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Z obsahu tohoto čísla :
* Usnesení 14. zasedání ÚV KSČM dne 28. března 2015 v Praze *
Připomínáme 70. výročí osvobození Československa a další *
* Více dalších zajímavých článků a informací pro Vás najdete
v naší elektronické verzi Štafety *
* Pokud máte zájem dostávat Štafetu v elektronické podobě, stačí
zaslat z Vaší email. adresy zprávu na náš email
ov.bruntal@kscm.cz „mám zájem o Štafetu“ a příští čísla již budete dostávat prostřednictvím Vaší emailové pošty *
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Připomínáme si 70. výročí osvobození
Československa
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Moravskoslezský krajský výbor KSČM a Občanská platforma Spojenectví
práce a solidarity
pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje
Vás srdečně zvou na Kulturně společenské odpoledne pořádané na počest

70. výročí osvobození Československa
a města Ostravy Rudou armádou
Setkání se uskuteční ve čtvrtek 30. dubna 2015 od 17.00 hodin,
v areálu zámku v Ostravě Porubě, nábřeží SPB
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Potud národ svůj, pokud šetří svých památek.

Karel Jaromír Erben

Přečti a pošli dál !!!
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Třešničkový turnaj v bowlingu
V sobotu 28. března 2014 uspořádal městský výbor KSČM v Bruntále Třešničkový turnaj v bowlingu. Protože tento
sport je pohodový, bezpečný a hra nevyžaduje výrazné fyzické nároky, setkali jsme se s hráči širokého věkového spektra.
Zájem byl veliký. Sportovního klání se zúčastnilo 47 hráčů v
patnácti tříčlenných družstvech a několik jednotlivců. Z Horního
Města přijela čtyři družstva, Bruntál postavil tři, Město Albrechtice
a Oborná po dvou. Jedno družstvo vyslal Krnov, Tvrdkov, Zátor a
společnost A. B. Titan.
Atmosféra turnaje byla úžasná. Díky rychlému střídání hráčů
na dráze měla hra napětí a spád. Mnozí účastníci stanuli na
bowlingové dráze poprvé. Hráči se vzájemně podporovali, fandili
a s napětím sledovali na obrazovkách výsledky nejen svého
družstva.
Zvítězilo družstvo z Oborné, těsně sledované Krnovem a na
třetím místě se umístil Tvrdkov. V soutěži jednotlivců vyhrál
Martin Špalek z Města Albrechtic, druhou příčku obsadil
Svatopluk Půda z Tvrdkova a třetí Jaroslav Kriegel z Krnova.
Závěr sportovního klání proběhl v klubovně, kde byly úspěšným kolektivům a jednotlivcům předány ceny a
poskytnuto občerstvení. Účastníci kladně hodnotili turnaj a vyzvali pořadatele, aby z této akce vznikla tradice. Hovořilo se
nejen o právě skončeném turnaji, ale i o dění v naší společnosti, zejména pak o neutěšené sociální situaci v našem
okrese a možnostech jejího zlepšení. Pozornosti neuniklo ani napětí v mezinárodním dění.
Akce splnila svůj cíl. Účastníci se rozešli v dobré náladě, bylo navázáno mnohé nové přátelství.
Bh

Osvobození Osoblahy
Dne 28.března 2015 se Klub českého pohraničí,
městská
rada
Bruntál(KČP
MěR), Česko-ruská
společnost Bruntál(ČRS), KV KSČM Ostrava a OV
KSČM Bruntál zúčastnily oslav 70. Výročí osvobození
ČSR od nacismu a pietního aktu za padlé vojáky Rudé
armády při osvobození obce Osoblahy ve dnech 18. 22. března 1945. Za nevlídného, sychravého, větrného
sobotního dne se
od 11.00 hodin
konal pietní akt u
památníku
osvobození
v Osoblaze
za
účasti několika
set
občanů.
Potěšitelná byla
účast
mnoha
mladých - dětí a
mládeže. Přijeli
přátelé
z KČP
Krnov, Opava. Důstojná oslava za účasti čestné stráže
v dobových uniformách Rudé armády, s čestnou salvou,
projevy pana starosty Osoblahy Ing. Antonína Rouse, dále
pana učitele Hrabovského za ZŠ Osoblaha a přítele P.
Varteckého za KČP a KSČM Krnov vytvořily slavnostní
rámec oslav osvobození 1. obce v českých zemích,
následovaly Sudice a Třebom 26.3.1945 na Opavsku.
Obec Osoblaha pak uspořádala kulturní program
v muzeu Osoblahy, kde v krásném vystoupení ZUŠ Města
Albrechtice zpívaly a recitovaly děti za hudebního
doprovodu paní učitelky Jany Fojtové; dále odborného
historického výkladu pana učitele Hrabovského o postupu
osvobozujících bojů v kontextu Viselsko-Oderské operace
Sovětské armády a později Opavsko-Ostravské operace.
Dále ZŠ a Historický klub Osoblahy instalovaly v muzeu
výstavu artefaktů, nalezených po bojích na území

Osoblažska, výstavu prací modelářů a dětí k tématice II.
Světové války, historie Osoblahy a slavného postupu Rudé
armády.
Od 18.-22.3.1945 po vstupu na území opavského
Slezska po osvobození Osoblahy padlo 800 rudoarmějců
v těžkých bojích (dle pramenů RA-Č.Amort). Skláníme se
před světlou památkou 144 000 vojáků RA, kteří padli na
území celé ČSR při osvobozovacích bojích od nacistického
temna a hrůz okupace. Ani naši severští sousedé by
neměli zapomínat v Polsku, že zde položili své životy přes
600 000 sovětských vojáků. Ani my, ani Poláci by zde
nebyli, jestliže by nacisté v II.světové válce zvítězili.
A hlavní tíhu této strašné války na evropském
kontinentě nesla Rudá armáda SSSR s 27. Miliony obětí
celého národa. V zahradě pod muzeem pak občané měli
možnost shlédnout od Klubu vojenské historie
v uniformách RA a Wermachtu ukázky výzbroje a vybavení
vojsk(Děgstarjovy, Maximy, Špaginy sovětské armádní
pušky a následně německé MG-42, schmeistry, granáty
atd). mládeže i dospělých zde bylo plno. Svými postoji a
působením
všichni bojujeme
za to, aby již
nikdy nezahořel
oheň války, aby
vzájemné
porozumění
mezi národy a
vládami
převážilo
nad
animozitami, aby
místo
„Dragounských jízd“ se raději kladly věnce k hrobům
Sovětské armády, US Army a všech spojenců z II.světové
války. Mír je to nejcennější pro svět.
Josef Halabala - MěR KČP Bruntál

Přečti a pošli dál !!!



