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Vážení odběratelé elektronického vydání Štafety – dvouměsíčníku Okresního výboru
KSČM v Bruntále. Dostává se k vám druhé letošní číslo, které je opět podstatně obsáhlejší
než klasická „papírová“ podoba Štafety. Již minule se někteří z vás dotazovali, proč je
rozdíl mezi papírovou a elektronickou verzí. Vysvětlení je jednoduché a prosté, okresní
výbor se dlouhodobě potýká s nedostatkem finančních prostředků a tudíž ještě stále máme
v poruše kopírku, na které papírovou podobu pro vás připravujeme.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Proto je také omezen rozsah papírové Štafety
pouze na jeden list /tedy čtyři stránky formátu A5/, kde
je uvedeno pouze to
nejnutnější. Je zachována
přední a zadní strana, střed
je
doplněn
jen
tím
nejaktuálnějším
z elektronické Štafety. Tolik
tedy k „papírové“ podobě.
No a protože se naše
Štafeta těší po celou dobu
vydávání vaší velké přízni,
připravuji pro vás alespoň
rozšířenou
elektronickou
verzi.
Takže směle vzhůru do
dalších stránek dobrého čtení…

Připojuji jeden vtip z emailové pošty:
„Pane Bože miloval jsem svoji ženu - a ty jsi mi jí vzal.“
„Miloval jsem herce Menšíka a ty jsi mi ho vzal.“
„Teď
miluji
Kalouska.
Slyšíš?!?!
Slyšíš?!?!
Slyšíš?!?!........“
Snad se vám vtip líbil.
Máme v okrese před poradami
předsedů, kde budou podány
informace k podzimním VČS a
konferencím.
Podrobnější informace na
červnových poradách, které
budou ihned po zasedání ÚV,
které POZ VČS schválí
Pavel Bačgoň – předseda OV KSČM Bruntál

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Co se stalo s naší dobou?
Zažíváme vážnou krizi?
Proč mají najednou lidé pocit, že se něco zlomilo, a cítí se zklamaní? Co nás v budoucnosti čeká? České
spisovatelky a spisovatelé popisují, jak změny světa vidí. Dnes pohledem autora, který zná českou duši přímo
zevnitř.
Každý student lékařství je už od prvního ročníku studia veden svými profesory k tomu, aby si u každého
pacienta položil dvě zásadní otázky - proč a jak.
Proč má nemocný potíže? Otázka diagnostická, která vede k určení choroby.
Jak ji léčit? Otázka terapeutická, hledání cesty k uzdravení.
Je-li naše společnost nemocná, a ona bezesporu nemocná je, klademe si obě otázky všichni. Až na několik
vrcholných politiků, kteří mají většinou jiné starosti, než jaké musí řešit lid obecný.
Ovšem co hlava, to názor. Jedni ze současného stavu obviňují komunismus, jiní konzumismus, další
neoliberalismus nebo hédonismus. Z mého pohledu nepůsobí v této zemi tajemné abstraktní -ismy, ale hlavně
tři silně zhoubné choroby. Ztráta studu, rozvoj společnosti bez respektování přirozených společenských norem
a z obou předchozích plynoucí pocit tíživé bezmoci.
Diagnóza
„Žijete v zemi, kde nic není hanba!“ Těmito slovy zhodnotil student z Asie svůj roční pobyt v České
republice. Čím kratší, tím výstižnější bylo jeho hodnocení klimatu v naší zemi. Měl pravdu. Z české kotliny se
kamsi vytratil stud. Pojem hanba je dnes už srozumitelný málokomu.
Dítě se nestydí zesměšnit učitele, muž se nestydí opustit ženu a děti kvůli milence, potomci se nestydí
zvednout ruku na své rodiče, není žádnou hanbou žít jako parazit nebo veřejně propagovat zlo.
Proč by se tedy měli politici ve službách mafií stydět lhát, krást a podvádět? Svoji velikou vinu na tomto
stavu mají také ty sdělovací prostředky, které z banality dělají tragédii a z tragédie banalitu. Žijeme v době,
která propaguje nosit všechno naruby. Normy chování nám prezentují svým nenormálním chováním
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MěV KSČM Bruntál má webové stránky na adrese ( http://mev-bruntal.wz.cz/ ).
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duchaprázdné celebrity všeho druhu. Ony totiž zaujaly jako vzory místo po moudrých básnících a osvícených
autoritách, do kterých by moderní český sjednocený Evropan už ani nekopl.
Z pořadů některých televizních stanic, které by měly kultivovat lidskou duši a zjemňovat smysl pro krásu,
pravdu a dobro, teče většinou krev, adrenalin, testosteron... Z této skutečnosti chápu, proč se užívá termín
televizní kanály.
Kdykoli stojím jako soudní znalec z oboru psychiatrie u soudu, který projednává činy mladého delikventa,
mám skoro pokaždé tendenci na lavici obžalovaných posadit systém, který vládne v této zemi a jehož jsou
mladí lidé obětí. Ale koho to zajímá? Politiky v žádném případě! Ti mají jiné starosti. Stávající garnituře jde o
to, aby se ve službách různých mafií udržela u moci co nejdéle jakoukoli strategií, a ti, kteří mlsně hledí na
jejich místa, hledají taktiku, jak by je mohli vystřídat. Bez onoho přežitku, kterému se říkávalo stud.
Obyčejní smrtelníci v této zemi trpí oprávněnými pocity nespravedlnosti a křivdy, ale parní válec politiky a
byznysu si vesele jede dál. A proč by ne! Sliby, fráze a široké úsměvy těch (všeho)schopných z předvolebních
plakátů tak snadno a rychle shoří pod jeho kotlem. A nikdo se opět za nic nestydí.
Navrhoval bych celospolečenskou infuzi studu a vybraným jedincům implantovat svědomí. Obojí bude
obtížné, protože v prvním případě už těžko nahmatáme zlozvykem zkolabované žíly a ve druhém už
nerozřízneme politikařením zkamenělou hroší kůži.
Místo domu barabizna
Pokud chtěl kdysi zedník postavit pevné a rovné stavení, potřeboval k tomu kromě kamenů a cihel ještě
maltu a olovnici. Maltu, aby držela pohromadě jednotlivé kameny a cihly; olovnici, aby stěny byly rovné.
Stavitelé moderní polistopadové společnosti začali sice ke stavbě používat ekonomické kameny a právní cihly,
tedy stále nové a nové zákony a předpisy, ale absolutně odmítli používat pojivo a ctít svislou rovnou stěnu.
Kladou cihlu na cihlu bez malty, která se míchá z pokory, štědrosti, přejícnosti, mírumilovnosti, cudnosti,
střídmosti a činorodosti. Dřív se této pojivové směsi říkávalo sedm hlavních ctností. Z olovnice, která se řídí
přírodním zákonem gravitace, si udělali kyvadlo. Co bylo kdysi jednoznačným tabu, pyšně rozkmitali
moderním relativismem.
Mimo jiné je u staveb běžné, že se kameny dávají do základů a cihly na ně. Tedy zákony jsou nad trhem,
ale u českého projektu je tomu naopak. Trh jako by byl nadřazený zákonům. Oč má u nás trh silnější zuby, o to
bezzubějšími se stávají zákony. Bez malty a s kyvadlem v ruce se dá postavit leda tak barabizna.
Tolik k diagnóze. Terapie
Co s terapií? Jsou dvě řešení. Buď to nepovedené stavení zbourat, anebo z něho zavčas utéct. V prvním
případě by šlo o revoluci, ve druhém o emigraci. Pokud bych jako léčebnou metodu navrhl revoluci, mohl bych
být zažalován za trestný čin poškozování cizí věci.
Skutečně cizí věci. Obávám se totiž, že už nám v této zemi nepatří ani ta vratká barabizna. Pokud bych
navrhl terapii emigrací, může mi být položena otázka, kam utéct. Do některého evropského státu určitě ne,
protože evropský dům opravují ti samí architekti, kteří nám pomáhali s projektem stavby oné vratké chatrče.
Staví také bez mravnosti a s kyvadlem v ruce. Možná by se vyplatilo prchnout za asijským studentem do té
země, kde ještě nevyhynul stud.
Třetí chorobou je epidemicky se šířící pocit bezmoci. Nějak se v něm začínáme postupně utápět všichni.
Jednou za několik let je nám sice hozen záchranný člun v podobě voleb, ale brzy se ukáže, že i on je děravý.
Frustrace vystřídá depresi, zklamání vystřídá bezmoc. A právě ona bezmoc spojená s pocitem bezvýchodnosti
je silně nebezpečná. Trvá-li dlouho, začne se měnit v agresi.
A ta tady již je.
Dokonce i mezi školními dětmi lze zachytit její silný nárůst. Buďme ovšem upřímní a nestěžujme si jen na
ty nahoře. Zavinili jsme si to i my sami, když jsme přijali převrácený životní styl, který nám našeptává: „Žij
bohatě navenek a chudě uvnitř!“
Pokud neprovede náš národ proměnu a nezačneme žít bohatě uvnitř a chudě navenek, nemáme šanci...
Potom i mně samotnému nezbude nic jiného, než abych zamkl ordinaci, přestal diagnostikovat, navrhovat
terapie a utekl se schovat. Rovnou mezi šílence. Nebude v tom ani trochu zbabělosti a nebudu tam sám.
Bez vnitřní proměny a bez pokání tam skončíme brzy všichni!
Max Kašparů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O autorovi: Max Kašparů je spisovatel, premonstrátský diákon, psychiatr, esperantista a autor dvaceti esejistických
knih přeložených i do polštiny, italštiny a francouzštiny.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MS KV KSČM má webové stránky na adrese ( http:// mskraj.kscm.cz / ).
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Oslava MDŽ v Krnově
Odpoledne dne 7. března 2013 městský výbor KSČM uspořádal pro ženy oslavu MDŽ a to v bývalé jídelně
pedagogické školy - dnes Městské informační a kulturní středisko (MIKS).
Ve 4. hodiny odpoledne se tu sešlo na padesát žen, aby oslavily svůj svátek. Úvodní slovo měl předseda
Městského výboru s. Vartecký. A po něm vystoupil a moderoval takřka dvě hodiny s. Sekanina.
Ten na začátek přednesl báseň od J. Seiferta a poté střídal poslech písniček od harmonikáře s vtipy, které
vykládal on sám. Obsluhu přítomných žen zajišťovali ss. Kriegel, Hadaš a Vartecký. O občerstvení se postaral
s. Sekanina. Po skončení oslavy se přítomné ženy informovaly o dalších akcích Měst. výboru a velice si právě
proběhlou akci pochvalovaly.
Jaroslav Hadaš
* * *

