Cikáni znásilnili, mìsto Nový Bydov chystá zvlátní opatøení
Poslední kapka nenávisti obèanù
k cikánùm pøetekla. V minulých dnech byla
v Novém Bydovì znásilnìna dívka cikány
pøi cestì od autobusu, a to v centru mìsta.
Rodina trpí, hlavní aktér je ve vazbì, ti, kteøí
pøihlíeli na svobodì. Obèané iniciovali petici
smìøovanou k pøedstavitelùm mìsta, která
ádá o radikální øeení cikánské problematiky ve mìstì. Sbìr podpisù probíhá, rozhoøèení lidí a podpora postiené rodinì hýbe
celým mìstem, napøíè vìkovými skupinami.
Poèet Romù narostl za posledních pìt
let na 5%, roztahují se ve mìstì, otravují,
kradou, znásilòují. Èas, kdy sluný obèan
pracuje, cikáni tráví rozvalení na lavièkách
na námìstí a spokojenì klábosí. Mìsto
hloubkovým etøením zjistilo, e tøetina
cikánù nemá ve mìstì trvalý pobyt, pøesto
tady èerpá veøejné sluby. Bydlí v soukromých objektech. Kadý z nich byl provìøen a byla zjitìna skuteènost, které se ani
nechce vìøit. Majitelé vysoké pøíjmy z nelegálních nájmù nedaní a je to vlastnì
zbyteèné, nebo na vìtinu dotèených
nemovitostí je uvalená exekuce. Obèané
ádají represe.
Mìsto v posledních 7 letech znaènì
posílilo aktivity sociální integrace, zavedlo
terénní práce, rok funguje nízkoprahové
centrum pro dìti a mláde, kadoroènì je

zamìstnáno 20 cikánù na veøejnì prospìné
práce, aèkoli jejich pracovní morálka je
ubohá, sociální odbor organizuje veøejnou
slubu pro osoby závislé na dávkách hmotné
nouze, realizovali se programy pracovní
integrace a podpory zamìstnanosti. Roènì
mìsto do romské integrace vráí nemalé
peníze z nejrùznìjích dotací. Vechny tyto
aktivity obèané odsuzují, nechtìjí je, chtìjí,
aby cikáni zmizeli. Ale jak? Mìsto má
svázané ruce zejména státní legislativou,
která neumoòuje radikální opatøení tak, aby
mu nehrozili aloby za diskriminaci. Mìsto
se má starat o blaho svých obèanù, ale jak
mùe, kdy nesmí zakroèit proti tìm, kteøí
nièí vechny pokusy o spokojenost obèanù
naplnit? Èeský stát nemá chu øeit situaci
jako Francie, nemá ponìtí co se dìje. Je
nutné nechat se okrást znásilnit èi zavradit,
aby pøísluné orgány vùbec zareagovali.
Ochrana policie neexistuje. Marketingové
heslo pomáhat a chránit je ve svìtle
souèasných skuteèností smìné, není
naplòováno. V Novém Bydovì slouí mui
Policie ÈR ve dvou. Pokud jsou vyjetí mimo
mìsto, nebo jejich správní území je irí, je
mìsto bez ochrany a cikáni vesele øádí, øvou,
vyhroují, ohroují noi, kradou, znásilòují.
Prùbìná kontrola mìsta je omezená do
výe limitu na pohonné hmoty. Pokud je

