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Končí rok 2014 – bude příští lepŠÍ?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

rok 2014 končí. Končí supervolební rok - do evropského parlamentu, Senátu a
zastupitelstev měst a obcí. Našeho okresu se senátní volby netýkaly – to nás čeká za dva roky.
Hodnocení obou voleb provádíme vlastně kontinuálně již od voleb – dokonce v dnešním čísle
najdete k tomuto tématu dva články mých spolupracovníků.
S koncem roku uzavíráme i pomyslnou „první polovinu“ funkčních stranických orgánů.
Je před námi rok 2015, který sice nebude volební ve smyslu „velkých“ voleb, ale přesto
budeme volit na výročních členských schůzích.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na březnovém zasedání ÚV
KSČM bude schváleno POZ VČS a
konferencí. O termínech budeme
informovat na poradách předsedů a
samozřejmě informaci dostanete i
zde na stránkách naší Štafety.
Hovoří se o předběžném termínu konání IX. Sjezdu KSČM
v květnu roku 2016. To znamená, že
v závěru příštího roku nebo začátkem
roku 2016 se bude konat Okresní
konference a počátkem roku 2016
konference krajská.
Stojí tedy před námi hodně a
hodně poctivé práce. Ostatně i k této
problematice se vyjadřuje s. Srubjan
ve svém článku.
Přejme
si
tedy
všichni
navzájem, aby se nám práce dařila a do výroční kampaně hodně dobrých nápadů a hlavně stálou víru v lepší
společnost pro všechny poctivé spoluobčany.
Na závěr mého posledního článku v letošním roce
patří tradiční poděkování a přání do nového roku.

Přání upřímné a soudružské. Děkuji
nejen jménem svým, ale i jménem
celého OV KSČM, všem členům
základních
organizací,
výborům
základních organizací, vedoucím stranických obvodů, členům městských
výborů, členům okresního výboru,
komisím okresního výboru, členům
zájmových a společenských organizací
za jejich celoroční obětavou a poctivou
práci, včetně práce v okrskových
volebních komisích a hlavně všem, kteří
přiložili ruku k volebním kampaním.
Děkuji rovněž všem zastupitelům,
zvoleným za KSČM a to na všech
stupních zastupitelské samosprávy za
jejich důsledné prosazování politiky
KSČM – politiky pro lidi.
Přeji Vám klidné a pohodové svátky vánoční a do
nového roku přeji hodně zdraví, štěstí, osobní pohody,
mír a hlavně lepší a světlé zítřky nám všem.
Pavel Bačgoň
předseda OV KSČM

Vláda nevládne, k čemu ji máme?
Současná koaliční vláda přestala pro neschopnost jednat v koalici i mezi sebou. Nejedná korektně s opozicí, neřeší podstatné problémy a místo toho v drtivé většině řeší zástupné problémy a své vlastní rozbroje. Nezvládá
důsledně plnit své vládní sliby a skutečně vládnout. Vládní činitelé si žijí svůj virtuální život a reálné problémy společnosti jdou mimo ně.
Příkladem jsou pokračující výbuchy ve Vrběticích, kde naprosto selhal nezbytný státní dohled nad podivným
druhem skladování. Je zásadní chybou, že muniční sklady využívají, resp. zneužívají, soukromé firmy, které neplní
ani základní bezpečnostní opatření. Zároveň vznikají soukromé sklady střeliva a výbušnin, které jsou bez řádné a
důsledné kontroly. KSČM bez kompromisu požaduje zjištění příčin, vyvození odpovědnosti a nastavení jasných
pravidel, která by pro příště podobné události zcela vyloučila.
Vládní odpovědnost není totéž co předvolební proklamace. Zřejmé je to na problému důsledného čerpání finančních prostředků z evropských fondů. Sám premiér Sobotka připouští, že v letošním roce může být v ČR
nevyčerpáno 20 miliard evropských dotací, což je nejhorší výsledek z celé EU. Vláda se tak sice zaklíná tématikou
přípravy operačních programů, reálně však hrozí nečerpání těchto zdrojů s ještě větším negativním dopadem než v
minulosti, zejména pro jednotlivé kraje.
Ve světle různých zástupných témat zanikla i další podstatná věc. Vláda na příští rok nepřipravuje přislíbenou
valorizaci existenčního a životního minima, která se nezměnila už od roku 2012. Z násobků životního minima se pak
stanovuje hranice příjmu, rozhodující o přidělení některých příspěvků. Vláda zvýšení odložila, čímž ČSSD opět potvrdila, že není ochotna důsledně naplňovat vlastní volební program. Stejně je tomu se sliby přijmout zákon o
majetkovém přiznání a řešení již nutné úpravy exekucí. Vláda také zcela rezignovala na (slibovanou) změnu zákona
o tzv. církevních restitucích, který společnost silně poškozuje.
KSČM požaduje, aby současná vláda ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL již konečně začala řešit závažné společenské problémy a ekonomickou situaci občanů, ale i celé České republiky.
ÚV KSČM 13. 12. 2014
OV KSČM Bruntál má webové stránky na adrese (http://www.ovkscmbruntal.cz/ ).
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Volby skončily a co DÁL?
Nyní už můžeme rekapitulovat výsledky naší společné práce a vynaloženého úsilí. Když jsem po
skončeném volebním maratónu procházel výsledky komunálních voleb, tak jsem si řekl, že jsme dopadli
„relativně“ dobře. Ale když se podíváme na výsledky trochu podrobněji, tak jsem si položil otázku, jestli
můžeme být skutečně spokojeni? Další zhodnocení bych nechal na každém z nás.
Zde je trochu čísel:
Kandidátky jsme postavili ve 36 obcích. V obcích bylo zvoleno a získalo mandát 57 zastupitelů
kandidujících na kandidátkách KSČM.
V povolebních vyjednáváních získali naši zastupitelé:
Dva starosty – JANOV a BŘIDLIČNÁ.
Tři místostarosty - JANOV, MĚSTO ALBRECHTICE a SLEZSKÉ RUDOLTICE.
Čtyři předsedy kontrolních výborů, osm předsedů finančních výborů a jednoho člena rady.
Toto je součet výsledků z informací, které jsme na OV KSČM od vás dostali. Myslím si, že v některých
obcích jsme mohli dosáhnout lepších výsledků v povolebním vyjednávání podle stále aktuálního hesla „V
jednotě je síla“.
A nyní k druhé části úvodního názvu článku - co dál? OV KSČM přijal usnesení, ve kterém dostala komise
OV pro práci ze zastupiteli za úkol svolat zvolené zastupitele a seznámit je s jejich právy a možnostmi, které
z titulu funkce zastupitele mají a s pomocí, kterou jim může OV KSČM dát.
Rád bych se také zmínil o tom, že jedny volby skončily a další nás čekají v roce 2016 a to do krajského
zastupitelstva. Letošní volby nám ukázaly, jak jsme byli připraveni?! /Jmenné seznamy kandidátů a složení
kandidátek, práce s navrhovanými, propagace apod./. Myslím, že máme všichni před sebou hodně a hodně
práce.
Připomínám, že koncem roku 2015 budou s největší pravděpodobností Výroční členské schůze a tudíž je
ještě čas na to, abychom před „výročkami“ až na poslední chvíli nezačali hledat, kdo povede ZO a kdo bude
pracovat ve výboru a jaká bude další činnost v ZO.
Myslím si, že se v ZO bude muset těmto úkolům po novém roce věnovat větší úsilí. OV KSČM to sám
není schopen udělat, ale bude se snažit v rámci svých možností pomoci.
Závěrem bych rád pogratuloval všem zastupitelům a funkcionářům, zvolených do obecních a městských
orgánů a popřál jim mnoho sil a pevné nervy v náročné práci pro občany – voliče. Všem nám a našim blízkým
krásné vánoční svátky a do nového roku 2015 víru v lepší zítřky.
Cyril Srubjan
místopředseda OV KSČM

