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Výroční podzim letošního roku – ano čekají nás výroční členské schůze, městské
konference, okresní konference začátkem příštího roku konference krajská. To vše jako
příprava trojích voleb v příštím roce. Naštěstí nás nečekají doplňovací volby do senátu jako
v některých okresech našeho kraje. Takže jsou to opravdu jen volby do EP, kde je krajskou
jedničkou navrhována nám velmi dobře známá s. Kateřina Konečná.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Další budou volby do PS PČR.
Zde je krajským výborem jako lídr
kraje navrhován s. Mirek Opálka a okresním lídrem je
již schválena zasedáním OV Jitka Hanusová. No a
poslední volby příštího roku budou volby do obecních a
městských zastupitelstev.
Další kandidáti budou navrhování právě na
výročních členských schůzích a následně schvalováni
konferencemi.
Okresní výbor v pátek 28. června na svém zasedání
schválí POZ VČS a konferencí a pak už nic nebrání
výroční kampaň začátkem září
rozjet.
Jen připomínám, že VČS
mají plánovaný termín – září až
říjen,
městské
konference
proběhnou v měsíci listopadu a
okresní
konference
je
naplánována na 14. prosince
2013 /sobota/ a 11. ledna 2014
/rovněž
sobota/
proběhne
krajská konference.
Z POZ
VČS
vybírám
několik bodů:
* posoudí dosavadní práci organizace, výboru,
stranických skupin. Provede kontrolu plnění úkolů z
minulé VČS;
* projedná stav členské základny, možnosti přijímání
nových členů, hospodaření ZO KSČM a rozbor placení
členských příspěvků;
* vyhodnotí svoje aktivity v komunální oblasti,
spolupráci a podporu zastupitelům KSČM v místech,
nastaví přípravu voleb roku 2014 včetně tezí volebních
programů;
* při zabezpečení primárních voleb KSČM pro
všechny volby v roce 2014 zajistí:
- zhodnocení práce zastupitelů v obecních zastupitelstvech
/učiní tak i městské výbory/;
- provedení výběru a navržení kandidátů pro komunální
volby v roce 2014 s přihlédnutím k návrhům občanských
sdružení a zájmových organizací levicového zaměření;
- podle podmínek ZO KSČM, projednají a navrhnou,
(doporučí) návrhy kandidátů do PS PČR. Rovněž tak
mohou projednat a doporučit vyšším stranickým orgánům
návrhy kandidátů pro volby do EP;
Tolik jen stručně k VČS a tomu, co nás ve
„výročním podzimu čeká – vše ostatní bude s předsedy
ZO projednáno na střediskových poradách v příštím

týdnu. Pevně věřím, že se nám podaří všechny úkoly
zvládnout „na jedničku“ a výroční kampaň proběhne
bez zádrhelů a ke spokojenosti všech.
Pavel Bačgoň – předseda OV KSČM Bruntál
Na sobotním zasedání ÚV KSČM /6. zasedání/ bylo
schváleno stanovisko k aktuální politické situaci. Bude
dopracováno do konečné podoby VV po schůzce vedení
ÚV s prezidentem ČR.

Jediným důsledným řešením jsou předčasné volby
Sled událostí, které započaly v noci na čtvrtek 13.
června
zatčením
nejbližších
spolupracovníků premiéra Petra
Nečase, současného a minulého
šéfa Vojenského zpravodajství a
dnes již bývalých poslanců
usazených na lukrativních místech
podnicích Ivana Fuksy, Petra
Tluchoře a Marka Šnajdra, potvrdil
oprávněnost tvrzení představitelů
KSČM
o
neschopnosti
a
klientelismu pravicové vlády.
Vláda, která se prezentovala
jako protikorupční, se ukazuje jako
nejkorumpovanější a nejprohnilejší v novodobých dějinách
České republiky. Mezi podezřelými se octl sám expremiér
Petr Nečas a publikované pasáže z policejních protokolů
dávají tušit, že jde jen o špičku ledovce.
Nynější snahy ODS pod vedením pověřeného
předsedy Kuby pokračovat v dosavadní koaličním vládnutí
bez Petra Nečase ale i protichůdná vyjádření představitelů
TOP09 ukazují na neschopnost sebereflexe a strach z
voličů.
Jediným důsledným řešením současné situace je
vyhlásit po rozpuštění Poslanecké sněmovny co nejdříve
předčasné parlamentní volby. Takové řešení upřednostňuje
široká veřejnost i odbory a další občanské sdružení a
iniciativy. Připomínáme přitom slib Miloše Zemana, že
bude prezidentem dolních deseti milionů občanů ČR.
K tomuto kroku je nezbytné, aby pro návrh ústavního
zákona o rozpuštění Poslanecké sněmovny hlasovali
nejenom opoziční poslanci, ale i odpovědně uvažující lidé
z dosavadního vládního tábora popřípadě tzv. nezařazení
poslanci. Hlas svých voličů a občanů by měli vyslyšet i
mnozí komunální politici, kteří jsou zastoupeni v
Poslanecké sněmovně.
Redakce předpokládá, že plné znění si budete moci přečíst
v pondělních HaNo

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MěV KSČM Bruntál má webové stránky na adrese ( http://mev-bruntal.wz.cz/ ).
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Děsivá zpráva o stavu světa
V prostorech Poslanecké sněmovny se v pondělí
navečer konal seminář k nové mezinárodní zprávě
Sociál Watch o boji proti chudobě a nerovným šancím
pro muže a ženy. Konstatovaná fakta nejsou právě
radostným čtením, neboť vymýcení chudoby, boj proti
veškeré diskriminaci a rasismu, spravedlivá distribuce
bohatství a dodržování lidských práv má v mnoha
zemích včetně České republiky daleko do ideálu.
„Politici selhali, na řadě je veřejnost“, tak se jmenuje
zpráva koalice Sociál Watch, která tímto výstižně
pojmenovává současnou situaci, kdy úsporná opatření vlád
včetně té české mají velmi negativní dopad na řadu
sociálních skupin. Roste nezaměstnanost mladých lidí,
neustále se zhoršují práva žen a genderová nerovnost. „Ve
všech ekonomikách světa rostou rozdíly mezi sociálními
skupinami s výjimkou zemí Latinské Ameriky, které mají
levicové lídry“, řekl Jiří Silný z pořádající
Ekumenické akademie Praha a dodal: „Ekonomický
a sociální vzestup je patrný tam, kde se investuje
do hospodářství, do vzdělání, a tím se zvyšuje
poptávka. Naopak škodí politika škrtů, kterou
uplatňuje naše vládnoucí garnitura.“
Ženy chudnou a jsou umlčovány
Veronika Šprincová ze sdružení Česká ženská
lobby hovořila mj. o tom, jaký negativní dopad mají
neustálá úsporná opatření na práva žen a genderovou
rovnost. Zpráva Evropské ženské lobby sdružující 13 států
konstatuje, jak krize negativně ovlivňuje pracovní a
mzdové podmínky žen, neboť se snižuje stále počet
pracovních míst. Recese má také vliv na nedostupnost
veřejně poskytovaných pečovatelských a zdravotnických
služeb. Chybí dostatečný počet lůžek v léčebnách
dlouhodobě nemocných, míst v domovech důchodců a
domech s pečovatelskou službou. V letošním roce u nás 60
tisíc dětí nezískalo umístění do školky!
Dalším negativem je rušení veřejných institucí a
omezení podpory ženských organizací. Lze bez nadsázky
říci, že hlas žen ve společnosti je umlčován. Nejvíce to
pociťují matky samoživitelky a samostatně žijící důchodci.
Nezaměstnanost a bydleni
Patrik Eichler z Masarykovy demokratické
akademie uvedl řadu alarmujících skutečností. Např. v EU
je 5,5 milionu nezaměstnaných mladých lidí, což je celá
populace Dánska nebo Slovinska. Ve Španělsku dosahuje
nezaměstnanost mladých neuvěřitelných 48,7 % a nejvíce
lidí bez práce se vyskytuje v zemědělských oblastech. Co
je však rovněž zajímavé: ve Španělsku a Portugalsku 30 %
mladých lidí nedokončí některou ze škol a tím se omezuje