v mìsíci vyèerpán, hlídka u jezdit nemùe.
Na benzín do policejních aut není, nebo stát
vráí miliardy korun do takzvané integrace,
která ani po letech výsledky nemá a mít
nemùe. A sluný obèan novobydovský se
bojí, nemá zastání, nemá ochranu a obrací
se s ádostí o øeení, o vymístìní cikánù, za
mìsto. To ale nemá zákonnou oporu v tom,
aby zabránilo stìhování cikánù do mìsta,
nebo díky èlenství v Evropské unii neexistuje ochrana hranic, v Evropì se kadý
mùe pohybovat, jak chce. Mezi obcemi
v rámci republiky mìsto nemá pravomoc
pobyty povolovat èi zakazovat.
Zástupci mìsta se v únoru tohoto roku
zúèastnili jednání na Radì vlády pro
záleitosti romské komunity, kde ádali
podporu a øeení. Odjeli jak zpráskaní psi,
celé jednání se zmìnilo ve vyetøování pøed
kolegiem 40 lidí a dotazování ne nepodobné
soudnímu. A výsledek? Máme dbát na to,
aby se cikánùm neubliovalo, máme zajistit,
aby jich bylo ve vech kolách stejnì, aby
chudáci nebyli jen ve kole v Palackého.
Máme zajistit, aby terénní sociální pracovník
nebyl zamìstnancem mìsta, protoe je-li
jím, málo dbá na práva cikánù. Takový je
postoj státu, ale mìsto to vzdát nemùe
a nesmí.
Pøevzato z webu mìsta Nový Bydov

EKONOMICKÝ PROTEKTORÁT  oèima prostého obèana
V letoním roce oslavím své ètyøicáté
narozeniny. Aè poøád stejný Jihoèech,
vyrùstal jsem postupnì v ÈSSR, ÈSFR..., a
jsem skonèil v samostatné Èeské republice.
Za vzor mi byl postupnì dáván Sovìtský
svaz, s ním jsem mìl ít na vìèné èasy
a nikdy jinak a poté USA, které teï vstupují
do první fáze rozpadu svého impéria. O cíli
dohnat a pøedehnat vyspìlé státy jsem
poprvé slyel jako dospívající v 80. letech
minulého století a naposledy z úst Waltra
Komárka v roce 1990, který pøedpovídal, e
Rakousko doeneme do dvaceti let. Místo
dobìhnouti jsem se doèkal toho, e se
Èeská republika stala ekonomickým protektorátem a stojí na pokraji bankrotu.

Ztráta ekonomické samostatnosti
 o nás, bez nás

Brzy po sametové revoluci u nás zvítìzil
názor, e stát je patný hospodáø, a e
soukromníci to zvládnou lépe. Nastala etapa
privatizace (a restituce), jejím výsledkem
bylo, e øádovì 80% èeských firem se
dostalo do rukou zahranièních vlastníkù,
díky èemu Èeská republika prakticky ztratila

svoji ekonomickou samostatnost a stala
se ekonomickým protektorátem.
O naí budoucnosti teï rozhodují
zahranièní vlastníci. Nebudou-li dosahovat v Èechách oèekávaných ziskù,
pøesunou své podniky jinam. Jen pro
ilustraci: rozhodne-li se vlastník mladoboleslavské kodovky, e u nás výrobu
automobilù uzavøe, co s tím asi tak
èeská vláda nadìlá? Nic!!! V ÈR tak po
nich zbyde jen rezavý pás chátrajících
budov tak, jak jej lze dnes vidìt napøíklad v Detroidu. Stejnì jak se postupnì
vylidòujì Detroid, budou se vylidòovat i Èechy. Jen místo hledání práce v zemi zaslíbené v zemi naich pøedkù - Americe - budou
nai potomci hledat práci nejspí v Èínì.

Trh a otevøená ekonomika

Brzy po sametové revoluci se v ÈR jetì
prosadily principy, e ve vyøeí neviditelná
ruka trhu a svìtu otevøená ekonomika.
Privatizace, trh a otevøení se svìtu mìly být
onìmi zázraènými cestami, které z ÈR mìly
udìlat støedoevropského ekonomického
tygra. Vzpomínáte???...