MALÁ NOVINKA ze Severočeské pravdy
K sestřelení malajsijského letadla nad Ukrajinou
Nezávislé vyšetřování expertní skupiny dokázalo, že v onen
osudný den bylo malajsijské letadlo sestřeleno ukrajinskou stíhačkou
SU-25 s palubním číslem 08, kterou pilotoval podplukovník
ukrajinského letectva Dmitrij Jakacud. Ode dne tragedie až do
současnosti původce tohoto zločinu se podle výsledků vyšetřování
nachází ve Spojených arabských emirátech, kam vycestoval ihned
druhý den po sestřelení malajského letadla.
Pozn. RSP: Novinka je to malá. Jak jsme už dříve uvedli, pilot
sestřelení letadla ohlásil, t. j. k činu se přiznal. Novinkou pro nás je jen číslo stíhačky a místo, kam po činu
uprchl.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Markantní rozdíl mezi kočkou a lží je ten, že kočka má jen devět životů.
Mark Twain
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Tečka za komunálními volbami v Krnově
Letošní komunální volby v Krnově se, více než kdy jindy, vyznačovaly volbou osobností a jednotlivců.
Vyznačovali se ale také nezájmem voličů o využití svého volebního práva vybrat své zástupce ve městě. Volili
napříč politickým spektrem, s představou, že volí 27 zastupitelů, poctivých, upřímných a komunikativních. Ti
kteří využili svého práva volit, projevují značnou míru rozčarování a nespokojenosti. Zjištění že zástupci stran
hrdě nesoucí označení „demokratická“ odmítají brát na vědomí výsledky voleb, ČSSD – ODS – KDU – ČSL, a
jednat se všemi zvolenými. Přitom vítězné ANO ubezpečovalo, že bude respektovat filozofii a vůli voličů.
Pro dosažení svých a nejen svých ambicí se spojilo s těmito stranami. Strany a
jednotlivci, kteří měli oproti minulým volbám největší sešup a propad a voliči je vyprovodili
dveřmi, se tak díky koaličním jednáním dostali zpět do vedení a Rady města. Sice „nechtění“
a zadním vchodem, ale opět. Jak trapně a proti vůli volících Krnovanů probíhala pod
taktovkou „Někoho“, koaliční jednání a konečná volba vedení města na ustavujícím zasedání
jsou toho důsledkem.
Nejsvobodnější a nejdemokratičtější volbu – tajnou volbou – se jim sice na podruhé
podařilo zvrátit a po té disciplinovaně a poslušně, mimo p. Žáčkové prohlašovat své
dohodnuté návrhy.
Je na místě zamyšlení voličů a stávající opozice, zda se něco změní v novém zastupitelstvu příchodem
nových a mladých. Budou schopni zachovat si tvář a svoji osobnost, naslouchat diskuzím a námětům a nebo
poslušně hlasovat, jako loutky, pod něčí taktovkou, aby nevybočili z řady.
Tolik k povolební situaci v našem městě. Na závěr nám dovolte Vám všem, kteří jste nám dali hlas
poděkovat, váš hlas se neztratí.
Zastupitelé zvolení za KSČM.

MEMORIÁL B. MICHALČÁKA
V sobotu 6. 12. 2014 proběhl již 7. ročník této soutěže v Krnově. Pod záštitou OV KSČM, ZO 215 a MĚV
KSČM KRNOV se letos sešlo jen 7. družstev. Tento počet ale neubral na náladě ani na společenském duchu.
Sportovní klání dopadlo takto:
1. místo - Krygel, Kryglová, Kysela - 873 kolků
2. místo - Švéda, Švédová, Strašíková - 607 kolků
3. místo – Půda, Brachtlová, Cingel - 600 kolků
4. místo - Domin, Vitásková, Kopecký - 597 kolků
5. místo - Sigmundová, Sigmund, Angentterová - 587 kolků
6. místo - Sekanina, Konůpka, Zámarský - 582 kolků
7. místo - Strnadel, Frehárová, Kuderová - 541 kolků
Jak se to má hrát nás školili tito hráči:
1. místo – Krygel – 324 kolků,
2. místo - Švéda – 277 kolků
3. místo – Půda – 267 kolků.
S přáním pevného zdraví, štěstí a optimismu v
Novém roce se těšíme na další setkání.
Na závěr patří poděkování organizátorům a
sponzorům s. Sekaninovi, s. Dominovi a MĚV KSČM
Krnov.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tvrdí se, že plavání podporuje držení těla a ladné pohyby, ale všimli jste si někdy, jak chodí kachna?
Woody Allen

Přečti a pošli dál !!!
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Čtvrtstoletí nesplněných slibů a
nenaplněných nadějí
Rozhovor Haló novin s předsedou ÚV KSČM Vojtěchem Filipem

