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Usnesení
10. zasedání ÚV KSČM dne 16. prosince 2017 v Praze
Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:
I. Schvaluje
1. Stanovisko ÚV KSČM.
2. Svolání X. sjezdu KSČM na den 21. 4. 2018 do Nymburka včetně klíče pro volbu delegátů sjezdu 1:150 (dle stavu čl.
základny k 31. 12. 2016).
3. Návrh programu X. sjezdu KSČM.
4. Vyhlášení sjezdové známky ve výši 30,- Kč, výnos ze sjezdové známky zůstává příjmem OV KSČM.
5. Rámcový plán práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na I. pololetí 2018.
6. Postup přípravy volební kampaně k volbám do obecních zastupitelstev, ZHMP a Senátu v roce 2018.
7. Zprávu z jednání VV ÚV KSČM od 8. zasedání ÚV KSČM a kontrolu plnění usnesení 8. a 9. zasedání ÚV KSČM a
schůzí VV ÚV KSČM.
8. Vyhodnocení diskuze z 8. zasedání ÚV KSČM, konaného dne 9. 9. 2017.
9. Vyhodnocení diskuze z 9. zasedání ÚV KSČM, konaného dne 27. 10. 2017.
10. s. Josefa Gottwalda za člena Komise vnitrostranické práce ÚV KSČM (KVSP ÚV KSČM) za kraj Praha.
1.
2.
3.
4.
5.

II. Bere na vědomí
Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
Hodnocení výsledků voleb do PS PČR v roce 2017.
Zprávu o činnosti ÚRoK KSČM za rok 2017.
Stanovisko VČS ZO KSČM 801 obvodu Praha 1 k aktuální situaci v KSČM.
Dopis ZO KSČM Jaroměřice nad Rokytnou.

1.

III. Uvolňuje
s. Jaroslava Jeslínka z funkce člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Plzeň-jih.

1.

IV. Potvrzuje
Novou členku ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Plzeň-jih s. Vlaďku Kopalovou.

1.
2.

s. Antonína Vávru za zástupce člena Komise mládeže ÚV KSČM (Karlovarský kraj)
s. Petra Vlčka za zástupce člena Komise mládeže ÚV KSČM (Praha)

V. Volí

VI.

Ukládá

Postoupit po zapracování připomínek členů a členek ÚV KSČM Hodnocení výsledků voleb do PS PČR
v roce 2017 k diskusi na okresní a krajské konference.
Zodpovídá: J. Dolejš

1.

Termín: Ihned
2.
KV a OV KSČM projednat na krajských a okresních konferencích návrhy na volené funkcionáře KSČM dle
Stanov strany.
Zodpovídá: předsedové a předsedkyně KV a OV KSČM
Termín: dle termínů konferencí
3. OV KSČM zvolit na okresních konferencích delegáty a delegátky X. sjezdu KSČM dle klíče 1:150 s tím, že každý
OV KSČM bude zastupovat minimálně jeden delegát(ka).
Zodpovídá: předsedové a předsedkyně OV KSČM
Termín: dle termínů konferencí
4.

Zvolit na okresních konferencích členy a členky ÚV KSČM.
Zodpovídá: předsedové a předsedkyně OV KSČM
Termín: dle termínů konferencí

5.

Zvolit na krajských konferencích návrhy na členy a členky VV ÚV KSČM, ÚRK a ÚRoK KSČM za daný kraj.
Zodpovídá: předsedové a předsedkyně KV KSČM
Termín: dle termínů konferencí

6.

Realizovat přípravu voleb v roce 2018 dle schváleného harmonogramu.
Zodpovídá: J. Dolejš, J. Skála, P. Šimůnek, předsedové a předsedkyně OV KSČM
Termín: průběžně

7.

Zaslat volebnímu oddělení předběžnou informaci o možnostech sestavování kandidátních listin v obcích.
Zodpovídá: předsedové a předsedkyně OV KSČM
Termín: 30. 3. 2018
VII.
termín 11. zasedání ÚV KSČM na 24. března 2018

