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Usnesení
Mimořádné zasedání ÚV KSČM dne 20. října 2018 v Praze
Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:
I. Schvaluje
1.
1.
2.
3.

Rozdělení finančních prostředků za krajské volby, konané v roce 2016, po volbách do ZHMP v říjnu 2018.

II. Bere na vědomí
Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
Předběžné politické hodnocení výsledků voleb do obecních zastupitelstev, ZHMP a Senátu v roce 2018.

Stanovisko KV KSČM Moravskoslezského kraje.
III.

Uvolňuje

1.
2.

s. Václava Vébra z funkce člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Plzeň-sever.
s. Martina Klementa z funkce člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Žďár nad Sázavou.

1.
2.

Nového člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Plzeň-sever s. Richarda Pokorného.
Nového člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Žďár nad Sázavou s. Jaroslava Kolaříka.

IV.

Potvrzuje

V. Vyslovuje zásadní nesouhlas
1.

S činností tzv. Platformy Restart, která postupuje v přímém rozporu se stanovami KSČM a tím stranu poškozuje.

VI. Ukládá
1.

Využít závěry předběžného hodnocení voleb při přípravě obou konferencí a XI. sjezdu KSČM.
Zodpovídá: V. Filip, S. Grospič, P. Šimůnek, K. Konečná, V.
Ort
Termín: dle harmonogramu přípravy XI. sjezdu KSČM

2.

K vnitrostranické diskusi v KSČM využívat podle Stanov strany jen stranické orgány a organizace.
Zodpovídá: všichni členové a členky KSČM
Termín: ihned

3.

Při projednávání stavu členské základny aktualizovat dokument o práci s mladými členy a členkami strany a
přijmout konkrétní úkoly pro jednotlivé organizační jednotky strany.
Zodpovídá: P. Šimůnek
Termín: únor 2019

4.

O novém rozdělení finančních prostředků informovat všechny organizační jednotky KSČM.
Zodpovídá: P. Šimůnek
Termín: ihned

5.

Realizovat schválená opatření z ,,Rozdělení finančních prostředků za krajské volby, konané v roce 2016, po
volbách do ZHMP v říjnu 2018“.
Zodpovídá: V. Ort
Termín: ihned

VII.
1.

Doporučuje

PK KSČM předložit v PSP ČR legislativní návrhy 5 výrazných témat vhodných pro prezentaci politiky KSČM a
k prezentaci KSČM i využít jednání o státním rozpočtu.
Zodpovídá: P. Kováčik
Termín: leden 2019

2.

PK KSČM ve spolupráci s legislativní komisí zpracuje návrh na změnu volebního systému do Senátu Parlamentu
ČR.
Zodpovídá: P. Kováčik
Termín: březen 2019

VIII.

Stanovuje

termín 5. zasedání ÚV KSČM na 15. prosince 2018 s programem:

• Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
• Vyhodnocení diskuse ze 4. zasedání ÚV KSČM.
• Zprávu z jednání VV ÚV KSČM od 4. zasedání ÚV KSČM
a kontrola plnění usnesení 4. zasedání ÚV KSČM.
• Návrh rámcového plánu práce VV ÚV a ÚV KSČM na I.
pol. 2019.
• Návrh
POZ
celostranické
konference
k řešení
vnitrostranických otázek KSČM.

