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 Z obsahu tohoto čísla : 
 * Volební 21 je volbou pro stranu jednadvacátého století *
 * Informace pro předsedy a hospodáře * Informace z MS KZ *
CO KDY KDE *
 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 emailové adresy zprávu na náš email „mám
zájem o Štafetu“ a příští čísla již budete dostávat prostřednictvím Vaší emailové pošty *

  Volební 21 je volbou pro  
Stranu Jednadvacátého století
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Za pár dnů (25. a 26. října) nás čekají volební urny pro volby do Parlamentu ČR,
čeká nás tedy zásadní rozhodnutí o dalším směřování naší republiky. Druhého října byly
vylosovány pro jednotlivé strany a hnutí volební čísla, která mohou být využita ve volební
kampani a hlavně jimi budou označeny hlasovací lístky. Tyto hlasovací lístky obdržíte
nejpozději tři dny před dnem voleb. Pokud by se tak z jakéhokoliv důvodu nestalo,
nezoufejte. V každé volební místnosti obdržíte kompletní sadu hlasovacích lístků.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V Moravskoslezském kraji předložilo kandidátní
listinu 18 subjektu. V republice to je celkem 24 stran
a hnutí.
Tolik tedy jen stručně k technice voleb. Myslím
si, že s tím nikdo nebude mít nějaký problém, ostatně
nevolíme poprvé. A těm z nás, kteří k tomuto občanskému právu budou přistupovat poprvé v životě určitě
rádi poradíte v kruhu rodiny či známých.
KSČM chce svým šestibodovým volebním programem oslovit co největší a nejširší spektrum
společnosti. V době, kdy klesá životní úroveň značné
části společnosti, v době kdy máme přímo hrozivou
nezaměstnanost, kdy se uvažuje o zavírání dolů a s
tím související útlum dalších navazujících podniků,
v době, kdy se začíná „vracet?!“ majetek státu církvím je opravdu třeba se pořádně zamyslet nad tím
koho vlastně volit. KSČM řešení má a dlouhodobě je
nabízí. Bude tedy jen a jen na voličích, zda naši nabídku přijmou. Chce společnost opravdu tvrdou vládu
kapitalismu a diktátu peněz? Myslím si, že nikoliv.
           

Myslím si, že trpělivost lidí je u konce. A nejen trpělivost. Tisíce lidí je na pokraji chudoby. Tisíce lidí se
hrozí, že každým dnem přijde exekutor….
Mohl bych pokračovat dál a dál. Pevně však věřím, že lidé si už konečně uvědomí, co jsou jen a jen
„líbivá“ předvolební hesla a co je opravdová realita.
Nechce se mi věřit, že se opět najde část společnosti,
která se nechá obalamutit například koblihou či sliby
z kategorie sci-fi.
Stále věřím, že ve společnosti zvítězí „zdravý
selský rozum“. Hesla typu „ Pravda a láska….“ a jim
podobná zklamala na celé čáře, ale selský rozum je tu
od nepaměti a vždy vítězil.
Přeji tedy nám všem v nadcházejících volbách
„šťastnou ruku“ a víru v lepší zítřky.
Pavel Bačgoň
předseda OV KSČM Bruntál

NEZAPOMEŇTE – KSČM MÁ ČÍSLO 21
























I N F O R M A C E pro předsedy a hospodáře ZO KSČM
S blížícím se koncem roku 2013 je třeba zajistit, aby veškeré příjmové a výdajové položky v základních organizacích KSČM byly z ú č t o v á n y v ú č e t n i c t v í OV KSČM, jak nám ukládají zákonné předpisy
o účetnictví.
K tomu je třeba zajistit následující úkoly:
1) dokončit výběr členských příspěvků za rok 2013 a odvést na OV KSČM,
2) dokončit výběr členských příspěvků na volby (25,-- Kč / na člena a rok) a odvést na okresní výbor,
3) zapsat veškeré příjmové a výdajové položky za rok 2013 do pokladní knihy, tuto uzavřít a originál
listů pokladní knihy předat k zúčtování na OV KSČM,
4) v jednom vyhotovení předat na poradách předsedů ZO KSČM v únoru 2014 ROZPOČET ZO
KSČM NA ROK 2014,
5) VYÚČTOVÁNÍ POKLADNÍ KNIHY ZO KSČM ZA ROK 2013 v jednom vyhotovení předat nejpozději na střediskových poradách v únoru 2014.
VYBRANÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A POKLADNÍ KNIHY lze předat osobně na OV KSČM v
Bruntále, Rýmařovská 8 – nebo na STŘEDISKOVÝCH PORADÁCH PŘEDSEDU ZO KSČM a to:
16. 12. 2013 v Bruntále
17. 12. 2013 ve Starých Heřmínovech
18. 12. 2013 v Třemešné
19. 12. 2013 v Krnově
Ludmila Spálovská ekonom OV KSČM
______________________________________________________________________________________________________________________________________

MěV KSČM Bruntál má webové stránky na adrese ( http://mev-bruntal.wz.cz/ ).
MS KR KSČM má webové stránky na adrese ( http:// mskraj.kscm.cz / ).
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Už vím, koho budu volit
Je mi třiapadesát a část svého života jsem tedy prožil za vlády KSČ. Taky jsem se cítil v té době
bytostným antikomunistou a po události, o které jsem se dlouho domníval, že se po právu jmenuje
Sametová revoluce, bylo mé antikomunistické srdéčko zprvu nekonečně šťastné, za nějakou dobu pak
ještě celkem spokojené a nyní už jen pusté. Podepsal jsem Několik vět, osobně jsem tehdy navštívil s
podpisovými archy všech občanů, které se mi povedlo k prostudování dokumentu přimět a poté dokonce
i připojit své podpisy manžele Havlovy a s nervózním úsměvem je předal paní Olze.
Taky jsem cinkal klíči v listopadu, pěkně jsem několik dnů mrznul na Václaváku, to
se ví, píše Svatopluk Otava.
„Komančům“ jsem měl za zlé hlavně to, že republika byla zadrátovaná, ve
škole nás vedli primitivně ateisticky, neměli rádi bigbít. A že všude vládla
protekce, takový ten náš český jánabráchismus – no, hlavně pak to, že mi
padesátých letech na osm měsíců zabásli mého poctivého tatínka, protože poslouchal
zahraniční rozhlas a naivně se pak o odposlouchané informace dělil v práci s kolegy a
dokonce obtěžoval i skalní soudruhy otravnými dotazy. To jim konečně mám za zlé dodnes.
A když jsem u toho dneška. Blíží se nám předčasné volby a tak jsem dumal (dlouho dumal), půjdu-li volit
a koho vůbec vlastně. Já, pravičák? Jaké mám možnosti? ODS? Volil jsem je dvakrát, ale dnes bych si s chutí
dal pár facek. Vybavím-li si ctihodné obličeje postaviček odtržených zcela od reality jako například „čistě“
ješitnou a lehce hysterickou knihovnici paní Němcovou, „plzeňského“ právníka pana Bendu nebo „nejčistšího“
katolíka pana Nečase, chce se mi střídavě smát i dávit.
TOP 09? Senilní noblesu bez noblesy nebo vydestilovaného katolického chemika? Taky nechci. Možná
nastupující středopravou KDU-ČSL? Když jsem pročítal Nový Zákon, došel jsem k závěru, že Kristus byl
rozhodně bytostný levičák. Mám za to, že se potatil. Všimli jste si toho vůbec pánové Čunku, Bělobrádku a
vůbec lidovečtí voliči? VV mi za zmínku příliš nestojí a nové politické subjekty, za kterými cítím podivné
miliardové majetky mi tedy nesedí. Jenže volby jsou volby. Občanská povinnost. Tak co máme na levici?
Předně ČSSD. Zdá se, že vyhrají i beze mne. Navíc panu Sobotkovi moc nevěřím, při vládní krizi způsobil
panu prezidentovi Zemanovi svým odmítnutím prvního pokusu o sestavení vlády pěkně horké chvilky a paní
skoropremiérce růžové sny. Takže ne.
SPOZ? Sympaťáci, ale já mám prostě výhrady, když si politická strana dá do názvu jméno žijícího
člověka. Nemohli byste tam do budoucna psát malé „z“ pane Mynáři? No, Zelené volit nebudu, na to dost
zelený nejsem, nevypozoroval jsem u nich solidní program o čemkoliv.
A je to. Zbyli mi, bývalému antikomunistovi a dnes už spíše nekomunistovi, zase ti „Komanči“. Po
čtyřiadvacet letech od sametového handlu, kdy jim utekli všichni kariéristi budu prostě volit KSČM!
Vzpomenu si na dobu, kdy sice bigbít nebyl v kurzu, ale pojmy jako bezdomovectví či sociální (ne)jistoty
se nemusily užívat. Na dobu, kdy pro všechny bylo k dispozici špičkové zdravotnictví, kdy nás děti a studenti
mohli reprezentovat na matematických, fyzikálních, chemických olympiádách,
protože fungovalo dobře strukturované školství, nepotřebovali jsme tolik PR
odborníků, reklamních režisérů, psychologů, manažerů, mluvčích, ale zato jsme
neměli problém sehnat instalatéra nebo kominíka, nájemné se strhávalo inkasně
z výplaty o kterou jste nemohli ani přijít, nejsa ve stadiu notorického
alkoholika.
Tak jo soudruzi. Neříká se mi to lehce, ale fakt vás budu volit.
Mimochodem jsem také samozřejmě četl váš program. Ukažte, co ve vás je a
pracujte pro lidi.
A – snad ještě poznámečka: jelikož jste se už několikrát omluvili za ta padesátá léta a podobné
zhůvěřilosti, já se vám teda omlouvám za ty „listopadové klíče….“
Britské listy
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Chybovat je v povaze člověka, ale jen hlupák na svém omylu setrvává.
Marcus Tullius Cicero
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Prezidentská návštěva
Prezident republiky Miloš Zeman a paní Ivana Zemanová přijeli
do Moravskoslezského kraje
Návštěvou krajského úřadu zahájil v úterý 1. října 2013 prezident republiky Miloš Zeman se svou
paní Ivanou Zemanovou třídenní návštěvu Moravskoslezského kraje.
Prezidentský pár přivítal moravskoslezský hejtman Miroslav Novák s manželkou Martinou a ředitel úřadu Tomáš Kotyza. Prezident se setkal se zaměstnanci úřadu a s krajskými zastupiteli, kterým odpověděl na jejich dotazy.
Hejtman Miroslav Novák, který je
hostitelem hlavy státu v regionu a doprovází ho
po celé tři dny, na úvod představil prezidentovi
Moravskoslezský kraj jako rozvíjející se oblast s
průmyslovou tradicí, informoval ho o
dosažených úspěších, ale také o problémech,
které trápí jeho obyvatele, a jsou spojeny
zejména s nástupem hospodářské krize a
nedokončenou restrukturalizací průmyslu.
„Krajské zastupitelstvo bez rozdílu politické
příslušnosti odpovědně přistupuje k řešení
problémů v regionu. Politiku necháváme na
chodníku a společnými silami se snažíme dostat
kraj ze složité situace a posunout ho dopředu,“ uvedl na setkání hejtman Miroslav Novák.
Prezident Miloš Zeman pak diskutoval s krajskými zastupiteli, odpovídal na jejich dotazy, které se
týkaly řešení nezaměstnanosti v kraji, situace v OKD a na Dole Paskov, podporou investorů, financování krajů, hovořili o rozvoji a podpoře technického školství a dalších otázkách. Prezidentský pár se
pak zapsal do pamětní knihy kraje, prezident Miloš Zeman dekoroval krajský prapor. Hejtman Miroslav Novák návštěvě předal dary.
Panu prezidentovi věnoval skulpturu s
názvem Infinity (Nekonečný pás). Je vyrobena
ze Supíkovického mramoru těženého v
Jeseníkách. Dílo je na spodní straně signováno a
opatřeno značením 1/1. Jde tedy o originál
vyhotovený v jediném exempláři. Autorem je
ostravská sochařka Šárka Mikesková.
Prezidentova
manželka
paní
Ivana
Zemanová obdržela originální brož z limitované
edice, navrženou a vyrobenou týmem CABRHA
diamonds. Ladné křivky tohoto elegantního
šperku kopíruje řada drobných kamenů. Precizní
provedení detailů vyniká v netradičním, avšak
velmi decentním spojení hlavních symbolů Moravskoslezského kraje. Brož je vyrobena ze stříbra, je
posázena 124 kusy kubického zirkonia.
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Neříkej, že chceš dát, ale dej! Naděje nikdy neuspokojí.
Johann Wolfgang Goethe
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Režisér Troška se rozpovídal:

