OKRESNÍHO VÝBORU
KSČM V BRUNTÁLE
_________________________________________________________

I I I / 2017
__________________________________________________________

Z obsahu tohoto čísla :
* Nové vedení po IX. Sjezdu KSČM * Postřehy ze sjezdu * Volby – volby – volby *
* Více dalších zajímavých článků a informací pro Vás najdete
v naší elektronické verzi Štafety *
* Pokud máte zájem dostávat Štafetu v elektronické podobě, stačí
zaslat z Vaší email. adresy zprávu na náš email
ov.bruntal@kscm.cz „mám zájem o Štafetu“ a příští čísla již budete dostávat prostřednictvím Vaší emailové pošty *
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K volbám
do poslanecké sněmovny
Termín voleb do poslanecké sněmovny, vyhlášený na dny 20. a 21. října 2017 se nezadržitelně blíží.
Vyvstává otázka, jak jsme v okrese na tuto událost připraveni.
VV OV KSČM schválil na svém zasedání návrh harmonogramu, jak budeme postupovat v přípravě a
realizaci volební kampaně pro volby do poslanecké sněmovny. Potud by se dalo říct, že jsme připraveni. Ale je
tu opět to slůvko „ale“.
Volební kampaň můžeme zajistit a dělat podle toho, jaké si vytvoříme finanční prostředky, které následně
odešleme na transparentní účet UV KSČM v Praze /dle nového zákona/. Takže volební kampaň bude náročná
nejen činností, ale i financemi.
Tímto se obracím na všechny členy komunisty a sympatizanty o pomoc při zajišťování volební kampaně,
protože okresní volební štáb to vlastními silami to není schopen všechno zabezpečit. Takže, nastíním hlavní
úkoly, které jsou před námi.
Termín do 23. června, jak všichni víte z porad předsedů, tedy nahlásit seznamy na obsazení okrskových
volebních komisí, aby se mohly zpracovat a odevzdat k podpisu zmocněnci do Ostravy.
Rovněž tak, co nejdříve vybrat v ZO KSČM a předat na OV mimořádné členské příspěvky /dříve volební
fond/.
Zabezpečit místa na výlep plakátů a místa na umístění bannerů v obcích působnosti. Tam kde je výlep
prováděn centrálně mají zabezpečeno již dnes.
Tyto úkoly nás čekají splnit do prázdnin. Další úkoly budou nabíhat postupně, podle schváleného
harmonogramu volební kampaně. A to včetně přípravy a termínů předvolebních akcí. Věřím, že do předvolební
kampaně se v rámci možností zapojí většina členské základny.
Práce a povinností je před námi dost a dost, musíme tedy plnit své úkoly tak, abychom v nadcházejících
volbách do PS PČR dosáhly co nejlepšího výsledku. Je to pro další činnost strany prioritou. Spoléhat na to, že
to nějak dopadne, je po zkušenostech z loňských krajských voleb nemožné. Svůj příspěvek bych zakončil
mottem „v jednotě je síla“.
místopředseda OV KSČM
Cyril Srubjan

Ekonomika a její problematika
Vážení předsedové a členové základních organizací,
blíží se ukončení 1. pololetí letošního roku a všichni musíme bilancovat, jak zápasíme s mínusovým rozpočtem
okresu ve výši 92 tis. Kč na letošní rok. Všichni jste informováni, že hlavním zdrojem příjmů pro OV KSČM
jsou členské příspěvky.
V první řadě je třeba znovu připomenout Stanovy strany, které ukládají platit ČP. To znamená pro
každého člena nejméně 0,5 % z čistého příjmu. Za včasný výběr a řádné odevzdání ČP zodpovídá ZO a
kontrolu provádí revizoři zvolení členskou schůzí ZO.
Přesto, že jsou tyto skutečnosti neustále připomínány, existuje několik ZO, které ještě neodvedly ČP od začátku
roku a máme i takové, které dluží ČP i za loňský rok! Tímto dlužníky vyzývám k urychlenému uhrazení
nedoplatků!
Členské příspěvky slouží k financování činnosti OV a dle rozpočtu také ZO KSČM !
Platby ČP jednotlivých členů převádíme v současné době do elektronické evidence, abychom zjistili, jak si plní
své základní povinnosti členové KSČM.
V týdnu od 19. června budou probíhat porady předsedů ZO dle plánu, je NUTNÁ co největší účast předsedů
k projednání aktuálních problémů. Současně pozveme hospodáře ZO za účelem předání informací
k elektronické evidenci.
Dále bych chtěla připomenout, že se blíží volby a jen minimum ZO odvedlo mimořádné příspěvky (25.Kč). Vyzýváme všechny, kteří ještě MČP neodvedli, aby takto učinili co nejdříve, na využití těchto prostředků
pro zafinancování podzimní volební kampaně KSČM.
Hospodáři, kteří se nezúčastní porad budou informováni při odvodu ČP na OV. Upozorňuji na připravenost
k dotazům a konkrétnímu řešení dle jednotlivých ZO.
Hospodářka OV KSČM Alena Šmírová