Čtvrt století nás dělí od „Vítězného listopadu“. Jaké to vlastně bylo čtvrtstoletí?
Čtvrtstoletí nesplněných slibů a nenaplněných nadějí. Ne, nechci tvrdit, že by se leccos nepovedlo. Svět
kráčí kupředu a bylo by, a mnohde také je, tragické, kdyby měl jít jen zpátky. To se týká pochopitelně i naší
republiky.
Co jste myslel těmi nesplněnými sliby a nenaplněnými nadějemi?
Nemohu vyjmenovat všechny „listopadové“ sliby a naděje - podotýkám, že mi nejde
o onen den, tedy přímo o 17. listopad 1989, všechno se totiž rodilo postupně a mělo své
strůjce i vykonavatele. Když budete sledovat například projevy a vystoupení Václava
Havla a jeho reakce na to, co si lidé přáli anebo čeho se obávali, budete dnes velmi
zklamáni. Co tato tzv. ikona dnešních mocných vlastně slibovala a co nemohlo být už v
době vyslovení bráno vážně. Připomeňme například tvrzení o tom, že komunisté budou
občany strašit nezaměstnaností – prý tomu nemají lidé věřit. A co je pravda?
Nezaměstnanost jde dnes do statisíců a je i větší, než byla za „velké krize“ z třicátých let.
Nebo slib, že už nikdy do žádného paktu nevstoupíme. A co se stalo? Stali jsme se
členy NATO, aniž by o tom směl rozhodnout volič, tedy většina občanů. Vstup do této Aliance upekly přes
odpor a petice občanů po mediální masáži špičky našeho státu, a nikoho se neptaly. Mimo jiné i to, že tak
mohly učinit, bylo jednou z příčin neústavního a nelegitimního rozbití bývalého Československa.
Nebo měla být připravena taková ekonomická reforma, jež nás posune daleko vpřed „na úroveň západních
států“. Namísto toho máme platy na jedné třetině sousedního SRN a ceny vyšší než tam. Asi právě to
požadovali strůjci, a také se jim to povedlo, když převod většiny státního, tedy společenského majetku skončil v
rukou připravených mafiánů a zahraničních globalizovaných společností.
A jak se to provedlo? Prostě „se zhaslo“, jak se dnes veřejně říká, a „kdo byl připraven“, „urval, co mohl“,
aby těm ostatním „zůstaly jen oči pro pláč“. Když se „rozsvítilo“, bylo za několik bilionů majetku pryč a nikdo
je nemohl dohledat. I proto Klausova amnestie měla vyšší smysl než rozloučení s prezidentským úřadem. A
konečně:
Bylo nám slibováno vybudování takové společnosti, kde snad každý s každým se bude mít rád, kde bude
úcta ke stáří, lidé si budou rovni... Prostě „ráj na zemi“, o němž údajně Václav Havel, jak sliboval v jednom ze
svých vystoupení, snil. A co je pravda? Třicet procent občanů žije od výplaty k výplatě, několik miliardářů
vlastní soukromá letadla a žije většinu roku na Seychellách, v Hondurasu anebo v Monte Carlu.
Takže byly splněny naděje většiny z těch, kteří cinkali klíči na Letenské pláni? Byly splněny sliby, jež
umožnily, aby Václav Havel byl za podpory zřejmě většiny obyvatel zvolen prvním polistopadovým
prezidentem? Odpovězte si sám...
Ale zmínil jste se o Havlově zvolení prezidentem. On přece přísahal na socialistickou Ústavu. Nedopustil se,
nesplněním jejích bodů, velezrady?
Nechci hodnotit, čeho se dopustil a čeho nikoli. To je věcí nezávislých soudů nebo alespoň historie. Jisté
je, že socialismus už v době svého slibu vyškrtl ze svého slovníku. Socialismus nebyl jeho cílem. Už v té době,
kdy sliboval věrnost socialistické republice, věděl, že slibuje, co nikdy splnit nechce, ani splnit nemůže...
Omlouvám se, že skáču do řeči, ale proč jste říkal, že „ani splnit nemůže“?
V pořádku. Václav Havel byl totiž dlouhodobě vytipován jako vůdce případné politické změny u nás.
Veřejně to řekl Pavel Tigrid, údajně spolupracovník amerických tajných služeb, někdy v polovině osmdesátých
let. Už v roce 1968, jak známo, prošel jistým výcvikem ve Spojených státech, kde byl na tak zvané stáži. Tam
si ho vybrali a tam ho také na budoucí úlohu jistě museli i připravovat. Jeho tehdejší vstup po návratu z USA
mezi tzv. angažované nestraníky byl jen zastavením na cestě k Chartě, k velmi promyšlenému představování
světové veřejnosti prostřednictvím jeho absurdních her, jež každý prý znal, i když nikdy neměly víc než jednu
dvě reprízy na zahraničních jevištích. Propaganda splnila však své. Nakonec, docela protismyslně mu reklamu
udělal zbytečnými polemikami s ním i socialistický tisk. Myslím, že k plné spokojenosti představitelů
západních rozvědek. A nakonec i jeho odsouzením a zadržením počátkem roku 1989. Když pak došlo „na
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lámání chleba“, byl tu Havel, a aby neudělal zbytečné chyby, okamžitě sem byli posláni američtí poradci, kteří
korigovali jeho kroky. I o tom se už dokonce zmínil polistopadový tisk.
Ale vraťme se k onomu 17. listopadu a dnům poté. Jak dnes vnímáte tehdejší události? Měly svoje ratio?
Předlistopadové vedení státu se nedokázalo zbavit klišé z minulosti. Tedy pokud jde o ideologické aspekty.
Byly tu i ekonomické problémy, které sice byla snaha řešit, ale všechno šlo velmi, velmi pomalu. To vše za
situace, kdy se gorbačovsko-jelcinovské vedení Sovětského svazu zřejmě smířilo s politickou porážkou a
východní země jednoduše „vypustilo“ ze svých plánů. Začalo období plného podřizování zájmů Ruska a
dalších jeho regionálních republik zájmům západního kapitálu. Na země bývalého východního bloku čas nebyl
a ani vlastně nebyl o ně zájem. To tehdejší vedení naší vlasti nepochopilo a ani nebylo schopno se do nějaké
míry chopit iniciativy. Rezignovalo. Proto nastoupili ti, kteří na to byli připraveni.
A co „akce Národní třída“?
Zákrok bezpečnostních sil na Národní třídě má jen dvě vysvětlení - buď diletantství, nebo zlý úmysl.
Zbytečná rozbuška. Zda to bylo opravdu diletantství, si odpovězme každý sám. Je otázkou, proč pak do Prahy
na obyčejnou demonstraci studentů na pražském Albertově přijeli snad všichni korespondenti akreditovaní v
Berlíně a další žurnalisté až z mateřských západních zemí? Proč třeba byl „někým“ pozván Alexandr Dubček,
aby se postavil pod lešení jednoho ze zdejších opravovaných domů, když neměl v Praze „žádný úkol“? Proč
sovětský velitel KGB seděl ten den právě v Praze na večeři s jedním z nejvyšších šéfů StB? Proč údajný student
Růžička tady sehrál svou smrtelnou show, aby se ukázalo, že to byl až příliš živý důstojník StB Zifčák? Proč a
kým byl vydán rozkaz k zákroku proti demonstrujícím, když tehdejší pražský náčelník, jenž měl právo
rozhodnout, ho nevydal? Není to příliš mnoho otázek, na něž hledáme dodnes odpověď?
Co následovalo, víme. Ale vy osobně - jak jste přijímal změny?
Především změny jsem očekával a pokládal je za nutné. Jsem dialektik, a tak nevěřím na něco na věčné
časy, ani na heslo na Národním muzeu „Havel navždy“. Tehdejší vedení strany je uskutečnit neumělo. Bylo
třeba najít nové vedení. Nikoli však pod tlakem. Jak se ukázalo už 24. listopadu na zasedání Ústředního výboru
KSČ, to žel nikam nevedlo, jen pravici - podotýkám připravené pravici - to umožnilo rychlý rozjezd.
Nedělal jsem si žádné iluze, jen jsem šel demonstrovat s transparentem „Za socialismus“. Byl jsem
přesvědčen, že to bude jiná cesta než ta, jak se později ukázalo, která byla nastoupena. Lidé totiž v oné době
nechtěli konec socialismu, jen jeho změnu, jen najít vedení, a to i v KSČ, jež by bylo schopno ji uskutečnit. I
proto jedním z hlavních požadavků demonstrujících bylo volání po konci „vlády jedné strany“.
Sedmnáctý listopad je ovšem spojen s jiným datem - s rokem 1939. Nechci se mýlit, ale právě ten se
dostane kvůli snaze některých politiků glorifikovat své vlastní zásluhy na druhou kolej, ač jeho důsledky měly
být pro národ děsivé a zčásti i byly. Nemyslíte?
Sedmnáctý listopad má skutečně dvě polohy. Ta dnešní, jež skutečně má za cíl glorifikovat tzv. vůdce roku
1989 a zároveň zdůrazňovat, že jde o čin mající snad větší význam než Masarykova zahraniční akce a její
výsledky - mluvím o letech 1915 až 1918.
Ta předchozí, tedy 17. listopad 1939, je skutečně pro náš národ důležitější. To uznal poválečný
demokratický svět, když ono datum zvolil jako Mezinárodní den studentstva. V onom devětatřicátém šlo totiž o
čin, který byl prvním krokem k likvidaci národa - pokud jde o vnitropolitický význam - a kterým poprvé v
dějinách byl potrestán jeden národ národem jiným s cílem vymazat ho z mapy - okud tedy jde o význam
mezinárodně-politický. Tehdy nacistická moc uskutečnila první krok k naplňování Heydrichova pozdějšího
záměru zlikvidovat národ jako takový. Jak víme dnes z jeho tajného vystoupení v pražské hradní Rudolfově
galerii, chtěl část obyvatel české národnosti, kteří by se postavili na odpor německým plánům, zlikvidovat, ty,
kteří byli schopni poněmčení, poněmčit a zbytek vystěhovat na dobytou Sibiř anebo bůhvíkam. Připomínám v
této souvislosti i nápad pana Jana Bati, jenž pro nás našel umístění v jihoamerické Patagonii.
Sedmnáctého listopadu, jak víme, byly zavřeny české vysoké školy, studenti pražských, brněnských fakult
a „horní“ Příbrami byli zatčeni a odvezeni do koncentračního tábora Sachsenhausen, z nějž se někteří nevrátili,
a jedenáct studentských vůdců bylo ten samý den zastřeleno. Paradoxem je, že většina z nich byli stoupenci
fašismu anebo představiteli kolaborujících organizací.
A tak 17. listopad 1989 byl vlastně i velkou připomínkou událostí z roku 1939. O to víc údivný je zásah
bezpečnosti na Národní třídě v Praze v onom roce 1989, od něhož uplyne v pondělí pětadvacet let.
HaNo - Jaroslav KOJZAR
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Kam směřuje současný svět?
Elitu české a slovenské levice si přijelo poslechnout na 500 lidí! Tradiční Vratimovský odborný seminář,
který se letos konal v sobotu 8. listopadu ve Frýdku-Místku na téma Kam směřuje současný svět? navštívilo
rekordních bezmála 500 posluchačů a hostů.
Ti v Kulturním domě Frýdek tleskali profesoru Janu Kellerovi, profesoru Peterovi Staňkovi, profesoru Oskaru
Krejčímu, docentce Iloně Švihlíkové, známé novinářce-arabistce Tereze Spencerové, poslanci Národní rady SR
Luboši Blahovi a psychiatrovi Ivanu Davidovi. Na dotazy ale odpovídali i ti, kteří zdárný průběh semináře
zaštiťovali: europoslankyně GUE/NGL Kateřina Konečná, první místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek, hlavní
organizátor Karel Klimša a za Haló noviny šéf přílohy Naše Pravda Jaroslav Kojzar.
Pokud byste čekali, že jasně nejbouřlivější aplaus měl domácí europoslanec ČSSD Jan Keller, výjimečně byste
se mýlili. Ačkoli vynikající přednášky měli všichni pozvaní odborníci, největší zájem jednoznačně sklidili oba
slovenští hosté - prof. Peter Staněk z Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd a bývalý člen KSS, dnes
poslanec Smeru-SD, politolog a publicista PhDr. Luboš Blaha. Oba si získali publikum zejména svými vynikajícími
rétorskými schopnostmi, smyslem pro humor a obecně razancí svých vystoupení. Poslanec Blaha natolik, že ačkoli
odjížděl na mimořádné zasedání NR SR předčasně, stihl už během následujícího vystoupení kolegy Davida vyprodat
desítky svých knih, které s sebou dovezl a okamžitě je podepisoval frontě jejich nadšených nových majitelů.
Profesor Staněk si zase zopakoval několikaminutový frenetický potlesk, kterým byl obdařen na Vratimovském
semináři už předloni...
Ke globálnímu kapitalismu
Blaha, jenž byl na Vratimovském semináři již potřetí, vystoupil s referátem „Aká je odpoveď ľavice na
globálny kapitalizmus?“ ale k samotné odpovědi na dotaz v názvu své přednášky se ve stanovených 20 minutách
prakticky nedostal. Nestihl tak ani detailně rozebrat rozdíl mezi antiglobalisty (hlásajícími návrat k národním
státům) a alterglobalisty (jež razí potřebu vytvořit větší celky, které budou mít větší sílu), přesto publikum dostal do
varu hned několikrát. Už když vysvětloval svůj „přestup“ do Ficova Smeru slovy „Moje názory jsou stejné, jen
Slovensko se mění...,“ ale i při úsměvném ujištění, že není ani ruský agent (za kterého bývá pravicovou opozicí
označován), ale ani agent KSČM, ačkoli by mu bylo ctí, pokud by o to byl požádán!
Vítězi globálního kapitalismu podle Blahy jsou monopoly produkující otrockou práci. Žaloval na 1618hodinové nelegální pracovní směny bez sociálních práv či záštity odborů. Poslední bašty tzv. sociálního
kapitalismu se podle něj zkrátka hroutí. Ekonomové Staněk a Švihlíková ho podpořili zařazením současného
kapitalismu do 19. století, doby Charlese Dickense.
Většina řečníků se věnovala hlavním hrozbám chystaného institucionalizovaného evropského vazalství k USA,
varovné zkratce TTIP - jednostranně (pro Washington) výhodné transatlantické smlouvy o obchodu a investicích,
která spolu s TPP (obdobnou transpacifickou smlouvou) a uměle vyvolaným konfliktem na Ukrajině má za úkol
obklíčit Čínu a odstřihnout Evropu od Ruska.
Kolonizace Evropy
TTIP nejen podle Blahy změní vše, co v Evropě známe - umožní USA zkolonizovat starý kontinent a udělat z
Evropanů otroky! Tento proces ve jménu deregulace, liberalizace a privatizace už běží a bohužel ho momentálně
prohráváme s vládami oligarchů a nejarogantnějších zbohatlíků, kteří se opírají o moderní, tzv. veselejší fašismus
(mj. podporou vládnoucích kruhů v Kyjevě).
Kapitalisté k tomuto počínání volí také moderní metody podporování konzumismu („hlavně držet hubu a krok,
nevnímat, nemyslet“) a mcdonaldismu (mediální a kulturní manipulace). Je přitom vcelku jedno, kdo momentálně
vládne, protože rozdíl mezi konzervativci a tzv. (liberálními) sociálními demokraty je jako rozdíl mezi Pepsi a Coca
Colou. Všichni jsou zajedno v aplikaci tzv. kapitalismu katastrof, jehož hlavní součástí je válčení, které má udržet
lidi ve strachu a šoku, kdy jsou pak dezorientováni ochotnější přijmout i to, co by jinak nikdy neakceptovali. Metodě
se také jinak říká šoková doktrína!
Za válkou na Ukrajině TTIP
Většina řečníků se pochopitelně věnovala krizi na Ukrajině (ačkoli v názvu přednášky ji měl pouze další
politolog a publicista Oskar Krejčí). Opakovaně se objevil názor, že občanská válka na východní Ukrajině je
udržována proto, aby se europoslanci délky konfliktu lekli a pod tlakem odhlasovali TTIP. Proto je třeba na ně
působit ze všech stran. Jako hlavní cíl snažení levice pro rok 2015 to vidí i Kateřina Konečná, která připomněla fakt,
že to byla občanská veřejnost, která poslance EP donutila říct NE smlouvě ACTA. Je přesvědčena, že se to může
(musí) podařit i ohledně TTIP.
Videozáznam všech vystoupení na Vratimovském odborném semináři, který se konal v sobotu 8. 11. 2014 v Kulturním domě Frýdek:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqVh2YhEny3HJZ2fDo5hZ29Bp5O-BK6_c
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Jak řekl profesor Staněk, Američané získají jen to, co jim dáme. „Nesmí nám z análu trčet jen boty...!“ V ČR i
SR máme kvalifikované lidi, jen se musíme nebát, mít odvahu. Abychom se z periferie, na které jsme se 25 let poté
podle Ilony Švihlíkové ocitli, nedostali náhodou až do fáze typické refeudalizace společnosti, k níž dochází podle
Kellera na Ukrajině.
To ale platí i pro Evropu jako takovou, která by přijetím TTIP zopakovala jen to, co podle Terezy Spencerové
započali Američané, kteří schválenými sankcemi proti nepřizpůsobivým zemím rozjeli „vlnu střílení do vlastní
nohy“ čili dali příklad typickému iracionálnímu ekonomickému a finančnímu jednání.
Využít nové technologie
Staňkova přednáška „Tektonické zlomy súčasnosti a budúcnosti“ přinesla bezpočet zajímavých poznatků. Mezi
ostatními ale vynikalo varování před nastupujícími kontrakty s nulovou hodinovou výměrou, resp. nově s tzv.
flexibilní pracovní dobou. Kapitalisté dokonce už mluví o tom, že je normální, aby lidi pracovali zadarmo - aby
neztratili pracovní návyky... Hlavní osou jeho vystoupení pak byla pozornost věnovaná rozvoji moderních
technologií - populárnímu 3D, termínu big data a problematice sdílené ekonomiky.
Pokud jde o big data, Staněk upozornil na rizika používání platebních karet, přes které není problém zjistit
přesný psychologický profil klienta a získat data o jeho zdravotním stavu, resp. životě jako celku. Sdílená
ekonomika (místo vlastnění půjčování, společné užívání všeho, co jen sdílet lze) sice sníží produkční potřeby na
planetě o třetinu, ale povede to mj. k tomu, že lidé postupně už nebudou potřební! Neměli bychom si proto raději
chtít chránit své soukromí? V každém případě je třeba umět moderní technologie využívat k našemu prospěchu.
Návštěvníci Vratimovského semináře, kteří se sjeli z celé ČR (od Karlových Varů po Znojmo) i Slovenska, se
dozvěděli v odpovědích na desítky dotazů mj. i to, jak se to může vyvíjet dál s dolarem, proč Rusko zřejmě ustojí
účelové západní sankce a proč se po zásluze dostanou nenasytní preláti do pekla. Velkým tématem, zejména pro
profesora Kellera, byla politika EU, která sice brání své členské země před násilnými konflikty uvnitř Unie, ale
podporuje je jinde... I proto spolu s komunistickými europoslanci Jan Keller hlasoval proti asociační dohodě
Ukrajiny s EU.
Jak dál s levicí?
A česká a evropská levice v tomto rozbouřeném světě? Jediným, kdo nakonec zvládl nabídnout řešení k řečníky
opakovanému konstatování, že je současná levice v krizi a povětšinou není schopna být pro voliče reálnou
alternativou, byl až v odpovědích na otázky MUDr. Ivan David (někdejší ministr zdravotnictví za ČSSD). Ten kromě
odborných psychiatrických diagnóz bílých límečků či povedeného vtipkování na adresu Blairovy „levicovosti“
zdůraznil potřebu znovuposílit úlohu státu, stát v první řadě také nově definovat, prohloubit skutečnou demokracii,
podporovat sociální kohezi, systém komunitního hospodaření a drobného podnikání. Zdůrazňuje nepotlačovat
iniciativu lidí, připravovat analýzy, projekty, hlavně se už více neohýbat a vylézt z klece! HaNo, Roman JANOUCH

