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  Předčasné volby do PS PČR  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ano, čekají nás předčasné parlamentní volby. Nebudu zde opakovat všechno to, co
jste už za poslední dny slyšeli z rozhlasu, viděli v televizi či četli v novinách. Parlament se
poprvé v historii sám navrhl rozpustit a prezident Miloš Zeman potvrdí rozpuštění
Sněmovny svým podpisem 28. srpna. Předčasné volby se pak podle očekávání budou
konat v pátek 25. a v sobotu 26. října, alespoň takto to avizoval prezident republiky po
schůzce s představiteli politických stran zastoupených ve sněmovně.
KSČM je již na tyto volby připravena. Kandidátky byly na úrovni kraje sestaveny na
krajské konferenci a všechny kandidátní listiny byly schváleny zasedáním ÚV KSČM dne 22 srpna 2013.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Co to znamená u nás v okrese a kraji?
Kandidátní listina Moravskoslezského kraje pro
předčasné volby do PS PČR začíná jménem s.
Miroslav Opálka. Myslím, že není třeba více
představovat, všichni jej známe a mnoho z nás i
osobně. Okresními zástupci na KL pak jsou tito
soudruzi a soudružky: Jitka Hanusová, Bronislav
Koňařík, Pavel Bačgoň, Břetislav Suchomel a
Martin Špalek. Opět si myslím, že není nutno
zdlouhavě kandidáty představovat, všichni je známe a
sledujeme jejich práci, ať v civilních zaměstnáních,
tak v jejich práci v obecních, městských či krajském
zastupitelstvu. Dle ohlasů je jejich práce hodnocena
velmi dobře.
Takže bude jen a jen na nás
kolik jim dáme hlasů. Je opravdu
bytostně nutné, abychom své
kandidáty podpořili a dali jim svůj
hlas. A to nejen náš hlas, ale i hlas
našich rodin, přátel či známých!
Dovolím si odcitovat pár vět
z vystoupení právě Mirka Opálky na
slavnosti
česko-slovenské
vzájemnosti ve Frýdlantu n/O dne
24. srpna 2013, kde byla oficiálně
odstartována
volební
kampaň
KSČM v Moravskoslezském kraji.
„Volali jsme na prvomájových
setkáních k odstranění pravicové
vlády prostřednictvím předčasných
voleb. Máme je tady. Konečně!
Budou 25. a 26. října. A do té doby je třeba
vykonat spoustu důležité práce tak, abychom nejen
přesvědčili další voliče o správnosti našeho volebního
programu, který je určen většině obyvatel této těžce
zkoušené země, ale také je obeznámili s našimi
kandidáty, kteří jsou zárukou prosazování volebního
programu Komunistické strany Čech a Moravy.“
„Ujišťuji tedy všechny, že Komunistická strana
Čech a Moravy, její program, členové, sympatizanti,
funkcionáři, poslanci, senátoři i zastupitelé jsou

