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Klub seniorů ČSSD vás vítá v roce 2016 
Co jsme připravili v našem prvním čísle? 

 
Malé ohlédnutí za rokem 2015 jak nám ho poslali přátelé z Mladé Boleslavi 

Co chce ČSSD prosadit ve vládě a parlamentu v roce 2016? 
Pohled ČMKOS na hospodářskou strategii České republiky 

Richard Dolejš: Zachování Schengenu (Parlamentní listy 20. 1. 2016) 
Jak to tehdy doopravdy bylo – cesta k sociální demokracii na Příbramsku 

 

Z činnosti KS Mladá Boleslav  
Úvodem se vrátíme k minulému roku. Naši přátelé z Mladé Boleslavi poslali několik obrázků ze svého 

nefomálního prosincového posezení. Předseda klubu seniorů okresu Mladá Boleslav nám napsal: „V úterý, 15. 
prosince se sešli členové klubu seniorů 
Mladá Boleslav, aby se společně 
pobavili, zhodnotili uplynulý rok a 
naplánovali akce na rok příští. Setkání 
přišel podpořit náměstek hejtmana Mgr. 
Karel Horčička a místopředseda KVV 
Přemysl Sezemský. Některé dámy 
donesly cukroví, tajemnice nachystala  
občerstvení a vánoční výzdobu. Bylo to 
velmi milé podvečerní setkání, kde se 
prodebatovalo vše kolem politiky, ale i 

kultury a sportu. 

 
Bohuslav Sobotka: Co bychom chtěli ve vládě a v parlamentu prosadit v roce 2016. 

2. 1. 2016 Uprostřed zhoršujícího se vnějšího bezpečnostního prostředí budeme usilovat o pokračování politické 
stability, která se v uplynulých dvou letech stala velkou výhodou  České republiky. V roce 2016 se chceme jako 
sociální demokraté v naší politice na celostátní úrovni prioritně zaměřit na následující oblasti: 

1) Udržení vysokého tempa hospodářského růst a vytváření nových 
pracovních míst 

2) Zvýšení příspěvku na péči o 10% od 1.8.1016 
3) Předčasné odchody do důchodu pro horníky hlubinných dolů 
4) Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2017 alespoň na 11 tisíc hrubého 
5) Přijetí zákona o prokazování původu majetku 
6) Vytváření problémů s EIA na dopravní stavby 
7) Schválení zákona e elektronické evidenci tržeb v Parlamentu 
8) Nový systém valorizace penzí, zvyšující manévrovací prostor vlády ve 

prospěch seniorů 
9) Masivní rozjezd čerpání evropských fondů 

10) Schválení nového loterijního zákona 
11) Přijetí zákona o střetu zájmů a novely zákona o NKÚ 
12) Přijetí zákona o referendu 
13) Snížení sociálního pojištění pro rodiče, vychovávající děti 
14) Schválení zákona  o plošném zákazu kouření v restauracích                   
15) Přijetí zákonů zpřísňujících nakládání s municí 
16) Přijetí zákona o neziskových nemocnicích                                                                               
17) Schválení zákona, zajišťujícího zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách firem 
18) Přijetí zákona o zálohovém výživném 
19) Pomoci Moravskoslezskému a Ústeckému kraji 
20) Snížení DPH na noviny a časopisy z 15 na 10% 
21) Zvýšení pomoci uprchlíkům v Libanonu, Jordánsku a Turecku a zvýšení naší rozvojové pomoci     

   zemím, které jsou zdrojem migrace. Zlepšení podmínek pro integraci azylantů v ČR 
22) Regulace agenturního zaměstnání 
23) Omezení lichvy díky zákonu o úvěru pro spotřebitele 



 
 

Úvaha o změně hospodářské strategie  České republiky 

Českomoravská konfederace odborových svazů:  POHLEDY – edice Studie,  prosinec 
2015. Vybráno z kap. III. Závěrečná úvaha o změně hospodářské strategie České republiky 
(Ing. Martin Fassmann, Ing. Jaroslav Ungerman). 