Jene ouha: zboí Made in Czechoslovakia a následnì i Czech Republik
neodolalo podstatnì levnìjí, zejména
asijské konkurenci a ÈR tak ztratila prakticky
vechen tradièní domácí spotøební prùmysl
a s ním spjatá pracovní místa. Témìø pøed
krachem stojí dnes i èeské zemìdìlství.
Neviditelná ruka zapøíèinila dále skuteènost,
e jsme se stali - díky levné pracovní síle levnou montovnou pro koncerny pøevánì
zemí EU a Nìmecka zvlá.
/dokonèení na str.2/

Finanèní upíøi a vysáté
státní finance

Zlodìji z dob privatizace
a novodobí finanèní upíøi
dlouhodobì pøisátí ke státním penìzovodùm zpùsobili
jejich kolaps. Velká ztráta
krve, jak víme z medicíny, nemùe vést
k nièemu jinému, nez ke smrti pacienta.
V ekonomice pak ke krachu státních financí,
èeho jsme právì teï svìdky.
Dovolili-li jsme finanèním upírùm zprivatizovat zisky napøíklad z koupì nefunkèních
padákù a nepotøebných letadel pro armádu,
poruchových pistolí pro policii, internetu do
kol, pøípravy státních maturit budování
pøedraených dálnic ... a dluhy po nich zbylé
nechat uhradit státní pokladnu - mùeme se
pak divit, e státní rozpoèet leí na smrtelné
posteli???...

Imunitní systém byl vládnoucí
mafií cílenì znefunkènìn

Napadne-li ná organismus nemoc,
imunitní systém zaène aktivovat protilátky
a upozoròovat nás, e se v naem tìle nìco
dìje. Mafiánský kapitalismus imunitní
systém èeské spoleènosti zcela ochromil a
znefunkènil. ádné protilátky u nevytváøí ani
ádné signály u nevydává. A je-li z finanèních takaøic podezøíván i éf NKÚ,

jeho jediným a hlavním úkolem je státní
peníze hlídat - co dodat??!!...
Kdyby imunitní systém fungoval, pak
s nejvìtí pravdìpodobností by nám daòovým poplatníkùm u dávno signalizoval øadu nemocí. Imunitní systém
by signalizoval, e kolektivní rozhodování, jak je realizují vláda, parlament, kraje
a obce, bez jakékoliv osobní a hmotné
odpovìdnosti, je jednou z hlavních pøíèin
pøedraování státních zakázek. I ten nejposlednìjí zedník ví, e ztratí-li, nebo
pokodí jemu svìøené náøadí, èi zapøíèiní-li
zamìstnavateli kodu, musí ji uhradit.
Zapøíèiní-li svým patným rozhodnutím
kodu vláda, rada mìsta, zastupitelstvo èi
státní úøedník, neuhrazují zpravidla nic,
dùtka to spraví!!! Pøedloil-li by Miroslav
Kalousek jako soukromý zamìstnanec
vedení firmy, je ho zamìstnává, nereálný
roèní finanèní rozpoèet, asi by za sebou
nestaèil poèítat schody, jak by letìl.
Signalizoval by asi i skuteènost, e je cosi
shnilého ve státì èeském, kdy nástupní
mìsíèní plat uèitele èi lékaøe je nií, ne
pøíjem Agáty Hanychové za jednu módní
pøehlídku. Není cosi patnì, kdy ivot
zachraòující operací provedenou primáøem,
oceòuje stát odmìnou v øádu nìkolika
stokorun, za nì by napø. takový Leo Mare
ráno vùbec nevstával z postele??? ...

Nesignalizoval by i skuteènost, e neproduktivní práce typu módních pøehlídek,
moderování fotbalu, hokeje, spekulace
a hazard by mìli být zdaòovány mnohem
vyí daòovou sazbou z pøíjmu ne práce
pro spoleènost uiteèné a produktivní?
A nelo by právì z tìchto daní pøidat lékaøùm, sestøièkám a uèitelùm??? ...

A pøitom na zaèátku 90. let staèilo
tak málo ...

Zbrkle neprivatizovat, otevírat se svìtu
postupnì tam, kde domácí výrobky budou
konkurenceschopné, nezhasínat pøed
právníky a nechat je privatizaci øádnì oetøit
tak, aby nedolo k rozkrádání státního
majetku a finanèní upíry vsadit do elez!!!
Celkovì bych ekonomický vývoj minulých
dvacet let v ÈR hodnotil jako zbyteènì
promarnìnou pøíleitost.

Dùsledky ...