Jsem rád za dětství v totalitě! My víme proč
Zdeněk Troška je režisér, který již několikrát vytřel filmovým kritikům zrak. Jeho filmy jsou veleúspěšné a
takové bude nejspíš i druhé pokračování Babovřesk. Server EuroZprávy.cz pana Trošku během natáčení
vyzpovídal a zjistil, proč slaví jeho filmy úspěch. Neméně kritický pak byl k současné společnosti. Dokonce
prohlásil, že je šťastný za dětství v období normalizace.
Jak jste se dostal k filmu? Kdy vás
napadlo, že budete režisérem?
To vím docela přesně. Bylo to v páté
třídě, když jsem shlédl u nás v kině v
Hošticích krásný francouzský film
Kněžna de Cléves s krásnou Marinou
Vlady a Jeanem Maraisem. Najednou
jsem viděl krásné prostředí Louvru, kde
film začíná svatebním plesem a řekl
jsem si: „Tak to je krása, to je magie, to
je pravda. Divadlo ne, divadlo je jen
iluze, tohle je pravda“. No a rozhodl
jsem se: „Tak a budu filmový režisér.“
Okolí to chápalo?

FOTO: Petr Zelinka

Všichni se mi smáli a ťukali si na čelo. Nicméně pořád jsem za tím šel, v knihovnách v Hošticích a ve Volyni
jsem si vypůjčil všechny knihy o filmu a pořád jsem to studoval. Pak s přesvědčením, že už jsem nastudoval
všechno, jsem se vypravil na přijímací zkoušky do Prahy na FAMU. To bylo 13. března v roce 1973. Pocit jsem
z toho měl nevalný. Pohledy těch pánů v komisi byly ale dost takový ironický, jako by si ze mě dělali srandu.
Tak jsem se zabejčil, jako člověk ve znamení býka, a všechno jsem obhajoval po svém a díky tomu jsem uspěl.
Hercem jste nikdy nechtěl být?
Ne. Herectví mě nebavilo. Je pravda, že u nás v Hošticích byla silná ochotnická scéna. Hrávali jsme od malinka
divadla pro děti i pro dospělé. Ale mě spíš zajímalo, jak to ta paní režisérka Sládková, která to měla na starosti,
dělá, jak řeší, kde bude mít jaké světlo, jaká bude opona, kulisy atd. To mě hrozně bavilo, a když jsem byl už
větší, začal jsem jí do toho kecat a tím jsem prostě žil. Pak jsem nechtěl nic jiného od ježíška, než osmičku
kameru. Dostal jsem ji v osmé nebo deváté třídě, vzal jsem si takové krátké pohádečky a se svými spolužáky
jsem je začal natáčet.
Točíte hodně o venkově. Nikdy vás nelákalo natočit něco o životě ve velkoměstě?
S kamerou uprostřed velkoměsta, všude chodníky, tramvaje, davy lidí? Já na tom nevidím nic krásného. Chci,
aby mé filmy byly pohodové, což ruch velkoměsta není. Přeju si, aby diváci mohli vizuálně spočinout na
malebných zákoutích. Jistě, i v Praze to jde udělat. Vzpomínám si na film pana režiséra Juraje Herze Den pro
mou lásku, který začíná hezkou scénou ve městě, ale já jsem z venkova, mně se líbí víc a víc mě baví.
A proto netočíte dramata?
Studoval jsem psychologii, takže vím, co život obnáší, ale myslím si, že lidi mají toho trápení ve svém životě
tolik a ještě aby se na to dívali v televizi. Stačí, když se díváte na televizní noviny. To je jedna hrůza vedle
druhý, samá černá kronika. Ale dát těm lidem pohodu, pohladit je, aby zapomněli právě na všechny ty trápení,
to si myslím, že je dneska strašně důležitý. A tady vidíte, jak jsem na to vsadil, když jsem natáčel Babovřesky.
Byl jsem proklínaný, zatracovaný a podívejte se. Za 12 týdnů od premiéry na to přišlo i se Slovenskem 750 000
lidí. A to jich mohlo být ještě mnohem víc, kdybychom udělali filmové kopie do kin, která ještě nejsou
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Archeologové vyhrabávají dějiny lidstva, které politikové zahrabali.
Gabriel Laub
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digitalizovaná. Volala mně spousta majitelů a vedoucích kin, se slovy: pane Troška, nemáte tam aspoň jednu
filmovou kopii, my bychom váš film rádi promítali. Distributor se ale rozhodl, že se kopie dělat nebude, takže
se to bude pouštět jen v digitalizovaných kinech. Kdyby ty filmové kopie ale byly, tak myslím, že máme dávno
přes milion.
Vidíte na společnosti nějaké změny od natáčení prvního dílu trilogie Slunce, seno?
Samozřejmě, to je nesrovnatelný. Protože s čím dneska člověk počítá, s tím v době před třiceti lety, kdy jsem
začal točit, to bylo 19. července v roce 1983, tak o tom se lidem ani nezdálo. Život byl daleko klidnější, daleko
pohodovější. Bylo tisíc jistot, které dneska už nejsou. Dneska nemáte jistotu vůbec žádnou. Jenom tu, že musíte
umřít a čím dřív, tím líp pro tenhle stát, protože aspoň nemusí šetřit na váš důchod. Tenkrát to ale bylo jiné, ta
vesnice žila pospolu. Tam v podstatě všichni měli stejně, teda stejně málo, všichni pracovali ve svém oboru. U
nás, já vám to řeknu úplně otevřeně, u nás v Hošticích, to je malá vesnice, ta měla 70 čísel a v ní byly dva
kravíny, bejčárna, tři teletníky, dvě slepičárny, prasečák, tudíž obrovská pracovní základna pro všechny lidi.
Tam pracovala celá vesnice, celý rodiny pracovaly v živočišné nebo rostlinné výrobě. A že se nemohli podívat
do Paříže? Tak to je zdaleka netrápilo jako nějaký intelektuály v Praze. Podívejte se dneska. Můžete jet, kam
chcete, ale když nemáte peníze, můžete se dívat leda jen na dokumentární filmy.
Takže bylo v osmdesátých letech lépe než dnes?
Bylo to daleko pohodovější, klidnější. Lidi se kamarádili, žili pospolu, měli na sebe čas. Chodili po hospodách
posedět, pokecat. Dneska jsou lidé ve zběsilé honbě za penězi, za mamonem a hlavně žijí v neustálém strachu,
aby nepřišli o zaměstnání a mohli uživit a udržet rodinu, děti na studiích. A kvůli tomu zapomínají na kamarády
a dokonce už ani nerozumí své rodině. Nemají čas žít. Myslím, že to je velice nešťastný moment téhle
společnosti. Vesnice se vylidnily, protože JZD zmizela, není žádná práce. Mladí odešli za prací do měst a z
vesnic se stala smutná, až skanzenová místa a přežívají jen díky tomu, že nějaký lufťák tam koupí barák a
zachrání ho. Jinak tam jen dožívají důchodci.
Je tedy dobře, že „lufťáci“ kupují domy na vesnicích?
Na jedné straně ano, zachrání domy před zkázou. Ale jinak to moc dobré není. Oni totiž jen přijedou, zamknou
se doma a nekomunikují nebo jen málo s okolím. Ta soudržnost, ty tety a strejdové, kdy se všichni znali, to už
tam dávno není. Bydlím v činžáku v Praze, je tam šest poschodí a my se vůbec neznáme, vlastně ani na patře.
To je špatně, moc špatně. A stejný to je na té vesnici. Někdo tam koupí chalupu a vy vůbec nevíte, kdo to je.
Kdo je na vině?
Myslím, že televize. Tenkrát lidé chodili dvakrát, třikrát do týdne do biografu a celá ta
vesnice se tam sešla. Pak si povídali v hloučkách po skončení filmu nebo šli do
hospůdky. Ale v momentě, kdy se koupila televize, ti lidé zůstávali doma v izolaci a
nepotřebovali nikoho okolo sebe. Dneska ta izolace je tak strašlivá, že i rodiny jsou
vzdálené samy sobě. Oni se nesejdou už ani u jídla.
Takže čím je otevřenější společnost, tím jsou si lidé dál...
Ano, přesně tak. A je to neuvěřitelný, lidé komunikují přes ty nesmyslný Facebooky,
smsky, internety, různý mašinky a přístroje a když se pak dva lidé sejdou, tak ani
nevědí, co a jak si říct.
Z toho chápu, že jste rád za dětství v „totalitě“..
Strašně. Měl jsem tak krásné dětství naplněné hrou. Byli jsme pořád venku a hráli si, pásli dobytek nebo stavěli
bunkry. Ve škole byla parta a ta parta, můžu vám říct, ta drží do dneška. Pořád jsme v kontaktu, pořád se
scházíme s rodinou, přáteli. Měl jsem jednoduše krásné dětství, a když to vidím dnes, kdy vyháníte dítě od
počítače, aby šlo alespoň na chvilku ven a ono to bere jako trest či skoro šikanu, je mi smutno. My byli venku
pořád a museli nás naopak večer shánět, abychom šli domů. Zatímco dnes se děti rozčilují: „A co tam budu
dělat?“ No a pak dřepí uraženě na zahradě či v parku, čumí tupě do „ těch pitomejch stromů“ a za chvilku pak
stejně zase sedí u počítače.
Lukáš Henzl, EuroZprávy.cz
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Děti povídají, co činí - staří, co činili - blázni, co by činit měli - stateční, co by rádi učinili a
rozumní, co se činit sluší.
Chorvatské přísloví
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Velká penzijní loupež
5,2 milionu Rakušanů v soukromém penzijním připojištění po 10 letech - jenom vztek a ztráty.