Dosavadní vývoj České republiky naprosto jasně ukázal, že dlouhodobou strategii ČR 
nelze zakládat na cenové konkurenční schopnosti – na nízkých mzdách, na nízké míře 
pracovněprávní a sociální ochrany, na nízkých daních a na nízkém kurzu koruny. 

Velmi levná pracovní síla nejenže omezuje nutnou náhradu živé práce prací zpředmětněnou, ale především 
dlouhodobě formuje strukturu ekonomiky ve směru posilování výroby založené na levné práci a tedy i na nízké 
kvalifikaci a koneckonců vede až k technickému a technologickému zaostávání……. 

…Pokud firmy neinvestují dostatečně do nové techniky, postupně může nastat situace, že se výrobek stane 
natolik zastaralý, že se nedá prodat za řádnou cenu V takovém případě se firmy a ekonomika pohybují po spirále 
směrem dolů, sledují stále krátkodobější cíle  a jejich přežití  stále více závisí na snižování nákladů. Výsledkem je 
přesun struktury k nízkosofistikovaným výrobám montážního typu…velmi rychle reagujících na vývoj konjunktury či 
změnu vnějších podmínek…….Je samozřejmé, že tento směr, kterým se ubírá česká ekonomika poháněná vlastní 
setrvačností, se sám od sebe nezmění….Manipulace s kursem  měny může reálné ekonomice pomoci jen omezeně, 
a to jen na krátkou dobu. V žádném případě nemůže nahradit zásadní restrukturalizační opatření v reálné 
ekonomice….  

Česká ekonomika musí prokázat svou životaschopnost a konkurence schopnost bez kursové berličky a pak 
uvažovat o přijetí eura…to je podle ČMKOS jediná možná cesta k bezporuchovému přijetí eura. Česká republika 
reálně  stojí před volbou, zda bude dále prosazovat politiku levné práce, levného kursu koruny, politiku nízkých 
mezd, nízkých sociálních standardů a nízkých daní, a nebo se dá cestou moderního rozvoje. Je ovšem 
v současnosti reálné změnit prosazující se směr hospodářském politiky, zda lze reálně uvažovat o jakési vládní 
hospodářské strategii v současné situaci, kdy se česká ekonomika stále více profiluje jako záložní prostor německé 
ekonomiky? Pokud budeme pokračovat  cestou politiky levné práce, půjdeme cestou technologického zaostávání a 
sestupu k nižším hodnotám zpracování s nižší přidanou hodnotou, nižším oceněním, nižší produktivitou a 
samozřejmě také a nižšími mzdami. Je to cesta trvalého uzamčení  České republiky do pasti chudoby. 

O korupci dále: …Negativní jevy (korupce, praní špinavých peněz, práce na černo) se v české ekonomice 
rozrostly do takové míry, že podkopávají fungování tržních principů, rovnost pravidel a ve svém důsledku i 
rozhodování tržních subjektů…. Do formálního i neformálního pletiva společenských vztahů české společnosti se 
evidentně ukládají změny, které mají téměř nevratný charakter a poté, co se pod vlivem nátlakových skupin 
postupně institucionalizují, tedy se stávají součástí denního života občanů a firem, zcela zákonitě narušují základní 
pilíře fungování státu a demokratického zřízení. Růst korupce jako jednoho z nejvýraznějších projevů stínové 
ekonomiky odrazuje vstup zahraničního kapitálu a naopak přitahuje vstup peněžních prostředků mafii a kriminálních 
organizací. 

Opatření, která by mohla posunout českou ekonomiku směrem k vyšší výkonnosti,, která by změnila dosavadní 
charakter ekonomiky s nízkou přidanou hodnotou, s nízkými mzdami a tedy i s nižší životní úrovní, lze formulovat jen 
v obecnějších rysech. Česká ekonomika, tedy Česká republika jako celek nemá, resp. nerealizuje žádné velké 
projekty. Takový projekt, který bude realizován bez ohledu na to, jaká vláda nebo koalice,zda pravicová či levicová 
momentálně vládne. 

