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MIlí příznivci Alternativy Zdola,

J

V tomto čísle najdete několik
příspěvků, které se snaží Zpravodaj oživit – jednak start nové
rubriky Daniela Glase u příležitosti nadcházejícího 100. výročí
vzniku Československé republiky, kterou nazval „Nové národní
obrození.“ Dále to jsou aktuality
z dění na aktivistické scéně, ať
už v Brně (spolek CERES), nebo ze severní
Moravy (Nové odbozpravodaj-az@seznam.cz
ry). A úplně na závěr
jsme zveřejnili zkrácemalejší program. Nejdůležitěj- nou verzi textu, který před časem
ší událostí měsíce srpna byl be- vyšel v týdeníku Respekt – pojedzesporu letní kemp ve výcho- nává o tom, jak moderní technodočeských Pěšicích, o němž ve logie zasahují do našeho soukrosvém příspěvku referuje Karel mí, proč je EET některými povaRůžička. O prázdninách se ne- žována za „brutálně nebezpečzastavily ani práce na novém nou záležitost“, nebo proč něwebu Alternativy zdola, kte- kteří experti na ochranu soukrorý jsme spustili od prvního září, mí chodí na veřejnosti zásadně
a budeme ho za pochodu ještě v dlouhých černých kabátech.
Vaše Alternativa Zdola
vylepšovat.
ak říkal náš třídní profesor
na střední škole: „Dolce far
niente po prázdninách skončilo...“ Pro Alternativu Zdola ale
v letních měsících toto „dolce
far niente“ tak docela neplatilo,
i když stejně jako naprostá většina obyvatelstva, firem i organizací přepnula na poněkud po-

(červenec-srpen 2017)
poprázdninová pecka
karel růžička			
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Po měsících uklidnění přichází září a přináší
náramný cvrkot. Letní tábor AZ u tradičních
skvělých hostitelů Suzany a Václava Exnerových nás sice teoreticky naladil, ale nyní začíná festovní praxe.
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D

ruhý víkend v srpnu se stejně jako v minulých
letech sjelo jádro AZ a několik dalších hostů
na Exnerovic usedlosti v Pěšicích. Již v polovině
týdne přijela hostitelům pomoci tříčlenná dámská
posila, aby víkendové ubytování a stravování proběhlo v pohodě. A proběhlo zdárně a pohoda byla.

Alternativa Zdola od 1. září 2017 spouští nový
web. Vizuálně je příjemnější a přehlednější,
všechny nejnovější informace se zobrazují ihned
na úvodní stránce (jako jsou upoutávky na nová
vydání Zpravodaje AZ, nejbližší akce v kalendáři, nejnovější videa na YouTube, či odkazy na
náš Facebook a Twitter).

nové národní obrození

pod dohledem technologie

daniel glas
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úvodník

Poprázdninová pecka

P

o měsících uklidnění přichází září a přináší náramný cvrkot. Letní tábor AZ
u tradičních skvělých hostitelů
Suzany a Václava Exnerových
nás sice teoreticky naladil, ale
nyní začíná festovní praxe.
Poslanecká sněmovna bude
v zhruba v polovině měsíce
v konečném hlasování rozhodovat o smlouvě CETA. Nadnárodními korporacemi a jejich politickými loutkami připravený dokument o vztazích
EU a Kanady z rodu smluv
TTIP, TISA, ACTA, TTP, které jsou útokem na obyvatele,
občany, zaměstnance a spotřebitele, prošel hladce Senátem a ani od poslanců nelze
očekávat, že by se jich vícero věnovalo 1600 stranám náročného právního textu. Odignorovali seminář v PS, ač hrozí, že během pár minut schválí
rozhodnutí o nastolení devastujícího korporátního temna
na desítky let. Zůstane jen naděje, že někde v EU jsou ještě
poslanci reprezentující rozum,
morálku a své voliče.

kračování přikrášlování habsburské monarchie, jako další
velmi viditelný kámen mozaiky dezinterpretačního poklonkování císařství, druhé republice, protektorátu – a to rok před
stým výročím vzniku republiky, který tehdy občané oslavili právě i svržením nenáviděného symbolu.

Boj kolem Mariánského
sloupu
Rovněž v polovině měsíce – 14.
9. – dojde na Mariánský sloup
na Staroměstském náměstí v
Praze, přesněji na projednávání
dvou petic, jedné pro a druhé
proti jeho obnově, na zasedání
Zastupitelstva hlavního města
Prahy. Zastánci vydávají napodobeninu sloupu (z originálu se
zachovala jen část, takže není
dle čeho kopírovat) za sloup

smíření. Naopak odpůrci záměr
obnovit dílo, které se z původního díku za zázračnou záchranu Prahy před Švédy během
doby i kvůli vztyčení dalších
desítek mariánských sloupů po
celé zemi stalo symbolem rekatolizace a zášti proti husitství
a protestantismu, vnímají jako
akt revanše. Jako symbolický
doklad plíživého návratu k vazalství, ideovému spoutání, ke
slouhovství cizí moci, jako po-

Jak na důchody
Naplno už běží předvolební
kampaň. Ve hře je opět a stále požadavek přijetí zákona
o celostátním referendu, který tolik „úspěšná koalice“ jaksi nestihla schválit. K tomu návrat žvástů o důchodové reformě, nyní už nenazývané reformou, neboť je to mediálně
profláknutý termín. Podstata je
ale stejná – sáhnout si na peníze lidí, které mají zajistit důstojné stáří. Zpochybňují nejrobustnější ekonomickou operaci – průběžný systém – který je
peněžní formou toho, co věcně
fungovalo několik málo milionů let v lidských a předlidských
tlupách, kdy se aktuální zdroje
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vytvořené produktivními členy
dělily i pro starce (a děti). Systém, který na svůj provoz spotřebuje jen dvě tři procenta, má
být rozšířen o systém, kde provozní náklady jsou přinejmen-

tomu pokračující úpadek výchovně-vzdělávacího procesu,
neexistence hospodářské vize,
ale naopak kydy o nutnosti zvyšovat zbrojní výdaje, tobogan zvyšování mezinárodního napětí, chaosu, politických a
vojenských střetů, migrace...
Aktivisté zapsaných spolků i nezapsaných hnutí nemohou vše,
od toho jsou politické strany, ale
můžeme postrčit zrnko do soustrojí, střípek do
mozaiky, přifouknout v médiích téma, ukázat, jak upustit páru v papiňáku hlouposti
a emocí. Přitlačit poslance, zastupitele, novináře poskytnutím informací k zodpovědností, aby později nemohli tvrdit:
„My nevěděli.“
To, co ale víme určitě, je, že se
v září konají celostátní hry Dělnických tělovýchovných jednot, na kterých se na Santošce
také vyřádí pár členů AZ.
Sportu zdar a v politice
zvlášť!
Karel Růžička

