, v příštím období ale chceme prosadit 
soustavné participativní rozpočtování.

RNDR. Václav Exner, CSc., aktivní v občanské iniciativě 
Alternativa zdola, kandiduje do zastupitelstva městské části 
Praha 20 - Horní Počernice. Zúčastňuje se osvěty a organi-
zace použití metody participativního rozpočtu, všeobecně 
účasti občanů na veřejném životě, včetně například využi-
tí petic pro prosazení jejich názorů, požadavků a návrhů, 
nebo navazování spolupráce a součinnosti mezi občanskými 
iniciativami, politickými stranami a dalšími složkami ob-
čanské společnosti.

kANDIDUJÍ ZA NÁS

Na Bělehrad, nebo 
na Moskvu

Za maršálka Zaorálka!“ či „Na Moskvu!“ 
volal Josef Švejk, když ho paní Müllerová 

tlačila v pojízdném křesle z pražského Kláro-
va, se zastávkou před Strakovou akademií,  
k Velvyslanectví USA. Namísto všeobecně zná-
mého výkřiku haškovské literární postavy si 
organizátoři happeningu připravili aktualiza-
ci. Akce se konala v den stého výročí zahájení 
bojů první světové války. Na akci zazněla slova 
aktivisty Marka Řezanky, spisovatelky Lenky 
Procházkové, nebo mluvčí občanské iniciati-
vy Ne základnám Evy Novotné. Happening 
uspořádaly levicová platforma SPaS a občan-
ské iniciativy Přátelé Srbů na Kosovu, Hnutí 
za přímou demokracii, Nezávislá média, Stop 
církevním restitucím.

HNUTÍ V CHOMUTOVĚ

Na prvním místě kandidátky Hnutí 
Otevřená Radnice je Oldřich Mo-

ravec, 50 let, bez politické příslušnosti. 
Hnutí Otevřená Radnice je 
celorepublikové hnutí za 
odblokování samosprávy  
v Čechách. Nechce nic jiné-
ho, než aby veřejná správa 
byla službou veřejnosti, 
aby zastupitelé zastupova-
li zájmy většiny, ne zájmy 
vybraných rodin a klanů, 
aby úředníci byli opravdu 
„služebníky obce“, nikoli 
slouhy vybraných skupin a jedinců, aby 
lidé mohli být na své obce a svá města 
hrdí a s povzdechem neříkali: „No, jó, ale 
když u nás...“

http://www.otevrena-radnice-chomutov.cz/
fotogalerie/

FOTOGRAFIE Z ANTIKAPITALISTICKÉHO KEMPU

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

V neděli, kdy se již antikapitalistický 
kemp, tradičně pořádaný Levou per-

spektivou, uzavíral, dorazili na akci sever 
Čech dva zástupci Alternativy Zdola. Ilona 
Švihlíková pohovořila o úskalích a nebez-
pečích dohody TTIP (neboli tzv. Transatlan-
tické dohody), která vyvolala velký zájem 
účastníků. 
Akce uzavíral Karel Růžička, který pří-
tomným představil participativní rozpočet, 
včetně úsilí Alternativy Zdola o jeho zave-
dení v českých podmínkách. Bylo možno 
uvést první kroky k občanské participaci 
na Praze 7. Jsme rádi, že obě - byť odlišná 
témata - vyvolala navzdory poslednímu dni 
kempu zájem účastníků a diskusi, takže se 
plánovaný odjezd protáhl o několik hodin.