Z oslavy MDŽ ve Vrbně pod Pradědem
Tradiční oslavu MDŽ uspořádal LKŽ Jiřiny
Švorcové ve spolupráci se ZO KSČM v sobotu 16.
března ve Středisku chytrých aktivit.
Akce byla zahájena krátkým projevem předsedy ZO
KSČM s. Koruny, ve kterém popřál všem ženám k jejich
svátku a poděkoval jim za vše, co dělají pro své rodiny a
společnost. K přání se přidal další z našich hostů –
předseda OV KSČM s. Bačgoň.
Po té již přišla na řadu zábava. A program byl
skutečně bohatý. Vystoupení žáka LŠU V. Válka, dále
pak zpěvák a vypravěč J. Fojtáka z Krnova.
K dobré náladě přispěla i bohatá tombola, do které
věnovali dary nejen vrbenští podnikatelé, ale i naše
členky.
L. Strnadová, LKŽ J. Švorcové, Vrbno p. P.
* * *

Internet a my
Na poslední schůzi OV KSČM (15. února) jsme mimo jiné probírali stav členské základny s tím, jak tuto
lépe a rychleji informovat o dění ve straně a společnosti.
Jednalo se tedy o internetu a o tom kolik členů má přístup k němu a mají-li internetové (emailové) adresy.
Je to celkem asi pětina členů (o kterých víme) naší okresní organizace. Myslím si že je to málo a mohlo by nás
být více.
Dnes je pomalu v každé rodině počítač a buď ho mají děti nebo vnuci seniorů, takže se domnívám, že
kdyby senioři projevili zájem pracovat s počítačem, určitě by jim v rodině někdo vyšel vstříc.
Já sám jsem se začal zabývat internetem minulý rok. No a začít něco nového v třiašedesáti není snad zas
tak pozdě. Znám pětasedmdesátníky, kteří s počítačem běžně pracují. Spoléhat jen na televizi, rádio nebo
noviny a chceme-li být aktivními nebýt pozadu za děním ve společnosti, je třeba také dělat něco pro sebe. A v
tom nám může internet hodně pomoci.
Čtu po ránu články na internetu a občas zabrousím na facebook. No a kromě toho že je tady pořád „to se
mi líbí“, jsem narazil na několik emailů podepsaných Karel Schwarzenberg. Nevím jestli to opravdu píše on,
ale perfektní čeština , názory blízké mladé generaci. Potom se přestávám divit mladým, že ho volili. Koho já
znám z facebooku, to je pouze Mirek Prokeš - občas píše do HaNo a J. Valášek z Bruntálu. Bývalý učitel na
SOU Dukla Bruntál. Myslím si že tady je velké neorané pole naší působnosti. Co vy nato???
Nejtěžší na tom je začít, najít si čas a nenechat se odradit počátečními problémy. Je třeba aspoň v něčem
držet krok s mládeží a říkat „já už jsem na takové věci starý“ nás k mladým určitě nepřiblíží.
Dne 21. února jsme toto téma také probírali na okresní schůzi předsedů v Krnově. Požadavek je vytvořit
databázi elektronických kontaktů.
Jaroslav Hadaš
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Umění není stárnout, umění je to snášet.