vesměs se jedná
o transvestity
z lékařů-srdcařů
v podnikatele s léčením
ším třikrát, ale třeba i pětkrát
či desetkrát vyšší – správcovské společnosti penzijních fondů, makléři a členové jejich
správních rad totiž nepracují za
mzdy a odměny úřednic ČSSZ.
Podnikatelé s léčením
Opět se pošuškává o zdravotnických poplatcích, o dvojích standardech léčení. Alespoň prstíček, škemrají jezinky.
Vesměs spíše jeziňáci s motýlkem, diplomy a oceněními, jacísi transvestiti z lékařů srdcařů v podnikatele s léčením. K

Alternativa Zdola
spouští nový web

A

lternativa Zdola se neustále snaží o vylepšování svojí komunikace s veřejností. Od 1. září 2017 proto spouští nový web,
který najdete na adrese http://alternativazdola.cz/. Vizuálně je
příjemnější a přehlednější, všechny nejnovější informace se zobrazují ihned na úvodní stránce (jako jsou upoutávky na nová vydání Zpravodaje AZ,
nejbližší akce v kalendáři či nejnovější videa na YouTube, nebo odkazy na
náš Facebook a Twitter). Autorka nového
webu Hana Dostálová, která na novém
webu pracovala několik měsíců, to shrnuje takto: „Zatímco starý web působil
jako příbytek starého
mládence – sice pořádkumilovného, ale
s lehkým sklonem k chaosu – nový web je o tom, že si našel družku, a ta mu ten byteček trochu vyšperkovala, aby se jim tam příjemně žilo a měli spolu barevnější a veselejší svět.“
Ještě není všechno ideální, a nový web se bude dále za provozu
doplňovat, ale věříme, že napomůže lepší komunikaci a dalšímu
rozšiřování poselství naší organizace.
Michal Černý
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inspirovna

České údolí, po němž se jmenuje americký dolar

R

egion Karlovarského kraje by se mohl jevit z hlediska občanského aktivismu jako
nepříliš živý. Podnikatelský sektor není tolik
rozvinutý, v regionu existuje jediná větší firma (Sokolovská uhelná s přibližně 2,5 tisíci
zaměstnanci, případně dodavatelé automobilového průmyslu, jako je společnost Witte poblíž Nejdku), a většina obyvatel se snaží o udržení nepříliš dobře placeného zaměstnání, zatímco ti šťastnější si našli práci v sousedním
Bavorsku či Sasku. Při bližším zkoumání však
najdeme mnohé příklady zajímavých občanských aktivit.
Jáchymov poblíž Karlových Varů je místo pozoruhodné z mnoha důvodů – jáchymovské údolí například dalo jméno nejznámější měně světa,
americkému dolaru (od Joachimsthal – z německého „Thal“, neboli údolí, vznikl stříbrný „tolar“).
Jako další zajímavost lze uvést, že v 16. století
byl Jáchymov se svými více než 30 tisíci obyvateli druhým největším městem v českých zemích,
hned po Praze.
Toto místo, které je proslulé jednak nejstaršími radonovými lázněmi na světě, a také těžbou
uranových rud – a mimořádně drsnými příběhy
politických vězňů padesátých let – systematicky zkoumají mnozí historici. Patří k nim i RNDr.
Jan Hloušek, jehož publikace „Jáchymov – Joa-

chimsthal“ je možné si zdarma prohlížet i na internetu (http://www.jachymov-joachimsthal.cz).
Toto dílo je ojedinělou prací encyklopedického
rozsahu, které vyčerpávajícím způsobem čtivě
popisuje snad vše, čím si Jáchymov za uplynulých 500 let své historie prošel. Opírá se nejen
o podrobné studie historických i novodobě psaných materiálů, ale i o vlastní odbornou práci
autora. Své poznatky a objevy shrnuje Jan Hloušek typicky osobitým a pro mnohé beze sporu i
velmi kritickým, leč věcným, popisem dané problematiky v místě a čase.
RNDr. Jan Hloušek (10. 3. 1950 - 27. 4. 2014)
věnoval objevování tohoto věhlasného i zapomenutého místa padesát let svého života. Již v
průběhu vysokoškolských studií se stal expertem na mineralogii jáchymovského ložiska a své
znalosti nikdy nepřestal prohlubovat. Se svou
odbornou prací se zapsal mezi světové kapacity v oboru. Byl vskutku renesančním člověkem s
obrovským rozsahem znalostí a zájmů.
Michal Černý
Odkaz
http://www.jachymov-joachimsthal.cz
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v olomouci O úloze odborů

S

vaz Nové odbory působí na naší odborové
scéně už více než rok. Za tuto poměrně krátkou dobu se mu podařilo realizovat mnoho zajímavých a úspěšných aktivit – jeho členové mají
k dispozici komplexní soubor služeb a benefitů a mohou se spolehnout na to, že kdykoliv se
s problémem či otázkou obrátí na vedení svazu,
je s jejich námětem vždy zacházeno s nejvyšší
pozorností.
Svaz pořádá tematická školení, která vycházejí vstříc poptávce členů po nových informacích v
oblasti práva, legislativy a vedení
odborových organizací. Rozšiřuje
tím odbornou způsobilost odborářů, kteří pak mohou lépe bránit
práva pracujících.
Svaz rovněž přispívá k prohlubování vzdělanosti a rozšiřování
obzorů svých členů, a proto pořádá odborné konference, jichž se
účastní přední odborníci a zástupci organizací, které přispívají k rozvoji občanské
společnosti a snaží se, v rámci oblasti svého působení, přispívat k vytváření spravedlivějšího a
rovnějšího prostředí.
Solidarita jako znak mocných
19. září se bude v Olomouci konat kulatý stůl
s názvem „Postavení a úloha odborů v postindustriální společnosti – Internacionalita, solidarita
a síťování“. Jeho konání podpořila Nadace Rosy

