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Končí rok 2016 – bude příští lepší?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Již „tradiční“ nadpis článku nás opět přivádí ke konci roku 2016. Končí dvojnásobný
volební rok. Nebudu zde rozepisovat, jak dopadly volby do krajských zastupitelstev a rovněž
tak do Senátu PČR /volební okrsek číslo 64/. Ostatně hodnocení jsme provedli v okresním
orgánu, na poradách předsedů i v základních organizacích /a hlavně snad každý ve svém
vlastním svědomí/.
I pro rok příští musím přidat přívlastek „volební“. Jak jste již obeznámeni z nominačních
členských schůzí, budeme v příštím roce volit naše zástupce do P ČR, tedy naše poslance.
Okresní stranické orgány se připravují na okresní nominační konferenci, která zvolí naše návrhy do
kandidátky KSČM. V následujícím článku místopředsedy OV najdete datum nejen okresní, ale i krajské
konference a tudíž nemá smysl, abych je znovu přepisoval.
V závěru roku se sluší poděkovat všem, kdo přiložil ruku ke společnému dílu. Nejen tedy komunistům
v základních organizacích, funkcionářům na všech stupních, ale i sympatizantům, kteří se na společné práci
aktivně podíleli. Chci Vám tedy všem, nejen svým jménem, ale i jménem OV KSČM co nejupřímněji a soudružsky
poděkovat.
Přeji Vám všem klidné, pokojné a hlavně mírové prožití Vánočních svátků a do nového roku 2017 Vám a
všem Vašim blízkým popřát pevného zdraví, štěstí, sil, úspěchů v osobním i profesním životě a hlavně životní
optimismus.
Pavel Bačgoň
předseda OV KSČM
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na zamyšlení - k přemýšlení.
Je tady konec roku a můžeme se pokusit rekapitulovat co se nám povedlo udělat a co se nepodařilo. Rok
2016 byl rokem volebním. Volili jsme do krajského zastupitelstva a Senátu PČR. Že jsme dopadli ve volbách
tak, jak jsme dopadli je zásluha nás všech.
V roce 2017 nás čekají další volby a to do poslanecké sněmovny. Proto ke konci roku 2016 měli
proběhnout nominační schůze v základních organizacích, odkud by měli zaznít prvotní návrhy kandidátů
KSČM do PS.
Ze 42 evidovaných ZO jsem dostal celkem 18 návrhů od 8 základních organizací. Městskými nominačními
konferencemi Bruntále a v Krnově bylo doporučeno 18 návrhů do PS. Tyto návrhy bude kádrová komise OV
KSČM zpracovávat pro okresní nominační konferenci. Ta je naplánována na 17. 02. 2017, kde bude
doporučeno 6 + 1 kandidátů do PS za náš okres. To vše pro krajskou nominační konferenci, která se uskuteční
dne 25. 02. 2017 v Ostravě.
Takže, jak vidíte, práce nás čeká dost a dost a bude záležet jen a jen na nás, jak se k ní postavíme.
Do nového roku bych si přál lepší spolupráci ze strany ZO, abych nemusel dělat jenom telefonistu a získal
nějaké informace z činnosti ZO.
Cyril Srubjan
místopředseda OV KSČM
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení členové a funkcionáři ZO KSČM,
dovoluji si vám připomenout nové „Zásady hospodaření ZO KSČM“, které nabývají platnost od 1. 1. 2017.
Tyto zásady vám budou předány na prosincových schůzích předsedů, kam zároveň zveme hospodáře ze
všech ZO k informování a vysvětlení jednotlivých kapitol. Změny vyvolal zákon o sdružování v politických
stranách a hnutích a tím následná novelizace všech Hospodářských směrnic ÚV, KV, OV a ZO KSČM.
Hlavní změnou pro základní organizace je, že členské příspěvky MUSÍ být odvedeny OV KSČM každé 2
měsíce /ideálně při příležitosti porad předsedů/. Doporučuji návrat k měsíčnímu výběru ČP. Současně
s odevzdáváním ČP vám budou zpětně propláceny paragony za nákup dárku pro životní jubileum členů ZO či
jiné potřeby k činnosti ZO.
Připomínám, že uznatelné paragony NESMÍ být staršího data než 2 měsíce. V „Zásadách“ je vysvětlení,
které probereme na schůzkách s hospodáři v tomto měsíci.
Přeji vám pohodové vánoční svátky a do celého nového roku 2017 hodně zdraví a elánu.
Alena Šmírová
hospodářka OV KSČM
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OV KSČM Bruntál má webové stránky na adrese (http://www.ovkscmbruntal.cz/ ).
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Třešničkový pohár - Bruntál
Dne 3. 12. 2016 od 13. hodiny jsme očekávali v klubovně OV KSČM v Bruntále Mikuláše. Dlouho
nešel, tak jsme mu šli naproti do bowlingového centra – Nikita. A když už jsme tam byli, tak jsme se rozdělili
do 10 družstev po 3 hráčích a začali hrát.
Byli jsme téměř z celého okresu Bruntál. Z Tvrdkova byly 2 družstva, z Horního Města taktéž 2, Skály –
1x, Krnov – 1x, Bruntál celkem 4 družstva s krásnými názvy jako „Rudá brigáda, mistři, pekaři“….
Chyběla vynikající družstva z Albrechtic, Krnova a Oborné. Popisovat průběh je zbytečné, opakuje se
z roku 2015 i z jara 2016. Vyhrálo, jako tradičně, družstvo 221 z Krnova pod vedením Jaroslava Krygla se 135
body. Zdárně mu sekundoval Zdeněk Kysela – 121 a Bohunka Kryglova s 95 body.
Musíme se vážně zamyslet nad dalšími ročníky. Padaly tam návrhy jiných hráčů – Krnováci by měli
hrát se zavázanýma očima, aby se soutěž trochu vyrovnala. A my to ještě vylepšíme – příští soutěž bude
v minigolfu, pro jistotu jim zavážeme oči i tam.
Teď vážně, druzí byli – Tvrdkov1 a třetí složené mužstvo 114. Zvláštní pozornost si zaslouží kategorie,
našich nadějí, do 15 let. Vyhrál Matěj Opletal – 61 bodů, Julia Hadrýs – 44, Matyáš Přasličák – 43, Lenka
Kotlárová – 32 a miláček všech účastníků Filip Přasličák.
Dobrá nálada, bojová hra – několikrát „zauzlování“ šňůry na kuželech, ba co víc, podařilo se i „zavařit“
řídící velín herny. Vzorná obsluha majitelů herny, všichni fandili všem, zkrátka povedl se Třešničkový pohár.
Mikuláš sliboval, ale stejně nepřišel, tak jsme se vrátili do klubovny, kde již čekaly poháry, věcné ceny
a drobné občerstvení, které připravila budoucí maminka Katka Stašiaková – Baráthová spolu s „finačním
poradcem“ Lídou Spálovskou. Všichni dostali malé upomínkové dárečky a ti nejlepší větší dárky, které jim
předala hlavní rozhodčí Alena Baráthová.
Poděkování si zaslouží i hlavní sponzor Pavel Bačgoň, který převzal i záštitu nad turnajem.
Hodně chyběli diváci, kteří by fandili i při předávání cen.
Všechny fotografie si můžete prohlédnout na našich webových stránkách – mev-bruntal.wz.cz.
Ptáte se, co pro Vás připravujeme na příště? V polovině června příštího roku se setkáme v Karlovicích
při minigolfu, špekačcích a pivu.
Dalibor Kaňák – ředitel závodu

Celkový vítěz – Jaroslav Krygel

V zápalu boje – Jan Zlámal

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sport je dobrý, když je dramatický a když se nikdo nefláká.