My, Češi, klopýtáme krok za krokem za vyspělými evropskými ekonomikami. Tentokrát jsme ale možná
měli spíš štěstí, že jsme zůstali pozadu. Novinářky Eva Liesingerová a Edith Meinhartová uveřejnily v
posledním vydání rakouského týdeníku Profil z 8. července 2013 rozsáhlou analýzu důsledků reformy
penzijního systému a předvedly názorně, jak jednotliví investoři - dnešní penzisté, dopadli.
V roce 2002 proběhla v Rakousku rozsáhlá mediální kampaň a masírování mozků, které podobně jako v
Čechách dnes, měly obyvatelstvo přesvědčit, že peníze plodí peníze a že pouze systém soukromého penzijního
pojištění ochrání budoucí penzisty od bídy.
Všechno proběhlo v Rakousku za vydatné politické podpory pravicové FPÖ (Svobodní) a VPÖ (Rakouská
lidová strana) pod taktovkou kancléře Wolfganga Schüssela. Tehdejší ministr hospodářství Martin Bartenstein
označil penzijní reformu za „skutečnou reformu století“. Zaměstnavatelé za úlevy do povinného státního
pojištění hromadně naskočili do soukromého kapitálového fondu, který měl zhodnotit jejich příspěvky za
zaměstnance, které jsou vypláceny při jejich odchodu do důchodu, zaměstnanci přešli částečně do II. a III. pilíře
soukromého penzijního připojištění, poněvadž státní podpora slibovala až 9,5 %, což bylo sníženo později na
4,25 %. To si mnozí vysvětlovali jako procentní zhodnocení svých vkladů, což byl ovšem omyl, jak se později
ukázalo. Celkem 5,2 milionu rakouských oveček, chtivých slibovaného výnosu přes 6 %, se nechalo nachytat a
nyní - po deseti letech končící část smluv z doby ministryně Grasserové dokazuje že kritici „reformy“ ve
prospěch soukromých finančních fondů měli pravdu, a že většinu penzistů čeká po obdržení posledního výpisu
pěkný šok.
Celá historie kolem penzijních fondů je poznamenána diletantismem, chybami ve výpočtech a chamtivostí
všech aktérů. Ovšem kdo je vítězem? Finanční průmysl. Ten svoji „malou domů“ dostal.
Už od roku 2000 nebylo slyšet v Rakousku - stejně jako dnes v Česku - nic jiného, než že stát nebude moci
zabezpečit své stárnoucí občany, a ten, kdo se o sebe sám nepostará, toho čeká chudoba neodkladně stejně jako
fyzická slabost a ztráta vlasů. Čím více soukromého pojištění a čím méně státního, tím lépe. Na to se rozběhla v
roce 2002 penzijní reforma, a do druhého pilíře začaly proudit peníze jak zaměstnavatelů, kteří ušetřili na
odvodech do státního systému i na daních - a zaměstnanci to nijak nepocítili, tak i peníze zaměstnanců, kterým
stát slíbil vysokou prémii, když do soukromého kapitálového pilíře vstoupí.
Výsledkem je, že náklady penzijních fondů jsou tak vysoké, že ještě stačily spolykat i tuto státní podporu.
Dokonalé stříhání ovcí. Příspěvek finančním trhům na jejich marketing zaplatil každý daňový poplatník - a to i
ten, který si žádné soukromé připojištění nezaložil. O rizicích se v krásných brožurách fondů ovšem lidé moc
nedozvěděli. Perfektní práce. Politici a stát přece vědí, co je pro ně nejlepší!
Nad čím ovšem zůstává rozum stát, je skutečnost, že mezi oběťmi této propagandy jsou i samotní manažeři
bank a bankovní zaměstnanci. Přitom již v roce 2000 praskla internetová bublina, takže mohli ledacos tušit.
Bankéři si své spolky, které dříve sloužily k návštěvám divadla a podobným radovánkám, transformovali ve
„svépomocné investiční spolky“ a většina těchto dnešních penzistů - bývalých bankéřů utrpěla ztráty. A to až
do výše 50 %.
Maximální zhodnocení se pohybovalo kolem 2,8 %, místo slibovaných 6 %. Malé výnosy, ale o to větší
náklady za správu fondů. David Mum, ekonom odborů soukromých zaměstnanců propočítal, že tyto náklady
pohltily až 50 % výnosů. Výsledek investování je jednoznačný: nepokryje ani inflaci a ztráty teď vyvolávají
frustraci a vztek na politiky i na finanční „trhy“. A ti, kteří ještě musí ve fondu zůstat, se klepou strachy, kolik
jim v pilíři při současných záporných úrocích zůstane. V rakouských podnikových investičních fondech leží
dnes 5,3 miliardy eur. Peníze, které by měli dostat zhodnocené při odchodu do penze jejich zaměstnanci. A 2,8
milionu zaměstnanců si šetří v investičních fondech a nemohou z nich jen tak snadno vystoupit. Dneska litují,
jak říká jedna z postižených, paní Sabine Zangh, že své peníze nesvěřili slamníku.
Za diletantismus, chyby ve výpočtech a chamtivost všech dnes nikdo odpovědnost nést nechce. V září se
budou konat v Rakousku parlamentní volby. Uvidíme, zda voliči svou frustraci také vyjádří u volebních uren.
75 000 českých voličů se nechalo zatím přesvědčit a vstoupilo do II. pilíře penzijního pojištění. Nic moc.
Naštěstí se nacházíme v hluboké krizi a média nemohou tolik lhát. Skutečnost z Rakouska je dobrým poučením,
Květa Pohlhammer Lauterbachová
že sliby jsou chyby, a že politici nám voličům rozhodně neslouží.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Parlamentní volby v Rakousku do přímo volené Národní rady se konaly 29. září 2013. Volby vyhrála Sociálně
demokratická strana Rakouska, která získala 27,1 % hlasů a 53 křesel ze 183.
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Hledání současné pravdy v minulosti
/starší článek, ale stále má co říct/
Nedávno pan president vykládal, jak v době kdy byl zaměstnán ve Státní bance československé pořádal
semináře objasňující davům dychtivých ekonomů a bankovních úředníků meze socialistické ekonomiky, které
povedou v budoucnu k jejímu zániku. Přibližně ve stejné době, vzhledem k tomu, že jsme s panem Klausem
stejně staří, jsem se ujímal vedení výrobně opravárenské jednotky jednoho národního podniku. Na jedné straně
teoretici vymýšleli proč to nemůže fungovat a na druhé straně praktici přemýšleli jako to udělat, aby to
fungovalo.
Obě strany měly svoji pravdu i svoji nepravdu. A obě byly odtrženy od sebe a nechápaly se. Ale ta jedna
dělala vše co v daných podmínkách mohla, aby věci fungovaly, snažila se vypořádat s nutnými i zbytečnými
omezeními, zatím co ta druhá strana budovala teorii rozkladu. Ta první strana zabezpečovala funkci státu a
obživu národa, zatím co ta druhá využívala příležitosti a nepřinášela nic. Po dvaceti letech od společenského
převratu se dostáváme do situace, kdy hospodářství údajně stagnuje, je vysoká státní zadluženost, zmizela řada
sociálních výhod a jistot, vyrostla armáda nezaměstnaných, objevili se lidé bez domova a dokonce žebráci. Jak
k tomuto stavu došlo?
Než budu pokračovat vzpomenu si na to co bylo charakteristické pro tehdejší hospodářství. Nejprve tedy
jak se v minulosti tvořila cena u nových výrobků. Do tehdy existujícího Cenového úřadu se museli dokladovat
nákladové položky tvořené materiálem a mzdami s připočtením procenta režie. Zisk byl pevně stanoven ve výši
čtyřiceti procent z přímých mezd, to je z mezd vynaložených na přímou výrobu. Součtem vznikaly ceny všech
výrobků! Neexistovaly tedy možnosti, alespoň ve státním sektoru, jak vytvářet neomezené ceny tak, jak je
známe dnes, kdy si prostě každý prodejce stanoví cenu dle své libosti a je omezen jen tím,
zda zákazník koupí nebo nekoupí. Výsledkem tohoto procesu jsou velmi deformované
ceny a také to, že nejvíce vydělává ne výrobce nebo subdodavatel, ale prostředník, tedy
překupník a prodejce. A nejvíce prodělává samozřejmě ten, který se nachází na konci
řetězu, tedy konečný kupující, obvykle občan.
S těmito jevy koresponduje i obchod s penězi, který se spíše podobá lichvě, i
když se tento termín, patrně z cudnost, obvykle nepoužívá. Obchod s penězi s
nepřiměřenými úroky je hoden zavržení a ti, kteří jej provozují jsou hodni
opovržení. Nicméně ani zákonná pravidla je v ČR nijak výrazně neomezují,
naopak společnost dovolila vytvořit způsoby jak dlužníka připravit o vše, často jen
proto, že nepochopil obratně sestavenou smlouvu. Dokonce i církev svatá jaksi poodstoupila
od před časem proklamovaného zařazení těchto finančních čachrů do kategorie smrtelných hříchů.
Co se bude dít s lidmi, kteří byli již připraveni o vše legálními prostředky finančních transakcí a stále
nejsou schopni dostát svým závazkům. Kam se převrátí moderní společnost? Někam do časů popisovaných v
Dickensových románech a lidé budou zavíráni do vězení pro dlužníky? Nebo budou prodáni do otroctví a svůj
závazek si budou muset odpracovat. Zatím se to děje někde ilegálně, ale kde je jistota, že tento princip nebude
legalizován a nevzniknou soudy, které budou lidem nařizovat jak dlouho a jakou formou budou muset pro své
pány pracovat!
Nevracíme se nějak příliš daleko? A co zadlužené státy? Byly vymyšleny různé agentury, které se zabývají
ohodnocováním zadlužených zemí v jejich schopnosti dostát svým dluhům. Bývá to podloženo potenciálem té
které země a příslušné zařazení má vliv na úrokovou sazbu pro další dluhy. V současné době je tak zvaná
dluhová past na přetřesu v EU. Co by ale nastalo, kdyby se zadlužené země rozhodly a po vzoru feldkuráta
Katze sdělily svým věřitelům:“pan feldkurát vám nic nedá“! To by banky provedly exekuci a daly příslušný stát
do dražby nebo do klatby? Nebo mu vyhlásily válku? Myslím, že by se nestalo vůbec nic. Nebo přeci? Možná
něco pro lidstvo velmi užitečné. Začalo by se opět žít v pravdě! Závěr této pasáže zní: Dříve cena zboží
mnohem více odpovídala jeho hodnotě než dnes.
Můj další pohled se vrací k odměňování za práci. Jak vypadalo to co se dnes nazývá rovnostářstvím a
nivelizací? Skutečně, mezi hierarchií pracovníků byly poměrně nevelké rozdíly. Tak třeba dělník, vyučený, s
delší praxí měl při časové mzdě skládající se z pevné a pohyblivé složky nějakou celkovou odměnu. Pohyblivá
složka byla za splnění určitých plánovaných úkolů, V těch časech se velmi dbalo, aby ji dělník vždy dostal.
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Byla tedy spíše formalitou. Mistr, tedy přímý nadřízený dělníků měl o něco vyšší plat asi tak o 20%. Ovšem
jeho prémie byly už mnohem více ohroženy než prémie dělníka. V pořadí další vedoucí měl plat vyšší zase o
nějakých 20%, ale v tak zvaných podílech na hospodářských výsledcích se mohl na konci roku těšit na odměnu
na příklad ve výši dvou měsíčních platů. Plná výplata byla ovšem značně nejistá. Ředitel podniku mohl mít plat
proti dělníkovi cca trojnásobný a opět možnost nějakých přiměřených odměn. Údaje o dělnických mzdách se
lišily jen co do odvětví.
V současnosti je v mnoha případech odměna za práci nebo spíše za činnost, neboť často to co někteří lidé
dělají není prací, naprosto nesouměřitelná a zejména při pohledu na její společenskou užitnost naprosto
nepřiměřena. Statisícové platy a obrovské odměny pracovníků podniků státních nebo se státní účastí, systém
„zlatých padáků“, které mají patrně kompenzovat duševní újmu zkrachovalých manažerů, je cosi normálním
rozumem nepochopitelné. Obvykle se to odůvodňuje vysokou odpovědností, pokud vůbec nějak. Samostatnou
kapitolou jsou příjmy sportovců, pokud lze jejich činnost nazývat sportem, politiků, některých herců, zpěváků a
advokátů. Nedávno mi přítel ukázal fakturu právníka, který si za dvě hodiny účtoval padesát tisíc. Je to jakýsi
koloběh peněz, které jsou snadno a bezpracně získané a posílají se dál a dál. Ovšem jen ve sféře sobě
podobných lidiček. Pokud takový sportovec „vydělá“ za zápas milion, pochybuji, že bude stejně ochoten
podobnou částku vydat třeba za opravu něčeho. Závěr zní: V současném systému se vytrácí přiměřenost
odměny ke společenské užitnosti práce. V minulém odměna tvořila jen malou složku nákladů. Minulému
společenskému systému se vytýkala nízká produktivita práce. Tato výtka byla a je pravdivá. Byla způsobena
mnoha faktory. Například: I tehdy když ve výrobě byla použita úkolová mzda si dělníci velmi pečlivě hlídali,
aby nepřekračovali příliš normu. Vedoucí pracovníci si nedovolovali tvrdě vynucovat vysoký pracovní výkon.
Byly případy, že mimořádně vysoké pracovní výkony se vytvářely uměle, za účelem propagandy! Práci
komplikovaly časté zásobovací potíže.
V současných podnicích zejména se zahraničním vlastníkem se používají popoháněcí metody, které by v
minulosti byly nemyslitelné. Závěr zní: Využití pracovní doby bylo nízké,což spolu s dalšími faktory
ovlivňovalo produktivitu práce. Po všech vyjmenovaných okolnostech hledáme odpověď na tyto otázky: Jak je
možné, že v takové mizérii stát neměl žádný dluh, spíše hospodařil s přebytkem? Jak je možné, že byla
financována řada nesmírně náročných investičních akcí včetně změny zaostalého Slovenska? Jak je možné, že
stát finančně dokázal „uživit“ velkou armádu,včetně mohutného letectva a tankového vojska? Jak je možné, že
stát zabezpečil dobrou zdravotní péči zdarma, vzdělání včetně pomůcek a učebnic zdarma? Jak je možné, že
stát pomáhal řadě rozvojových zemí, aniž byly tyto pomoci splaceny? Jak je možné, že všichni lidé byli
zaměstnání, tedy brali mzdu, že nebyli bezdomovci a žebráci? Jak je možné, že se zcela změnily vesnice, byla v
nich vystavěna řada rodinných domů, byť za mohutné svépomoci a řada zemědělských staveb?
Určitě by se našla řada možných otázek, ale podívejme se spíše po příčinách tohoto ekonomického
„zázraku“. Podle mne je v tom, že efekt ze všech státem obhospodařovaných podniků a svým způsobem i z
podniků družstevních zůstával v zemi. Nemizel kamsi do ztracena různých nadnárodních korporací a do
daňových rájů. Nerozplýval se do obrovitých a nepřiměřených příjmů určitých skupin lidí, ale sloužil všem. Po
převratu se razilo heslo, že jen soukromý podnikatel dokáže úspěšně podnikat. Vlády prodaly a ještě hodlají
prodat dlouhou řadu podniků, které obratem vykázaly zisk a zanedlouho se kupujícímu zaplatily. Řada podniků,
které byly prodány do soukromých rukou byla ale rozkradena nebo zkrachovala z důvodu nezkušeného nebo
cíleně zločinného řízení. Je pravda, že některé podniky se díky silné kapitálové podpoře rozvinuly. Zde se
obvykle uvádí Škoda auto. Bohužel vlivem amatérizmu, diletantizmu a mnohdy ze zlého úmyslu ztratila naše
země řadu zahraničních trhů, které se pokoušíme po dvaceti letech znovu obnovit. Do cizích rukou se dostala i
řada komunálních podniků, které by v odpovědných rukou mohly dodávat zisk do svých obcí.
Závěr zní: popírám, že by podniky ve vlastnictví státu nemohly dobře prosperovat. Konečně ani
nadnárodní či jiné cizí organizace nejsou přímo řízeny majiteli. Najímají si schopné manažery. Schopné
manažery jsme měli i v minulosti, jen byli omezeni některými limity systému. Jsem si jist, že i dnes by bylo
možné takové lidi najít. Přiměřeně je zaplatit a zajistit, aby zisk takto vytvořený zůstal doma. Stát by pak nežil
pouze z daní tvrdě ždímaných z občanů a jen velmi diskrétně z velkých podniků a bank.
Občané by si opět uvědomovali, že pracují li pro stát pracují tak i pro sebe. Ministři by pak nemuseli vést
trapné diskuse ve sdělovacích prostředcích a přesvědčovat občany, že jen zbídačováním sebe sama je
společnost schopna přežít a že toto vše provádějí v zájmu příštích generací.
Jan Sláma 19. 1. 2012
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Liptaň - 75. výročí
V Liptani se dne 20. září sešli představitelé obcí, zástupci vlasteneckých organizací, Armády ČR a
KSČM. Na pietních aktech u nově zrekonstruovaného památníku z roku 1947, památníku z roku 1988 a
pamětní desky na bývalé budově služebny si připomenuli 75. výročí tragické události z 22. září 1938.
Tehdy, den před československou
mobilizací, byla asi 170Členným davem
sudetských nacistů napadena zdejší
pohraniční stanice a brutálně zavražděno
všech šest příslušníků finanční stráže a
celníků z praporu Stráže obrany státu.
Vzpomínky se zúčastnil i Miroslav
Opálka, lídr kandidátky KSČM v
Moravskoslezském kraji (na snímku se
starostkou Blankou Klímoškovou), který v
promluvě mj. zdůraznil, že i když se
druhá světová válka zařazuje do období
let 1939-45, slezské pohraničí i další části
tzv. Sudet byly napadány ozbrojenými
nepřáteli systematicky nejen před
vypuknutím války, ale ještě před
mnichovskou zradou.
(za)
FOTO - J. SEIDEL
















