Přečti a pošli dál !!!
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Ohlédnutí za oslavou 1. máje
v Bruntále
Výtěžek ze vstupného předán Beruškám
Členové Městského výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Bruntále zhodnotili letošní průběh 1.
máje. Oslavu prvního máje každoročně organizují ve spolupráci s okresním výborem KSČM Bruntál na hřišti
Slavoje Olympia.
Konstatovali, že oslavu 1. máje doprovázelo
nejen slunečné počasí, ale též kulturní program a
výborná atmosféra. Svátek práce si přišly
připomenout stovky občanů všech věkových
kategorií. Vyslechli upřímná slova soudruha
Ladislava Sekaniny, zastupitele města Krnova a
kandidáta do Poslanecké sněmovny PČR. Rovněž
zdravici předsedy okresního výboru KSČM soudruha
Pavla Bačgoně.
Celým
odpolednem
všechny
provázela
moderátorka soudružka Vlasta Patíková. Během
odpoledne se představily malé gymnastky a členky

oddílu sportovní gymnastiky TJ Praděd, které trénují
Libuše Hornová a Milada Frýdová. Nechyběla ani
tradiční vystoupení dětí z oddílu moderní gymnastiky
KOŤATA, pod vedením trenérky Lucie Hermanové.
K dobré náladě přispěl i DJ Boris. K dispozici
všem bylo chutné občerstvení a atrakce pro děti –
oblíbený skákací hrad, kolotoč a jiné.
I letošní májová oslava potvrdila, že lidé využili
možnosti se setkat s přáteli a společně si užili krásný,

májový den. Většina návštěvníků podpořila akci
dobrovolným příspěvkem. Pořadatelé uhradili
náklady a zůstatek ve výši 2050,- Kč se, na návrh
předsedy MěV KSČM v Bruntále s. Dalibora
Kaňáka, rozhodli odeslat na činnost Dětského
denního centra Beruška v Bruntále, která je nestátní
neziskovou organizací, zaměřující se na integraci dětí
se zdravotním postižením do společnosti.
Veřejně pořadatelé děkují všem, kteří
dobrovolným vstupným, podpořili dobročinnou věc.
Další fotografie a články najdete na webových
stránkách – mev-bruntal.wz.cz (stránka - Akce)
(VP)

Přečti a pošli dál !!!
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Sedmdesáté druhé výročí
V pátek 5. května si zástupci místní organizace KSČM, vedení
města a občané připomněli dvaasedmdesáté výročí osvobození
Rýmařova na konci 2. světové války, které připadá na 8. května.
Položili kytice k památníku osvoboditelů v parku před bývalou
Jednotou a poklonili se památce padlých vojáků i civilistů.
Oslavy osvobození proběhly na tradičních místech v celém
bruntálském okrese, převážně za přítomnosti komunistů z našich
základních organizací KSČM.

1. máj 2017 v Krnově
Jako každý rok i letos jsme připravili májové oslavy v zahradě SVČ /střediska volného času/
v Krnově. Udržení této tradice je každým rokem náročnější a složitější, důvody všichni známe.
Přesto všechno se tato zahrada opět zaplnila návštěvníky všech věkových skupin od nejmladších po
nejstarší. Od 10 do 13 hodiny prošlo branou více než 500 občanů. Návštěvníci měli možnost promluvit
s hosty, Leo Lazarem, poslancem parlamentu ČR a Pavlem Bačgoněm, předsedou OV KSČM . Dále se
zastupiteli města za KSČM. Zněla živá hudba k poslechu, Následovala vystoupení tanečních souborů,
dovednostní hry pro děti, jízda na koních i skákací hrad. Byla i možnost seznámit se činností policie ČR
a hasičů.
Počasí nám opět přálo, takže hodnocení oslavy „podařilo se!“
Poděkování všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě tohoto dne.
Za MĚV KSČM
P. Vartecký