Takovým projektem může být síť rychlostních železnic, zabezpečujících propojení našich hlavních center 
s evropským systémem rychlé železniční dopravy ve vazbě na dodávky potřebné techniky od tuzemských výrobců. 
Takovým projektem může být zvýšení soběstačnosti českého zemědělství s ohledem na budoucí vývoj ve světě, 
stejně jako projekt úsporného hospodaření s vodou, očekává-li se změna klimatu na kterou je nutno se připravit. O 
velkých projektech je nutno začít vážně diskutovat a předložit je k odborné diskuzi. 

O školách: …překonání odtrženosti univerzit a technických vysokých škol od podnikatelské sféry a posílení dříve 
tradičně rozvinutého technického a učňovského školství…Česká republika má páté nejnižší vydání na vzdělání mezi 
novými členskými zeměmi států východní Evropy. V roce 2011 vydala EU 28 na vzdělání v % HDP 5,25 %, 
Maďarsko 4,71% a ČR 4,51% 

Výzkum a vývoj: …v českém zpracovatelském průmyslu je intenzita výzkumu a vývoje u podniků pod zahraniční 
kontrolou podstatně nižší, než u domácích firem. V roce 2013 činil podíl na výzkum a vývoj na hrubé přidané 
hodnotě u zahraničních afilací 4,8%, zatím co u národních firem 8,58%. Zahraniční investoři se orientují převážně na 
levnou pracovní sílu a jimi provozované podniky představují převážně jen „montovny“ (elektrické a optické 
přístroje)…..Česká ekonomika se profiluje jako ekonomika subdodavatelská bez větší vlastní finalizující kapacity…V 
uplynulých několika letech byla s využitím dotací EU za desítky miliard korun vybudována výzkumná centra, která by 
měla poskytnout své poznatky právě českému průmyslu. Zkušenosti zatím ukazují, že nejsou schopné samostatné 
činnosti a bez státních dotací do jejich provozu nejsou schopné fungovat. Velké nadnárodní firmy které mají své 
výrobní kapacity v ČR, mají svá výzkumná centra v zahraničí a tuzemské firmy, které by mohly být případnými 
zájemci o produkci těchto center nemají odpovídající finanční zdroje – a také výstupy těchto center nepotřebují, 
neboť pracují jako subdodavatelé zahraničních koncernů a příslušnou dokumentaci dostávají od svých odběratelů. 

 
V příštím vydání Naší Obrany se vrátíme k podrobnějšímu zdůvodnění  prohlášení ČMKOS o otázce mezd a 

jejich růstu: …“.pokud budeme v oblasti mezd konvergovat stejnou rychlostí jako dosud, tak úrovně 
německých mezd dosáhneme za sto let…“ 



V zájmu zachování Schengenu je třeba chránit vnější hranice 

 Richard Dolejš pro parlamentnilisty.cz   (20.1.2016) 

Parlamentní listy: Předseda Evropské rady D. Tusk v europarlamentu v úterý řekl, že EU má jen 2 

měsíce na to, aby dostala pod kontrolu uprchlickou krizi a že EU jako politický projekt selže, pokud 

nedokáže chránit své vnější hranice. A šéf Evropské komise JC Juncker 15. 1. řekl, že rozhodnutí 

některých států nepřijmout část uprchlíků není možné a že ho unavuje kritika na adresu EU a EK, které 

prý pro řešení uprchlické krize udělaly, co šlo. Bez Schengenu dle něj nemá smysl euro ani společný trh. 

Co si o prohlášeních Tuska a Junckera myslíte? 

