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Zastavte »škrtformu« veřejných financí

Pro ČSSD v Bohumíně je už
léta samozřejmostí (nikoli jen
předvolební vábničkou), že
školy jsou VIZITKOU města.
A je to na nich vidět na první 
i druhý pohled. Kromě udržo-
vaných a opravených budov
nové šatny, jídelny, kuchyně,
obnovená hřiště, specializova-
né učebny, moderní učební
pomůcky. Letos navíc také při-
pravený nový obsah výuky -
školní vzdělávací program. 
A tak PODĚKOVÁNÍ zasílám

● UČITELŮM za to, že kro-
mě každodenní výuky, oprav,
příprav, dozorů, zvládli napsat
školní vzdělávací programy,

Minulý pátek se téměř dvoutisícovka 
bohumínských školáků dočkala vytouže-
ného posledního zvonění a s vysvědčením
v ruce vyrazila na prázdniny. Školy nezvy-
kle ztichly a učitelé si na chvíli mohou od-
dychnout. Mají za sebou další náročný rok.
Není to ten nejvhodnější okamžik k malé
bilanci a poděkování všem, s nimiž spolu-
pracujeme? 

Školy jsou vizitkou města - a je to vidět

které od září
nahradí staré
osnovy a do
výuky vnesou nové principy.
Ty umožní každému žákovi
vlastní cestu vzdělání tak, aby
mohl dosáhnout svého ma-
xima. Bude to učení bez ner-
vozity a stresu, změní se způ-
soby hodnocení, předměty se
budou prolínat, zaměřovat na
umění komunikace, porozu-
mění textu a zpracování infor-
mací. Přibude více hodin jazy-
ků i tělesné výchovy.

● ŘEDITELŮM za to, že zů-
stali i kantory a nezměnili se 
v úředníky a otroky narůstající

administrativy. Za to, že doká-
ží spolupracovat a mají nehy-
noucí chu	 a odvahu pouštět
se do nových projektů. I za to,
že učitelům vytváří široký pro-
stor a podporují jejich nápady,
myšlenky a aktivity.

● SPRÁVNÍM ZAMĚST-
NANCŮM za čisté třídy,
chutné obědy, uklizené okolí

škol.

● RODIČŮM,
těm, kteří se

svým dětem věnují, udělají si
na ně čas, povídají si s nimi.
Vždy	 výchova začíná a končí
v rodině. A škola je pro rodiče
partnerem, rádcem i pomocní-
kem. Je skvělé, že se rodiče stá-
le více zajímají nejen o známky
na vysvědčení, ale o veškeré
školní dění. Vždy	 vzájemnou
spoluprací se dá mnohým pro-
blémům předejít, a vzniklé
snadněji vyřešit.

● OBČANŮM za to, že ne-
zapomněli na své mládí a mají
pochopení pro omladinu. Je

sice někdy hlučná, nevycvála-
ná a drzá, ale často je to jen
skořápka, kterou zakrývá svůj
strach a nejistotu.

● ZASTUPITELŮM za to,
že školám fandí a neškrtají jim
rozpočet jako ministerstvo
školství.

● MINISTERSTVU za to,
že nás zbavuje iluzí a staví no-
hama na zem. Chybí peníze? -
Nevadí, ušetříme na školství.
Nejsou kvalifikovaní učitelé? -
Nevadí, povolíme maturan-
tům, a	 je nahradí. Neumíme
definovat, co má umět matu-
rant? Žádný problém - odsu-
neme či lépe zrušíme celostát-
ní srovnávací maturity. Ještě
by se ukázalo, co která škola
naučí.

Využijme nastávajících dvou
měsíců školního volna k odpo-
činku a načerpání nových sil.
Přeji vám pěkné, slunečné
prázdniny plné zážitků, dobro-
družství a dobré nálady.

Věra PALKOVÁ, MO ČSSD
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Demonstrace se zúčastnili kromě
všech odborových svazů sdružených
v ČMKOS a v asociaci samostatných
odborů (OSČMS) také odborové sdru-
žení železničářů, Lékařský odborový
klub, Sdružení pacientů ČR, Sdružení
nájemníků ČR, rada Seniorů ČR, ini-
ciativa NE základnám a mnohé další.

Demonstraci přišli pozdravit i hos-
té ze zahraničí. 