zárukou obhajoby základních zájmů většiny
spoluobčanů ve zkoušených regionech v Čechách, na
Moravě i ve Slezsku.“
„Máme své priority! Prosazujeme sociálně
spravedlivější rozdělení podílu jednotlivých skupin
obyvatel na řešení dopadů krize, požadujeme
vypracování a realizaci komplexního celonárodního
programu zaměstnanosti, vytváření vhodných
podmínek pro strategická rozhodnutí a reálnou
stabilizaci veřejných financí z dlouhodobého pohledu.
Požadujeme bezpečnost na ulicích a mír ve světě. To
přece není špatný program!?
Veškerá konání na všech úrovních mají prostě
směřovat k tomu, aby se lidu této
země v každém následujícím období
žilo lépe a lépe. Z tohoto pohledu
měla být životní úroveň občanů
České republiky za uplynulé čtyři a
půl
kapitalistické
pětiletky
podstatně, podstatně dál. Vím, že
zásadní změna nemůže přijít jen
cestou dílčích reforem. S hlubokou
systémovou změnou se nejdříve musí
ztotožnit široká veřejnost. A to
nejméně na kontinentu. Neztrácejme
však naději, neboť vývoj nelze
zastavit.
Naše vlast prodělala nesčetnou
řadu vzestupů i pádů. Uděláme však
všechno pro to, abychom se po
mimořádných volbách mohli postavit za její nový
vzestup. KSČM na to přece má!“
Tolik tedy z projevu lídra kandidátky v MS kraji.
Zbytek už je opravdu jen a jen na nás voličích. Pevně
věřím, že se k nadcházející volební kampani
postavíme všichni „čelem“ a svými hlasy postavíme
pravicovým silám kvalitní a silné zástupce
komunistické strany v parlamentních lavicích.
* Přijďte všichni k volbám a vezměte s sebou
všechny lidi levicového smýšlení! *
Pavel Bačgoň – předseda OV KSČM Bruntál
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MěV KSČM Bruntál má webové stránky na adrese ( http://mev-bruntal.wz.cz/ ).
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Komunisté mohou ve volbách získat
kolem dvaceti procent
Rozhovor se sociologem profesorem Janem Kellerem
TOP 09 změnila svůj postoj od začátku léta čtyřikrát anebo pětkrát. V každém okamžiku kalkuluje,
co pro ni bude nejvýhodnější. Začněme tedy tím, co říkáte současné politické situaci?
Politická situace se nepoměrně výrazně změnila během dvou
letních měsíců. V uplynulých třech letech byla naprosto
zablokovaná. K pádu asociální vlády nestačily opakované pokusy o
vyslovení nedůvěry, nestačily na to ani protesty veřejnosti, ani
desetitisícové demonstrace.
Nečasova vláda, která vypadala, že má stoprocentní imunitu, se
najednou složila především vinou milostného románku Petra Nečase.
Přiznám se, že takový konec vlády konzervativních katolíků jsem
neočekával.
Koalice spílá prezidentu Zemanovi, že jedná protiústavně.
Připadá vám to také tak?
Jak si pravice Ústavu nadiktovala, takovou ji má. Je v ní mnoho
nejasností, chybějí termíny, do kdy je třeba co učinit. Dokud byli
prezidenti pravicoví, nikomu to nevadilo. Začalo to vadit až v
okamžiku, kdy přišel prezident levicový. Podle ústavních právníků
Jičínského a Rychetského se Miloš Zeman ničeho protiústavního
nedopustil. Viní ho z toho pánové typu Kalouska či Schwarzenberga,
kteří jsou vším možným, jen ne odborníky na Ústavu.
Miroslav Kalousek dokonce obviňuje Zemana z
nedemokratismu. Postřehl jste něco, co udělal, že by bylo méně
demokratické?
Miloš Zeman jasně deklaroval, že nebude bránit vyšetřování lumpáren, tunelování, korupce a podvodů.
Plně chápu, že takový postoj není v souladu s Kalouskovým pojetím demokracie pro vyvolené. Demokracie
mimo jiné znamená respektování vůle, která se projevila ve volbách. Miroslav Kalousek, Karel Schwarzenberg
a někteří další dodnes nestrávili, že Zeman porazil v prezidentské volbě kandidáta TOP 09. Tím ovšem sami
sebe usvědčují z toho, že pravidla demokracie příliš zažitá nemají.
Je Rusnokova vláda skutečně vládou zemanovců?
Domnívám se, že v Rusnokově vládě je skutečně dost zemanovců. Ale nechápu, jak by tomu mohlo být
jinak. Skutečně nestranných odborníků u nás rozhodně mnoho není. Mluvilo se v této souvislosti o bývalém
ministrovi školství Petru Fialovi. Je to člověk, který má k Mladým konzervativcům a k ODS mnohem blíže než
naprostá většina Zemanových ministrů ke straně SPOZ.
Co asi tak mohl Jiří Rusnok při sestavování vlády dělat? Měl si do ní vzít exponenty pravicových stran? To
by přece byla fraška. Ze sociálních demokratů také vládu nemohl sestavit, protože jim za to vedení jejich strany
hrozilo vyloučením. Kdyby pozval do vlády stínové ministry za KSČM, Petr Nečas s Miroslavem Kalouskem
by jistě už „zcela demokraticky“ požádali o zásah NATO. Když vyloučíme jednu po druhé všechny tyto
nereálné možnosti, stěží mohla vláda vypadat jinak, než vypadá.
Zákon o rozpuštění Poslanecké sněmovny má být zítra urychleně schválen. ODS se tváří, že je proti.
Myslíte, že má ještě nějaké slovo ve sněmovně, aby jednání negativně ovlivnila?
Samozřejmě, že takový vliv má. Stačí pár politických dealů ve stylu Fuksy, Šnajdra a Tluchoře a řada
poslanců zjistí, že rozpuštění sněmovny by bylo útokem na demokracii. ODS je mistr v zacházení s pozitivní a
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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negativní motivací. V tomto případě si na vyhrůžkách a slibech potřebnému počtu poslanců dá jistě záležet. A
topka bude ta poslední, kdo by ji za to obviňoval z nedemokratismu.
Proč Kalousek a TOP 09 tak rychle změnili svůj názor – dokonce vícekrát – a souhlasili s
předčasnými volbami?
Pokud počítám správně, pak tito lidé změnili svůj postoj od začátku léta čtyřikrát anebo pětkrát. V každém
okamžiku kalkulují, co pro ně bude nejvýhodnější. Vzápětí takový krok prohlásí za zájem země. Když se v
kuloárech dozvědí, že je možný i jiný tah, který jim prospěje více, zájem země se pro ně okamžitě změní.
Myslím, že toho budeme během jejich babího léta svědky ještě vícekrát.
Jak tyto volby vlastně podle vás dopadnou?
Hodně bude záležet na tom, jestli se pravicovým politikům a komentátorům, kteří s nimi jedou na jedné
vlně, podaří nahlodat a rozložit ČSSD. Volby budou prezentovány jako boj proti carovi Zemanovi a Karel
Schwarzenberg se svými mediálními rádci se bude snažit „zmodernizovat“ ČSSD do takové podoby, aby
přitom ztratila co nejvíce voličů. Legrační je, jak si tito lidé odporují. Zároveň obviňují Miloše Zemana z toho,
že chce ovládnout ČSSD, aby s pomocí silné strany mohl prosadit svoji vůli, zároveň ho obviňují, že chce
ČSSD rozbít a že by mu vyhovoval parlament složený z velkého počtu malých a drolících se stran. Rozpor v
těchto tvrzeních Karel Schwarzenberg úplně zaspal.
A jaký vliv může mít kauza Nagyová a třech exposlanců, do níž je zapleten i Miroslav Kalousek, na
volební výsledky?
Naše parlamentní demokracie je zvláštní v tom, že lidé se budou rozhodovat podle toho, která strana má
kolik svých poslanců a exposlanců ve vězení a před soudem. Není vyloučeno, že ke kauzám Davida Ratha z
jedné strany a Nagyové s exposlanci z druhé strany přibudou ještě kauzy další a neméně šťavnaté. Voliči to pak
budou mít s výběrem těch méně trestaných opravdu nesnadné.
O koho se, pokud ČSSD volby vyhraje, bude – podle vás - chtít opírat?
Myslím, že na tuto otázku by vám dnes neodpovědělo ani vedení ČSSD. Nějaká forma koaliční či opoziční
smlouvy s ODS a TOP 09 je dnes vyloučena. Věci veřejné a LIDEM přestanou v den voleb existovat. Okamura
a Babiš nemají pět procent v kapse a jejich programy jsou těžko slučitelné s programem ČSSD. Lidovci se
profilují ostře pravicově a kdoví, jestli jim to pomůže. Zelení vinou Martina Bursíka a jeho blízkých nebudou
ještě dlouho volitelní. Osobně si myslím, že nejpravděpodobnější je menšinová vláda ČSSD s tichou podporou
komunistů. Samozřejmě, že to záleží na zisku hlasů obou stran. Komunisté
mohou získat kolem dvaceti procent. ČSSD se může vyšvihnout na 35 procent,
ale může spadnout i pod dvacet procent. To v případě, že se pravici podaří ji
„zmodernizovat“.
Bude ochotna změnit nebo alespoň omezit platnost některých zákonů,
které koalice přijala?
Také to záleží na síle hlasů, které ve volbách získá. Pravice udělá maximum
pro to, aby těch hlasů bylo co nejméně a její zákony, které vyhovují zájmům
silných mocenských skupin, nebyly ohroženy. Řada těchto zákonů je ovšem tak
nesmyslných (například penzijní anebo sociální reforma), že vyhnijí samy o sobě
bez toho, že by je někdo rušil. Prostě to jsou neživotaschopné paskvily.
A co z toho vyplývá pro KSČM?
KSČM by měla pozorně sledovat tlaky, které se zvnějšku snaží rozložit
sociální demokracii. Oslabení sociální demokracie není v zájmu KSČM. Pravice je dnes rozložena. Kdy jindy
by měl na levici proběhnout dialog o možných formách spolupráce. Pokud po rozvalu pravice došlo i na boj
mezi více či méně levicovými subjekty, může z toho vytěžit nejspíše tak ultrapravice.
HaNo, Jaroslav KOJZAR
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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POVODNĚ 2013
Mnoha občanů naší republiky, zejména v Čechách, se citelně dotkly povodně začátkem letošního
léta. Způsobily značné škody nejen na majetku, ale také v mnoha případech poznamenaly naše občany i
na zdraví a jejich psychice.
Okresní výbor KSČM v Bruntále, tak jako ostatní OV v republice, inicioval finanční sbírku ve svých
základních organizacích. Tuto sbírku začala již v pondělí 8. července ZO č. 306 Horním Městě a druhý den
místopředseda OV KSČM s. Domin začal obvolávat ostatní předsedy základních organizací.
Na tuto výzvu dále reagovaly tyto základní organizace:
Z Bruntálu to byla ZO č.104, 109, 111 a 114, dále to byla ZO z Dvorců,
Břidličné, Rýmařova, Rudné pod Pradědem, Horních Životic, Svobodných
Heřmanic, Leskovce, Starých Heřminov, Horního Benešova, Janova,
Křišťanovic, Zátora, Vrbna pod Pradědem a Staré Vsi.
Celkem tak byla vybrána částka 18 450 Kč.
K naší výzvě se také připojil Levicový klub žen z Vrbna pod
Pradědem, jehož členky přispěly částkou 2 550 Kč , takže částka, vybraná na
povodně v rámci okresu, činila celkem 21 000 Kč.
Na základeě rozhodnutí okresního výboru byla výše uvedená částka rozdělena takto:
- 12 000 Kč bylo zasláno do okresu Trutnov, do obce Arnultovice třem vybraným rodinám, které nám
doporučil OV KSČM v Trutnově,
- 9 000 Kč bylo předáno Jezdeckému klubu v Krnově – Kostelci, jehož zařízení a další zásoby byly
poničený taktéž živelnou pohromou – tornádem. Jedná se o neziskovou organizaci, která se ve své činnosti
věnuje i dětem.
Pomoci tomuto Jezdeckému klubu se rozhodl i MěV KSČM v Krnově a se svými základními organizacemi
vybral a předal částku - 5 000 Kč.
Všem základním organizacím, jejich členům i našim příznivcům, kteří jakoukoliv částkou přispěli,
děkujeme a oceňujeme jejich snahu pomoci postiženým občanům.
Domin M., Spálovská L.