Stanovuje
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Stanovisko KSČM k volbě hlavy
státu
Schválené na 10. zasedání ÚV KSČM v sobotu dne 16. 12. 2017
Kampaň před lednovou přímou volbou prezidenta ČR potvrzuje, že půjde o zásadní měření sil.
Ty politické subjekty, které v soutěži o hlavu státu neuspěly a nehodlají se smířit ani s rolí menšinové
parlamentní opozice, se ani netají, že některého ze svých kandidátů hodlají prosadit stůj co stůj.
Předejít tomu je klíčovou prioritou. KSČM je pro ni připravena vykonat maximum. Společný postup v
zájmu naší země proto, jak oznámila již v září, nebude komplikovat ani vlastní kandidaturou. Všechny své
členy i ostatní spoluobčany, jimž leží na srdci suverenita a prosperita republiky, vyzývá volební právo rozhodně
uplatnit.
Dejme svůj hlas tomu z kandidátů, který nehodlá diskriminovat žádnou z demokratických politických
stran, je připraven ke vstřícným konzultacím o všech zásadních otázkách života a rozvoje země i k uzavření
všech restitučních nároků v souladu s právním řádem, směrodatnými fakty a vůlí většiny veřejnosti.
Podpořme toho z kandidátů, který je připraven bránit české národní zájmy, čelit pokusům o vnější vydírání
(včetně „povinných migračních kvót“) a umožnit uzákonění obecného referenda i dalších forem přímé
demokracie za účasti všech občanů naší země.
ÚV KSČM