možnost získat odpovídající zaměstnání.
Když se vrátíme k nám do ČR, je tristní skutečností,
že současná vláda nemá žádnou koncepci bytové politiky.
Adéla Zicháčková ze sdružení SOS Přednádraží
připomenula, co způsobily chyby v bytové politice po
listopadu 1989. Kvůli privatizaci obecních domů a bytů
došlo k tomu, že procentuální podíl obecních bytových
domů ze všech obydlených bytů poklesl oproti roku 1991
o více než deset procent z 13,4 na 3 %. A podíl nájemních
bytů dosahuje téměř 18 %. Bohužel, obecní byty, které by
mohly sloužit jako sociální bydlení, obývají často lidé,
kteří nouzí netrpí. A ti, co by tyto byty potřebovali, na ně
nedosáhnou. Vládní kruhy to ovšem nezajímá.
Ode zdi ke zdi
Semináře se zúčastnil rovněž poslanec KSČM
Miroslav Opálka. který k bytové problematice řekl:
„Státní doplatek na bydlení má pomoci těm, kteří nemají
na nájem, ale na druhé straně tyto příplatky brzdí trh s
byty. Nájemníci tak neustále doplácejí nájem do maximu a
majitelé nemají důvod jit s cenou dolů. Obce požadují od
státu dotace, aby postavily sociální byty, ale nikde není
záruka, že tylo byty někdo za pět let nezprivatizuje. Je to
politika ode zdi ke zdi a momentálně neřešitelná.“
Co platí o neexistující bytové koncepci, lze říci také o
naší ekonomice. Neustálé škrty nejsou koncepcí, natož
reformami. Přitom by k nekonečným diskusím o
chybějících financích ve státním rozpočtu nemuselo
docházet, kdyby efektivně pracovala státní správa při
výběru daní. ČR nadále patří mezi dvacet zemí s
nejvyššími ilegálními finančními toky. Daňové úniky se
počítají v desítkách miliard korun ročně.
Neplatiči daní platí vládní strany
Česká vláda odmítá jakoukoliv iniciativu směřující k
omezení daňového dumpingu, a tak tisíce našich firem
přenesly své sídlo do daňových rájů a Čeští miliardáři
doma platí jen minimum daní. Není divu, že před dvěma
roky vybral stát na dani z příjmu podnikatelů o 62 % (!)
méně než rok předtím a klesl i příjem daní u právnických
osob. A tak musí stát tyto výpadky zachraňovat
zvyšováním DPH a dalších nepřímých daní, uvádí se ve
zprávě.
Na závěr si ocitujme výňatek ze zprávy české koalice
Sociál Watch za rok 2011: „Bohužel, strany současné
vládní koalice jsou podporovány právě lidmi, kteří se
placení daní vyhýbají. Vzhledem k tomu, že mnozí z nich
ovládají i důležitá média, není divu, že se o tomto
problému ani veřejně nemluví.“
(HaNo, vs)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kdysi jsem se domníval, že za rozbřesku jarních jiter ptáci vítají zpěvem příchod slunce a světa.
Dneska vím, že těch několik jitřních minut křičí hrůzou ze světa.
Bohumil Hrabal
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Dokonáno jest! Jako za mistra Jana!
Pondělí 3. června 2013 budou si svobodně smýšlející občané této republiky po celé generace
připomínat jako Den vítězství české zdivočelé koaliční pravice. Jako den vítězství nejen nad zdravým
rozumem, ale i nad přáním 80 procent lidu tak těžce zkoušeného národa.
V zemi, kde už téměř není ani haléř na chromé, slepé, hluché, duševně neduživé, na neobvyklými
nemocemi trpící dítka i s jejich rodinami, v zemi přezázračně zplozených miliardářů na straně jedné a déle než
pětinu století stále chudnoucí většinou na straně druhé, posvětil Ústavní soud dar vlády Petra Nečase
v tuzemsku působícím církvím – obří zlatý důl, lidově zvaný církevní restituce.
Dokonáno jest! Tentokrát ukřižovanými jsou zákonodárci (senátoři
i poslanci za VV, ČSSD i KSČM) a drtivá většina občanů českého
Absurdistánu. A také čeští baptisté, kteří se prapodivných čachrů zřekli.
Naše údajně nejspravedlivější právní instituce taky mohla ještě pár
dnů počkat a vyhlásit svůj ortel nad kacíři teprve 6. července – v den
598. výročí upálení mistra Jana Husa.
I sebenehoráznější rozsudek tohoto soudu však platí. Zřejmě se
nedočkáme studentských stávek, protestních hladovek anebo
antirestitučních hepeninků.
Ani média nespustí stavidla oprávněných pochybností. Církve, v
drtivé většině především římsko-katolická, se mohou těšit nejen na 75 restitučních miliard, ale i na dalších třicet
supertučných let, kdy český stát seškrtá kdeco, jen aby jim vyplatil dalších 59 miliard, včetně inflace! (Jen aby
na správce státní kasy jednou nevlítnul nějaký nábožensky zfanatizovaný exekutor!) Pofoukáním bolístky má
být postupné snižování platů duchovním, hrazených dosud státem. Jenže ty miliardy se promění v pole, luka,
lesy, rybníky, možná i v lihovary, vinopalny a třeba i pivovary – jak bývávalo ještě v dobách vrcholné církevní
moci.
Už vidím šíbry nejrůznějších kalibrů, jak se třesou na keťasení s polnostmi a jinými nemovitostmi, včetně
církevních objektů. Už vidím, jak se vysoký klér chystá na brigády, aby se úroda z církevních polí dostala včas
pod střechu.
Už vidím, jak se z farářů stávají farmáři (slovo sedlák nebo dokonce družstevník není dnes „in“), už vidím,
jak řádové sestry jednotí cukrovku, ošetřují dojnice, škubou husy. Restituované nemovitosti přece bude třeba
udržovat, zhodnocovat, zvelebovat. Církevní školy ani instituce k tomu přece žádný pracovně vzdělaný
personál neprodukují ani nepřipravují. A tak se vrátíme do dávných dob děveček a pohůnků, do dob
připomínajících robotu.
A vůbec – restituce, nejen ty církevní – nic zvlášť dobrého národu nepřinesly a nepřinášejí. Jsou jako ta
velká voda, co nás právě sužuje.
HaNo, Josef TILL

O co církve žádají
Církevní „restituce“, donedávna obestřené tajemstvím, získávají v dnešních dnech skutečnou podobu. Na
městský úřad do Vrbna pod Pradědem přišel seznam pozemků, které se mají vydávat církevním (tedy zatím
jenom pro městské části Železná a Mnichov). Pozornému oku neujde, že církve žádají prakticky o veškeré
pozemky ve vlastnictví Pozemkového úřadu. Škoda, že doklady opravňující církve žádat o pozemky jsou stále
tajné. Tedy, nikdo je veřejnosti třeba nenaskenoval na internet. Velmi mne totiž zajímá, proč církve žádají o
pozemky, na kterých jsou silnice a místní komunikace. Proč žádají o pozemky, které slouží jako přístup k
domům našich spoluobčanů? Proč žádají o zahrádky?
Vždyť deklarovaným smyslem církevních „restitucí“ má být majetkové vyrovnání, tedy církve si mají na
svůj provoz vydělat hospodařením na pozemcích, které mají získat. Z toho důvodu je zcela legitimní otázka,
jakým způsobem je možné vydělávat na silnicích, přístupových pozemcích či zahradách?
Mám z toho obavu, kterou zatím nikdo nevysvětlil. Proto se nikdo nemůže divit tomu, že k tzv. „církevním
restitucím“ začínám být stále více nedůvěřivý a stále silněji je odmítám.
Fotis FOTOPULOS (34),
zastupitel Moravskoslezského kraje
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dějiny nejsou jen dějinami pokroku, velkých činů a velkých lidí, ale i lidské hlouposti.