 PŘIŠLO NÁM EMAILEM 
7. srpna 2013 7:51
Vážení přátelé,
tak jak jsme se domluvili, odevzdal jsem včera s předsedou ZO KSČM v Arnultovicích, soudruhem
Zdeňkem Pichlem Vámi zaslaných 12.000 Kč třem rodinám v Arnultovicích.
Mám vyřídit ode všech soudružské poděkování za finanční pomoc po povodních, které není nikdy dost.
Rodiny opravují domy, stále je ještě vidět kam až sahala voda. Peníze od pojišťovny sice již dostali, ale to
nikdy nezaplatí veškeré škody a to nemluvíme o práci.
Děkuji Vám i jménem OV KSČM v Trutnově za tuto finanční pomoc. My jsme jako okresní organizace
vybrali a odevzdali obecnímu úřadu 53.910 Kč což je 100 Kč na člena.
Slíbené potvrzení Vám oskenuji a pošlu.
Přeji hezký zbytek prázdnin a nabrání nových sil do předvolebního klání které nás čeká.
Ještě jednou děkuji a jsem s pozdravem Čest práci!
Jaroslav Ondráček – předseda OV KSČM Trutnov

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mít peníze v pravém okamžiku, pouze to jsou peníze.

Detlev von Liliencron
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SETKÁNÍ U KONÍ V KOSTELCI

Zástupci okresní a městské organizace KSČM (ss. Domin, Spálovská, Vartecký a Hadaš) předali část
výtěžeku celookresní sbírky a to v celkové částce 14 000 Kč, která jistě pomůže TJ EQUICKLUB Krnov - Kostelec
v jejich práci a činnosti po ničivém tornádu.

Extrémní vedra nás budou sužovat častěji. Na
zastavení už je pozdě
Klimatické změny budou během následujících 30 let vyvolávat tvrdší a častější vlny veder bez ohledu na to,
jaké množství oxidu uhličitého budou obyvatelé Země produkovat. Nicméně to, jaké nyní stanoví lidé cíle pro
snížení emisí skleníkových plynů, může rozhodnout, zda se později vzorce počasí stabilizují nebo zhorší. Uvedla to
nová studie, kterou dnes zveřejnil časopis Environmental Research Letters.
Vysoké teploty a vlny veder v posledním desetiletí jsou všeobecně připisovány klimatickým změnám, k nimž
došlo během posledních 50 let, dodala studie. A tyto jevy podle ní budou horší a častější, jak se země bude nadále
oteplovat během 21. století.
Studie na základě modelových projekcí klimatu předpovídá, že vlny extrémního horka, jaké například zasáhly
Spojené státy v roce 2012 a Austrálii v roce 2009, budou do roku 2020 postihovat zhruba deset procent celkové
rozlohy pevnin, což je dvojnásobek nynějšího stavu. Do roku 2040 se pak tato rozloha může zčtyřnásobit.
„Během první poloviny 21. století se tyto projekce budou odehrávat bez ohledu na to, jaké množství CO2
budeme vypouštět do ovzduší,“ uvedla studie. Co bude po roce 2040, to mohou ovlivnit rozhodnutí, která lidstvo
přijme nyní. „V případě scénáře nízkého množství emisí se do roku 2040 počet extrémů stabilizuje, zatímco v
případě scénáře vysokých emisí se teplotní extrémy budou dál rozšiřovat,“ dodala studie.
Členské země OSN jednají o nové smlouvě o uhlíkových emisích, která musí být podepsána do roku 2015 a v
platnost vstoupit do roku 2020. Vyjednávání ale pokračuje pomalu a každoroční nárůst emisí už některé vědce vedl
k předpovědím, že do konce tohoto století může globální teplota stoupnout o tři až čtyři stupně Celsia.
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Letní dětský tábor Železná - Vrbno pod Pradědem

Letní tábor pro děti se uskutečnil na táborové základně Střediska volného času Bruntál,
která se nachází v Železné u Vrbna pod Pradědem. Tábor probíhal od neděle 14. 7. do soboty
27. 7. 2013 a zúčastnilo se ho celkem 48 dětí. Děti se sjely doslova z celé republiky, nejvíce
jich však bylo z Moravskoslezského kraje.
O táborníky se, pod vedením hlavní vedoucí Romany Klučiarové, staralo 5 oddílových
vedoucích, kterým opravdu vydatně pomáhali 4 instruktoři. O plné žaludky účastníků se starala
osvědčená kuchařka Ivana Zirpsová. O zdraví pečovala zdravotnice Katka Baráthová a o velmi
důležitou část, to je o finance se, již tradičně svědomitě starala Katka Konečná.
Po celou dobu tábora táborníkům přálo krásné počasí (někdy až moc) a nálada byla stále
výborná. Hrála se celotáborová hra, kde děti plnily úkoly podle předlohy hry JUMANJI.
Mimo soutěží v celotáborové hře, děti hrály míčové hry, koupaly se v řece u splavu a také
se bavily u táboráku.
Při pěším výletě navštívily Karlovu Studánku, Ovčárnu, Barborku a prošly si stezku po Bílé
Opavě. Autobusem táborníci navštívili Ostravu, kde si prohlédli Hornické muzeum – Landek
Park a také interaktivní expozici U 6 v areálu Dolních Vítkovic. Výlet se všem moc líbil.
V pátek před odjezdem bylo vyhlášení vítězů celotáborové hry, vítězům byly předány ceny
a první tři vítězné oddíly dokonce dostaly dorty.
Mimořádným zážitkem byla pro děti závěrečná diskotéka, která se konala ve velmi veselém
duchu. Děti odjížděly v sobotu bohatší o krásné zážitky, nové kamarády a také různé drobné
dárky od sponzorů.
Po celou dobu tábora se naštěstí nikomu nic vážnějšího nestalo a tábor proběhl v klidu,
pohodě a ke spokojenosti všech.
Poděkování patří i všem, kteří se o bezproblémový průběh tábora zasloužili a také sponzorům.
(AB)

☺

☺

☺

☺

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Děti - živé květiny země.