Luxemburgové, se kterou svaz od svého vzniku
pravidelně spolupracuje. V rámci kulatého stolu vystoupí naše přední ekonomka Ilona Švihlíková, která se zamyslí nad tím, proč je solidarita charakteristickým znakem mocných a proč
se méně projevuje v širokých vrstvách obyvatel, které by měly mít eminentní zájem o ochranu a obranu svých práv. Ekonomka se bude zabývat také tím, jak se za této situace chová odborové hnutí. Umí
se poučit ze solidarity mocných?
Z Polska přijede zástupce Solidarity při Mezinárodní organizaci práce, Tomasz Wójcik, který rozebere stav současné globální společnosti. Je dnešní stav pokrokem nebo vývojem? Můžeme
skutečně hovořit o postindustriální společnosti? A jaké jsou výhledy do budoucna?
Konferenci završí předseda Svazu Jaroslav Juryšek, který zhodnotí úlohu a postavení odborů v současném
světě. V návaznosti na vystoupení Ilony Švihlíkové a Tomasze Wójcika se pokusí determinovat hlavní příčiny současného postavení odborů
a zároveň nastínit jejich možný vývoj.
Součástí konference bude i sborník, který přednesené příspěvky nabídne ve formě brožury.
Bude se jednat o první odbornou publikaci svazu, která bude k dispozici nejen jeho členům,
ale také všem zájemcům o problematiku.

Svaz Nové
odbory –
moderní
odborové
hnutí

P

řed více než rokem vstoupilo na českou odborovou
scénu nové hnutí. Vzniklo jako
samostatný, dobrovolný, otevřený a nezávislý svaz, jehož
posláním je ochrana a obhajoba práv členů a prosazování jejich sociálních, ekonomických,
environmentálních,
kulturních a právních zájmů a jistot.
Svaz považuje všechny pracující za rovné se stejnou potřebou
ochrany a pomoci.
Jeho cílem je přispět k budování trvale udržitelné společ-
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Seznamte se
s CERES!
Ekonom, fiilozofka a
pankáč vejdou do baru…
nosti a být aktivním účastníkem při řešení celospolečenských témat. Jeho posláním
je bořit tradiční stereotypy ve
vnímání odborové práce. Za
svůj cíl si vytkl stát se skutečně moderním subjektem, plně
reflektujícím problémy a požadavky doby.
Svaz Nové odbory se intenzivně věnuje problematice nerovných podmínek pracovníků. Příspěvkem k řešení prekérních pracovních úvazků, nedostatečné právní ochrany a
problematického postavení zahraničních pracovníků je Odborová organizace Individuálních členů Svazu Nové odbory, která sdružuje všechny zájemce o členství bez ohledu na
to, zda se jedná o zaměstnance, studenta, nezaměstnaného,
seniora nebo osobu samostat-

ně výdělečně činnou. Odborová organizace Individuálních
členů Svazu Nové odbory sdružuje rovněž zahraniční pracovníky, a to bez ohledu na obor
působnosti a formu dohody se
zaměstnavatelem.
Svaz neomezuje svou činnost
pouze na tradiční odborářská
témata, ale má ambici stát se
významným hybatelem společenského hnutí. Na půdorysu
otevřené názorové platformy,
ve spolupráci s ideově spřízněnými subjekty, reflektuje témata environmentální, celospolečenská a politická. Jeho členové jsou přesvědčeni, že pouze synergií všech témat, která
ovlivňují život člověka a správným řešením problémů, které
před nás současná doba staví,
je možno zajistit kvalitní a udržitelný rozvoj společnosti.

N

ení to až tak vtip, jakožto spíš příběh založení organizace Centra regionální synergie
(zkráceně a častěji CERES). S Tomášem a Aničkou jsem se poznal již před drahnou dobou a
bez přehánění se dá říct, že podle našich zážitků z doby působení na poli radikální levice by se
dal napsat přinejmenším soubor povídek, které

by svým obsahem klidně mohly konkurovat legendárnímu „Jistě, pane ministře“. A ačkoliv se
nám i ostatním povedlo dosáhnout mnoha důležitých úspěchů, práce v čistě politické organizaci
nás nenaplňovala tak, jak jsme očekávali. Proto
jsme se rozhodli (typicky po česku nad pivem),
založit spolek CERES.
Zbývalo ještě vymyslet, co přesně budeme dělat. Věděli jsme, že chceme bojovat proti souzpravodaj AZ / červenec-srpen 2017 / strana 7

Termíny pravidelných schůzek v měsíci září:
pondělí 11.9. od 18 hodin v Baru Závist, Závist 5, Brno-Komín
pondělí 18.9. od 18 hodin v Baru Závist, Závist 5, Brno-Komín
pondělí 25.9. od 18 hodin v Baru Závist, Závist 5, Brno-Komín
časnému statusu quo a posílit právo lidí mít víc moci nad
jejich životy. Naše volba tedy
byla jasná – budeme pomáhat lidem tím, že jim ukážeme
nástroje lokální a ekologické
ekonomiky, které jim umožní postavit se kolosům nadnárodních korporací. Věříme, že
v době post-truth, kdy se objektivní a empirická data stala

nepodstatnými, je důležitější
než kdy jindy ukazovat selhání současného systému a jeho
dopad na životní prostředí a
lokální komunity.
Uvědomujeme si, že je potřeba radikální změna, pokud
nemá lidstvo padnout, kvůli
chybám vlastním kapitalismu.
Abychom získali zpět náš společný domov, zakládáme naši

práci na vzdělávání ohledně
ekologické ekonomie, ekosocialismu, lokální ekonomiky,
měst přechodu a významu komunity pro místní rozvoj.
Organizujeme semináře, propojujeme místní organizace,
překládáme publikace a provádíme náš vlastní výzkum ve
spolupráci s experty.
V současnosti pracujeme na
takových projektech jako Encyklopedie lokální ekonomiky, Mapa lokální ekonomiky
a konferenci Umění změny.
O všech těchto projektech se
dozvíte víc na našich webových stránkách.
A koho v současnosti v CERES najdete? Mezi naše členy
patří škála lidí z nejrůznějších
prostředí, ovšem pro účely tohoto článku zmíníme pouze
zakladatele a členy výboru:

ních a společenských dopadů
a etických následků projektů
lokální ekonomiky. Také překládá z angličtiny do češtiny.
Tomáš Vokoun: předseda CERES, ekonom. Už 7 let se aktivně zabývá ekonomickou
demokracií. Je členem Alternativy Zdola. Jeho první téma,
o které se zajímal, bylo družstevnictví, pomocí kterého řešil svoji situaci nezaměstnaného absolventa vysoké školy během krize.