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VÍTEJTE V KARAVANĚ MÍRU
Před sedmdesáti lety skončila největší válka v dosavadních dějinách lidstva. Na evropském kontinentě v
ní zahynulo na 72 milionu lidí, stejných lidí, jako jste vy i my.
Zdálo by se, že další, ještě ničivější válku, by mohl chtít jen choromyslný mozek. Není
tomu tak zcela - jsou bohužel na světě patologické síly, které stále touží po světovládě a
chtějí jí dosáhnout bez ohledu na nás.
Co proti tomu zmůžeme my, obyčejní lidé? Sami samozřejmě nic. Ale budeme-li o
mír usilovat společně, máme alespoň šanci.
Nechceme být jen pasivními figurkami na šachovnici mocných. Nikdo z nás nechce, aby on sám, jeho
nejbližší, přátelé, sousedé či spolupracovníci byl válkou zničen, stejně jako svět okolo. Možná ničeho
nedosáhneme. Chceme-li ale obstát sami před sebou, musíme to zkusit.
Projekt Karavana míru vznikl tak trochu i jako odpověď. Odpověď na to, že česká společnost se
iracionálně dělí na příznivce té či oné velmoci, na „přátele Ruska“ na straně jedné, „přátele USA“ na straně
druhé, chybí jí vlastní totožnost a hrdost. Také jako odpověď na demonstrativní hrozby, které k uvolnění napětí
v Evropě rozhodně nepřispívají.
Nemyslíme si, že svět je hřiště, na kterém se hraje utkání, v němž bychom měli bezvýhradně fandit té či
oné straně. Nemyslíme si, že bychom měli stranou být. Jsme naopak toho názoru, že bychom měli pečlivě a
objektivně zvažovat co je pravda a co jen propaganda, komu a čemu její lži slouží a mít přitom neustále na
zřeteli, že lidé nám podobní žijí i v Rusku, ve Spojených státech,
ale i v řadě dalších civilizovaných zemích světa. Byli jsme
spojenci v boji proti fašismu. Buďme znovu spojenci v úsilí o mír.
Ruský ani americký lid není naším nepřítelem, ale v tomto
spojenectví partnerem.
Našimi společnými protivníky jsou mocenské struktury,
které se nás snaží manipulovat k vzájemné nenávisti kvůli
vlastnímu prospěchu.
Proto jsme se rozhodli projet touto zemí s vlajkami našich
spojenců z minulé války, kterou jsme společně s nimi vedli
proti fašismu, který bohužel dnes znovu zvedá hlavu za
podpory sil, jež usilují o světovládu. Nejedeme v obrněných transportérech, ale svými civilními dopravními
prostředky. Nespíme v kasárnách, ale u přátel. Nechrastíme zbraněmi. Projíždíme krásnou moravskou a českou
krajinou a chceme, aby taková zůstala. Přivážíme otevřená srdce a podané ruce.
Připojte se k nám - autem, na kole, na koloběžce, s dětskými kočárky, pěšky. Pojeďte či pojďte s
námi, třeba jen kousek cesty. Připojit se můžete na našich zastávkách, které jsou zobrazeny na mapce na
našem webu. Připojit se můžete i virtuálně. Každý z vás tím může demonstrovat svou vůli po světě, ve
kterém je mír.
Více zde: http://karavanamiru.webnode.cz/
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.
Marcus Tullius Cicero

Přečti a pošli dál !!!
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ZÁPIS
z 23. Reprezentačního plesu OV KSČM Bruntál - 7. března 2015
V letošním roce se porušila 8 létá tradice
a místo konání plesu v Úvalně - to byly letos Brantice.
Konferenciér, s. Sekanina odváděl skvělou práci
a sdělil nám vždy potřebnou informaci.

S nimi jsme si zpívali a do rytmu tleskali.
K zábavě nejvíce přispěli hudební produkcí
dva Tlachové - bratři,
kteří celý večer hráli jak se patří.

Na začátku plesu, hned v první chvíli
přivítal s. Konečnou naši oblíbenou europoslankyni.
Stala se novou členkou frakce levicové,
ve které se usiluje pro občany o vztahy nove.

Na parketu Batekovi a Korbačíkovi měli víru,
že nesmí nechat své nožky v klidu.
Také s. Bačgoň měl dvě ženy stále v kole,
tak si trochu pro zdraví protáhl údy svoje.

Předseda OV KSČM s. Bačgoň popřál ženám k MDŽ
zdraví, štěstí a lásku každé z nás
a všem sílu k zápasu pro lepší zítřek zas.
Bez žen by nebyl den hezký ani jediný,
pak začal s muži roznášet ženám květiny.

Jen u Baru se asi smáli,
jak na víně nás oškubali.
S. Spálovská řešila opět problém věčný,
hlavně aby ples nebyl prodělečný.
Losů bylo na tisíc, ale nejvíc těch co nevyhrají nic.
Od naší europoslankyně všichni chtěli losy
a když byly prázdné z respektu nenatáhli ani nosy.
Katuška Bárathová, možná už je mlada paní to neví se,
prodávala losy ze staré tradice.

Mezi hosty byla také s. Hanusova,
v Albrechticích u občanů známá všem.
Je to naše úspěšná krajská zástupkyně za KSČM.
Aktivní spolupráce s. Špalka také tu je,
který s ní naši politiku obhajuje.
Tato oblast je pro nás úspěšná,
zástupce KSČM má také Třemešná,
s. Kománek je znám,
tak snad. nezůstane sám.
Kulturní program měl půvab veliký,
viděli jsme břišní tance veliké kvality,
pěkné děvčátka nám zase předvedly
při tanci a zpěvu divadelní kousky,
na známou písničku „Jak Vilem, peče housky“.

S. Domin a s. Srubjan s prodejem losů vliv na ženy
měli velký, že vyprázdnily pro ně celé peněženky.
Náš bývalý krajský a komunální politik s. Patík
byl nemocný, to každý věděl,
ale vše se v dobré obrátilo a na plese s námi seděl.
Letošní plesání skončilo, nemáme na vybranou,
tak zase v příštím roce nashledanou!
HaLu
Foto PaBa

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hudba velmi prospívá zdraví, když ji náležitě užíváme.