K čemu povede naučená bezmocnost?
Po dvou letech nabitých volbami nejrůznějšího druhu by mělo nastat období oddychu. I když
při vření na současné politické scéně vlastně nikdo neví, co se může stát. Tyto měsíce bez voleb
však mohou sloužit k zamyšlení i nad tím, proč klesá volební účast a kudy se vydat, abychom
podnítili větší zájem občanů. Byla jsem proto ráda, že po příjezdu na tradiční Vratimovský
seminář jsem ve Frýdku-Místku, kam se již před lety přesunul, vcházela do přeplněného sálu,
jehož kapacita zájmu účastníků ani nestačila. Blok na poznámky se brzy zaplňoval, takže vybrat
jediné vystoupení se zdá téměř nemožné.
Ale přesto bych se chtěla zastavit u myšlenky Ivana Davida, psychiatra a bývalého ministra
zdravotnictví, která se týká nejen volební účasti. Podle něho se ve společnosti rozšiřuje tzv.
naučená bezmocnost. Zkrátka mnoho lidí neuvažuje o tom, že by se stávající situace mohla vyvíjet jinak a kdo nás
do současného stavu přivedl. Vzpomněla jsem si, kolikrát jsem při diskusích s občany slyšela onu větu: „Já to stejně
nezměním.“ Mezi těmi, kteří nevyužijí volebního práva, je tato naučená bezmocnost, jak ji nazval Ivan David, velmi
rozšířená. Navíc i ti, kteří zamířili do volebních místností, třeba v letošních komunálních volbách často vybrali jen
iluzi změny, kterou nabízela různá mnohá narychlo a účelově slepená hnutí.
Není to jednoduché využít toto „mezidobí“ k tomu, abychom více občanů přesvědčili, že nejsou tak bezmocní,
jak se domnívají. Že hláška ze sociálních sítí, kterou jsem často četla, že kdyby volby mohly něco změnit, tak by je
dávno zakázali, nemusí vést k zabetonování současného neuspokojivého stavu ve společnosti. Stačí se vymanit z
„naučené bezmocnosti“ a konečně se zamyslet nad tím, komu slouží a prospívá pokračující depolitizace společnosti.
Milada HALÍKOVÁ, poslankyně
Videozáznam všech vystoupení na Vratimovském odborném semináři, který se konal v sobotu 8. 11. 2014 v Kulturním domě Frýdek:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqVh2YhEny3HJZ2fDo5hZ29Bp5O-BK6_c
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„Kam kráčíme??“ Toť otázka !
Kilo rohlíků stojí 59 korun,