Andrej Bóna: místopředseda CERES, pankáč, mimo jiné
také student dvojoboru Italský jazyk a literatura a Veřejná ekonomika a správa se
specializací na řízení lidských
zdrojů v neziskovém sektoru.
Má na starosti komunikaci se
zahraničními partnery, koorAnna Mikulenková: před- dinaci dobrovolníků a cokoliv,
sedkyně, filozofka, dokto- co je potřeba přeložit.
randka na Masarykově uni- Andrej Bóna
verzitě se specializací na environmentální etiku. Zajímá
se o problematiku životního
prostředí, především ve spojení se společenskými problémy. Je zodpovědná za vy- Odkaz:
hodnocování environmentál- www.spolekceres.cz
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Tradičně výživný tábor

D

ruhý víkend v srpnu se stejně jako v minulých
letech sjelo jádro AZ a několik dalších hostů
na Exnerovic usedlosti v Pěšicích. Již v polovině
týdne přijela hostitelům pomoci tříčlenná dámská
posila, aby víkendové ubytování a stravování proběhlo v pohodě. A proběhlo zdárně a pohoda byla.
Obsahový program odstartovala členka předsunuté dámské jízdy mluvčí Ne základen Eva Novotná, která již ve čtvrtek poreferovala o činnosti nyní
již 11-leté občanské iniciativy zaměřené na
obranu míru, ale věnující se i jiným politickým (přijetí zákona o celostátním
referendu), ekonomickým (majetková přiznaní) a sociálním otázkám.
Dnes NeZa kritizuje zvyšování mezinárodního, zvláště pak vojenského napětí, koncentraci vojsk na hranicích s Ruskem, výcvik útočných činností, snahy o
militaristické změny ústavy, ale také záměr obnovit Mariánský sloup, symbol pobělohorské rekatolizace a habsburské vlády v Čechách a na Moravě.
Následovalo hodnocení čajů – kladné a následovalo plánování podzimních čajů a Prádelen. Mezi
jinými předložil Daniel Glas ideu nového národního obrození, což bylo přivítáno. Ostatně obdobnou myšlenku razí již rok spisovatelka Lenka Procházková a historička Marie Neudorflová – právě i
skrz výše zmíněné NeZa.
Dalším tématem byl Zpravodaj AZ. Též pozitivně hodnocen, avšak netřeba usnout, upadnout do
stereotypu, ale dál rozvíjet. Ještě překonat takové

„drobnosti“, jako délka textů, či pravidelná náplň
některých rubrik.
Na programu paroz a ekonomika
Sobotu odstartoval participativní rozpočet. Končí průkopnická etapa – paroz či rozpočet s participativními prvky už letos provozuje přes 20
obcí, městských částí a měst. Vždy jde ale zatím o model grantového schématu a musíme tudíž vymyslit, jak paroz v ČR kvalitativně posunout k rozhodování o dlouhodobějších, strategických otázkách,
o velikosti rozpočtových kapitol,
ale také, jak jej uplatnit v krajské
politice. Pro krajské parozy, kde je
problémem mj. komunikace s venkovskými obyvateli, nerovnoměrnost
rozložení obyvatelstva atd., našel potenciál Jirka Guth: rozhodování o dopravní obslužnosti. Tomáš Vokoun krátce popsal dlouhou historii přípravy parozu v Brně, které se rozhodlo dát
občanům k dispozici příští rok 20 mil. Kč.
Dalším chodem byla ekonomická demokracie a
družstevnictví, parketa Ilony Švihlíkové a v případě webu drinku (družstevního inkubátoru)
také již zmíněného Jirky Gutha. Přestože předválečné Československo překypovalo tisíci družstvy výrobními, odbytovými, spotřebními, finančními, bytovými, dnes je to – krom bytových
– bída, neboť jsou mnoha mocným trnem v oku.
Viz likvidace kampeliček legislativními nástroji

ČNB. Mohli by ale přidat i mnozí reprezentanti družstevního hnutí tím, že by nejen reprezentovali. Politici se totiž k podpoře družstevnictví sice hlásí, ale jen v okamžiku, kdy to
hlásají. Chybí totiž síla nutící je do skutků. V
tichosti tak zatím prochází i 140 výročí vzniku prvního družstva v Čechách. Přitom potenciál družstevního fenoménu dřímá i v podnicích veřejné správy, kde by družstevní podíl
zaměstnanců mohl přispět k ekonomickému
zdraví firmy, mj. i protikorupční kontrolou.
Historky z Nových odborů
Živé bylo téma nadcházejících voleb. Nejen jak
s opět zamýšlenou anketou, ale také, jaká je
možnost trochu zamotat stranickým šíbrům
hlavy kroužkováním. Vynechat z kroužkování
čela kandidátek, kam se často procpali ty nejprofláknutější karieristické kreatury, a kroužkovat níže (od 5., nebo od 10. místa) nebo na
konci, kde je šance na v dané ideologii více
hodnotově založené kandidáty. Vsadit na protestní vhození neplatných lístků a pak argumentovat jejich (jak vysokým?) počtem, je riskantní – může to oslabit strany, které jsou nositeli menšího zla, což by dalo početný mandát
stranám nepřijatelným.
Dále jsme byli Xenií a Jaroslavem Kaduchovými seznámeni s novými Novými odbory, které
vznikly před rokem vesměs z nespokojenců OS
Dřevo – lesy – voda a nyní již sdružují v 17 ZO
na 700 zaměstnanců.
Franta Jonáš přidal méně optimistickou informaci o Masarykově demokratické akademii, kterou chce ČSSD zcela přeměnit na svůj

think-tank a přitom i přistřihnut letky místním
pobočkám.
Krapet více optimisticky byla naladěna Erika Kohoutová, předsedkyně OV KSČM Ústí nad Orlici.
Pesimistickým konstatováním bylo, že někdy si
vystačí již jen funkcionáři strany a běžné straníky už ani nepotřebují. Optimistickým bylo zjistění
o účinku osobních kontaktů s lidmi a o neohroženosti tamních žen-funkcionářek, které se rozhodli pro obranu obecních financí i trestním podáním.
Dostali jsme Ceres
Milan Neubert přijel na skok porefereovat o SDS
a SPaS, takže byla řeč o nových úvahách a výzvách, jež jak Strana demokratického socialismu,
tak Spojenectví práce a solidarity řeší.
O Stranně zelených vedl úvodní slovo již řečený Jirka Guth, který si všiml vysokého průtoku
členů, kdy sice celkový počet neklesá, ale strana ztrácí institucionální paměť. Jak podotkl, řada
odborníků po pár letech ze SZ odchází, poněvadž
vyšší efektivitu svého nasazení nalézají na odborných pracovištích, než v nekonečných půtkách v
orgánech a na úřadech veřejné správy.
Centrum regionální synergie v Brně (CERES)
představil Tomáš Vokoun. Vyzdvihl význam trvale udržitelného života/rozvoje, síťování subjektů
a také podporu kupř. lokální ekonomice.
V neděli jsme diskutovali nad novým webem
AZ. Jeho tvář již uživatelé mohou od 1. září znát,
o jeho vnitřnosti se musíme důstojně podělit.
Nejlepší vtip kempu
Součástí tábora byly také tradiční soutěže. Ilonin politický kvíz (výhodu mívají pamětníci), pezpravodaj AZ / červenec-srpen 2017 / strana 10