Přečti a pošli dál !!!
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50 největších kauz loupežníků v ČR
ARBITRÁŽ S CME - Američané investovali do rozjezdu TV Nova. Po odchodu generálního ředitele Vladimíra Železného
však ČR musela za neochránění investice zaplatit CME 10,7 miliard Kč.
Škoda: 10,7 miliard
Trest: Žádný
ARMÁDNÍ ZAKÁZKY - Kolem nákupu armádní techniky včetně obrněných transportérů Pandur, Grippenů či špatných
padáků panuje mnoho pochybností a problémů.
Škoda: mezinárodní ostuda a mnoho miliard
Trest: žádný
BEZDRÁTOVÁ PRAHA - Projekt „Bezdrátové Prahy“, který nikdy nefungoval, vznikl za primátorství Pavla Béma
Škoda: 390 milionů
Trest: žádný
EURODOTACE - V případě rozdělování eurodotací na severozápadě Čech konstatoval audit, že 90% těchto prostředků
bylo vyplaceno neoprávněně.
Škoda: Až miliardy
Trest: Zatím žádný
GROSSOVY AKCIE- Expremiér Stanislav Gross zbohatl na akciích energetické firmy, které od kamaráda koupil za 21
milionů a prodal za 110 milionů. Firma poté zkrachovala.
Škoda: 89 milionů
Trest: Žádný
ARBITRÁŽ S DIAG HUMAN - Diag Human se od roku 1996 soudí s ČR o náhradu ztrát, na základě poškození dobré
pověsti. Firmě podle arbitráže náleží 8,33 miliardy, ČR se odvolala.
Škoda: odhad 8,33 miliardy
Trest: Žádný
HARVARDSKÉ FONDY - V kuponové privatizaci Viktor Kožený sliboval jistotu desetinásobku vložených peněz. Tisíce
lidí však nedostali vůbec nic.
Škoda: 16 miliard
Trest: Žádný
H- SYSTÉM - Petr Smetka připravil při stavbě domů 1095 lidí o 980 milionů.
Škoda: necelá miliarda
Trest: Smetka odsouzen na 12 let
HUŠÁKOVA SAZKA - Vysočanská hala, stála z původních 2,75 mil. - 9 miliard a její šéf A. Hušák pobíral
několikamiliónový plat, což byl i jeden z faktorů, který zapříčinil krach haly.
Škoda: nejméně 7 miliard
Trest: žádný
CHEMAPOL - Tato firma se 40 tisíci zaměstnanci pod vedením Václava Junka zkrachovala.
Škoda: až 17 miliard
Trest: žádný
CHVALOVSKÉHO PODVODNÉ MASO - Někdejší šéf českého fotbalu vylákal z banky 1,5 miliardy, údajně na vývoz
masa. S těmito penězi však platil staré dluhy.
Škoda: 1,5 miliardy
Trest: Chvalovský dostal 10 let
IPB - Vinou nekrytých úvěrů a krachu banky přišel stát a tedy daňový poplatník i o „rodinné stříbro“ v podobě plzeňského
Prazdroje.
Škoda: nejméně 200 miliard
Trest: minimální
IT SLUŽBY- Ministerstva proplácejí IT firmám miliardy korun za software, správu sítí a licence. Tyto služby jsou buď
předražené, nebo nefungují (viz např. registr vozidel).
Škoda: Miliardy
Trest: žádný
IZIP- Do neúspěšného projektu elektronických zdravotních knížek investoval stát téměř dvě miliardy korun.
Škoda: nejméně 470 milionů
Trest: Žádný
KAMENCOVÉ JEZERO Areál (30 ha) kolem jezera u Chomutova pronajala radnice zastupiteli za ODS na 50 let. Nájem:
250 tisíc. Na tomto pozemku jsou přitom stavby včetně hotelu za 80 milionů.
Škoda: Desítky milionů
Trest: Žádný
ROMAN JANOUŠEK – Odposlechy prokázaly jeho vazby na bývalého primátora P. Béma a magistrátní úředníky,
prostřednictvím kterých ovlivňoval činnost magistrátu a dalších institucí.
Škoda: Nevyčíslitelná
Trest: Žádný
KARLOVARSKÁ LOSOVAČKA Podle rozsudku NSS losování mohlo navodit dohady o tom, že nešlo o losování, ale o
hledání předem určeného lístku, který se nedařilo najít.
Škoda: mezinárodní ostuda
Trest: 500 tis. Kč pro KV magistrát
KEY INVESTMENT Některé Pražské městské části a města investovaly peníze občanů do podezřelých obligací ještě
podezřelejší firmy spojené s politiky.
Škoda: stamiliony
Trest: žádný
KNIŽNÍ VELKOOBCHOD Někdejší lídr ODS Miroslav Macek se podílel na získání Knižního velkoobchodu za 39 milionů,
ale účetní hodnota byla 60 milionů.
Škoda: 21 milionů
Trest: žádný
KOCOURKOVY MILIONY Exministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek (ODS) podle svých slov „odklonil“ před
rozvodem 16 milionů na účet své matky. Získal je podivným obchodem s akciemi.
Škoda: 16 milionů
Trest: žádný
KONKURSNÍ MAFIE Bývalý soudce Berka a spol. na základě zfalšovaných dokumentů poslal do konkursu 10 firem.
Škoda: Mnoho miliard
Trest: Vzhledem ke škodě malý
ALKOHOLOVÁ TRAGÉDIE Teprve až mrtví a osleplí lidé přiměli politiky, aby se začali zabývat obří problematikou
pančovaného alkoholu.
Škoda: Nevyčíslitelná
Trest: Zatím žádný
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Přišlo nám emailem – starší, ale za připomenutí stále stojí