kilo mražené kachny 39 korun.

Brambory

jsou dražší jak banány.

Z údajně zdravého rybího masa

vyteče polovina vody.

Masné výrobky

neobsahují maso.

V akčním letáku Kauflandu je

38 inzerátů na půjčení peněz.

Jogurt obsahuje

i méně než 45% mléka…

Vepřová žebra

jsou dražší jak vepřová kýta.

I během řeči s kamarádem

telefonujeme či esemeskujeme.

Čím víc věcí máme,

tím víc po dalších toužíme.

Náš mobil má tolik funkcí, že se jimi chlubíme přátelům, ale pro život jsou nevyužitelné.
Švestky dovážíme

z Argentiny.

Na polích je víc

slunečních kolektorů, jak pšenice.

Státní svátek je důvodem se ožrat,

ale proč je ten den svátkem, to 90% lidí neví.

Jihneme při pohledu na opuštěné psy,

ale opuštění lidé nás nezajímají.

Slovo „děkuji“

nahradila slova „co za to?“

Máslová buchta má

záruku 12 měsíců.

Kilo sušeného slepičího hovna (kuřince),

je dražší než kilo kuřecích stehen.

Ve městě máme 6 pizzerií,

ale vepřo-knedlo-zelo si nikde nedám, není!

Návštěva kulturní památky

vyjde rodinu na dva tisíce.

Půlka rodičů nemá peníze,

aby vlastní dítě poslali na lyžařský kurs.

Doma denně gruntujeme,

ale odpadky venku hodíme mimo popelnici, nebo do lesa.

Na naší televizi večer přepneme25 programů, ale najdeme jenom vaření celebrit, reality šou nebo reklamy.
Svým blízkým pošleme 30 stupidních mejlů,

ale ani jednou se nezeptáme, jak se mají.

Pod pojmem kultura se nám vybaví

návštěva multikina.

Pořizujeme si na splátky nadupané SUV,

i když jednou týdně jedeme do supermarketu a jednou
měsíčně navštívit rodiče v domově důchodců.

Nejprodávanější knihy jsou kuchařky od každého, kdo má do řiti díru, životopisy pseudo hvězd, a
horoskopy.
Existuje 30 časopisů pro ženy,

ale ani jeden pro normální ženy.

Nejčtenějším článkem na Internetu v rubrice KULTURA byl ten, jak si Agáta Hanychová žehlila kalhoty
na těle napařovací žehličkou a opařila si frndu.
Stát daruje církvím miliardy,
Kam kráčíme ??

ale do kostela se přes den nedostaneme a když ano, tak za
nehorázné vstupné.
Již to vím: „Do prdele!!“

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Prorok je ten, kdo vidí daleko dopředu, ale zároveň vidí všechno kolem sebe,
protože budoucnost se začíná dnes.
Konstantin Eduardovič Ciolkovskij
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Systém Chibiny
Jistě si vzpomenete na poměrně nedávný incident, který proběhl v Černém moři, kdy došlo ke konfrontaci
mezi ruskou stíhačkou a americkým torpédoborcem „Donald Cook“, který musel následně vyhledat azyl v
jednom z rumunských přístavů, a posádka se navíc musela podrobit zevrubnému psychologickému vyšetření.
Na celém případu bylo zjevné, že se muselo odehrát podstatně více než jen to, že ruské letecké síly
demonstrovaly svou přítomnost s tím, že zároveň upozornily Američany na to, že jim jaksi uběhla maximální
možná doba (14 dní), po kterou se může vojenské plavidlo cizí mocnosti (která nemá přístavy na pobřeží s
Černým mořem) v dané lokalitě pohybovat.
Před několika dny vyšel v německé mutaci listu „Ria Novosti“ velmi zajímavý materiál, který svým
způsobem potvrzuje mé původní podezření. Podle tohoto článku se do kontaktu s americkým torpédoborcem
dostal ruský bombardér „Su-24M“, který byl vybaven nejmodernějším technologickým komplexem, jež
dokáže zcela paralyzovat rádio-elektronické systémy nepřítele. V našem případě se obětí stal moderní
americký systém řízení boje zvaný „Argus“,
který během aktivity letounu „SU-24M“
zůstal zcela ochromen.
Američané se pochopitelně tímto
fiaskem chlubit nebudou, ale do události byl
poměrně velmi dobře zasvěcen Pavel
Zolotarev - zástupce ústavu, který se
jmenuje „Institute of USA“, jež funguje při
Ruské a Kanadské „Akademii Věd“. Ten
mimo jiné sdělil: „Dne 10. dubna
torpédoborec „Donald Cook“, na jehož
palubě se nacházejí střely s plochou dráhou
letu typu „Tomahavk“, dosáhl neutrálních
vod v Černém moři. Cílem byla demonstrace
síly v souvislosti s postavením Ruska ve vztahu k Ukrajině a Krymu.
Obrázek: Su-24M
Ovšem přítomnost amerických válečných lodí v těchto vodách je v rozporu s „Úmluvou“ ohledně povahy
a doby pobytu válečných lodí těch mocností, které nemají pobřeží s Černým mořem.“
V odezvě na tuto skutečnost Rusko vyslalo neozbrojený letoun „Su-24M“, který se dostal do bezprostřední
blízkosti amerického torpédoborce. Podle odborníků však byl tento letoun vybaven nejmodernějším ruským
rádio-elektronickým bojovým systémem, o kterém s největší pravděpodobností neměli Američané doposud ani
tušení. Podle zatím neověřených svědeckých informací z americké strany systém „Argus“ sledoval let ruského
letounu již z velké dálky a ve správném okamžiku spustil bojovou pohotovost.
Všechno šlo tedy přesně podle plánu, přičemž americký radarový komplex na lodi fungoval v naprostém
pořádku. Ovšem pak najednou během jedné vteřiny všechny obrazovky zhasly a „Argus“ více méně přestal
fungovat, neboť nemohl spustit raketový útok proti cíli. Ruský letoun v pohodě proletěl ve velmi nízké výšce
nad zcela bezbranným torpédoborcem „Donald Cook“ a tento manévr opakoval celkem dvanáctkrát!! Mezitím
se Američané snažili opakovaně několikrát po sobě systém „Argus“ zprovoznit, tak aby bylo možné aktivovat
cílové alokace pro protivzdušné obranné prostředky. Ovšem veškerá tato aktivita byla bezúspěšná.
Pavel Zolotarev ve své zprávě konstatuje, že ruská reakce na vojenský tlak ze strany Spojených Států
byla zcela zničující. Konkrétně dodává:
„Byla to velmi originální demonstrace. Neozbrojený bombardér ovšem vybavený špičkovým útočným
elektronickým systémem, který dokázal kompletně eliminovat veškeré elektronické systémy na americké lodi
odpovědné za správné fungování radarové technologie a raketových obranných systémů. V danou chvíli se
americký torpédoborec stal zcela bezbranným proti jakémukoliv útoku zvenčí. Navíc se zdá, že mobilní útočné
elektronické systémy uvnitř „Su-24M“ musely generovat kolem plavidla jakési velmi silné energetické pole,
které destruktivním způsobem působilo na psychiku americké posádky, která byla s největší
pravděpodobností paralyzovaná analogickým způsobem.“
Pokud se něco podobného odehrálo, pak by to do jisté míry vysvětlovalo velmi nervózní až zmatenou
reakci na americké straně. Jde totiž o to, jak jsem naznačil v úvodu tohoto článku, že americké plavidlo
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„Donald Cook“ se po tomto incidentu rychle přesunulo do přístavu v Rumunsku, kde 27 členů posádky podalo
okamžitou rezignaci s prohlášením, že za takových okolností rozhodně nebude nikdo dávat v sázku svůj vlastní
život. Tuto skutečnost pod tlakem veřejných médií nepřímo potvrdil později i Pentagon. Tvrdí se, že výše
uvedená ruská akce zcela demoralizovala posádku na americké lodi.