tanque (favorit Franta ladil vysočinskou formu
na podzimní turnaj DTJ), střelba ze vzduchovky (nejpevnější ruku a nejpřesnější oko měl ten
nejstarší) a kroket (to už bylo štěstí velmi unavené).
Podělím se ještě o pár drobností. Významnou
posilou se ukázal Daniel, neboť krom obrození národa se mu podařilo kytarou obrodit náš
zpěvokol. Nálada tak byla báječná. Vždy byla
na kempu legrace a pohoda, ale tentokrát, dovolím si tvrdit, byla obzvláště výtečná. Smích
prosytil naše debaty pracovní i odpočinkové a
prostoupil celou Exnerovic usedlost, takže mu
nebylo úniku. Neunikla mu ani Gina Horylová,
když ji osud zavedl na „inspirovnu“, a její řehot o to více zesílil salvy smíchu besedníků u
stolu. Vygradování však přišlo na závěr sobotního večera, kdy se při rozchodu Tomáš otázal šarmantní novoodborářky: „Xenie, vezmeš
si mne… do Nových odborů?“ Během těch tří
teček zkameněla nejen Xénie, ale i zbytek rozezpívaného osazenstva, čekajícího co to bude
za rošťárnu, a též Xeniin Jaroslav, který již byl
na chodbě v domě. Pak ovšem následoval výbuch smíchu, který budil spáče za sedmero zdí
a 30 schody Exnerovic bašty. Jaroslav se vrátil
a Tomášovu nahrávku náležité dohrál. Ovšem
o tom, zda po slovech také následoval patřičný akt, nám zatím ani Tomáš, ani Xenie žádné
oznámení neposlali.
Tábor se fakt vydařil a kéž by nám úsměv vydržel při všech našich akcích aspoň až do dalšího léta.
Karel Růžička
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národní obrození

České národní obrození ještě po dvěstě letech

Vážení čtenáři,
Zpravodaj AZ pro vás připravil novou rubriku, která začne
vycházet pravidelně od zářijového čísla. Její název je „České
národní obrození ještě po dvě
stě letech“.
V příštím roce celý český a slovenský národ čeká významné výročí – 100 let od založení samostatného Československa. Pro mnoho osobností současného života je to možná výročí poněkud kontroverzní.
Stále se vedou diskuse na různých fórech, zda likvidace Rakouska-Uherska a vznik Československé republiky měly pro
naše dějiny pozitivní či negativní dopad. V každém případě
začala nová epocha našich no-

vodobých dějin a uplynulé století je jistě důvodem k bilancování. Nabízí se právě srovnání
v kontextu s již zmíněným českým národním obrozením, jehož hlavní část započala před
zhruba 200 lety, tj. na počátku
19. století.
Jeden z úhlů pohledu je i porovnání současné doby nejen s
dobou obrozeneckou a obdobím vzniku Československa, ale
i s reáliemi druhé poloviny 20.
století. Naši předci se v rámci
národně obrozeneckého boje
snažili pozdvihnout a rozvíjet
český jazyk, který byl vlivem
germanizace zatlačován do
pozadí. My dnes v roce 2017
máme situaci možná daleko
složitější: po 27 letech působení státního kapitalismu jsme
v pozici, kdy musíme zachraňovat mnohem více, než jen český jazyk. Mnoho hodnot, které jsme po desetiletí jako národ
budovali, jsou doslova v troskách. Pro příklad mohu zmínit český film pro děti, ve kterém jsme byli absolutní světovou velmocí a to nejen film

hraný, ale zejména film animovaný. V letošním roce uplynulo již 75 let od natočení prvního českého animovaného filmu
pro děti Ferda Mravenec Hermíny Týrlové. Bohužel můžeme
jen vzpomínat; jedním z důsledků působení kapitalistických
vlád bylo zrušení zavedených studií Bratři v triku a Krátký film
Praha, které se v 70.
a 80. letech významně podílely na tvorbě
filmů pro děti, a v jejich ateliérech působila absolutní filmařská
špička. Podobně dopadlo i Filmové studio Zlín (později Gottwaldov), kde v roce 1942 začala svou autorskou dráhu právě H. Týrlová.
Likvidace učňovského
školství
Takových námětů bych našel
více, podobná situace je i v českém školství a v práci s dětmi
a mládeží vůbec, která rovněž

patřila k nejlepší na světě. Velmi podobně jako animovaný
film dopadlo třeba i české učňovské školství, které se téměř

podařilo zlikvidovat (a dnes se
důsledkům toho kroku nestačíme divit). V jednotlivých dílech
naší nové rubriky bych chtěl
jednak vyzdvihnout možná
dnes již poněkud zapomenuté
osobnosti českého národního
obrození a zamyslet se nad jejich přínosem zejména z pohledu nejmladší české generace.
Dále bych se chtěl pokusit zmapovat poněkud paradoxně za-
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niklé české národní hodnoty, jako např. již zmíněný animovaný film nebo
jiné odvětví na „opačné
straně“, kterým byl třeba český textilní průmysl a zamyslet se nad otázkou, co můžeme vykonat
pro jejich záchranu.
Rádi bychom v této souvislosti vyhlásili pro naše
čtenáře i veřejnou anketu. Chceme našim čtenářům postupně položit tři anketní otázky, resp.
tři náměty k zamyšlení:
1. „Co pro vás osobně dnes znamená české národní obrození, které probíhalo v 1. polovině
19. století?“
2. „Myslíte si, že české národní obrození má
přesah i do dnešní doby a může přinést něco i
nastupující mladé generaci? Pokud ano, co konkrétně?“
3. „Jaký je dnes stav českého národního vědomí a vlasteneckého cítění? Jací jsme dnes vlastenci ve srovnání s dobou národního obrození?“
Zajímavé názory a postřehy budeme postupně
ve Zpravodaji AZ zveřejňovat.