Přečti a pošli dál !!!
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LÁZNĚ KYSELKA Zkáza unikátních staveb začala za minulého režimu a pokračovala při chaotické privatizaci na začátku
90. let. Nikdo za nic nemůže a ČR zřejmě přijde o další kulturní památku.
Škoda: Nedozírná
Trest: Žádný
LIBERECKÝ ŠAMPIONÁT Kauza, která po sobě zanechala dluhy ve výši cca 100 mil. korun.
Škoda: Přes 100 milionů
Trest: Žádný
MAJETEK SSM Velký majetek SSM (Socialistického svazu mládeže) se rozdrobil za zlomek ceny mezi neprůhledné
firmy.
Škoda: dvě miliardy
Trest: žádný
MOSTECKÁ UHELNÁ Kriminalisté zahájili trestní stíhání manažerů, kteří jsou spojení s kauzou privatizace Mostecké
uhelné společnosti. V případu jde o miliardy, zabývá se jím i švýcarská justice.
Škoda: Miliardy
Trest: Žádný
OPEN CARD Projekt karty Pražana vyšel na miliardu korun, ačkoliv původně měl stát 90 milionů kč.
Škoda: 910 milionů
Trest: Žádný
PENZION PALAS Zřejmě jen díky „správným“ rozhodnutím si mohl dovolit vystavět luxusní sídlo v Ludvíkově na
Bruntálsku někdejší ministr zemědělství Jaroslav Palas.
Škoda: nejméně 20 milionů
Trest: žádný
PLZEŇSKÁ PRÁVA Politici a významné osobnosti studovali na vysoké škole v Plzni, kde bylo možné za dva roky získat
doktorát.
Škoda: Mezinárodní ostuda
Trest: Žádný
POLDI KLADNO Továrník Vladimír Stehlík dovedl ocelářský gigant ke krachu
Škoda: nejméně 200 miliónů
Trest: minimální
PRIVATIZACE ČESKÉHO TELECOMU Při privatizaci této gigantického společnosti se podle vyšetřovatelů rozdělovali
úplatky ve výši 300 miliónů korun.
Škoda: Stamilióny i mezinárodní ostuda
Trest: Žádný
POZEMNKY POD AREÁLEM SPARTA Pozemky pod stadionem prodala skalní příznivkyně klubu novým majitelům za
směšných 750 Kč/m2. Majetky patřily původně Pozemkovému fondu.
Škoda: 178 milionů
Trest: Úřednice to bude splácet 495 let
DAVID RATH A SPOL. Ze středních Čech se přes státní zakázky podle odposlechů a kriminalistů odlévaly značné
finanční prostředky Davidu Rathovi a jeho „klanu“.
Škoda: Desítky milionů korun
Trest: zatím žádný
RUMOVÁ AFÉRA Za masivní fingovaný vývoz rumu v roce 1992 byl obžalován i jeden soudce, svědci mluvili o účasti lidí
z ministerstva vnitra.
Škoda: 60 milionů
Trest: jeden podmínečný trest
SKLOEXPORT Rodina herečky Reginy Rázlové byla u zániku světově proslulého sklářského impéria
Škoda: až půl miliardy
Trest: žádný
SOUDKOVA ŠKODOVKA Lubomír Soudek chtěl z Plzeňské Škodovky udělat světového strojírenského giganta.
Škoda: Miliardy
Trest: Žádný
SRBŮV ČESKÝ DŮM Nevýhodný pronájem domu v Moskvě, za nějž byl odpovědný tehdejší generální sekretář
ministerstva zahraničí Karel Srba, stát připravil o 26 milionů.
Škoda: 26 milionů
Trest: Srba osvobozen
STÁTNÍ MATURITY Předražené, zbytečné, plné chyb. K přijetí na VŠ nestačí a z malicherných důvodů propadají i
premianti.
Škoda: nejméně 100 milionů
Trest: žádný
TUNEL BLANKA Předražená obří stavba z éry primátora Pavla Béma měla pomoci provozu v Praze.
Škoda: 10 miliard
Trest: žádný
DOPRAVNÍ PODNIK PRAHA Kvůli předraženým smlouvám na výrobu jízdenek odtékaly z pražského DP měsíčně
desítky milionů korun.
Škoda: desítky milionů
Trest: zatím žádný
UNIPETROL „Pět na stole v českých…“ - v kauze privatizace ropného giganta čelili čeští a polští politici podezření, že si
vzájemně rozdělili více než miliardový úplatek.
Škoda: Miliardy
Trest: Minimální
ÚŘEDNICE DOUBOVÁ Bývalá ex-šéfka karlovarského stavebního úřadu si změnou územního plánu proměnila svoje
bezcenné pozemky v lukrativní stavební parcely.
Škoda: 25 miliónů
Trest: Žádný
ZVLNĚNÁ dálnice D47 Dálnice u Ostravy se vlní, podle silničářů má špatné mosty a další vady. Navíc podle některých
expertů byla výstavba mnohonásobně předražena.
Škoda: stovky milionů
Trest: žádný
PROMOPRO Předražená zakázka ozvučení českého předsednictví EU, kterou realizovala firma ProMoPro, stála 525
milionů. Firma tak stát měla připravit o 388 milionů.
Škoda: 388 milionů
Trest: zatím stíháno 11 lidí
PODPORA SOLÁRNÍKU Na dotované výkupní ceně el.energie získávají majitelé solárních elektráren 36 mld. ročně.
Podpora el.energie získaná z obnovitelných zdrojů navíc zdražuje cenu proudu.
Škoda: 36 mld. Ročně
Trest: žádný
POŽÁR VINOHRADSKÉHO PIVOVARU V r. 2000 na území památkové rezervace, kde stála tato unikátní stavba, vznikl
developerský projekt. Zapálením památky ušetřil neznámý pachatel investorovi spoustu peněz.
Škoda: Nedozírná
Trest: žádný
SETUZA Vinou nevýhodné a tajné smlouvy, kterou posvětil exministr zemědělství Palas, ovládli potravinářský gigant s
miliardovým obratem podnikatelé Pitr a Mrázek.
Škoda: Miliardy
Trest: Tomáš Pitr je již roky ve vazbě
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SPOR S NOMUROU Nomura investovala v IPB, která v roce 2000 zbankrotovala, a stát ji poté prodal ČSOB za jednu
korunu. Spory skončily smírem, ČR Nomuře vyplatila 3,6 miliardy.
Škoda: 3,6 miliardy
Trest: Žádný
PŘEDRAŽENÝ JUSTIČNÍ AREÁL Původně stál justiční palác v Brně 805 milionů, nakonec to ale bylo 1,87 miliardy.
Krajský soud za to dostal pokutu 1,9 miliardy, 3/4 mu byly odpuštěny.
Škoda: 1 miliarda
Trest: žádný
VIAMONT Firma Viamont bývalého ministra dopravy A. Řebíčka získala státní zakázky za 3,5 miliardy. Sám prý firmu
před nástupem do funkce prodal a za akcie dostal 750 milionů.
Škoda: stovky miliónů
Trest: žádný
Zdroj: SANEP (Středisko analýz a empirických průzkumů)