Maxim Gorkij
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Každý si dělá co chce
Kam jsme došli s naší demokracií? Národ je rozdělen od prezidentských voleb na dva tábory. Jeden
prezidentský – zemanovský, tito jsou označováni za autoritáře, nedemokraty. Tábor knížetepána je
demokratický - TOP09, ODS A KAŽDÝ KDO S NIMI SOUHLASÍ.
V roce 1989 jsem vedl pionýrský oddíl a po převratu se mi děti posmívaly, že jsem komunista. A nejen mě.
Útoky na nás byly ve sdělovacích prostředcích běžné a byly i útoky fyzické - dodnes nevyšetřené. Knížepán,
donedávna ministr zahraničí ČR klidně napadal a špinil zvoleného prezidenta republiky. Nic se neděje.
Ve školách třeba v Praze rozhodují žáci o tom, jestli obraz představitele státu, ve kterém žijí, bude viset v
jejich třídě nebo někde na chodbě, v tělocvičně či jinde. Nyní majitel penzionu rozhodl, že on prezidenta nevolil
tak ho neubytuje. Všude ve světě si každý soukromník považuje za čest ubytovat prezidenta republiky a je to
pro něj reklama na roky dopředu.
Kam jsme došli ptám se, budeme vypisovat při ubytování, vstupu do nějaké instituce jakého politického
názoru, víry či sex. orientace jsme? Jednou jsou to komunisté, poté Romové, teď ti kteří myslí vlevo a příště?
Budeme nosit označení? V Německu ve třicátých letech to také začínalo maličkostmi. Obyčejně velké události
začínají maličkostmi, které se bagatelizují. Ať už je to ve výchově nebo v politice.
Jsem znechucen čeho jsme se v tzv. demokracii dočkali. Svůj názor jsem vyjádřil na webu HaNovin i na
Facebooku. Nelze donekonečna mlčet. Je třeba se postavit tomu, že si kdekdo může dělat, co chce. Je třeba se
také poučit a vidět, protože historie se opakuje a kdo se nechce poučit obyčejně na to doplatí.
J. Hadaš