Elitní vyšetřovatel, kandidát KSČM:
Jednou se dozvíme, jak to bylo v roce 89. A zločiny privatizace...
Protikorupční policisté z policie znechuceně odcházejí a je nutné přijmout nové, kteří budou mít
chuť řešit korupční případy. Je nutné schválit zákon, který odloží promlčení některých činů spojených s
privatizací. A příští generace historiků nám řekne pravdu o tom, jak skutečně proběhly v
Československu události roku 1989. To vše řekl ParlamentnímListům.cz bývalý elitní vyšetřovatel a
dnešní kandidát KSČM do sněmovny Zdeněk Ondráček.
Zdeněk Ondráček působil na odboru korupce Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality
Policie ČR, kde pracoval mimo jiné na kauze Opencard nebo na případu někdejšího šéfa NKÚ Františka
Dohnala. Po odchodu od policie komentuje boj s korupcí, nebo přinejmenším policejní snahu o něj. V letošních
předčasných sněmovních volbách je číslem 2 kandidátky Komunistické strany Čech a Moravy v
Královéhradeckém kraji. Náklonnost ke komunistické ideologii zdědil po svém otci.
Podívejme se nejdříve na boj s korupcí a Útvar odhalování korupce a finanční kriminality
(ÚOKFK). V jakém stavu podle vás útvar aktuálně je?
ÚOKFK se dělí na několik odborů s tím, že v jeho názvu je sice korupce, ale tou se zabývá jen jeden
odbor, tedy odbor korupce. Útvar jako takový je ve své činnosti v dobrém stavu, co se týká třeba závažné
hospodářské trestné činnosti, popřípadě daňových deliktů. Jde-li o korupční trestné činy, stav odboru korupce
nebyl a ani není dobrý. A to především z hlediska personálního, ale nejen toho.
Měli by odcházet oba jeho vedoucí a je na novém vedení celého republikového útvaru, jak bude stav
stabilizovat. Na odboru korupce je největší fluktuace zaměstnanců. Vyšetřovatelé i operativci z odboru
hospodářské trestné činnosti nebo odboru daní jsou stabilní a práci vykonávají po řadu let. Na odboru korupce
se v průběhu roku vymění až jedna čtvrtina zaměstnanců.
Co je důvodem tak častých odchodů?
Odcházející lidí říkají, že zaměstnanci nedokážou zvládat časovou a věcnou náročnost při zpracování
případů. Z vlastní zkušenosti říkám, že to byly důvody osobní a věcné, kdy policisté byli po nějakém čase
natolik znechuceni tamním stavem, že buď z policie odešli úplně, nebo přešli na jiné útvary.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Neštěstí národa je v tom, když se začnou deformátoři vydávat za reformátory.
Václav Zima
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To se musí podepisovat na výsledcích vyšetřování a je vidět, že se to skutečně podepisovalo. Přestože
korupčními trestnými činy by se měla i podle závazného pokynu policejního prezidenta zabývat právě
protikorupční policie, tak poslední měsíce to vyšetřoval ÚOOZ, který má mít úplně jinou náplň práce.
Zeptám-li se obecně, co v současné době nejvíc brání efektivnímu vyšetřování a odhalování
korupčních kauz?
Hlavně stabilizace odboru korupce na ÚOKFK. Mělo by tam přijít nové vedení, které bude jednoznačně
deklarovat chuť bojovat s korupcí a samozřejmě, aby na odbor přišli noví policisté, kteří takovou chuť budou
mít a budou to umět. Bohužel ti, kteří něco uměli, buď odešli, nebo jsou v takovém stavu znechucení, že dělají
pouze mechanicky svoji práci, kterou dělat mají a nepřidávají tomu nic dalšího.
Kauza Nagyová. Jak se zpětně díváte na argumenty některých politiků a komentátorů, že se policie a
státní zástupci utrhli ze řetězu?
Vidím to jako politická prohlášení, která byla scestná. Žádný z politiků není nadčlověk a zákony musí
platit pro pány i kmány. Jestliže policie a státní zastupitelství dospělo k názoru, že dochází k páchání trestného
činu, tak provedli zákrok. Z mého pohledu to bylo provedeno v souladu se zákonem. Z informací, které mám ze
sdělovacích prostředků, tam nevidím jediné pochybení.
Hodně se diskutovalo o adekvátnosti zásahu při zatčení Jany Nagyové…
Jana Nagyová je stejný občan, jako jste vy nebo já. Na každého by měl platit stejný metr. Pokud byste se
vy dopouštěl trestné činnosti, bude vás zatýkat stejná policie a bude stejným způsobem zakročovat. Není a
neměl by mezi tím být rozdíl.
Mohou existovat připomínky k tomu, proč byli policisté zakuklení. Tam je ale třeba vědět, kdo vlastně
zakročoval. Nebyla to jen policie z ÚOOZ, ale také z Národní protidrogové centrály a u těchto policistů je
potřeba, aby svoji identitu chránili.
V souvislosti se zákonem o prokázání původu příjmů a majetku, který by někteří rádi prosadili, se
mluví i o tom, že by díky možnosti zabavování nakradeného majetku i zpětně bylo možné napravit škody
po velkém rozkrádání, které začalo po listopadu 1989. Je to vůbec možné?
Především by politici museli přijmout novelu trestního zákoníku, aby se prodloužila promlčecí lhůta
trestných činů spojených s velkou privatizací. U těchto trestných činů je promlčecí doba dvacet let, takže se
buď už lhůta naplnila, nebo se naplní v příštím roce. Musela by se tedy urychleně prodloužit promlčecí doba,
aby byly takové činy buď nepromlčitelné, nebo by se to prodloužilo třeba o deset let, mohlo by pak dojít k
trestnímu stíhání.
Je ovšem třeba si uvědomit, že časová stopa, tedy i paměť jednotlivých lidí, bude po dvaceti letech natolik
narušena, že dokazování bude velice složité.
Když jsme se dostali až k tzv. sametové revoluci. Té se někdy říká privatizační puč. Souhlasíte s
takovým označením?
Věřím tomu, že až historici za jednu generaci nám osvětlí, jak to bylo v roce 1989 a jak došlo k převzetí
moci. Zda to byla smluvená akce či tak, jak je nám to zatím vykládáno.
Jednotlivé vládní garnitury se jistě snažily mít vliv na policii a státní zastupitelství. Někdy se mluví o
brzdění vyšetřování a podobně. Dá se říci, za které vlády to bylo nejhorší?
Nejhorší to pro činnost policie bylo jeden, dva roky po nástupu Ivana Langera na Ministerstvo vnitra.
Můžete být konkrétnější?
Došlo sice k výraznému navýšení platů řídících pracovníků a dalších, ale tím došlo z mého pohledu k jisté
korupci, kdy tito pracovníci poté podléhali určitým vlivům. Z pohledu mého i některých kolegů, s nimiž jsme se
o tom bavili, v tu dobu se začala policie politizovat.
Co bývalá Nečasova vláda? Ta se často oháněla tím, že policii rozvázala ruce…
Bývalá vláda to sice říká, ale nebyla to bývalá vláda, ale pouze jedna ze stran této koalice, která se ještě
navíc rozpadla a stala se nakonec opozicí. Samozřejmě strany, které neměly zájem na tom, aby policie
fungovala v té době, jí klidně mohly uvolnit ruce, protože přesto, že policie něco vyšetří, musí přijít ještě
někdo, kdo to zažaluje a odsoudí.
Řekněme, že někteří pravicoví politici pochopili, že není důležité mít pod kontrolou policii, ale mít pod
kontrolou státní zastupitelství a soudy.
Zdroj: parlamentnilisty.cz
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„To je život,“ povzdechla si historie, učitelka života, „každý rok učit podle nových osnov...“
Gabriel Laub
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Předvolební setkání
v Krnově
Dne 3. října se uskutečnilo v Krnově předvolební
setkání s občany města, kterého se zúčastnili někteří
kandidáti /na snímku Kateřina Konečná a Miroslav Opálka/,
kandidující v nadcházejících parlamentních volbách.
Přes počáteční drobné problémy s ozvučovací
technikou dopadlo odpoledne dobře. Organizátoři i kandidáti
v kontaktní kampani nejen rozdávali své volební materiály,
ale hlavně se snažili lidem vysvětlit to, co KSČM již
dlouhodobě nabízí a prosazuje.
Myslím si, že předvolební odpoledne se vydařilo i díky
příjemnému podzimnímu sluníčku. Organizátoři a kandidáti
děkují všem, kteří přiložili ruku k dílu.
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Bohatým brát a chudým dávat
Pravice se stále ohání tím, že levice chce bohatým brát a chudým dávat. Ti chudí, jinak řečeno neschopní lenoši, to potom
stejně propijí, prožerou a nahází do výherních automatů. Ve výsledku všichni akorát zchudneme.
Takže jsem chtěl zjistit, která politická strana má toto jánošíkovské heslo ve svém programu. Komunisté? Socani? Křesťani? Odbory?
Svazy cikánů a Rómů? Spolky nemocných a invalidů? Atd.
Kupodivu nikde jsem toto heslo nenašel. Takže ono heslo Bohatým brát a chudým dávat existuje reálně pouze u ODS (a pravicových
stran). Jaký smysl má nařknout někoho z toho, co netvrdí? Pravičák odpoví:
V programu to sice nemají, to je pravda, ale mají v úmyslu to realizovat! No vida, pravice přesně ví, co zamýšlí levice. Asi jim to
prozradila nějaká věštkyně, nějaká ta Pýthie v transu či alkoholickém opojení.
Prý to také prohlašoval samotný Karel Marx, tvrdí pravičáci. Jelikož jsem celé Marxovo dílo poctivě pročetl, mohu prohlásit, že nikde
takovou větu u něho nenajdeme. Najdeme tam ale charakteristiku socialismu, kde každý bude pracovat podle svých možností a každému se
dostane podle jeho práce. Tedy každý dostane takovou mzdu, kterou si za odvedenou práci zaslouží. Martin Roman a jemu podobní by ovšem
v takové společnosti žít nechtěli, což docela chápu. Pak u Marxe najdeme ještě charakteristiku komunismu, kde každý bude pracovat podle
svých možností, ale každému se dostane dle jeho potřeb. Taková situace ovšem může nastat pouze ve společnosti dostatku a nadbytku, tedy
ve společnost blahobytu. Zajisté se v takové společnosti může každému dostat dle jeho potřeb, ale tím se myslí základní potřeby jako jídlo,
bydlení, zdravotní péče, vzdělání apod. Nebylo by přece logické, aby byla potřebou myšlena jachta, soukromý tryskáč a zámek u břehů Loiry
se spoustou služebnictva.
Ale aby každý dostal vše dle svých základních potřeb, tohle lze uskutečnit už dnes, vždyť skutečně žijeme ve společnosti ohromných
přebytků všeho, ve společnosti nadbytku a možnosti blahobytu pro všechny. Ostatně Marx předpokládal, že socialismus a potažmo
komunismus může vzniknout jedině v nejvyspělejší průmyslové zemi světa, tedy v jeho době to byla Anglie. A ani ve snu by ho nenapadlo, že
socialismus může vzniknout v zaostalém agrárním feudálním Rusku! Lenin to ale uskutečnil a Stalin za cenu obrovského utrpení obyvatel
dokončil, aby to Gorbačov s Jelcinem, ti slouhové západního kapitálu, zničili.
Tedy každému dle jeho potřeb - ta možnost tu je, akorát schází vůle k jejímu uskutečnění. Proč to tedy nejde? A tady jsme u kořene věci.
Proč to nejde? No protože většina obyvatel nedostává za svoji odvedenou práci mzdu, kterou si zaslouží. A malá hrstka parazitů a banksterů si
přivlastňuje většinu bohatství světa. A samozřejmě jediné řešení je v odstranění parazitů, kteří, jak říká (nejen) paní Květa Pohlhamer
Lauterbachová, provádějí opak jánošíkovského přerozdělování - tedy berou chudým a pracovitým a dávají to lenochům, zahalečům a
povalečům, nepracujícím. Zajisté se těmi zahaleči nemyslí cikáni a nezaměstnaní, nýbrž parazitická třída lidí vznešeného původu a důstojného
vzezření. Dnes už jsou konečně právem titulováni výrazy jako gangsteři, gauneři, zločinci, vrahové, banditi, kriminálníci, podvodníci, no prostě
darebáci. V dřívějších dobách, ba ještě v dobách nedávných, takové lidi (lidi?) titulovali Vaše Výsosti, Vaše Blahorodí, Vaše Jasnosti, Vaše
Neomylnosti, Vaše Svatosti, Vaše Knížecí Velikosti atp.
Dnes konečně zaznívá pravdivé pojmenování. Ono by také znělo dosti zvláštně (sic pravdivě) oslovování presidentů, ministerských
předsedů a podobných jako např. Vaše Banksterská Velikosti, Vaše Gangsterské Blahorodí, Vaše Kriminální Výsosti, Vaše Zločinecká
Neomylnosti, Vaše Vraždící Jasnosti, Vaše Idiotská Moudrosti, Vaše Ubožácká Vznešenosti, Vaše Primitivní Důstojnosti, Vaše Pedofilní
Velebnosti apod. Ale jsem si jistý, že by to dotyčným ani moc nevadilo, vždyť by to bylo pouhé pravdivé pojmenování reality.
Fakt, že se kriminální živly kumulují ve vyšších a nejvyšších patrech společnosti, je už odedávna všeobecně znám, žádné tajemství to
nikdy nebývalo, všichni věděli, že největší zločinci jsou na vrcholu společenské pyramidy přímo nakupeni, ale udělat s tím něco, to bylo skoro
nemožné. Zatím si žádná společnost v historii s tímto nevěděla rady. Proč? No jednoduchá odpověď. Vždyť ti kriminálníci bývali (a jsou
dodnes!) nedotknutelní, nikdo se neodvážil postavit je před soud, neboť samotnému žalobci by šlo o život, ne tomu kriminálníkovi. Veškeré
pokusy o nápravu byly vždy rozdrceny, utlučeny, drastickým způsobem zničeny.
Kdysi chtěl hrabě a psychiatr G. Gobineau dle výrazu tváří poznávat zločince. Pokud si prohlédneme ty fotografie zločinců v jeho slavné
knize a srovnáme s portréty nejen našich politiků, budeme překvapeni shodou podobností, že by měl přece jen kus pravdy? Také psal, že oni
vlastně za to kriminální jednání ani nemohou, prostě ty sklony mají v genech a puzení je nezvladatelné, páchání zločinů je u nich nezkrotitelné.
Takový člověk páchá zločin pro samotný zločin, nikoliv třeba pro nějaký zisk finanční či hmotný, má radost a potěšení z vykonaného zločinu a
to mu dostačuje. Nicméně hrabě Gobineau přičítal ony vrozené sklony ke zločinu rasám s jinou pokožkou než bílou. V tom rasismu se ovšem
hrubě mýlil. Realita (a statistická data) dokazují, že je tomu naopak, u lidí s bílou pletí je procentuálně daleko více kriminálníků, ostatně stačí
pouze letmo nahlédnout do historie.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