Richard Dolejš: Elity a byrokraté EU svými výroky pouze potvrzují fakt, že se EU v souvislosti 

s nelegální migrační invazí ocitá v krizi a projevuje stále více svou politickou impotenci. Žádné povinné kvóty prosazované 

EK tuto hlubokou krizi nevyřeší, pouze prohloubí problém a vytvoří další napětí. Nelegální migrační vlně se mělo 

aktivně čelit od prvopočátku tohoto procesu a to nejen důslednou ochranou vnější hranice Schengenu, ale především 

řešením neutěšené situace v problémových částech Středního a Blízkého východu. Místo toho však někteří lídři zemí EU 

otevřeli stavidla pro nelegální migranty a nyní se diví, jaké bezpečnostní problémy tento stav způsobil. Nedávné teroristické 

útoky v Paříži a sexuální lynčování žen v Německu je jen špičkou ledovce. Nyní se dostáváme do absurdní situace, kdy 

napři. někteří islámští duchovní vidí příčinu zmíněného sexuálního napadání v parfémech a oblečení obtěžovaných žen. 

Jejich slova lze vyložit tak, že kdyby ženy chodily zahaleny dle muslimských zvyků a příliš se neparfémovaly, tak by arabští 

nelegální migranti zřejmě neměly podnět k jejich napadení. A já se ptám, kam jsme se to v Evropě dostali? Chtějí migranti 

z islámského světa respektovat naši kulturu, nebo se máme přizpůsobovat my jim? To jsou otázky, o kterých je třeba 

debatovat.  

Zatím elity EU jen přihlížejí, jak není naše právo respektováno a to již samotným nelegálním překračováním hranic. 

Přitom na bezpečnostní, sociální, kulturní a ekonomická rizika související s masovou nelegální migrační vlnou řada 

kompetentních autorit a států EU upozorňuje dlouhodobě. To nevylučuje vůli poskytovat válkou postiženým uprchlíkům 

humanitární a bezpečnostní pomoc a to nejlépe v místech jejich domoviny. Pokud EU nezačne konečně urychleně migraci 

čelit a chránit své vnější hranice, tak skutečně hrozí zhroucení Schengenu a rozklížení EU. To není v zájmu ČR. Nicméně 

je důležité, abychom se i na tuto krizovou variantu připravili. V tomto ohledu vláda koná. Prioritou je však ochrana vnější 

hranice EU.    

Cesta k sociální demokracii Příbramska 
1) Hledání sociální spravedlnosti  

Naše vyprávění začíná v malém královském horním městečku Březové Hory rokem 1878. 

Před třemi roky zde horníci v honbě za drahým mincovním kovem dosáhli hloubky 1000 metrů 

na jednom laně. Byl to světový rekord. Zrodila se tu slavná teoretická práce profesora 

Pošepného o původu rudných ložisek, byla tu báňská akademie. Ve dne v noci pracovalo 

v dolech a hutích 4-5000 dělníků. Císařské koruně plynul čistý roční zisk  v nejlepších letech 2 

miliony zlatých. Jak ale žili ti dělníci a jejich rodiny ve stínu těžních věží? 

V novinách té doby a na prvních starých fotografiích vidíme jen slavné 

parády, uniformované horníky, kapely, báňské úředníky se šavlí po boku a 

v parádních uniformách, slavné prokopské poutě, parády při oslavách 

narozenin jeho c.k. Veličenstva – byla to pravda? Tak jak to bylo skutečně? 

Podle  úředního sdělení tajemníka obce (Karla Juzka), panu okresnímu c.k. hejtmanovi Kappovi 

potřeboval dělník na stravu a byt měsíčně 12 zlatých tehdejší měny. Výdělek začínajícího horníka (perkaře 

– zakládal kamenem vyrubané prostory v dole) nepřesahoval 8 – 10 zlatých. Aby se mohl najíst, musel 

odpracovat takový dělník více než byl základní počet směn – a byly to směny 12 hodinové.  Starší horník – 

lamač (musel ale být starší 24 let) měl sice o pár zlatých více , ale doma čekala žena a houf dětí.  To ho 

nutilo odpracovat rovněž další směny navíc. Vyčerpaní horníci a hutníci umírali velmi brzy a zanechávali tu ubohé hornické 

vdovy a malé děti. Děti – při hledání ve farních matrikách zemřelých si nešlo nepovšimnout té neskutečné bídy. Většina dětí – 