Uberou Zemanovci hlasy komunistům
Malé zamyšlení nad články v HaNo /5. 8. 2013/

Článek „Uberou zemanovci hlasy komunistům?“ Ano mohou. Nerozhodnutým, těm, kteří volí levici a
lavírují mezi KSČM A ČSSD. Co dělat pro to aby tito voliči zůstali „u nás“. Jestliže poslanec ČSSD v televizní
debatě řekne, že oni navrhli ten nebo onen zákon, tak je třeba říci ano KSČM to navrhla také, ale kdy a kdo
návrh zamítl nebo pro něj (ne)hlasoval.
Musíme být pro voliče čitelnější rozhodnější. Nemůžeme spoléhat na to, že pravice dělá špatnou politiku a
tím získáme hlasy.
Rusnokova vláda: myslím si, že to je stejný případ jako prezidentská
volba - volení menšího zla. ČSSD a její rozhádanost, nejednotnost levice v
případě získání vlády. Na toto už doplatilo hodně stran, ať už v západní Evropě
- Itálie , Francie nebo bývalý východní blok, př. Bulharsko a Rumunsko.
K článku „Jedovatá neomalenost zleva“. Podobné útoky jsem již viděl, jak na diskusní stránce webu
HaNo, tak i na Facebooku. Pisatelé se obvykle skrývají bud za značku nebo vymyšleným jménem. Když mám
něco konkrétního proti někomu, tak se podepíšu. Jinak je to je jedna paní povídala a špiní to dobré jméno
člověka i strany. To je taky námětem článku Anny Štofanové „Hodnotový systém a dnešek“. Jen několik vět z
článku, který stojí za přečtení a zamyšlení. „Hodnoty nevznikají samy od sebe. Hodnota je dána lidskou
potřebou. Ve skutečnosti ke kvalitním duchovním hodnotám mají přístup pouze příslušníci privilegovaných
skupin Potřeby jsou omezovány ekonomickou situací rodin. Slova jako Čest práci jsou hanobena, čestný člověk,
který pracuje a nekrade je považován za hlupáka. Současná propaganda využívá prostředků masové informace,
reklamy aby stále podněcovala individualistické nálady atd“.
Zamyšlení vyvolává i rozhovor s generálem v.v. Miroslavem Vackem. Zvláště mne zaujala poslední otázka
„Jakou naději má podle vás ve volbách levice, zvláště KSČM a co by pro nejlepší výsledek měla udělat?“
Slova o mladých já nemám například rád, když někdo říká, já jsem ve funkci dvacet let. Prostě jednou ty
mladé do těch funkcí musíme dát, když zklamou, tak je můžeme odvolat, ale oni nebudou čekat, až jim bude 60
nebo 70 let anebo slova o tom, že někteří poslanci se jen vezou. Je toho dost na čtení a zamyšlení.
J. Hadaš
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Demokracie drží krok s výrobou hotových jídel: není už třeba podplácet voliče, lze koupit
hotové poslance.
Gabriel Laub
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Češi začnou vymírat, v roce 2101 bude mít
ČR jen 7,5 miliónu obyvatel
V České republice začne v nejbližších letech klesat počet obyvatel; v roce 2101 by jich mělo být o tři
milióny méně, než je dnešních 10,5 miliónu. Podle projekce demografického vývoje, kterou připravil Český
statistický úřad (ČSÚ), by se na přelomu století měl průměrný věk obyvatel pohybovat kolem 50 let a třetina
obyvatel by měla být starší 65 let. Podle ČSÚ tak bude druhá polovina století v ČR patřit seniorům.
Česku v posledních letech obyvatel přibývalo, a to díky migraci. Ani příliv cizinců nezvládne do budoucna
vymírání dorovnat, představila v úterý výsledky projekce Michaela Němečková z ČSÚ.
Statistici vypracovali celkem tři varianty možného vývoje. „Ve své nejoptimističtější (vysoké) variantě
počítá projekce do konce 21. století s úbytkem počtu obyvatel České
republiky na 9,1 miliónu osob, v nejčernější (nízké) variantě až na 6,1
miliónu osob,” uvedl ČSÚ, podle něhož je však nejpravděpodobnější
zmiňovaná střední varianta počítající s úbytkem tří miliónů lidí.
Pouze vysoká a stabilní plodnost by mohla zmírnit budoucí
úbytek obyvatel ČR
Terezie Štyglerová, vedoucí oddělení demografické statistiky
ČSÚPočet zemřelých bude převažovat nad počtem narozených dětí.
Těch budou ženy na svět přivádět méně. Zvedne se také průměrný věk
matek. Potomky by měly mít v průměru skoro ve 31 letech.
Prodloužit by se měl život, a to v průměru skoro o deset let. Nyní se ženy dožívají skoro 81 let a muži 75
let. Na přelomu století by průměrná Češka mohla žít do 91,1 roku, průměrný Čech pak do 86,6 roku.
Průměrný věk vzroste na 50 let
Zatímco nyní tvoří lidé nad 65 let asi 17 procent populace, v roce 2060 jich bude třetina (34 procent). „V
absolutním vyjádření se bude jednat o 3,2 miliónu seniorů. Tento vývoj je z demografického hlediska naprosto
přirozený a nijak se neliší od vývoje v zemích západní nebo severní Evropy,“ uvedl jeden z autorů projekce
Miroslav Šimek.
Děti do 15 let budou koncem 60. let tvořit pouze 12 procent populace.
Ubude rovněž lidí v produktivním věku. Průměrný věk dosáhne padesátky, nyní je to něco málo přes 40
let.
Počet důchodců stoupne a opět klesne
ČSÚ rovněž konstatoval, že vyšší počet seniorů nebude znamenat výrazný nárůst počtu starobních
důchodců. „V současné době tvoří osoby s nárokem na starobní důchod zhruba pětinu všech obyvatel,” uvedli
statistici, podle nichž dosáhne podíl důchodců vrchol počátkem 50. let 21. století, kdy budou tvořit až 28
procent populace. „Poté se však bude opět snižovat a koncem století se téměř vrátí na současnou hodnotu,”
očekává projekce.
Statistici naposled projekci vytvořili před čtyřmi lety. Jejich výsledky tehdy byly optimističtější. Počítali s
tím, že krize chování lidí ovlivní jen krátkodobě. Vývoj podle Němečkové ale nebyl tak pozitivní.
„Pouze vysoká a stabilní plodnost by mohla zmírnit budoucí úbytek obyvatel ČR a celkové stárnutí
populace. Ani masivnější migrace totiž není schopna tyto trendy sama zvrátit,“ nabídla možné řešení Terezie
Štyglerová, která vede oddělení demografické statistiky ČSÚ.
Zdroj - internet
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nechť každý usiluje v tom prostředí, v němž žije, aby projevil svému bližnímu opravdový
humanismus, na němž záleží budoucnost lidstva.
Albert Schweitzer
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Lidi už nemají co ztratit
Profesor Keller o sociálním výbuchu, který nás prý čeká:
Na Ostravsku hrozí sociální výbuch. Bude to jako lavina. Lidé už tu nemají co ztratit a ti politici,
kteří jen dvacet let přihlíželi, situaci nevyřeší. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz to řekl renomovaný
sociolog profesor Jan Keller v reakci na chystané propouštění v OKD.
Váš život je spjatý s Ostravskem. V souvislosti s plánovanými úsporami v OKD přijdou o práci
stovky, možná tisíce lidí a odboráři se tak obávají růstu nespokojenosti občanů i možných sociálních
výbuchů v tomto regionu, který je už tak dost sužován nezaměstnaností. Do jaké míry zde hrozí socioekonomický rozklad?
Bude to postupovat jako lavina. Jestliže přijdou o práci stovky havířů, poklesne dále kupní síla, což se
dotkne živnostníků a drobných podnikatelů. Budou se zavírat obchody a budou krachovat restaurace. Dotkne se
to i neprůmyslových částí regionu. Je pěkné, když politici říkají, že místo hornictví se bude rozvíjet na severu
Moravy turistika v Beskydech a Jeseníkách. Jenomže většinu turistů tady tvoří místní lidé, takže budou
krachovat i ubytovací a stravovací kapacity na horách. Už je to přes dvacet let, kdy Ivan Sviták (filozof – pozn.
red.) říkával: „Nemůžeme se tvářit, že vyřešíme problémy Ostravska tím, že havíři přejdou do služeb a budou si
navzájem prodávat limonádu.“
Bohužel se toho neudělalo příliš ani pro rozvoj služeb. Nastavěly se supermarkety, které vzaly práci síti
drobných obchodů, ve kterých bylo zaměstnáno více lidí než v obřích samoobsluhách. Jednu dobu se mluvilo o
tom, že z Ostravy se stane univerzitní badatelské centrum. Postavil se sice jeden obří počítač, to ale nic neřeší.
V posledních letech výrazně sílí odliv mladých a vzdělaných lidí z regionu.
Dá se Ostravsko přirovnat k jiným lokalitám v ČR z hlediska životní úrovně obyvatel? A hrozí
některým jiným místům v této republice podobné problémy?
V roce 1989 byla životní úroveň měřená kupní silou na Ostravsku o pár procent vyšší než v Praze.
Dosahovala 107% republikového průměru. Do dneška Ostravsko kleslo na obyčejný průměr, zatímco Praha
vylétla na nějakých 160% celorepublikového průměru. I když víme, že v Praze jsou úřednice, které dřou jako
koně, havíř třeba nedosahuje takového výkonu jako ony, ale věřte mi, že v práci nelenoší. Když se potom dozví,
že jmenovaná úřednice dostává na mimořádných odměnách více než je jeho roční plat, člověk se nemůže divit,
že se pořádně naštve. Severní Čechy jsou na tom podobně, ale Ostravsko je počtem obyvatel i výrobním
potenciálem mnohem větší. Proto i případný výbuch, který tady hrozí, by byl nesrovnatelný s tím, co zatím
známe.
Šéf hornického odborového svazu Jan Sábel sleduje dění v OKD se značnými obavami a tvrdí, že