Obrázek : Obrazovky systému Aegis
A jaký dopad může mít onen incident v Černém moři? Pavel Zolotarev k tomu poznamenává: „Věřím, že
nyní Rusové nasadili Američanům velkého brouka do hlavy. Ti nyní zcela jistě přemýšlí o tom, jak dalece je
tedy ve skutečnosti jejich systém „Argus“ dokonalý a v jakém rozsahu je zranitelný. Pro Spojené Státy to není
rozhodně příjemná zpráva. Takže toto je důsledek vnímaný čistě z vojenského hlediska. Z pohledu politického to
na současné situaci v podstatě nic nemění. Každopádně jde o velmi trapné chvíle pro Američany. Systém
„argus“ spolykal neuvěřitelné množství financí z amerického rozpočtu a nyní se prakticky ukazuje, že je
minimálně proti Rusům ve své podstatě k ničemu.“
Poznámka na závěr:
Podařilo se mi zjistit, že útočný elektronický systém, kterým byl letoun „Su-24M“ vybaven a který dostal
americký torpédoborec včetně jeho posádky do stavu „šoku“, se jmenuje „Хибины“. Systém je pojmenován po
horském masivu, který se nachází na poloostrově Kola za polárním kruhem. Zdá se, že „Хибины“ je v
současné době nejmodernějším komplexem zcela potlačujícím rádio-elektronickou aktivitu nepřítele.
Zjistil jsem také, že donedávna byla tato elektronická zbraň testována ve vojenském komplexu v oblasti
Burjatské republiky, a zjevně úspěšně, neboť se ji Rusové rozhodli vyzkoušet za velmi realistických podmínek.
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Učitelství aneb Totální výtlem
Pokud si myslíte, že učitelem může být každý, kdo 45 minut udrží křídu a moč, jste na omylu. Dnes verbují do
školství důstojníky s výcvikem pro přežití v extrémních podmínkách.
Současné učitelství je služba v permanentně nepřátelském prostředí bez možnosti obrany. Krizové situace tu jedou
na běžícím pásu a napětí, stres a adrenalin stříkají jak Niagarské vodopády. Jedna hodina učitele rovná se tři hodiny v
jiné práci. Zkuste si to jediný den!
Vsaďte se, že o velké přestávce se budete cítit vyčerpaní, jako byste holýma rukama povalili stoletý dub, a po
odpoledce radši strčíte hlavu lvovi do tlamy, než byste si znovu stoupli před tabuli. Chcete učit? Vítejte v klubu
odvážlivců!
Cestou za adrenalinovým nářezem si nevšímejte dopravního značení - všechny otočené a zasprejované značky jsou
jen dílem žáků krátících si cestu z domova.
Zásadně neparkujte před školou, pokud nechcete mít urvané stěrače, ucpaný výfuk, poplivané sklo. Jo, ještě před
otevřením školy si dojděte na záchod. Až tu budou žáci, mohli by vás na WC zabarikádovat. Pokud budete nuceni se jít
vymočit během dne, stoupněte si zády ke dveřím Jinak vás vyfotí mobilem a fotku pověsí na web školy. Abyste si to
patřičně představili, vybral jsem vám 9. třídu v čase, kdy jsou všichni přijati na střední školy. Člověk by řekl - proč sem
vlastně ty vousaté a 'prsaté děti ještě chodí a nezůstanou radši doma, když se stejně odmítají učit? No protože je pro ně
škola jen druh zábavy, estráda, show.
Tak, připraveni ke vstupu do třídy?
Začátek hodiny. Nenechte se zmýlit malým počtem žáků v učebně. Zbytek přijde tak za čtvrt hodinky - musí nakoupit
v Žabce naproti kuřivo, čipsy a redbuly. Když omladina dorazí, vevalí se s ní do třídy čmoud trávy, cigár a tabáku z
vodních dýmek.
Jakmile se žáci usadí, začnou si vyměňovat flašky s pitím (pitný režim zaručuje školní řad). Vzduchem létají z první
do poslední lavice plastové lahve, které se občas za letu srazí.
„Kreténe, debile, čubko, zmrde!“ ozve se obvykle po takové kolizi, což druhá strana kvituje slovy: „Mrdám na tebe, čuráku
vyjebanej! (oslovení „čuráku“ je dnes mezi mládeží konverzační obrat stejně jako kdysi „vole“).
Když ty štěbetálky za cenu vyrvaných hlasivek ztišíte, začíná nejklidnější fáze hodiny. Třetina třídy zalehne se
staženými kapucemi na lavice dospal noc strávenou na ICQ či Wowku (World of WarCraft), třetina si začne vyřizovat
korespondenci v mobilu a zbytek osazenstva tupé zírá, vyrývaje žiletkou klikyháky do lavic, či, patří-li k hnutí emo, do
svého předloktí.
Nyní můžete začít s výkladem. Ovšem i kdybyste jim říkali, že jste právě vynalezli elixír nesmrtelnosti, jedinou reakcí
bude cedulka NUDA K CHCÍPNUTI!, opřená o penál dívenky, kterou vzali bez přijímaček na gymnázium, přestože běžně
píše „bríle“, „výtr“ či „lžýce“".
Při psaní na tabuli dejte pozor, aby v křídě nebo v houbě nebyl špendlík a uvnitř tabule přilepená vložka nebo
použitý toaleťák.
Nikdy nedávejte k rozboru věty jako Chlapec měl malého ptáčka, Láďa objel vesnici či Jedli jsme vejce natvrdo.
Jakýkoli dvojsmysl dohání znalce Kameňáků a Prciček k nepříčetným záchvatům smíchu.
Při „totálním vytlenu“ začnou hýkat, nekoordinovaně sebou zmítají, až se smíchy svalí pod lavici, kde ještě dlouze
tlučou rovnátky o lino.
Žáci s největším počtem uhru na cm2 jsou dvojsmysly uneseni natolik, že zuřivě čmárají po lavici kosočtverce a
nápisy PRC, MRD, ŠUK. Donutíte-li je to smazat, vylijí na lavici celý obsah ředidla a ve třídě je rázem nedýchatelno. Po
otevření oken dozajista nějaký šikula zapálí na parapetu noviny, takže se dovnitř vevalí hustý dým.
Vytrženi tím cvrkotem z letargie začnou žáci kolektivně syčet, bučet, mečet, mňoukat, vzájemně si prozvánět mobily
či pouštět písně typu: „Jsem gay, jsem teplej!“
Hoch, jenž za celý rok nesundal z hlavy kšiltovku, v níž vypadá jako lego panáček, na vás ukazuje vztyčený
prostředník „jako že jste jednička“ (vivat, Topolánek). Než se stačíte naštvat, nahrnou se zadní řady k oknu, protože po
ulici právě projíždí bývalý propadlík na čtyřkolce. Po návratu do lavic zjišťují, že jim zmizel gel na vlasy, rozečtený Blesk či
Inteligentní modelína (!).
Během vyšetřování se ozývají výkřiky: „Drž hubu, prase, buzno, faráři!“
Směřují k žákovi v přední lavici, který celou hodinu zarytě mlčí a provinil se tím, že nechodí s ostatními krást do
Žabky ani hulit na kuželník. To víte, jsou to citlivé děti a mají svůj názor.
„Můžu na záchod?“ ptá se mládenec, který byl během letních prázdnin dvakrát venku, tj. 60 dní strávil od rána do
noci u počítače, a už dávno ztratil pojem o realitě. Jelikož je tuto hodinu už sedmnáctý, kdo chce na WC, nepustíte ho.
„To si snad děláte prdel? To je moje právo!“ začne křičet a vy máte chuť srolovat závěsnou ceduli Práva dítěte, co visí na
zdi, a prásknout ho s ní, až by hubou smazal tabuli. Ale nemůžete. Nemůžete jim zabavit mobil, vyloučit je ze školy ani
poslat do zvláštní bez jejich souhlasu.
Můžete od nich akorát tak chytnout vši, žloutenku nebo křivé obvinění ze sexuálního obtěžování. A tak se raději
modlíte, aby někdo z té hordy konečně zavolal, že je ve škole bomba. Tím adrenalinová lekce končí.
Učitelé při evakuaci vybíhají naproti do Žabky vsadit si Sportku, jedinou vidinu záchrany, anebo je sanitky odvážejí
rovnou do Bohnic, pokud si už předtím neprokláli srdce ukazovátkem. Ti největší šílenci zůstávají až do důchodu...
Nalezeno na Internetu /přetisk z LUK HaNo/
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Senát schválil přísnější daňové odpočty.
co nás čeká od 1. ledna?
3. října schválil Senát mnoho návrhů upravujících stávající zákony (zákon o daních z příjmů, investičních společnostech a
fondech, spořitelních a úvěrových družstvech, správních poplatcích ad.). Pokud prezident Miloš Zeman návrhy také schválí, čeká
občany od 1. ledna příštího roku několik změn.
Jedná se například o snížené 10% DPH na knihy, kojeneckou výživu a léky, zrušení 30korunových poplatků u lékaře a za
recepty, porodné na druhé dítě nebo také o drobnosti jako to, že se budete muset prokazovat při nákupu některé bazénové chemie
dokladem totožnosti. Co ale může ovlivnit finance občanů daleko výrazněji než levnější kniha či prášky zadarmo, jsou změny chystané
v oblasti daňových úlev u životního pojištění.
Současné výhody životního pojištění
V současnosti si můžete odečítat platby poslané na životní pojistku od daňového základu, a to až do výše 12 tisíc korun ročně
(přičemž se ale počítají pouze příspěvky vaše, nikoliv od zaměstnavatele). Zároveň je možné si z pojistky každý měsíc určité peníze
vybírat. Pojištění můžete mít rozděleno na běžné a mimořádné pojistné a právě mimořádné pojistné (až dva a půl tisíce korun) si
můžete každý měsíc vybrat.
Je možné, že zrovna vy jste měli od zaměstnavatele zajímavý (ačkoliv ne 100% výhodný) benefit. Do teď totiž bylo možné zákon
poněkud obejít, když zaměstnavatel posílal část peněz místo hrubé mzdy zaměstnanci na životní pojistku. Tyto peníze se tím vyhnuly
zdravotnímu a sociálnímu pojištění a firmy tak mohly na jednom člověku ušetřit kolem 10 tisíc ročně.
Odvrácená stránka daňových odklonů
Ačkoliv jste si takto mohli přijít až na 2,5 tisíce korun měsíčně, které by vám třeba jinak zaměstnavatel nedal, není toto řešení
výhodné 100%. Snížená hrubá mzda vám totiž automaticky sníží také nemocenské dávky, podporu v nezaměstnanosti, náhradu za
dovolenou a také budoucí výši důchodu (jste-li v předdůchodovém věku).
Bez ohledu na výhody pro zaměstnance ale tímto obcházením zákona přicházel o peníze stát. To se stalo impulsem pro změnu
zákona, který tuto oblast upravuje. Od 1. ledna se tak připravte na následující změny.
Co pro mě znamenají chystané změny
Jak to tedy bude fungovat od 1. ledna? Budete-li si chtít každý rok odečíst od svého daňového základu peníze posílané na
pojistku, nebudete si je moct z pojistky průběžně vybírat. Budou vám k dispozici až v 60 letech. U takových pojistek, kde budete peníze
pravidelně vybírat, nebudete moct daňový odpočet uplatnit a zároveň vám bude příspěvek zaměstnavatele daněn. Jinými slovy,
dřívější způsob, jak získat od zaměstnavatele nezdaněné peníze, již nebude možný.
Jestli vás ale daňové zvýhodnění nezajímá, můžete si změnit současnou smlouvu na režim bez daňového zvýhodnění (nebudete
si částku odečítat z daní, ale zároveň můžete část peněz pravidelně vybírat). Případně je také možné mít smlouvy dvě. Na jednu
budete ročně platit 12 tisíc korun (max. výše peněz, na jakou lze odečet uplatnit) a můžete si zde nechat zasílat příspěvky
zaměstnavatele do výše 30 tisíc korun za rok. Druhou smlouvu budete mít pro průběžné výběry peněz.
Přijde vám dodatek od pojišťovny – odmítnout ho, či přijmout?
V žádném případě neignorujte dopisy od své pojišťovny. Je totiž pravděpodobné, že vám zašle dodatek ke smlouvě, který začne
automaticky platit, pokud ho do určené doby neodmítnete. Zákon vyžaduje, aby zákaz výběru z pojistky byl ujednán smluvně. (Nestačí
fakt, že jste peníze nikdy z pojistky nevybírali ani vybírat předčasně nebudete.)
Podepíšete-li dodatek o zákazu výběrů, budete moct nadále uplatňovat odečet z daňového základu. Odmítnete-li jej, můžete
vybírat, ovšem bez daňového odpočtu. Nepříjemnost ale hrozí v případě, že pojistku nakonec oproti původnímu smluvnímu dojednání
ukončíte (tj. peníze vyberete) předčasně. Museli byste pak „dodanit“ deset let zpětně. Také je možné na nové podmínky nepřistoupit,
smlouvu ukončit a do konce roku si peníze z pojistky vybrat.