Johann Wolfgang Goethe
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Církve se nechaly zkorumpovat držhubným
Rozhovor s dokumentaristou Václavem Dvořákem
Před časem jste společně se spisovatelkou Lenkou Procházkovou napsali dopis papeži, v němž jste
upozornili na zhoubnost tzv. církevních restitucí. Nyní už je Joseph Ratzinger na penzi. Co myslíte, odpoví vám
nový papež?
Pochybuji. Vatikán teď má jiné starosti. Ale Svatý stolec ukazuje, jak se chová k lidem – na nepříjemné dotazy
neodpovídá.
Před časem jste byl jedním z hostů pořadu ČT „Máte slovo“, v němž se diskutovalo o „narovnání státu
s církvemi“. Vy však nemáte s ČT dobré zkušenosti – k promítnutí vašeho dokumentu „Uloupené Kosovo“ došlo
až na základě opakovaných požadavků diváků. Jak jste se na Kavčích horách cítil?
Potkal jsem tam hodně bývalých spolupracovníků a byla to milá setkání. Domluvili jsme si, že půjdeme na pivo. To
víte, neviděli jsme se opravdu hodně dlouho.
Již omšelým „argumentem“ obhájců tzv. restitucí je, že se jedná o navrácení komunisty ukradeného
majetku. Jak reagujete na taková tvrzení?
Žádné navrácení to nemůže být. Charakter tzv. církevního majetku měl minimálně od dekretů císaře Josefa II.
povahu veřejnoprávní, církev katolická k němu neměla dispoziční právo. Dispoziční právo je jeden ze základních atributů
vlastnického práva. Nemohu s majetkem disponovat, tedy z toho vyplývá - není to můj majetek. Josefínský systém
dohledu nad církevním majetkem tu byl za císařství, za Rakousko-Uherska, za první republiky, za okupace, v období
1945-1948 i po něm, prostě pořád.
Tento systém vznikl z několika důvodů – jeden z nich byl i ten, že katolická církev, když se přecházelo od vedení
zemských desek ke katastrálním knihám, nebyla s to císaři doložit nabytí majetku. K mnoha majetkům, které držela a
užívala, neměla nabývací dokumenty. Dalším důvodem bylo to, že se tehdy (před 250 lety) církev chovala tržně. To
znamená, že tam, kde kostely „sypaly“, si jich církev hleděla, tam, kde byla chudá diecéze, na ni i církev zapomínala.
Císař byl věřící člověk a chtěl, aby žádný z jeho poddaných neměl do kostela dál než hodinu pěšky.
Další důvod byly zpronevěry církevního majetku – císař tomu chtěl zabránit a systém, který zavedl, tomu opravdu
bránil. Teď byl tento systém zničen a výsledek se postaví nejen proti většinové společnosti, ale i proti věřícím. Vydělají na
něm jen překupníci nemovitostí a další fiškulíni.
Máte nějaký příklad?
Případ z Trmic u Ústí nad Labem. Trmická farnost získala od státu nemovitosti díky výčtovému zákonu a převodu
„církevního majetku“ na církevní subjekty, který za dost skandálních okolností provedla Tošovského úřednická vláda.
Trmice jsou první farností v ČR, která skončila kvůli dluhům v konkurzu. Na soupisce insolvenčního správce se ocitly
nemovitosti i mobiliář, tedy věci, které se v dražbách normálně neprodávají.
Jedná se o dva kostely v Roudníkách a Trmicích, kapli a faru v Trmicích, hřbitov a také oltáře, křtitelnice, kříže,
kalichy, i kněžské křeslo. To je typický příklad, který nastal při porušení systému státního finančního dohledu nad církví.
Systém dohledu tu fungoval přes 230 let, a i když poslanec Benda tvrdí, že se církev chce zbavit státního dohledu, aby
byla „svobodná“, tak lze vidět výsledek tohoto diletantského rozbití fungujícího systému.
Dopadá nejen na věřící, ale i na nás - daňové poplatníky. V Trmicích je totiž součástí konkurzní podstaty i Trmická
madona, obraz, který patří do kulturního dědictví národa. Ministerstvo kultury nabídlo vykoupit tento obraz za 800 000 Kč
(samozřejmě z našich daní!), správce konkurzní podstaty žádá půl druhého milionu. Případ je zatím nedořešen. Je
pravděpodobné, že ministerstvo nakonec zaplatí plnou požadovanou sumu.
A co to znamená z hlediska nevěřících, kterých je u nás většina? Byl nám ukraden majetek, který sloužil široké
veřejnosti. Byl nám ukraden za použití stokrát goebbelsovsky opakovaných lží, demagogií a podvodného jednání.
Co vnímáte jako podvodné?
Např. to, že se preláti a jejich mluvkové ohánějí odbornými posudky. Ďábel je skryt v detailech, takže když si ten
posudek čtete, tak z něj vyplývá, že zvolená „zákonná“ cesta je nepřehledná, dává prostor mnoha výkladům, že odborná
firma na vypracování posudku neměla téměř žádný čas, atd. To znamená, že posudek byl objednán jen proto, aby se tím
při honbě za mamonem mohli preláti ohánět.
Zákon, a na něj navazující smlouvy nejsou nic jiného, než velký majetkový tunel. Na jeho provedení se podíleli
všichni poslanci TOP 09, ODS a LIDEM Karolíny Peake. Myslím, že tento zločin proti naší demokratické republice jim
nebude veřejností nikdy prominut. Zákon nás vrací o mnoho staletí zpět. Katolická církev totiž velmi dobře ví, že k moci
nad lidmi jí pomáhal více než co jiného majetek.
A ostatně se mi nelíbí, aby moje vnoučata indoktrinoval nějaký farář, který slibuje, co nemůže splnit (např. život po
smrti v ráji), a ještě si za to od věřících nechá platit a třeba je i vydírá na smrtelné posteli, aby majetky odkázali církvi. O
pohlavním zneužívání, tak rozšířeném mezi katolickými duchovními, ani nemluvím. Taky se bojím, že české peníze
budou vyváděny mimo republiku, poputují na nesmyslné kampaně, které vede katolická církev ve světě.
Které kampaně máte na mysli?
Třeba „osvětovou“ kampaň proti kondomům v Africe. Jejím výsledkem jsou statisíce mrtvých, kteří se nechránili
kondomy a v důsledku toho zemřeli na AIDS. Nebo kampaň proti potratům. Kromě toho mi vadí, že majetek bude sloužit
církvím ke středověké indoktrinaci.
Víte, velmi se stydím za ostatní u nás fungující církve, že se nechaly podplatit a přijaly prostředky, které jsou
kradeny nám všem. Spolupodílejí se na majetkovém tunelu! Nechaly se doslova zkorumpovat držhubným. A to navíc od
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lži se za příznivých okolností stávají legendami.
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církve, která je v minulosti velmi pronásledovala. Mám tím na mysli jmenovitě české husity, reformované církve, židovské
obce a pravoslavné.
Vážným argumentem proti je i nadhodnocení majetku.
To ano. Co se týká hodnoty hektarů polí a lesů, to je samozřejmě nadhodnocené, a silně. Co se týče stanovení
částky v hotovosti, není jasné, z čeho byla vypočítána, když o pozemky se povedou dokazovací řízení a často budou
rozhodovat soudy. Na jednání prý jednotlivé církve přicházely s požadavky, které nikdo nekontroloval a které nemusely
doložit. Apoštolská církev, jež byla registrována až v r. 1989, dostane přes miliardu. Za co? To je dar od vlády, která tím
dokazuje, že jako hospodář nestojí za nic, že jedná proti zájmům českého národa.
Na tomto místě chci upozornit, že v hotovostní částce, na kterou v pátek 22. února 2013 vláda s preláty
podepisovala smlouvy, jsou započítány i polnosti a lesy, které jim pozemkovou reformou stát odebral v r. 1947 a náhrady
zaplatil v r. 1948 a v r. 1949.
Jaké budou následky „restitucí“, tedy kromě morální úhony církví?
Ztráta 130-200 mld. Kč z veřejného majetku. Zpochybnění státu jako odpovědného hospodáře. Vznik zášti mezi
věřící menšinou a nevěřící většinou. Založení vleklých soudních tahanic o majetky, protože je už dnes jasné, že soudy
budou rozhodovat na základě falšovaných či upravených podkladů. Znevýhodnění ostatních restituentů a z toho plynoucí
další soudní spory a tahanice.
Smlouvy jsou podepsány, byť „uličnicky“. Co možno podle vás dělat nyní?
Lid je suverén v této zemi. On rozhoduje prostřednictvím svých zvolených zástupců. Ale protože jeho volení zástupci
neplní sliby, které před volbami dali, je načase, aby se v podobných otázkách rozhodovalo prostřednictvím referenda.
Ústava nám referendum slíbila a počítá s ním. Takže nezbývá, než tento institut naplnit. Rozhodnutí lidového hlasování
musí být pro vládu i parlament závazné. Zavedením lidového hlasování podstatným způsobem v budoucnu předejdeme
podobným krádežím veřejného majetku.
Jsem přesvědčen, že zpětně se dá vypsat lidové hlasování i o vztahu s církvemi, včetně majetko-právních vztahů. A
když referendum rozhodne, tak se bude nakradený majetek vracet.
Vždyť víte, že zákon o obecném referendu blokuje pravice, která je háklivá i na slova, jež jste použil...
To vím. Ale to není žádná „bolševická výhružka“, jak se mi snažil podsunout poslanec Polčák v pořadu „Máte slovo“.
V Británii nyní zestátňují soukromé železnice. Privatizace ukázala, že na železnici je stát lepším hospodářem než
soukromé firmy. Ve Francii církevní majetek zestátnili na začátku minulého století a katolická církev dnes ve Francii
nevlastní nic. V kostelích a na farách je jen v nájmu. A to i přesto, že v určitém poměrně dlouhém období vládl ve Francii
generál de Gaulle, zanícený katolík.
U nás jde tento systém zavést také. Je nejekonomičtější a nejspravedlivější. Nejméně zatěžuje státní kasu. Opravy
a údržbu kulturních památek církevní povahy stejně zajišťuje stát a naši preláti už dopředu uvedli, že to budou od státu i
nadále požadovat.
Proč podle vás premiér tak spěchal s podpisy smluv?
Členové koalice vědí velmi dobře, že se zákonem, který byl schválen nejtěsnější většinou a k jehož schválení museli
zmobilizovat i odsouzeného kriminálníka, nesouhlasí drtivá většina občanů, včetně velkého počtu věřících. Vědí, že
zákon je formulován velmi nestandardně a že se jedná o podvod, kterého se dopustili na veřejnosti. Spěchají, protože ta
křehká konstrukce podvodu se může sesypat každou chvíli.
Ukradení dalšího veřejného majetku naplní své zadání a pak můžou tuhle vládu zabalit. Na další rozkradení státu a
sahání do kapes voličům už nemají síly. Takže na sudetoněmecké majetky, naštěstí, nedojde, stejně jako nedojde na
další šlechtu. Řekl jsem, že lupiči, kteří přepadnou banku, také spěchají. Naše dnešní vláda je velký lupič...
A teď, co s tím, když už se tak stalo?
Řídit se verdiktem ÚS, a to i když za soudce ÚS byli vybíráni praktikující katolíci, kteří asi nebudou nestranní. Co je
ale v moci každé vlády, je zákonem zavést takový režim, aby do církevního majetku už státní peníze netekly. Památkový
úřad už nebude dávat státní peníze do oprav kostelů, klášterů a dalších budov. Církev a česká pravice si tímhle
vytunelováním veřejného majetku řekly o jiný režim soužití státu s církvemi.
Takže, kdykoli bude potřeba opravit historické objekty, které budou mít církve v majetku, musíme trvat na tom, že
kulturní památku zachráníme, udržíme, zrekonstruujeme, ale budeme chtít majetkové podíly. Když vydržíme, tak za sto
let všechny ty majetky máme zpět.
A další zákon by mohl zakázat vývoz finančních prostředků mimo stát. Co církve vydělají z uchváceného majetku,
budou muset reinvestovat do charity, zdravotnictví a vzdělání u nás. Žádné živení řádů, které rozjímají a nic nedělají,
žádné peníze pro Vatikán. Není možné, aby v zemi, jejíž občané nejméně věří, byla ekonomicky nejsilnější katolická
církev. Musíme také požadovat, aby veškerá hospodářská činnost církví byla řádně zdaněna. Žádné výjimky.
Ale uzavřené smlouvy se musejí plnit...
Ano, tvrdí, že uzavřené smlouvy se musejí plnit. Ale když odporují zákonu, tak se plnit nemusejí. Zato podvodníci a
zloději musejí „do tepláků“. Navíc je tu důležitá okolnost: opozice a občanská veřejnost od začátku na podvodné jednání
církví a dnešní vlády upozorňovaly otevřenými dopisy, trestními oznámeními, peticemi. Takže zainteresovaní vládní
úředníci a církve od začátku věděli, jak se na ně veřejnost dívá. Sklidí „plody“ své práce.
Jste dokumentarista. Jak se tato zkušenost projeví ve vaší tvorbě?
Rád bych o několika případech natočil dokumentární film, aby zůstala aspoň zdokumentovaná památka na tuhle
dobu, kdy si lidé v ČR nechali ukrást doslova skoro všechno.
HaNo, Monika HOŘENÍ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Thatcherová žádala Gorbyho, ať zastaví
změny v Evropě
Rozhovor Haló novin s Janem Kavanem, bývalým ministrem zahraničí za ČSSD