vlastníky dolů nikdy nezajímala situace v regionu, ale jen jejich byznys. Vnímáte to podobně?
Příchod pana Bakaly byl pro kraj naprostým neštěstím. Ten člověk využívá Ostravsko k těžbě peněz, které
pak tady u nás výrazně chybějí. Lidé si to velice dobře uvědomují, na řadě dolů se už scházejí výbory, které se
radí o formách protestů. Můžete si být jist, že nepůjde o žádné žertovné happeningy. Spousta lidí tady už nemá
co ztratit. Zatímco peníze si odnášejí zlatokopové do Švýcarska, tady zbývá jenom smog a prostředí znečištěné
rakovinotvornými látkami. Docela by mne zajímalo, jak to naši velkopodnikatelé dělají. I když výrobu omezují,
smradu, čoudu a marastu je tu pořád stejně. Přihlouplá TOPKA by řekla: „Více, než si myslíte“.
A co říkáte na privatizaci OKD, včetně bytů? Tuto záležitost dnes posuzuje Evropská komise...
Hodně se toho napovídalo o bytech, které Bakala dostal velice lacino a ze kterých udělal také specifickou
formu těžby. Když to rozebíráte v obecné rovině, vůbec si neuvědomíte, o co vlastně jde. Mluvil jsem se
stěhováky, kteří musejí vystěhovávat z Bakalových bytů chudší lidi, často starobní důchodce. V lepším případě
končí v hromadných ubytovnách. I když jsou stěhováci tvrdí chlapi, přiznali, že občas mívají na krajíčku.
Takové scény bych nechal zhlédnout naše milé politiky povinně, aby si konečně uvědomili, co všechno svojí
absolutní neschopností kryjí.
Jaká opatření musí v tomto směru přijmout politici?
Obávám se, že tito politici dokázali jediné, a sice to, že se nedokážou dohodnout ani na způsobu vládnutí.
Měly by být co nejdříve volby a místo nich by měl nastoupit někdo schopnější. Člověk by musel být naprostý
trouba, aby si mohl namlouvat, že problémy vyřeší ti sami lidé, kteří dvacet let přihlíželi jejich prohlubování.
Nevím jak v Praze, ale na Ostravsku je takových troubů zatraceně málo.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kdo nemá peníze, obživu a spokojenou mysl, je ošizen o tři znamenité přátele.
William Shakespeare
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Lidé se přestali velkých povodní bát
Rozhovor Haló novin s poslankyní Kateřinou Konečnou, stínovou ministryní pro životní prostředí (KSČM)
Česká republika sčítá škody za nedávné ničivé povodně. Mnohé lidi postihla velká voda v posledních letech nejen
podruhé, ale i potřetí. Co se to vlastně děje? Kde hledat hlavního viníka?
Hlavním viníkem je skutečnost, že se výskyt velkých povodní neopakuje pravidelně. Prakticky celé 20. století bylo jedním ze
dvou století za posledních tisíc let, kdy se v České republice nevyskytla jediná větší povodeň. Proto byl rok 1997 pro celou společnost
mimořádným šokem. Pět generací je dostatečně dlouhá doba na to, abychom jako společnost zapomněli, co
znamená skutečně velká povodeň.
Druhým významným důvodem je zdánlivě jednoduché pravidlo: Čím bohatší společnost, tím větší
můžeme očekávat škody, způsobené nejenom povodní, ale jakoukoliv živelnou katastrofou. Spojením těchto
dvou důvodů, dostáváme odpověď na vaši otázku. Lidé přestali s velkými povodněmi počítat. Přestali se jich
bát. Bohužel ani zkušenosti z let 1997, 2002, 2006 a 2009 nejsou pro mnohé naše spoluobčany dostatečným
argumentem, aby při výběru místa pro své bydlení pečlivě zvažovali historické zkušenosti s výskytem velkých
povodní.
Říká se padesátiletá, stoletá voda… Ale velké povodně jsou nyní i třikrát čtyřikrát za 20 let…
Musíme si na to zvyknout?
Pojmy jako padesátiletá nebo stoletá voda hovoří pouze o průměrné statistické četnosti výskytu těchto povodní. Historické
záznamy nám zcela jasně ukazují, že naše společnost musí být připravena na velmi nerovnoměrné rozložení těchto významných
povodňových událostí. Za posledních tisíc let jsme v povodí Vltavy a Labe zaznamenali dvě století, kdy se nevyskytla ani jedna
povodňová událost přesahující velikost tzv. padesátileté vody. V jiných stoletích se naopak tyto povodně vyskytly více než dvakrát.
Z toho je zřejmé, že periody povodňových cyklů významně přesahují nejenom paměť člověka jako jedince, ale mohou přesahovat i
tzv. generační paměť. Chceme-li, se tedy chovat zodpovědně, musíme respektovat skutečnost, že se velké povodně na území ČR
vyskytovaly, vyskytují a vyskytovat budou.
Tentokrát velké deště meteorologové avizovali. Proč se na ně přehrady a nádrže dopředu nepřipravily? Mohly odpustit
většinu vody, aby „bylo co naplňovat“ při dlouho trvajících deštích?
Vodohospodářská díla a především pak v poslední době velmi často mediálně diskutované vodní nádrže mohou při vzniku velké
povodňové události pomáhat ovlivňovat její průběh. Nikdy se však nesmíme spoléhat na to, že bychom mohli zabránit povodňovým
škodám pouze díky existenci vodních nádrží. Uvědomíme-li si, jaké objemy vody protékají při těchto extrémních povodňových
stavech krajinou, pochopíme, že vodní nádrže mohou být pouze doplňkovým nástrojem. Účelem vodních nádrží je prakticky ve všech
případech nejen protipovodňová ochrana. Stále častěji je budeme potřebovat jako důležité zásobárny vody. A protože se jedná o
technická díla, jejich provoz vyžaduje dodržování předem schváleného manipulačního řádu. Každá povodňová zkušenost je důvodem
pro přehodnocení platných manipulačních plánů na vodních nádržích. Takové přehodnocení musí dělat odborníci, nikoliv média,
politici nebo laická veřejnost. Toto platí také pro vyhodnocování průběhu povodně v červnu letošního roku.
Jak hodnotíte práci vlády, vedení krajů, obcí, ale také integrovaný záchranný systém? Obstály při letošních záplavách?
Podle mě se ukazuje, že zkušenosti z předcházejících povodní umí jednotlivé krizové štáby dobře využít, vyskytne-li se nová
povodňová situace. Z tohoto pohledu hodnotím pozitivně nejenom práci ústřední povodňové komise a krajských povodňových
komisí, ale i činnost integrovaného záchranného systému. V souvislosti s tím, je potřeba zdůraznit, že současné financování IZS je
nedostatečné. A bude chybou, pokud kterákoliv další vláda nebude vnímat financování složek IZS jako svoji významnou prioritu.
Od nejničivější povodně, která zasáhla v roce 2002 mnohdy stejná území (jižní Čechy, střední Čechy, sever Čech, ale i
Prahu), uplynulo přes 10 let. Přesto mnohá místa nebyla na velkou vodu připravena. Kdo za to může a co s tím dělat?
Žádné území nelze ochránit před povodněmi stoprocentně. A to jak z ekonomických, tak z technických aspektů. Proto si naše
společnost musí konečně připustit, že v krajině existují a budou existovat lokality, které jednou za čas velká povodeň postihne. Přitom
nebudeme pravděpodobně nikdy umět přesně předpovědět, kdy to bude. Zbývá nám tedy jediné. Nestavět v takto ohrožených
lokalitách rodinné domy a další objekty. A v místech, kde je možné vybudovat účelnou protipovodňovou ochranu, musí mít stát
možnost prosadit zájem společnosti i proti vůli nerozumných jednotlivců. Nemůžeme přece deset nebo i více let prosit jednoho
vlastníka pozemků o souhlas s výstavbou protipovodňových hrází a ohrožovat tak životy a majetek desítek nebo i stovek našich
spoluobčanů.
Může vůbec někdo vysvětlit lidem, kterým povodně opakovaně zničily obydlí, že se udělalo vše, co se udělat mohlo a
mělo, aby se to nestalo?
Znovu opakuji: Nikdy nemůžeme zajistit stoprocentní ochranu před povodněmi. Věřím, že správci povodí navrhují a prosazují
skutečně všechna účelná protipovodňová opatření. Rychlost jejich realizace je závislá na ekonomických možnostech ČR. Významně
v tom mohou pomoci i evropské dotační fondy. Čím lépe budeme umět využívat těchto zdrojů, tím více můžeme vybudovat
protipovodňových opatření. Je povinností státu komunikovat s občany a trpělivě jim vysvětlovat, jaké reálné možnosti budování a
financování protipovodňových opatření existují. Nezastupitelnou roli v tom hrají také obce a města.
Co je třeba udělat - jak minimalizovat škody, které budou v budoucnu přinášet povodně? Má KSČM nějaký krizový
plán, program apod.?
V první řadě je třeba komunikovat s občany. Je nutné, aby si celá společnost uvědomila, že povodně jsou a budou součástí
České krajiny. Samo uvědomění si této skutečnosti bude znamenat snížení škod, které mohou způsobit příští povodně. Ruku v ruce s
tím musí pochopitelně pokračovat příprava a realizace všech skutečně účelných opatření na vodních tocích i ve volné krajině. Právě
volná krajina a způsob nakládání s ní je klíčovým nástrojem pro zajištění lepší protipovodňové ochrany v ČR.
KSČM má naprosto jasnou představu, které priority v oblasti protipovodňové ochrany je důležité prosazovat. A dlouhodobě se o
jejich prosazování také snaží v rámci svých možností na úrovni Parlamentu ČR nebo krajských zastupitelstev.
M. Kudrnovská