Dubnový termín X. sjezdu platí
První místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek seznámil účastníky pléna s přípravami X. sjezdu, který se
uskuteční 21. dubna 2018 v Nymburce.
Návrh na uspořádání sjezdu již o dva měsíce dříve, tedy v únorovém termínu, na sobotním zasedání
neprošel. „V říjnu jsme odhlasovali sjezd na duben a tomu odpovídají i termíny okresních a krajských
konferencí. Posunem sjezdu na únor bychom narušili jejich průběh,“ řekl Šimůnek.
Delegáti a delegátky sjezdu budou zvoleni na okresních
konferencích dle klíče 1:150 s tím, že každý okresní výbor bude
zastupovat minimálně jeden delegát.
Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip dále na základě výzvy
některých členů pléna komentoval současnou parlamentní
spolupráci mezi KSČM a hnutím ANO, které sestavilo
jednobarevnou vládu a shání pro ni podporu napříč politickým
spektrem. „Respektujeme, že ANO je vítězem voleb. A poprvé po 27 letech je vítěz voleb ochoten s námi
jednat o programových otázkách. Těch základních máme sedm,“ zopakoval Filip členům ÚV informaci, která v
listopadu proběhla médii a o níž Haló noviny rovněž informovaly.
Mezi prioritami jsou zákon o obecném referendu, vyšší důchody i mzdy, zdanění dosud nevydaného
majetku v rámci církevních restitucí, sektorová daň pro velké banky nebo progresivní zdanění a zákon chránící
zájmy státu při těžbě surovin.
Klíčovou roli při jednání má hrát konkrétní programové prohlášení budoucí vlády, přičemž o výstupu
budou informováni členové výkonného výboru, kteří budou mít své slovo i ohledně dalších kroků.
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Postřehy z Městské konference
v Bruntále
V pátek, 8. 12. 2017 se uskutečnila Městská konference KSČM
Delegáti všech základních organizací KSČM na území města se v pátek 8. 12. 2017 sešli na Městské
konferenci, aby posoudili, jak se podařilo naplnit úkoly konference před dvěma lety.
Jako host, se konference zúčastnil s. Bačgoň, předseda OV KSČM, zastupitelé města zvoleni na kandidátce
KSČM a zástupce Společnosti přátel Ruska.
Po organizačně technických otázkách stávající předseda MěV KSČM s. Dalibor Kaňák seznámil delegáty
konference, jak se MěV KSČM podařilo naplnit závěry z roku 2015, zhodnotil práci jednotlivých ZO KSČM,
spolupráci se zastupiteli zvoleným na kandidátce KSČM, nastínil úkoly pro další období, zejména v návaznosti
na komunální voly v příštím roce. Poděkoval všem dosavadním členům za aktivní práci a vyslovil naději, že
pro příští období tomu bude stejně, ale raději by byl, kdyby to bylo ještě lepší.
V diskusi, která byla rozdělena do dvou částí, vystoupili jak delegáti, tak i hosté. S. Svoboda-za zastupitele
seznámil podrobně delegáty s podílem našich zastupitelů na realizaci záměrů města v jednotlivých oblastech.
Diskuse se rozvinula zejména k usnesení města ve vztahu k výstavbě krytého zimního stadionu na Kavalcově
ulici oproti původnímu záměru výstavby na ul. Staroměstská, kde tato varianta měla většinovou podporu
obyvatel města.
Široce se pak diskutovalo k problematice práci strany jak vně, tak i mimo stranu, zejména, jak pro politiku
strany získat podporu od obyvatel našeho města. Pozornost je třeba věnovat výchově mladých, nadějných
funkcionářů od ZO KSČM až po centrální orgány. Musíme před naši společnost postavit skutečně akční
program, konkrétními úkoly, které budou pro naše občany jasné a srozumitelné, volební kampaň vést jako
velmi aktivní a kontaktní, maximálně využívat všech dostupných komunikačních prostředků, zejména internetu
ve všech jeho podobách.
Ve druhá části konference pak předseda přednesl vlastní vizi práce Mě V KSČM pro další období, jde
zejména o další propojení Mě V s organizacemi, organizování společenských akcí jako oslavy MDŽ, oslavy 1.
Máje, Dnů osvobození, Loučení s létem, sportovní akce, setkávání na Mě V KSČM k diskusi i posezení, lepší
využití Internetu apod.
s.Bačgoň pak ve svém vystoupení nejen poděkoval za práci, kterou MěV odvedl v minulém období, ale zcela
konkrétně se vyjádřil jak k problematice vlastní práce strany, k ekonomickým otázkám i k dalšímu postupu jak
po městské tak i okresní konferenci. Vyzval všechny členy strany k aktivnímu přístupu k vysvětlování,
objasňovaní a prosazování politiky strany. Dále podrobně rozvinul situaci kolem výstavby krytého zimního
stadionu
V závěru konference byl zvolen nový Městský výbor a předsedou opět zvolen s. Dalibor Kaňák. Přijaté
usnesení pak shrnulo všechny projednávané otázky a stanovilo úkoly pro příští období.
Věra Bořilová, Bohumil Heřbolt, Dalibor Kaňák, Daniela Sanopulosová, Karel Šenk, Zdeněk Vinter, Jan
Zlámal, Milan Žáček.
vedení – Dalibor Kaňák, Jan Zlámal, Milan Žáček
předseda – Dalibor Kaňák
Konference se uskutečnila ve skutečně příjemném prostředí za což patří všem, kdož ji připravovali
poděkování.
Mě V KSČM Bruntál
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak pro život.
Honoré de Balzac
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Jsme jedinou stranou,
která se staví za zájmy prostých lidí
Od voleb velmi přemýšlím, proč jsme, ač ještě před nimi jsme byli agenturami tipováni jako druzí, se
propadli až na páté místo. Bylo jistě mnoho důvodů, že tradiční strany kromě ODS
neuspěly. Ale ani ta ódéeska si nemůže vyskakovat, i když nyní po volbách se o to
pokouší a hledá cesty, jak se pokoutním způsobem dostat do čela země. Jen z popela
vyskočila trochu na povrch a již sdružila celou pravici, aby si přivlastnila co nejvíce
rozhodujících míst ve sněmovně a postupně se pokusila rozložit hnutí ANO a zaujmout
vládní křesla. Že by toužila po nových volbách, se mi zdá nepravděpodobným. Její
pravicoví spojenci by se totiž do sněmovny ani nemuseli dostat.
Mně ale jde o nás, o komunisty a komunistky. Zatím hledáme viníky. Místo
sebereflexe každého z nás. Nejde totiž jen o vedení a jeho zavinění, ale o míru
odpovědnosti za výsledek voleb nás všech. Navíc, jak vím, dokonce komunisté volili
ANO, jen aby toto hnutí vyhrálo s dostatečným počtem hlasů a potom společně s námi,
nebo za naší podpory, vládlo zemi bez Sobotkových sociální demokratů a Bělobrádkových lidovců. Bylo to
naivní, ale bylo to tak. Mám informace od řady soudruhů, které to potvrzují. Prostě zavádějící předvolební
preference mnohde způsobily, a to i mezi funkcionáři krajů a okresů, jisté uspokojení z dosavadní práce a
vyvolaly stagnaci v aktivitě. Ze zkušenosti bývalé vedoucí pracovnice, a jistě mi dáte za pravdu, vím, že nikdo
nepracuje stejně a se stejným nasazením.
Je tu i další moment, který jsme, my všichni, nedocenili. Program úspěšnějších stran a hnutí se sestával z