Jak vnímáte politiku Margaret Thatcherové?
Jsem si vědom zažitého zvyku, že o mrtvých se hovoří jen dobře. Na druhou stranu
nevidím důvod, proč zkreslovat nebo upravovat její minulost. Byl jsem k ní vždy hodně
kritický, tak nyní nebudu říkat něco jiného, než co jsem říkal celý život. Jak v Británii, kde
jsem žil dvacet let, tak na začátku 90. let, kdy jsem se jako první reemigrant vrátil domů.
Stal jsem se poslancem Federálního shromáždění, a tehdy právě tam baronka Thatcherová
vystoupila. Dodnes pro mě její politika symbolizuje prakticky všechno, proti čemu jsem celý
život bojoval. Nenapadá mě žádná forma její politiky, nebo její politický krok, se kterým bych
se mohl nějakým způsobem ztotožnit.
Je pravdou, že Thatcherová změnila celou atmosféru v Británii více, než jakýkoliv jiný britský politik.
Politická situace v době, kdy vládla v Británii Thatcherová, se kvalitativně odlišovala od poválečné Británie,
kdy byla prosazena opatření, reformy se silným sociálním nábojem. Ať už šlo o zdravotnický systém, který
přestože je dnes velmi omezován, tak zůstal stále ve svém základním principu systémem, jenž zajišťuje kvalitní
a bezplatné zdravotnictví pro všechny občany, bez rozdílu. Tyto sociálně laděné reformy se Thatcherová
pokusila, někdy dost úspěšně, likvidovat.
Asi nejúspěšnější byla ve svém boji proti odborům, zničila nejsilnější odborový svaz horníků, který měl v
Británii staletou tradici, a de facto zlikvidovala celý důlní průmysl. Přivodila obrovskou nezaměstnanost,
především ve Skotsku, kde nezaměstnanost dosáhla nejvyššího průměru za celou dobu existence Velké
Británie.
Za její vlády tedy nedošlo k modernizaci Británie?
Určitě ne. Rušila třeba i univerzity, výzkumné ústavy, protože nepodporovala vědeckou ani průmyslovou
inovaci. De facto deindustrializovala Británii. To je důležité si připomenout ve chvíli, kdy lidé, ovlivněni mýty,
říkají, že právě ona modernizovala Británii. Toho jsem si za celou dobu, kdy jsem tam žil, nevšiml.
Thatcherová snížila výrazně daň pro bohaté, zprivatizovala obrovské množství podniků veřejných služeb,
britský Telecom, železnice. Umožnila některým lidem pohádkově zbohatnout, ale většině obyčejných občanů,
kteří využívali zmíněných služeb, jež byly relativně levné, život značně zkomplikovala.
Prosadila významné snížení daně z příjmu a současně zvýšila DPH, takže dopad byl na obyčejné lidi, na
nižší střední třídu. Jedna z nejhorších věcí, kterou zavedla, byla takzvaná daň z hlavy, která byla krajně
nespravedlivá. Ne každá hlava seděla totiž na ramenou stejně bohatých občanů. Tato daň byla ale tak
nepopulární, že po pádu Thatcherové její vlastní strana prosadila změnu.
Zajímavé je, že po ní rétoricky opakovali čeští politici omezení role státu, zeštíhlit ho. De facto
Thatcherová centralizovala stát tak, jako nikdo před ní, a roli státu posílila. Rozhodla o tom, že tehdejší velké
příjmy, které plynuly z těžby ropy v Severním moři, vlastně nedaleko Skotska, použila ne na inovace nebo na
řešení problémů nezaměstnanosti, ale především na posílení armády. Což bylo v souladu s její politikou
jaderného odstrašování a podpory pokračování studené války.
Co Thatcherové ekonomové konkrétně vyčítají?
Ekonomové připomínají, a to například americký ekonom Joseph Stiglitz, který je nositelem Nobelovy
ceny za ekonomii, že ona zlikvidovala 15 procent průmyslové základny prosazováním svého nesmírně
dogmatického monetarismu. Lidé to tehdy ironicky komentovali tak, že Thatcherová vychází ze svých osobních
zkušeností z dětství, byla to dcera hokynáře.
Sloupky „Má dáti – Dal“ musí být jaksi v souladu, a to platí samozřejmě pro hokynářství, ale neplatí to pro
stát. Nutnost státu, aby dobře investoval a investice se staly dlouhodobě ziskové, tomu ona nerozuměla.
Výsledkem její politiky byla třídně nesmírně ostře rozdělená společnost, a to poznamenalo Británii dodnes.
Je to tedy mýtus, že Thatcherová společně s Reaganem uzbrojila SSSR?
Je to zajímavý, ale naprosto nepravdivý mýtus. Thatcherová společně s Rony Reaganem prý uzbrojila
Sovětský svaz a přispěla k pádu komunismu a ukončení studené války. Je fascinující, že i tolik let od roku 1989
se tento mýtus udržel, protože nemá vůbec žádné opodstatnění. Naopak!
______________________________________________________________________________________________________________________________________
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Víte, výrok Thatcherové o tom, že s Gorbačovem lze dělat byznys, je známý. Méně známé je to, že
„Železná dáma“ Gorbačova ujistila, že není v zájmu Velké Británie a Západu ohrožovat existenci komunismu v
SSSR a v sovětském bloku.
Ona si nepřála existenci komunismu ve Velké Británii a na Západě, ale řekla Gorbačovovi jasně, že pokud
si SSSR své mocenské postavení a zájmy bude omezovat hranicemi dohodnutými de facto v Jaltě, tak s tím
nemá problém, ale naopak toto podporuje, neboť to, dle jejího názoru, povede ke stabilizaci Evropy, k
porozumění, k mírovému soužití, k dobrým obchodním vztahům a záruce bezpečnosti Západu. De facto byla za
udržení statu quo, a to téměř za každou cenu.
V tomto smyslu je zajímavé, že ji dnes chválí bývalí disidenti a odpůrci komunismu a kritizují ji příznivci
poměrů před rokem 1989, protože ona, a je to i v sovětských archivech a v Gorbačovových pamětech, ujistila,
že nechce žádné změny v SSSR a naopak ho vyzývala, když to vypadalo, že může dojít ke změnám v bývalé
NDR, k pádu berlínské zdi, aby použil vojenskou sílu a změny zastavil. Gorbačov to samozřejmě jednoznačně a
tvrdě odmítl. Ona byla pro udržení statu quo a největší obavy měla například ze sjednocení Německa.
Můžete uvést nějakou osobní vzpomínku, vaši aktivitu, právě z této doby?
Samozřejmě. Pamatuju si, že jsem byl vyzván - v březnu 1985 - disidentem Jaroslavem Šabatou, abych
předal západoevropskému mírovému hnutí, ale i co největšímu počtu západoevropských vlád text dokumentu
Pražská výzva, kterou podepsalo několik desítek signatářů Charty 77.
Byl to první dokument, ve kterém disidenti požadovali ukončení poválečného rozdělení Evropy, ukončení
studené války, mírové uspořádání a řekli, že prvním krokem k ukončení studené války by mělo být sjednocení
Německa. Když jsem text předával vedení britské vlády, tak právě Thatcherová se nechala slyšet, že morálně
podporuje disidenty ve východní a střední Evropě, ale jejich žádost o sjednocení Německa je něco, co je nutno
ostře odmítnout! Protože by to destabilizovalo Evropu, vytvořilo by to nebezpečnou situaci pro Británii i
Francii, vedlo by to k chaosu a totální destabilizaci celé Evropy.
Vzkázal jsem to mluvčím Charty a zvláště mému příteli Jaroslavu Šabatovi. A od té doby jsem imunní vůči
mýtům, takže když ona na jaře 1990 vystoupila ve Federálním shromáždění v Praze a byla vnímána většinou
poslanců i českými médii jako »Železná lady«, která ve spojení s Reaganem zajistila pád komunismu, tak jsem
se musel, od tohoto mýtu, ve Federálním shromáždění, distancovat. Naprostá většina tehdejších poslanců mi
nerozuměla. Ale já neměl důvod, abych popřel svou osobní zkušenost.
Informují česká média objektivně o politice Thatcherové?
Pozoruji s překvapením skutečnost, jak Česká média o Thatcherové informují, realitě to vůbec neodpovídá.
Je možné, že někteří uvěřili rétorice studené války, kde ona na jedné straně kritizovala ŘíSi zla, pokud použiju
termín Ronalda Reagana, a v Británii ostře vystupovala proti všem levicovým postojům. Tuto rétoriku
obdivoval například Václav Klaus, který sám sebe nazval jedním z posledních „thatcheristů“ na evropském
kontinentu. Tento mýtus, který ona a její příznivci podporovali, byl nesmíme rozšířen.
V té době jsem to i chápal, říkal i jsem si, že lidé, novináři, nemají i snadný přístup k opačným
informacím. Ale dnes to považuju za velmi překvapivé, vždyť lze poměrně snadno ověřit pravdivost zpráv o
její politice a názorech na svět. Každý, kdo si chce ověřit tyto informace a zjistit, zdali jsou pravdivé, snadno
může udělat jednoduchý výzkum, rešerše.
Některým lidem se zřejmě hodí představovat „Železnou lady“ jakožto železnou ve svých principech a
zásadách. Nedávno jsem četl, že jeden z vrcholných českých politiků Thatcherovou považuje za statečnou. Ona
byla statečná v tom smyslu, že byla neoblomná, nebyla ochotná vnímat politiku jakožto umění kompromisu.
Byla tvrdá, neoblomná, nekompromisní. Existují lidé, kteří právě tuto zmíněnou nekompromisnost, tvrdost a
neoblomnost mohou považovat za něco, co lze obdivovat. Já to za obdivuhodné nepovažuju, myslím si, že
politika je uměním kompromisu.
Radovan RYBÁK
Margaret Thatcherová, roz. Robertsová, (13. října 1925, Grantham, Velká Británie – zemřela
8. dubna 2013) byla britská konzervativní politička, bývalá premiérka (1979-1990), přezdívaná
„Železná lady“.
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Být mocným je jako být dámou. Pokud musíte lidem říct, že jím jste, pak jím nejste. Margaret Thatcherová
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„Zlatí komunisté“
V poslední době při svých cestách často slyším slova „zlatí komunisté“, i když jsem nikdy nebyl jejich
příznivcem, tak do značné míry s nimi souhlasím.
To, co zde prezentují všechny vlády od pádu tzv. totality, bych nazval jako závodem o co nejrychlejší
rozkradení společného majetku, likvidace průmyslu a zemědělství. Když si postavím oba režimy vedle sebe a na
jednu stranu dám klady a zápory jednoho či druhého, v mnohém vychází lépe socialismus a ta mnohými
opovrhovaná totalita!
Socialismus
• Všichni měli povinnost pracovat a měli práci.
• Zákony byly jednoduché, jasné a přísné, platily pro všechny.
• Kdo pracoval, dostával pravidelně 2x do měsíce mzdu nebo plat.
• Pojištění bylo skutečně pojištěním, smlouvy jednoduché, srozumitelné i laikovi.
• Levné a všem dostupné úvěry.
• Získání bytu s nízkým nájemným (v mnoha případech i získání podnikového bytu).
• Všechny srážky šly automaticky ze mzdy nebo platu a byly vypočteny vždy tak, aby člověku zbylo na
důstojné vyžití.
• Skutečně bezplatná lékařská péče, značně preferovaná prevence a očkování.
• Výdej léků a léčiv jen za symbolickou částku 1,- Kč.
• Podpora mladých rodin, matek na mateřské, jakož i péče o zdravotně postižené, seniory a těžce nemocné.
Nebyla taková zvěrstva jako dnes, kdy hodně lidí, a dokonce i dětí, umírá jen proto, že rodiče neměli na jejich
léčbu, případně nepatřili k těm šťastným, kterým se včas podařilo peníze sehnat za pomocí ponižujících
zdlouhavých sbírek mezi lidmi.
• Bezplatné preventivní prohlídky a očkování dětí, mnohdy prováděné lékaři přímo ve školních zařízeních.
• Rozsáhlá sociální síť se skutečnou pomocí, kde neexistovalo, že by někdo zůstal na ulici, bez domova, bez
pomoci.
• Byla přísně trestána šmelina a lichva, kupčení a spekulace. Tyto činy se vyskytovaly velmi vzácně, především
ve velkých městech.
• Bezplatné školství od jeslí, přes mateřské školky až po VŠ. Obrovská podpora učňovského školství, kdy již v
průběhu učiliště učni získávali praxi a zkušenosti přímo v podnicích, do kterých pak po skončení učiliště a
získání výučního listu nastupovali.
• Lepší kulturní využití volného času, jak dětí, tak i dospělých.
• Téměř neexistovaly drogy a narkomani a zcela žádné herny.
• Učitelé ve školách, ale i mimo školy, měli přirozenou autoritu, respekt a úctu, měli větší možnosti v
postihování přestupků žáků a rodiče s nimi skutečně spolupracovali.
• Policisté (tehdy příslušníci veřejné bezpečnosti) byli respektováni, měli větší autoritu a velmi vysokou
objasněnost trestných činů.
• Soudy všech stupňů byly daleko pružnější a řešily každý případ kompletně, tj. pachatel byl odsouzen zcela
automaticky k náhradě škody a ta mu byla ihned a samozřejmě srážena z platu kdekoliv, kam nastoupil do
zaměstnání, dokud vše nezaplatil.
• Velmi nízká kriminalita způsobená tím, že pachatel věděl dopředu, že bude dopaden a škodu bude muset
splácet. Tehdejší věznice (nápravné ústavy) nebyly jako dnes, kdy mnoho rodin nebydlí v takovém luxusu jako
současní vězni v nich dnes. Nízká kriminalita byla způsobená také tím, že v záznamech pachatelů jejich trestné
činy byly uvedeny stále, a ačkoliv nebyly počítače a internet, přece jen o každém zločinci a jeho skutcích věděli
všichni zainteresování, a tudíž nebylo úniku do anonymity.
• Existovaly funkční odbory, podnikové rekreace, dětské rekreační prázdninové tábory, zájezdy…
• Mládež byla maximálně zapojována do mimoškolních aktivit.
• Velmi nízké zatížení lidí státní byrokracií, většinu pracovních věcí řešila mzdová účtárna.
• Relativně větší soukromí a svoboda (možná někdo namítne, že to není pravda, ale je třeba si uvědomit, že díky
dnešnímu zneužívání techniky např. mobilní telefony, kamerové systémy, internet, kreditní karty, účty v
bankách, velké množství duplicitně vedených registrů, se kterými pracuje velké množství lidí, a děravým
zákonům na ochranu osobních údajů, je sledovaní soukromí tehdy proti současnému sledování zanedbatelné).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Šťastný národ, který má nudné dějiny.