Ivan Hlinka
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Nezapomenutelný el comandante
Oskar Krejčí
Bude se o něm psát jako o politikovi z maličké ostrovní země – a přesto celosvětového významu. Možná
nezvítězil, ale určitě nebyl poražen, říká o Fidelu Castrovi politolog Oskar Krejčí.
PZ: V kubánském Santiagu proběhl pohřeb Fidela Castra. Málokdo dokázal i ve
své smrti tak rozdělit naši společnost jako on. Jaký je váš názor na Castra?
Fidel Castro byl poslední z romantiků 20. století. Vkládal do politiky tolik srdce,
že se asi vzpíral i vlastnímu poznání. Jeho smrtí končí celá jedna epocha.
PZ: To zní hezky, ale co to znamená? Nebo jinak, co to znamená pro vás?
Každá generace má své hrdiny. Pro levici druhé poloviny 20. století k nim
nesporně patřil Castro, nebo jak mu miliony lidí familiárně říkaly – Fidel. Pro nás, dospívající mladou levici v
Československu, byl přitažlivý z mnoha důvodů. Byl jiný než naši šediví političtí úředníci, neudělal kariéru hrátkami v
kuloárech a kabinetech. Uměl promluvit – od dob Lenina byl první, kdo na Rudém náměstí přednesl projev bez papíru.
Tento Fidelův politický styl byl vnímán jako projev inteligence, upřímnosti a odvahy i tolik potřebného temperamentu a
zdravého sebevědomí, které se v evropských zemích byrokratického socialismu rychle vytrácelo. A hlavně, hrdinou byl
proto, že neváhal kvůli ideálům spravedlnosti riskovat vlastní život. Byl dědicem komunardů, kteří, jak napsal Marx,
„šturmovali nebe“.
PZ: Riskoval ale i životy jiných. Kuba se stala pro mnohé příkladem socialistické nesvobody.
Nebe asi nedobiješ, ani když si k tomu zpíváš, že „poslední bitva vzplála“. Otázkou je, zda se to má zkoušet. Možná
by se bez prométheovských buřičů – ve vědě, umění i v politice – vytratila vznešenost lidského života.
Hodnocení lidských činů se rozcházejí, protože se rozcházejí pohledy na to, jak vypadá spravedlnost. Kdysi
filosofové jako Aristoteles psali o tom, že otroctví je přirozené – a ti méně přizpůsobiví, jako Spartakus, se bouřili. A ničili
při tom i krásné domy otrokářů. Což příslušníci národa husitů dobře vědí.
PZ: Uhýbáte od odpovědi. Je Kubánec nesvobodný? Například při srovnání s naším občanem.
Pro věčně tápajícího intelektuála – třeba i nedisciplinovaného socialistu na volné noze, jako jsem já – je více
svobody v Česku. Pro bezdomovce a nezaměstnaného, ale i intelektuála cíleně embargovaného nejen veřejnoprávními
médii a grantovými agenturami, to však nemusí být tak jednoznačné. A hlavně bychom ve svém pohodlí neměli zapomínat,
že – abych použil slova Nelsona Mandely z jeho vystoupení v Londýně roku 2005 – neexistují pouze „vězňové svědomí“,
ale i „vězňové chudoby“. A „pokud chudoba přetrvává, není skutečné svobody“.
PZ: No, podle západních médií přivedl Castro Kubu na pokraj ekonomického krachu.
To je jako někomu zpřelámat nohy a pak se mu posmívat, že špatně sprintuje! Spojené státy zahájily částečné
ekonomické embargo Kuby v roce 1960. Stalo se to poté, kdy Kuba znárodnila rafinerie. Částečné embargo se změnilo na
úplné v roce 1962. Už předtím, v roce 1961, přerušily Spojené státy s Kubou diplomatické styky. Dnes toto embargo hlídá
šest amerických zákonů. Pro úplnost připomínám, že sankce z tohoto embarga se nevztahují jen na americké firmy, které
by chtěly s Kubou obchodovat – jsou zaměřeny proti každému, kdo by chtěl takto obchodovat. Chce-li někdo z Kanady
něco prodávat či nakupovat na Kubě, má zákaz obchodovat v USA. Když porovnáte velikost kubánského trhu a trhu v
USA, asi se coby snaživý podnikatel Kubě vyhnete. K velké slávě Fidela přispělo, že za takovýchto podmínek, a to ani po
rozpadu Sovětského svazu, embargo Kubu nezlomilo. Už proto začali někteří politici v USA ustupovat a diplomatické
styky byly obnoveny. Výsledkem je riskantní kombinace trvajícího ekonomického embarga a oživení ambasády USA v
Havaně.
PZ: Nepřežila Castrova Kuba embargo díky diktátorským metodám, které by si asi nikdo nepřál vidět v Evropě?
Nic takového se do Evropy neblíží. Fidel – to byla především revoluce a její obrana v rozvojovém světě. A přestože
naše média vidí jen diktaturu, řada lidí nejen na Kubě vidí také úspěchy.
PZ: A nejsou ty úspěchy jen propagandou?
Někdy jsou obrazy úspěchů skutečně legendou či přáním. Existují ale i objektivní kritéria. Vy jste mluvil o
ekonomických problémech Kuby. OSN každoročně vydává Zprávu o lidském rozvoji, ve které přináší charakteristiky
jednotlivých zemí na základě indexu lidského rozvoje (HDI). To je souhrnný údaj, který kombinuje tři rozměry kvality
života: délku života plus zdraví, přístup ke vzdělání a životní úroveň. Letošní zpráva uvádí HDI u 188 zemí. Kuba je na 69
místě (index 0,769). Srovnávat se má srovnatelné – Mexiko, kde vládne liberálně-demokratický kapitalismus, je na 74
místě (0,756), Dominikánská republika na 101 (0,715). A tak by se dalo dlouho pokračovat.
PZ: A co naše země?
Česko je na 28. místě (0,870), Slovensko se umístilo jako 35. (index 0,844). Obé je vynikající ve srovnání s většinou
světa. Což mnohým brání pochopit Fidelovo poslání.
Připomínám, že podle řady západních teoretiků se liberálně-kapitalistická demokracie za hranicí 15 tisíc dolarů
hrubého domácího produktu na hlavu stává nutnou. Když tuto tezi obrátíme, udržet demokracii při sociálním napětí je
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nesmírně obtížné. Což platí i o budoucí Evropě při rozevírání sociálních nůžek; v Itálii, kde právě probíhá referendum o
změně ústavy, je téměř 39 % mladých lidí bez práce. Navíc v případě Kuby máte za souseda takovou zemi, jako jsou
Spojené státy. Dnes Donald Trump mluví o zdi na hranici s Mexikem. V Mexiku žije spousta lidí, kteří hledají únik z
chudoby třeba tím, že vidí v USA velkou poptávku po drogách. Výsledek? V drogové válce, která probíhá v Mexiku od
roku 2006, zatím zahynulo přes 164 tisíc lidí. Více než jeden a půl milionů lidí bylo vyhnáno ze svých domovů. Zkrátka,
jak pravil prezident Porfirio Díaz už na počátku minulého století: „Chudák Mexiko! Tak daleko od Boha a tak blízko ke
Spojeným státům!“
PZ: Vzpomenout Boha – to asi nebyla nevhodnější citace! Někdo by vám měl asi připomenout potlačování církve na
Kubě.
I jeden pronásledovaný za své názory je mnoho. V tom se jistě shodneme. Je ale také třeba říci, že už Jan Pavel II. a
po něm další papežové veřejně vyzývali k ukončení embarga vůči Kubě. A pak, největší sláva Fidela Castra spadá do
doby, kdy Latinská Amerika zrodila teologii osvobození, křesťanské učení, které volá po osobní angažovanosti v boji proti
vykořisťování a nesvobodě pozemského světa. Camilo Torres – to je jméno, které symbolizuje onu dobu. Právě tento
kolumbijský katolický kněz stál u kolébky teologie osvobození. Spojoval křesťanství s marxismem. Na Katolické univerzitě
v Lovani psal diplomovou práci o životě kolumbijského proletariátu, jako vysokoškolský učitel pak na Kolumbijské
národní univerzitě spoluzakládal fakultu sociologie. Když poznal, že z profesorské katedry se svět změnit nedá, odešel k
partyzánům. Padl v boji proti vládním vojskům. Místo, kde byl pochován, není známo.
Víctor Jara složil o Torresovi píseň „Cruz de luz“; je na internetu, můžete si ji poslechnout. Pro ty mladší dodávám
– Víctor Jara byl známý chilský básník, hudební skladatel a zpěvák, který byl mučen a zavražděn po fašistickém puči v
roce 1973.
Tento puč byl více než podporován z USA: jeho přípravou se ve Washingtonu zabýval Výbor 40, jemuž předsedal
Henry Kissinger. Demokraticky zvolený chilský prezident Salvador Allende, který byl během puče zabit, se pokoušel spojit
socialismus a liberální demokracii. Legenda praví, že v době smrti měl v rukou samopal, který mu daroval Fidel. Chilská
Národní komise pravdy a usmíření uvádí, že během Pinochetovy diktatury (1973–1988) bylo zavražděno 2279 lidí a 27
tisíc jich bylo uvězněno; podle některých nevládních organizací uvězněných bylo 200 tisíc. Toto byla Latinská Amerika
doby, kdy se připravoval helsinský Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě se slavnou pasáží o
lidských právech. A probíhala válka v Indočíně. Kuba se těžko mohla cítit v sousedství USA bezpečná. Nemluvě o odkazu
takových lidí, jako byl Simón Bolívar, José Martí nebo Che Guevara.
PZ: Narážíte asi na invazi v roce 1961 a několik set atentátů na Fidela Castra, z nichž některé připravovala i
americká zpravodajská služba CIA.
Ano, ale nejen. Vztah Kuby a USA byl po celé 20. století velmi problematický. Nasbíralo se zde mnoho argumentů a
emocí, které budou ještě dlouho živit konflikty i nedorozumění. Od války se Španělskem na samém konci 19. století byli na
Kubě vojáci USA. Podmínky jejich odchodu vymezil tzv. Plattův dodatek, což byl zákon USA z roku 1901, který se
následně stal součástí kubánské ústavy. Už první kubánský prezident podepsal v roce 1903 smlouvu o pronájmu námořní
vojenské základny Guantanamo – smlouvu, kterou vypověděla Kuba až po příchodu Castra k moci. Což USA ignorují a
od roku 2002 si na základně v Guantanamu dokonce zřídily „globální věznici“. Po přijetí Plattova dodatku několikrát
ozbrojené síly USA intervenovaly na Kubě. Stalo se tak v roce 1906, 1912 a v roce 1917; faktický protektorát trval do
roku 1934, kdy byl Plattův dodatek zrušen. Pokračovala ale ekonomická závislost Kuby na USA a vliv americké mafie na
tomto karibském ostrově.
Zmíněná intervence z roku 1961 je pozoruhodná i tím, že se jednalo o stejný model, který v roce 1953 CIA úspěšně
použila při svržení demokraticky zvoleného guatemalského prezidenta Jacobo Arbenze. Ten se provinil tím, že svojí
agrární reformou ohrozil zájmy severoamerické United Fruit Company. Jenže nálada na Kubě byla jiná. Kuba se
vzepřela a bojovala. Celý svět se od Fidela učil čtyři španělská slova ¡Patria o muerte, venceremos! – „Vlast, nebo smrt,
zvítězíme!“ Takto, ze vzpoury Davida proti Goliášovi, se rodil obraz Ostrova svobody. Nikita Chruščov prý prohlásil, že
Fidel sice není komunista, ale s pomocí USA se jim stane. Inu, podařilo se.
PZ: Setkal jste se někdy s Fidelem?
Osobně ne, ale byl jsem na jeho přednášce v Karolinu, když dostal čestný doktorát Karlovy univerzity. Přednesl
výklad Leninovy práce Stát a revoluce. Na ulici jej pak vítaly špalíry lidí, které nikdo nesvážel ani nenutil přijít. Fidel měl
velké osobní charisma, které politik povětšině k úspěchu potřebuje.
PZ: Fidel Castro začal svoji revoluční dráhu v roce 1953 útokem na kasárna Moncada. Byl zajat a v následujícím
procesu ve své obhajovací řeči pronesl slavnou větu: „Dějiny mne zprostí viny!“ Jak budou podle vás historici na Fidela
Castra pohlížet?
Různě. Nebude ale zapomenut. Bude se o něm psát jako o politikovi z maličké ostrovní země – a přesto
celosvětového významu. Možná nezvítězil, ale určitě nebyl poražen. Myslím, že jako vhodný epitaf by mohla posloužit
variace na slova Camila Torrese, že křesťan, který není revolucionářem, žije v hříchu.
(Jiří Kouda, prvnizpravy.cz, foto: arch.)

