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Z obsahu tohoto čísla :
 * Vítáme delegáty a hosty okresní konference – únor 2018 *
 * Nezapomeňte na letní čas * Pozvánka na 26. ples KSČM * Pozvánka na Krajskou konferenci v Ostravě *
 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 *

Vítáme delegáty a Hosty Okresní
konference KSČM Bruntál – únor 2018
První týdny letošního roku byly v okresní organizaci plně ve znamení příprav okresní „nominační“
konference. A aby toho nebylo málo, rovněž práce na uzávěrce roku, dokončení
inventur a nesmím zapomenout i v přípravě jubilejního 26. ročníku plesu KSČM.
Okresní konference uzavírá v rámci okresu výroční kampaně. Proběhly výroční členské
schůze základních organizací KSČM, dvě městské konference KSČM v Bruntále a Krnově.
Úkolem těchto bylo navrhnout a nominovat kandidáty do vyšších stranických funkcí,
zhodnotit svou činnost a v neposlední řadě i se zabývat kádrovými návrhy na kandidáty
obecních a městských zastupitelstev. Těm stávajícím končí mandáty na podzim letošního roku.
Jsme tedy před okresní konferencí, která celý tento proces uzavře a předá návrhy na krajskou konferenci a
následně budou materiály postoupeny vyšším orgánům, tedy i X. sjezdu KSČM.
Pevně věřím, že jednání okresní konference bude dělné, pracovní a závěry, které vyplynou z jejího jednání
otevřou další díl práce celé okresní organizace.
Pavel Bačgoň
předseda OV KSČM Bruntál

Neomezená moc korporací
Málokdo by v dnešní době mohl pochybovat o tom, že v ní mají až příliš silnou roli korporace. Neustále jsme obklopeni
firemními logy, reklamami, slogany, nejrůznějšími produkty, ale to je často vše, co o těchto firmách
víme. Nevíme, kdo je řídí, jaké jsou jejich konkrétní zájmy, s kým jejich představitelé jednají a o čem,
a přitom do značné míry ovlivňují chod světa a mají zisky často vyšší, než HDP některých zemí.
Chevron jako ČR
Pokud se podíváme na údaje z roku 2011, zjistíme, že HDP Chorvatska je stejné jako zisky firmy
Microsoft. Apple, který je nyní pod palbou za neplacení daní v Irsku, je na tom podobně jako Ekvádor,
Pepsi jako Omán, McDonald's jako Lotyšsko a energetická nadnárodní společnost Chevron sídlící v
USA má zisky v hodnotě HPD České republiky. Máme tady tedy obrovské finanční kolosy, které se
nikomu nezodpovídají a často nedodržují základní lidská práva. OSN se proto rozhodla zakročit.
Na svém 26. zasedání dne 26. června 2014 Rada OSN pro lidská práva přijala rezoluci, kterou
se rozhodla „vytvořit otevřenou mezivládní pracovní skupinu zabývající se nadnárodními
společnostmi a jinými obchodními podniky s ohledem na lidská práva, jejíž mandát bude vypracovat
mezinárodně právně závazný nástroj k regulaci, v rámci mezinárodního práva v oblasti lidských práv, činnosti nadnárodních
společností a jiných obchodních podniků“. Od té doby uběhly již dva roky a spousta zemí se velmi iniciativně na vytváření těchto
nových regulačních pravidel podílí, ale bohužel najdeme jednu velkou výjimku.
Výmluva na TTIP
Podle organizace NaZemi Evropská unie nadšení bohužel nesdílí a jednání doposud bojkotovala, což dává do souvislosti
s vyjednáváním obchodních dohod CETA nebo TTIP, jež umožňují podnikům žalovat jednotlivé vlády, nebo využívání projektů
zahraniční pomoci jako investičních příležitostí.
Takže tady to máme. EU se zatím odmítá podílet na jednáních, která by ve svém konečném důsledku mohla znamenat
více odpovědnosti od nadnárodních firem. Obchod je přednější než dodržování lidské důstojnosti a TTIP a CETA jsou důležitější
než práva jednotlivců. NaZemi se tady rozhodla, že podpoří evropskou petici namířenou na předsedu Komise Junckera (viz
www.nazemi.cz): „Stydím se za to, že EU ohrožuje celý proces, protože se odmítá rozhovorů účastnit. Připojuji se tímto k
občanům z celé Evropské unie s požadavkem, aby naše vlády podpořily vznik úmluvy OSN a v dobré víře se v říjnu 2016 v
Ženevě připojily k rozhovorům o charakteru, obsahu a rozsahu úmluvy. Požadujeme, aby státy při rozhovorech o základních
aspektech úmluvy vzaly v úvahu následující body: 1. Úmluva musí zavést vymahatelnou legislativu, která umožní předcházet
porušování lidských práv, ukončí stávající beztrestnost jednání korporací a bude po nich vyžadovat nápravu závažných zásahů
do lidských práv ve všech zemích, kde působí; 2. Úmluva musí umožnit občanům, kteří se domáhají nároku vůči jakémukoliv
podniku, aby se jim dostalo spravedlnosti nejen ve své domovské zemi, ale také v dalších státech, pod jejichž pravomoc
dotyčný podnik spadá.“
Stydím se za EU
Rovněž se stydím za to, že se EU rozhodla danou iniciativu nepodpořit a svou nečinností nahrávat hamižnosti korporacím,
kterým není nic svaté. Vidíme to u tématu palmového oleje, v tom, jak nestydatě zasahují do vyjednávání smluv TTIP a CETA, v
jejich necitlivém přístupu k životnímu prostředí a hlavně v továrnách po celém světě, které často doslova padají pracujícím na
hlavu (nemluvě pak o nelegálním zaměstnávání dětí - pozn. red.). Až příliš často jsme zavírali před činy korporací oči a nyní je
již nejvyšší čas hnát je za jejich činy k zodpovědnosti.
Kateřina KONEČNÁ