Mladí a vzdìlaní lidé, obdobnì jako
je tomu v afrických zemích, ÈR houfnì
opoutìjí za vyí mzdou a lepím
uplatnìním v zahranièí. Nedostatek lékaøù
a sester je jen viditelnou pièkou tohoto
ledovce .
Lze jetì utéci hrobníkovi z lopaty??? ...
Vlastimil Vach
pøedseda KO DSSS JÈ

Budvar Vám nedáme...
Nadeel èas, kdy volby do Poslanecké
snìmovny Parlamentu ÈR jsou za námi.
Dovolte mi prosím, abychom si udìlali
krátký exkurz jednou obchodnì politickou
scénou Jihoèeského kraje v podání hereckých výkonù vládnoucích pièek naí
vrcholné vládnoucí garnitury.
Po svém nástupu k moci v roce 2006 se
rozhodla vládní koalice ODS, KDU-ÈSL a SZ
pokraèovat v dalím rabování a rozprodávání
státního majetku, resp. státních podílù, které
jetì vlastní. Jejím prvoøadým zájmem bylo,
zcela èi èásteènì zprivatizovat do konce
svého volebního období pro stát strategické
podniky.
Historie, ale i souèasná praxe v zahranièí
ukazují, e za strategické podniky (sektory)
lze povaovat pøedevím energetiku, dopravu a spoje. Z podnikù, která tato vláda hodlala privatizovat, je tedy moné za strategické
povaovat Letitì Praha, ÈSA a Èeskou
potu. Vláda zároveò zahájila pøípravu privatizace posledního národního podniku
v Èeské republice, kterým je Budìjovický
Budvar.
Stát u dnes vlastní minimum vlastnických podílù v podnikové sféøe. Proto by
mìl pøed jejich prodejem upøednostòovat
jejich øádnou správu, aby si v tìch dùleitých
udrel kontrolu a v lukrativních zajistil
i dostateèné odvody do státní kasy.
Pøíjem z jakékoliv privatizace má vylepit
nedostatek finanèních prostøedkù ve státním
rozpoètu (umocnìný reformou veøejných
financí). Tyto prostøedky nemají v ádném
pøípadì sníit rozpoètový deficit, ale mají být
pouity pøedevím na sanaci ekologických
kod, reformu dùchodového systému a rozvoj dopravní infrastruktury. tyto finanèní
zdroje jsou ve vìtinì pøípadù pouívány
na zcela rozdílné úèely.

Vrame se ale zpìt k tehdejí vládì
Mirka Topolánka, která se rozhodla
prolomit letité tabu a pøemìnit poslední
národní podnik, prosperující Budìjovický Budvar, na akciovou spoleènost
a uvolnit si tak ruce k jeho pøípadnému
prodeji. Prvním krokem k jeho pøemìnì
se stalo vybrání poradce pro pøemìnu
národního podniku na akciovou spoleènost ministrem zemìdìlství, které se
uskuteènilo v roce 2008. Nejdùleitìjí
na celém pøevodu Budìjovického
Budvaru na akciovou spoleènost je jeho
známka, její cena je odhadována na zhruba
jednu miliardu amerických dolarù èi eur,
proto je nutné zajistit právní kontinuitu a k
nutné ochranì známek pøijmout pøípadnì
i zvlátní zákon o transformaci Budvaru na
akciovou spoleènost. Známky toti pøedstavují hlavní hodnotu spoleènosti a právì
kvùli nim vede Budvar desítky sporù po
celém svìtì s americkým pivovarnickým
gigantem Anheuser-Busch, který je zároveò
povaován za hlavního zájemce o privatizaci.
Budvar je tøetím nejvìtím domácím
výrobcem piva, po Plzeòském Prazdroji
a pivovarech Staropramen, ale zároveò
jediným, který je stále v èeských rukou.
Jak ukazuje tento struèný exkurz, stát
se chce za kadou cenu zbavit zbylých podnikù v jeho vlastnictví. Kromì Budìjovického
Budvaru hodlala tato vládnoucí elita do
konce svého volebního období zprivatizovat
jetì dalí strategické podniky, mezi nimi
i Lesy ÈR apod.
Je bohuel nutno se obávat, e ze setrvání tìchto politických trosek v dalím
volebním období nebude mono tìmto
podivným privatizaèním projektùm zabránit.
V èeské spoleènosti se toti pøíli vila
pøedstava, tak hojnì podporovaná pravicí