Neprioritní priorita

D

ružstevnictví a zaměstnanecká paritcipace jsou sice ve volebních programech ČSSD,
KSČM a SZ proklamovány jako priorita, leč není
v těchto stranách žádný politik, který by za
toto téma „kopal“, a na žádném z ministerstev
– včetně průmyslu a obchodu, resp. sociálních
věcí, která jsou v gesci ČSSD – se nikdo ekonomické demokracii nevěnuje. Úvodem své přednášky na Antikapitalistickém kempu ve Volyni
to 27. 8. 2017 prohlásila ekonomka Ilona Švihlíková.
Seznámila přítomnou čtvrt stovku posluchačů
s výsledky průzkumu mezi představiteli družstev v ČR, z nichž jako nejvážnější vyznívaly zá- Členové AZ vzhledem k teplému
věry, že přístup k financím na činnost nemají počasí využili bazén ve Volyni
družstva špatný, naopak špatný je jejich polistopadový imidž (ač 1: ČSR byla počtem subjektů a
zapojením obyvatel vlastně družstevnicko-spolkový stát) a jejich šéfy značně trápí zrušení někdejší Rady pro družstevnictví při vládě ČR. Část
šéfů také považuje družstevnictví za podnikání
jako každé jiné a nevnímá tolik duch družstevnictví. Ekonomka se domnívá, že zájmy řadových družstevníků se poněkud odlišují od zájmů
družstevní reprezentace, což pociťuje kupř. i
v přístupu ze strany Svazu českých a moravských výrobních družstev a Družstevní asociace,
která sdružuje družstva i z dalších sfér.

Vážení čtenáři, věřím, že nová rubrika přispěje
k zajímavější podobě našeho Zpravodaje. Přeje- Družstva udržují zaměstnanost
me vám příjemné čtenářské zážitky!
Švihlíková vyzdvihla, mj. i na základě unijních
Daniel Glas							
analýz poslední několikaleté recese, význam
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ský systém pro učně a středoškoláky ke startu do pracovního života, který by jim ukázal
možnosti družstevního podnikání, a také (legislativní zajištění) možnosti družstevního převzetí zkrachovalé firmy.

Fotografie z místního muzea
ve Volyni
družstev pro národní hospodářství: působí v místě a odvádějí daně ve státě, drží zaměstnanost, podporují místní ekonomické cykly, takže jsou stabilizačním prvkem ekonomiky, a v řízení uplatňují demokratické prvky. Upozornila na
koncepční přístupy některých
členů SČMVD, obírající se rolí
družstev v národním hospodářství, leč v praxi nerealizované.
K inspirativním prvkům z těchto přístupů řadí úsilí o uchování regionálních vysokých škol,
aby region měl své odborníky, dále důvěryhodný poraden-

Potíže s bydlením
Nezájem státu a zákonodárců
o problémy družstev dokumentovala několikaletým marným
úsilím bytových družstev vyřešit problém, když jeden z družstevníků přestane hradit náklady a ohrožuje tak dodávky
energií apod. i pro ostatní obyvatele domu. Přímo nepřátelsky
se stát a ČNB postavil ke spořitelním družstvům, které fakticky nutí přeměnit se na banky,
tj. zvýšit výrazně svůj kapitál a
přejít na formu akciové společnosti. Po nejhorším ataku státu z 90. let jsou nyní už zemědělská družstva. Stabilizovala
se a dnes obdělávají pětinu zemědělské půdy. Spotřební družstva jsou v různé kondici, nejzdárněji si asi vede ústeckoorlický Konzum; stát na ně fakticky svalil péči o venkov a odlehlé regiony, ale nijak jim v tom
nepomáhá. Odbytová družstva,
která jsou velmi rozvinuta v za-

hraničí, např. zemích
Beneluxu, jsou omezena v podpoře od
ministerstva poměrně vysokými spodními objemovými limity. Za kroky, které by družstevnictví
v ČR aktuálně nejvíce pomohly, označila spolu s přítomným odborníkem na družstevnictví Jiřím Guthem, přijetí DAČR do tripartity
a legislativní úpravu zabezpečení družstev proti nepřátelskému
převzetí. Jako dlouhodobé, systémové záměry postavila přijetí
zákona o zaměstnanecké participaci včetně možnosti převzetí
krachující firmy zaměstnanci, a
nutnost postavit se družstevnictvím a ekonomickou demokracií proti nastupující oligarchizaci
společnosti.
Starejte se jen o sebe
Ze zahraničních aktuálních
družstevních zajímavostí obrátila pozornost na Velkou Británii, kde zastáncem družstevnictví se stala euroskeptická strana UKIP – právě kvůli efektivnímu působení (rozdělení zisku všem zvyšuje produktivitu
a snižuje sociální nerovnosti) a

kvůli ekonomické stabilizaci regionů a země, což posiluje suverenitu státu. Ekonomickou
demokracii podporuje i daňová
úleva, když majitel předá firmu
zaměstnancům. Družstevnictví podporuje i šéfka konzervativců jako nástroj snižování
velkých sociálních nerovností a
projev toho, že se jedinec stará o sebe, což řadí pravice ke
svým zásadám.
V diskusi zarezonovala otázka přístupu řadových členů
k informacím o hospodaření
družstva (týkalo se bytových),
které některé výbory nechtějí sdělovat. J. Guth k problematice družstevnictví obecně
připojil postřeh, že celostátní
družstevní reprezentace se zejména starají o své členy, nikoli o rozvoj a šíření družstevního hnutí.
(kru)
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Důvody proti Mariánskému sloupu na
Staroměstském náměstí v praze