Charles-Louis Montesquieu
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NEVÝHODY
• Nebyly denně banány, mandarinky, pomeranče…
• Dováželo se jen to, na co byly finance, tj. za peníze, které se utržily za vyvezené zboží.
• Omezené cestování do zahraničí mimo tzv. NSZ, které bylo regulováno převážně z důvodu nedostatku
zahraničních měn, kdy bylo preferováno dovážení zboží, které jsme neuměli vyrobit.
• Strach z STB, z této složky bezpečnosti měli strach hlavně ti, kteří chtěli a nebo již škodili zájmu všech. Kdo
pracoval a nekradl, ten většinou s nimi neměl problém.
KAPITALISMUS DNES
• Můžeme cestovat téměř bezproblémově do všech států světa, pokud nevyjíždíme do států, které vůči nám
zavedly vízovou povinnost.
• Máme konečně banány!! (tohle nám opravdu velice chybělo, že?!).
• Máme nadměrný a bezproblémový výběr drog, které si můžou snadno opatřit již školáci.
• Máme spoustu heren.
• Kdo nechce nemusí pracovat, ale ti, kteří by velice rádi pracovat chtěli, tak nesnadno a obtížně práci shání.
• Máme vysokou kriminalitu a její nízkou objasněnost.
• Máme přepychově vybavené věznice, kde se zločinci mají lépe než mnozí důchodci nebo rodiny s dětmi.
• Máme právní džungli, ve které nám jde vláda příkladem v obcházení a nedodržování vlastních zákonů.
• Máme exekutory, kteří nás okradou a oberou s posvěcením státu o veškerý majetek.
• Máme bezdomovce, částečně vlastní vinou, částečně po „návštěvě“ exekutorů.
• Máme nejnekvalitnější silnice a dálnice, zároveň však paradoxně také jedny z nejdražších.
• Nekontrolované dovozy, které ničí domácí výrobu a tím i ruší pracovní místa.
• V mnoha zejména zahraničních firmách jsou pracovní podmínky zaměstnanců jako v době otrokářské.
• Odbory nefungují ani zdaleka tak jako dříve, v mnoha firmách jsou přímo zakázány.
• Ztráta soběstačnosti státu, ačkoliv dříve jsme byli v mnohém soběstační(viz naše zemědělství). A v návaznosti
potravinářský průmysl.
• V mnoha firmách je vyplácení mzdy sázkou do loterie, zaměstnavateli nějaký výrazný postih nehrozí.
• Vysoké zadlužení mnoha rodin, v nejednom případě způsobený zaměstnavatelem a nezaměstnaností.
• Exekutory, kteří nešťastným a bezbranným lidem seberou vše, aniž by tito lidé mnohdy vůbec něco dlužili.
• Máme zde lichváře, kteří se nestydí lidi okrást o poslední, co mají, naopak díky aktivní pomoci zákonodárců
jim pomáhají v budování fabrik na dluhy.
• Právo peněz, nikoli zákonů je zde na denním pořádku.
• Máme stát právnický namísto právního.
• Preventivní lékařská péče spíše mizí, stejně jako předražené očkování.
• Je zde ráj podvodníků všeho druhu chráněných zákony tvořenými v nejednom případě samotnými podvodníky
či jejich pomocníky.
• Peníze se vyvádějí do zahraničí, končí v kapsách zahraničních vlastníků našich bývalých podniků, které zde
téměř zadarmo získali, buď pod cenovým nákupem nebo přímo zločinem, případně restitucí mnohdy poněkud
podivnou.
• Máme drahé, ale nekvalitní upadající školství a bude ještě hůře.Bohužel je preferováno vysokoškolské
vzdělání, kde velké množství absolventů nikdy v životě nebudou ve vystudovaném oboru pracovat, studují
jenom proto, že díky diplomu budou mít větší šanci na vyšší plat, nikoli ze zájmu o obor.
• Máme téměř zlikvidované učňovské školství, každý chce být vysokoškolák,učiliště jsou nezajímavá,
neatraktivní, nenabízí vyšší platové ohodnocení.
• Máme plné úřady práce vysokoškolsky vzdělaných mloků, které nikdo nechce zaměstnat.
• Máme velice nízkou porodnost, mít a vychovávat děti je dnes luxusem.
• Máme strach a obavy o práci, strach zda firma za naší práci zaplatí, strach cokoli říci, abychom nepřišli o
práci, strach a obavy, že nebudeme mít finanční prostředky na zaplacení hypotéky, na nájem, na energie, na
obživu …
Asi tento můj článek bude mít hodně kritiků, kterým současný chaos v tomto režimu plně vyhovuje, možná že se
najde hodně lidí, které svým obsahem zaujme.
Byl bych velice rád, kdyby se nad tímto článkem zamyslelo co nejvíce lidí a klidně tam i něco z vlastních
myšlenek a úvah dopsali. Myslím, že je nad čím přemýšlet a případně se i poučit.
Došlo e-mailem
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Politika v demokracii by byla celkem jednoduchou záležitostí, kdyby nebylo třeba stále znovu vyhrávat volby.
Dean Acheson
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Církevní restituce? Loupež století!
Pátek 22. února 2013 se výrazně zapíše do novodobé historie ČR, jako např. Únor 1948. Ten den proběhla
zřejmě největší loupež 21. století. Premiér Petr Nečas naprosto neuváženě podepsal tzv. kompenzaci církvím.
Jediná církev ze sedmnácti, která se vzdala kompenzace, je Bratrská jednota Baptisté.
Unáhlený krok předsedy vlády navíc budí mnoho spekulací, že na nás Petr Nečas a celá jeho vláda nehraje
férovou hru. Vláda udělala (zřejmě záměrně) chybu v tom smyslu, že nebylo o církevních restitucích vyhlášeno
referendum, které by bylo pro danou situaci ideální. A potvrdilo by jasný nesouhlas většiny občanů s
restitucemi.
Podle návrhu zákona by mněly církve dostat asi polovinu někdejšího majetku v hodnotě zhruba 75 miliard,
který je v držení státu. A za ostatní majetek získají náhradu 59 miliard korun během 30 let. Z toho
Římskokatolická církev je na tom nejlépe, dostane 47,2 miliardy Kč.
Já osobně považuji církevní restituce za tunel a dovolím si je srovnávat s nechvalně známou privatizací. Na
tuto transakci mezi církvemi doplatí bohužel zase slušní a pracující lidé.
Zvláště dnes mi přijde jako úplně absurdní tuto věc řešit, když zde máme finanční krizi. Vláda šetří na
obyčejných lidech jako např. asociální ministr zdravotnictví Heger, který zná jenom škrty, ministr financí
Kalousek zase zná pouze větu: Státní pokladna je prázdná atd. Ale lukrativní řešení
žádné nemá.
Tak si jako obyčejný člověk položím otázku: Kde ty peníze jsou? Bohužel je
na to jednoduchá odpověď. Peníze mizí v kapsách politiků na odměnách a na
zvýšených platech, a teď veškeré peníze ještě potečou do restitucí.
A za zmínku stojí také vysvětlení, kde církve k majetkům přišly? Církve
měly odjakživa své poddané a dá se říct také otroky, kteří denně pracovali na
církevním více než na svém a obyčejní věřící lidé neměli z takové práce nic.
Dostali mnohdy naprosto mizernou mzdu, a to byli rádi, že vůbec něco dostali. A to ještě přispívali zpátky při
bohoslužbách, protože dříve zvoneček v kostele nebyl dobrovolný, ale bylo jasně stanoveno, kolik jedna mše
stojí.
Proč premiér tak kvapil a nevyčkal na zprávu ústavního soudu? Vláda má totiž strach, s čím ústavní soud
přijde... Ptám se proto občanů, jak dlouho si ještě nechají líbit takové kroky, které vedou právě proti nim, je to
sebedestruktivní krok vlády a celého státu!
Na demisi vlády nevěřím, proto doufám, že občané, kteří nesouhlasí s církevními restitucemi, si dobře
zapamatují pátek 22. února 2013 a příští rok v parlamentních volbách vystaví vládě účet. A bude sestavena
taková vláda, jejíž základní prioritou bude zachování důstojného života všech vrstev občanů.
HaNo, Mladýma očima, Václav LYSÁK
Inaugurační šleh Filipa Zachariáše
Už v průběhu prezidentského proslovu účastnici inaugurace zatleskali Miloši Zemanovi.
Reagovali tak na jeho slova o novinářích, kteří manipulují veřejným míněním. Jsem
opravdu potěšen, že tato slova nový prezident pronesl. Už záhy při rozhovoru ČT s
předsedou KSČM se totiž ukázala oprávněnost tohoto tvrzení.
Moderátor Železný byl učebnicovou ukázkou člověka, o kterém Zeman mluvil.
Neodpustil si poznámku o neústavnosti socialismu. Prvně bych chtěl připomenout
definici socialismu v dokumentech KSČM jako „demokratické společnosti
svobodných, rovnoprávných občanů, společnosti politicky a hospodářsky pluralitní,
postavené na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivé, pečující o zachování a
zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životni úroveň a prosazující bezpečnost a mír“.
Už vůbec nepochybuju o tom, že pokud by bylo na práci či dokumentech KSČM shledáno něco
protiústavního, okamžitě by vláda podala návrh na zákaz činnosti této demokraticky zvolené strany. Snah o
tento krok už bylo několik, ale právníci ani politologové neshledali důvody, proč by KSČM měla být zakázána.
Moderátor Železný je zajisté vynikajícím odborníkem na teorii státu, a tak pokud má důkazy o tom, že
KSČM porušuje zákony této země, nechť učiní právní kroky. Je to jeho občanská povinnost!
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kousíček pravdivé historie je tak vzácná věc, že si jí musíme velice vážit.