Pythagoras

Přečti a pošli dál !!!
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ČSLA na konci roku 1989
V armádě bylo tehdy zhruba 200 000 vojáků (plánováno 210 000), z toho vojáků z povolání 61 405 (generálů a důstojníků
41 715, praporčíků 16 690) a vojáků základní služby 148 595. Občanských zaměstnanců pracovalo v armádě kolem 80 000.
Významnou složkou bylo také železniční vojsko s mírovými počty kolem 7500 vojáků. Mělo dvojí podřízenost; po odborné
stránce Ministerstvu dopravy a spojů, jinak Ministerstvu národní
Československou lidovou armádu tvořily (počty osob): obrany.
ČSLA byla součástí prvního operačního sledu Varšavské
Orgány velení
330
smlouvy a území Československé socialistické republiky se
Pozemní vojsko
128 400 dělilo na dva vojenské okruhy. Západní vojenský okruh
Vojsko protivzdušné obrany státu
22 300 (velitelství v Táboře) byl dislokován na území České
socialistické republiky a částečně na Slovensku a měl ve své
Vojenské letectvo
23 000 podřízenosti asi 85 % pozemního vojska. Jeho válečné určení
Spojovací útvary a vojenské školy
15 900 spočívalo především ve vytvoření Československého frontu.
Východní vojenský okruh (velitelství v Trenčíně) byl dislokován
Týlová zařízení
4 000 převážně na území Slovenské socialistické republiky. Do jeho
Vojenská část civilní obrany
3 100 podřízenosti patřilo zbylých 15 % počtu pozemního vojska a na
jeho teritoriu byly rozmístěny zejména vojenské školy, sklady,
opravárenská a další týlová zařízení.
V míru byla ČSLA tvořena velitelstvími obou okruhů s jejich svazky, útvary a zařízeními, 1. armádou s velitelstvím v
Příbrami a 4. armádou s velitelstvím v Písku (obě byly podřízeny velitelství Západního vojenského okruhu), 10. leteckou
armádou (velitelství Hradec Králové), velitelstvím Protivzdušné obrany státu (Stará Boleslav), štábem Civilní obrany státu
(Praha), speciálními svazky a útvary, vojenskými školami, výzkumnými ústavy a dalšími zařízeními. Hlavní bojovou sílu
představovalo 16 vševojskových divizí, dvě letecké divize, dvě divize protivzdušné obrany státu, dělostřelecká divize a raketové
a protiletadlové svazky a útvary. ČSLA provozovala 16 stálých vojenských letišť. V roce 1988 provozovala celkem 687 letadel (z
toho 407 bojových), 101 bojových vrtulníků, 4585 tanků, 540 protitankových raketových kompletů, 77 odpalovacích zařízení pro
rakety, 4900 bojových obrněných vozidel a 3445 děl, raketometů a minometů.
Jaderné zbraně na území ČSSR
Je neoddiskutovatelným faktem, že ČSLA nikdy nevlastnila jaderné zbraně. Sovětský svaz na našem území vybudoval tři
sklady jaderných zbraní až v roce 1969, zatímco USA postavily na území SRN sklady své jaderné munice již v polovině 50. let.
Nejprve obsahovaly hlavice pro taktické rakety, později i pro rakety operačně taktické a pro letectvo.
Sklady jaderných zbraní u nás byly nesporně určeny pro naši armádu, ale v období míru nám nepatřily, naši vojáci je nestřežili
ani jinak neobhospodařovali. V případě nebezpečí by je ale ČSLA samozřejmě obdržela, podobně jako by USA pravděpodobně
dodaly jaderné zbraně svým spojencům. Nepochybně však mezi USA a SSSR existovala dohoda, že takové předání bude
možné jen ve skutečně krajním případě.
Předání sovětských jaderných zbraní našim vojskům by však vůbec nebyla složitá záležitost. U raketových útvarů byly
speciální přejímací skupiny pro tento úkol, který měl být zvládnut za 4 až 6 hodin. Dále bylo možné přepravit k nám jaderné
zbraně pomocí letounů z velmi vzdálených skladů mimo území ČSSR. Obsluhy raketových útvarů byly vycvičeny pro střelbu
konvenčními hlavicemi, takže spolu s jadernými hlavicemi by obdržely také nezbytné tabulky střelby, které by zohledňovaly
změny balistických hodnot.
Raketová vojska ČSLA
Všechny divize ČSLA vlastnily vojskové rakety
taktického dosahu (do 70 km) typu Luna M a modernější
Točka (SS 21). Obě armády frontu dále disponovaly
raketovou brigádou o dvou oddílech po čtyřech odpalovacích
zařízeních raket R 300 (v označení NATO Scud). Front měl
organickou frontovou raketovou brigádu o třech oddílech po
čtyřech odpalovacích zařízeních R 300, ale v 80. letech
začalo přezbrojování modernějšími raketami Oka (dle NATO
SS 23). Ty budily takový respekt u velení NATO, že v závěru
80. let NATO doslova usmlouvalo se SSSR jejich likvidaci, k
čemuž dal souhlas i Gorbačov.
Protivzdušná obrana státu
V 80. letech získala vojska PVOS ČSLA protiletadlové
rakety S 200 Vega (SA 5) a S 300, čímž se výrazně zvýšila
jejich účinnost. Tyto rakety bránily střední Čechy, ale byly
schopné ničit nepřátelská letadla na vzdálenost až 200 km,
SCUD
tj. od naší státní hranice se SSSR. Koncem 80. let vlastnila 1. divize PVOS jeden oddíl raket S 300, který byl určený pro
ochranu Prahy. O tomto oddílu se Američané v polovině 90. let vyjádřili v tom smyslu, že by mohl spolehlivě ubránit
Washington. A před systémem S 300 dodnes smekají, protože jeho další modernizace výrazně převyšuje kvality
vychvalovaných amerických kompletů Patriot.
BVP 1 a OT 90
Jednání o snížení konvenčních ozbrojených sil mezi NATO a Varšavskou smlouvou ve Vídni vrcholila na konci 80. let.
Členové NATO v komisi usilovali hlavně o likvidaci co největšího množství BVP 1, která měla kanon Grom ráže 73,2 mm, a tak
prosadili snížení počtu vozidel s kanony ráže nad 73 mm. ČSLA vlastnila asi 600 kusů BVP 1, ale nechtěla o ně přijít, takže byla
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odhodlána obětovat i tu věžičku s kanonem kritické ráže. Technici pak na BVP 1 umístili věžičku z transportéru OT 64 SKOT s
velkorážným kulometem ráže 14,5 mm, čímž vznikl obrněný transportér OT 90, který legálně prošel přes vídeňskou komisi.
Ženijní technika ČSLA
Pontonová mostní souprava byla založena na Tatrách
815 (32 říčních dílů, 4 pobřežní díly, 14 automobilů s
pomocným příslušenstvím, 12 vlečných motorových člunů) a
celou ji udržoval a obsluhoval pontonový prapor. Norma pro
zřízení mostu o nosnosti 60 tun a délce 227 m byla 70 minut.
Na jednom cvičení, kterého se účastnili i přizvaní vojenští
pozorovatelé (rok 1986), postavili ženisté most přes Labe
(nosnost 60 tun, délka 120 m) za 13 minut, ačkoli norma byla
27 minut! Pozorovatelé se divili a uznale pokyvovali hlavami.
Tanky NATO a Varšavské smlouvy
Tanky amerických ozbrojených sil na evropském válčišti
(Abrams) a také tanky německého bundeswehru (Leopard 2)
v osmdesátých letech poprvé předstihly kvality tanků ČSLA, i
když Sověti měli tanky stejných kvalit. Předností tanků NATO
byla hlavně výrazně vyšší účinnost střelby za pohybu.
S-300
Mohly ničit přímou střelbou cíle vzdálené 3 až 3,5 km s
pravděpodobností zásahu první ranou téměř 90 %, zatímco československé T 54M a T 55M se systémy řízení palby Kladivo
měly účinnou dálku střelby za pohybu nejvýše 2 km a pravděpodobnost zásahu první ranou se pohybovala mezi 60 a 70 %.
Podobně horší výsledky vykazovala i střelba za nočních
podmínek. Aktivní zdroje přístrojů nočního vidění navíc
prokazatelně demaskovaly naše tanky rozmístěné v terénu a
dělaly z nich mnohem snáze dostupné cíle. Naopak přístroje
NATO (noktovize) tímto nedostatkem netrpěly a umožňovaly
přesnou střelbu na vzdálenosti až o 1000 m větší. Podobně
lze charakterizovat rovněž přístroje řidičů pro jízdu v noci.
Naše nejmodernější tanky T 72 navíc postrádaly kvalitní
řízení palby. Připravoval se sice moderní systém Palcát, ale
ten už nebyl realizován.
Protitankové zbraně NATO
Vojska NATO měla dobře promyšlenou koncepci ničení
našich tankových uskupení. Armádní sbory měly organicky
přidělené vrtulníkové brigády o 60 až 100 velmi kvalitních
vrtulnících nesoucích protitankové řízené střely. V 80. letech
byly zahájeny testy nového systému Assault Breaker.
OT-90
Letoun létající v bezpečné vzdálenosti od předního okraje bojujících vojsk (až 100 km) po zjištění tankových jednotek
přidělil cíle k ničení svým prostředkům (dělostřelectvu či letectvu) a jejich střelbu naváděl po infračervených paprscích.