•
•
•
•

Hodnocení výsledků voleb do zastupitelstev obcí a Senátu.
Strategie KSČM k volbám do EP v roce 2019.
Návrh programu KSČM k volbám do EP v roce 2019.
Volba pořadí kandidátů KSČM pro volby do EP v roce
2019.
• Různé.
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Deset let od finanční krize
V září tohoto roku jsme si bez velké pompy připomínali desáté výročí celosvětové
hospodářské krize, která silně zasáhla primárně USA a některé státy EU. Jak už tomu u
takových výročí bývá, díváme se často příliš do minulosti a málo do budoucnosti. Zvěsti o
tom, že nová ekonomická krize se blíží, jsou totiž slyšet stále častěji a obávám se, že jsme
se z minulosti příliš nepoučili.
Občan České republiky si jistě vzpomene, jak bylo téma ekonomické krize v naší
zemi převráceno. TOP 09 neustále strašila Řeckem a rizikem dluhové krize, ale o tom, že
krize začala nenažraností amerických bankéřů, se moc nemluvilo.
Kalouskovo (ne)řešení
Naštěstí tu byl Kalousek, aby nás zachránil tím, že zaškrtil ekonomiku, a my teď můžeme nadále být tou
levnou evropskou továrnou a děvečkou pro všechny... Celkové zadlužení Čechů však letos stouplo na 2,14
bilionu a ceny nemovitostí vylétly vzhůru tak, že mladé rodiny s dětmi nemají šanci na vlastní bydlení. Ano,
krize nás sice moc nezasáhla, ale stále platíme za nesmyslnou politiku škrtů.
Problémem, který se v době krize jasně zjevil, často je, že bankovní byznys má tak vynikající podmínky,
že se stane přirozenou dominantou ekonomiky. Například britská premiérka Margaret Thatcherová, známá
nejen jako Železná lady, ale v průmyslových oblastech také pod přezdívkou Čarodějnice, uvolnila bankovnímu
sektoru ruce natolik, že se z něho brzy stal ten nejlepší zaměstnavatel, a tudíž odsával perspektivní zaměstnance
a investice z jiných odvětví. Ve Velké Británii zjistili, že jejich ekonomika kvůli nabobtnání finančního sektoru
přišla mezi lety 1995-2015 o ohromujících 4,5 bilionu liber (cca 133 bilionů korun). Finanční sektor v té době
vydělal cca 400 miliard liber, ale všichni víme, jak finančníci neradi platí daně, takže lze jen těžko
argumentovat, že z tohoto zisku měla užitek celá společnost.
Hodování na úkor občanů
Obecně platí, že pokud banky nikdo nekontroluje, pak se jim příjemně hoduje a účet potom často dopadne
na občany. V době krize to bylo stejné. Banky nezodpovědně hazardovaly a jenom v USA se pak do nich
muselo nasypat 787 miliard dolarů, aby zůstaly nad vodou. Socialismus pro bohaté a dluhy pro chudé - obojí
představovalo tvrdé probuzení.
Otázkou tedy je, jak z toho ven. Je jasné, že je zapotřebí komplexní opatření, ale v tuto chvíli bych chtěla
zmínit primárně jedno - podporu družstev. Je pravdou, že družstevnictví má u nás špatný zvuk, ale v období
ekonomické krize se družstva ukázala jako odolnější v porovnání s řadou konvenčních podniků.
Družstva jako lék
Navzdory krizi byla zřízena mnohá družstva v nových a inovativních odvětvích a v EU jsme mohli vidět
zakládání družstevních bank a družstev v oblasti průmyslu a služeb (zaměstnanecká a sociální družstva a
družstva tvořená malými a středními podniky).
Jsem přesvědčena, že je nutné provést zásadní politický posun směrem k politikám, jež vytvářejí udržitelný
hospodářský růst a plnou zaměstnanost a zaměřují se na boj s chudobou, sociálním vyloučením a příjmovou
nerovností ve všech členských státech a mezi nimi.
Domnívám se, že se s krizí projevila nutnost takové Evropy, v níž budou žít sobě rovní, která dosáhne
sociálního pokroku a míru a která musí být budována na souhlasu a účasti obyvatel a občanů a také na rovných
právech mezi členskými státy.
Ukončit úsporné politiky
Chtěla bych vyzvat k ukončení úsporných politik EU, a to mj. i zrušením rozpočtového paktu. Namísto
toho vyzývám k veřejnému investování do reálného hospodářství, které se zaměřuje na vytváření důstojných a
bezpečných pracovních míst, k provádění aktivních politik zaměřených na potírání nerovnosti a chudoby, a k
prosazování veřejné kontroly bankovního odvětví a jeho decentralizaci. Do centra politik EU se musí vrátit
občan a nikoliv hamižné banky!
Kateřina KONEČNÁ
(mezititulky redakce HaNo)
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80 let od Mnichovské zrady – další
diktát nedopustíme
Stanovisko KSČM
Před 80 lety z 29. na 30. září 1938 byla podepsána pro Československou republiku a její občany potupná
Mnichovská dohoda. Naše státnost byla rozbita za ponižujících podmínek nacistického Německa za souhlasu
našich dřívějších spojenců. A. Hitler, E. Daladier, B. Mussolini, N. Chamberlain ji podepsali, aniž k tomu
přizvali zástupce Československa a formou hrubého ultimáta ji předložili československé vládě, která ji byla
nucena projednat. Ministr zahraničí ČSR K. Krofta vyslancům Francie, Velké Británie a Itálie sdělil stanovisko
ČSR, že jménem prezidenta a své vlády prohlašuje, že se podrobujeme rozhodnutí, k němuž došlo v Mnichově
bez nás a proti nám.
Francie a Velká Británie chladnokrevně zradily Československou republiku, prý proto, aby zachránily mír
v Evropě. Jejich postoj k událostem celého roku 1938 byl plný falešných slibů a hrubého nátlaku. Vědomě
orientovaly fašistické Německo na Východ. Přehlížely nabídku Sovětského svazu. Zradu ČSR připravovala
tajná diplomacie uvedených mocností s Hitlerem. Cíleně rozbíjela spolu s pátou kolonou henleinovců náš stát
zevnitř. Toto „vnější řízení“ bylo neoddělitelnou součástí teroristické a psychologické války fašistického
Německa proti ČSR.
Mnichov znamenal odtržení českého pohraničí a následnou šestiletou okupaci Československé republiky,
která si vyžádala 360 tisíc mrtvých občanů a rozpoutání dosud největšího a nejkrvavějšího vojenského konfliktu
v lidských dějinách.
Bezprostředně před 30. zářím, po projevu A. Hitlera v Mnichově, se Freikorps pokusil ovládnout pohraničí
naší země. Ihned po přijetí Mnichovské dohody dostalo vyhánění Čechů a Židů z pohraničí další dramatický
rozměr. K nim se v útěku přidali i němečtí antifašisté, kteří se obávali represí. Po 1. říjnu 1938 se české