několika bodů, řekla bych dokonce hesel, která zabrala. Okamurovi stačil boj proti imigrantům a tzv. přímá
demokracie, pod níž si každý představoval něco jiného, Pirátům svobodný internet a výkřik, že »půjdou na nás
ostatní« a že budou prosazovat jisté povolení některých drog. ANO zase profitovalo na špatné politice
sociálních demokratů, účelovém obvinění Babiše, a dokonce i na zneužití našich aktivit, například pokud jde o
lithium, které si připsalo sobě.
A my? Náš program byl dobrý. Podílelo se na něm nemálo soudruhů. Nejen vedení strany, ale zástupci
krajů, okresů, různých komisí a také byl v této podobě všemi orgány schválen. Jenže byl to program, který
nebylo možné vykřikovat na ulicích. Musel obsahovat podle názoru jeho tvůrců, tedy mnohých z nás, všechno,
a někdy všechno je míň než nic. Ani přílišné lpění na minulosti nám nepomohlo. V době sílícího předvolebního
antikomunismu a antikomunistické výchovy mladé generace jsme se svou nostalgií nemohli uspět.
I z toho všeho je zřejmé, že nejen vedení, jehož členové vystupovali v médiích, pokud dostali slovo, vcelku
úspěšně, je na neúspěchu strany vino. Je třeba opravdu si zamést před prahem každého z nás a vyvodit z tohoto
neúspěchu závěry, ale ne tím způsobem, že odvoláme tři funkcionáře z vedení strany a máme hotovo. Buďme
kritičtí, ale tolerujme se navzájem, naslouchejme jeden druhému, nerozdělujme se generačně, buďme k sobě
solidární. Nevytvářejme uvnitř strany různé tábory, které jdou proti sobě nenávistně, vulgárně a navzájem se
napadají. Budeme-li jednat tímto způsobem, strana se rozdělí anebo zahyne.
Chceme-li, aby po komunistické straně byla poptávka, musíme lidem především něco nabídnout. To něco
musí být pro ně lákavé, zajímavé a musí to plnit jejich konkrétní požadavky. Občany nezajímají žádné
vzpomínky, žádné poučky ani žádná daleká vize. Je zajímá, co konkrétního pro ně udělá ten či onen zastupitel
či poslanec. KSČM není strana jednoho či dvou mužů, je to strana, ve které rozhodují kolektivní orgány. Je to
živý organismus, který se může někdy ocitnout na samém dnu jako život každého z nás.
Je pouze na nás, jestli přestaneme politikařit a silnou vůlí a prací se z toho dna zvedneme. Mějme na
paměti, že komunisté jsou jedinou stranou, která se staví za zájmy prostých lidí a naše národní zájmy vůbec.
Musíme to však těmto lidem svojí prací a chováním dokázat.
Jana BYSTŘICKÁ,
členka ÚV KSČM
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V žádné straně není lepšího tmelu než stávající volby.
Amintore Fanfani
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Názory na současnost
disidentky a chartistky, spisovatelky Lenky Procházkové
Zrovna ode mě to asi zní divně, ale musím říct, že život v normalizaci nebyl tak šedivý, stísněný a
uniformní, jak se dnes píše v učebnicích. Byl v něm prostor pro soudržnost a
lidskou slušnost. (...)
Lidem, kteří v dětství či mládí prožili rozčarování z Mnichovské zrady
západních spojenců a pak válku, Heidrichiádu. Nelze jim vyčítat, že po
osvobození vstupovali do KSČ, protože cítili vděčnost k vojákům Rudé
armády, kterých u nás padlo víc než sto třicet tisíc. Proto v roce 1946 dostali v
Čechách komunisté tolik hlasů.
Komunismus byl v té poválečné době opravdu vnímán jako nadějný
směr, plný energie. (...)
Občas jsem zvaná na přednášky, a tak vím, že ani mnozí vysokoškoláci
dnes neznají základní fakta z novodobých dějin své země, natož z dějin
světových.
Komunistické školství sice taky přechylovalo dějiny k obrazu svému, ale kam se hrabalo na dnešní
mystifikátory.
Když jsem koncem šedesátých let dospívala, patřilo naše školství k nejlepším na světě a umění
bylo taky na vrcholu. Dnes se filmy z této zlaté éry pouštějí v televizi v noci, aby se těch pár bdících
pamětníků nažralo a stádo spících zůstalo nedotčeno srovnáváním. Říká se, že malý národ může být
velký jen svou kulturou a vzdělaností. Pokud na tuto tradici zapomene, jakým tmelem bude držet
pohromadě? Televizními seriály?
Připadá mi, že už zase žijeme v kleci přikryté hadrem. Naštěstí i dnes mnozí, a je jich čím dál víc,
hledají škvíry v té celtě. Těmi škvírami je internet. (...)
Nedávno jsem v nějakém článku na internetu četla věštbu, že česká státnost po sto letech skončí?
Opravdu se zdá, že vývoj k tomu směřuje…
- rozdělení republiky byl první krok.
- předávání majetků a půdy církvi a šlechtě, které je popřením smyslu Masarykovy pozemkové
reformy, už proběhlo.
- samostatná zahraniční politika neexistuje, pouze prezident se snaží něco dělat „Pro národní
zájmy“. A média ho za to cupují.
- devastace školství pokračuje.
- o průmyslu, zemědělství, zdravotnictví a sociální politice už ani nebudu mluvit. Co ještě zbývá k
dovršení?
- zrušit Benešovy dekrety a uzavřít konkordát s Vatikánem... .
Na toto sepětí minulosti a přítomnosti s budoucností je dnes embargo. Chováme se, jako bychom
žili v bezčasí. A zatím se čas nachyluje. Obranné mechanismy, mezi které patří například instinkt,
pozvolna mizí, když jsou atakovány nepřetržitým proudem informací. Většina těch informací má jepičí
životnost a nulovou výpovědní hodnotu. Přesto si namlouváme, že jsme in. Náš mozek je ale stvořen
pro jiné programy, než je vnější masáž. (...)
Většina lidí si v roce 1989 nepředstavovala, že změna režimu se zvrhne do kapitalismu, který
notabene nedodržuje ani vlastní pravidla. Mnozí doufali, že navážeme na ideály obrodného procesu. Že
bude svoboda tisku, že se otevřou možnosti drobného podnikání a soukromého zemědělství, ale že
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velké podniky zůstanou státu. Jistě si nepředstavovali, že prodáme i vodu zahraničním firmám a že část
polí a lesů věnujeme církvi.
Možná, kdyby se v prosinci 1989 stal prezidentem Dubček, mohla ta naděje a semknutí mít delší
trvání. Tím by se zpomalil a snad ani neprosadil historický návrat ke kapitalismu. Republika by se asi
nerozpadla. Jenže Dubček se kandidatury vzdal na naléhání Havla. Bylo mu totiž vysvětleno, že pouze
osobnost V. Havla může být zárukou, že se stát udrží celistvý (...)
Dubček se nesměl stát ani prezidentem Slovenska. Byl
symbolem něčeho, co mělo být pohřbeno, protože mocní
tohoto světa měli jiné plány.
Jakou roli v těch plánech sehrál Havel, můžeme pouze
odhadovat. Z jeho skutků je ale zřejmé, že se necítil být
hercem, ale tvůrcem. Myslím, že tato iluze mu vydržela až do
smrti. Jako spisovatelce mi Dubče-kova postava připadá
tragičtější.(...)
Máme, co jsme nechtěli. Žijeme ze dne na den a ve strachu, co bude zítra. A zítra může být i
válka. Ekonomové se obávají, že je neodvratná. Zbrojařské koncerny v to doufají.
Tentokrát už Rusko ale nebude Evropu zachraňovat. Tak se probuďme, je za minutu dvanáct!