Pravděpodobnost zničení se tak zvyšovala až 1500krát.
Jaderný útok NATO proti ČSSR
NATO předpokládalo použít proti území ČSSR asi 750 jaderných zbraní různé ráže. Objekty ničení neměly být jen
vojenské cíle, ale i vojensko ekonomická centra, např. Praha, Ostrava, Brno, Plzeň, Bratislava, Košice a jiná tehdejší krajská
města, kde se nacházel těžký průmysl nebo velká dislokace vojenských útvarů. Ničení měly provádět strategické prostředky
(včetně bombardovacího letectva) a předpokládaná mohutnost úderů měla být minimálně 200 kilotun, tedy desetinásobně více
než v Hirošimě.
Dalšími nosiči mělo být taktické letectvo, operačně taktické a taktické prostředky napadení. Z operačně taktických raket z
80. let lze jmenovat především rakety Pershing IIA (s dostřelem 760 km), z taktických zejména houfnice ráží 155 a 203,2 mm.
Použité jaderné střelivo však mělo být o mnohem nižší mohutnosti, přibližně 0,02 kilotuny. Dělostřelectvo mělo používat spíše
zbraně neutronového typu, které by dostatečně spolehlivě zabíjely živou sílu, ale oproti jaderným by způsobovaly menší
materiální škody.
Popsané jaderné údery by se ovšem neuskutečnily najednou, ale opakovaně i v rámci prvního hromadného jaderného
útoku za dva až tři dny. Další by následovaly podle vývoje situace na válčišti. Vojska NATO se nijak netajila tím, že i při vedení
války konvenčními zbraněmi by přešla k použití jaderných zbraní, pokud by jim hrozila definitivní porážka.
Lehká polní opevnění v ČSSR
Od 50. let bylo podél naší státní hranice se SRN postupně vybudováno v taktické hloubce (tj. do 25 až 30 km) kolem 5000
lehkých betonových polních opevnění, převážně pozorovatelen a pevnůstek pro pěchotní zbraně, na nichž se každý rok s
potřebným stupněm utajení prováděla jarní a podzimní údržba. Tyto stavby měly význam zejména pro ochranu živé síly pro
případ útoku neutronovými zbraněmi, protože hlína a beton snižují neutronové záření výrazněji než pancíře bojových vozidel.
Při klasických jaderných úderech je tomu opačně.
Able Archer
Také v 80. letech došlo k jedné vojenské krizi mezi USA a SSSR. V roce 1983 totiž probíhalo velmi tajné vojenské cvičení
NATO označené kódem „Able Archer“. A v jeho průběhu bylo zaznamenáno takové množství nečekaných vzletů západních
letadel, že SSSR vyhodnotil toto cvičení jako možnost frontálního útoku proti Varšavské smlouvě. Tato krize se stala jakýmsi
varováním, že kvůli nadměrnému spoléhání se na vojenské nástroje bezpečnosti by nakonec mohla nastat i nechtěná jaderná
konfrontace.
Zdroj: Miroslav Vacek: Generál studené války - Publikováno v červnu 2007.
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Komu prospel 17. november 1989?
Prejav MUDr. Andreja Janca, prezidenta Slovenskej lekárskej únie špecialistov v Košiciach
pri príležitosti 25. výročia 17. novembra 1989
Dnes už všetci občania Slovenska, ktorým ostala česť a svedomie, vedia, že
výsledkom tzv. Zamatovej revolúcie nie je demokracia. Výsledkom tohto 25ročného
obdobia postupnej straty nádejí je oligarchizmus. Nechápte ma zle, oligarchizmus
nemá len svojich aktérov v podobe 55 slovenských miliardárov! Oligarchizmus
je naplánovaný, štruktúrovaný svetový politický systém, ktorý má svoju
ideológiu, ciele, aj prostriedky. Jeho úlohou je vytvoriť oligarchov, teda
miliardárov, o ktorých všetci vedia, že zbohatli z okrádania celého národa,
zároveň však zabezpečiť v každom domovskom štáte ich absolútnu
nedotknuteľnosť, čo je podmienkou oligarchizmu ako systému.
Načo je to dobré? Aby sa vo všetkých záujmových štátoch vytvorilo neúnosné
spoločenské napätie, napätie, ktoré sa kedykoľvek dá eskalovať do zvrhnutia politickej moci,
alebo hoci aj do občianskej vojny, ako sme to videli v Afrike, na Blízkom Východe, alebo dnes na Ukrajine.
Celá realita oligarchizmu, v ktorom žijeme aj my, tu, na Slovensku, je vytvorená vedome a cielene, je
garantovaná štátnou výkonnou mocou, samosprávou, jej pretrvávanie je chránené políciou, médiami,
súdmi. Sociálne, právne a rasové problémy sú neriešiteľné, lebo nesmú byť riešené! Naopak, každý pokus
o akékoľvek rozumné riešenie týchto najvážnejších problémov Slovenska je okamžite likvidovaný.
Po tomto objasnení sa už nemusíme pýtať, prečo sa vedúce osobnosti viacerých bývalých socialistických
krajín tak zrazu odvrátili od Ruska, prečo zrazu chcú NATO na svojom území, prečo chcú pritvrdzovať sankcie,
prečo zasadnutie G20 odmieta dôkazy o zostrelení malajzijského Boeingu, prečo Francúzske úrady odmietajú
odovzdať Mistrál, nemusíme si dávať ďalších 1000 prečo.
To, aký majú postoj politici, to nie je vôľa ich národov (Francúzov, Austrálčanov, ani nie Ukrajincov)! To
nie je dokonca ani len vôľa samotných oligarchov, ktorí sú si veľmi dobre vedomí, že sú manipulovaní. Je to
vôľa tých, ktorý ich ovládajú na joy-stick, prostredníctvom zamedzenia prístupu k ich závratným
zahraničným kontám a prostredníctvom strachu z vlastného ľudu, ktorému by ich v prípade
neposlušnosti projektanti oligarchizmu vydali, ako vydali Kaddáfího, Saddáma Huseina, alebo hoci
Janukovyča.
Všetci oligarchovia boli cielene vybraní pre svoju bezhraničnú chamtivosť, stvorení po moci bažiacimi
médiami a skorumpovanou politikou a zneschopnenou súdnou mocou. Každý z nich dobre vie, že jedinou
podmienkou, ako nestratiť prístup k svojim závratným zahraničným kontám, jedinou podmienkou, ako nebyť
roztrhaný na kusy rozzúreným zmajdanizovaným davom, je počúvať svojich zaoceánskych projektantov.
Vybudovanie svetového oligarchistického systému je najúčinnejší spôsob, ako z USA ovládať svet. Načo
ideológie, za úspech alebo neúspech ktorých sa musí niesť politická zodpovednosť, ako museli niesť
komunisti? Stačí niekoľko domácich chamtivcov, kôpka zradcov a peniaze na začiatok. Nejaké tie
eurofondy, zopár dobrých štátnych objednávok. V podstate peniaze ani nie je treba, národy si svojich
oligarchov zaplatia samy.
Všetko, čo zvyšuje napätie v spoločnosti a znižuje jej obranyschopnosť, je vítané. Všetko, čo upevňuje
štát, postavenie občana a jeho slobody, čo podporuje jeho perspektívy, je neprijateľné.
Preto sa u nás tolerovali a tolerujú schránkové firmy v daňových rajoch, preto žiadna nová vláda
nepozatvárala zlodejov z minulých vlád, preto politici, ktorí rozkradli národný majetok, vyhnali inteligenciu a
najkvalifikovanejšiu pracovnú silu do zahraničia boli a sú neustále zo Západu chválení! Preto je dobré, aby
asociáli mali nadpráva, aby sa podporovali a legalizovali sexuálne a rodové úchylky, aby ľudia nesmeli
protestovať, aby sa nenašli uši, ktoré ich vypočujú. Z toho vidno, kto je len bohatý a kto oligarcha, a z koho
oligarchu len chcú urobiť zaplatené médiá. Z toho vidno, prečo západné médiá chcú vykresliť Putina ako
oligarchu, cára a Rusko ako ríšu zla. Nemajú ho na gombík, Putin pracuje pre svoj národ a nie pre nich, ako
skutoční oligarchovia!
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V tomto svetle nie je problém pochopiť, čo sa deje vo svete, ani to, čo sa deje u nás, napríklad v
zdravotníctve.
Škandál s trojnásobne predraženým CT prístrojom v Piešťanoch zmietol ministerku zdravotníctva Zvolenskú,
množstvo štátom krytých kukučích mláďat, ale aj predsedu parlamentu Pašku. Prišlo k tomu, čo bolo
nevyhnutné, raz to prasknúť muselo.
Ale zlepší sa niečo v slovenskom zdravotníctve? Samo do seba sa iste nezlepší, pretože sám systém je chorý.
Systém nedokáže nič iné, len slúžiť oligarchom a ich finančným záujmom. Sme to my, ktorí systém
musíme zmeniť! Dovolím si tvrdiť, že ani jedno CT, NMR, USG, žiaden prístroj nebol do štátneho
zdravotníckeho zariadenia kúpený za jeho skutočnú cenu! Všetky do jedného boli predražené aspoň 2x! Médiá,
ktoré sú najúčinnejším nástrojom šírenia oligarchizmu, 20 rokov systematicky vinia za nefunkčnosť
zdravotníctva cielene lekárov, najmä však lekárov z malých súkromných zdravotníckych zariadení, ktorých ja,
ako prezident SLÚŠ zastupujem.
Najnovšie sme obviňovaní z toho, že neoprávnene vyberáme v ambulanciách poplatky za výkony, hradené z