obyvatelstvo ocitlo v pozici národnostní menšiny, která neměla naprosto žádná národní práva. Byly zrušeny
všechny české politické strany a spolky, jejich majetek byl zabaven. Postižena byla i Komunistická strana
Československa, která vystupovala na obranu naší země nejrozhodněji ze všech politických sil. Češi byli
znevýhodňováni při získávání práce a po okupaci Čech a Moravy odcházeli do Protektorátu. Postupně byly
hospodářským tlakem likvidovány drobné české podniky, docházelo ke konfiskaci českého zemědělského
majetku. Do roku 1943 se ocitlo v německých rukou zhruba 75 tisíc hektarů půdy, kterou dříve vlastnili Češi.
Kromě toho byli Češi omezováni v nakládání se svým majetkem, nesměli ho dále prodávat do českých rukou
apod.
Nemůže být proto zapomenuto skutečné vyhnání desetitisíců českých občanů a jejich zoufalého útěku z
celého obsazovaného pohraničí uskutečněného na základě mnichovského diktátu. Doba fašistické okupace se
stala zkušebním kamenem morálních vlastností společnosti. Žel, někteří polistopadoví představitelé České
republiky však zaprodávají české národní zájmy. Díky jejich vládnutí na našem území volně působí Kancelář
sudetoněmeckého Landsmanšaftu a různé neonacistické organizace, propůjčují se k tomu některé neziskové
organizace. Nadbíhání a podpora revanšistickým cílům a aktivitám sudetoněmeckého Landsmanšaftu, které se
jim zevnitř našich vlád dostávalo, křísí a podněcují jejich troufalost v jejich neustálé snaze o anulování
Postupimských dohod, zvláště za zrušení denacifikačních dekretů prezidenta Beneše.
Dnes opět čelíme selhání mezinárodního společenství, nástupu fašismu a válečnického štvaní. Ve světě
vzrůstá geopolitické napětí mezi světovými velmocemi, opět se uplatňuje právo síly a rozpoutávají se válečné
požáry. V posledních desetiletích proběhlo brutální zničení řady států, došlo k řadě krutých válek. Řinčí se
zbraněmi na Ukrajině, v Sýrii, Gaze, Iráku, hrozí se Severní Koreji, Íránu, zavádějí a prohlubují se sankce proti
Rusku, které obkličují a izolují. A opět je to v zájmu nejreakčnějšího světového kapitálu, zejména pak ambicí
Spojených států amerických. V kontextu mezinárodního vývoje posledních let je nutné říci, že celosvětový mír,
jako základní předpoklad existence a budoucnosti nejen našeho státu a českého národa, ale i celého lidstva, je
opět ve vážném ohrožení.
Pro KSČM v současnosti není většího úkolu, než aktivně vystupovat proti přípravám nové války, bojovat
za zachování světového míru, spojit k tomu všechny síly a zabránit opakování válečných hrůz, bojovat proti
soudobým projevům fašismu a autoritářství. Stejně aktuální je boj za pravdivý a nezkreslující výklad našich
národních dějin a nenechat se zastrašit nebo umlčet při jejich obhajobě. Tragédie Československa v důsledku
německého diktátu z Mnichova 1938 vždy varovala a stále varuje.
ÚV KSČM
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Psychopati a organizovaní zločinci, co
vyvolávají válku...
Vrhají se na kořist jako smečka primitivů. Poslední dny očima Martina Kollera
ROZBOUŘENÝ SVĚT MARTINA KOLLERA Chaosem míříme k válce. Bezpečnostní analytik Martin Koller
začíná mít čím dál větší strach. V analýze pro ParlamentníListy.cz hovoří o rozvratu společnosti a „ukrajinském
scénáři“ pro celou Evropu.
Neustále se zhoršující bezpečnostní situace v Evropě a přilehlých regionech má jeden základní společný faktor,
a to chaos. Především se jedná o chaos z hlediska myšlení většiny občanů ovládaných médii. Důvodem chaosu je
nestabilita prakticky ve všech základních faktorech ovlivňujících život. Přitom se nelze zbavit dojmu, že chaos je
vytvářen dlouhodobě a cíleně. Koneckonců, už naše babičky či prababičky pamatující císaře pána říkaly, že v
chaosu a nepořádku se nejlépe krade a ve špinavé vodě nejlépe loví.
Dezorientace evropských mas vyvolaná chaosem je výhodná především pro ty, kteří je potřebují ovládat.
Občané by se bez dezorientace a rozvratu společnosti mohli spojit a začít prosazovat vlastní zájmy. Vzhledem k
tomu, že v demokracii rozhoduje počet hlasů, představuje sjednocený národ absolutní nebezpečí pro nepočetné
zájmové skupiny, které na něm parazitují. Můžeme mluvit o zaběhaném demokratickém systému typu rozděl a
panuj, nebo hře na hodného a zlého policajta, který nejlépe zvládala britská jak domácí, tak koloniální politika.
Typickými příklady jsou v poslední dekádě volby v Evropě, aktuálně především v Německu, kde hodného policajta
hrála Merkelová a zlého Schulz a ve Francii byl tím hodným Macron.
Možnosti jiných kandidátů, především vlasteneckých a neochotných sloužit cizím zájmům, byly v médiích a z
hlediska dosažitelných finančních prostředků maximálně omezeny. Volič, který podléhá ideologickému
mainstreamu typu produkce ČT, se zajímá spíše o to, která herečka či modelka se s kým válí a za kolik nebo kdo dal
kde gól. V politické situaci se neorientuje, zapomíná, co který politik prováděl před několika lety, a bezhlavě si
vybírá ze dvou možností, a to horší a nejhorší. Přitom hodný i zlý policajt mají společný cíl, dostat oběť do
kriminálu, a potajmu spolupracují.
Ale nedělejme si iluze. U nás se hraje stejná komedie a je zbytečné ji prožívat. Až na výjimky typu Svobodných
nebo SPD nás zavedené partaje, nebo partaje účelově nově sestavené z politiků zavedených partají, nebo z
neziskovkářů placených z USA a EU, táhnou, místy s pokryteckými revolučními hesly, do koncentráku zvaného EU.
Tam budou pouze dvě skupiny, a to velkomajitelé posluhující sobě a americkým zájmovým korporacím, které kdysi
kritizovali Trump a jejich otroci. Dokonce i část vedení KSČM podporuje naše členství v EU a má snahu
spolupracovat s hlavními oporami bruselských a berlínských zájmů, jako jsou Piráti a Zelení. Někteří komunisté
dokonce nestoudně lezou do zadku Hamáčkovu vedení ČSSD a jaksi pozapomínají, že to byla ČSSD, která svým
Bohumínským usnesením o zákazu spolupráce s KSČM a dlouhodobým paktováním s KDU-ČSL a TOP 09
znemožnila vytvoření efektivní levicové politiky zaměřené na ochranu zájmů značné části občanů, především