„Prý si povídal v hospodě, že sis mě vzal pro peníze. Co je to za blbost, vždyť já jsem přece žádné
neměla!“ „No jo, ale co jsem měl teda říct?“
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Jelikož se to ví odpradávna, tak byla vymyšlena vězení, jiné řešení než izolace takových lidí od společnosti neexistuje. To ovšem v praxi
platí pouze pro zločince z nízkých vrstev, těch bohatých se to ani v nejmenším netýká. Však to vidíme na vlastní oči, copak je ve vězení Geoge
Bush, Tony Blair, David Cameron, Nicolas Sarkozy, Cheney, Wolfowitz, Ricceová, Madlénka…? Jak to, že ještě nevisí?
Dovedu si představit pronášené věty od sboru poradkyň presidenta Obamy (nazývaný také sborem čarodějnic): „Ó veliký válečníku, který
dokážeš vyvraždit polovinu národa a nastolit svobodu a demokracii, však za to máš Nobelovku míru, ó Veliký Mírotvůrče, bylo by nám poctou
velice velmi velikou vlézt k tobě do postele.“ No a mírotvůrce, aby dostál své válečné velikosti, začne rukama a životy poddaných (většinou
nezaměstnaných, kteří našli práci za žold v armádě) novou válčičku, čímž ve Sboru Poradkyň (Čarodějnic) získá ještě větší obdiv. Řídí se
určitě bonmotem Josifa Vissarionoviče Džugašviliho (zvaného také Stalin), který zní takto: Když zemře jedinec, je to tragédie, když zemřou
milióny, jsou to pouhá statistická data.
Ostatně, co ti pánové, kteří rozhodovali o udělení Nobelovy ceny míry svým rozhodnutím sledovali? Můžeme vytvořit dvě (tři?) varianty.
Idealisté ve výboru si mysleli: Dáme mu tu cenu a proto přece v budoucnu takový president nemůže začít válku. Druzí, realisté, si mysleli:
Dáme mu tu cenu a on jako mírotvůrce může kdykoliv a kdekoliv začít válku ve jménu míru a humanismu, může nad kýmkoliv bez soudu
vynést trest smrti, zavraždit kohokoliv ve jménu míru a humanismu. Třetí možnost, kterou považuji za nejrealističtější, by bylo, že všichni
členové výboru byli totálně ožralí, byli prostě na šrot.
Za nepatrné a vcelku zanedbatelné škody páchané lůzou je vězení, ale zločiny páchané elitou nahoře jsou netrestány. Přitom když
srovnáme velikost zločinů páchaných dole a nahoře, tak je to naprosto nesouměřitelné, jako kdybychom srovnávali blechu a slona! Když jeden
ukradne pár kanalizačních poklopů, aby měl na cigarety, a jiný ukradne tolik, aby měl na jachtu, jaguára a soukromý tryskáč, tak to je přece
setsakramentský rozdíl. To i kdyby ti z té lůzy ukradli komplet všechny kanalizační poklopy v celé republice, to by pořád bylo nulové oproti
tomu, co ukradne jeden nahoře.
Tedy která skupina či profese obyvatel nadělá největší škody, která nejvíce škodí, kdo jsou ti zemští škůdci? Ne cikáni a nezaměstnaní, ti
to v žádném případě nejsou, kdepak! Největší počet škůdců, největší procento, je mezi politiky. Nejvíce škod napáchají ti sedící v parlamentu a
senátu (a jejich kámoši), ti, které jsme si zvolili, tedy ta elita národa. Elitou národa jsou tedy zločinci? Že by se kriminálníci soustřeďovali právě
v poslaneckých a senátorských lavicích? Že by se tam koncentrovali pouze z důvodu, že páchání zločinů tam není trestné? Vždyť si sami pro
sebe zařídili imunitu!
Stačilo by srovnat kolik jenom toho ukradlo čtvrt miliónu cikánů oproti dvěma stovkám poslanců, mohl by to někdo statisticky srovnat,
zajisté by šlo zpracovat statistiku roční, pětiletou, desetiletou či za komplet celých dvaceti posametových let, statistiku vyjádřenou finančně, to
bychom zírali jak telata na nová vrata. To, že budete dle počtu pravděpodobnosti přepadeni, okradeni či zavražděni nezaměstnaným, cikánem,
muslimem či Ukrajincem, je oproti okradení poslancem či senátorem naprosto bagatelní, zanedbatelné.
Tedy Elita coby paraziti? Zajisté! Jsou to nositelé zhouby, zmaru, spouště, zániku a zkázy. Je to zahálčivá, nikomu a ničemu prospěšná,
absolutně neužitečná tzv. honorace a prý výkvět národa!
Však se jenom podívejme se na takové zbohatlíky jako Bakala, Kellner, Pitr, Kožený… co ti a jim podobní vytvořili za hodnoty? Naprosto
žádné. Co vytvořila za duchovní hodnoty třeba šlechta? A co duchovenstvo? Akorát zatemňovali a matoumalili mozky obyvatel iracionálnem,
absurditou, nesmyslnými ptákovinami a říkali tomu transcendentno, tedy něco, co přesahuje člověka a co je lidskému rozumu nepochopitelné.
Komu je to tedy pochopitelné? Andělům? Či nějakým jiným nadzemským bytostem?
Každý živý organismus se musí chovat racionálně, chová-li se iracionálně, nepřežije. Divím se, že lidstvo tu pohromu přežilo, přece
jenom racionalitu nelze jen tak bezezbytku zničit, i když pokusů bylo nespočet, poslední třeba exprezidenta Havla, který byl mistrem v matení
myslí, ty jeho projevy o iracionální transcedenci přesahující lidský rozum, o mystických vyšších mravních principech, o humanismu a podobně,
se nakonec ukázaly velice přízemními a hmotařskými, šlo mu pouze o restituci majetku, stejně jako knížeti, a jeho vznešené řeči o humanismu
skončily humanitárním bombardováním.
A jak sami sebe vychvalují všelijací ti sponzoři a donátoři, jak pomáhají rozkvětu kultury a sportu, jak pomáhají dětským domovům a
starobincům…
Manželky presidentů a ministerských předsedů za přítomnosti televizních kamer navštěvují útulky pro děti, útulky pro psy a opuštěné
kočky... Jak dojemně to působí na televizní diváky. Nebo se také věnují charitativní činnosti. Jak směšné a hlavně velice podlé a sprosté - z
nakradeného hodí pár šupů a myslí si, jací že jsou to dobrodinci. A když při tom ještě pronášejí: Jsme konzervativní, věříme v Boha
Všemohoucího a Spravedlivého a kdo nevěří v Ježíše Krista nemůže mít přece pravdu (jak píše pan farář Hlavinka). Proč se ale tedy neřídí
evangeliem? Spíše velbloud projde uchem jehly, než aby se boháč dostal do království nebeského.
O čem je tedy dnešní politika? V první řadě o kradení a loupení, potom, jako vedlejší záležitost, je předstíraná péče a starost o občany. V
žádném případě to ale není o kvalitě a sebemenším zlepšování životních podmínek obyvatel.
Ále, nač psát o tom, co všichni víme, raději se vraťme k přerozdělování vybraných daní. Jak to chce realizovat levice, jsem popsal hned v
začátku - každému takovou mzdu, kterou si za odvedenou práci zaslouží. To je ovšem pro pravici nepřijatelné, přece bezpracné zisky jsou
základem neoliberalismu.
Daně bohatým musí být co nejnižší, nejlépe žádné, protože přece není spravedlivé trestat úspěšné a schopné. Daně ať platí lůza!
Pravice také požaduje přísně trestat zloděje, tedy ty, co se, hlupáci, nechali přichytit, nelze ale trestat zloděje úspěšné, kteří se nenechali
chytit, kteří byli šikovní a měli známosti na vršku! To nepřipustíme!
Nějaká majetková přiznání jsou nesmyslem, co koho po tom, jak jsem získal bohatství, přece se nebudu zpovídat nějaké chátře. To by
nebylo demokratické. Copak mně je po tom, jak kdo přišel k majetku, říkalo kníže.
A samozřejmě se musí strašit návratem komunistů k moci. Exprimátor Svoboda: Kdyby ve volbách vyhráli komunisté, tak naše děti na to
doplatí. No jistě má pravdu, neboť děti budou muset vrátit všechno to, co jejich otcové nakradli.
Bývalá poslankyně ODS Lenka Kohoutová má zase obavy, že levice bude rovnoměrně přerozdělovat bídu a že sociální demokraté se
budou opírat o zatvrzelé komunisty, kteří se stále nesmířili s politickým převratem - sametovou revolucí v roce 1989 a stále lpí na své staré
ideologii. (Holka, holka, měla by sis alespoň přečíst programové prohlášení ČSSD a komunistů, abys nežvástala takové nesmysly.)
Dále poslankyně ODS Lenka Kohoutová pronesla, že: Sociální demokraté začali předvolební kampaň a hned rozdávají z cizího. To říká
exposlankyně, jejíž rodná strana rozdává z našeho, proti naší vůli, navíc těm, kteří to nepotřebují. Chudým bere to málo, co mají a dává to
bohatým, kteří už mají stejně nadbytek. Toť je přece heslo pravice a plní je usilovnou prací v parlamentu, tedy alespoň toto zadání plnili, když
byli u lizu.
Svou řeč před parlamentním shromážděním zakončila takto: Když zvítězí ve volbách levice, tak pravice bohužel nebude moci dokončit
svou péči o sociálně slabší.
Nejprve jsem si myslel, že jsem se nějak přeslechl, že tam mělo znít: A kdo se postará o horních deset tisíc? No ne? Mělo tam spíše být
řečeno, že pokud ODS nebude u moci, tak kdo se postará o bohaté? Takže jsem to bral jako nechtěné Lenky Kohoutové přeřeknutí.
Potom jsem si v Parlamentních listech přečetl celý její projev a fakt je tam řečeno pravice bohužel nebude moci dokončit svou péči o
sociálně slabší, což je od představitele strany zbohatlíků nějak příliš podivné. Nebo že by ji do ODS vyslali komunisté, aby rozložila ODS
zevnitř? No proč ne? Mám rád konspirační teorie.
Jaký z toho vyplývá závěr? Co tím Kohoutová zamýšlela? Kdo se dnes, když ODS ve volbách pohoří, kdo se postará o chudé a sociálně
slabší? Jedině MY z ODS! Proto chudáci nezaměstnaní a pracující za minimální mzdu volte ODS, ta se o vás postará.
http://www.outsidermedia.cz/Bohatym-brat-a-chudym-davat-1.aspx
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Jak naložit s exekucí
Neproplacené faktury a nesplacené půjčky způsobují dlužníkům nemalé problémy. V uplynulých letech
bylo velice snadné získat půjčku a spousta lidí této možnosti využila. Někteří z
nich ovšem své možnosti splácet podcenili. Stejně tak nezaplacená faktura může
vést až k exekuci. V tomto článku se podrobněji podíváme na možnosti řešení
situace, kdy dlužník z nějakého důvodu nesplní to, k čemu se smluvně zavázal.
Co může dlužník dělat v takové situaci?
V následujícím textu bude popsán postup, jak probíhá vymáhání dluhu, a
manuál pro dlužníka, co má dělat, když situace zajde až takhle daleko.
Po nezaplacení dohodnuté částky ve stanoveném termínu dlužníkovi nejprve přijde výzva k jejímu uhrazení.
Nejsnazší způsob je samozřejmě vše co nejdříve splatit.
Pokud není k dispozici dostatek financí, je vhodné věřitele kontaktovat a pokusit se s ním domluvit na
odkladu splátky, případně na splátkovém kalendáři. Komunikace může mnohé vyřešit a vzhledem k tomu, že
věřitel chce své peníze zpět, pravděpodobně se bude snažit vyjít vstříc.
Na výzvu k uhrazení částky nereagovat je to nejhorší možné řešení. Druhá výzva k zaplacení vůbec přijít
nemusí, může dojít rovnou k soudnímu řešení dané záležitosti.
Věřitel podá k soudu návrh na platební rozkaz. Pokud soud rozhodne o jeho vydání, začíná od jeho doručení
dlužníkovi 15 denní lhůta, během níž se může dlužník odvolat. Důvod k odporu k platebnímu rozkazu musí mít své
opodstatnění. A pokud je odpor podán, platební rozkaz je zrušen a proběhne standardní soudní jednání. Není-li
podán, je dlužník nucen dluh zaplatit. Neuhradí-li částku ani nyní, má věřitel dvě možnosti. Může požádat soud o
nařízení soudního výkonu nebo případ předat exekutorovi k vymáhání.
Exekuce je pro věřitele efektivnější, avšak pro dlužníka to znamená zaplatit náklady exekučního řízení a
omezení práva nakládat s majetkem postiženým exekucí.
Na závěr si můžeme shrnout několik základních pravidel, které dlužníkovi danou situaci ulehčí. Základem je
komunikace. Spoluprací s věřitelem lze mnohé vyřešit. Také čím dříve se začne o problému jednat, tím je větší
šance, že se situace pro dlužníka vyvine přijatelněji. Celou záležitost může také usnadnit pomoc odborníka. Podpora
se dlužníkovi dostane od právníka nebo finančního experta. Naopak nejhorším přístupem je ignorovat výzvy k
zaplacení a poštu obecně. To celou situaci protahuje a zvyšuje náklady, které bude dlužník muset zaplatit. Pokud
dlužník celou situaci opravdu nezvládl, lze uvažovat o osobním bankrotu.
Další užitečné informace přináší web www.vladislavutikal.cz/
použito s laskavým svolením autora