verejného zdravotného poistenia. Nedajte sa oklamať! Výkony, ktoré sú označené ako hradené, v skutočnosti
nie sú uhradené! Poisťovne si protiústavne stanovili tzv. limity a degresné ceny za bod, ktorými nás
protizákonne, ale celkom otvorene, s vedomím kompetentných a beztrestne, okrádajú o výsledky našej práce.
Veľa ambulancií krachuje, lebo nie sú schopné pracovať pod nákladové ceny! ZP najnovšie neuznávajú a
neuhrádzajú dokonca ani tie výkony, ktoré sú ešte v rámci limitu. Pacienti a zdravotnícke zariadenia, ktoré za
sebou nemajú politika, ani finančnú skupinu, sú odkázané na svojvôľu zdravotných poisťovní!
Nedajte sa oklamať! Keby sa všetky peniaze, ktoré ste Vy odviedli do povinného zdravotného poistenia,
skutočne dali na zdravotnú starostlivosť, nikto by v ambulanciách nemusel 500 rokov zaplatiť
ani cent! Keď donútime ZP zrušiť protiústavné limity, platiť nebudeme musieť nikdy a
nikde! Nemuseli by ste platiť ani cent, keby sa Vaše peniaze nevycucali na zisky
akcionárov zdravotných poisťovní, na zisky tých, ktorí sú prilepení na štátnu
zdravotnú poisťovňu, na úplatky pri predražených tendroch, na úplatky oligarchov
pri nákupe liekov a pri ich reexporte z republiky, na predražené nákupy služieb,
na oddlžovania štátnych zariadení, ktorých jedinou úlohou je zakrytie štruktúry
dlhov nemocníc, ktoré vznikli v dôsledku rôznych nekalých obchodov. Nič by ste
nemuseli platiť, keby peniaze, ktoré ste Vy odvádzali zo svojej tvrdej práce, nespotrebovali
asociáli, ktorí sa nikdy nepričinili o vybudovanie systému zdravotného poistenia.
Prečo sa roky obviňujú lekári, ale nikto ani slovom nespomenie živé kalkulačky spoza zelených stolov,
ktoré po miliardách vytunelovali slovenské zdravotníctvo? Práve oni, ľudia, ktorých nikdy nestretnete,
majú zisky a nie lekári, ktorí sa o Vás starajú!
Prečo sme tŕňom v oku práve my, malé súkromné zariadenia, ktorým nikto nič nedal, nekúpil žiadne
vybavenie, ani materiál, ktoré nikdy nikomu nedlžili, ktoré najčastejšie výkony (výkon č. 63) vykonávajú za 50násobne nižšie ceny, ako zariadenia za našou západnou hranicou?
Prečo sa netolerujú drobné platby v našich zariadeniach, ale sú v poriadku niekoľko stoeurové platby vo
veľkokapitálových zdravotníckych zariadeniach na tej istej ulici? No práve preto! My sme tí, ktorí sú dôkazom
toho, že zdravotnícke zariadenie môže pracovať aj s nízkymi nákladmi! Len čo nás zlikvidujú, len čo nás
odstránia ako konkurenciu svojich vlastných veľkokapitálových zariadení (a ich vlastníkmi sú predstavitelia
ľavice, rovnako, ako pravice), okamžite prestane existovať rozdiel! Nebude dôkaz, že sa to dá aj takto!
Okamžite sa všade zavedú ročné poplatky od 300 do 500 Euro, ako ich už dnes poznáme z veľkokapitálových
zariadení!
Na koniec mám už len poznámku. Spomeňte si na predvolebné vyjadrenia pána Fica, predsedu vlády SR,
keď si značnú časť agendy vybudoval na sľube, že bude len jedna, štátna poisťovňa a že žiaden zisk sa
v zdravotných poisťovniach tvoriť nebude! Nielenže poisťovne súkromné sú naďalej, čomu rozumiem, nielenže
poisťovne tvoria zisk (súkromné rovnako, ako štátna), čomu nerozumiem, ale vďaka ministerke Zvolenskej
získali aj nebývalú moc, nad vôľou ľudí, nad zákonom, čo vo mne vyvoláva odpor.
Nedajme sa ďalej klamať! Postavme sa na odpor oligarchizmu!
-*-
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Jiří Vyvadil:
Havlův svět se rozpadá. Proto tolik
hysterie kolem Zemana
To, co se všechno vyrojilo v tisku, televizi i rozhlase ohledně nejrůznějších událostí týkající se Miloše
Zemana připomíná svou hysterií pomalu prezidentské volby.
Novináři, Schwarzenbergové, Kalouskové, Jochové, zkrátka všichni politici konzervativního trojlístku
TOP 09, ODS a KDU-ČSL, herci či zpěváci zuří nad každou jednotlivostí. Je to logické. Jejich svět který
započal 17.listopadu 1989 se hroutí. Havlův odkaz v lepším případě vybledl a přesněji se již ukazuje být slepou
cestou.
Václav Havel miloval lidská práva, ovšem v extrémně omezené podobě. Tehdy, kdy mohly být pokládány
jako politický bič. Jeho ale nezajímaly sociální jistoty milionů, jeho zajímalo zda dva-tři disidenti z miliardové
Číny něco mohou či nemohou napsat. Jeho zajímali disidenti na Kubě, ale že v teokratických islámských
tyraniích (Saudská Arábie, Katar, Spojené arabské emiráty) jsou milióny žen v postavení bezprávných otrokyň,
mu bylo fuk.
Havel miloval války, ovšem ty správné. Pokud k nim vydal příkaz Washington, byl by ochoten je podpořit
třeba již v noci. Humanitární bombardování Jugoslávie oceňoval s obzvláštní něžností, válku s Irákem, která
rozpoutala dnešní Islámským radikalismus, podpořil okamžitě bez jakéhokoliv zmocnění vládou.
Havel nenáviděl Rusko a dělal vše proto, aby
bylo zatlačeno daleko do Asie. Podporoval ruské
disidenty a jejich neschopnost prosadit se přikládal
nedemokratickému systému. Zcela pominul, že
celá ona liberální politika převedla v Rusku zemi
na pokraj bankrotu a lidé ve své většině je doslova
nenávidějí. Takový Chodorkovský je prostě náš
Rittig a Janoušek.
Nelze mu (Havlovi) odpustit jedno: Tak jako
komunističtí funkcionáři poklonkovali Moskvě, on
stejnou měrou poklonkoval Washingtonu a Evropské unii. Pac a pusu s dalajlámou, který představuje
nedemokratickou teokratickou tyranii, povyšoval za osu lidských práv.
Kdo zhlédl doslova gigantickou reportáž z Čínské televize o návštěvě Zemana v Číně, tak si uvědomil, že s
takovými poctami snad zatím nikdo nikdy od nás přijat nebyl. Pochodující vojska střela z děl při státní hymně
mávající děti. / https://www.youtube.com/watch?v=dZCm8dR-vBU /
Ale tady se všichni na něho vrhají kvůli tomu že se z časových důvodů vrátil jiným letadlem než státním,
prohlásil, že věří ve spojení Thajvanu s Čínou a že nepoužil známý bič lidských práv.
Nuže je to tak, Zeman na rozdíl od mnohých USA nekritizuje (což je zásadní chyba), ale to našim
pravdoláskařům nestačí. On zároveň a konsekventně hledá spolupráci se zeměmi, které budou v našem světě
rozhodujícími činiteli, a to je pochopitelně Rusko a Čína.
Svět se od základu mění.
Když jsme před 25 lety hledali cestu k západu, bylo to přirozené. Byli jsme tak dlouho začlenění do jedné
oblasti, že jsme chtěli i na tu druhou. Platí ovšem také, že Západ v jistém smyslu byl stále ještě civilizačně,
ekonomicky i sociálně na svém vrcholu. A mimochodem, nevedl tolik bestiálních válek jako nyní.
Dnes Západ, kromě zcela rozpadávajících zemím jako je Ukrajina, či uprchlíci ze Sýrie, těžko může
nabídnout něco nosného. V lepším případě stagnuje, v horším se polehoučku hroutí. Pionýři a komunisté
sametové revoluce 1989 se přirozeně nechtějí smířit, že jejich vítězství se rozplynulo.
Nevyčítám jim jejich rozpoložení, nic jim to ovšem není platné. Česká republika Havlův svět opouští a
Zeman má na tom lví podíl. Asi tak 25% národa, ta která sama sebe pokládá za tu lepší a elitní, ho za to
nenávidí. Těch 60 % nás prostých to naopak uspokojuje.
Takže vytrvat.
Foto: Hans Štembera
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Věznice – zajímavé počtení
Poslal Mike Wharton, Vancouver, Canada.
Tahle věznice není daleko od Phoenixu v Arizoně.
Šerif Joe Arpaio vytvořil „stanovou věznici” proto, aby pomohl ušetřit státu Arizona
miliony dolarů výdajů, které by jinak stál jakýkoliv jiný vězeňský komplex.
Na vězeňské jídlo vydává o 20 centů méně na porci a nechává si za něj od vězňů
platit.
Ve věznici zakázal vězňům kouřit a číst pornografické magazíny, vyházel
kulturistické nářadí a zatrhl všechny filmy s výjimkou filmů typu „G” (filmy označené
jakousi etickou filmovou komisí jako tzv. „G-rated movies” zaručují, že neobsahují
hrubé nadávky a rouhání, extrémní násilí a neobsahují sexuální scény – jsou to tedy
filmy „pro děti”. Příklad: Shrek, Rattatouille). Šerif říká: „Jsou ve vězení proto, aby
splatili dluh společnosti a ne proto, aby si pěstovali svaly proto, aby pak napadali
nevinné lidi, jen co vyjdou z vězení.”
Šerif Joe Arpaio