Projev předsedy MěV KSČM s Kaňáka
při příležitosti oslav osvobození města Bruntálu
Milí veteráni, milí pamětníci, vážené dámy, vážení pánové, soudružky a soudruzi,
stojíme zde, abychom si připomněli nejvýznamnější událost naší dosavadní historie.
Zvykli jsme si podléhat tendencím k relativizaci významu tohoto dějinného milníku a nazývat jej – „konec války“.
Jenže my si nepřipomínáme výročí konce války. Nemůžeme snižovat význam obětí tvrzením, že bojovaly za ukončení
války. Ne, za to v první řadě nebojovaly.
Musíme věci nazývat pravými jmény. Musíme nahlas říci, že si připomínáme výročí vítězství nad německým
fašismem. Proti tomu bojovali mladí lidé, kteří jsou zde pohřbeni. Bojovali proto, aby nadobro spálili, vykořenili a
odstranili z povrchu zemského ideologii, která dělala z lidí zvířata a z míru válku.
Ideologii, jejímž subjektem byla rasa a jejímž ideálem byl prototyp člověka imaginárních kvalit. Ideologii, která
více než jakékoliv jiné právo uznávala právo silnějšího. Kdo nedosahoval žádoucích fyzických kvalit, žádoucí produktivity
a mentální úrovně, neměl šanci se prosadit a byl později či dříve odsouzen k záhubě.
Nechci zde mluvit o paralelách s dneškem, kdy se znovu prosazuje právo silnějšího a kdy znovu existují prototypy
lidí imaginárních kvalit. Nechci mluvit o tom, jak se dnes zachází s člověkem, který nedisponuje žádoucí fyzickou či
mentální kapacitou, který se nachází mimo předobraz krásy, který je starý, nemocný a slabý.
Chci mluvit o tom, že jsme sedm desítek let a dva roky k tomu, dostali možnost existovat. Že jsme se vůbec
narodili. Že jsme se narodili v bezpečí, nikoliv v provizorních podmínkách pracovních táborů, kde jsme měli otročit pro
blaho prototypu člověka imaginárních kvalit.
Nad válku se nelze povznést. Často se dnes v hlavním mediálním proudu setkáme s tvrzením, že „zvěrstva páchaly
obě strany“ nebo že i mezi německými fašisty „byli přece lidé“.
Ne. Toto musíme hlasitě a jednou provždy odmítnout. Stejně jako měla válka své dělící linie v poli, měla dělící
linie i v otázce přežití našich zemí a našich národů.
Kontury obou stran této dělící linie jsou zcela jasné: hranice mezi životem a smrtí je stejně ostrá jako hranice mezi
černou a bílou a my se nesmíme bát vidět věci takto a nazývat je pravými jmény – i přes neustávající tendence k politické
korektnosti, čili globálnímu pokrytectví, které slouží takzvaným elitám, ale rozhodně ne nám, lidem žijícím běžné životy a
vystaveným všem nebezpečím, které přináší současný svět.
Stejně tak se nemůžeme spoléhat na to, že se najde znovu někdo obětavý a dostatečně silný, kdo bude schopen
opětovně zajistit vítězství života nad smrtí jako v roce 1945. Bohužel jsme neustále vtahováni do dějů, které mají vytvářet
a soustavně prohlubovat propast mezi námi a našimi osvoboditeli.
Nesmíme se k tomu propůjčit, nesmíme se nechat zneužít. A více než kdy dříve musíme využít každé příležitosti
našim osvoboditelům poděkovat, vzpomenout všechny padlé a uznat jejich zásadní podíl na vítězství dobra nad zlem.
Děkuji za pozornost.
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Sobotka se rozjel:
„Zvedneme minimální mzdu v ČR na 12% té průměrné v Německu!“ Už 28 let pracují Češi na „německý zázrak“
za pár šlupek a berou v průměru třetinovou německou mzdu! Bude líp?
Premiér ČR Bohuslav Sobotka se během interpelací v poslanecké sněmovně pochlubil, že ve vládě leží návrh na zvýšení
minimální mzdy v ČR z dnešních 11 tisíc korun na 12.200,- Kč a tato minimálka by měla platit již od ledna příštího roku. Dovedu si
představit, kolik voličů ČSSD teď vyskočilo z gaučů a začali tleskat. Někdo holt si kupuje voliče za koblihy, někdo zase za minimální
mzdu. Ten tragický éthos se však nese v duchu reality posledních 28 let, kdy každý člověk, který má smysly pohromadě, už začíná
chápat roli, jakou má Česká republika předurčenou v rámci Nové Evropy.
Jako laciná manufaktura za humny Německa, nejbohatší a průmyslově nejrozvinutější země na světě. Je neuvěřitelné, že z úst
politika může vypadnout taková perla, jako je propagování tak odporné věci, jako je minimální mzda. Tohle dělají vládci banánových
republik, když se chlubí tím, kolik chudobinců a sirotčinců otevřeli za uplynulý rok. Jít do volební kampaně a kupovat si voliče za
navyšování minimální mzdy je doslova zločin. Je totiž do očí bijící srovnání toho, co je to nejen dvourychlostní Evropa, ale především co
jsou to země 1. a 2. kategorie v Evropské unii.
Minimální mzda 12 tisíc a dvou stovek k tomu odpovídá zhruba částce 459 EUR. V lednu 2017 podle informací Eurostatu byla
ovšem v Německu minimální mzda 1498 EUR měsíčně [2]. Ano, nejhnusnější a nejzaplivanější pracovní pozice v Německu, sbírání
psích hoven v parcích a zametání ulic, je ohodnoceno v Reichu 15 stovkami v EURech. Merde! To je v přepočtu 39.800,- Kč měsíčně.