Josef Čapek
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Česku hrozí velké sociální nepokoje, varuje OSN
Ženeva - Kvůli rostoucí nezaměstnanosti hrozí v řadě evropských zemí velké nepokoje a riziko se
bezprostředně týká i Česka. Ve své nejnovější zprávě to dnes uvedla Mezinárodní organizace práce (ILO) se
sídlem v Ženevě. Podle ní se do roku 2015 celosvětově zvýší počet nezaměstnaných ze současných 200 milionů
o dalších osm milionů. Spolu s rostoucí armádou nezaměstnaných vzroste hrozba násilných pouličních protestů.
ILO je jednou z agentur Organizace spojených národů (OSN) a výroční zprávu o stavu trhu práce
zveřejňuje pravidelně. Letos varuje zejména před sociálními nepokoji, jejichž riziko se podle expertů nejvíce
zvýšilo v zemích Evropské unie, a to konkrétně v České republice, Řecku, Itálii, Španělsku, Portugalsku,
Slovinsku a na Kypru.
Odborníci riziko vypočítávají podle indexu, v němž zohledňují míru nezaměstnanosti, životní standard
obyvatel či důvěru ve stávající vládu. Podle nich v rámci EU míra rizika vzrostla ze 34 procent v roce 2006 až
na současných 46 procent. Celosvětově se hrozba nepokojů zvýšila ve 46 ze 71 zkoumaných zemí.
V loňském roce se diskutovalo o tom, zda nezaměstnanost v Česku v roce 2013 překoná hranici 10 %.
Máme za sebou pět měsíců a nezaměstnanost se motá kolem 8 %. Co se tedy stalo? Že by snad nezaměstnanost
začala klesat? Ne.
Od nového roku ministerstvo práce počítá nezaměstnanost jiným způsobem než bylo doposud zvykem. V
předešlých letech se míra nezaměstnanosti určovala jako podíl uchazečů o zaměstnání k ekonomicky aktivním
osobám. Nový ukazatel posuzuje nezaměstnanost jako podíl nezaměstnaných a všech obyvatel ve věkové
kategorii 15-64 let.
V čem je hlavní pointa? Čím větší číslo bude ve jmenovateli modelu pro výpočet nezaměstnanosti, tím
menší bude konečný výsledek – tedy procento nezaměstnanosti. Logicky, čeho je více? Ekonomicky aktivních
osob, nebo všech obyvatel ve věku 15 až 64 let?
Krásným příkladem změny nám bude letošní lednová statistika nezaměstnanosti. Ta činila zhruba 8 %
podle nové metody výpočtu. Pokud bychom však počítali podle starého modelu, lednová nezaměstnanost by o
něco málo přesáhla předpovídaných 10 %.
V květnu činila nezaměstnanost v Česku 7,2%. Dle nové metody výpočtu.
(Zdroj: easyinvest.cz)

1. máj v krnově
Tradičně uspořádal Městský výbor KSČM Krnov oslavu Svátku práce na zahradě Domu dětí Méda v
Krnově. Na tomto místě byl pořádán 1. máj již v roce1891.
Začátek oslav 1. máje byl poznamenán jarním deštěm, ale ten
netrval dlouho. Obloha sice zůstala šedivá, avšak to nezabránilo
čtyřem stovkám návštěvníků zhlédnout připravený program. O desáté
hodině byla slavnost zahájena českou a slovenskou hymnou. Poté
moderátorka oslav členka měst. Výboru KSČM Krnov Jana
Meričková uvedla hosty a těmi byli zastupitelé, jednak za kraj
Moravskoslezský a to náměstek hejtmana MS kraje s. ing. Ivan
Strachoň, předseda OV KSČM Pavel Bačgoň a místostarostka města
Město Albrechtice p. ing. Jitka Hanusová. Bylo rovněž představeno
všech pět zastupitelů KSČM za město Krnov.
Hlavní projev měl náměstek hejtmana MS kraje ing. Ivan Strachoň. Poté se střídala hudba, vystoupení
čtyřech tanečních souborů z DM Méďa se zdravicí s. Bačgoně a p. ing. Hanusové. Pro děti byly připraveny
soutěže, jízda na koních a prohlídka techniky hasičů z Krnova - Kostelce. Hudební produkci již tradičně
obstarali ke spokojenosti přítomných návštěvníků bratři Tlachové. Kolo štěstí, stánky, ať již v režii s. Sekaniny,
občerstvení p. Houdka nebo stánkařů, přispěly ke spokojeně strávenému svátečnímu dopoledni. Návštěvníci
slavnosti odcházeli domů spokojeni a v dobré náladě.
6. května, v den osvobození města Krnova se členové městského výboru KSCM zúčastnili položení věnců k
památníku obětí válek a násilí u Gymnázia v Krnově. Poté společně se zástupci ČSSD, Svazu bojovníků za svobodu,
Česko ruské společnosti a členy Klubu českého pohraničí odešli na městský hřbitov, kde položily kytice k
památníku padlých vojáků Rudé armády. Obě akce však měli jednu negativní stránku a to nezájem mladých lidí.
J. Hadaš
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Optimista prohlašuje, že žijeme v nejlepším možném světě. Pesimista se obává, že je to pravda.
James Branch Cabell
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Ach, jo...
Ach, jo... to byla, ale zlá doba. To byla neskutečná
hrůza ! Že - pamětníci???
Ach, jo...
To byla otrava, jít do obchodu a vůbec se nezajímat
o to, zdali tam prodávají bezpečné hračky pro děti,
že jídlo v restauraci má stejnou gramáž, složení a
cenu v Aši jako v Praze!
Ach, jo...
To byla otrava mít ještě před maturitou, vyučením,
jisté umístění a připravené pracovní zařazení hned
po prožitých posledních prázdninách!
Ach, jo...
Každý musel do práce a to si ještě mohl vybírat, zda
přijme práci, kde se upíše třeba na 10 let a oni mu
dají podnikový byt nebo nenávratnou půjčku na
stavbu rodinného domku.
A ve spořitelně po narození potomka mu odepíšou z
novomanželské půjčky 4.000,- Kč.
Ach, jo....
Například jistota, že pokud budu makat a neudělám
průser, budu mít práci třeba až do penze, lidi
neskutečně deptala.
Ach, jo....
Neskutečné násilí bylo pácháno na nemocných.
Místo, aby byl vybírán regulační poplatek u lékaře a
poté v lékárně včetně tučného doplatku jako v každé
demokratické společnosti za léky, odbyli
pacienta tím, že za jeden recept musel zaplatit
jen jednu korunu a operační lůžko bylo vždy k
dispozici jak pro otylého, tak pro štíhlého. Léky
byly podávány personálem nemocnice a
nemuseli jsme běžet do lékárny, kde to zaplatíme z
vlastní peněženky, abychom dopřáli svým blízkým
předepsanou léčbu lékařem při pobytu v nemocnici!
Ach, jo...
A co teprve vnucování sociálních jistot, že si
můžeme s rodinou vyrazit na podnikovou dovolenou
a vybrat si z několika nabídek, kde uhradil podnik
polovinu ceny.
A po odpracování 25 let v pracovním procesu měl
člověk právo na odměnu a také při dosažení různých
životních jubileí.
Ach, jo...
Ženský si vybrečely oči, když odcházely do důchodu
po porození dvou dětí již v 55 letech. Kolik lidí
tenkrát snilo o tom, aby mohli dělat o 10 - 15 let
déle.
Ach, jo....
Po operacích se dělo lidem také bezpráví. Zpravidla
6 týdnů se člověk zotavoval v nemocnici a poté
doma. Vůbec mu nebylo dopřáno sladkého pocitu
hrůzy, zda ho po návratu do práce hned nepropustí.
A co teprve, když vás do půl roku po operaci poslali
do lázní. A ti komunističtí tyrani nám nedali žádnou