Přečti a pošli dál !!!



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Konec posledního svobodného
informačního kanálu?
V nedělních Otázkách Václava Moravce ministr Stropnický stále opakoval jako na kolovrátku, že v
České republice působí dezinformační weby řízené a placené z Ruské federace.
Ostatně nedávno ministerstvo vnitra zřídilo cenzorskou skupinu s patentem na
pravdu, která bude mít za úkol s těmito údajnými dezinformacemi bojovat. Je vidět, že
panu ministrovi souběh herecké a politické kariéry příliš nesvědčí. Nejenže role
ministra obrany mu asi herecky nesedla, ale hlavně mu nezbývá čas sejít do podhradí
mezi občany. Zjistil by, že je trápí úplně jiné problémy.
Například – když už jsme u toho internetu – má Poslanecká sněmovna probírat
novelu zákona o Vojenském zpravodajství, která se týká zejména jeho možností
kontroly internetu. Jedná se už o druhou verzi. Na rozdíl od té první je zde konečně
zakotveno, že pro sledování sítě je nutné soudní povolení, ale pravomoci, které jsou
rozvědce přisouzeny, považuji za velmi rozsáhlé. Odborníci dokonce varují před bezprecedentním zásahem do
soukromí uživatelů. Toto považuji za obrovský problém. Alternativní weby totiž občany nikdo nenutí číst. Jsou
sledovány zkrátka a dobře proto, že informace oficiálních informačních kanálů jsou často jednostranné.
Občané nejsou hloupí, umí si dát jedna a jedna dohromady a vyhodnotit situaci a informace bez toho, aby
jim do toho mluvila cenzorská skupina ministerstva vnitra. Ale aby se každému z nás mohla vláda
prostřednictvím rozvědky nabourat do počítače, projít si dokumenty, včetně e-mailů a navštívených webů, to už
by bylo i na Orwella moc.
Kateřina Konečná

Text vystoupení europoslance Kohlíčka
k ostudné rezoluci EP
Zpráva paní Elžbiety se zřejmě omylem jmenuje O strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti
propagandě, které proti ní vedou třetí strany.
Již letmý pohled do textu o 58 odstavcích ukazuje, že ve skutečnosti se zpráva
zabývá zejména způsobem, jak propagandisticky působit ve třetích zemích proti jejich
současným režimům. Několikrát je zdůrazněno, že dobrým příkladem jednotlivým
zemím EU je činnost Velkého bratra, Spojených států.
Rusofobie, která je charakteristická pro významnou část polské politické scény
nachází svůj výraz ve členění zprávy. Po úvodních odstavcích nejdříve najdeme krásně
nazvanou kapitolku pod označením Pochopení a odhalení ruské dezinformační a
propagandistické války.
Po 9 odstavcích prodchnutých třesknutou rusofobií se bigotní katolička zabývá
metodami Islámského státu. A to v celých 8 paragrafech. Zdá se tedy, že v jejích očích jsou islámští radikálové
a jejich metody radikalizace, poměrně rozsáhlé muslimské obce uvnitř EU, podstatně méně nebezpeční než
Rusko, které se odmítá stát surovinovým přívěskem států EU.
V dalších odstavcích se dočteme, například: “...a vyzývá členské státy, aby přizpůsobily a aktualizovaly
své právní předpisy…, nebo …aby plně prováděly a prosazovaly stávající právní předpisy týkající se projevů
nenávisti…“. Pokud budu tuto formulaci brát vážně, autorka zprávy bude jistě záhy, nejspíše v Polsku,
vyšetřována pro šíření chorobné rusofobie.
Jaromír Kohlíček
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Vlády by se měly soustředit spíše na snižování utrpení než na to, aby se pokoušely
vykonávat co nejvyšší možné dobro.
Karl Raimund Popper