Jinými slovy, česká minimální mzda po navýšení nedosáhne ani na jednu třetinu té minimální německé, dosáhne jen na 30% a
nějaké desetiny. Ale to není všechno, pojďme počítat dál.
Průměrná mzda v celé ČR podle posledních statistik [3] z tohoto roku dosahuje 29.320,- Kč. Někdo si řekne, že to nejsou špatné
peníze. Jenže česká průměrná mzda představuje jen 74% německé minimálky! Chápete tu absurditu, krizi a banánovou realitu v ČR po
28 letech po sametu? A to ještě průměrná mzda v ČR je tvořena mzdami nejbohatších lidí, takže mnohem lépe vypovídá o situaci
medián mezd [4], který je v ČR okolo 25.000,- Kč. Jenže zde se pohybujeme pořád hluboko pod německou minimální mzdou.
Sobotka si dělá z voličů doslova (_._) nebo to myslí vážně?
Pokud se podíváme na informace Eurostatu o německé průměrné mzdě, tak vidíme číslo 3.703,- EUR měsíčně. To je 98.415,- Kč
podle převodního kurzu. Jinými slovy, německá průměrná mzda je rovných 100.000,- Kč a český medián tak představuje jen jednu
čtvrtinu německého průměru, resp. český průměr představuje jednu třetinu německého průměru. Zároveň to znamená, že česká
minimálka dosahuje jen 12% německé průměrné mzdy! Dámy a pánové, kdo z vás to má? Jak je možné, že jsou v ČR takto nízké mzdy,
když spotřební ceny, náklady na bydlení, ceny paliv a energií, potravin, oblečení, úvěry a hypotéky jsou v ČR nejen cenově plně
srovnatelné s Německem, ale někdy jsou dokonce i vyšší než v Německu?
Už chápete, jak je to možné a jak je to udržitelné? Odpovědí je mamutí zadlužení českých domácností. To dosáhlo koncem
loňského roku výše 1,4 bilionu korun, to je více, než jsou výdaje státního rozpočtu pro celý fiskální rok. No to je přece jasné, ekonomika
není perpetuum mobile.
Pokud jsou ceny a služby na trhu srovnatelné s cenami v Německu, ale mzdy dosahují jen třetinových nebo čtvrtinových objemů
ve srovnání s Německem, tak logicky ten rozdíl se musí někde vzít. A to někde nebo něco, to jsou úvěry, hypotéky, leasingy a spotřební
úvěry. Dluží všichni, všude, od kojenců po mrtvoly v krematoriích. 28 let po falešné revoluci.
Reklamy na půjčky, úvěry, převody a slučování půjček od rána do večera v televizi Mám na vás otázku. Pokud máte doma televizi
a občas ji pustíte, všímáte si obsahů reklamních bloků? Co tam vidíte nejvíc? Ano, reklamy na bankovní produkty, na půjčky, půjčování
peněz, Cetelemy, Home Credity, rychlopůjčky typu Zaplo.cz, Zonky.cz, převody půjček, snížení splátek, sloučení splátek, vrácení peněz
za pravidelné splácení, nejnižší úroky, výzvy ke změně banky a k přechodu do jiné. Nic z tohoto neuvidíte tady v Německu na
německých televizích. Tyhle reklamy běží pouze v zemích bývalého Východního bloku. Jsem úplně zděšen, když to porovnávám. Jenže
tohle hrozivé zjištění není odvyprávěné celé. Co je to za subjekty, kde si Češi půjčují? Tak třeba Cetelem patří francouzskému gigantu
BNP Paribas, který zavlekl v roce 2009 do Evropy hypoteční krizi z USA. Dále je to plejáda „českých“ bank, které ale už dávno nejsou
české. Český dělník si vydělá málo a musí si půjčit. U koho? Když se podíváme na seznam českých bank, zjistíme velmi rychle, že jsou
v zahraničních rukách.
ČSOB patří belgické KBC Group, Česká spořitelna spadá pod rakouskou ERSTE, Komerční banka pod francouzskou Société
Générale, Unicredit Bank pod italskou matku, Raiffeisenbank nemá smysl vysvětlovat, Moneta patří pod americký koncern General
Electric, Sberbank pod ruskou matku. Air Bank spadá pod Kellnerův holding PPF, ve kterém je globalizovaný kapitál a je velmi těžké
potom říct, jestli jde o banku opravdu českou, nebo spíš ruskou nebo holandskou. A tak zbývá jenom poslední Fio Banka, která
strukturálně má česko-slovenský kapitál, ale Fio nepatří mezi velké banky a je spíš výjimkou, která potvrzuje pravidlo, že banky mají v
ČR cizí majitele, i když pokud bychom byli detailisté, tak majitelé Fio jsou, pokud se nemýlím, Slováci, ale to se nepočítá jako cizinci.
Slovensko je bratrský národ a součást bývalé federace.
Když se tedy nad situací zamyslíte, tak český dělník pracuje za třetinovou mzdu té německé, ale za dobu 28 let od převratu se
spotřební ceny, nájmy, hypotéky a životní náklady dostaly na srovnatelnou úroveň s Německem, takže bez úvěrů a půjček se v ČR lidé
neobejdou. A teď pozor, to hlavní teď přijde. Zadlužení českých domácností je de facto pojistkou globalistů, že Česká republika bude
poslušně plnit nařízení Bruselu.
České domácnosti jsou zadlužené u západních globalistických bank takovým způsobem, že Česká republika nemůže jít vlastní
cestou, nebude jí to dovoleno, protože zadlužení českých domácností má formu rukojmího, podobně jako v Řecku. Pamatujete si na