M

agistrát Hlavního města
Prahy plánuje znovu postavení Mariánského sloupu
na Staroměstském náměstí poblíž místa, kde bylo 21. června 1621 popraveno 27 českých
pánů hájících práva Království
českého a jeho náboženskou
svobodu, toleranci a suverenitu. Sloup byl postaven r. 1652
jako symbol vítězství katolické církve a Habsburků na Bílé

hoře nad protestantskými
Čechy a jako
symbol rekatolizace 90%
obyvatelstva s
důsledky, které Alois Jirásek
správně
nazval dobou
temna. Jejím
hlavním rysem
bylo, že česká
státnost byla
brutálně omezena, princip
volby krále zrušen, 30 tisíc protestantských rodin vyhnáno ze
země, nevolnictví krutým způsobem utuženo, obyvatelstvo
svrženo ze své úrovně do nevzdělanosti, nesvobody a nedůstojné existence. Jen Koniáš se chlubil, že za svého působení mezi lidem spálil 30 tisíc
knih. Češi sloužili jen jako levná pracovní síla pro novou cizí
katolickou šlechtu, která s ním

neměla nejmenšího slitování.
Jedním ze symbolů na sloupu
je andělem probodávaný had,
který symbolizuje kacířství,
tedy poražený a ponížený český národ. Kacíř v pojetí katolické církve nebyl člověk. Průměrný věk lidí byl 35 let, hladomory byly běžné. Kacířství se
trestalo právem útrpným i smrtí. Když císař Josef II. Vydal toleranční patent r.
1781, v jednom
roce 50 tisíc rodin z celkového počtu obyvatel 3 miliony, odstoupilo od katolictví. Poté byla
možnost odstoupit od katolictví velmi ztížena.
Řada
významných obrozenců,
kteří měli důvěru v český národ
a účastnili se na jeho znovuzrození, byli nekatolíci.
Z perspektivy katolického a

habsburského útlaku byl sloup
vnímán generacemi Čechů jako
symbol nesvobody, krutého
útlaku a ponížení českého národa. Po dvou stech letech sociálního a intelektuálního živoření, navzdory podmínkám, a
vlivem evropského osvícenství,
Češi vlastním úsilím a zásluhou
českých vzdělaných obrozenců, začali obnovovat svou úro-

sloup byl vnímán jako
symbol nesvobody,
útlaku a ponížení
českého národa.
veň. Ta po sto letech vyústila
ve vznik demokratického Československa roku 1918, jehož
význam se opět snižuje ve pro-
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spěch sil, které nerepresentují
ani svobodu, ani sociální prosperitu, ani duchovní a mravní
úroveň lidí a českého národa.
Mariánský sloup by opět byl
symbolem cizí moci, nepřátelské úrovni českého národa a demokracii. Jen 10% české veřejnosti se hlásí ke katolictví, což znamená, že obnovení sloupu by bylo antidemokratické, antičeské, jen v souladu s mocenskými ambicemi
katolické církve, jejím záměrem manipulovat český národ
pro své nedemokratické cíle.

nepravdy není legitimní, naopak je odrazem mravní nepoctivosti těch, kdo tento záměr,
proti vůli většiny národa, chtějí prosadit.
Celá akce za prosazení znovupostavení Mariánského sloupu se dá považovat za soukromou záležitost katolické církve
a jejích stoupenců se záměry,
o kterých nemluví a bez respektu k většinovému názoru
a k historickému kontextu. Tak
jako v řadě dalších podobných
případů, u nás i v zahraničí, příznivci znovuobnovení Mariánského sloupu ho mohou vztyčit
v některém soukromém prostoru katolické církve, což jim
Církev klade své zájmy daleko dá dostatek možností k jeho
před potřeby a zájmy českého uctívání.
národa, jeho státnosti a důstoj- Marie L. Neudorfová
nou existence.
Sloup nemá ani uměleckou
hodnotu, jde o bezcennou kopii
kopie. Vzhledem k jeho symbolice národem dlouhodobě vnímané jako vyhraněně negativní, naši předkové roku 1918
dobře věděli, proč pomník strhli. My bychom měli jejich důvody ctít, neboť jsou legitimní, v souladu s důstojností národa. Snaha obnovovat symboly dob útlaku, nevzdělanosti a

Z

koalice vládnoucí dnes Praze vlastně nikdo kromě lidoveckého radního Wolfa umístění ne moc podařené napodobeniny Mariánského sloupu na
Staromáku nechce. Pro jedny
by to znamenalo památkové,
pro jiné historicko-politické zohavení Staroměstského náměstí, pro většinu pak obojí. Nikdo
z této koalice proti tomu ale
nechce nic udělat, aby rok před
volbami neohrozil její křehkou
konstrukci.
Jediná naše šance spočívá
v pokusu informovat a probudit veřejnost, aby si na politicích jasná slova a jasné činy vynutila. Proto i já podporuji ze
všech sil jak petici, tak i další kroky, které mají za cíl této
zvrhlosti zabránit.“
Lubomír Ledl

Zastupitelstvo Magistrátu hlavního města Prahy
bude dne 14. 9. projednávat petici proti obnovení Mariánského sloupu na
Staroměstském náměstí.
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Pod dohledem
Moderní technologie nahlížejí do našich příbytků, sledují
nás v autě, při sportu i odpočinku. Svého soukromí se ale
kvůli nim vzdáváme většinou dobrovolně.

N

ásledující příběh se odehrál v americkém městě
Bentonville ve státě Arkansas. Místní občan James Bates
si pořídil digitálního domácího asistenta, systém Amazon
Echo se softwarovou asistentkou Alexou. Echo má podobu
černého válce postaveného na
výšku a je vybaveno umělou inteligencí, která naslouchá obyvatelům domu a plní jejich pří-

kazy. Na pokyn tak může například ovládat osvětlení, otevírat vrata od garáže, vyprávět
vtipy nebo odpovídat na dotazy lidí – třeba na to, jaké bude
zítra počasí.
Bates si k sobě předloni pozval svého známého, policistu
Collinse. Večer se společně dívali na fotbal a popíjeli vodku
a pivo. Collins se potom šel vykoupat do vířivky napuštěné

horkou vodou. Majitel domu
později vypověděl, že když se
ráno vzbudil, našel Collinse ve
vířivce mrtvého, s obličejem
pod hladinou.
Podle Batese šlo o tragickou
nehodu, jejíž příčinou byl především alkohol. Vyšetřovatelé
mu ale nevěřili, domnívali se,
že Collinse nejprve někdo škrtil, teprve pak se ve vířivce utopil. Proto si od výrobce zařízení, společnosti Amazon, vyžádali zvukovou stopu ze systému Echo, která by mohla poskytnout klíčový důkaz. Teď se
čeká na to, co záznam ukáže,
a zda se tak počítačový systém
stane něčím na způsob korunního svědka.
Na jedné straně digitální asistenti přinášejí obyvatelům
domu větší pohodlí, zároveň
jsou ale vpádem do soukromí
- opravdu chceme, aby v našich domovech naslouchalo jakési inteligentní „počítačové
ucho“? Navíc jsme stále více
pod dohledem i dalších přístrojů, kamer nebo různých senzorů, které mohou leccos prozradit o našem chování.
Lze namítnout, že lidé obvykle nevraždí, takže se není čeho
bát. Jenže kdo se opravdu vždy

a za všech okolností chová
vzorně? Existuje spousta hraničních případů, kdy nám dohled může být nepříjemný. Slova o „Velkém bratru“ znějí jako
klišé, nicméně debata o užitečných zařízeních, která mohou
představovat přílišný vpád do
soukromí, je teprve na začátku.