i levicí, e stát je patným vlastníkem.
Pøitom právì podniky, které vláda hodlá
privatizovat ukazují pravý opak. Ne-li jednorázové výprodeje státního majetku, je potøeba soustøedit se na zlepení øízení
úøedníkù, kteøí ve strategických podnicích
stát zastupují, aby lépe vykonávali správu
jim svìøeného majetku.
Dìlnická strana sociální spravedlnosti
(DSSS) poaduje okamité zastavení
chystaných privatizací, které jsou v rozporu
se zájmy Èeské republiky. V pøípadì
privatizace strategických podnikù by si stát
mìl ponechat ve svých rukou podíly ve výi
51 - 66%, které mu umoní zachovat si
plnou kontrolu. Uchování rozhodujícího
podílu v tìchto spoleènostech umoní státu
i nadále podílet se aktivnì na pøerozdìlování
jejich ziskù, co zajistí pravidelný pøíjem
do státního rozpoètu.
DSSS konstatuje, e pokud se stát zbaví podnikù jako napø. Budìjovický Budvar,
ztratí nad nimi nejen kontrolu, ale dojde
i k prohloubení nedostatku finanèních prostøedkù ve státním rozpoètu, které ji nyní
zpùsobila tzv. reforma veøejných financí.
Dbejme, aby národní majetek zùstal
v rukou národa...
Jiøí Chroòák
Pøedseda MO DSSS Tábor

Stát bez pùdy není státem ... G L O S A
Nadeel èas, kdy dolo na lámání
chleba v naem národním hospodáøském
bohatství a to v pøipravovaném rozprodeji
zemìdìlské pùdy. Stát bez zemìdìlské
pùdy se stane nesamostatným a naprosto
závislým na dovozu potravin ze zahranièí.
O èeskou pùdu mají zájem pøedevím
Nizozemci, Britové, Nìmci, Rakuané
a Italové.

Dìti tìstìny restituovaly po roce 1989
èinovní domy v lukrativních lokalitách.
Pak tu ale byla dalí skupina tìch, kteøí
získali zpìt pole a louky. Noví vlastníci
zemìdìlské pùdy si s ní èasto nevìdìli
rady. Hospodaøit nechtìli, proto nezbývalo
ne ji pronajmout místním drustvùm.
Nejèastìji za cenu takøka symbolickou.
Situace se ale zmìní ...
Od kvìtna 2011 budou v Èesku moci
pùdu nakupovat i cizinci z evropské
patnácky. Zuby si u brousí sousedé z Nìmecka a Rakouska, Nizozemci, kteøí si
Èesko oblíbili u v 90. letech, a také Britové
a Italové.
Ti vichni jsou u nyní v Èesku pøítomni. Obejít naøízení o sedmiletém pøechodném období, v nìm se jim nákup
èeské pùdy zapovídá, je toti velice snadné.
Staèí zaloit firmu s èeskou úèastí.
Pøehled o tom, kolik pùdy cizinci ji