premiéra Tsiprase, jak před dvěma lety náhle prudce otočil s nápadem odejít z Eurozóny? Zadlužení českých domácností je ve stejné
pozici. Nikdo to přitom nevnímá jako obrovské bezpečnostní riziko pro ČR, když západní banky vlastní v ČR prakticky 100% veškerého
bankovního kapitálu a veškerých aktiv. Která opoziční strana s tím chce něco udělat? Chápe mimoparlamentí opozice, že bez odstřižení
republiky od sionistického západního bankovnictví nelze získat samostatnost?
Německo bohatne na českém dělníkovi, tomu to nevadí ani za 28 let
Zadlužení v ČR je v pozici, že lidé mohou splácet jen tehdy, pokud země bude mít zajištěnou práci, kterou českým dělníkům poskytnou
západní země, zejména Německo. Český dělník za malé peníze dodá výrobu do Německa, kde se to pouze zkompletuje a prodá na
globálních trzích jako Made in Germany. Německo si vydělá na svůj blahobyt a globalistické banky jako dobráci umožní laskavě Čechům
si půjčit na vlastní chudobu. A nechají si za to zaplatit úroky. Takže český dělník pomáhá svojí lacinou prací Německu bohatnout, aby si
vydělal na splátky půjček, úvěrů a hypoték, které si vzal zase u německých bank, které kapitál získávají z prodejů a ekonomické bilance
německých firem, které profitují lacinou výrobu od zadluženého českého dělníka. Kruh se uzavřel. Pochopili jste tedy už ekonomický
cyklus? České banky nejsou vlastně vůbec české.
-VK- Šéfredaktor AE News
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S úsměvem na prázdniny
Jak aplikovat vašemu kočičímu mazlíčkovi pilulku
1. Vezměte kočku do náruče tak, jako byste chovali malé dítě. Ukazováčkem a palcem levé ruky jemně přitlačíte
na její tváře kolem tlamičky, zatímco držíte připravenou pilulku v pravé ruce. Jakmile donutíte kočku otevřít
tlamičku, vhodíte do ní pilulku a počkáte až kočka tlamičku zavře a pilulku spolkne.
1. Seberete pilulku z podlahy a vyndáte kočku zpoza kanape. Vezmete ji do náruče a opakujete celý proces.
2. Chytnete kočku v ložnici, kam utekla, a zahodíte zvlhlou pilulku.
3. Vezmete novou pilulku, sevřete kočku do náruče pevněji a levou rukou stisknete
pevně k sobě její přední tlapky. Pravou rukou jí násilím otevřete tlamičku a
ukazováčkem jí nacpete pilulku až do krku. Podržíte jí zavřenou tlamičku a počítáte
do deseti.
4. Vylovíte pilulku z akvária a sundáte kočku z vršku skříně. Zavoláte na pomoc
manželku.
5. Kleknete si na podlahu s kočkou pevně sevřenou mezi koleny. Podržíte jí pevně
přední i zadní tlapky a ignorujete přitom její skřeky. Necháte manželku, aby držela
její hlavu jednou rukou, zatímco jí násilím otevře tlamičku dřevěným pravítkem,
vhodíte do ní pilulku a hladícími pohyby po jejím krku zajistí, aby pilulku spolkla.
6. Sundáte kočku z tyče na záclony a připravíte si novou pilulku. Udělejte si
poznámku - koupit nové pravítko a opravit záclony. Opatrně smeťte roztříštěné
střepy z váziček a sošek, které původně stály na obrubě krbu.
7. Zabalte kočku do velkého ručníku a požádejte manželku, aby si na ni na podlaze lehla tak, aby kočce
vyčnívala jen hlava. Dejte pilulku na konec brčka na pití, otevřete kočce násilím tlamičku tužkou a foukněte do
ní brčkem pilulku.
8. Zkontrolujte na návodu pilulkové krabičky, zda pilulka není škodlivá pro lidi, spláchněte nepříjemnou chuť
pilulky sklenicí vody. Nalepte leukoplast na manželčinu ruku a odstraňte krev z koberce studenou vodou a
mýdlem.
10. Najděte a přineste kočku ze sousedova altánku. Vezměte další pilulku. Dejte kočku dovnitř kuchyňské
skříňky a skřípněte jí krk dvířky tak, aby jí vyčnívala ven pouze hlava. Otevřete násilím její tlamičku dezertní
lžící a vstřelte pilulku do jejího krku gumičkou podobně jako prakem.
11. Přineste z garáže šroubovák a zašroubujte zpátky vyvrácené panty skříňky. Dejte si na tvář studený obklad a
zkontrolujte, kdy naposledy jste byl očkován proti tetanu.
12. Zavolejte požárníkům, aby vyprostili kočku z vrcholku stromu přes ulici. Omluvte se sousedům, kteří svým
autem nabourali do jejich plotu, když se snažili nepřejet vaší kočku běžící přes ulici. Vezměte poslední pilulku.
13. Přivažte kočce pevným zahradnickým drátem přední tlapky k zadním a pak ji celou přivažte k noze jídelního
stolu. Rukou, ochráněnou těžkou koženou rukavicí, nacpěte pilulku do její tlamičky, následovanou celým
syrovým biftekem. Podržte její hlavu horizontálně a nalijte do jejího hrdla dvě pinty vody.
14. Požádejte manželku, aby vás zavezla na pohotovost. Snažte se
tam pak sedět naprosto nehybně, zatímco vám ošetřující lékař
zašívá štychy vaše prsty a tvář a odstraňuje zbytky pilulky z vašeho
pravého oka. Na zpáteční cestě domů se zastavte v obchodě s
nábytkem - objednat nový jídelní stůl.
15. Vyřiďte se spolkem pro ochranu zvířat, aby si přijeli pro vaši
kočku. Zavolejte do obchodu s domácími zvířaty, zda nemají
náhodou na prodej křečka.