Brutálně nebezpečná EET
Podle průzkumu analytické společnosti Gartner se dvě třetiny lidí obává, že je zařízení podobná Echu mohou odposlouchávat. Průzkum mezi deseti tisíci respondenty v USA, Velké
Británii a Austrálii ukázal, že
třetina spotřebitelů nemá pocit, že by potřebovali chytrou
domácnost. Většina z nich by
raději světlo vypnula ručně než
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hlasovým příkazem. Navzdory tomu se zmíněný přístroj neprodává špatně. Od doby, kdy
byl v červnu 2015 uveden na
trh, prodala společnost Amazon necelých 11 milionů těchto
asistentů. V současnosti jí patří 70 procent trhu, následuje
její největší konkurent Google
Home s podílem 24 procent.
Další podobný problém představuje odesílání všemožných
údajů o našem životě na internet, na sociální sítě, do cloudů – informačních a softwarových bank, kde se data analyzují a ukládají. V českém prostředí se otázky týkající se soukromí často objevují v souvislosti se zaváděním elektronické
evidence tržeb (EET).

Oficiálně se k informacím
z EET dostane jenom třicet důkladně prověřených pracovníků, jenže podle odborníka na
internetovou bezpečnost Jiřího Bartoše je okruh lidí, kteří mohou do systému nahlížet,
mnohem širší – administrátoři v datovém centru, uživatelé na ministerstvu financí nebo
finanční úřady po celé republice. Někdo z nich může selhat a
data vynést. Využít je lze třeba k likvidaci malých obchodníků; koupí-li velká firma ukradená data o tržbách z určitých
lokalit, získá jasnou představu o tom, které obchůdky kolik
vydělávají, kde jsou lukrativní místa, jestli si zákazníci kupují produkty levné, či dražší.
„Elektronickou evidenci tržeb
považuji za brutálně nebezpečnou záležitost,“ říká další bezpečnostní expert Martin Leskovjan a přidává obecnější důvod
svých obav – zatímco dnes je
v České republice demokratický režim, do budoucna tomu
tak být nemusí, a autoritářské
síly by se tak dostaly k citlivým
datům.
Zatímco EET přijala většina
obchodníků se skřípěním zubů,
jiných dat se vzdáváme dobro-

volně. Třeba rekreační sportovci dnes často používají monitory
tělesné aktivity, takzvané fitness trackery, které měří srdeční
pulz běžce nebo cyklisty, jeho teplotu či
krevní tlak. Informace o našem zdraví a
zdravotních návycích
sdílíme na internetu a posíláme výrobci, který je pak prodá
zadavatelům přesně
cílené reklamy. Ztrácíme tak kontrolu nad velmi
citlivými údaji, o něž se mohou
zajímat třeba zdravotní pojišťovny nebo zaměstnavatelé.
Muži v dlouhých
kabátech
Sledovat pohyb člověka po
městě, případně jej najít v davu
lze rovněž pomocí kamer propojených se systémy automatického rozpoznávání tváří. I
ony mohou představovat zásah do soukromí a navíc je lze
snadno oklamat.
Loni například vědci z Carnegie Mellonovy univerzity vyvinuli pozoruhodný software,
který vytvoří a vytiskne spe-

ciální barevný vzor. Pokud si
jej nalepíte na obroučky brýlí, udělá z vás někoho jiného.
Změní totiž přesně ty body obrazu, jež jsou pro biometrický
systém důležité. Jednoho z výzkumníků s těmito vylepšenými brýlemi počítač pokládal za
herečku Millu Jovovich, jindy
zase při určování rasy chybně
identifikoval Asiata jako muže
arabského původu. Lze se tak
obávat, že policie může podobné systémy snadno využívat ke
sledování běžných občanů, zatímco teroristé a jiní zločinci s
přístupem k nejmodernějším
technologiím jí uniknou.
Každopádně existují lidé, kteří
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se podobných systémů bojí už
teď. Označují se za „privacy extremists“, jedince extrémně zaměřené na ochranu svého soukromí. Na ulici například zásadně nosí dlouhé kabáty, aby nemohli být biometricky rozpoznáni podle stylu chůze. Podle
Martina Leskovjana často pocházejí z okruhu bývalých pracovníků tajných služeb.
Zápas o budoucí podobu našeho soukromí zkrátka nabývá stále nových, často bizarních podob. „Je to věčný boj,
ale nakonec se vždy podaří najít nějaký kompromis, kdy se
nové technologie dají nějak rozumně použít,“ věří Jaroslav
Šmíd z Národního bezpečnostního úřadu.
Michal Černý

Zpravodaj AZ
(červenec-srpen 2017)

doporučujeme

Odpovědný
redaktor
Karel Růžička

Družstevnictví - DAČR
V roce, kdy tradice českého družstevnictví dospěla ke kulatému 170. výročí vzniku prvního družstva, si připomínáme i 25. výročí vzniku Družstevní Asociace ČR, zastřešující instituce českého a moravského družstevnictví.
http://www.170let.cz/
https://www.facebook.com/170cooperative/
Participativní rozpočet - AGORA

Korektury
Suzana Exnerová
Do tohoto čísla
přispěli:
Michal Černý, Karel Růžička,
Tomáš Vokoun, Xenie Kaduchová, Marie Neudorflová,
Lubomír Ledl, Daniel Glas,
Andrej Bóna

www.participativni-rozpocet.cz
Vylepšené stránky o participativním
rozpočtu.

www.spolecneprozbraslav.cz
Podívejte se, jak vypadá stránka jednoho z prvních a nejlépe fungujících partiČlánek vyšel v červnu 2017 v cipativních rozpočtů v ČR.
týdeníku Respekt. Uvádíme
jeho zkrácenou podobu, plná
verze (dostupná po zaplacení)
je k dispozici na této internetové adrese:
Web: 		
E-mail: 		
Facebook: 		
https://www.respekt.cz/tydenik/2017/26/pod-dohledem
YouTube: 		
Zpravodaj:		
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KONTAKTY
www.alternativazdola.cz
info@alternativazdola.cz
www.facebook.com/alternativa.zdola
kanál AlternativaZdola
zpravodaj-az@seznam.cz
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