nakoupili, neexistuje. Pøedevím v západních Èechách naí èeskou pùdu vlastní
Nìmci a Italové, na jiní Moravì Rakuané,
ve východních Èechách a v jiných lokalitách
jsou to Nizozemci. Jejich pøítomnost je
zøejmá pøedevím na Vysoèinì a v èeském
pohranièí. Britové, o kterých se hovoøí
ménì, zase rychle pøibývají na jihu Moravy.
Ne vichni cizinci nakupují pùdu kvùli
hospodaøení, mnozí ji nakupují na
investici. Cena pùdy rostla v posledních letech v prùmìru o deset
procent roènì. Je za tím pøirozenì
nárùst poptávky ze zahranièí. K nákupu zemìdìlské pùdy v Èesku zahranièním investorem vede fakt, e za
hektar naí pùdy zaplatí investor
desetkrát mení èástku, ne napøíklad
v Nizozemí. Dalím faktorem nákupu
pùdy je, e majitel pùdy má nárok na
evropské dotace. Ty nejsou o nic nií
ne v zahranièí - mohou se vyplhat
a na deset tisíc korun za hektar roènì.
Investované peníze se tedy za nìkolik let
vrátí.
Toto ve vede k rozsáhlé spekulaci
s naí zemìdìlskou pùdou, kdy místo
k zemìdìlskému hospodaøení dochází
k takzvanému dotaènímu hospodaøení.
Cílem tìchto zahranièních dotaèních zemìdìlcù, je investovat a posléze inkasovat
dotace na plochu pùdy, kterou pouze
zatravní, a pokud mono na ní nic neprodukují.
Toto ve povede k rychlému bankrotu
zemìdìlského hospodaøení v Èeské republice, kdy pøestaneme být sobìstaèní
v zemìdìlské produkci a budeme naprosto
odkázáni na dovoz potravin právì z tìch
zemí, které nás o naí úrodnou pùdu pøipravily.
Jetì je èas zabránit rozprodeji naeho
národního bohatství a dìdictví naich
pøedkù.
- red JD -

Listina Dìlnické strany sociální spravedlnosti
My, obèané Èeské republiky, kteøí jsme znepokojeni stavem naí
zemì, ztrácejíce dùvìru v souèasnou politickou reprezentaci, je je
prolezlá korupcí a honbou za posty, jsme se z povinnosti k budoucím
generacím rozhodli pøedstavit iroké veøejnosti
Dìlnickou stranu sociální spravedlnosti (DSSS).
Dìlnická strana sociální spravedlnosti je strana národnì orientovaná. V rámci
Evropské unie podporujeme spolupráci obdobných subjektù.
Naím posláním je hájit zájmy pracujících obèanù, studentù a uèòù, stejnì tak
podporovat seniory, matky s dìtmi a vznik tradièních rodin. pøistìhovalectví
nepovaujeme za alternativu zajitìní natality národa.
Poadujeme sociální jistoty pro vechny obèany. Odmítáme diskriminaci nebo
zvýhodòování urèitých skupin. Programem DSSS je vytváøet demokratickou
spoleènost na principech sociální spravedlnosti pro vechny obèany naeho státu,
a to bez rozdílu rasy, vìku a pohlaví. Upøedòostòujeme rozvoj domácího podnikání
pøed nekontrolovatelným pøílivem zahranièního kapitálu. Podporujeme obnovení
prestie øemesla a manuální práce. Hlásíme se k èeskému a moravskému patriotismu
a tradicionalismu naeho národa. Odsuzujeme totalitní ideologie 20 století, zejména
nacismus a komunismus. DSSS pokraèuje v boji za nai nezávislost na byrokracii
Evropské unie, pøísnou politiku proti imigrantùm a opravdovou svobodu slova.
Ve skuteèné demokracii nesmí existovat trest za názor. V opravdové demokracii
jsou politické procesy øeeny na pùdì parlamentu, ne na pùdì soudu.