Thomas Jefferson
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Vládní koalice ničí českou ekonomiku
Rozhovor Haló novin s Martinem Fassmannem,
vedoucím oddělení makroekonomických analýz a prognóz ČMKOS
Ministr financí Miroslav Kalousek prezentoval výsledky státního rozpočtu za minulý rok v pozitivním a
optimistickém duchu. Jaký je váš názor?
Když jsme s kolegy udělali rozbor, jak to vypadá se státním rozpočtem a s jeho působením na českou ekonomiku,
tak jsme, přiznám se, neměli mnoho práce. Udělalo to za nás ministerstvo financí. Ve své zprávě o plnění státního
rozpočtu za rok 2012 uvedli všechna čísla. Ten materiál visí na webu ministerstva financí a ve skutečnosti to je
obžalovací spis hospodářské politiky této vlády.
Jak nám tedy dopadl státní rozpočet? V prvé řadě ministr financí nebyl opět, tak jako v předchozích letech, schopen
naplnit příjmy státního rozpočtu, které si sám naplánoval. Musíme přiznat, že to bylo poněkud lepší než v roce 2011, kdy
vybral o 72 miliard méně. Vloni to bylo „jen“ o 43 miliard méně.
Jakou roli v tom hraje zvýšení DPH?
Daň z přidané hodnoty si zasluhuje zvláštní pozornost. DPH je vlajkovou lodí reforem této koalice. Jistě si
vzpomínáte, že zvýšení snížené sazby z 10 na 14 % bylo zdůvodňováno tím, že se má vytvořit jakási rezerva na
důchodovou reformu. Pan premiér Nečas vystupoval se slovy, že se to uloží na zvláštní účet, že se tyto příjmy neprojedí.
Skutečně se tyto příjmy neprojedí, protože žádné nejsou. Proti plánu, kdy zvýšení o 4 % mělo do státního rozpočtu přinést
23 mld., se ukázalo, že přineslo jen jednu miliardu. To je totální výpadek, co se naplánovalo, se vůbec nenaplnilo.
Takže, co pro nás znamená zvýšení DPH? Jaké má důsledky? Zvýšení snížené sazby DPH na začátku minulého roku
o 4 % vyvolalo inflaci, která dosáhla 3,3 %. Nejvyšší za poslední léta, i když pánové analytici z NERV prohlašovali, že se
to v cenách téměř neprojeví.
A výsledek?
Tento extrémní nárůst inflace znamenal pokles reálných mezd a platů o téměř 2 %. Z celého konglomerátu vládních
opatření vyšlo, že veřejné rozpočty tím nezískaly ani korunu. Takový je výsledek vládní politiky.
Nepřekvapuje, že ministr financí tyto věci příliš nezdůrazňuje. Zdůrazňuje jiné věci, ale je zajímavé, že vládu nezajímá,
proč on nevybírá, co má.
Je samozřejmě jednodušší zvolit taktiku, že když se nevyberou příjmy, tak se začnou škrtat výdaje. Nikdo vloni
nehonil ministra financí na zvýšení příjmové strany, tak se začalo škrtat. První škrtací balíček byl už v březnu, v rozsahu
23 mld., ale, pak potichu v průběhu roku se tento balíček vyškrtal ještě jednou. Takže mezi naplánovanými a skutečnými
výdaji rozpočtu byl rozdíl 47 mld. korun. Toto je některými sdělovacími prostředky vydáváno za obrovský úspěch. Je
ovšem potřeba vědět, že tyto škrty nejsou zadarmo a jsou někde vidět. O těch 47 mld. se snížila poptávka. Nejenom o ně.
Přitom rozpočet na rok 2012 byl už sám o sobě restriktivní...
Ano. Měl snížit deficit roku 2011 - 142 mld. na 105 mld. v roce 2012. Už to znamenalo snížení poptávky o 37 mld.
K těm musíme připočítat 47 mld. balíčkových opatření v minulém roce a jsme na 84 mld. snížené poptávky. Ta
reprezentuje pokles hrubého domácího produktu (HDP) o více než 2 %.
Podtrženo a sečteno, krize, v níž se nacházíme, kdy HDP za rok 2012 poklesl minimálně o 1,5 %, je způsobena
restriktivní politikou této vlády a nikoho jiného. Důsledky se projevují v růstu nezaměstnanosti, která se nebezpečně blíží
10 %, a v poklesu reálných mezd a vůbec životní úrovně obyvatelstva. To bohužel bude pokračovat. A projevuje se to i v
růstu skrytého deficitu různých resortů.
Jestliže analytici našeho největšího obchodního partnera, Německa, hodnotí rok 2013 nadějně, Německo se
pravděpodobně vyhne ekonomickému poklesu, mohu zodpovědně říci, že České republiky se to v žádném případě týkat
nebude. Trendy, nastartované v letech 2012 a 2011, pokud se v nich bude pokračovat, a ono se pokračovat bude,
znamenají, že se ekonomika bude dále propadat. Budou se propadat reálné příjmy obyvatelstva, ať už pracovní nebo
sociální. Speciálně u důchodců, kde se redukuje valorizační schéma.
Vláda prý chystá prorůstová opatření...
Voláme po nich už dlouho. Vláda se nakonec po různých roztržkách dohodla se zaměstnavateli a sepsali nějakých 80
bodů ekonomického růstu. Ale ve skutečnosti ta opatření nemají s ekonomickým růstem mnoho společného. Navíc jsou
vedena představou, že se do něčeho kopne, něco se někde utáhne a sám od sebe se narodí ekonomický růst.
Vycházejí z toho, že se udělají opatření, ale nedá se na ně ani koruna. Tak to nechodí ani v životě, ani v ekonomice.
Jestliže nic neinvestujete, tak vám to nic neporodí. Nula od nuly pojde, jak se hezky česky říká. Takže ta snaha, která ze
strany podnikatelů byla vedena dobrými úmysly a ze strany vlády spíše aby zastřela negativní dopady její politiky na
ekonomický růst, a tvářila se, že přece ona taky něco vytváří, je předem odsouzena k neúspěchu. ČMKOS svůj názor
vyjádřila ve Vizi ČMKOS, kterou vláda odmítla.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu.