Co vy na to čtenáři – není už opravdu těsně před dvanáctou? (red.)

























Rok 2017 končí
SILVESTR Opět klepe
na dveře!!










Patrik zve přítele na silvestrovský večírek a vysvětluje: „Dostaneš se k nám autobusem číslo 26, vystoupíš
na předposlední stanici a já bydlím hned naproti, v
čísle 28. Zazvoníš loktem u branky a jak se ozve bzučák, strčíš do branky kolenem a už jsi u mě!”
„Propána,” žasne Karel, „a proč bych měl zvonit
loktem a kolenem kopat do branky?”
„Propána,” zhrozí se Patrik, „a to by ses, člověče,
nestyděl přijít na silvestrovský večírek s prázdnýma
rukama?”

Po Silvestru ulici vrávorá muž, samá boule a modřina. Ochotný kolemjdoucí se nabízí: „Pojďte, odvezu
vás domů.”
„Ani nápad!” zděsí se chlápek. „Odtamtud právě
jdu!”

Vrací se chlápek v půl třetí na nový rok domů z hospody a potká ho policista: „Kam jdete?”
„Na přednášku!”
„A kdo vám teď asi bude dělat přednášku?”
„Tak to neznáte moji starou!”

Telefonát na lince 158:
Muž: „Ztratila se mi žena. Jela jen do obchodu a
ještě se nevrátila.“
Policista: „Jak je vysoká?“
Muž: „Menší než já, ale nevím přesnou výšku.“
Policista: „Štíhlá? Při těle?“
Muž: „No není ani štíhlá, ani tlustá, nevím....“
Policista: „Jakou má barvu očí?“
Muž: „Nedokážu říct... takhle narychlo.“
Policista: „Barva vlasů?“
Muž: „Barví si je. Asi. Podle nálady....“
Policista: „Jaké měla oblečení?“
Muž: „Nějaké kalhoty a tričko, přesně si
nepamatuji...“
Policista: „Odjela autem?“
Muž: „Ano!“
Policista: „Co to bylo za vůz, můžete ho popsat?“
Muž: „Značka ABA-86522, tmavomodré Audi A8
quattro, střešní okno, 18palcové disky s ET35, obsah































motoru tři litry V6, výkon 333 koní, osmistupňová
automatická převodovka s možností tiptronic do
polohy manuálu. LED světla pro všechny polohy,
malinký škrábanec na levých předních dveřích, flek od
zmrzliny na zadním pravém sedadle, přední pravý disk
mírně škrábnutý od parkování...“ (v tu chvíli se muž
rozplakal)
Policista: „Nebojte se, pane, vaše auto najdeme!“

Domluvil jsem si termín dovolené. Teď už jen aby vyšly tři věci:
- krásně jemný písek
- křišťálově čistá voda
- aby se neposrala míchačka


Chlápkovi se narodí syn a chlubí se v hospodě:
„Představte si, je úplně stejný jako já.”
„Z toho si nic nedělej, hlavně že je zdravý!”