„Stanová“ věznice okresu Maricopa, Arizona.

Vězni v řetězech (na veřejně prospěšných
pracích mimo areál věznice)

Znovu zavedl „skupinové řetězy“ pro vězně, kteří zadarmo pracují na veřejně prospěšných pracích ve
městě a v celém okrese a šetří tak peníze daňových poplatníků.
Nedávno zavedl řetězy i pro potrestané ženy, takže ty si teď nemohou stěžovat na diskriminaci.

Vyhodil vězňům kabelovou televizi, dokud
nezjistil, že podle usnesení federálního soudu
kabelová televize musí ve věznici být.
Takže ji znovu zavedl, ale povolil pouze
kanál s kreslenými disneovkami a kanál o
počasí.
Když se ho ptali, proč povolil zrovna kanál
o počasí, řekl: „Proto, aby tihle blbci věděli, v
jakým horku musí pracovat, když makají u mě v
řetězech”.
Potrestané odsouzené ženy v řetězech (mimo areál věznice)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zkušenost je drahá škola, ale hlupáci nechtějí do jiné chodit.

Benjamin Franklin

Přečti a pošli dál !!!
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Zatrhl jim kávu, protože „má nulovou výživnou hodnotu a vyhazují se tím peníze daňových poplatníků”.
Když si vězni stěžovali, odpověděl jim: „Tohle není Carlton, nebo Ritz, jestli se vám tady nelíbí, tak už se sem
víckrát nevracejte”.
Koupil také výukové lekce na pokračování historika N. Gingriche z historie USA, jejíž epizody se nějak
dotýkaly amerických věznic. Když se ho reportér zeptal, zda má také nějaké lekce z historie demokracie v
Americe, odpověděl, že výukové lekce z demokracie, které by pro změnu zase jednou skutečně říkaly pravdu,
by uvítal a že by dokonce mohly vysvětlit, proč je 95% vězňů v jeho vězení prvotrestaných – do jeho vězení se
vrací jen 5% vězňů.
Když 2. června 2007 ve Phoenixu dosáhla teplota rekordu 470 C, tisková agentura AP vydala prohlášení:
„Pro 2.000 vězňů, žijících za ostnatým drátem, kterým je obehnán stanový tábor v Maricopské okresní věznici,
bylo vydáno povolení svléknout se do spodního prádla, tedy do vyfasovaných růžových boxerek”.
Několik dní nato, ve středu 6. června, stovky mužů, oblečených do růžových slipů, se bavilo ve stanu, v
němž teplota dosahovala 530C. „Tohle je peklo, jsme tady jako v peci” – řekl
Ernesto Gonzales, který strávil ve věznici 2 roky z celkového trestu 10 let. „To je
nehumánní!”
Joe Arpaio, který oblékl vězně do růžového prádla a přinutil je jíst boloňské
špagety, neprojevil s vězni ani špetku sympatií: „Kriminálníci mají být potrestáni
za svůj zločin – a ne žít v luxusu do doby, než budou podmíněně propuštěni, aby
vylezli ven a znovu páchali další zločiny, takže se vrátí zpátky a budou tu žít za
peníze daňových poplatníků a budou si užívat věcí, kterých si mnozí poplatníci
nemůžou dovolit.“
V ten den, kdy si vězni stěžovali na horko ve stanech, jim všem řekl: „V Iráku
je v tyhle dny teplota kolem 49 - 550C a naši vojáci tam jsou taky ve stanech a
musí celé dny pochodovat na pálícím slunci a v plné polní a jsou pod palbou, a to
přesto, že nespáchali žádný zločin jako vy, tak držte svoje nevymáchané zatracené
držky”.
Jen tak dál, šerife! Když všechny věznice budou jako ta vaše, mohlo by být o
trochu méně zločinů a nemuseli bychom být v situaci, jako teď, kdy máme stále
přeplněné věznice.
P.S. Šerif Joe Arpaio byl v r. 2007 znovu zvolen šerifem okresu Maricopa, Arizona