Pře
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☺

Smích je koření života

☺

//aby ten konec prázdnin nebyl tak smutný…//
*
Do firmy nastoupí nový šéf. Je o něm známo,
že je to tvrďák. Poprvé prochází kancelářemi a vidí
muže, který nic nedělá,
opírá se o zeď a jen kouká.
Říká si, že ukáže názorně
všem ostatním, jak naloží s
takovými, který se flákají.
Jde k onomu muži a nahlas
se důrazně ptá:
„Jaký máš plat?“
Muž na to, trochu překvapeně:
„22.000,- korun měsíčně, proč?“
Šéf vytáhne peněženku, podá mu 11.000,- a zařve:
„Tady máš dvoutýdenní plat a teď vypadni a už se
tady neukazuj!“
Muž vezme peníze a odejde. Šéf má dobrý pocit, že
všem ukázal, jak v žádném případě nestrpí lenochy a
přitom se ptá:
„Může mi někdo říct, co tu vlastně dělalo tohle líný
hovado?“
A jeden zaměstnanec mu s klidem odpoví:
„Dovezlo nám pizzu...“
*
Přijede chlapík pozdě večer do malého města
a zjistí, že v městě je jen jeden hotel a už je plně
obsazen. Přesto se mu podaří získat jedno lůžko v
dvoulůžáku. Recepční ho upozorní:
„Nevím, jestli to lůžko chcete. Je tam ubytován pán,
který hrozně chrápe.“
„Nevadí, já to beru.“ odpoví host.
Ráno přijde host zvesela na
recepci. Recepční se ptá:
„Tak co, dalo se spát s tím
ochrapou?“
„Úplně v pohodě. Zařídil jsem,
aby nechrápal.“
„A jak jste to dokázal?“
„No, jednoduše. Když jsem tam
přišel, už byl v posteli a chrápal. Tak jsem ho vzbudil
a dal mu pusu na tvář a řekl: Dobrou noc, miláčku.
No a on celou noc seděl na posteli a hlídal mě.“
*
„Tak jsem se vrátil z dovolené.“
„A jaké bylo počasí?“
„Celkem dobré, pršelo jen dvakrát, jednou sedm a
podruhé pět dnů.“
*
Dveře se zavírají a tramvaj se chystá k
odjezdu ze stanice. K vozu však dobíhá uřícený muž a
zoufale volá:

„Prosím Vás, počkejte ještě na mě, jinak nestihnu
práci!“
Cestující se přimlouvají u řidiče a ten čeká na
opozdilce. Pán nastoupí, zavřou se dveře, tramvaj
odjíždí a pán praví:
„Dobrý den, kontrola jízdenek.“
*
Vyčerpaný lovec se potácí divočinou a na
jedné mýtině vidí malé tábořiště se dvěma muži
sedícími u ohně. Dopajdá se
k
nim a ulehčeně vydechne:
„Jsem docela rád, že vás
vidím. Před třemi dny
jsem zabloudil.“
„Moc se neradujte. My
jsme zabloudili před
třemi týdny.“
*
Celník se ptá řidiče:
„Cigarety, alkohol, drogy?“
Řidič:
„Ne, díky, mám svoje.“
*
Cestovatel se zdecimovaným zbytkem
výpravy prodírá africkým pralesem. Všichni jsou
vysíleni, nemají už žádné zásoby, došlo i střelivo.
Najednou se před nimi otevře mýtina a na ní za zvuků
bubnů křepčí divoce pomalovaní domorodci. Členové
výpravy strnou. I divoši jsou na chvíli zaraženi.
Cestovatel obrátí oči k nebi a zvolá:
„Bože, taková cesta, a teď jsme ztraceni.“
Náhle jakoby k němu promluvil tichý hlas:
„Ne, ještě nejste. Chytni tam ten klacek, vrhni se na
náčelníka a prašti ho do hlavy.“
Cestovatel nezaváhá, skočí k náčelníkovi, praští ho a
zavolá:
„A co teď, Bože?“
A seshora se ozve hlas:
„Teď už nic, teď už jste skutečně ztraceni.“
*

„Pokaždé, když se vrátíš s manželem z
dovolené, tak jsi těhotná. Víš, že mě
tím udivuješ?“
„No, ale víš, jaký já mám pak až do
porodu strach?“
„Nejsi sama, strach z porodu má
více žen.“
„Já se ale tak nebojím porodu, jako
spíš toho, jakou bude mít naše dítě
barvu.“

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Je ztracený každý den našeho života, kdy jsme se nezasmáli.