Exekuce na sociální dávky – co všechno vám může být
zabaveno?
Exekuce může být nařízena na ledascos: hmotný majetek, bankovní účet, plat, ale i na sociální dávky a další
vaše příjmy. Mezi sociálními dávkami jsou ale jisté výjimky. Na co všechno vám exekuce může být uvalena na co
už ne? Jestliže je exekuce nařízena na nějaký z vašich příjmů, např. na rodičovský příspěvek, mzdu, důchod apod.,
musí vám přesto vždy zůstat částka, kterou vám exekuce nesmí zabavit. Jedná se o minimum 5326,- Kč na osobu +
1331,5,- na každého dalšího člověka v domácnosti.
Jestliže vám exekutor zabaví hotovost, vždy vám musí nechat 1000,- Kč. Jestliže je exekucí postižen váš
bankovní účet, musí vám zde vždy zůstat dvojnásobek životního minima pro jednorázový výběr.
Jaké soc. dávky nemohou být exekučně zabaveny?
Jaké sociální dávky mohou exekučně být zabaveny?
1. rodičovský příspěvek
1. příspěvek na péči
2. opakující se sociální dávky (ne příspěvek na
2. jednorázové dávky sociální podpory a taktéž
bydlení)
příspěvek na bydlení
3. dávky pomoci v hmotné nouzi, např. doplatek na
3. sociální příplatek
4. přídavek na dítě, ale pouze v případě, je-li samotné bydlení, příspěvek na živobytí, okamžitá mimořádná
dítě dlužníkem
pomoc
5. dávky pěstounské péče
4. peněžité dávky sociální péče – dávky pomoci v
6. dávky pomoci v hmotné nouzi (je-li na nich
hmotné nouzi, příspěvek na bydlení, jednorázově
vymáhán přeplatek)
vyplácené dávky státní sociální podpory
7. peněžité dávky sociální péče (je-li na nich vymáhán 5. dávky pro těžce zdravotně postižené – např.
přeplatek)
dávky na opatření zvláštních pomůcek, úpravu
motorového vozidla, příspěvek na individuální
dopravu apod.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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INFORMACE Z MS KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA
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Další informace najdete na webových stránkách Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje: www.kr-moravskoslezsky.cz
__________________________________________________________________________________________________________