zaměstnanců a důchodců. Současná ČSSD se již posunula tak daleko doprava, že se dostala až někam za ODS, kde
především aspoň Václav Klaus mladší má vysoce realistické názory. Nelze se divit, jestliže socan Hamáček má
kamarády typu Albrightové, Pavla či Peheho. A to určitě nejsou všichni jeho kolegové z Aspen institutu. Mnozí naši
demokratičtí politici se naivně domnívají, že budou patřit mezi úzkou skupinu vyvolených. Přitom se už dnes
snaživě procvičují ve funkcích dozorců, tedy pouze otroků s klackem v ruce. A mohou si být jistí, že i na tyto pozice
bude velmi úzké výběrové řízení.
Pokud chce někdo vidět budoucnost Evropy, měl by se podívat na Ukrajinu a zeptat se, proč pět milionů
Ukrajinců, aktuálně možná i víc, emigrovalo. Dozvěděl by se, že Ukrajinu si rozebralo několik rodin a ty chtějí po
ostatních, aby pro ně zadarmo pracovali, a rozprodávají zemi. Vše maskují fašizací společnosti a protiruskou
válečnou propagandou. Tento stav kupodivu demokratické a lidsko-právní reprezentanty EU a NATO nijak
neznepokojuje a o to bojechtivěji řeší problém ruské „okupace“ Krymu, která zabránila rozšíření občanské války a
fašistické genocidy v souladu s prvním bodem slavných lidských práv. Stejně evropské demokraty a hrdiny z NATO
nezajímá, že tuto takzvanou okupaci potvrdilo v nezmanipulovaném referendu (což potvrdili i mezinárodní
pozorovatelé) 83 % obyvatel Krymu včetně naprosté většiny do té doby ukrajinských policistů a vojáků. Putin
neudělal na Krymu nic jiného než Masaryk v letech 1918–1919 na Slovensku.
Globální bezpečnostní chaos
Naprosto základním požadavkem každého duševně zdravého člověka je bezpečnost. Ta umožňuje tvorbu
perspektivních hodnot a zakládání rodin. Válku a agresi vyvolávají pouze organizovaní zločinci a psychopati.
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Základem bezpečnosti a pokroku jsou mír a řešení mezinárodních sporů bez vojenských konfliktů, což potvrzuje jak
charta OSN, tak Atlantická charta, kterou se ohánějí reprezentanti NATO. Vylučuje se i hrozba silou. Psané stanovy
a řečnění v médiích se však zcela liší od praxe. Reprezentanti USA snad už jinou „diplomacii“ než výhrůžky, sankce
a vojenské agrese, nejlépe skupinové, ani neznají. Historicky reprezentanti USA to pochopili jako svoje vítězství nad
SSSR na přelomu osmdesátých a devadesátých let jako vojenské a svět následně změnili do situace, kdy se
mezinárodní právo účelově překrucuje, přehlíží a zneužívá s pomocí lží, falše, licoměrnosti a především arogance
hospodářské a vojenské moci. Ministryně zahraničí USA Condoleeza Riceová uvedla, že je úkolem Ameriky změnit
svět. Výstavba demokratického státu je (podle ní) nyní naléhavou složkou našeho (amerického) národního zájmu.
Americký novinář Pluff to označil jako utopický intervencionalismus. Kdyby se jednalo o morální či ekonomický
internacionalismus a nezemřeli při něm miliony lidí po celém světě, možná by byl pozitivní. Jednoduše řečeno,
americké arogantní mesiášství je zahraniční vojenská agrese ve službách amerických zájmových skupin pod
pláštíkem pokryteckého mediálního povyku o demokracii a lidských právech. Takzvaný Západ pod vedením USA
zcela odhodil morálku a přestal respektovat OSN jako světovou bezpečnostní autoritu při rozvratu a kolonizaci
východní Evropy, Asie a Afriky.
Když koncem devadesátých let kapituloval Sovětský svaz a předal NATO jak sjednocené Německo, tak celou
východní část střední Evropy, domnívali se mnozí, že nastal čas míru a blahobytu. Jenže realita je zcela opačná. V
Asii, Africe i v Evropě došlo k výrazné bezpečnostní destabilizaci a přehlídce občanských válek. Mnohde mají
náboženský podtext, většinou ortodoxně islámský, saláfistický, takfíristický nebo wahhábistický. Do Evropy se valí
miliony muslimů a NATO se šikuje u hranic Ruska, místo aby bránilo hranice Evropy. Cíl je jasný. Okupace Ruska
by odsunula hospodářskou agónii USA o dvě generace. Za tu dobu by se podařilo zredukovat obyvatelstvo světa,
rasově přeměnit Evropu, a zredukovat tak její demokracií a vlastenectvím nasáklé obyvatelstvo a možná zajistit
dostatek energie.
Nepřehlédnutelnou součástí příprav k agresi proti Rusku je dlouhodobá matoucí válečná propaganda a hybridní
válka, jež má vytvořit souhlas evropského obyvatelstva s jadernou válkou. Typickým příkladem je propagandistické
tažení proti ruským či syrským chemickým zbraním. Nic nebylo prokázáno, a už došlo k vyhošťování ruských
diplomatů z řady zemí NATO a EU.
Bezpečnostní chaos začíná samozřejmě v ozbrojených složkách, především v armádě. Nemá smysl se
opakovaně zabývat rozvratem armády řízené civilními politickými diletanty a více než podivnými nákupy cizí
výzbroje, spojenými se snahou o likvidaci posledních zbytků obranného průmyslu.
Nepřehlédnutelnými figurkami na šachovnici cizích zájmů a válečné propagandy jsou někteří čeští generálové.
Bývalé komunistické nomenklaturní kádry Pavla a Šedivého, demokratické náčelníky generálního štábu, nemá
smysl připomínat. Jsou dokladem Stalinova názoru, že každý má svoji cenu. Nicméně zde máme novou hvězdu
americké válečné propagandy, která již není vázána předlistopadovou minulostí a morálními zábranami. Je to
výsadkářský generál Řehka, který velí bojovému uskupení NATO připravujícímu se k útoku na Rusko. Předvedl se
knihou o válečné propagandě, zaměřenou proti Rusku, přesně podle požadavků americké propagandy. Od dob, kdy
to byl výsadkářský plukovník, se transformoval na opravdového žoldáka, který postrádá odpovědnost za svoji zemi
a mír v Evropě a je schopen na rozkaz z Bruselu bez přemýšlení zabíjet kdekoli na světě. Stotisícová generálská
výplata a vidina kanceláře v Bruselu s ještě podstatně plnějším korytem dokáže ovlivnit morálně nepevné žoldáky.
Důstojný nástupce výsadkáře Pavla, který už je stále více pouhou směšnou a pohrdanou figurkou připomínající
politruky ve Švandrlíkových Černých baronech. Co by takovým nástupcům říkali parašutisté, kteří provedli atentát
na Heydricha a položili život za vlast, nikoli cizácké zájmy. Nicméně právě takoví generálové dostávají prostor v
médiích a přispívají k informačnímu chaosu a válečné propagandě.