Přečti a pošli dál !!!
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Kam až může klesnout úroveň české
žurnalistiky?
Dne 1. 12. 2016 jsem se na serveru Lidovky.cz, který spadá do vydavatelství Mafra, a. s., které je součástí koncernu
AGROFERT ovládaného Ing. Andrejem Babišem, dočetl, že jsem v Poslanecké sněmovně při
projednávání státního rozpočtu na rok 2017 navrhl vzít devadesát milionů korun z kapitoly Ústavu
pro studium totalitních režimů (dále jen ÚSTR) a dát je na platy příslušníků policie a hasičů, které
považuji dlouhodobě za podhodnocené. Potud je to pravda. Z příspěvku však tak nějak vyplývá, že
jsem tak učinil den poté, kdy ÚSTR v rámci projektu Paměti národa zveřejnil rozhovor s mým otcem
– bývalým horníkem Jaroslavem Ondráčkem. Já dodávám hrdinou socialistické práce, s právem
nosit Zlatou hvězdu, který celý život čestně pracoval pro tuto zemi, a na kterého jsem jako syn velmi
pyšný.
V článku zcela záměrně vypadla první věta mého odůvodnění, kde jsem uvedl, že ústav
dlouhodobě vykazuje výsledky své činnosti, které co do kvantity, ale ani co do kvality, neodpovídají
výdajům s nimi spojeným. Bylo jen uvedeno, že je otázkou, zda v roce 2017 potřebujeme tento ústav v takovém
personálním obsazení, a tím pádem i výdaje, které jsou co do mzdových výdajů prakticky totožné s výdaji na Ústavní
soud. Ústav, kde pracuje padesát historiků, ale vedle těchto lidí z ÚSTRu existuje také Ústav pro soudobé dějiny a Ústav
Akademie věd. Všichni bádají a pátrají po tom samém. Dnes ještě dodávám, že všichni tito „badatelé“ jsou nápadně
podobni těm, kteří pro císaře Rudolfa II. ve známém filmu Císařův pekař a pekařův císař vyráběli elixír věčného mládí
nebo zlato.
Autor, který ani nemá tu odvahu, aby se pod příspěvek podepsal, měl jasno hned. Otázkou však je, proč si nedal tu
námahu, aby z webu Poslanecké sněmovny zjistil, že můj pozměňovací návrh – dokument 5222 byl do systému vložen již
11. 11. tohoto roku, tedy více jak dva týdny před zveřejněním onoho rozhovoru? Že obdobný návrh jsem podal i v roce
2015. Autor zřejmě ani nezná kontrolní závěr z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 15/39 „Majetek a peněžní
prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit organizační složky státu Ústav pro studium totalitních režimů a
Archiv bezpečnostních složek“, který jasně potvrzuje tu moji první větu odůvodnění, kterou pro jistotu vynechal. Čtenáři
Lidovek.cz asi musí zůstat ušetření takové informace, že peníze daňových poplatníků, tedy jich samotných, jsou
vynakládány nehospodárně a že na ÚSTRu, který je zašívárnou pro partu vyvolených a kterému svého času řediteloval
současný ministr kultury Daniel Herman, panuje neskutečný bordel, za který však nikdo nenese žádnou odpovědnost.
Lidovky.cz se tak zcela záměrně zpronevěřily svému vydavatelskému kodexu, který uvádí, že společnost nestraní
žádným politickým stranám, čímž pomáhá čtenářům, aby si mohli učinit svůj vlastní názor. Lidovky tak pro mě zůstávají
žumpou české žurnalistiky a divím se panu Babišovi, že toto platí.
Zdeněk ONDRÁČEK, poslanec (KSČM)

Přelétající drony
Od ledna budou nad naším územím se souhlasem naší vlády létat americké obří špionážní drony. Prý proto, aby
mohly monitorovat pohyb za ruskými hranicemi. Uspokojit by nás mělo to, že podle závazku americké
strany nebudou mít nad námi aktivované zbraňové a průzkumné systémy a že nám každý přelet
předem ohlásí. Jak gentlemanské! Nebudou nám tedy hledět do kuchyní, co kdo vaří, zda se milujeme
nebo nenávidíme a zda ve stylu jednoho amerického filmu si rozbíjíme v manželské roztržce zařízení
domu, nebudou kontrolovat naše ministry, jestli pracují nebo jsou na rybách, ani kolik medvědů se
přestěhovalo z Polska a Slovenska k nám do Beskyd. Nebudou? Věříte slovu lidí, které k nám posílá
sám černobílý Otec až ze samotného Washingtonu? Kolika indiánským kmenům dávali jeho
prezidentští předchůdci a jejich byrokraté smlouvami různé sliby? A dodrželi je? Kolika prezidentům a
premiérům podali ruce na bratrství a vzájemnou důvěru? A pak je nechali odposlouchávat. A proč nám
všem slíbil na samém počátku své vlády mír a zahltil svět tolika válkami, že se nestačíme divit?
Náš vzdušný prostor nebude tedy napříště jen náš. Stačí „gentlemanská dohoda“ s naší vládou nebo s kým a letadla
budou létat sem tam a třeba s atomovými zbraněmi si to budou „štrádovat“ po našem nebi. A teď si představte, že nějaký
ten dron se nebude chovat tak, jak chtějí na jeho řídící věži kdesi v Itálii nebo kde a s celou náloží někde u nás spadne.
Fí, a je třeba Plzeň v »luftu«. Ne, nebudu malovat čerta na zeď. Jistě trasa bude mimo Plzeň a letadla si to zamíří třeba
přes Staňkovský rybník. Anebo budou kličkovat mezi obydlími a ohrožovat jen chaty, chatky a samoty. Myslím, že by se
to mělo chápat jako přátelské gesto. Děkujeme, Ameriko!
Dejme tomu, že u nás nikdy žádný dron nespadne, že skutečně jeho systémy nad námi nebudou aktivovány. Že
teprve, když doletí k ruským hranicím, i když myslím, že přes nás je to například do Estonska dál než jinou trasou, spustí
svá zařízení. Tedy teprve tam, na ruských hranicích, zaměří své špionážní přístroje, aby zjistili, co se v Rusku děje.
Nevím, zda Rusové z toho budou oplývat nadšením. Myslím, že nikoli. Budou-li ony drony vyzbrojeny, o čemž svědčí
slova „o zbraňových systémech“ ve zprávičce, která měla zapadnout, třeba atomovými zbraněmi, mohou se splést a
místo na letící vrány vystřelit své rakety třeba na Moskvu či Petrovo město. Mohou, nemusí, ale přece jen mohou. A ti z
řídícího velínu z nějakého místa v Itálii se po práci budou připravovat na popracovní odpočinek, jenže v tu dobu už ruská
odpověď bude směřovat na… dosaďte si cokoli podle libosti.
Jaroslav KOJZAR