možnost finanční spoluúčasti. Ne přátelé, nedali
nám možnost zaplatit si ani třetinu. Letci, horníci,
policajti měli každoročně plně zdarma nařízeny
lázně pro rehabilitaci organizmu.
Ach, jo...
Bylo to opravdu děsivé a devastující období našich
dějin. Z lidí a hlavně z dětí se stala bezcitná zvěř. Za
komunistů mladší vstávali v autobuse, aby pustili
sednout ty starší. Dnešní mladí již znají svá práva v
demokratické společnosti a pěkně zůstanou sedět.
Tak to má být!
Již nikdy nechci zažít sociální jistoty ani morální
zhoubu, atd. atd. atd. která tenkrát panovala!!!
Konečně máme svobodu a už nikdy se nevrátí ty
špatné časy!
Konečně si můžeme koupit drahé voňavé toaletní
papíry a nemusíme stát frontu na banány...
Vždyť nám vůbec nevadí, že většina národa podvádí
stát a okrádá nás všechny, jak se dá - své okolí,
přátele ba dokonce i rodiče!
Vždyť my si rádi při léčbě v nemocnici zaplatíme léky
a pobyt nebo také umřeme, když na nás nemá nikdo
čas z ošetřujícího personálu!
Vždyť my si rádi koupíme potraviny přesycené éčky
nebo už prohnilé, aby se náš život zpestřil!
Vždyť my rádi vzděláváme děti za naše peníze už od
školky, které neznají v dospělosti ani státní
hymnu, natož pak český jazyk a matematiku,
ale znají PARTIČKU a COMEBACK!
Vždyť my rádi pijeme alkohol a mluvíme
svobodně a vulgárně, nejen mezi sebou, ale
také na prknech, co kdysi znamenaly svět. Také v
TV, radiu a divadle - tímto nás hned v cizině poznají,
jsme přece nejlepší - jsme Češi!
Vždyť my víme, jak mít situaci pod kontrolou a
budeme vždy stát za naším parlamentem a vládou,
protože jsme teď konečně spokojeni a vyhovuje nám
tento život ve svobodné společnosti, která nám to
vše umožňuje a plně nabízí z výdělku těch, kteří si
ještě neuvědomili, že je směšné chodit denně do
práce.
Vždyť stačí zajít občas na sociálku nebo někoho
přepadnout a zajet si na dovolenou, zajít s kamarády
do herny nebo někde zapařit a ráno zalehnout a
odpočívat celé dopoledne.
Žijem přeci jenom jednou! Co bude „to neřeš !“
To je přeci skvělé žití v té naší zemičce, kde je vše
dovoleno!!!
Tak čtěte dál svůj bulvár a koukejte na seriály, v tom
je naše budoucnost! Vědět , kdo s kým spí, kdo má
nejlepší sex a jak často, kdo z rychlokvašených
„celebrit“ jezdí v milionových autech a jak si užívají
na exotických dovolených, atd. atd. atd. Vždyť to
můžete mít taky - když budete mít prachy, prachy,
prachy!!!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Koluje po internetu – k zamyšlení 



Přečti a pošli dál !!!



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Co se neměl nikdy český národ dovědět
Přečteno na netu

Týden poté, co sám Karel Schwarzenberg rozvířil v TV duelu debatu o sudetských Němcích a Benešových
dekretech, se objevilo svědectví muže, který byl v 90. letech u šokujícího výroku knížete, kdy přímo, slíbil restituci
majetku zabaveného šlechtické rodině, která kolaborovala s nacisty. Schwarzenberg v duelu prohlásil, že Benešovy
dekrety již 20 let neplatí a že za odsun sudetských Němců by tehdejší vláda i s prezidentem Benešem dnes stála před
haagským tribunálem pro válečné zločince.
Na základe těchto slov se ozval ředitel státního zámku Sychrov na Liberecku pan Polanský a potvrdil, že
rozhovor se uskutečnil na Pražském hradě v kanceláři tehdejšího kancléře prezidenta Václava Havla. Kancléřem byl
tehdy Karel Schwarzenberg. Rozhovor se odehrál před očima ředitele zámku Sychrov. Schwarzenberg rozmlouval s
Marguerittou, princeznou z Rohanu, hraběnkou Kottulinski, dcerou Alaina Rohana, který byl do roku 1945
vlastníkem zámku v Sychrově.
Několik dní po listopadu 1989 telefonovala Polanskému Margueritte Rohanová-Kottulinská, že s napětím a
radostí sleduje události u nás a že do konce 1989 určité přijede na Sychrov. To se také v prosinci, 1989 stalo.
Margueritte se chtěla setkat s V. Havlem a informovat ho o tom, že má v Americe známé, kteří jí pomohou s
opravami zámku. Schůzka byla předjednána, ale jako první se udala s kancléřem V. Havla - K. Schwarzenbergem.
Při loučení Margueritte se Schwarzenbergem se kněžna naléhavé dožadovala na Schwarzenbergovi, aby nezapomněl
na restituce.
Schwarzenbergova odpověď byla šokující. „Marguetitto, buďte trpělivá. Přišla doba, ve kterou jsme vůbec
nedoufali. Uteče pár let, lidé tady budov mít problém se nažrat a pak jim bude jedno, co se komu vrátí,“ řekl prý
Schwarzenberg.
Tehdy začal pan Polanský nahlas protestovat a na popud Margueritte Rohanové-Kottulinské, po interpelacích
Karla Schwarzenberga a Milana Uhdeho, tenkrát ministra kultury ČR, byl pan Polanský ze zámku Sychrov coby
ředitel vyhozen.
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Vážený pane Premiére,
když jsem v TV viděl a slyšel o „pomoci v hmotné nouzi“, o které jste hovořil, říkal jsem si, klobouk dolu,
vláda, premiér se snaží a opravdu jste mi zvedl náladu. Jsem ze Štěchovic, respektive přes vodu, z Brunšova. Dům
jsme měli kompletně vytopený i v roce 2002. Takže máme repete po 11ti letech. Pravda, Vltavská kaskáda „sehrála
svou roli“ a místo 2metrů jsme měli v domě „jen“ 70cm - mimochodem záměrně jsem vybral fotku z obýváku s
akvárkem - paradox ...
Nyní spátky k věci, příspěvek v hmotné nouzi: Po vašem slavnostním vyhlášení příspěvku až 51tisíc a nějaké
drobné na osobu, jsme jako rodina vyrazili na Pracovní úřad pro Prahu-Západ s pocitem, že nám stát opravdu
pomůže. Po vyplnění formuláře a přiložení veškerých potřebných údajů, které tento úřad vyžadoval a stále plni
naděje, přistupujeme k úřednici, která nám během pár minut vzala veškeré naděje: „manželka je na mateřské, od
státu pobírá cca 7000,- , na 10ti měsíční dceru pobíráte příspěvky, vy jste živnostník, oba rodiče máte v důchodu,
každý z nich dostává důchod cca 7500,- “. „Co tady vlastně děláte? Tady se žádá o hmotnou nouzi ....!“
I přes další dotazy byl pracovní úřad neoblomný. Jsem sice živnostník ale už 2 měsíce bez příjmu, jelikož jsem
na neschopence a léčím se po operaci přetržené Achylovy paty. To úřad ale nezajímalo. Podle jakých si tabulek
Pracovního úřadu si žijeme „výrazně“ nad hranicí životního minima, takže od státu už nemáme nárok ani na
špinavej hadr....
Pane Nečasi, běžte už s těma kecama do PRDELE! Lžete lidem, slibujete to co jim nikdy nedáte! Celé
povodně, je jen obrovský průser státu a nikoho jiného. Kecy o tom jak se to zvládá, jak je Vltavská kaskáda úžasná
.... JDĚTE I S TĚMITO KECY DO PRDELE!!! Pro koho je tedy hmotná nouze? Snad ne pro bezdomovce,
kriminálníky a permanentně nepracující zevlouny a zloděje? Ten formulář tomu odpovídá! Takže všichni, koho jsem
teď uvedl, nebojte se vyrazit na Pracák! Dostanete každý nebo každá víc jak 51tisíc, za to že neděláte, protože se
vám prostě nechce. Já to jako živnostník-parazit přeci unesu!
PS: dneska se vytasil s další perlou pan ministr financí Kalousek: Živnostníci a firmy zasažené povodní nebudou
platit za rok 2013 daně, nebo alespoň částečně jim budou sníženy.... Další populistický kec v předvolebním vábení!
Pane Kalousku, jsem živnostník. Za rok si vydělám „tak moc“ že ani daně neplatím. Ve švarc-systému nejedu, živím
se poctivě. Jak se mne asi dotkne váš velkorysý „dar“?
Takže pane Kalousku, JDĚTE S TĚMI KECY DO PRDELE RUKU V RUCE S NEČASEM!
S pozdravem všem, nasraný a vytopený občan!
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Souhlas se zahájením řízené nerovnosti
Pondělní rozhodnutí Ústavního soudu ČR mne sice nepřekvapilo, ale žel potvrdilo mou deziluzi o stavu
právního státu. Jde totiž o oficiální souhlas se zahájením řízené nerovnosti mezi subjekty práva u nás. Suverén
lid se vytrácí a nastupuje na jedné straně kdosi, který dostává část společného jmění – v tomto případě církve a
církevní společnosti – na druhé pak většina našich občanů tuto část ve prospěch takových příjemců ztrácí. Už
samotné restituce, resp. dar, se souhlasem tzv. polistopadových vítězů často jen proto, že restituenti či kupující
po roce 1990 byli blízko organizátorům převratu, vyvolaly v republice mnohdy velká bezpráví. Tzv. církevní
restituce tomu pak daly doslova korunu. Není se třeba ptát, zda šlo o „navrácení majetku“ či o dar státu těm,
kteří nikdy nebyli poškozeni či jenom se narovnával vztah státu a těch, kteří z něj těžili? Odpověď je
jednoduchá. Šlo o zvláštní „dar“, jaký od pobělohorského období nemá obdobu. Tehdy si vítězové, především
katolická církev a jí věrná šlechta v čele s Habsburky, rozdělili mezi sebe jmění těch, kteří byli z náboženských
a dalších důvodů ze země vyhnáni, či dokonce skončili na popravištích.
Stát 21. století však nemá právo povyšovat jedny nad druhé, ale zabezpečovat, aby se nikomu neděla
křivda. A co se v tomto případě stalo? Katolická církev, k níž se hlásí podle údajů menšina obyvatelstva, a k
ostatním církvím, z nichž mnohé ani před rokem 1948 neexistovaly, dokonce nepatrné množství věřících, se
doslova přes noc stává nejbohatším vlastníkem v zemi husitských tradic. Navíc se neskrývá tím, že nabytými
prostředky bude ovlivňovat nejen veřejné mínění, ale přímo do něj, jako tomu bylo
před rokem 1918, zasahovat. A o to realizátorům tohoto daru vlastně šlo a Ústavní
soud, pokud by nebyl podjatý, by nemohl takovouto „krádež za bílého dne“
odsouhlasit. Za jeho pomoci současné vedení státu vytvořilo možnost, aby se některé
společenské organizace a finanční subjekty – a církve ničím jiným nejsou – postavily
nad společnost, a to dokonce z peněz daňových poplatníků, kteří si nepřejí být
ovládáni. To ostatně potvrzují i průzkumy veřejného mínění, v nichž se občané
vysokým procentem proti takovému daru postavili.
Boj proti tzv. církevním restitucím však nekončí. Je tu stále suverénní lid, který
nemusí svrhnout jen tuto vládu, ale v referendu může rozhodnout, že rovnost bude
zachována přímo daňovým zákonem, že smlouvy budou vypovězeny, zákon bude
zrušen a nahrazen jinou dohodou, jež odpovídá skutečnostem, které tu existovaly jak
před rokem 1918, tak po něm a také po únoru 1948. Potvrdit takovou nespravedlnost, jíž stát, tedy tato vláda,
prosadila, by totiž ukázalo jen na ztrátu základních hodnot společnosti v 21. století a to, jak znám nálady našich
občanů, nelze očekávat.
Jen na okraj - očekávám, pokud to církve, především ta katolická, myslí alespoň trochu poctivě, by pak
měly část takového daru rychle přesunout na oběti současných povodní. O tom, že by se o to alespoň snažily,
jsem však neslyšel.
Vojtěch FILIP, předseda ÚV KSČM