Albert Einstein
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Ale problém není v tom, že se budeme přetahovat o nějaká opatření. Problém je, že ekonomika nepočká. Nepočká,
až se někdo vzbudí. Nepočkala ani v roce 2008, 2009, kdy začínala krize a na poslední chvíli se hledala tzv. prorůstová
opatření, když se předtím říkalo, že žádná krize není. Nepočká ani teď.
Podaří se nastartovat hospodářství alespoň letos?
Od této vlády žádná prorůstová opatření nemůžeme čekat. Čekat od ní můžeme jen restrikci a zatlačování
ekonomiky dále do poklesu. Když vláda v ekonomické depresi dělá restrikci, je to jen přilévání oleje do ohně. A to, co
signalizuje státní rozpočet, je výsledkem. Neplní příjmy, neplní výdaje, ničí ekonomiku a i rozpočty krajů a obcí.
Ta slavná DPH ve skutečnosti způsobila, že rozpočty krajů mají o 5 mld. méně na straně příjmů, přičemž
samozřejmě musely v jimi řízených organizacích, jako jsou nemocnice, školy, kulturní zařízení, domovy důchodců, platit
vyšší DPH. Tyto organizace jsou konečným spotřebitelem, takže mají mnohem vyšší výdaje a o 5 mld. nižší příjmy.
Pan Kalousek se chlubil, že oproti roku 2011 vybral asi o 7,5 mld. více, když zvednul sazbu o 4 %. Ve skutečnosti je
to na úkor místních rozpočtů. Je to jen pumpování z jedné kapsy do druhé. Z hlediska veřejných rozpočtů jako celku, tzn.
nejen státního rozpočtu, ale i rozpočtů krajů, zdravotního pojištění, rozpočtů jednotlivých fondů atd. má zvýšení DPH
bohužel negativní ekonomické dopady. Lze to jasně spočítat.
Copak to páni ministři nevidí?
Současná vláda – jak už bylo mnohokrát řečeno – nemá hospodářskou politiku odpovídající současnému stavu
ekonomiky a zjevně si ho ani není vědoma. Vládní politici sice mohou obyvatelstvu vysvětlovat, že se mu daří nejlépe v
dosavadní historii, ale už nemají dostatek frází, aby mu dokázali vysvětlit, proč současně roste nezaměstnanost, zcela
nezpochybnitelně roste chudoba a sociální vyloučení části populace, proč narůstá řádění exekutorů, počet dražeb majetku
a počet těch, kteří ztrácejí střechu nad hlavou…
Proč „prosperující“ ekonomika zaznamenává soustavný pokles jak průmyslové, tak stavební výroby atd.
HaNo - Jiří NUSSBERGER

Zastav se na chvíli a čti!
Když jsem včera vystupoval z vlaku, přede mnou šla pomalým tempem stará žena. Pospíchal jsem a nevěděl, jak ji
předběhnout. Nepříčetně mě vytáčela. Vtom jsem se zarazil a říkám si, kam vlastně pospíchám? Ozvaly se ve mně
výčitky svědomí, že jsem se v duchu zlobil na ženu, která měla dost času a navíc za svoji pomalost nemohla. Celý život
pracovala a možná si i hodně vytrpěla. A možná i všechno trpělivě nesla. A já jsem takový netrpělivý a malicherný. A
to všechno jen proto, abych byl o 10 minut dřív doma. Ty minuty i tak promrhám na internetu nebo u televize.
Alibisticky to shodím na dobu, ve které žijeme. Všichni jsme hrozně uspěchaní. A večer zjistíme, že jsme toho zase
moc nestihli. Frustrovaní zalehneme a usneme spánkem spravedlivých. Přes SMS si vyznáváme lásku, přes chat
komunikujeme a do očí si nemáme co říct. Trápí nás účty, kariéra.
Ve schránkách se nám hromadí maily, protože nemáme čas odepsat. Na polici se nám hromadí knihy, neboť
nemáme čas číst, nevíme, jak voní příroda, protože nemáme čas k ní přivonět!
Do kdy to ale vydržíme?
Čím víc toho chceme stihnout, tím méně toho stihneme. Věnujeme velmi času věcem, které si to nezaslouží.
Neumíme se zastavit a uvědomit si hodnotu věcí.
Nafotíme spoustu fotografií, ale už si je ani neprohlídneme = vypálíme je na CD a tím to končí. Počítače máme
plné hudby, na kterou nemáme čas, máme množství televizních kanálů, které ani nestačíme všechny sledovat. Místo
zábavy stres!
Stále kontrolujeme mobil, jestli nám někdo nevolal, přestáváme si vážit krásných věcí, kvůli kterým se vyplatí žít.
Můj děda má 87 roků. V životě - nebyl v zahraničí,
- nemá mobil,
- poslouchá jednu stanici na svém starém rádiu.
- A přitom si myslí, jaký krásný život prožil.
- S úsměvem vzpomíná, těší se z pěkného dne, z vůně dřeva, ze svých vnoučat.
- Žil těžký život, ale váží si ho!
To my dnes neznáme. A tak máme infarkty, rakovinu, deprese. A možná by stačilo jen zpomalit! Tvrzení, že se
to nedá, neobstojí. Zamysleme se, kolik času věnujeme nepodstatným věcem.
Zkusme vypnout mobily a počítače a porozprávět si.
Snad jsem si uvědomil svůj rychlý život včas, abych zpomalil. Kamarád má chalupu v malé osadě obklopené
horami, není tam signál, žádná televize, obchod otevřený jen v úterý a ve čtvrtek a jedna hospoda 5x5m.
Asi tam zaběhnu, abych zpomalil a nezlobil se na staré lidi, kteří si váží zbytku života a zbytečně nespěchají za
smrtí, tak jako mnozí z nás!
přišlo emailem…..
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Čas, který uplynul je náš, a nic není na bezpečnějším místě než to, co bylo.
Lucius Annaeus Seneca
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Jak připravit auto na jaro?
Zima je (snad už definitivně za námi, což pro motoristy znamená dobrou zprávu, protože se jim
bude po našich silnicích a dálnicích jezdit mnohem pohodlněji, ale začátek jara pro ně znamená jen
příval dalších povinností.
Na co především by se nemělo zapomenout při péči o „plechového miláčka“?
Čistota
Které auto by se po zimě lesklo jako při předváděčce světové
premiéry na autosalonu? Většina z nich si od listopadu do února
užila špíny a nečistot dosyta. V tom případě je rada naprosto
jasná: jako první auto očistěte.
Ideální je nejprve použít hadici a největší špínu smýt. A
teprve pak jít do myčky. Kombinace kartáčů s nečistotami by
mohla být krizová pro lak a poškrábat ho. No, a když už je řeč o
umývání vozu, neměli bychom zapomínat ani na vymytí soli a
nánosů špíny z podvozku!
Interiér
Asi stěží to po zimě vypadá i uvnitř auta jako
v pětihvězdičkovém hotelu. Bláto, štěrk, písek, prach, zbytky soli,
poničené koberečky - to vše není pohled pro estéty. Můžete vzít
vysavač, kýbl s vodou, pár mycích prostředků a změnit se
v uklízečky.
Pokud chcete interiér vyčistit dokonale, pak na tom strávíte
minimálně půl dne. Ale když svěříte úklid interiéru do specializovaného servisu, udělají to jednak lépe (protože
mají zkušenosti) a jednak vás to nebude stát majlant.
Počítejte s částkou od 500 Kč do 1500 Kč v závislosti na požadavcích i znečištění. Ale zato ušetříte čas a
zmíněné peníze budete moci vydělat, nebo si užít rodiny, na kterou vám v pracovním zápřahu dnešní nelehké
doby nezbývá dostatek času.
Stěrače
Málo platné, na stírátkách zanechá zima nepříjemné stopy. Zvláště při dešti nebo jízdě proti sluníčku pak
s příchodem jara zřetelně uvidíte, že stěrače nepracují tak, jak jste byli zvyklí. Není divu, běžná životnost
gumových lišt stěračů je přibližně půl roku.
A když se k tomu připočte námraza na skle nebo sůl ze silnice, stárnutí (resp. opotřebení materiálu)
probíhá jednou tak rychle. Proto neváhejte a vyměňte stírátka. Můžou vám to udělat na počkání v servisu, ale
když si celé stěrače nebo jen gumové lišty koupíte v supermarketu a vyměníte svépomocí, ušetříte docela
slušný balík.
Brzdy
A jsme u alfy a omegy bezpečné jízdy. Kontrola stavu brzdového obložení je doslova a do písmene
povinností každého řidiče. Ve vlastním zájmu - i v zájmu všech účastníků silničního provozu. Sníh a mráz jsou
bytostnými nepřáteli brzdového systému včetně ABS.
Po zimě je proto zapotřebí zkontrolovat řadu věcí, především tloušťku brzdového obložení, těsnost
brzdového vedení a opotřebování celého brzdového systému. Většinu těchto úkonů doporučujeme svěřit
odborníkům při servisní prohlídce. Těžko by něco podobného zvládl laik, a ani by to s ohledem na životně
důležitou funkci brzd nebylo záhodno, což jistě uznáte…
Pneumatiky
Odborníci i výrobci nejčastěji uvádějí, že zimní pneumatiky bychom neměli
sundávat dříve, než teploty vystoupají trvale nad 7 °C. Teprve pak se zhorší jejich jízdní
vlastnosti a nežádoucím způsobem stoupne i spotřeba vozu. Nehledě na to, že „zimáky“
jsou vyrobeny z měkčích směsí a při vyšších teplotách pak dochází k jejich rychlejšímu
opotřebení.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rady jsou jako obnošené šaty - nemáme je rádi, ani když nám padnou.