Přečti a pošli dál !!!
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Krize? Jaká krize?
Tomáš Franke
O současné ekonomické krizi kolují v tisku hotové romány. Bohužel, ve většině z nich se autoři dopouštějí jedné
zásadní nepřesnosti. Srovnávají současnou ekonomickou situaci s Velkou hospodářskou krizí z roku 1929.
Současná krize je ale něco naprosto jiného. Vlastně bychom vůbec neměli používat slovo krize. Není to vůbec krize,
jako ta v roce 1929. Je to počátek konce fungování amerického principu ekonomiky.
Tak jako se před dvaceti lety sesypal komunistický socialismus jako domeček z karet, tak se dnes hroutí americká
ekonomika. K pochopení toho, proč k tomuto kolapsu došlo vůbec nepotřebujete ekonomické vzdělání. Spíše se k tomu
hodí zdravý český selský rozum.
Představte si, že jste vynalezli integrovaný obvod. Součástka, kterou dnes najdete snad úplně ve všem. Součástku,
bez které vám neprodají ani rohlík, protože i kasa v obchodě je vlastně počítač.
Jistá firma v Americe vynalezla integrovaný obvod. Jen pro úplnost, byla to firma FAIRCHILD a bylo to v roce
1958. Jenomže vedení firmy chtělo větší zisky, proto výrobní linku přemístilo z Kalifornie do Číny.
Číňané se jistě dají vyškolit na obsluhování naší plně automatické linky a na rozdíl od Američanů to budou dělat „za
hrst rýže“. A nám (vedení firmy FAIRCHILD) vzroste zisk – to přece není k zahození, že jo.
Přibližně ve stejné době přišla jistá firma AMPEX na fintu, jak nahrávat obraz na magnetický pásek. Ano, jde o
princip, se kterým se naprostá většina z nás setkala u své VHS.
A AMPEX se ani nenamáhal s hledáním americké firmy, která by to vyráběla a rovnou prodal veškerou technologii
Japoncům. A tak to šlo s jednou firmou za druhou.
Zatímco v 50. letech bylo v USA na 30 firem, které vyráběly televizní technologie, v roce 1987 zbyla jen jediná –
ZENITH. Když rozmontujete počítač, do jehož monitoru právě teď koukáte, snadno zjistíte, že asi 95 % součástek v něm
je z Číny, Japonska nebo přilehlých států.
Jenomže ekonomika je hlavně o tom, že se věci a peníze otáčejí. Lidé pracují, vydělávají za svou práci peníze a za ty
peníze si zase koupí jiné věci, které se vyrábějí v dalších továrnách.
Jenomže s odsunem výroby z Ameriky spolu s ní odcházela i práce. Střední třída, nejpočetnější skupina obyvatelstva
začala chudnout. V 80. letech vyhlásil president REAGAN tzv. ekonomiku služeb.
O co šlo? Byla uměle vytvořena pracovní místa ve sféře služeb a ta byla zaplňována nezaměstnanými z výroby,
kterých rychle přibývalo. Tím, že si všichni budou navzájem prát prádlo, půjčovat videokazety nebo podávat na sebe
žaloby se ale stát neuživí !
Odchodem výrobních odvětví také klesala konkurenceschopnost Ameriky. Tak se stalo, že Čína, která vyrábí
výrobky pro půl světa začala vzkvétat, zatímco Amerika, kde se vyráběly zbraně a speciální výrobky pro pár speciálních
zákazníků chudla.
Je to úplně stejné, jako když farmář, který je ve finančních problémech, prodá traktor. Za utržené peníze pokryje
pohledávky, ale ten traktor mu při práci přece jenom chybí, proto začíná pracovat pomaleji a méně produktivněji, než jeho
soused, který zatím traktor prodat nemusel. Následkem toho se dostane do ještě hlubší platební neschopnosti. Musí tedy
prodat kombajn, aby mohl poplatit dluhy. Jenomže to jeho práci ještě více zbrzdí a ještě více sníží jeho schopnost
konkurovat sousedním farmám.
Jistě není nutné popisovat, jak to musí dopadnout Za několik let jsou z kdysi prosperující farmy už jenom ruiny. A
právě tohle se stalo v Americe.
Její zahraniční dluh narůstal. Mnohem horší však bylo to, že čím větší tím dluh byl, tím také rychleji narůstal. Je to
úplně stejné jako u toho našeho farmáře.
Když se podíváme na nárůst zahraničního dluhu, celé jeho tři čtvrtiny vznikly za posledních 20 let. Za vlády George
BUSHE staršího, B. CLINTONA a velkého dobyvatele George BUSHE mladšího, vznikl TŘIKRÁT větší státní dluh, než
za celých 50 let uplynulých od Velké krize !
Zkrátka – Spojené státy mají velký problém a nějaké milionové injekce do bankovnictví to nespraví ! Ty řeší
následky, ale ne PŘÍČINY problému. To je vlastně jenom další prodaný kombajn.
A až se dolary rozkutálejí, zapadnou Spojené státy do ještě hlubšího bahna. Současný dluh tohoto státu v přepočtu na
jednoho obyvatele včetně nejmladších kojenců je asi 4,000.000 českých korun.
Je to tak obludné číslo, že i kdyby se všechny daně, které se za celý rok vyberou v celých USA, použily na splácení
dluhu – vůbec by nepřestal růst !
Už nyní je zcela jisté, že tento dluh nesplatí ani děti dnešních amerických dětí !!! A velmi pravděpodobně je, že
bohužel ještě ani jejich děti.
Někteří nositelé Nobelových cen za ekonomiku předpokládají státní bankrot Spojených států a celkový pád dolarové
ekonomiky po celém světě. Možná to bude ještě dříve, než se to čeká, neboť Čína a Brazílie se rozhodly že v krátké době
opustí americký dolar jako svou rezervní měnu.

Přečti a pošli dál !!!
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Skončím volnou citací úvodního odstavce jednoho z článků, kterým nezávislí američtí ekonomové hodnotí situaci ve
své vlasti.
„Toho dne se JOE SMITH vzbudil brzy, neboť jeho budík Made in Japan byl nastaven na šestou hodinu.
Zatímco v konvici Made in China začínala vřít voda, oholil se holícím strojkem Made in Hongkong, navlékl na sebe
košili Made in Srí Lanka , značkové džíny Made in Singapur a tenisky Made in Korea.
Poté si na své elektrické pánvi Made in India připravil snídani. Usedl ke stolu se svou kalkulačkou Made in Mexico, aby
si spočítal, kolik dnes může utratit. Když si srovnal čas na svých hodinkách Made in Tchajwan s časovým signálem
z rádia Made in India, nasedl do svého vozu Made in Germany a pokračoval v hledání nějaké dobře placené práce
v Americe.
Na konci dalšího marného a neradostného dne se JOE rozhodl trochu si odpočinout. Vklouzl tedy do sandálů Made
in Brasil , nalil si sklenku vína Made in France a pustil televizní přijímač Made in Indonesia. A přemýšlel, proč se mu
nedaří najít dobře placenou práci v Americe“.
U tohoto odstavce se lze i zasmát, ale faktem zůstává, že v době, kdy Američanům „padla“ první velká banka BEAR
STEARNS, pocházelo asi 86 % spotřebního zboží z dovozu a jen zbytek byl vyroben ve Spojených státech.
Dnes, pouhý rok poté je toho domácího zboží zase o několik procent méně. Průmyslová výroba ve Spojených státech
totiž zase poklesla.
Nechť je to tedy poučením pro ty z Vás, kdo budete kandidovat do Poslanecké sněmovny. Využijme toho, že Češi
byli zvyklí v minulém režimu vyrábět většinu věcí, které potřebovali. Proč tedy nezačít zase vyrábět ? Byli jsme totiž
nejvyspělejším státem v rámci RVHP. Nebýt toho, že parta tunelářů proměnila továrny na sklady nábytku, mohla se nás
tato krize – pardon kolaps – dotknout jenom nepřímo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámka pod čarou.
S posledním odstavcem nesouhlasím, je to anachronismus.
Sami vyrábět všechno, to už je bohužel utopie.
To, že se mnoho rozkradlo je realita.
Kdo u toho byl, je všem známo.
To, že s tím nic neděláme je náš průšvih.
Ale Amerika?
-

-

Co se stane, až si ti, kteří dnes dělají za hrstku rýže, řeknou o větší plat?
Co se stane, až se zatím bezedný trh Číny a dříve méně vyspělých států, nebo lépe řečeno jejich obyvatel nasytí
spotřebním zbožím?
Na čem vlastně stojí ohromné zisky nadnárodních korporací? Nevypadá to, že z dlouhodobého hlediska na
písku?
Jisté je, že to jednou skončí.
Kolik lidí na světě vydělává horentní sumy peněz, aniž by vyprodukovali cokoliv potřebného? Většinou je to
otázka, kdo koho okrade.
Kolik žen a mladých dívek si na DVD do zblbnutí pouští PRETTY WOMAN a čeká na svého prince, aniž by
postřehly, jak zcela mimo realitu současnosti hlavní hrdina začal smýšlet sociálně?
Firmu, ve které jsem pracoval, také koupili Američané. Propustili 40% lidí, rozprodali postupně přidružené
provozy a nakonec se slušným ziskem prodali i nás. Ano, to byla kopie Pretty Woman. Jen ten hrdina tam jaksi
chyběl. Nebyla to totiž pohádka, ale realita.
Ano, blíží se konec amerického snu, přes zatím nespornou technickou úroveň. Kolik špičkových vědců pochází
odjinud, Nákup mozků za vyšší mzdu začal hned po II. světové válce.
Dnes (kromě pár desítek tisíc těch nahoře, kteří jsou za vodou) jsou vlastně všichni Američané žebráci.
Proč nemůžeme kopírovat třeba Norsko, proč si vybíráme vždy to špatné????? Asi si to zasloužíme. Bohužel.