Lidská práva!
Ze všech stran se ozývají diskusní příspěvky o dodržování lidských práv. Ať jsou to politické strany, různí
politici nebo neziskové organizace. Do doby, než se na ně někdo, kdo se ocitne v těžké životní situaci, obrátí.
Pak najednou si hrají na mrtvého brouka, maximálně mu udělí nějakou radu, to nic nestojí. Televize je plná slov
o charitě atd. Poznal jsem to na vlastní kůži. Že celý život platím daně, ze kterých jsou potom sanovány
zkrachované banky, rozkradené podniky, že jsou přidělovány granty a další lidumilné úkony. Já bych si také
přál zvýšit důchod o 6000 Kč, a to nemám měsíční plat 80 000 Kč. Také nesouhlasím s tím, aby se z mých daní
zachraňovaly rozkradené firmy a platily restituce církvím, které si taktéž z mých daní celý život opravovaly
farní objekty, platy farářů, a bylo hrazeno studium na teologické fakultě. A teď ještě mám mnoho let roků
splácet částku, která byla těmto subjektům darována. Když se moje firma ocitne v konkurzu, také bych
nepohrdl nějakým tím grantem. To ovšem pro obyčejné podnikatele neexistuje. Poctivě pracující lidé se klidně
mohou ocitnout pod mostem, to nikoho nebolí. Sice vím, že tento můj článek neotisknete, ale aspoň budete znát
můj názor na tento právní a demokratický stát.
Jan POSOLDA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Víra není počátek, ale konec všeho vědění.

Johann Wolfgang Goethe
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KOTLÍKOVÁ DOTACE BUDE DÁLE POKRAČOVAT
Na pokračování takzvané kotlíkové dotace se včera /30. května/ dohodli ministr životního prostředí Tomáš
Chalupa a náměstek moravskoslezského hejtmana pro životní prostředí Daniel
Havlík.
„Současné tři výzvy společného programu na výměnu starých ručně plněných
kotlů na tuhá paliva za nízkoemisní automatické kotle byly velice úspěšné, a proto jsme
se s ministrem dohodli na další spolupráci. Naší ambicí je vyhlásit novou výzvu již od
1. července tohoto roku s celkovou alokací šedesáti milionů korun, to znamená, že
třicet milionů uvolní kraj a třicet milionů ministerstvo. V této chvíli dolaďujeme
technické detaily,“ řekl náměstek hejtmana pro životní prostředí Daniel Havlík.
„Podíl malých zdrojů na celkové bilanci prachu v kraji roste. Výměna jednoho
kotle znamená úsporu emisí prachu v objemu až 100 kilogramů ročně,“ uvedl hejtman
Moravskoslezského kraje Miroslav Novák. Tvrdí, že investice do lokálních topenišť
jsou ekonomicky výhodné, protože každá vynaložená koruna je pětkrát efektivnější než u průmyslové investice a na
zlepšení kvality ovzduší se projeví okamžitě.