6. zasedání zastupitelstva kraje – Krajský úřad Ostrava
Ve čtvrtek 19. září 2013 se uskutečnilo 6. zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje,
které mělo na programu tentokrát 85. bodů k projednání
Z nejdůležitějších bodů programu vybírám:
• Rozhodlo poskytnout Krajskému ředitelství Policie Moravskoslezského kraje účelovou investiční dotaci v maximální výši 2.100 tis.Kč na úhradu nákladů, spojených s pořízením technologie
pro přenos obrazového signálu z vrtulníku do budovy Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje
• Rozhodlo poskytnout ze Zajišťovacího fondu peněžitou podporu městu Krnov, které se
z důvodu živelné pohromy - tornáda - v červnu 2013 ocitlo v mimořádné obtížné situaci, celková
výši finanční podpory činí 300 tis. Kč
• Rozhodlo poskytnout účelově určené dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013
v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013“
• Rozhodlo uzavřít Dohodu o spolupráci na projektu „Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí“ realizovaného z prostředků Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013
• Rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Vybudování pavilónu interních oborů v Opavě“ financovatelný z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013,
prioritní osy 2, v letech 2013 – 2015 ve výši 280.000.000,-- Kč
• Rozhodlo poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního
programu Podpora enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014
• Vzalo na vědomí informaci o hospodaření nemocnic - zdravotnických zařízení zřízených Moravskoslezským krajem za 1. pololetí 2013 a jejich srovnání s finančními plány
• Rozhodlo poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, ve výši 1.000.000,-- Kč na realizaci
vybraných záměrů v integrované dopravě - zajištění provozu Centrální správy karetního systému
Moravskoslezského kraje a zajištění provozu e-shopu
• Rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „1. etapa transformace zámku Jindřichov ve
Slezsku“ předkládaného do Integrovaného operačního programu prioritní osy 3. Zvýšení kvality a
dostupnosti veřejných služeb, oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace v letech
2011 – 2015 ve výši 76.000.000 Kč
• Schvaluje zahájení přípravy projektu „Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice a Zdravotnické záchranné služby MSK“ financovatelného z Regionálního
operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 42.500.000,-- Kč, a předpokládanou dobou realizace v letech 2013 – 2015
• Rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora strojírenských oborů“ předkládaný
do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 letech 2012 –
2015 ve výši 40.000.000 Kč
• Rozhodlo zahájit realizaci projektu „Modernizace výuky instalatérských oborů“ předkládaného
do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
Bruntál – říjen 2013