Sebestian Roch Chamfort



Pře
Přečti a pošli dál !!!
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Zpozdil se vám let? Na co máte nárok.
Cestování letadlem občas přinese nepříjemné zážitky jako jsou
zpožděný nebo zrušený let anebo ztráta zavazadel.
Jak se má letecká společnost postarat o cestující, když je zrušený
nebo zpožděný let, a jak vysokou náhradu škody lze požadovat, se před
pár dny dovídali lidé na Letišti Václava Havla v Praze. Bezplatnou
pomoc Vám v těchto případech může poskytnout síť Evropských
spotřebitelských center (ESC). Rozsáhlá informační kampaň se v těchto
dnech koná na více než 20 letištích v Evropě, včetně Vídně, Říma či
Varšavy.
„Cestující potřebují ještě silnější ochranu a potřebují dobře znát svá práva. Den práv cestujících v letecké
dopravě k tomu každoročně významně napomáhá,“ uvádí Vladimír Velčovský, ústřední ředitel České obchodní
inspekce, při níž působí česká pobočka sítě ESC.
„Průměrná částka, kterou v síti ESC pomůžeme cestujícím v letecké dopravě mimosoudně vymoci, je
zhruba 500 eur. Případy se přitom týkají nejen zpožděných a zrušených letů, ale také poškozených, zpožděných
nebo ztracených zavazadel a náhrad, které jsou dopravci povinni za tato
pochybení vyplatit,“ říká Tomáš Večl, ředitel Evropského spotřebitelského
centra ČR.
Síť ESC vždy hledá smírné mimosoudní řešení vzniklého sporu.
Letos ale její česká pobočka poprvé úspěšně asistovala cestujícímu
i u soudního řízení v zahraničí. „Před třemi týdny vydal pařížský soud
rozsudek v rámci přeshraničního řízení o drobných nárocích, ve kterém
přiřkl českému cestujícímu paušalizovanou náhradu škody ve výši 400 eur
za 8hodinové zpoždění při letu z Martiniku do Paříže v roce 2009,“ uvádí
Tomáš Večl. Stejnou kompenzaci bude na základě tohoto rozsudku
požadovat i dalších 11 Čechů z daného letu francouzského dopravce.
Když je zrušený nebo významně zpožděný let, dopravce nebo cestovní kancelář má povinnost se o svého
klienta bezplatně postarat přímo na letišti. „To zahrnuje občerstvení a v případě potřeby i ubytování v hotelu.
Navíc, když je let vinou dopravce zrušen nebo na příletu zpožděn alespoň o tři hodiny, má pasažér právo na
náhradu škody ve výši 250 až 600 eur. Tu není dopravce povinen vyplatit
v případě, že mimořádná okolnost vznikla vinou zásahu vyšší moci, jako je
počasí, stávka a podobně,“ podotýká Večl.
Při ztrátě, zpoždění nebo poškození zavazadla pak mají pasažéři právo
na proplacení skutečně vynaložených nákladů, například opravu zavazadla či
nákup nutného oblečení a podobně. Náklady se proplácejí proti předloženým
účtenkám, a to maximálně do výše ca 35 000 Kč.
Všechna svá práva mohou mít lidé vždy po ruce díky mobilní aplikaci,
kterou vyvinula Evropská komise a kterou si lze stáhnout
na www.evropskyspotrebitel.cz/app.
Přímý odkaz na GooglePlay:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobility.dg.android&hl=cs
Již třetí Den práv cestujících v letecké dopravě v Česku pořádá Evropské spotřebitelské centrum při České
obchodní inspekci ve spolupráci s Úřadem pro civilní letectví.
Další užitečné informace přinášejí weby www.evropskyspotrebitel.cz/leteckadoprava a www.ucl.cz.
zdroj: ESC
www.vladislavutikal.cz/
použito s laskavým svolením autora
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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INFORMACE Z MS KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA
_________________________________________________________________________________________________________

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

5. zasedání zastupitelstva kraje – Krajský úřad Ostrava
Ve čtvrtek 25. července 2013 se uskutečnilo 5. zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje, které
mělo na programu 12. bodů k projednání.
Z nejdůležitějších bodů programu zastupitelstva vybírám:
•
•
•

•

•

•

•

•

vzalo na vědomí analýzu rozpočtových možností Moravskoslezského kraje v letech 2014 – 2016
rozhodlo uzavřít Smlouvu o vzájemné spolupráci při rozvoji zóny „Nad Barborou“ se společností RPG RE Land, s.r.o
rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih“ financovatelného z Regionální operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
s předpokládanými náklady projektu 385.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech
2013 – 2015
rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice 2014 - II. etapa“ předkládaného
do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1
Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní
infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy v letech 2013 – 2015 ve výši 554.882.000 Kč“
rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice 2014 - III. etapa“ předkládaného
do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1
Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní
infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy v letech 2013 – 2015 ve výši 186.401.000 Kč“
rozhodlo schválit zahájení přípravy projektu „4. etapa transformace organizace Marianum“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s
předpokládanými náklady projektu 20.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech
2013 – 2015
rozhodlo schválit zahájení přípravy projektu „Rekonstrukce objektu v Českém Těšíně na chráněné bydlení“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 10.000.000 Kč a předpokládanou dobou
realizace v letech 2013 – 2015
rozhodlo zahájit přípravy projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – III etapa“, financovatelného z Operačního programu Životní prostředí, předpokládané náklady 593.100 tis. Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2013
– 2015

Bruntál – srpen 2013
ing. Jitka Hanusová – zastupitel MS KZ


Vážení čtenáři, touto cestou bych Vás ráda oslovila také jako kandidát do poslanecké
sněmovny pro nadcházející předčasné volby.
Vím, že situace je v našem okrese velice vážná o to z mnoha pohledů.
Málo pracovních míst, špatná dopravní obslužnost, dostupnost zdravotní péče. Problémů, které nás trápí je spousta.
A co mi nejvíce schází, je dobrá nálada mezi občany. Věřím, že bude líp. JH


 CO  KDY  KDE 
Září 201
2013
 02 září 2013

pondělí

zasedání VV KV KSČM – Ostrava

 06. září 2013

pátek

16. zasedání VV ÚV KSČM – Praha

 13. září 2013

pátek

jednání klubu Z MSK

 16 září 2013

pondělí

19. září 2013

čtvrtek

20. září 2013

pátek

15,15

4 zasedání VV OV KSČM – budova OV
zasedání Z MS K

15,00

75. výročí – Liptaň - památník

 23 září 2013

pondělí

zasedání MS KV KSČM – Ostrava

 28. září 2013

sobota

7. zasedání ÚV KSČM – Praha

pátek

Státní svátek – Den české státnosti

28. září 2013

Říjen
Říjen 201
2013
 11. října 2013

pátek

17. zasedání VV ÚV KSČM – Praha

 14. října 2013

pondělí

zasedání MS KV KSČM – Ostrava






pondělí
úterý
středa
čtvrtek

15,oo
15,oo
16,oo
15,3o

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

pátek

15,15

11. zasedání OV KSČM – budova OV KSČM

21. října 2013
22. října 2013
23. října 2013
24. října 2013

 25. října 2013
28. října 2013

pondělí

Den vzniku samostatného československa /1918/

                        
   ! Změny termínů po redakční uzávěrce vyhrazeny!   
                          

Z prázdnin:
☺ Hlášení kapitána: „Vážené dámy a pánové, pěkně vás vítám na palubě našeho letadla. Náš let probíhá nad Atlantickým oceánem, ve výšce 10.000 metrů, rychlost je 900 km/hod, teplota vzduchu...
sakra! Do háje! Mě šlehne! Ježišmarjáá!“
☺ Kapitán se odmlčí, mrtvolné ticho. Pasažéři jsou bledí, panika, křik...
☺ Po delší chvíli se kapitán ohlásí: „Dámy a pánové, prosím, omluvte mě. Letuška mě polila kávou.
Kdybyste viděli moje nohavice zepředu.“
☺ Jeden z pasažérů zakřičí: „Ty hovado! Kdybys viděl moje nohavice zezadu.“
☺

☺

* * * Vydává OV KSČM v Bruntále - určeno členům KSČM a sympatizujícím spoluobčanům * * *
* * * Telefon a fax : 554 717 565; 720 493 013 * * * E-mailová adresa – ov.bruntal@kscm.cz * * *
********************* N E P R O D E J N É *********************