Hlasitá reklama z TV zmizí
Posledním květnovým dnem skončí v televizi hlasitá reklama. Podle novely zákona, kterou připravili poslanci napříč
politickým spektrem, nesmí být reklamní šoty hlasitější než ostatní program.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) bude mít nový nástroj na kontrolu hlasitosti televizních reklam. Tím je
pokuta ve výši až pěti milionů korun, kterou bude moci uložit za porušení zákona.
Kvůli hlasitosti reklam v minulosti vznikla petice, kterou podepsalo na 13 tisíc lidí. „Reklamu vnímají lidé u nás spíš
jako nešvar než jako vhodné doplnění programu,“ tvrdí místopředsedkyně sněmovního volebního výboru Ivana Levá.
Jedny reklama otravuje, druzí ji vítají. Všichni se však shodují, že zvýšená intenzita hluku je škodlivá, a nechtějí ji. „Byla
to jednohlasná shoda. Stěžovali si staří, i mladší. Novela je prospěšná a potřebná. Nikomu neublíží, nikomu nic nebere.
Jen chceme, aby reklama nebyla hlasitější než ostatní program,“ dodala Levá, jejíž podpis pod novelou nechybí.
Stížnosti na hlasitou reklamu byly podle předsedkyně RRTV Kateřiny Kalistové dlouhodobě jedny z nejčastějších.
Novinářům včera řekla, že se rada obrátila na ministerstvo kultury, Asociaci televizních organizací a pak i na volební
výbor sněmovny. Ten podle jeho předsedy Václava Mencla očekával, že televize začnou hlasitost regulovat samy.
Narazil však na odmítavé postoje provozovatelů i Asociace televizních organizací, proto poslanci připravili změnu zákona.
„Ve sněmovně to nebylo obtížné prosadit, protože jsou pod ní podepsáni všichni členové výboru, problém byl v tom
projednávání,“ poznamenal na tiskové konferenci Mencl. Přesto nakonec řada tuzemských televizí už loni k samoregulaci
sama přistoupila.
Tuzemská úprava vychází z evropských zkušeností a z mezinárodních technických dokumentů, mj. Evropské
vysílací unie. Základem je zákon, který radě dává pravomoc kontrolovat a ukládat pokuty. Vyhláška pak upravuje hladinu
hlasitosti a maximální špičku. „Nevěřím v udělování vysokých pokut. Televize si dají pozor, aby zákon neporušily, byly by
to vyhozené peníze. Vědí, že hlasitost se dá jednoduše změřit, u soudu by nemohly nic vybojovat,“ uvedla Levá.
Rada bude televizní vysílání kontrolovat pomocí nového programu, který pořídila na základě výběrového řízení za
8000 eur (asi 200 tisíc Kč) od nizozemské společnosti. Přístroj dokáže měřit až 25 programů současně, a to z osmi
vysílacích multiplexů. Hlasitost vysílání lze měřit i zpětně. Na rozhlasovém trhu rada zatím podobnou regulaci neočekává,
občané si nestěžují.
Zdroj: Haló noviny

 napsal nám  napsal nám  napsal nám  napsal nám  napsal nám 
Pohyb v přírodě je základní podmínkou života. Jak jsem již psal v jednom svém příspěvku minulý rok
jsem ve svých třiašedesáti pracovat s internetem a také aktivněji jezdit na kole. V neděli 23 jsem byl na kole v
Karlově. Po cestě jsem potkal několik cyklistů kteří jeli bud s Jeseníku nebo až z Olomouce a většina byla
mého věku. Co tím chci říci? Většině mladých lidí i starších když se zmíním, že jsem byl na kole ve Zlatých
Horách, Karlově nebo v Bruntále, tak mi řeknou, že jsem blázen. Na rozdíl od nich ale nechodím po různých
ordinacích a podobně. Také říkám, že každý důchodce by měl mít psa, malého či velkého, to je jedno. Já mám
tři, takže musím minimálně třikrát denně se obléci bez ohledu na počasí a jít s nimi na krátkou procházku.
Bývám nemocen tak jednou do roka. Také jsem byl v sobotu na slavnosti ROZMARNÉ LÉTO v Háji u Opavy
k výročí narození V. Vančury. Z Krnova jsme tam byli dva. Podle mne to zas tak daleko není a finančně to není
až tak nákladné. Při rozhovoru s jedním soudruhem jsme se dozvěděli, že některé organizace mají schůze
jednou za dva-tři měsíce. Jaká je asi činnost těchto organizací, když příkl. teď byla demise vlády, nebo zasedání
ústředního výboru naší strany. Kdy se seznámí se závěry až po prázdninách? Kdoví co bude? Nový parlament
nebo nová vláda a když většina členů nečte HaNo, jak mohou pracovat stranicky mezi lidmi? A s tím i souvisí i
ten pohyb. Jestliže sedím doma nejdu mezi lidi, tak jaké mám informace a jak mohu něco vysvětlovat?
Jaroslav Hadaš
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Vinice se stěhují na sever
Jsme v roce 2050. Milovnici vina se zastavuji v obchodním domě IKEA, aby si koupili natolik lahví
švédského vína.
Je to snad skandinávský sen? Pro enology a klimatology možná nikoli. Klimatické změny totiž pravě
překreslují světovou mapu vinic. Zatímco víno bude moci být vysazováno
na nových územích, tradiční vinařské oblasti jsou ohroženy zvyšováním
teplot a prodlužující se dobou sucha.
„Někteří bijí na poplach, já však raději zastávám optimistou,“
prohlašuje Fernando Zamora, který je enologem a profesorem na španělské
univerzitě Rovira i Virgili v Tarragoně. „Nepochybuji o tom, že vinice v
tradičních regionech zůstanou, ale bude třeba, aby vinaři uvažovali o
nových strategiích. Vzniknou nové oblasti vinic, o tom není pochyb,“ řekl
podle agentury AFP. „V Německu začínají produkovat elegantní vína v
krajích, kde by to v minulosti bylo mimořádné obtížné, víno se začalo
pěstovat i v Dánsku,“ dodává Zámora.
Tasmánie, některé regiony Nového Zélandu, jižní část Chile, Ontario a
další provincie Kanady, ale i Anglie, departement Moselle na severu Francie
a Porýní v Německu by mohly z klimatických změn těžit.
„Budou moci dnešní vinařské oblasti pokračovat v pěstování stejných
odrůd vína a vyrábět tentýž mok? Pokud to, co dnes víme, opravdu platí, lze
o tom silně pochybovat,“ říká profesor enologie na Jihooregonské univerzitě
v Kanadé Gregory Jones.
Zamora a Jones jsou členy mezinárodního programu klimatických změn v lesnictví a v zemědělství, nad
nímž má patronát francouzský Národní institut pro agronomický výzkum (INRA). Klimatologové
spolupracující s vinařským průmyslem předpovídají, že do roku 2050 vzrostou teploty o dva stupně Celsia.
Bude také více extrémních klimatických jevů.
Vodní tlak, prudké změny teploty, záplavy a mráz
působí zásadním způsobem na rovnováhu cukrů a na
kyselost, obsah třísloviny a aroma vína. Některá bílá
vína, která dříve byla pověstná svou jemností a živostí,
se dnes stávají mastnější a mají květinové tóny. Červená
vína se střední strukturou se zase změnila v ovocné
bomby, jsou tedy bohaté a koncentrované. „V Alsasku
(na severovýchodě Francie) jsou klimatické změny již
problémem protože transformuji aromatický profil a
rovnováhu cukru a kyselosti“ uvádí enolog Jean-Marc
Touzard. Je otázkou, zda to spotřebitel ocení. Naopak v
Beaujolais na jihovýchodě Francie teplejší klima
zvyšuje kvalitu vína, zatímco vinaři tam dříve museli
přidávat cukr, aby ve svých stolních vínech udrželi
úroveň alkoholu. „V roce 2003, v době velkých veder, se
naše vína podobala vínům z oblasti kolem řeky Rhóny,“ přiznává zástupce pěstitelů beaujolais Jean Bourgade.
V Languedocu na jihu Francie vede teplejší a sušší počasí ke vzniku robustnějších vín s vyšším obsahem
alkoholu. „Vinaři se však již začali přizpůsobovat a vysazují vinice ve vyšších polohách a do jiné půdy,“ říká
Touzard. Jiným řešením je změnit druh vína a vysazovat révu přizpůsobenou teplému klimatu, jaká se pěstuje
například na Sicílii, v Řecku, Španělsku či Portugalsku. „Réva z jižnějších oblastí, ze skutečně velmi teplých
lokalit, má genetický potenciál, který může v budoucnu vyřešit problémy s tolerancí vyšších teplot“ prohlašuje
Jones a dodává: „Jen v Portugalsku existuje 100 až 150 původních odrůd, o nichž dosud nic nevíme.“
HaNo
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lidé, kteří si své nejlepší víno nechávají pro lepší příležitosti, jsou optimisté. Pesimisté je pro jistotu
vypijí hned. Realisté své nejlepší víno nechávají na dárek pro nadřízeného.
Gabriel Laub
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Víte, co jíte?
Obávaná „éčka“ v potravinách
Z potravinových přísad, takzvaných „éček“, se pomalu stává strašák. Někteří militantní zastánci zdravého
životního stylu by potravinu obsahující tyto látky z principu nedali do úst. Víte však, co písmenko E v potravině
vlastně znamená a v čem nám může škodit?
Mnohý spotřebitel se mylně domnívá, že „éčko“ je pouhá zkratka pro emulgátor. To ale není pravda –
emulgátory jsou pouze jednou z více než dvaceti skupin potravinových přísad neboli aditiv. Čili látek, které se
přidávají do potravin z různých důvodů: aby vydržely déle jedlé, aby měly pěknou barvu, aby působily
„nadýchaným“ dojmem, aby dobře chutnaly.
Každá taková přísada, která později nese označení E a tři číslice, musí projít složitým a nezávislým
hodnocením bezpečnosti zdraví. Výrobce také musí prokázat nezbytnost jejího použití v dané potravině.
V zemích Evropské unie to provádí Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA.
Mohli bychom tedy předpokládat, že všechny přísady, které se v potravinách vyskytují, budou zcela
bezpečné. Není to však tak úplně pravda. Často v nich najdeme i látky typu glutaman, které prokazatelně škodí.
Ovšem jde o to, v jaké míře. A výrobce bude tvrdit, že množství látky v jeho potravině je tak malé, že nás
poškodit nemůže.
Za tímto paradoxem stojí úsilí potravinářské lobby a samozřejmě snaha výrobců, aby jejich produkty
vypadaly a chutnaly co nejlépe. A tudíž se i dobře prodávaly. Nyní si představíme nejdůležitější skupiny
„éček“ a zároveň si řekneme, kterým z nich je lépe se vyvarovat:
1. Antioxidanty
Jak už napovídá název, zahrnují tato éčka látky zabraňující oxidaci. Patří sem například i kyselina
askorbová (E300), což je jen jiný název pro vitamín C. Ten nejen že neškodí, ale dokonce tělu prospívá.
Do stejné skupiny však patří třeba i oxid siřičitý (E 220), který je prokazatelně škodlivý a může vyvolat
například komplikace astmatického typu nebo bolesti hlavy.
2. Barviva
Ostře rudá lízátka, uhlově černá čokoláda nebo bonbóny všeho typu – často o nich říkáme, že mají
„jedovatou barvu“. A něco na tom bude. Zatímco některá přírodní barviva jako kurkumin (E100) nebo
riboflavin (E101) zdraví neškodí, jiná mohou napáchat pořádnou paseku. Věděli jste například, že potravinářská
červeň azorubin (E122) se vyrábí z dehtu a najdeme ji v řadě marmelád i jogurtů?
3. Emulgátory
Emulgátory jsou zkrátka látky, které spojují nespojitelné. Například ze směsi oleje a vody (normálně olej
vždy vyplave na hladinu) vytvoří homogenní emulzi. Proto se používají v majonézách, margarínech, ale
například také zmrzlinách. Jsou to „éčka“ řady 4 a co se týče jejich škodlivosti pro zdraví, není to žádná havárie
– na stupnici od 1–5 se pohybují kolem dvojky.
4. Konzervanty
Na tyto skupiny pozor. Ač přírodní konzervanty samozřejmě zdraví neškodí, některé syntetické „libůstky“
skupiny 2, mohou být pro tělo velmi agresivní. Za všechny jmenujme třeba kyselinu benzoovou (E210), která
napomáhá delší trvanlivosti například u kečupů, margarínů, nakládané zeleniny i třeba žvýkaček. U citlivějších
jedinců může způsobit kopřivku nebo hyperaktivitu, či vyvolat astmatický záchvat.
5. Látky zlepšující chuť a vůni
Většinou jsou to éčka řady 6 a za jejich úžasnou chuť a vůni můžeme zaplatit nepříjemnými efekty pro
naše zdraví. Za všechny jmenujme glutaman sodný (E621) způsobující „masovou“ chuť. Obsahují jej například
čínské nudle s masovou příchutí, brambůrky, ale i některé anglické slaniny, paštiky a masné výrobky. Je
dokázáno, že glutaman může způsobovat změny nálad, podrážděnost, deprese, ale také astma. Vyvarovat by se
jej určitě měly těhotné ženy.
6. Náhradní sladidla
Také „devítková“ řada éček není nic moc. Najdeme je především v potravinách „light“ a doslazovaných
minerálkách a limonádách. Například aspartam (E951), o němž se již od roku 1947 předpokládá, že poškozuje
mozek, je stále přidáván do celé řady výrobků. Jeho ještě nebezpečnější kolega sacharin (E954) je v ČR
do potravin povolen jen v omezeném množství. Zato jej najdeme snad v každé zubní pastě.
Alena Novotná
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jednou z výsad lidského rodu je, že může pít bez žízně, a za dnešního stupně svého umění dovedou nás
kuchaři přimět, abychom jedli, i když nemáme hlad.
Anthelme Brillat-Savarin
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Usnesení
6. zasedání ÚV KSČM dne 22. června 2013 v Praze
Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:

I. Schvaluje
1. Stanovisko ÚV KSČM k aktuální politické situaci s tím, že pověřuje VV ÚV KSČM
dopracovat konečné znění stanoviska na základě výsledků jednání zástupců vedení
ÚV KSČM s prezidentem ČR
2. Přístupy KSČM k podpoře drobného a malého podnikání a docenění jeho významu
pro regionální rozvoj
3. Přístupy KSČM k občanským hnutím a práce KSČM v nich s cílem působit na
občanskou veřejnost
4. Obsahové a organizační zabezpečení výročních členských schůzí ZO KSČM a
stranických konferencí 2013/2014
5. Koncepci volební kampaně KSČM pro rok 2014 včetně příloh
6. Vyhodnocení diskuse z 5. zasedání ÚV KSČM
7. Rámcový plán práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na II. pololetí 2013
8. Zprávu z jednání VV ÚV KSČM od 4. zasedání ÚV KSČM a kontrolu plnění usnesení
ÚV KSČM a schůzí VV ÚV KSČM
9. Harmonogram pro přípravu případných předčasných voleb do PS PČR

II. Bere na vědomí
1. Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM
2. Ústní informaci o stavu projednávání návrhu změny zákona č. 424/1991 Sb. o
sdružování v politických stranách a politických hnutích v PS PČR

III. Uvolňuje
s. Františka Beneše z funkce člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Praha 8

IV. Potvrzuje
s. Petra Vilíma za člena ÚV KSČM za okresní organizaci Praha 8

V. Odvolává
s. Jaroslava Diviška z funkce člena Komise mládeže ÚV KSČM za Královehradecký kraj

VI. Volí
s. Jana Horkého za člena Komise mládeže ÚV KSČM za Královehradecký kraj

VII. Oceňuje
práci členů KSČM v občanských sdruženích na základě programu, stanov a usnesení KSČM

VIII. Ukládá
1. Využít materiál „Přístupy KSČM k podpoře drobného a malého podnikání a docenění
jeho významu pro regionální rozvoj“ při tvorbě volebního programu pro volby do PS
PČR v roce 2014
Zodpovídá: J. Dolejš
Termín: průběžně
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2. Využít materiály „Přístupy KSČM k podpoře drobného a malého podnikání a
docenění jeho významu pro regionální rozvoj“ a „Přístupy KSČM k občanským
hnutím a práce KSČM v nich s cílem působit na občanskou veřejnost“ ke zpracování
mediálních výstupů
Zodpovídá: V. Filip
Termín: průběžně
3. Po dopracování připomínek členů ÚV KSČM rozeslat materiál „Návrh obsahového a
organizačního zabezpečení výročních členských schůzí ZO KSČM a stranických
konferencí 2013/2014“ okresním a krajským výborům KSČM pro využití při
zpracování vlastních příprav VČS a stranických konferencí;
Zodpovídá: P. Šimůnek
Termín: 28. 6. 2013
4. Realizovat úkoly uvedené v materiálu „Návrh obsahového a organizačního
zabezpečení výročních členských schůzí ZO KSČM a stranických konferencí
2013/2014“ včetně zpracování vlastních POZ.
Zodpovídá: předsedové ZO, OV a KV KSČM
Termín:průběžně
5. Realizovat další přípravu kampaně dle Harmonogramu hlavních úkolů pro volby v
roce 2014
Zodpovídá: P. Šimůnek
Termín: průběžně
6. Pro případ předčasných voleb zabezpečit konání krajských konferencí s cílem sestavit
kandidátní listiny pro volby do PS PČR
Zodpovídá: předsedové KV a OV KSČM
Termín: 20. 7. 2013