„Pane vrchní,” vzteká se po půlhodině marného čekání chlápek v restauraci, „jste hluchý?!”
„Nemyslím si,” odvětí konečně nastoupený zaměstnanec podniku, „vy jste doktor?”

„Dnešním rodičům dělají starosti dvě věci:
Co z netu stahuje jejich syn a co na něj nahrává jejich
dcera.“

   PF 

2018

  

PŘEJEME VÁM HODNĚ
ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ,
POHODY
A HLAVNĚ PEVNÝCH
NERVŮ
V NOVÉM ROCE 2018
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Také pro platby do pětistovky občas
musíte zadat PIN
Platba kartou výrazně vytlačuje hotovostní transakce. Je to pohodlné a rychlé. Pro platbu
do pětiset korun ani nemusíme zadávat PIN. Tedy většinou. Ale jak tedy může dojít k té
výjimce, kdy po vás platební terminál zadání kódu přece jen bude vyžadovat?
Lidstvo obchoduje odnepaměti. Od časů směnného obchodu se přitom vyvíjí také způsob, jak za
zboží a služby platíme. Dvacáté století přineslo postupný přechod k platebním kartám a nové tisíciletí
udělalo z bezhotovostních plateb hlavní způsob finanční transakce.
„Kartou, prosím“. Obsluha za pokladnou zapíše částku, kterou ještě pro rychlou kontrolu přejedeme
očima na digitálním displeji. Pak přiložíme plastový obdélníček k terminálu. Pípnutí nás sice trochu
zasvědí v kapse, ale už jsme si zvykli a tahání bankovek z náprsních tašek bolívalo víc.
Pro platbu do pětiset korun navíc ani nemusíme zadávat bezpečnostní kód. Proto nás trochu
překvapí, když se i při nižší platbě za přepážkou ozve „Zadejte si prosím PIN.“
Ne vždy rychlá platba bez zadání kódu funguje
Obvykle stačí podržet kartu chvíli nad terminálem a u částek do 500 korun nám už pípnutí oznamuje
úspěšnou platbu. Občas se však stane, že se platba jaksi zadrhne. Je to trochu matoucí, protože jste si
jisti, že zdrojů je na kontě dostatek.
Ačkoli ve vás v první chvíli hrkne, použití karty klasickým způsobem a zadání kódu už zpravidla
funguje bez potíží. Kde se tedy stala chyba?
Omezení se na první pohled může zdát jako zbytečná komplikace ze strany banky. Ale hned na ten
druhý dává dokonalý smysl. Se vzrůstající oblibou platebních karet roste také procento případů jejich
zneužití. Banka se podvodům snaží zabránit a ochránit tak sebe i své klienty.
Banky mají nastavené limity pro použití karet
To vše vede k bezpečnostním opatřením. Každá banka má svá pravidla nastavena jinak. Z
pochopitelných důvodů však banky své přesné postupy a strategie přísně tají.
Díky elektronickému systému mohou banky použití karet pečlivě sledovat a zaznamenávat každou
transakci. U pokusů o zneužití odcizené karty se dají vystopovat určité podezřelé vzorce chování.
Vynucení zadání PIN kódu je poté jednoduchým ochranným prvkem a možností případnému zneužití
zamezit.
Banky mají tedy nastavené například limity pro opětovná využití karty v krátkém časovém sledu,
objemy plateb a podobně.
Chyba terminálu, obsluhy či uživatele
Při technických potížích, jako je například výpadek sítě nebo dosluhující technika, může dojít také k
chybě na terminálu samotném. Nebo jeho obsluha nemá svůj den.
V takovém případě si pohlídejte hlavně to, abyste dostali stvrzenku o zamítnutí platby. Dobře si ji
uschovejte a doma si transakce na účtu raději pečlivě překontrolujte. Technická chyba na terminálu totiž
může vést k zaúčtování na první pohled nepřijaté částky. Pro tento případ budete doklad potřebovat při
reklamaci.
Také my sami můžeme při použití karty udělat chybu. Ve spěchu býváme zbrklí a jsme na terminál
příliš rychlí nebo nepřikládáme kartu na správné místo. Jindy se nám ten kousek plastu nechce vytahovat
z peněženky nebo jej máme v obalu, přes který se čtečka karet nedostane.
Jak se zachovat při ztrátě platební karty
Mnoho průzkumů vedených v poslední době naznačuje, že se samozřejmostí využívání platebních
karet také rostou obavy z jejich zneužití neoprávněnou osobou. Jak se tedy zachovat, pokud kartu ztratíte
nebo je vám odcizena?
Některé banky umožňují nastavit si na kartě povolený počet transakcí. Limity si tak částečně volí sám
klient. Kromě bezhotovostních plateb lze omezit například také platby po internetu.
Pokud už ke ztrátě karty dojde, je třeba okamžitě po zjištění této skutečnosti kontaktovat příslušnou
linku své banky. Není vůbec od věci mít ve svých kontaktech toto číslo uložené a tedy stále při ruce.
K samozřejmostem patří okamžité uzamčení karty. Čím dříve pak linku kontaktujete, tím lepší pozici
máte při další komunikaci s bankou a tím dříve případné podvodníky odříznete od možnosti finančně vás
poškodit.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Další užitečné informace přináší web www.vladislavutikal.cz/