Bankovní vs. nebankovní půjčky
Přestože se to na první pohled nezdá, rozdíl mezi nebankovní a bankovní půjčkou je velký. Vždy záleží na klientovi, která forma
mu bude lépe vyhovovat. Abyste se zorientovali v těchto rozdílech, pomůže vám tento článek.
Jistě jste se s termíny "bankovní" a "nebankovní" už setkali. Ovšem půjčky těchto institucí mají vždy svá pravidla a specifika.
Konkrétní a aktuální situace klienta většinou rozhodne, jakou alternativu si zvolí.
Nízký úrok u bankovních úvěrů
Bankovní půjčku, jak již z názvu vyplývá, poskytuje banka. Oproti nebankovním půjčkám má ta bankovní jednu nespornou
výhodu – nižší úrok. Běžně můžete získat finanční hotovost již s desetiprocentním úročením, přičemž záleží na tom, zda potřebujete
půjčku bezúčelovou, či účelovou. V případě bezúčelových úvěrů nemusí klienti dokládat, nač fin. prostředky použili.
Protože banky a jejich produkty kontroluje Česká národní banka, máte jistotu, že nenaletíte úvěrovým podvodníkům.
Nevýhoda bankovní půjčky tkví v kontrole. Dozor ze strany bankovních institucí musíte určitě očekávat. Banky si prostřednictvím
registrů dlužníků projdou platební záznamy. Registry zachytávající veškeré dluhy, nedoplatky či sankce mohou klientům způsobit
odmítnutí půjčky.
Náročnější je taktéž administrativní část transakce. Klient musí doložit průkazy totožnosti, doklad o výši příjmů, bankovní výpis a
také záznam, zda bydlí v pronájmu nebo ve vlastní nemovitosti. Po kontrole a podpisu smlouvy obdrží peníze na bankovní účet.
Rychlost vyřízení je hlavní výhodou nebankovních půjček
Potřebujete-li peníze rovnou na ruku, je nebankovní půjčka tím ideálním řešením. Administrativně nenáročný úvěr s vyšším
úrokem, tak by se dala ve stručnosti charakterizovat nebankovní půjčka.
Výhodou takového úvěru je fakt, že jej můžete získat poměrně snadno a rychle. Minimum společností zabývajících se
nebankovními půjčkami kontroluje klienty pomocí registrů. Pokud projdete interní kontrolou, spočívající v tom, zda nemáte další
nesplacenou půjčku u konkrétní úvěrové společnosti, většinou požadovaný úvěr dostanete. Nejenom že jej budete mít téměř ihned
připraven k vyzvednutí, dokonce nebudete zatěžováni byrokratickou administrativou.
Nevýhoda nebankovní půjčky tkví ve vysokém úroku. V určitých případech klient nese riziko, že úvěrová společnost, s níž úvěr
dohodl, je nebo se stane nesolventní. V dnešní době však existuje řada internetových srovnávačů a odborných stránek, kde naleznete
informace o problémových společnostech. Díky těmto nástrojům a kladným referencím se podvodníkům můžete zdárně vyhnout.
V případě srovnání bankovních a nebankovních půjček vždy záleží na preferencích klienta, zda potřebuje půjčku okamžitě, bez
složitých úkonů, nebo jestli chce ušetřit a na úvěr si počkat. Důsledná kontrola a výběr finanční instituce, od níž si chceme půjčit, by
měla být pravidlem.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Další užitečné informace přináší web www.vladislavutikal.cz/