někdy i dvě třetiny narozených se nedožily 20 roků. Muži, pokud předčasně nezemřeli zpravidla na tuberkulózu, umírali 

vyčerpáním kolem 52 – 60 let. Divíte se? Do práce před rokem 1860 nastupovaly děti ve věku 12 let (školní povinná docházka 

byla do 12 let – potom hornické dítě  šlo třídit rudu). Po prodloužení školní docházky na 8 let – do 14 roků, jsem našel 

v materiálech okresní školní komise plno proseb těch hornických vdov s malými dětmi – „pro toho Boha prosím, mám ještě 

doma  2-3 malé děti, dovolte aby můj syn – který dovršil již 13 let věku, byl zproštěn školní docházky a mohl jít pracovat na 

šachtu, aby mi tím výdělečkem pomohl k obživě…“ A školní komise vyhověla – co také měla dělat. Ta bída byla všude. 

      Hornické děti, pokud by se dodržoval Maxmiliánovo ustanovení z roku 1575 „O horách a kovech“ měly mít školní vzdělání 

zdarma (na to „ustanovení“ pamatovalo podílem z těžby na školu).  Potom se ale začalo placení školného - 1 krejcar týdně za 

jedno školou povinné dítě ode všech, potom se zvedlo na jeden a půl krejcaru a v době o které píšeme byly nařízeny 4 krejcary 

týdně za školáka. V hornických rodinách bylo vždy více dětí – nebylo na jídlo, nebylo na šatstvo, natož na školné. Obecní úřad 

musel peníze sehnat stůj co stůj – hejtman byl z titulu svého úřadu  předsedou okresní školní komise,  psal, hrozil a také posílal 

četníky. Jak to potom vypadalo a jak reagovali samotní chudí horníci – o tom píše městský úřad  Březových Hor Zemské školní 

radě a ten dopis bez jakékoliv úpravy tu uvádíme. Není třeba něco k tomu dodávat. Čtěte a představte si dobu…. 

 



SOA Příbram – Březové Hory 

Karton XVII, sl. 1878/416 
 

Zemské školní radě od obce Březohorské. 

 
Veleslavná cís. a král. zemská školní rado. V zápětném uposlechnutí vysokého 

vynesení ze dne 7. dubna 1878 číslo 5.305 z.š.r. podává v hluboké pokoře podepsaná 

městská rada slušnou zprávu následovně. 

Místní školní rada Březohorská sestavujíc každoročně popis dítek ku školní 

návštěvě povinných, vyšetřuje pomocí ustanoveného odboru poměry rodičů stran 

placení školného. Když pak veškeré přípravy ku povšechnému osvobozování  po 

ruce má, osvobozuje nemajetné rodiče bez rozdílu příslušnosti domovské, od placení 

školného  vždy na počátku každého roku školního, přísně přitom šetříc ustanovení 

zemského zákona o zřizování a vydržování škol obecných ze dne 24. února 1873 a 

zejména článků 17 a 18 – vždy při řádném zasedání sborně, o čemž sepsané 

protokoly svědčí. V úctě podepsaná městská rada pak beze všeho prodlévání vymáhá 

školné dle § 22 tohoto zákona cestou dopisování od cizích obcí které pro své příslušníky školné platiti povinny jsou a nikdy 

neobmešká toho, co jí zákon za svou povinnost klade. 

Po dlouhém dopisování bývá však takový výsledek, že obyčejně dotyčná obec pro úplnou nemajetnost za svého chudého 

příslušníka školné platiti vstavu nejsou. Jsou to ponejvíce obce v blízkém vůkolí postrádající kmenového jmění, jichž chudé 

hornické obyvatelstvo při zdejších dolech v potu tváře chléb vyhledává. Jakého majetku taková třída dělnická má jest vůbec 

známo, an sotva nejskromnější živobytí pro své četné rodiny obhajovati  vstavu je. 

Napotom obrací se v hluboké úctě podepsaná městská rada se stížnostmi k slavné c.k. okresní školní radě v Příbrami o 

exekuční zakročení proti obcím téhož okresu stran vymožení osvobozeného školného za chudé cizince, kdež se vší rázností a 

přísností proti povinným obcím zakročí a školné vymáhá. 