§ § § § §

Paragrafy pro každého

použito s laskavým svolením autora

§ § § § §

INFORMACE Z MS KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA
_________________________________________________________________________________________________________

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

6. zasedání zastupitelstva kraje – Krajský úřad Ostrava
Ve čtvrtek 14. prosince 2017 se uskuteční 6. zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje,
které má na programu 110. bodů k projednání.
Z nejdůležitějších bodů programu vybírám:
• Rozhodne poskytnout Statutárnímu městu Ostrava – Městskému obvodu Poruba, účelovou investiční dotaci ve výši 250 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu nákladů spojených s revitalizací vstupní plochy u Bludného balvanu
• Rozhodne uzavřít Dohodu mezi provincií Šan-si Čínské lidové republiky a Moravskoslezským
krajem České republiky o navázání vztahu partnerských regionů
• Rozhodne uzavřít Memorandum o finanční participaci při pořádání Mezinárodního hudebního
festivalu Leoše Janáčka se statutárním městem Ostrava
• Rozhodne poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok
2018 na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven
• Rozhodne profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace technicko-výcvikové základny
Hranečník“ předkládaný do Integrovaného regionální operačního programu, Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony v letech 2018–2023 ve výši 200.000.000 Kč
• Rozhodne uzavřít „Memorandum o spolupráci v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“ se Zoologickou zahradou Ostrava
• Rozhodne poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního
programu „Příspěvky na ozdravné pobyty“ pro roky 2016-2018
• Rozhodne poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 spolku Aeroklub
Krnov, z.s., na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Zpevnění vzletové a
přistávací dráhy letiště Krnov I. etapa“ ve výši 3.000.000 Kč

Přeji čtenářům krásný adventní čas. Ať je naplněno Vaše srdce
láskou a mírem.
Rok, který je před námi, ať je protkán perlami, které v životě nejvíce
znamenají, a to hlavně láska, štěstí a zdraví.

Bruntál – prosinec 2017

Ing. Jitka Hanusová – zastupitel MS KZ

Důvod, proč starosti zabíjejí víc lidí než práce, spočívá v tom,
že lidé se více starají než pracují.
Robert Frost
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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Končí rok 2017 – Stane se příští lepším?



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Již „tradiční“ nadpis článku patří opět ke konci roku 2017. Nebudu zde rozepisovat,
jakým fiaskem dopadly letošní volby. Ostatně hodnocení jsme provedli v okresním orgánu, na
poradách předsedů i v základních organizacích.
Příští rok musím také přidat přívlastek „volební“.V příštím roce budeme volit naše
zástupce do obecních zastupitelstev. Nemusím snad zdůrazňovat, že jsou to volby zásadní.
Okresní stranický orgán se připravují na okresní konferenci, která se bude konat 17. 02.
2018, následovat bude KK 24. 02. 2018 a X. sjezd strany 21. 04. 2018.
V závěru roku se sluší poděkovat všem, kdo přiložil ruku ke společnému dílu. Nejen tedy komunistům
v základních organizacích, funkcionářům na všech stupních, ale i sympatizantům, kteří se na společné práci
aktivně podíleli. Chci Vám tedy všem, nejen svým jménem, ale i jménem OV KSČM co nejupřímněji a soudružsky
poděkovat.
Přeji Vám všem klidné, pokojné a hlavně mírové prožití Vánočních svátků a do nového roku 2018 Vám a
Vašim blízkým přeji pevné zdraví, štěstí, sil, úspěchů v osobním i profesním životě a hlavně životní optimismus.
Pavel Bačgoň - předseda OV KSČM
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Předvánoční slovo místopředsedy
Zase tu máme konec roku 2017 a opět to byl rok volební. V tomto roce to byly volby do PS ČR.
Jak dopadly, už všichni víme. Kdo a co zavinil nebo neudělal na stránkách naší Štafety řešit nemíním. Co
bychom měly řešit je činnost naší okresní organizace pro příští a další roky. Že naše práce při organizování
společenských a jiných akcí závisí na financích nemusím také připomínat. Proto sestavení rozpočtu OV KSČM
Bruntál pro rok 2018 nebyla opravdu jednoduchá záležitost.
V měsíci listopadu proběhly VČS celkem v 27 ZO, kde zhodnotili svou dvouletou činnost. Jestli je to
dostačující počet a to vzhledem k naší „přestárlé“ členské základně nechám na vás. Já si myslím, že je to dostačující.
Zároveň proběhly v prosinci městské konference v Krnově a Bruntále.
V měsíci únoru se bude konat okresní konference, kde se promítnou závěry z VČS a konferencí. Posléze
v dubnu příštího roku se bude konat X. sjezd strany, který by měl celou výroční kampaň uzavřít.
Co nás čeká v roce 2018? Prioritou pro nás všechny budou volby do obecních a městských zastupitelstev. Již
dnes je nutné usilovně oslovovat budoucí kandidáty, kteří budou prosazovat politiku KSČM.
Takže, práce a úkolů v roce 2018 nás čeká dost a dost. Do nového roku bych nám všem přál, abychom přes
vánoce načerpaly nových sil a mohly se v roce 2018 pustit znovu do práce s lidmi a pro lidi.
Cyril Srubjan - místopředseda