Toho dne se český Honza probudil brzy, otevřel si pivo, dříve český PRAZDOJ, do sklenice …dříve KAVALIER,
zapálil si cigaretu indickými zápalkami SOLO SUŠICE a protože měl po opici z předchozího dne, ochutnal indickou
okurku ZNOJMIA. Upadl, zarazil si střep do ruky, v nemocnici ho operovali skalpelem z indické chirurgické ocele
POLDI a na doléčení ho poslali do ruských lázní Karlovy Vary.
V ruských lázních Karlovy Vary jej prohlédne slovenský lékař, ukrajinská sestřička mu vydá rozpis léčebné kůry a
svou první proceduru podstoupí u Vietnamské terapeutky Nguyen Tsi Binh. …

Je třeba pokračovat dál ?

R.H.

Přečti a pošli dál !!!



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Péče o blízké jako pracovní
poměr
Pokud se člověk dostane do těžce řešitelné situace, kdy pečuje zároveň o nezaopatřené
děti a o stárnoucí rodiče či příbuzné, hodí se pár rad pro její řešení.
Sendvičová generace, nebo také populace mezi 45 až 65 lety věku,
stojí před těžkou otázkou, jak skloubit vlastní práci s časově náročnou
péčí o naše blízké. Lze takzvaně vyměnit zaměstnání za péči o jinou
osobu a nepřijít o potřebné roky pro přiznání důchodu.
Zákon o důchodovém pojištění vymezuje takzvanou náhradní dobu
pojištění. Období se započítává do doby pojištění potřebné pro přiznání
důchodu, i když v nich lidé nejsou výdělečně činní a neodvádí pojistné.
Péče o osoby závislé sem patří.
•
•

Za dobu péče se považuje:
péče o osobu s přiznaným stupněm závislosti II, III či IV, která je buď osobou blízkou z
pohledu zákona o důchodovém pojištění
nebo péče o osobou „neblízkou“, kdy pečující osoba prokáže, že s opečovávanou osobou žila
ve společné domácnosti a pak příbuzenský vztah roli nehraje (to platí od 1. 7.2001, u starších
případů péče lze hodnotit péči jen o rodinné příslušníky).

Postup při péči a započítání pro důchodové účely
Žádost o poskytnutí příspěvku na péči o osobu, jejíž zdravotní stav jí neumožňuje plně se sama o
sebe postarat, je třeba podat na krajskou pobočku úřadu práce. Následně bude provedeno sociální
šetření, posouzení zdravotního stavu osoby, o níž je pečováno, a zařazení do stupně I – IV. Jedná-li se o
dítě do 10 let věku, jde o stupeň I. Příspěvek je přiznán nejdříve ode dne podání této žádosti, nikoliv
zpětně.
Lhůta u OSSZ
Jakmile péče skončí, je nutné se obrátit nejpozději do dvou let na místně příslušnou správu
sociálního zabezpečení. Bude vydáno rozhodnutí o době a rozsahu péče sloužící jako podklad pro
budoucí posouzení doby péče o závislou osobu jako náhradní doby pojištění. To bude vydáno na základě
podaného návrhu na zahájení řízení o vydání rozhodnutí o době a rozsahu péče. Lze jej podat nejdříve
po ukončení péče, ale nejpozději do zmíněných dvou let od skončení péče. V době jejího trvání ji lze
podat za situace, že pečující osoba v dané době podává žádost o přiznání důchodu.
Předkládané doklady
K návrhu na zahájení řízení o vydání rozhodnutí o době a rozsahu péče žadatel předkládá:
• doklad prokazující totožnost žadatele
• doklad prokazující totožnost osoby, o kterou je nebo bylo pečováno (OP a RL)
• potvrzení krajské pobočky úřadu práce o vzniku stupně závislosti a době poskytování příspěvku při
péči o závislou osobu
• doklad prokazující příbuzenský vztah žadatele k osobě, o kterou je pečováno (rodné a oddací listy)
• nejedná-li se o blízkou osobu, je třeba prokázat vedení domácnosti žadatele s opečovávanou
osobou čestným prohlášením
• úmrtní list, došlo-li k úmrtí osoby, o kterou bylo pečováno
Osoba blízká a společná domácnost
Blízkou osobou je rodinný příslušník. Zákon o důchodovém pojištění vymezuje, že jde o manžela
nebo manželku, příbuzného v řadě přímé, dítě vlastní, osvojené nebo dítě převzaté do trvalé péče
nahrazující péči rodičů, dále o sourozence, zetě, snachu nebo manžela rodiče, a to kteréhokoli z
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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manželů. Společná domácnost je tvořena fyzickými osobami, které spolu prokazatelně trvale žijí, a
společně hradí i náklady na své potřeby.

Kam pro radu
Bližší informace a konzultace poskytnou odborníci OSSZ klientského centra při pražském ústředí,
nebo call centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle 257 062 860. Dotazy týkající se žádosti o
příspěvek na péči zodpovědí konzultanti krajské pobočky úřadu práce.
Započítání doby péče do důchodu
Doba péče se pro účely důchodového pojištění hodnotí v plném rozsahu, tj. jako doba zaměstnání
nebo doba samostatné výdělečné činnosti. Pro stanovení osobního vyměřovacího základu se hodnotí
jako doba vyloučená. V případě, že se doba péče kryje se zaměstnáním či výkonem samostatné
výdělečné činnosti, započítá se pečující osobě výhodnější varianta, tedy příjmy z výdělečné činnosti nebo
doba vyloučená.
Trvá-li náhradní doba péče o osobu závislou alespoň 15 let, považuje se pro stanovení osobního
vyměřovacího základu pro výpočet důchodu tato doba buď:
• za dobu pojištění, v níž měla osoba příjmy v citovaném ustanovení uvedené
• za dobu vyloučenou, a to i když se kryje s dobou pojištění, v níž měla osoba příjmy z výdělečné
činnosti, eventuálně náhrady zahrnované do vyměřovacího základu

Vyloučenou dobou pojištění je:
• doba dočasné pracovní neschopnosti
• doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně
• prvních šest let doby studia po dosažení věku 18 let (získaná do 31. 12. 2009)
• určitá doba evidence uchazeče o zaměstnání na úřadu práce
Doba péče považována za náhradní dobu pojištění:
• doba osobní péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci druhé osoby v I. stupni
závislosti, tedy lehká závislost
• doba osobní péče o osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na pomoci druhé osoby ve II., III.
nebo IV. stupni závislosti, tedy středně těžká, těžká a úplná závislost).
Započítává se doba péče o osoby blízké a od 1. 7. 2001 také o jiné než blízké osoby žijící ve
společné domácnosti. Před 1. 1. 2007 byla důvodem pro hodnocení doby péče jako náhradní doby
pojištění péče o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, osobu převážně
nebo úplně bezmocnou, nebo částečně bezmocnou osobu starší 80 let.