Jest ale veliký počet takovýchto obcí, které každoročně dost značnou částku školného zaplatiti mají za vícero příslušníků, 

avšak když o jednotlivém případu sběhne plno spisů úředníchy sezná se, že dotyčná chudá obec bez veliké újmy naprosto není 

vstavu vykázané školné zaplatiti, což má za následek, že nedoplatky školného očividně vzrůstají. 

Mimoto vydobývá se školné každoročně vícekráte polickou exekucí a zabavováním věcí 

restatntův. Zabavené svršky veřejnou dražbou prodat nejde, poněvadž veškeré obyvatelstvo v 

tom zúčastněno jest a jeden restant od spolurestanta by kupovati mussel poslední majeteček, 

který jemu násilně pomocí četnické asistence zabavený býti musel. I kdyby se prodej věcí 

povedl, nepomohlo by se tím podruhé u takového horníka praničehož nalezti co by se k 

uhražení školného v jeho prázdném příbytku zabaviti mohlo a restant do zoufalého postavení 

přiveden byl. 

Při takovém výkonu nalézá se obec v pravém obležení a přichází k nejkřiklavějším 

výstupům, jenž je stěží ukrotiti lze. Celé davy horníků obklopují radnici, nemilým chováním 

nespokojenost najevo dávajíce, načež se obyčejně v hromadných zástupech do Příbrami ubírají 

a tam veleváženého pána  hejtmana okresního neustále obtěžují. Z toho ráčiž veleslavná školní 

rado milostivě posouditi, že se u vymáhání školného patřičně dle zákona pokračuje a všech 

možných donucovacích prostředků používá, jen aby se nedoplatky nezvětšovaly, čemuž ale 

vzdor velikému úsilí zabrániti nelze pro přílišnou chudobu erárních horníků a vůkolních obcí 

hornických které osvobození školní za ně platiti povinny jsou. 

Z důvodů těchto prosí v úctě podepsaná městská rada o blahosklonné odepsání starých nedoplatků školného v přiložených 

výkazech uvedených jakožto nevydobytných pak v uvážení toho, že se poměry výdělkové den ode dne zhoršují – aby vysoká 

vláda milostivě ráčila učiniti vyjímečná opatření – k snadnějšímu a možnějšímu vybírání školného z hornických dítek, které dle 

§60 zák.od 14.3.1869 č. 62 ř.z. vyučování bezplatně míti mají. 

 

Městká rada na Březových Horách, dne 25. dubna 1878 
SOA Příbram – Březové Hory 

Karton XVII, složka 18978/1002 

Petice sněmu zemskému stran odepsání školného u horníků nedobytného. 

 
Pouze částečně:…..slavná c.k. školní rada v Příbrami, vyslavše pak své zřízence k vymáhání školného od erárních horníků, 

nabyla nezvratného přesvědčení, že vstoupí-li se do kterékoliv chatrče, nenalezne tam nic jiného, než hromada dětí pro které ani 

ten skromný a bezcenný nábytek viděti nelze. Otec takové rodiny namáhá a lopotí se od rána do večera, co zatím matka dítka 

nedospělá ošetřuje; jsou živi od rána do večera a lehajíce nevědí, zdali zítra jísti budou, neboť skromný ten výdělek ani nestačí, 

aby nejnutnější šat a pokrm rodině zjednal…. 

 

…c.k. místodržitelství v Praze v přípisu z 8. března 1886 č.př.4428 spolu se Zemským výborem v Praze 
z 12.ledna 1886 č.j.45 443 napsaly o královském horním městu Březové Hory: 

..že jest to město v celém království Českém nejchudší.. 
   

 ..odtud vyšel František Choura, jeden z delegátů ustavujícího Břevnovského sjezdu a Hynek Klička, poslanec říšské 

rady  a člen celorakouské soc. demokracie na protiválečném Basilejském  kongresu. To byli ti první a nebyli poslední. 