Ekonomické informace
Mílovými kroky se blížíme ke konci roku 2017 a již je nutné přemýšlet o plnění úkolů nastávajícího roku 2018
v oblasti ekonomiky.
V měsíci listopadu jsme zpracovali rozpočet OV KSČM na rok 2018 s tím, že nás čeká nemalé úsilí při
naplňování tohoto rozpočtu. Nebude to vzhledem k výsledku podzimních voleb jednoduchá záležitost.
Jedním z hlavních finančních zdrojů pro činnost OV jsou členské příspěvky, proto vás , hlavně hospodáře ZO
tímto oslovuji, aby jste věnovali velkou pozornost při výběru ČP a hlavně pravidelnému odvodu na OV.
Již v minulé Štafetě jsem se zabývala výběrem a odvodem ČP, proto jen připomenu naše vnitřní Zásady pro
hospodaření ZO – odvod ČP pravidelně každé dva měsíce !
Všechny ZO se snaží plnit tuto směrnici až na ZO 248, kde není odvedena ani koruna !
Veškeré čerpání nákladů včetně ZO je závislé na plnění pokladny OV odvody ČP !
U p o z o r ň u j i , do konce prosince 2017 m u s í být zaúčtovány veškeré výdaje ZO včetně paragonů !!!
Pozdější účtování není možné.
V dubnu 2018 bude sjezd ÚV KSČM, žádám tímto předsedy, aby informovali své členy, že každý je
povinen uhradit sjezdovou známku v hodnotě 30,- Kč.
Zajistěte prosím výběr od všech vašich členů a předejte tyto prostředky s odvodem ČP za první dva měsíce
roku 2018 na OV KSČM.
Všem, kteří pochopili, že pořádek dělá přátele, děkuji za spolupráci v roce 2017, přeji pohodové prožití
vánočních svátků a do roku 2018 hodně zdraví, pracovních a osobních úspěchů.
Alena Šmírová - hospodářka

 CO  KDY  KDE 
Leden 2018
01. ledna 2018

pondělí

 08. ledna 2018

pondělí

Nový rok – státní svátek
15,15

Volba prezidenta ČR

12. – 13. ledna 2018 pátek a sobota
 22. ledna 2018

zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM

pondělí

zasedání MS VV KV KSČM – Ostrava

ÚNOR 2018
 17. února 2018
 17. února 2018

sobota
sobota

09,oo
po OK

Okresní konference KSČM – budova OV KSČM
ustavující zasedání OV KSČM

 24 února 2018

sobota

09,oo

Krajská konference MS KSČM – Ostrava

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
♫ 10. březen 2018

sobota

20,oo

XXVI. reprezentační ples KSČM - Leskovec

♫

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
  21. duben 2018

sobota

09,oo

X. sjezd KSČM – Nymburk  

                        

   ! Změny termínů po redakční uzávěrce vyhrazeny!   
                        

Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme.
Lucius Annaeus Seneca
* * * Vydává OV KSČM v Bruntále - určeno členům KSČM a sympatizujícím spoluobčanům * * *
* Telefon: 734 430 209 nebo 554 717 565; 720 493 013 *
E-mailové adresy : ov.bruntal@kscm.cz ; místopředseda.bruntal@kscm.cz ; ekonom.bruntal@kscm.cz
* * * Webové stránky : http://www.ovkscmbruntal.cz/ ; http://mev-bruntal.wz.cz/ * * *
********************* N E P R O D E J N É *********************