Základny USA a Ruské federace v zahraničí
(stručné srovnání)
Ruská federace:
Arménie
2
Bělorusko
3
Gruzie – Abcházie
1
– Jižní Ossetie
3
Kazachstán
4
Kyrgyzstán
3
Moldávie
1
Sýrie
1
Tádžikistán
3
Ukrajina (bývalá; Krym)
1
Vietnam
1
------------------------------------Celkem
23

USA:

--------------------------------------Celkem
725
Z toho jen v Německu je to 254 vojenských zařízení
(bez specifikace)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny.
Albert Einstein
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V mobilním bankovnictví používejte
spolehlivé zdroje a selský rozum
Chytré telefony i tablety jsou dnes ve stejném ohrožení počítačovými viry jako osobní počítače. Útočníci
vyvíjejí škodlivé systémy přímo pro ně a jejich prostřednictvím se snaží dostat až k penězům na vašem
bankovním účtu.
Svým přístrojům však stále vládnete vy. Proto je zabezpečte antivirovým programem, používejte selský
rozum a nepřetržitě si dávejte velký pozor na:
*
falešné webové stránky
*
podvodné odkazy v e-mailech
*
nedůvěryhodné mobilní aplikace
Jediným cílem podvodníků je vylákat z vás citlivé údaje pro přihlášení a následně vám vykrást bankovní
účet. Sázejí při tom na lidskou důvěřivost a nepozornost. A protože při své nekalé činnosti potřebují vaši,
alespoň minimální, spolupráci, jejich triky jsou stále promyšlenější.
Počítačoví piráti nově maskují škodlivé kódy aplikací Seznam.cz Email
Tak je tomu i u aktuálně šířeného počítačového viru, který vypadá jako oficiální aplikace Seznam.cz
Email. Podvodníci ale jeho prostřednictvím pronikají do ověřování bankovních plateb SMS zprávami. Máte-li
tento vir v počítači, místo e-mailového prostředí Seznam.cz se vám ukáže falešná webová stránka, která vás
vyzve, abyste do svého chytrého telefonu nainstalovali prostředek pro usnadnění práce s e-mailovou
schránkou.
A tady je právě to riziko. Aplikace SeznamOTP.apk se totiž zdánlivě vůbec netýká bankovního účtu. Je
však velmi nebezpečná, protože dokáže zachytit autorizační SMS zprávy od finančních ústavů. Kyberzločinci
tak po jejím stažení získávají kontrolu nad chytrým telefonem, skrytě přeposílají SMS k bankovním operacím a
cíleně vykrádají účty.
Odborníci varují před instalacemi aplikací z neověřených zdrojů
Útoky na bankovní účty si byly dosud podobné – počítačový virus zobrazoval při internetovém
bankovnictví podvodné stránky, které vyzývaly k instalaci bezpečnostní aplikace do chytrého telefonu.
Lidé však začali být obezřetní, na což podvodníci zareagovali a vymysleli výše popsaný počítačový virus,
který se tváří jako aplikace Seznam.cz Email. Setkat jste se s ním mohli už v polovině roku 2014. Tehdy však
zdaleka nebyl tak „zdařilý“. Kampaň měla například množství pravopisných chyb, což řadu uživatelů přirozeně
odradilo. Aktuálně se piráti snaží uspět mnohem více – používají oficiální logo Seznam.cz Email a k zajištění
zdaru celé akce podvržený „licenční“ klíč.
Přesto je zde několik zarážejících momentů:
*
*
*

Seznam.cz přímo v e-mailové schránce z principu žádné instalace nenabízí
nedůvěryhodnost aplikace se projevuje i tím, že při instalaci nevyžaduje ověření
podivné je také její upozornění, že získává přístup k celé administraci telefonu

Kyberzločinci jsou většinou neúspěšní
Díky současným bezpečnostním opatřením je úspěšných podvodů naštěstí minimum. Aby ani váš počítač
a mobil neovládli zločinci, řiďte se následujícími radami kriminalistů a dalších expertů:
*
neodpovídejte na tzv. phishingové e-maily a SMS zprávy – tedy takové, které se z vás snaží vylákat
přístupové kódy k bankovním účtům
*
nikomu po internetu neodesílejte své osobní údaje, PIN kód, heslo a číslo klienta
*
používejte výhradně oficiální, spolehlivé kontakty a aplikace
*
nikdy nikam nezadávejte kontaktní informace zaslané e-mailem či SMS zprávou
*
počítač i smartphone vybavte kvalitním a aktualizovaným bezpečnostním řešením
Při respektování těchto pravidel vám budou moderní přístroje vždy jen dobře sloužit a nikdo
nebude mít šanci je zneužít.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Další užitečné informace přináší web www.vladislavutikal.cz/

§ § § § §

Paragrafy pro každého

použito s laskavým svolením autora

§ § § § §
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Usnesení
14. zasedání ÚV KSČM dne 28. března 2015 v Praze
Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:

I. Schvaluje
1.
2.
3.
4.

Stanoviska k aktuální politické situaci.
Informaci o stavu a vývoji členské základny KSČM k 31. 12. 2014.
POZ VČS, konferencí a přípravy IX. sjezdu KSČM včetně úkolů obsažených v materiálu.
Svolání IX. sjezdu KSČM v termínu 14. – 15. 5. 2016, stanovení klíče pro volbu delegátů 1:150 (platí každých
započatých 150) a harmonogram výročních členských schůzí a konferencí.
5. Kontrolní zprávu o plnění dílčích úkolů v oblasti občanského sektoru a práce uvnitř strany vyplývající z přijatého
harmonogramu rozpracování sjezdového materiálu „Hlavní úkoly a zaměření práce strany po VIII. sjezdu
KSČM“ a usnesení VIII. sjezdu.
6. Vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM a KSČM za rok 2014.
7. Rozpočet organizační jednotky ÚV KSČM pro rok 2015.
8. Rozpočet KSČM pro rok 2015.
9. Výroční finanční zprávu KSČM za rok 2014.
10. Vyhodnocení diskuse z 13. zasedání ÚV KSČM, konaného 13. 12. 2014.
11. Zprávu z jednání VV ÚV KSČM od 13. zasedání ÚV KSČM a kontrolu plnění usnesení ÚV KSČM a schůzí VV
ÚV KSČM.
12. Doplnění stínové vlády- odborných mluvčí KSČM pro oblast kultury s. Zdeňka Štefka a pro oblast školství
Gabrielu Hubáčkovou.