Thornton Wilder
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„Detaily“
Slovo „detaily“ je v uvozovkách schválně.
Na první pohled se totiž při přípravě vozu na
sezonu jedná o pouhé detaily, ve skutečnosti
jsou to ale důležité části, které tvoří jeden
fungující celek.
Do něj spadá například promazání
dveřních pantů, aby neskřípaly, dezinfekce a
propláchnutí klimatizace, kontrola světlometů,
motorového prostoru, chladicí soustavy,
akumulátoru či tlumičů. Nezapomeňte
zkontrolovat rovněž stav oleje či kapaliny ve vstřikovačích. Je toho hodně, ale s naším návodem to jistě bez
problémů zvládnete…
Rok 2013: doba změn pro řidiče?
Patříte mezi ty, kteří své auto „vyvenčí“ až tehdy, když paní Zima definitivně odejde z českých končin a
vládu převezme jaro? Pak vězte, že již téměř dva měsíce platí na našich silnicích některé dílčí změny, které je
třeba mít na paměti, kdykoli se vydáte do ulic a silnic. Kromě konce výmluv na tzv. osobu blízkou, jde o
změnu, po níž se nejvíce volalo, alespoň tedy ze strany policie. Když se podíváme do zákonné normy, zjistíme,
že „osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec a manžel, partner;
jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen tehdy, kdyby
újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako
újmu vlastní.“
A právě zde byl zakopaný pes. Pokud jste až do 18. ledna
2013 spáchali přestupek, při němž vás nezastavila policejní
hlídka, mohli jste prostě a jednoduše odmítnout podat vysvětleni
s odkazem na osobu blízkou. A to i v naprosto transparentním
případě, kdy z radarové fotografie bylo zcela zřejmé, kdo
konkrétní přestupek spáchal. Stačilo, aby provozovatel daného
vozidla odmítnul podat vysvětlení, a viník se vyhnul připsání
bodů i pokutě.
Hojně využívaná výmluva
Je jen málo lakových, kteří možnost výše uvedené výmluvy
nikdy nevyužili. Vše do času. Devatenáctý leden přinesl zavedení tzv. absolutní odpovědnosti provozovatele
vozidla. Je jedno, kdo řídil a kdo spáchal přestupek, ale důležité je, kdo vozidlo vlastní. Ten ať si to pak
nakrásně vyřídí s chybujícím řidičem, jemuž bylo vozidlo (údajně) zapůjčeno.
V praxi to vypadá takto: provozovatel vozidla dle novely zákona musí zaplatil l0 tisíc korun, pokud
neuvede, kdo za volantem seděl. Kritici však uvádějí, že v takovém případě se stačí vymluvit na cizince,
třebaže fiktivního, který měl vozidlo půjčené, a Český úřad ho bude muset předvolat. Něco takového je
prakticky nemožné, ale nehodláme tuto možnost dopodrobna rozebírat, abychom - navzdory
vědomí o děravé novele - nenaváděli kohokoli k podvodům. Od toho Haló rady určitě
nejsou.
Další novinky
A tak pojďme k faktům. Další novinkou roku 2013 je například umožnění držitelům
řidičského oprávnění skupiny B (osobní automobily) řídit motocykly do 125 ccm s
automatickou převodovkou.
Novela dále zvyšuje až na výjimky věk pro řízení silných motocyklů na 24 let A zamezit má také tomu,
aby občané v Evropské unii měli více řidičských průkazů.
Ha No, Petr ŠPIČKA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lež je velmi smutná náhražka za pravdu, je však jediná, kterou se dodnes podařilo najít.
Elbert Hubbard



INFORMACE Z MS KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA
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Další informace najdete na webových stránkách Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje: www.kr-moravskoslezsky.cz
________________________________________________________________________________________________________________________

3. zasedání zastupitelstva kraje – Krajský úřad Ostrava
Ve čtvrtek 21. března 2013 se uskutečnilo 3. zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje, které mělo na
programu 102. bodů k projednání.
Z nejdůležitějších bodů programu vybírám:
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Rozhodlo poskytnout peněžitý dar ve výši 1.000.000 Kč společnosti three brothers, spol. s.r.o., se sídlem Hlubočepská 35/4, 152 00 Praha 5, IČ 43003206, účelově určený na výrobu a uvedení historického
filmu a čtyřdílného seriálu s prvky dokumentu a dramatu na téma příchodu věrozvěstů Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu
Rozhodlo poskytnout neinvestiční účelovou dotaci občanskému sdružení JAGELLO 2000, se sídlem
Výstavní 8, Ostrava, IČ 70640866, na výdaje související se zabezpečením akce „Dny NATO v Ostravě
& Dny Vzdušných sil Armády ČR 2013“ ve výši 600 tis. Kč
Rozhodlo poskytnout účelovou dotaci společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, na realizaci
vybraných záměrů v integrované dopravě na Informační tabla s on-line informacemi o odjezdech spojů
v přestupních uzlech, v celkové výši 1.300.000,-- Kč,
Rozhodlo poskytnout účelovou dotaci společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, na realizaci
vybraných záměrů v integrované dopravě na Propagaci veřejné dopravy a ODISbus, v celkové výši
1.100.000,-- Kč
Rozhodlo poskytnout účelovou neinvestiční dotaci ve výši 415 tis. Kč a investiční dotaci ve výši
85 tis. Kč z rozpočtu kraje Zoologické zahradě Ostrava, příspěvkové organizaci, IČ 00373249, na realizaci projektu „Stálá expozice v Zoo Ostrava k problematice ochrany ovzduší a klimatických změn“
Rozhodlo poskytnout účelovou neinvestiční dotaci ve výši 900 tis. Kč a investiční dotaci ve výši
1.800 tis. Kč z rozpočtu kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČ 61989100, na
realizaci projektu „Projekt identifikace energetických úspor v Nemocnici s poliklinikou Karviná – Ráj “
Rozhodlo poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
na rok 2013 profesionálním divadlům a profesionálnímu symfonickému orchestru v Moravskoslezském
kraji na spolufinancování provozních nákladů
Rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Hrad Sovinec – zpřístupnění barokního opevnění
a podzemní chodby“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko
2007 – 2013, Prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, Oblast podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu,
Dílčí oblast podpory 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury a atraktivit cestovního ruchu ve výši 10.000.000,-- Kč
Rozhodlo o sloučení organizací Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková
organizace, IČ 62331540, a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, IČ 60337494,
s účinností od 1. 7. 2013
Rozhodlo o sloučení organizací Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace, IČ 00601331, a Střední
škola, Rýmařov, příspěvková organizace, IČ 00489875, s účinností od 1. 7. 2013
Rozhodlo o sloučení organizací Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace,
IČ 00601322, a Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace,
IČ 00601314, s účinností od 1. 7. 2013
Rozhodlo o sloučení organizací Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235 a Střední škola zemědělská, Český Těšín, příspěvková organizace,
IČ 68321082, s účinností od 1. 7. 2013

Bruntál – duben 2013
ing. Jitka Hanusová – zastupitel MS KZ


Přeji Vám krásné jarní dny , plné sluníčka a modré oblohy. JH

 CO  KDY  KDE 
Květen
Květen 2013
 28. dubna 2013
 30. dubna 2013
 01. května 2013









07. května 2013
07. května 2013
07. května 2013
08. května 2013
13. května 2013
13. května 2013
17. května 2013

neděle
úterý
středa

16,oo
15,oo
10,oo
13,oo
14,oo
16,oo památník
17,oo pohřebiště
16,oo pohřebiště

úterý
úterý
úterý
středa
pondělí
pondělí
pátek

13,oo
15,15

předmájová veselice – LKŽ + KSČM Vrbno p. P.
Rýmařov – náměstí – shromáždění občanů
SVÁTEK PRÁCE
SVČ Méďa Krnov
Hřiště TJ Slavoj Bruntál – slav. zahájení 13,30
Park – Město Albrechtice
Oslava výročí osvobození – Rýmařov
Oslava výročí osvobození – Horní Benešov
Oslava výročí osvobození – Bruntál
Státní svátek – Den vítězství
zasedání VV MS KV KSČM
8. zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM
zasedání VV ÚV KSČM – Praha

Červen
Červen 2013
 07. června 2013
 14. června 2013

pátek
pátek

09,oo

zasedání VV ÚV KSČM – Praha
Klub Z MS K za KSČM - Ostrava

 20. června 2013

čtvrtek

09,oo

Zasedání KZ MS K Ostrava

 22. června 2013

sobota






pondělí
úterý
středa
čtvrtek

15,oo
15,oo
16,oo
15,3o

Porada předs. ZO KSČM – budova OV KSČM
Porada předs. ZO KSČM – KD S. Heřminovy
Porada předs. ZO KSČM – Třemešná
Porada předs. ZO KSČM – bud. MěV Krnov

pátek

15,15

9. zasedání OV KSČM – budova OV KSČM

24. června 2013
25. června 2013
26. června 2013
27. června 2013

 28. června 2013





 14. – 27. července 2013

6. zasedání ÚV KSČM – Praha
















Letní dětský tábor – turist. základna Železná

                        

   ! Změny termínů po redakční uzávěrce vyhrazeny!   
                        

Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale krásní staří lidé jsou umělecká díla.
Johann Wolfgang Goethe
* * * Vydává OV KSČM v Bruntále - určeno členům KSČM a sympatizujícím spoluobčanům * * *
* * * Telefon a fax : 554 717 565; 720 493 013 * * * E-mailová adresa – ov.bruntal@kscm.cz * * *
********************* N E P R O D E J N É *********************