Po tomto datu se stupně bezmocnosti v právní úpravě transformovaly na:
• I. stupeň závislosti - částečná bezmocnost
• II. stupeň závislosti - převážná bezmocnost
• III. stupeň závislosti - úplná bezmocnost
• kategorie dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči se
transformovala na III. stupeň závislosti

Vážení čtenáři,
již několik let Vám přinášíme články a tipy z finančního světa díky perfektní spolupráci s panem
Vladislavem Utíkalem a jeho webovými stránkami.
Dovolte tedy, abychom panu Utíkalovi poděkovali nejen jako redakce, ale snad i vašim jménem.
S přáním mnoha zdraví a štěstí v novém roce 2017
Redakce
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Silvestrovské čtení pro zábavu
☺ * ☺

* ☺

* ☺ * ☺ * ☺ * ☺ * ☺ * ☺ * ☺
MUŽ V DOMÁCNOSTI (DENÍK)

* ☺

* ☺

Pondělí
JSEM SÁM doma. Žena na týden odjela. Je to skvělý pocit. Velmi příjemná změna. Myslím si, že tu
prožijeme se psem nezapomenutelný týden. Udělal jsem přesný plán a rozvrhl jsem si čas. Vím přesně, kdy
vstanu, kolik času strávím v koupelně a kolik přípravou snídaně. Propočítal jsem také čas na mytí nádobí, úklid,
psí procházky, nákupy a vaření. Když jsem odhadl celkový čas, velmi příjemně mne překvapilo, že budu mít
spoustu volna.
Nechápu, proč ženy tolik mluví o domácnosti a dělají z toho takovou vědu, když je to činnost, která
vyžaduje tak málo času. Jde jen o to, jak si ho zorganizovat.Večeříme každý kotletu. Já i pes. Na stole mám
svíčku, protože to dělá pěknou atmosféru, také sváteční prostírání a ve vázičce růži. Pes měl paštiku – paté de
canard – jako předkrm, pak maso s jemnou zeleninou a keks jako dezert. Piju víno a kouřím doutník. Už dlouho
jsem se necítil tak dobře.
☺
Úterý
MUSÍM SE znovu podívat na svůj časový rozvrh. Zdá se mi, že bude vyžadovat malé změny. Psovi jsem
vysvětlil, že každý den není ovšem svátek a nemůže tedy mít vždy předkrm a hlavně tři misky, které pak musím
umývat. Při snídani jsem si všiml, že výroba pomerančové šťávy má jednu nevýhodu. Ovoce znečistí celý přístroj.
Jiná možnost - udělat šťávu rovnou na dva dny. Pak bych nemusel stroj mýt denně. Objev: Zjistil jsem, že párky
mohu ohřát v polévce a ušetřit tak jednu nádobu, kterou nemusím mýt. Rozhodně nemíním denně luxovat, jak si to
přála žena. Úplně postačí jednou za dva dny. Důležité je se přezout a otřít psovi packy – to je vše. Jinak se cítím
skvěle.
☺☺
Středa
MÁM POCIT, jako by mi domácnost zabírala více času, než jsem odhadoval. Budu muset svou činnost
zracionalizovat. První kroky: Koupil jsem jídlo v sáčku. Nemusím přece ztrácet čas neustálým vařením. Jídlo se
nemá připravovat déle, než se jí. Stlaní je problém. Nejdřív rozhazovat přikrývky, pak větrat a pak složitě stlát.
Myslím si, že není nutné stlát každý den, když zase půjdu večer spát. Mám při stlaní pocit marnosti. Také psovi už
nepřipravuji složité jídlo. Koupil jsem už hotové jídlo pro psy. Tvářil se divně, ale nedá se nic dělat. Když mohu já
jíst už hotové jídlo, musí se přizpůsobit i on.
☺☺☺
Čtvrtek
UŽ ŽÁDNÉ pomerančové šťávy! Jak takový nenápadný pomeranč dovede ušpinit přístroj, to je neuvěřitelné.
Kupuju hotovou šťávu, v lahvích. Objev: Podařilo se mi vylézt z postele tak, že jsem skoro vůbec nenarušil
přikrývky. Pak stačilo jen trochu uhladit deku. Ovšem chce to cvik a je nutné, aby se člověk během spánku v posteli
moc nevrtěl. To znamená nestřídat často polohy. Bolí mě kvůli tomu trochu záda, ale to lze odstranit horkou
sprchou. Přestal jsem se každý den holit. To je tedy opravdu zbytečná ztráta času. Navíc tím získám čas, který mi
chyběl a kterým disponuje žena, která se neholí. Zjištění: Je zbytečné jíst pokaždé z jiného talíře. Přidělává se tím
nádobí, to je hotové mrhání. Mýt neustále nádobí mi začalo jít na nervy. Také pes jí z jedné misky. Je to koneckonců
jen zvíře. Poznámka: Dospěl jsem k závěru, že luxovat stačí maximálně jednou týdně. K obědu i k večeři jsem měl
párky.
☺☺☺☺
Pátek
KONEC ovocným šťávám! Láhve jsou moc těžké. Zjišťuji následující: Ráno párek chutná dobře. V poledne
méně. Večer vůbec. Když člověk jí párky déle než dva dny, může to způsobit i lehkou nevolnost. Pes dostal sušené
jídlo. Je stejně výživné a hlavně nemaže to misku. Jinak bych si už připadal jako automatická myčka nádobí. Přišel
jsem na to, že polévku lze jíst rovnou z hrnce. Chutná stejně. Žádné talíře, žádnou naběračku! Přestal jsem vytírat
podlahu v kuchyni.Tato činnost mi už šla na nervy jako předtím stlaní. Mám dojem, že mám moc odpadků. Nevím,
odkud se berou. Musím s nimi běhat ven. Poznámka: Konzervy nepadají v úvahu, protože se umaže otvírák.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Sobota
NAČ SE VEČER svlékat, když se ráno zas musím oblékat? To si raději déle poležím. Navíc se nemusím vůbec
přikrývat, takže postel zůstane perfektně ustlaná. Pes nadělal drobečky. Vynadal jsem mu. Nejsem jeho služka!
Zvláštní, uvědomil jsem si, že takhle se mnou občas mluví žena …. Dnes je den holení, ale vůbec do toho nemám
chuť. Můj nervový stav není dobrý. Snídat budu jen to, co se nemusí rozbalovat, otvírat, krájet, mazat, vařit nebo
míchat. Všechny tyhle činnosti mne rozčilují. Plán: Oběd sním přímo ze sáčku, rovnou nad sporákem. Žádné talíře,
žádné příbory, žádné prostírání a jiné nesmysly. Trochu mě bolí dásně. Možná že je to nedostatek ovoce, které je
moc těžké na dopravu. Třeba je to začátek kurdějí? Myslím na Amundsena ..
Odpoledne telefonovala žena a ptala se, zda jsem umyl okna a vypral prádlo. Hystericky jsem se rozesmál. Řekl
jsem jí, že na takové věci nemám vůbec čas. Mám problém s vanou. Ucpala se špagetami. Moc mi to ale nevadí,
protože už se stejně nesprchuji. Poznámka: Jíme – li se psem rovnou z ledničky, je zapotřebí to udělat rychle, aby
nezůstala dlouho otevřená.
☺☺☺☺☺
Neděle
POZOROVALI jsme se psem z postele, jak v televizi jedli lidé nejrůznější pokrmy a lahůdky. Oba jsme měli
plné pusy slin. Jsme oba zesláblí a mrzutí. Ráno jsme snídali něco z psí misky. Ani jednomu to nechutnalo. Měl
bych se umýt, oholit, učesat, udělat psovi jídlo, jít s ním ven, umýt nádobí, uklidit, nakoupit a udělat celou řadu
dalších věcí, ale už se mi nedostává sil. Mám pocit, že se neudržím na nohou a že mi slábne zrak. Pes přestal vrtět
ocasem. V posledním pudu sebezáchovy jsme se odplížili do restaurace. Jedli jsme skvělá jídla na různých talířích
víc než hodinu. Pak jsme odešli do hotelu. Pokoj je čistý, uklizený, útulný. Rozházel jsem postel a opět spal jako na
začátku expedice. Myslím si, že je to ideální řešení, protože takhle skutečně ušetřím spoustu času. Až se zotavím,
budu přemýšlet, k čemu ho použiji!