II. Bere na vědomí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
Informaci o průběhu a závěrech hodnocení práce krajských zastupitelů KV KSČM.
Stanovisko ÚRK KSČM k vyhodnocení hospodaření organizační jednotky
r. 2014.
Stanovisko ÚRK KSČM k výroční finanční zprávě ÚV KSČM za r. 2014.
Stanovisko ÚRK KSČM k návrhu rozpočtu organizační jednotky ÚV KSČM na rok 2015.
Stanovisko ÚRK KSČM k návrhu rozpočtu KSČM na rok 2015.

ÚV

III. Uvolňuje
s. Zbyňka Fejtla z funkce člena Komise mládeže ÚV KSČM (Karlovarský kraj)
s. Oldřicha Kuklu z funkce člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Znojmo
s. Milana Špáse z funkce člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Hradec Králové
s. Jaroslava Bajta z funkce člena Komise vnitrostranické práce ÚV KSČM (Pardubický kraj)
s. Václava Homolku z funkce člena stínové vlády – odborného mluvčího KSČM pro oblast školství

IV. Volí
s. Františka Němečka za člena Komise mládeže ÚV KSČM (Karlovarský kraj)
s. Jaroslava Kláštereckého za člena Komise vnitrostranické práce ÚV KSČM (Pardubický kraj)

V. Potvrzuje
nového člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Znojmo s. Pavla Macka
nového člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Hradec Králové Lubomíra Štěpána

VI. Ukládá
1.

Postoupit informaci o stavu a vývoji členské základny KSČM krajským a okresním výborům.
Zodpovídá: P. Šimůnek
Termín: do 10. 4. 2015

KSČM

Přečti a pošli dál !!!
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2.

KV a OV KSČM zpracovat s využitím rámcového obsahového zaměření vlastní POZ VČS, okresních a krajských
konferencí KSČM a v souladu s časovým harmonogramem zajistit jejich realizaci.
Zodpovídá: předsedové KV a OV KSČM
Termín: 31. 5. 2015

3.

VV ÚV KSČM soustředit podklady pro rozhodnutí o místě konání IX. sjezdu KSČM a
k rozhodnutí 15. zasedání ÚV KSČM.
Zodpovídá: V. Filip, P. Šimůnek
Termín: 20. 6. 2015

4.

Předložit výroční finanční zprávu KSČM za rok 2014 s příslušnými přílohami do Poslanecké sněmovny PČR.
Zodpovídá: M. Vostrá
Termín: do 31. 3. 2015

5.

Využít „Informaci o průběhu a závěrech hodnocení práce krajských zastupitelů KV KSČM“, zejména konkrétní
doporučení na zkvalitnění práce zastupitelů, při závěrečném vyhodnocení předcházejícím výběru a schvalování
pořadí kandidátů pro volby do zastupitelstev krajů v roce 2016.
Zodpovídá: předsedové KV KSČM
Termín: do konce roku 2015

6.

Realizovat závěry a doporučení vyplývající z „Informace o průběhu a závěrech hodnocení práce krajských
zastupitelů KV KSČM“ s důrazem na překonání nedostatků v medializaci výsledků práce našich zastupitelů,
včetně posílení metodické pomoci mediálního úseku ÚV KSČM krajským zastupitelům.
Zodpovídá: V. Filip, P. Šimůnek, M. Vostrá, předsedové KV KSČM
Termín: průběžně

7.

Připravit ve spolupráci s kluby krajských zastupitelů vyhodnocení plnění programů KSČM v jednotlivých krajích
pro využití na volební materiály.
Zodpovídá: předsedové KV KSČM
Termín: říjen 2015

8.

Uspořádat společnou poradu předsedů KV KSČM a předsedů klubů krajských zastupitelů před zahájením VČS.
Zodpovídá: P. Šimůnek
Termín: začátek září 2015

9.

Po zapracování připomínek členů ÚV KSČM poskytnout materiál „Kontrolní zpráva o plnění dílčích úkolů v
oblasti občanského sektoru a práce uvnitř strany vyplývající z přijatého harmonogramu rozpracování sjezdového
materiálu „Hlavní úkoly a zaměření práce strany po VIII. sjezdu KSČM“ a usnesení VIII. sjezdu“ pro informaci a
k dalšímu využití předsedům KV KSČM a OV KSČM, poslancům a senátorům PČR a krajským zastupitelům
zvoleným za KSČM.
Zodpovídá: J. Dolejš
Termín: 3. 4. 2015

předložit návrh

VII. Stanovuje
termín 15. zasedání ÚV KSČM na 20. června 2015 s programem:
Přístupy KSČM k prosazování státem garantované potravinové bezpečnosti.
Návrh zkvalitnění řízení organizační struktury KSČM.
Konečná verze programových dokumentů určená pro diskusi na VČS ZO KSČM, okresních a krajských
konferencích KSČM.
Návrh místa konání IX. sjezdu KSČM.
Návrh Rámcového plánu práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na II. pololetí 2015.
Zpráva z jednání VV ÚV KSČM od 14. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení 14. zasedání ÚV KSČM a
schůzí VV ÚV KSČM.
Vyhodnocení diskuse z 14. zasedání ÚV KSČM.
Různé.

CO

KDY
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Květen 2015
30. dubna 2015
30. dubna 2015
01. května 2015

04. května 2015
04. května 2015
07. května 2015
07. května 2015
07. května 2015
08. května 2015
15. května 2015
18. května 2015
25. května 2015

čtvrtek
čtvrtek
pátek

pondělí
pondělí
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
pátek
pátek
pondělí
pondělí

16,oo
15,oo
10,oo
13,oo
14,oo
09,oo
16,3o památník
16,oo pohřebiště
16,oo památník

15,15
09,oo

májová veselice – LKŽ + KSČM Vrbno p. P.
Rýmařov – náměstí – setkání s občany
SVÁTEK PRÁCE
SVČ Méďa Krnov
Hřiště TJ Slavoj Bruntál – slav. zahájení 13,30
Park – Město Albrechtice
zasedání VV MS KV KSČM
Oslava výročí osvobození – Město Albrechtice
zasedání KZ MS K Ostrava
Oslava výročí osvobození – Bruntál
Oslava výročí osvobození – Rýmařov
Státní svátek – Den vítězství
34. zasedání VV ÚV KSČM – Praha
9. zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM
zasedání VV MS KV KSČM

Červen 2015
12. června 2015
15. května 2015

pátek
pondělí

20. června 2015

sobota

22. června 2015
23. června 2015
24. června 2015
25. června 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

26. června 2015

pátek

15,15

10. zasedání OV KSČM – budova OV KSČM

18. 07. – 31. 07. 2015

09,oo

35. zasedání VV ÚV KSČM – Praha
zasedání VV MS KV KSČM
15. zasedání ÚV KSČM – Praha

Letní dětský tábor – Železná – Vrbno p. Pradědem

! Změny termínů po redakční uzávěrce vyhrazeny!   

Teď když jsme se naučili létat v povětří jako ptáci a potápět se jako ryby,
zbývá už jen jediné - naučit se žít na zemi jako lidé.
George Bernard Shaw
* * * Vydává OV KSČM v Bruntále - určeno členům KSČM a sympatizujícím spoluobčanům * * *
* * * Telefon a fax : 554 717 565; 720 493 013 * * * E-mailová adresa – ov.bruntal@kscm.cz * * *
* * * Webové stránky : http://www.ovkscmbruntal.cz/ * * *
********************* N E P R O D E J N É *********************