V současnosti vyhlašují USA válečné tažení proti Sýrii a samozřejmě jako smečka divé zvěře či afrických
primitivů v partě s Británií, Francií a Itálií. Z agrese je třeba udělat mezinárodní záležitost, aby agresor nebyl tak
viditelný. Přitom opět nic nebylo prokázáno a jedná se pouze o reakci na nepodložené tvrzení pracovníků
takzvaných Bílých přileb, což je organizace, která opakovaně podporovala islámské teroristy a vyráběla lživé
informace. Vrací se doba útoku na Irák založeného na lživých informacích o iráckých jaderných a chemických
zbraních, které šířili politici USA a Velké Británie. Cílem je tentokrát Sýrie, ale hlavní útočníci stejní, USA a
Británie. Svět je na pokraji války mezi Ruskem, jehož jednotky působí v Sýrii na pozvání legální vlády, a USA,
které nemohou zvládnout situaci, kdy islámští teroristé byli v Sýrii poraženi, přestože dostávali z USA, EU, Turecka
a Saúdské Arábie maximální finanční i vojenskou podporu.
O Sýrii jde v této situaci daleko méně než o Rusko a Írán, potažmo Čínu. Především je třeba zahájit válku co
nejrychleji, dokud není Rusko dostatečně připraveno k obraně. Zájmům jak EU, tak USA napomohlo ekonomické
zabrání východní Evropy, které jim zajistilo přežití kolabujícího hospodářství na jednu generaci, tedy kolem 25 až
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30 let. Rozpínání amerického impéria včetně jeho kolonie EU se zastavilo na hranici Ukrajiny, Ruska, Íránu, Číny a
Severní Koreje. Stát postavený na imperiální expanzi a vojenské agresi se po zastavení rozpínání na další území
dostává do hospodářských problémů. Propad životní úrovně především americké střední třídy za posledních dvacet
let je nepřehlédnutelný. Ukrajinské vedení je sice ochotné se podělit o válku proti Rusku a rozprodávat svoji zemi,
ale nehodlá se dělit o svůj lup. Pokud se nepodaří donutit Rusko ke kapitulaci, bude se problém řešit válkou.
Kapitulace Ruska by byla v podstatě i prvním krokem k výraznému oslabení Číny jako posledního velkého
národního státu. Zde můžeme jen gratulovat Maďarům k výsledkům voleb, kde zvítězili vlastenci z Fideszu. Je to
vzor pro všechny země středovýchodní Evropy. V Budapešti to na rozdíl od Prahy nevypadá jako někde v
Johannesburgu, a proto se tam valí v rámci bílého útěku před islámským multikulturalismem Evropané z celé
západní a severní Evropy. Bez ohledu na historické spory jsou Maďaři našimi nejbližšími současnými spojenci z
hlediska zachování svobody a národa.
Chaos a mládežnická kontrarevoluce
Typickým příkladem negativního působení chaosu je současná česká i evropská mládež. Každý mladý člověk
má v sobě kus rebelantství a snahy měnit svět, co možno nejrychleji. Ale vždy v historii byla mládež na čele
progresivního vývoje proti starým pořádkům a útlaku. Můžeme si připomenout devatenácté století a národní
obrození, odpor proti první světové válce Germánů a Rakušáků a československé legie, protinacistický odboj doma i
v zahraničí, demonstrace a emigraci v období srpna 1968, mládežnické demonstrace v letech 1988 a 1989.
Především však byla mládež vlastenecká. V současnosti vidíme v praxi naprostý opak. Nemalá část především
středoškolských a část vysokoškolských studentů je doslova protinárodní a posluhuje svými názory těm, kteří naši
zemi a národ utlačují, vyžírají a doslova ohrožují na existenci rasovými, sexuálními a sociálními experimenty.
Kdybychom se vrátili v čase, tak by mnozí dnešní studenti pod vedením rektorů a ředitelů posluhovali Habsburkům,
hajlovali ve prospěch třetí říše a vítali v srpnu 1968 internacionální pomoc. Studenti stojí proti národu, proti vlasti,
proti míru v Evropě, což je historicky unikátní situace. Že se jedná o oběti mediální propagandy a placených
mládežnických vůdců z politických neziskovek ovládaných ze zahraničí, na věci nic nemění. Je to samozřejmě
zásluha mnohých ministrů školství, opravdu unikátně se předvedla poslední socialistická ministryně s inkluzí,
multikulturalismem a otevřením dveří škol politickým neziskovkám. V tom jí sekundují mnozí rektoři vysokých
škol a ředitelé středních škol, mnohdy dosazení do funkcí na základě politické příslušnosti. Studenti nepřemýšlejí,
což by je mělo naučit naše školství především, a papouškují argumentaci z mobilů, iPhonů či tabletů jako politruci z
černých baronů. Čest výjimkám, kterým se jednostranné nakomandované myšlení začalo hnusit a stejně jako my
kdysi již nechodí na nařízené schůze, demonstrace, prvomájové průvody a jiné stádní komedie.
V době protektorátu zde byla brutální propaganda, ale mládež bojovala za vlast, v šedesátých letech byla
propaganda spíš stupidní, nicméně rovněž masová, ale mládež byla opět vlastenecká, především od srpna 1968.
Můžeme bez nadsázky konstatovat, že boloňský systém školství, který byl v EU zaveden roku 1998 na základě
spolupráce Německa, Itálie, Francie a Velké Británie s cílem transformovat evropské školství do americké podoby,
přinesl ovoce. Když se k němu přidají inkluze a multikulturalismus, o výsledek je postaráno. Pro ilustraci stačí si
přečíst články Václava Klause mladšího či sociologa Petra Hampla. Nelze se divit, že výsledky evropského školství
se stále více propadají, zvláště ve velkých městech, především ve srovnání s asijskými zeměmi, zato se přibližují
africké úrovni. V současnosti se přidává ideologická válečnická propaganda zaměřená proti Rusku k získání rekrutů
pro válku za cizí zájmy. Z ideologického hlediska a potřeby multikulturalismu je to sice krásné, ale pro potřeby
úspěšného fungování konkurenceschopné společnosti doslova katastrofa.
Ekonomický chaos
Evropa se dlouhodobě potácí na okraji hospodářské krize s minimálním hospodářským růstem a přibližně 26
miliony oficiálních nezaměstnaných a rostoucím počtem pracujících se žebráckými platy. Velké státy jako Německo
navíc v podstatě vyžírají celé okolí. Kdyby nebylo servisních států, které Němce zásobují levnou elektřinou, na niž
doplácejí jejich občané, levnými surovinami a levnou prací, bylo by Německo dávno v krizi nejen hospodářské, ale