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Lidstvo odjakživa zajímají dvě zásadní otázky:
1) Kdo vymyslel práci?
2) Jak to, že ho ostatní za to nezabili?

Moudrost na závěr:
Pokud si chcete celý den udržet dobrou náladu,
musíte obejmout alespoň osm lidí.
Nebo alespoň jednomu dát přes držku.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* PF 2017 *

Rok 2016 končí
SILVESTR Opět klepe
na dveře!!
„Myslím si, že lidé by měli chodit bosí, protože je to
opravdu mnohem zdravější.!
„Například já, když se ráno vzbudím obutý, tak mě
pak celý den ukrutně bolí hlava a ještě ke všemu mám
hroznou žízeň!!!“
„Pane vrchní, mám v novoroční polévce mouchu.“
„Nebojte se, ona toho moc nesní.“
Velmi podnapilý občan se vypotácí z hospody. Potká
ho starosta a domlouvá mu: „Jsi na špatné cestě, Nováku! Nestydíš se?“
„A proč já? Za špatnou cestu, ať se stydí obec!“
Po bouřlivé silvestrovské noci si to šněruje auto od
chodníku k chodníku. Zaregistrovala je hlídka policie
a snaží se vozidlo zastavit. Řidič stavěného auta se
podívá shovívavě na spolujezdce:
„Hele, dnes uděláme vyjímku, vezmemem je!“
Ptá se číšník hosta v restauraci:
„Pane, proč jste tak zamyšlený?“
„Ale, přemýšlím, jestli mi stará říkala, abych si dal
jedno pivo a byl doma v jedenáct, a nebo abych si dal
jedenáct piv a přišel v jednu.“
Zákazník faxuje: „S dodávkou zboží jsem spokojen,
dodejte ještě 25 tisíc kusů.“
Výrobce faxuje: „Zboží připraveno k expedici, odešleme okamžitě po zaplacení předchozí dodávky.“
Zákazník faxuje: „Stornujte objednávku, tak dlouho
čekat nemohu!“
„Jen mi, pane doktore, řekněte pěkně česky a bez
všech cavyků, co mi chybí,“ žádal pacient.
Lekář se usmál a povídá: „Když to tedy chcete vědět,
tak vám to řeknu stručně a pěkně česky - Vy nic neděláte a moc chlastáte.“
Pacient posmutněl: „Tak to mi řekněte raději latinsky,
oni se mě totiž doma budou ptát...“

„Parkoviště by měla být dále od stadionů,“ prohodí
od žehlícího prkna blondýnka, „pak by tolik míčů nekončilo v autu.“
Letí letadlo nad oceánem a nějak divně manévruje,
létá ze strany na stranu, nahoru, dolů. Z kontrolní věže se s ním spojí:
„Tady věž, prosím hlavního pilota.“
„Hlavní...škyt...pilot leží na... škyt...přístrojové desce... škyt...opilej.“
„Tak prosím druhého pilota.“
„Druhý pilot... škyt...je na mol... v uličce.“
„Tak aspoň navigátora, ať víme, co se děje.“
„Ten sedí... škyt... vzadu a je též... škyt ...totalně opilý.“
„Proboha a s kým hovořím?“
„Tady... škyt... autopilot!“
Ve veliké kuráži vypadnou na Silvesta po půnoci z
hospůdky návštěvníci, měsíček svítí jako rybí oko a
tak se začnou dohadovat.
„Je stříbrný!“ prohlásil první.
„Ne, je zlatej!“ odporuje druhý.
„Stříbrnej - jen se pořádně koukni.“
„Koukni se ty - zlatý!“
Jede kolem cyklista na kole, a tak ho zastaví.
„Pane,“ škytne ten první, „řekněte nám, je ten měsíček zlatý, nebo stříbrný?“
„Který?“ kouká cyklista na oblohu. „Ten vpravo nebo
ten vlevo?“
PF ☺☺☺
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PŘEJEME VÁM HODNĚ
ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ,
POHODY
A HLAVNĚ PEVNÝCH
NERVŮ
V NOVÉM ROCE 2017

INFORMACE Z MS KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA
_________________________________________________________________________________________________________

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

1. ustavující zasedání zastupitelstva kraje
Krajský úřad Ostrava
Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 proběhlo 1. ustavující zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Zastupitelstvo kraje je samosprávný orgán kraje, volený občany kraje na 4leté funkční období,
volí radu kraje (hejtmana kraje, náměstky a další členy rady), jako své poradní a kontrolní orgány
zřizuje výbory a volí jejich předsedy a členy.
Je mu ze zákona vyhrazeno stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území kraje,
rozhodovat o nabytí a převodu nemovitostí, předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, vydávat obecně závazné vyhlášky kraje, koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat územní plánovací dokumentaci, stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodovat o mezinárodní spolupráci, schvalovat rozpočet kraje, zřizovat a rušit příspěvkové organizace atd.
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje má celkem 65 členů, jeho zasedání jsou ze zákona veřejná, přímý přenos (po technickém zpracování i videozáznam) jednání je možné sledovat na webových stránkách, podrobnosti jednání zastupitelstva jsou upraveny v Jednacím řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje.
Zastupitelstvo kraje zvolilo hejtmanem kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. za hnutí ANO a dále
zvolilo jednotlivé náměstky a radní kraje viz. www.kr-moravskoslezsky.cz.
KSČM je v současném zastupitelstvu kraje se současnými devíti zastupiteli v opozici a v jednotlivých výborech a komisích máme pouze po jednom členu.

Přeji všem čtenářům pohodový a klidný adventní čas. Do
roku 2017 pevné zdraví a spoustu opravdových přátel.

Bruntál – prosinec 2016

ing. Jitka Hanusová – zastupitel MS KZ

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Sluneční paprsky dopadají všude rovnoměrně, ale jen když je soustředíte zvětšovacím
sklem, mohou zapálit suchou trávu.
Dilgo Khjence
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Leden 2017
01. ledna 2017

neděle

09. ledna 2017

pondělí

30. ledna 2017

pondělí

Nový rok – státní svátek
15,15

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

ÚNOR 2017
08 února 2016|

pondělí

zasedání MS VV KV KSČM – Ostrava

13. února 2017
14. února 2017
15. února 2017
16. února 2017

pondělí
úterý
středa
čtvrtek

15,oo
15,oo
15,3o !!!
15,3o

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

17. února 2017
17. února 2017

pátek
pátek

14,3o
15,oo

zasedání OV KSČM – budova OV KSČM
Okresní konference KSČM – budova OV KSČM

20. února 2017
20. února 2017

pondělí
pondělí

13,oo
14,oo

zasedání MS VV KV KSČM – Ostrava
zasedání MS KV KSČM – Ostrava

23 února 2017

čtvrtek

15,3o

Krajská konference MS KSČM – Praha

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
♫ 11. březen 2017

sobota

20,oo

XXV. reprezentační ples KSČM

♫

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

! Změny termínů po redakční uzávěrce vyhrazeny!   

Stěžujeme si, jak máme málo času, ale jednáme tak jako bychom ho měli nekonečně mnoho.
Lucius Annaeus Seneca
* * * Vydává OV KSČM v Bruntále - určeno členům KSČM a sympatizujícím spoluobčanům * * *
* Telefon: 734 430 209 nebo 554 717 565; 720 493 013 *
E-mailové adresy : ov.bruntal@kscm.cz ; místopředseda.bruntal@kscm.cz ; ekonom.bruntal@kscm.cz
* * * Webové stránky : http://www.ovkscmbruntal.cz/ ; http://mev-bruntal.wz.cz/ * * *
********************* N E P R O D E J N É *********************