ing. Jitka Hanusová – zastupitel MS KZ
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 CO  KDY  KDE 
Listopad 2013
 04. listopadu 2013
17. listopadu 2013
 18. listopadu 2013
 22. listopadu 2013
 29. listopadu 2013

pondělí
neděle
pondělí
pátek
pátek

15,15

zasedání VV MS KV KSČM – Ostrava
Státní svátek
11. zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM
18. schůze VV ÚV KSČM – Praha
zasedání VV MS KV KSČM – Ostrava

Prosinec 2013










07. prosince 2013
09. prosince 2013
13. prosince 2013
14. prosince 2013
14. prosince 2013
16. prosince 2013
17. prosince 2013
18. prosince 2013
19. prosince 2013
24. prosince 2013
25. prosince 2013
26. prosince 2013

sobota
pondělí
pátek
sobota
sobota
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
úterý
středa
čtvrtek

09,30
15,oo
15,oo
16,oo
15,3o

           *

8. zasedání ÚV KSČM – Praha
zasedání VV MS KV KSČM – Ostrava
zasedání Klubu KSČM ZMSK – Ostrava
OK OV KSČM – budova OV KSČM
I. zasedání OV KSČM – budova OV KSČM
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
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční

2014 *

          

01. ledna 2014
 10. ledna 2014
 13. ledna 2014

středa
pátek
pondělí

15,15

Státní svátek
19. zasedání VV ÚV KSČM – Praha
12. zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM

 22. února 2014

pátek

15,15

2. zasedání OV KSČM – budova OV KSČM

                        
   ! Změny termínů po redakční uzávěrce vyhrazeny!   
                        
Opilec se vrací ze silvestrovské zábavy:
„Prosím vás, jak se dostanu na nádraží? Musíte jít stále rovně...
A do prdele! Tak to se na nádraží dneska nedostanu!.“
* * * Vydává OV KSČM v Bruntále - určeno členům KSČM a sympatizujícím spoluobčanům * * *
* * Telefon a fax: 554 717 565; mobil: 720 493 013 * * * E-mailová adresa – ov.bruntal@kscm.cz * *
********************* N E P R O D E J N É *********************