A jak k témuž přimět vašeho psa?
1. Zabalte pilulku do kousku slaniny. Jak jednoduché!

Přečti a pošli dál !!!



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jak zvýšit své šance na úspěch při reklamaci
Reklamace je nepříjemnost, se kterou se čas od času setká každý z nás. Mnozí obchodníci hřeší
na to, že se řada lidí o reklamaci vůbec nepokusí. Ale někteří jsou bohužel připraveni použít i určité
triky, aby ani část podaných reklamací nebyla úspěšná. Stojí za to, za svá práva i peníze se prát a
vyvarovat se chyb, které nás o ně mohou připravit.
Především máte právo zboží k reklamaci vždy podat. Obchodník má povinnost takovou žádost přijmout a
vše řádně přezkoumat. Nenechte se tedy zviklat hned v tomto prvním kroku.
Lhůta pro vyřízení reklamace a místo podání
Začněme tím, jak dlouhý čas obchodník na reklamaci má. Celková lhůta činí ze zákona maximálně 30
dní, a to již od samotného uplatnění reklamace, nikoli od přijetí reklamace na reklamační oddělení
obchodníka.
V rámci této lhůty má obchodník povinnost nejen stihnout veškeré kroky s procesem spojené, ale
dokonce vás o vyřízení reklamace ještě včas informovat. Lhůtu je sice možné prodloužit, ale pouze na základě
výslovného souhlasu podavatele. Nic na tom nemění ani případný předtištěný dovětek na reklamačním
protokolu.
Není-li v záručním listě přímo uvedený konkrétní specializovaný servis určený k opravě, je obchodník
povinen přijmout reklamaci v jakékoli své provozovně, a to s ohledem na sortiment zboží či poskytovaných
služeb, ale rovněž ve svém sídle či místě podnikání.
Doklad o koupi lze nahradit
Pokud se vám přihodilo, že jste ztratili paragon či jiný doklad o koupi, nezoufejte. Podaří-li se vám jasně
prokázat, že jste u obchodníka zboží zakoupili, obchodníkovi to pro přijetí reklamace musí stačit. Jako
dostatečný doklad tedy může posloužit například průkazný výpis z bankovního účtu, doklady k předešlým
reklamacím stejného zboží či jiná osoba, která koupi dosvědčí. V posledním případě již ale velmi záleží na
vstřícnosti obchodníka.
Pro přijetí reklamace navíc není nutné dodat k vadnému kusu zboží i veškeré ostatní příslušenství.
Reklamujete-li závadu na mobilním telefonu, není nutné přinést k němu nabíječku a další dodané části balení.
To se týká i obalu nebo visačky.
Reklamační protokol si dobře ohlídejte
Reklamační protokol slouží jako váš hlavní doklad pro další jednání s obchodníkem. Ten má vždy
povinnost jej vystavit.
Je třeba si však ohlídat jeho obsah, především přesné datum zahájení reklamačního řízení a způsob
vyřízení reklamace, a to na základě vašeho požadavku. Údaj o stavu zboží v době jeho přijetí do
reklamačního procesu vás zase pojistí pro případ, že by se vám obchodník pokusil vrátit poškozené zboží.
Někteří z vás mohou mít navíc sjednáno pojištění krádeže zboží či jeho poškození. V takovém případě
má obchodník povinnost odpovídat za vady nahlášením pojistné události. V případě, že ještě neuplynula
záruční lhůta, nečerpejte pojistné plnění. To by vás totiž mohlo připravit o práva plynoucí ze záruky.
Náklady na vyřízení reklamace a mimozáruční opravy
Ať už je vaše reklamace oprávněná či nikoliv, náklady na její vyřízení leží vždy na bedrech obchodníka.
Zde někteří prodávající využívají triku, kdy zboží pošlou zpět na dobírku. To si v žádném případě nenechte
líbit.
Prodejce se ze zákona musí rovněž zabývat přesně tou závadou, kterou reklamujete. Reklamaci nemůže
zamítnout kvůli jiné, byť i vámi zaviněné vadě na zboží. Rovněž si ohlídejte mimozáruční opravy. Nenechte si
je provést ani bezplatně, protože byste se tím v konečném důsledku zbavili práva bránit se proti obchodníkovu
rozhodnutí o reklamaci.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Další užitečné informace přináší web www.vladislavutikal.cz/
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INFORMACE Z MS KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA
_________________________________________________________________________________________________________

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

4. zasedání zastupitelstva kraje – Krajský úřad
Ostrava
Ve čtvrtek 15. června 2017 se uskutečni 4. zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje,
které má na programu 118. bodů k projednání
Z nejdůležitějších bodů programu vybírám:
• Rozhodne poskytnout Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, peněžitý dar ve
výši 8.050 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořízení technického vybavení a zařízení pro specializované organizační články, na zajištění akce „Den policie“
• Rozhodne poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje městu Vrbno pod Pradědem,
ve výši 4.469.530,00 Kč na technické zhodnocení hasičské plošiny PVP 27 Tatra 815
• Rozhodne o schváleni Koncepce komunikační strategie Moravskoslezského kraje pro období
2017–2020
• Rozhodne poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního
programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2017“
• Rozhodne poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Slezské univerzitě v Opavě, na financování projektu „Vytvoření metodiky a nástrojů sledování finančního zdraví obcí“ ve výši max. 600 tis. Kč
• Rozhodne poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci
dotačního programu „Program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2017“
• Rozhodne poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního
programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2017
• Rozhodne poskytnout neinvestiční dotaci spolku KČT, oblast Moravskoslezská, maximálně ve
výši 700.000 Kč na projekt Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2017
• Rozhodne profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora služeb sociální prevence 4“ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj
s chudobou v letech 2018–2021 ve výši 110.500.000 Kč
• Rozhodne poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora
aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2017/2018
Bruntál – únor 2017

Ing. Jitka Hanusová – zastupitel MS KZ

Nevěřte slovům, ani svým, ani cizím – věřte jen svým i cizím skutkům.
Lev Nikolajevič Tolstoj

___________________________________________________________________________________________________________________________________
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Červenec 2017
05. července 2017 středa

Státní svátek – Cyril a Metoděj

06. července 2017 čtvrtek

Státní svátek – mistr Jan Hus (1415)

17. července 2017 pondělí

15,15

zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM

SRPen 2017
19. srpna 2017

sobota

12,oo

Slavnosti česko-slovenské vzájemnosti – Brušperk

28. srpna 2017

pondělí

15,oo

Porada předs. ZO KSČM – budova OV KSČM

29. srpna 2017

úterý

15,oo

Porada předs. ZO KSČM – KD S. Heřmanovy

30. srpna 2017

středa

15,3o

Porada předs. ZO KSČM – Janov

31. srpna 2017

čtvrtek

15,3o

Porada předs. ZO KSČM – bud. MěV Krnov

01. září 2017
04. září 2017
09. září 2017
25. září 2017

pátek
pondělí
sobota
pondělí

15,15
13,oo
09,oo
15,15

zasedání OV KSČM – budova OV KSČM
zasedání VV a KV KSČM – Ostrava
zasedání ÚV KSČM – Praha
zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM

! Změny termínů po redakční uzávěrce vyhrazeny!   

!!! PRÁZDNINY !!!
!!! DOVOLENÁ !!!




Okresní výbor Komunistické strany Čech a Moravy v Bruntále Vám všem přeje překrásné a hlavně mírové léto, hodně sluníčka, všem dětem nádherné prázdniny a všem dospělým příjemnou dovolenou. Krásné zážitky a chvíle pohody se svými blízkými i přáteli. Nám všem přejeme to nejdůležitější – načerpání nových sil a
elánu na „volební podzim“ letošního roku, kdy budeme volit kandidáty KSČM do PS P ČR.
Za redakci Pavel Bačgoň
předseda OV KSČM Bruntál

* * * 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 *********************