Přečti a pošli dál !!!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OV KSČM Bruntál
s MěV KSČM Bruntál a Krnov
pořádají

! ! upozornění ! !
Na letní čas se v ČR
každý rok přechází poslední
neděli v březnu (letos 25.
březen 2018), kdy se v
02:00 SEČ (středoevropského času) posunou hodiny na 03:00 SELČ (středoevropského letního času).
Letní čas končí poslední
neděli v říjnu, kdy se v
03:00 SELČ hodiny posu-

26. REPREZENTAČNÍ PLES

nou na 02:00 SEČ.

Tak nezapomeňte, ať něco důležitého nezmeškáte!



dne 10. 3. 2018 ve 20,oo hodin.
v sále Kulturního Domu
v Leskovci



Určitě bude i tombola.
Doprava zajištěna tradičním
způsobem.
_____________________________________________________________

Předprodej na OV KSČM Bruntál
tel. 734 430 209













Krajský výbor Komunistické strany Čech a
Moravy MS kraje
Českobratrská 4, Ostrava – mskr@kscm.cz,

Hudba k tanci i poslechu
Vstupné 20,- Kč, místenka 10O,- Kč



724 830 804

KV KSČM MS kraje svolává jednání krajské konference dne 24. února 2018 od 09:00 hodin
v sále K TRIA Ostrava – Hrabůvka,
Dr. Martínka 1439/4


Zajištění dopravy :
1. l i n k a - Město Al-ce - Leskovec
18:00 hod. – M. Al-ce – KD pod lipami
18:35 hod. – M. Al-ce – aut. nádraží
19:05 hod. – Krnov – aut. nádraží
19:35 hod. – H. Benešov – pod městem
19:40 hod. – H. Benešov – zast. Leskovecká

8. březen
Mezinárodní den žen

2. l i n k a - Krnov – Leskovec
18:50 hod. – Krnov – U věžáku
19:00 hod. – Krnov – aut. Nádraží
19:10 hod. – Krnov – U ROKERA

3. l i n k a - Bruntál – Leskovec
19:05 hod. – Bruntál – u nemocnice
19:10 hod. – Bruntál – Dukelská
19:15 hod. – Bruntál – aut. nádraží /E.Beneše/
______________________________________________________________________________________________________________________________________

 CO  KDY  KDE 
Březen 2018
Březen – za kamna vlezem

 08. březen 2018
♫

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

♫ 10. březen 2018
♫

 Mezinárodní den žen 

sobota

20,oo

XXVI. reprezentační ples KSČM – Leskovec ♫

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

 16. březen 2018

pátek

schůze VV ÚV KSČM – Praha

 19. březen 2018

pondělí

zasedání MS KV KSČM – Ostrava

 19. březen 2018

pondělí

 24. březen 2018

sobota

zasedání ÚV KSČM – Praha

 30. březen 2018

pátek

 Velký pátek 

15,15

zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM

!! 25. březen 2018 02,00  03,00  Začíná letní čas -    !!
Mějte to tedy na paměti - ať něco nezmeškáte!

Duben 2018
Duben – ještě tam budem












02. duben 2018
06. duben 2018
07. duben 2018
16. duben 2018
21. duben 2018
21. duben 2018
23. duben 2018
24. duben 2018
25. duben 2018
26. duben 2018
27. duben 2018

pondělí
pátek
sobota
pondělí
sobota
sobota
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

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

 Velikonoční pondělí 
schůze VV ÚV KSČM – Praha
zasedání ÚV KSČM – Praha
zasedání MS KV KSČM – Ostrava
X. sjezd KSČM – Nymburk
1. zasedání ÚV KSČM – Nymburk
Porada předs. ZO KSČM – budova OV KSČM
Porada předs. ZO KSČM – bud. MěÚ H.Benešov
Porada předs. ZO KSČM – Janov
Porada předs. ZO KSČM – bud. MěV Krnov
zasedání OV KSČM – budova OV KSČM

                        
 1. květen 2018
úterý
1. máj – oslavy Svátku práce
                        
   ! Změny termínů po redakční uzávěrce vyhrazeny!   

Nedostatek času neexistuje. Všichni máme dost času, abychom mohli udělat všechno, co
opravdu udělat chceme.
Alan Lakein
* * * Vydává OV KSČM v Bruntále - určeno členům KSČM a sympatizujícím spoluobčanům * * *
* Telefon: 734 430 209 nebo 554 717 565; 720 493 013 * * * E-mailová adresa : ov.bruntal@kscm.cz *
* * * Webové stránky : http://www.ovkscmbruntal.cz/ * * *
********************* N E P R O D E J N É *********************