§ § § § §

Paragrafy pro každého

použito s laskavým svolením autora

§ § § § §

INFORMACE Z MS KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA
_________________________________________________________________________________________________________

Další informace najdete na webových stránkách Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje: www.kr-moravskoslezsky.cz
__________________________________________________________________________________________________________

12. zasedání zastupitelstva kraje – Krajský úřad Ostrava
Ve čtvrtek 11. prosince 2014 se uskutečnilo 12. zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje, které mělo na programu 86 bodů k projednání.
Z nejdůležitějších bodů programu vybírám:
Krajské zastupitelstvo:
•

Schválilo rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2015 a rozpočtový výhled MSK na léta 2016
– 2018

•

Rozhodlo poskytnout dotace Regionální radě regionu soudružnosti Moravskoslezsko

•

Schválilo žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje na rok 2015 v oblasti podpory sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže

•

Rozhodlo o prodloužení platnosti smlouvy o závazku veřejné služby s Českými drahami, a.s.

•

Rozhodlo o poskytnutí dotace státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu z rozpočtu MSK na rok 2015 pro organizaci a realizaci programu aktivní bezpečnosti na
pozemních komunikacích - „ BESIP“

•

Schválilo „Bílou knihu“ – seznam investičních staveb silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje

•

Schválilo finanční podporu včelařství v Moravskoslezském kraji plošným vyšetřením včelstev na
mor včelího plodu v roce 2015

•

Schválilo návrh odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Jablůnkovsko – Třinecko“

•

Schválilo poskytnutí dotací z rozpočtu MSK na rok 2015 na zajištění výkonu regionálních funkcí
knihoven v Moravskoslezském kraji

•

Rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace Vysoké škole báňské – Technická univerzita

•

Schválilo uzavření smlouvy o spoluvystavování a prezentaci Moravskoslezského kraje na investičním veletrhu EXPO REAL 2015

Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek,
mnoho chuti do práce a pevné zdraví.
K přání se připojují i krajští zastupitelé ss. Fotis Fotopulos a Pavel Bačgoň
Bruntál – prosinec 2014

ing. Jitka Hanusová – zastupitel MS KZ

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Budoucnost je doba, kdy budeme vědět všechno o minulosti.
Dokud víme jen část pravdy, jsme ještě v současnosti.
Gabriel Laub

Rok 2014 končí
SILVESTR Opět klepe
na dveře!!
Proč jsi vlastně opustila svého manžela? Vždyť jsi
přece tvrdila, že má něco, co tě k němu neodolatelně
přitahuje?
To ano. Jenže on už to všechno do haléře utratil.
Nechci vás strašit pane učiteli, říká student pedagogovi, ale tatínek říkal, že jestli nezačnu nosit lepší
známky, dostane někdo pěknej výprask.

Franto, co dostaneš k vánocům?
- člověče, asi chlapa. Viděl jsem ho u manželky ve
skříni.

Slečno, začíná poprchávat, co kdybychom zašli
do kina? – „To ne, tam je tma, vy byste mne
osahával, líbal...“
„To bych si nedovolil kvůli lidem, co budou
sedět za námi!“
„A to nemáte dost peněz, abyste koupil lístky do
poslední řady?“

Přijde kačena do baru a chce si objednat:
„Máš pivo?“.
Barman odpoví: „Kačenám nenalívám, vypadni!“
Kačena odejde, ale druhý den se vrátí a zase chce pivo. Barman: „Říkal jsem ti, že kačeny neobsluhujeme,
vypal!“ Kačena odejde a když přijde další den a chce
znovu pivo, barman jí už vyhrožuje: „Jestli tady přijdeš ještě jednou, zastřelím tě!“
Kačena přijde i čtvrtý den a zeptá se barmana: „Máš
pušku?“ Barman odpoví: „Ne!“ A kačena: „Tak v
tom případě: můžu dostat pivo?“
Rozdíl mezi budíkem a opilcem je v tom, že když se
natáhne budík, tak jde,
ale když opilec, tak zůstane ležet.

Na veterinární fakultě probíhá přednáška o rozmnožování krav. Přednášející povídá: „... a tento akt vykoná býk až třicetkrát za den...“
V přední řadě se zvedne studentka a prohlásí: „Pane
profesore, mohl byste to zopakovat, aby to slyšeli i
pánové studenti v zadních řadách?“
Přednášející větu zopakuje a vtom se zvedne student v
zadní řadě a ptá se: „A pane profesore, ten býk to dělá pokaždé s tou stejnou krávou?“
„Samozřejmě, že ne,...“ odvětí profesor.
„A mohl byste to zopakovat i pro studentky v předních
řadách?“

Zastaví policista řidiče a ptá se ho: „Pane řidiči, jestlipak víte, že Vám nesvítí heligón?“
„Snad halogen,“ odvětí řidič.
A policajt na to: „Jo, tak pán je ještě suterén.“

Žena u výkladu: „Hrozně jsem se do toho kostýmku
zamilovala.“ „Z toho nebude nic - víš, že jsem žárlivý.
Jdeme!“
Odvaha je zvláštní povahový rys,
který se ztrácí vstupem do zubní ambulance.

Dvě blondýnky jdou do lesa pro vánoční stromeček.
Po dvou hodinách hledání se jedna zeptá té druhé:
„Tak co?“
„Ále, nikde nic.“
„Víš co? Tak vezmeme nějaký bez ozdob.“

PŘEJEME VÁM HODNĚ
ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ,
POHODY
A HLAVNĚ PEVNÝCH
NERVŮ
V NOVÉM ROCE 2015

CO

KDY

KDE



Leden 2015
01. ledna 2015

čtvrtek

Nový rok – státní svátek

12. ledna 2015
12. ledna 2015

pondělí
pondělí

zasedání MS VV KV KSČM – Ostrava
7. zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM

16. ledna 2015

pátek

15,15

30. schůze VV ÚV KSČM – Praha

ÚNOR 2015
02 února 2015

pondělí

zasedání MS VV KV KSČM – Ostrava

09. února 2015

pondělí

13 února 2015

pátek

16. února 2015
17. února 2015
18. února 2015
19. února 2015

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

20. února 2015

pátek

15,15

8. zasedání OV KSČM – budova OV KSČM

23. února 2015

pondělí

zasedání MS VV KV KSČM – Ostrava

27. února 2015

pátek

zasedání Klubu KSČM ZMSK – Ostrava

16,00

Setkání s občany – Ostrava
31. schůze VV ÚV KSČM – Praha

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
♫ 07. březen 2015

sobota

20,oo

XXIII. reprezentační ples KSČM

♫

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

! Změny termínů po redakční uzávěrce vyhrazeny!   

Vidět a cítit znamená existovat, myslet znamená žít.
William Shakespeare
* * * Vydává OV KSČM v Bruntále - určeno členům KSČM a sympatizujícím spoluobčanům * * *
* Telefon: 734 430 209 nebo 554 717 565; 720 493 013 * * * E-mailová adresa : ov.bruntal@kscm.cz *
* * * Webové stránky : http://www.ovkscmbruntal.cz/ * * *
********************* N E P R O D E J N É *********************