rovněž energetické a sociálně-politické. Takzvaný ekonomický tahoun EU, jak se Německo nazývá, v podstatě stojí
na dlouhodobé chudobě většiny občanů Polska, Česka, Slovenska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Rumunska,
Bulharska a Řecka. Už současný evropský takzvaný blahobyt je založený více na finančních manipulacích a
nekrytých měnách než produktivitě a exportu.
Pan bývalý guvernér Singer, který způsobil miliardové škody českému národu ve státní bance, nám vykládá
beze studu, že nejsme připraveni na blahobyt. Neměl by si plést situaci většiny občanů s vlastním přetékajícím
korytem a naditým kontem. Jeden guvernér rozprodal naše zlaté zásoby, druhý nakoupil miliardy ideologickou měnu
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euro bez pozitivního efektu a nikomu to nevadí. Když občan někde dluží pár tisíc, hrozí mu exekutor, ne-li kriminál.
A to jsme prý právní stát. Jak pro koho. Právo a spravedlnost evidentně nejsou totéž.
Hospodářský růst založený na růstu utrácení občanů je dobrý vtip. Naše země má větší poměr exportu na
výrobě (70 %) než Německo. Jenže značná část slavného exportu jsou suroviny, produkce zemědělské prvovýroby,
elektřina, zušlechťovací styk a montovny cizích aut, tedy produkce s velkou energetickou náročností a minimální
přidanou hodnotou, zdaněná navíc většinou v zahraničí u majitelů firem. Koloniální ekonomika závislého servisního
státu. Státní správa a služby, kde jsou nejvyšší platy a kde se nejvíc přidávalo, toho na export moc nepřihodí. Bez
exportu nebudeme mít ropu, plyn a především potraviny, protože jsme si plánovitě zničili zemědělství a rovněž řadu
průmyslových výrobků, protože spotřební průmysl jsme si rovněž zlikvidovali, aby mohl někdo bohatnout na
dovozech.
Takže údajný blahobyt může mít výrazně krizovou podobu, pokud se nezastře nějakými půjčkami a vydatnou
mediální propagandou. Přitom stát topící se v půjčkách a totálně závislý na energetických surovinách a dovozu
potravin s průměrnými platy více než třikrát nižšími a důchody pětkrát nižšími ve srovnání s Německem při
srovnatelných cenách a po téměř třiceti letech vývoje můžeme sotva označit za ekonomicky úspěšný a blahobytný,
natož perspektivní.
Bez ohledu na mediální propagandu krásných zítřků, kterou nás obšťastňovaly v posledním století generace
profesionálních politiků, je krize opět na obzoru, aspoň podle mnoha ekonomů. Ekonomika postavená na ideologii,
sankcích, ideologické měně a půjčkách je mimo realitu. Navíc dochází k systematické likvidaci střední třídy včetně
živnostníků a malopodnikatelů. Prvním krokem jsou taxikáři. Cílem je změnit tuto skupinu na zaměstnance
nadnárodních společností pod maximální kontrolou, protože mají výraznou hrdost a tendenci k nezávislému jednání
se schopností vlastní tvorby zisku.
Bohužel mnozí občánkové věří nebo sami sebe přesvědčují, že se mají vlastně skvěle, jestliže nevybírají
popelnice a nespí pod mostem, a především zavírají oči a uspávají si uši před realitou. Nezanedbatelná část národa
se smířila s trvalou pozicí občanů EU druhé, případně třetí kategorie, aniž za to cokoli dostala.
Stačilo pouze vytvořit chaotické a nepřehledné hospodářství, zlikvidovat průmysl a zemědělství s pohádkami o
ekonomice tažené službami a udržovat vysokou nezaměstnanost. Tím vytvořit atmosféru permanentního stresu,
strachu a v některých případech i rezignace na vlastní důstojnost, životní úroveň a budoucnost. Realitou od roku
1918 do roku 1990 byla možnost získávat celoživotní stabilní zaměstnání s možností plánování kariéry a založení
rodiny. V současnosti je něco takového pro většinu občanů EU a především východních kolonií pouze snem.
Realitou ponížení většiny obyvatel Evropy je stockholmský syndrom oběti milující svoje únosce či otroka radostně
si natahujícího okovy a pějícího ódu na radost.
Můj děda byl učitel, později řídící učitel, měl vlastní dům a babička se starala o rodinu a nemusela chodit
někam do práce. Byl to vážený občan a vlastenec s vlastními názory a farář proti němu kázal a posílal na něj
stížnosti. To bylo období konce Rakouska a meziválečná republika. Díky tehdejší i pozdější mateřské péči, nikoli
nějakého evropského rodiče číslo jedna vyrůstali z tehdejších dětí inteligentní, citliví, slušní a pracovití vlastenci a v
mnoha případech statečné osobnosti na rozdíl od mnohých současných hloupých, sobeckých, sprostých a
arogantních a stádních produktů evropského multikulturního a inkluzivního boloňského školství.
Porovnejte situaci dnešních učitelů jako kdysi typických reprezentantů inteligence a střední třídy s minulostí.
Většina absolventů pedagogických škol se pedagogikou vůbec neživí, protože platy jsou ubohé, společenská prestiž
nevalná a ochrana před sprostými a agresivními studenty minimální. A evropští politici se snaží sebrat děti matkám
již ve dvou letech a nastrkat je do jeslí, aby se mohly stát oběťmi ideologického ohlupování, islamizace a sexuálních
experimentů. Stačilo jen ožebračit evropskou rodinu natolik, že žena musí pracovat, aby si rodina udržela aspoň
slušnou životní úroveň a má možnost si vybrat mezi chudobou a péčí o dítě. Nelze se divit záplavě potratů a
chybějícím bílým dětem. Ničivý chaos je všudypřítomný.
Na závěr bych chtěl znovu upozornit všechny, kteří se snaží mne kontaktovat na sociálních sítích, že je
nepoužívám. I v době mojí volební kampaně je pro mne obsluhovali moji přátelé z Bloku proti islamizaci. Sociální
sítě byly vytvořeny s podporou CIA ke sledování a ovládání lidí na celém světě. Veškerá komunikace je
odposlouchávána a počínaje fotografiemi ze selfíček a všemožnými informacemi soukromého charakteru ukládána v
archivech CIA a NSA pro použití v budoucnu. Už v polovině devadesátých let kontrolovaly USA veškerou
telefonickou komunikaci v Evropě, což mohou zneužívat jak z hlediska bezpečnosti a vydírání, tak svých
ekonomických zájmů.
Otázkám chaosu se budu věnovat i někdy příště.
Martin Koller
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J.Ježek/J.Werich: Ten umí to a ten zas tohle
(písnička z filmu Císařův pekař, 1951)