Reiner Hoffmann, zástupce gene-
rálního tajemníka Evropské odboro-
vé organizace vyslovil podporu 60
milionů odborářů z celé Evropy: »Bu-
deme-li držet pohromadě, pak se
nám společně podaří prosadit zlep-
šení pracovních i životních podmínek
v ČR i v celé Evropě.«

Demonstranti přišli se spoustou
hesel a sloganů: 

Jak se vypořádáme s těmi, kteří
nezákonně zbohatli na privatizaci?
Vláda ví, jak na ně - snížíme jim daně!
● Hřešte klidně, křes�ané, Čunek se

»Řada lidí a politiků pochybovala o tom, že dokážeme naplnit půlku
Václavského náměstí, tak a� se na to podívají, je plné!«, to byla slova mí-
stopředsedy Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS)
Jaroslava Zavadila, když průvod asi 35 tisíc demonstrantů proti vládní re-
formě veřejných financí došel na Václavské náměstí a pokračoval: »Měli
jsme velké problémy s tím, abychom tady mohli postavit tribunu, magist-
rát nám to nepovolil, je to politická zbabělost.«

vás zastane, a když si Čunek zahřeší,
Vesecká to vyřeší. ● Už je načase
zbavit se Nečase. ● Škrtá se až za ho-
ry, zbývá škrtnout odbory. ● Tahle
vládní koalice 
okrádá nás o tisí-
ce. ● Chceme ro-
zumný dialog, ne diktát. ● Reforma
jen škrty řeší, podvodníci už se těší.
● Topolánkova reforma, to je šlápnutí
do h..... ● Daně budou vyřešeny, zbý-
vá už jen zvednout ceny.

Výzvu účastníků demonstrace ad-
resovanou veřejnosti i politikům pře-
četl předseda OS Kovo Josef Středula.

»Na tomto místě lidé v roce 1989
necinkali klíči pro vítězství několika
vyvolených jedinců, ale pro svobodu
a lepší život v občanské společnosti.
A my zde vyslovujeme nespokoje-
nost s nespravedlivou reformou, kte-
rou chystá současná koaliční vláda.
Tuto reformu má zaplatit většina z nás

zdražením potravin a základních po-
třeb, snížením sociálních dávek a za-
vedením poplatků u lékaře. Odmítá-
me, aby reforma nejvíce ohrozila za-
městnance s nízkými a průměrnými
výdělky, rodiny s dětmi a důchodce. 

Odmítáme reformu, kde bohatí bu-
dou ještě více bohatnout a chudí více
chudnout. Jako odbory na to máme

plné právo, je to
naše povinnost.
Zastupujeme vel-
kou skupinu ob-

čanů, zaměstnanců, kterým má být
nesmyslně zdaňován jakýsi super-
hrubý příjem. Politici nám o reformě
lžou. Zatajili její skutečné záměry 
a dopady. Straší občany katastrofál-
ním zadlužením ČR. Dluhů se nezba-
víme, když snížíme daně a škrtneme
sociální výdaje. Jak je možné, že za
14 dní nemoci s průměrným platem
přijdeme téměř o 1000 korun, přitom
pojistný systém, do kterého přispívá-
me pro případ nemoci, je v přebytku
přes 7 miliard korun?

Klíčem celé reformy má být výraz-
né snížení daní bohatým, které způ-
sobí miliardové schodky ve státním

rozpočtu. Ptáme se, jak je chce vláda
zakrýt? Odpově�: Tím, o čem raději
nemluví - privatizací a zpoplatněním
veřejných služeb, zdravotnictví, škol-
ství, veřejné dopravy, energie, pošty.

Česká společnost potřebuje tako-
vou reformu, na které se budou spra-
vedlivě podílet všichni občané podle
svých majetkových a příjmových
podmínek. Potřebujeme reformu, kte-
rá si posvítí na daňové úniky a sku-
tečné černé pasažéry.

Vyzýváme poslance a senátory,
nedopus�te nespravedlivou reformu
veřejných financí. 

Vyzýváme občanskou veřejnost,
ptejte se politiků, které jste volili,
proč snížení daní nejvyšším příjmo-
vým a majetkovým skupinám máme
zaplatit my, zaměstnanci a naše rodi-
ny.«

Hodinová demonstrace končí, z tem-
né oblohy se náhle spouští déš� a sou-
časně k nebi stoupají tisíce balónků.
»Tak rychle mohou odletět do háje 
i darebáci ze Strakovky,« byla slyšet
nakvašená chlapská předpově�.

Jiří STRNAD, Českomoravský 
odborový svaz pracovníků školství
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Byl jsem v Praze na demonstraci
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