Proè jsem
kandidoval
do Poslanecké
snìmovny PÈR
právì za DSSS

Váení spoluobèané,
dovoluji si ve struènosti napsat, proè jsem
kandidoval do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské Republiky (PS PÈR ) právì
za Dìlnickou stranu sociální spravedlnosti
(DSSS).
DSSS chce skuteènì øeit problém soustavného zadluování vech obèanù, korupce
a obrovského rozkrádání státního majetku.
Po dvaceti letech pozorování èinnosti zástupcù státotvorných stran a po dùsledném
studiu volebních programù tìchto stran
pro loòské volby je mùj názor následující:
Zadluování bude pokraèovat dál, protoe
zástupci ji zmiòovaných stran nechtìjí
absolutnì nic mìnit a nikoho nehodlají mezi
sebe pustit. Vlastnì u je dávno rozhodnuto,
povolební scénáøe jsou ji pøipravené a stvrzené podpisem vech souèasných pøedstavitelù parlamentních stran v PANFLETU,
který nese název DOHODA NA OCHRANU
VLASTNÍCH POSTÙ. Tito chtìjí prostì pokraèovat bez nejmení odpovìdnosti k pøítím
generacím v sametové revoluci dál.
Pokud se okamitì nezaène pracovat na
zmìnì Ústavy ÈR, aby se uvolnila cesta ke
skuteèné demokracii a monosti, kdy obèané
mohou ovlivòovat chod této zemì, dojde
ke kolapsu státu nejpozdìji v roce 2013.
Po prostudování vech dostupných informací a èísel o stavu státního rozpoètu,
jsem zjistil a je patrno, e státní dluh Èeské
republiky k 31. prosinci 2010 bude èinit
1,6 bilionu korun plus 100 miliard - 0 korun.
Rok 2013 jsem uvedl i z toho dùvodu, e
právì v tomto roce pøestanou proudit z Bruselu do ÈR rùzné dotace a pøíspìvky na rozvoj
a realizaci daných programù.
V roce 2013 budeme svìdky veøejného
cirkusu a fraky, kterou zástupci obèanù
nazývají VOLBA PREZIDENTA ÈR. Opìt bude
probíhat kupèení s touto funkcí a opìt
budeme pøihlíet totální morální devastaci
a flustraci celé spoleènosti.
Kdo neví, o èem píi, mùe si vzpomenout
na pøedchozí volbu prezidenta ÈR. Je nejvyí
èas, udìlat konec tìmto prezidentským
pletichám v Èesku, Moravì a Slezsku. Pokud
nebude provedena zmìna Ústavy ÈR, a mimo
jiné zavedena pøímá volba prezidenta
republiky, tak do té doby se nedá mluvit
o demokracii a u vùbec ne o boji s korupcí.
Volba prezidentù Èeské republiky je typická
ukázka korupce na nejvyí úrovni, která má
hluboký negativní a flustraèní dopad na celou
spoleènost. V tomto pøípadì mùeme klidnì
oèekávat v roce 2013 volbu Jiøího Paroubka
na prezidenta Èeské republiky, máme se tedy
urèitì na co tìit.
Jaroslav Mrúz
Kandidát do PS PÈR za DSSS

Státní maturita ... ano nebo ne?

Poslední dobou, s blíícími se maturitními zkoukami, se znova otevírá otázka
státních maturit. Je to tzv. problém, který
kadé ráno plní stránky novin a dìsí
studenty, kteøí se právì hlásí na støední
koly, nemluvì o tìch, kteøí je právì studují
a neví jak to vlastnì s nimi bude. Neví toti,
podle jakých pravidel budou za ètyøi roky
maturovat ... státní maturita nebo ta, co byla
dosud...?
Pro ty, kteøí se zde o státní maturitì
dozvídají poprvé, tak ... ve zkratce: Jedná
se o testy a zadání pro vechny studenty
stejné. Z pøedmìtù cizí jazyk, èeský jazyk
a matematika. Zkouka by byla ve dvou
volitelných úrovních - základní a vyí s tím,
e tu vyí by zohledòovaly V u pøijímacího
øízení.
Pokud se zeptáte bìného studenta na
státní maturitu, tak Vám odpoví -a se státní
maturita radìji odsune na nedohledno,
øeèeno slunou formou. Uèitelé jsou na tom
obdobnì, neví jak studenty pøipravovat, sice
je na základní stupeò pøipravují vechny, ale
co s tìmi, kteøí chtìjí ten vyí stupeò?
Myslím, e v dotaci hodin na gymnáziích se
místo na nìjaké to tzv. cvièení z matematiky,
èeského jazyka èi anglického jazyka najde.
Jsou bìné jako pøíprava na V, ale stran
odborných kol, kde by se áci mìli hlavnì
pøipravit po stránce odborné, tak tam to
bude sloitìjí.
Dalí problém bude vidìt u ákù, kteøí
se bìhem studia nebo i ve 4. roèníku
rozhodnou, e pùjdou na V, pøestoe do té
doby o dalím studiu neuvaovali. otázkou
bude, jak se rychle pøipravit na vyí úroveò
nebo být znevýhodnìni u pøijímacích
zkouek na Vysokou kolu?