J.Humhej: Realita společnosti, kde zvítězila
„Pravda a láska nad lží a nenávistí“ (2015)

Slavní mudrci, vzácní chemici,
Slovutní mistři, páni magistři,
Astrologové geometři, agronomové, psychiatři,
Páni docenti geologie, psychologie, teologie,
nemocí zhoubných, nemocí zjevných, nemocí
latentních,
vynálezcové věcí patentních,
magnificence – zkrátka inteligence.

Hradní mudrci, mocní balíci,
Pseudomidtři, keců ministři,
Zlatokopové, sólokapři, prognostikové, jedenzatři
z Plzně docenti právologie, pornografie,
kleptománie
nemocí tajných, nemocí vepřů, nemocí výnosných
ekonomové počtů podvodných,
restituenti, zkrátka vy prominenti.

Tady je tesař, klempíř, zedník
a ten co otesává kameny je kameník
a tady služka, oráč, kamnář –
ten když se umeje, je k nepoznání kominík,
ten dláždí ulice, ten kove podkovy,
ta krmí slepice, ta peče cukroví ten umí to a ta zas tohle
a všichni dohromady udělají moc.

Tady je kapsář, šejdíř, feťák
co tuneluje fabriky je sprostý podvodník,
a tady děvka, pasák, kasař
a lidi oblbuje vyčůraný politik –
ten vraždí komplice, ten kope jim rovy,
ta krade slepice, ten loupí v podkroví –
ten umí to a ta zas tohle
a všichni dohromady nakradou si moc.

A tu je platnéř, kočí, havíř
„Já sfárám dolů do dolu a doluju rudu“,
a tady rybář, kejklíř, dudák:
„Já vám rád každou písničku na dudy zadudu“
„já louhuju kůže“, „já z nich šiju boty“
„já pěstuju růže“, „já látám kalhoty“
ten umí to a ta zas tohle
a všichni dohromady uděláme moc.
My všichni budem na tom lépe,
když dáte rady nám a my vám dáme své rady,
když všichni všechno všechněm dáme,
tak budou všichni lidé mít všechno dohromady,
i širší ulice a tvrdší podkovy,
kuřata, slepice, pečivo, cukroví –
když ten dá to a ta zas tohle
tak všichni dohromady budeme mít dost.
Továrny na kůže, peníze na boty,
a do vlasů růže a nový kalhoty
a olej na stroje a stroje na práci
a práci bez boje, po práci legraci
a slunce dost a dost pro staré, pro děti
a děti pro radost a radost pro děti A budem společně svět a mír milovat
a budem společně pro ten svět pracovat když všichni všechno všechněm dáme,
tak budem všichni všechno mít dohromady.
----------------------------------------------------------------Přišlo nám emailem – nechť si každý čtenář
udělá svůj názor na toto srovnání

A tu je bankéř, kníže, pytlák:
„Já střílím vysokou do nóbl pajzlu akorát“
a tady soudce, polda, děkan:
„Já vám za pěkný peníze napíšu doktorát“
„já stáhnu vás z kůže“, „já lepím komloty“
„já šlapu na růže“, „já plodím bankroty“
a všichni nahrabou si dohromady moc.
My všichni budem na tom lépe,
když vezmem karabáč a vyjdem čile do ulic,
když všichni všechno všechněm dáme,
z pelechů vyženeme hráče,
co hrajou o prachy a lžou nám stále z plných plic,
jinak si zvykneme na nižší důchody,
placení doktorům a jiné výhody když krade ten a krade tahle
tak z naší republiky nezbude nám nic.
Továrny bez lidí a lidi bez práce,
pod mosty somráci, zlodějský nadace,
a pivo za třicet a stovky v lékárně
odpadky z Německa v prázdné drůbežárně
bez tepla činžáky, Ví-Aj-Pí v bulváru,
extáze pro žáky, žoldáky v požáru,
a budou společně naši zem plundrovat,
na svoji ochranu rakety budovat
když včas proti nim nevyjdeme
tak opravdu už nebudem mít vůbec nic
ten umí to a ta zas tohle
-----------------------------------------------------------------
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Jak si pojistit majetek? Ani moc,
ani málo - tedy přiměřeně
Pojištění domácnosti nebo nemovitosti je opatření, které chrání nás a naše základní
zázemí před nenadálými událostmi. Nastavit svou pojistku správně však není tak jednoduché,
jak se na první pohled může zdát. A přitom může nesprávné ohodnocení majetku znamenat
výraznou finanční ztrátu.
Nabýt majetku může být dřina. Ale snadno můžete majetek pozbýt. Proto si Češi majetku
cení a velice si ho chrání.
Jedním ze způsobů ochrany majetku je jeho pojištění. Jak se při jeho sjednávání
vyvarovat zásadních chyb?

Rozdíl mezi pojišťovacími produkty
Máte pojištěnou nemovitost? A co domácnost? Že je to totéž? Bohužel nikoli.
Pojištění nemovitého majetku zajišťuje krytí škod způsobených na samotné nemovitosti. Týká se
tedy stavby - stěn, stropů, podlah nebo částí napevno připevněných ke stavbě.
Pokud si pojistíte domácnost, kryjete vybavení nemovitosti. Tím se myslí nábytek, elektronika,
oblečení a další majetek podobné povahy.
Oba typy pojištění se tedy navzájem doplňují.

Nadhodnocení majetku se odrazí na dražším pojištění
Ačkoli se jedná o trochu řidší jev, nežli dále uváděné podpojištění, i takové chyby se mnozí z nás
dopouštějí.
Pokud svůj pojištěný majetek odhadnete na zbytečně vysokou částku, platíte za pojištění
pravidelně více, než musíte. Jde proto o počínání ztrátové.
Při případné likvidaci škod však nezáleží na fiktivně nastavené hodnotě. Pojišťovna si před
plněním hodnotu poškozeného majetku ověří a chybný rozdíl nedoplatí.

Příliš nízké ohodnocení majetku vede k menšímu pojistnému plnění
Opačným extrémem je podpojištění. Je zřejmé, že za tím stojí především snaha klientů
pojišťoven ušetřit na uhrazených částkách za pojištění.
V konečném důsledku se to však může vymstít při krytí reálných škod. Podhodnocený majetek v
důsledku znamená, že si pojistník nakonec nemůže znovu pořídit majetek v rozsahu, v jakém jej měl
před pojistnou událostí. Přestože je dokonce možné, aby pojišťovny takové jednání penalizovaly,
dopouští se ho podle slov některých pojišťovacích domů přibližně pětina klientů.

Hodnota movitých věcí i nemovitostí se mění
Hodnota majetku se v průběhu let mění. Starého vybavení se zbavujeme a nakupujeme nové.
Logicky se tak proměňuje také hodnota majetku uvedená v pojistných smlouvách.
Kromě toho zasahujeme i do svých nemovitostí. Podnikáme nejrůznější stavební úpravy,
zateplujeme, vylepšujeme, rekonstruujeme. Hodnota pojištěného majetku tak přirozeně většinou
stoupá.
Lidé v České republice se v důsledku těchto okolností dopouštějí ještě jedné zásadní chyby.
Neaktualizují své pojistné smlouvy. Tím se stane, že mají sjednané pojištění na nesprávnou hodnotu.
Odborníci doporučují pojistky revidovat a obnovovat alespoň jednou za dva až tři roky.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Další užitečné informace přináší web www.vladislavutikal.cz/

§ § § § §

Paragrafy pro každého

použito s laskavým svolením autora

§ § § § §



Přečti a pošli dál !!!



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VŠECHNO JDE A VŠECHNO JE MOŽNÉ. JE
JEN NA NÁS, CO JSME OCHOTNI
OBĚTOVAT
/ bylo toto motto tehdy dosti inspirativní výzvou?!?! /
Ano čtete dobře. Výše uvedené motto ze života bylo již nad mým článkem ve Štafetě v říjnu 2010.
Četli jste jej??? I tam to bylo myšleno jako výzva k tomu, abychom pro dobrý výsledek voleb udělali
maximum.
Letos to tedy nevyšlo. Proto je mým konstatováním, že letošní volby do zastupitelstev měst a obcí
hodnotím celkově jako neúspěšné.
Oproti roku 2014, kdy jsme sestavili kandidátní listiny celkem ve 39 obcích našeho okresu bylo letos o 17
obcí méně. Ale co je hlavní – získali jsme o 23 zvolených zastupitelů méně. Dosti vysoká minusová čísla na to,
abychom mohli být spokojeni.
Jménem OV KSČM děkuji všem kandidátům a kandidátkám, kteří se rozhodli jít do voleb pod logem
KSČM. Blahopřeji všem 34 zvoleným do zastupitelstev měst a obcí a přeji jim pevné zdraví po celé funkční
období.
Nakonec jenom připomínám předsedům ZO KSČM to, o čem bylo psáno již minule - písemnou formou
zaslat na OV KSČM ihned po ustavujících zasedáních jména starostů a místostarostů, členů rad, výborů či
komisí jak za KSČM. Toto bude nutné pro zpracování dalších hlášení pro vyšší orgány.
Miroslav Domin
místopředseda OV
Poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Obec
Brantice
BRUNTÁL
Břidličná
Býkov Láryšov
Dětřichov n. Bystřicí
Dvorce
Horní Benešov
Horní Město
Hošťálkovy
Karlovice
KRNOV
M. ALBRECHTICE
MS. Kočov
Oborná
RÝMAŘOV
Sosnová
Svobodné Heřmanice
Třemešná
Úvalno
VRBNO pod Praděd.
Zátor
celkem

Počet
Stav v roce
Rozdíl
získaných
2014
k letošním
mandátů
volbám
2
2
2
3
5
-2
5
2
+3
1
nebyla KL
+1
2
3
-1
1
2
-1
1
2
-1
2
3
-1
1
1
1
2
1
+1
4
5
-1
2
6
-4
0
0
0
2
3
-1
1
2
-1
1
1
1
0
2
-2
1
1
1
1
1
1
2
3
-1
0
0
0
34
48
-14

Muži
2
2
5
1
1
1
1
2
4
1
1
1

Ženy

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
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Posuzujeme se podle toho, co jsme schopni udělat. Druzí nás však soudí podle toho, co
jsme už udělali
Henry Wadsworth Longfellow

 CO  KDY  KDE 
Listopad 2018
17. listopadu 2018
 26. listopadu 2018

sobota
pondělí

15,15

Státní svátek
05. zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM

Prosinec 2018








07. prosince 2018
15. prosince 2018
17. prosince 2018
18. prosince 2018
19. prosince 2018
20. prosince 2018
21. prosince 2018
24. prosince 2018
25. prosince 2018
26. prosince 2018
31. prosince 2018

pondělí
sobota
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
pondělí
úterý
středa
pondělí

13,oo
15,oo
15,oo
15,3o
15,3o
15,15

           *
01. ledna 2019
 21. ledna 2019

úterý
pondělí

15,15

zasedání MS KV KSČM – Ostrava
zasedání ÚV KSČM – Praha
Porada předs. ZO KSČM – budova OV KSČM
Porada předs. ZO KSČM – MěÚ Hor. Benešov
Porada předs. ZO KSČM – Janov
Porada předs. ZO KSČM – bud. MěV Krnov
zasedání OV KSČM – budova OV KSČM
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční
SILVESTR

2019 *

          

Nový rok - Státní svátek
zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM

                        
   ! Změny termínů po redakční uzávěrce vyhrazeny!   
                        
Radek zve přítele na silvestrovský večírek a vysvětluje: „Dostaneš se k nám
autobusem číslo 26, vystoupíš na předposlední stanici a já bydlím hned naproti, v čísle 28. Zazvoníš loktem u branky a jak se ozve bzučák, strčíš do
branky kolenem a už jsi u mě!”
„Propána,” žasne Martin, „a proč bych měl zvonit loktem a kolenem kopat
do branky?”
„Propána,” zhrozí se Radek, „a to by ses člověče, nestyděl přijít na silvestrovský večírek s prázdnýma rukama?”
* * * Vydává OV KSČM v Bruntále - určeno členům KSČM a sympatizujícím spoluobčanům * * *
* Telefon: 734 430 209 nebo 554 717 565; 720 493 013 *
E-mailové adresy : ov.bruntal@kscm.cz ; místopředseda.bruntal@kscm.cz ; ekonom.bruntal@kscm.cz
* * * Webové stránky : http://www.ovkscmbruntal.cz/ ; http://mev-bruntal.wz.cz/ * * *
********************* N E P R O D E J N É *********************