Zatím se tu zamýlíme jen v oblasti
praktických situací... Kdo z nás máme dìti,
tak víme, e vìtinou sami v prvních dvou
letech studií ani neví, co by v budoucnu
chtìli dìlat. Pouze papoukují nae pøedstavy a pøání... Pokud by se sami na poèátku
studia rozhodovali, øeknou, e chtìjí základní
verzi zkouky. A co teprve studenti, kteøí se
rozhodnou studovat a po delí dobì?
I v souèasnosti existují testy, které testují
studenty støedních kol. Jsou to srovnávací
SCIO testy. Dokonce i nìkteré vysoké koly
na tyto berou zøetel u pøijímacího øízení.
Studenti je mohou dobrovolnì absolvovat
a usnadnit si tak cestu k dalímu studiu.
A tak si klademe otázku, proè znova
vymýlet dalí testy? Proè platit dalí
agenturu, která bude nìco takového zajiovat?
Zde se snad i nachází odpovìï - je to
velice dobrý obchod. V médiích probìhla
zpráva, e na tento projekt byla ji proinvestována suma 300 mil. korun. Projekt
státních maturit není dosud doøeen, take
náklady porostou i nadále.
Nedaly by se tyto peníze vyuít jinak ...?
Napøíklad na vybavení kol ...? Zhotovení
testù a to v 12ti variantách, pro rùzné druhy
a stupeò postiení bude pomìrnì hodnì
nákladné. Pro tøi pøedmìty je to 36 variant
testù na kadý rok ...!! Nemluvì o tom, e
zajitìní tajnosti, je vìc skoro neuskuteènitelná. Ve státì, kde se daly práva
vystudovat skoro za dobu prázdnin se zdají
státní maturity jako výsmìch a dalí
zbyteèné proinvestování penìz daòových
poplatníkù.
Kadému zastánci státních maturit lze
doporuèit nahlédnutí na oficiální stránky

tìchto maturit a kadý si mùe zkusit tyto
udìlat a poté se zamyslet, naè jsou jim
znalosti tam testované a zda-li tyto v ivotì
uplatní. Je samozøejmostí, e základní
znalosti èlovìk musí mít, ale nìkteré poadavky jsou opravdu nesmyslné. Nebylo by
radìji lepí zvednout dùleitost maturity
z odborných pøedmìtù na SO.
Odborníci argumentují tím, e tato nae
maturita není srovnatelná s maturitou v EU.
Moná by se toto dalo aplikovat u absolventù, ale pokud je nìkdo 3 a více let po
studiích ze koly, jeho schopnosti se mìní.
Jiný bude absolvent co maturoval s odøenýma uima, ale ve svém oboru se pilnì dále
vzdìlával a jiný bude ten, co sice odmaturoval na výbornou a v daném oboru se
dále nerozvíjel ... Zde jsme zase u toho
obligátního lidského faktoru. Tabulkovými
znalostmi nic nezjistíme. Je tøeba upozornit
na nervozitu, která panuje u takovýchto testù
a tím se zvyuje pravdìpodobnost chyb.
Uvìdomme si, e je jen malá èást lidí,
která pracuje v oboru, ve kterém odmaturovali a e minimum pouije znalosti od
maturit. Maturitní vysvìdèení je v podstatì
doklad o schopnosti se uèit a vstøebávat
urèité znalosti.
Snaili jsme se najít, alespoò jeden klad
státních maturit, ale nic nás nenapadlo, snad
jen to, e té kupì lidí, kteøí toto ve vymýlejí
dal práci a plat. Ruku na srdce, nedala se ta
jejich vynaloená energie, vìnovaná tomuto
projektu nasmìrovat jinam a uiteènìji ... ?
-mart- -vlk-
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