IX. Stanovuje
termín 7. zasedání ÚV KSČM na 28. září 2013 s programem:
 Přístupy KSČM k zabránění zvýhodňování zahraničního kapitálu a odčerpávání v ČR
vytvořeného zisku do zahraničí s cílem zlepšit šance českých investorů a výrobců i
posílení příjmů rozpočtu.
 Teze volebních programů do EP a PS PČR pro volby 2014 k diskusi na VČS, OK a KK
KSČM
 Analýza k sestavování KL do obecních zastupitelstev v roce 2014 doplněná o připomínky
VV ÚV KSČM a další informace z OV KSČM
 Vyhodnocení diskuse 6. zasedání ÚV KSČM
 Vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za I. pololetí 2013
 Stanovisko ÚRK KSČM k vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za
I. pololetí 2013
 Zpráva z jednání VV ÚV KSČM od 6. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení
6. zasedání ÚV KSČM a schůzí VV ÚV KSČM
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Tajemství Babylonu: Sedm klíčů k osobnímu
bohatství
Recept na bohatství nejen pro Vás vyryli Babyloňané do hliněných destiček. Zformulovali sedm pravidel,
která pomáhají lidem bohatnout a platí i dnes.
Má-li být nějaký národ symbolem bohatých lidí, pak je to rozhodně národ židovský. Budování a ochrana bohatství je věc,
kterou se rozhodně vyplatí učit od těch úspěšných. Prapůvod židovského mistrovství v budování bohatství najdeme
v jejich babylonském zajetí. Nejen o tom se dočtete v knize „Nejbohatší muž v Babyloně.“ Je to útlá kniha.
Dvouhodinové čtení u večerní kávy. A přitom může změnit Váš život. Tak jako změnila život k lepšímu už mnoha lidem.
Je to snad nejsrozumitelnější návod na to, jak získat, udržet a rozšiřovat osobní a rodinné bohatství. Přečetly si jí miliony
lidí, ale jenom drtivé menšině ta kniha pomohla. Důvod je prostý. Většina lidí se tím návodem prostě neřídí. Možná za to
také mohou poněkud archaické formulace v knize. Nechte se tedy inspirovat jejich překladem do modernějších slov.
Sedm klíčů k osobnímu bohatství

Před několika tisíci let to Babyloňané vyryli do hliněných tabulek. Z příběhů dnešních úspěšných a bohatých lidí je
zřejmé, že dělají přesně to, co je na těch hliněných destičkách vyryto. Rozdíl je jen v tom, že ta pravidla popisují
moderními slovy. Ta původní slova jsou sice archaismy, ale jsou více srozumitelná. Jdou "na dřeň". Odhalte tedy Sedm
zlatých pravidel starých Babyloňanů z hliněných destiček.
Odhalte tajemství z hliněných destiček!
V knize „Nejbohatší muž v Babyloně“ si posteskl Bansir, chudý stavitel vozů: „Pronásleduje mě myšlenka, že přece
nemůžeme žít rok co rok tak uboze. Jenom práce a stále práce a žádné jmění!“ Jeho přítel mu poradil dobrou věc:
„Neměli bychom se zajímat o to, jak to dělají ti bohatí?“ A vydali se pro rady k starému příteli, Arkádovi. Ten se z
chuďase stal nejbohatším mužem v Babyloně a tradovalo se o něm, že radí samotnému králi. A právě on předal Bansirovi
sedm zlatých pravidel, která mu pomohla vybudovat ohromný majetek. Nechte se tedy inspirovat překladem z hliněných
destiček do dnešních moderní slov:
1. Pravidlo: Naplnit peněženku
Co radil Arkád Bansirovi: „Z každých deseti měďáků, které vyděláš, si dej jeden měďák stranou.“
Moderní překlad: „Dej si něco stranou. Nespotřebuj všechno co vyděláš!“
2. Pravidlo: Kontrola vydání
Co radil Arkád Bansirovi: „Vyryj si do hliněné tabulky seznam věcí, které potřebuješ a věcí, po kterých toužíš. Vyber jenom to, co je
nutné a ostatní škrtni.“
Moderní překlad: „Nemusíš mít všechna lákadla, která jsou kolem tebe. Nemusíš mít všechno co vidíš. Místo k moři zajeď v létě na
Šumavu. Žij stejně jako Bill Gates. Jeho výdělek je 200 000 krát větší než příjem průměrného Američana. Jeho výdaje ale nejsou 200
000 krát vyšší než výdaje průměrného Američana. Z toho úhlu pohledu žije Bill Gates skromný život.“
3. Pravidlo: Ať zlata přibývá
Co radil Arkád Bansirovi: „Každý měďák, který dáš stranou, odnes Agarovi, výrobci štítů. Jednou za půl roku vždycky nakupuje
bronz ve velkém a potřebuje na to co nejvíc peněz. Když dobře nakoupí, podělí se s ostatními a vrací jim měďáky s dobrým úrokem.“
Moderní překlad: „Když už si dáš něco stranou, tak to ulož tak, abys na tom vydělal něco navíc.“
4. Pravidlo: Chraň svoje jmění
Co radil Arkád Bansirovi: „Chraň svoje jmění, ať o něj nepřijdeš. Můj přítel vzal všechny svoje peníze a nakoupil od Féničanů
výhodně šperky. Féničané jsou známí podvodníci a on nakoupil padělky. Přišel o všechno.“
Moderní překlad: „Nevsázej všechno na jednu kartu. Neexistují vysoké výnosy bez vysokého rizika.“
5. Pravidlo: Bydliště je investice
Co radil Arkád Bansirovi: „Mnoho lidí v Babyloně vychovává děti v žalostných podmínkách. Platí majitelům vysoké nájmy za ubohé
byty. Bohatí lidé ti rádi půjčí na pořízení vlastní usedlosti, když jim dáš tu usedlost do zástavy. Až jim vrátíš peníze, budeš mít
majetek a budeš mít co předat dětem.“
Moderní překlad: „Špatný dluh je ten, který ti nepomáhá bohatnout. Nepůjčuj si na spotřební zboží. Hypotéka je dobrý dluh. Ušetříš
na nájmu, trochu k tomu přidáš a po splacení budeš mít vlastní bydlení!“
6. Pravidlo: Zajisti si budoucí příjem
Co radil Arkád Bansirovi: „Nebudeš pořád mladým mužem, který může pracovat. Jednou budeš starým mužem, který nemůže ohnout
svá záda. Abys mohl i potom vést šťastný život, odkládej si na tu dobu ještě jeden měďák stranou.“
Moderní překlad: „Je úplně jedno, čím tě masírují média o státní penzi. Dávej si něco stranou na stará kolena.“
7. Pravidlo: Více vydělávat
Co radil Arkád Bansirovi: „Radím ti totéž, co všem ostatním mužům. Aby se dostali do popředí ve svém řemesle, aby nezůstali na
místě, nezaostávali a vždy byli v něčem lepší než ostatní. Využij každé příležitosti k zdokonalení a budeš si pak vydělávat víc peněz.“
Moderní překlad: „Vše se vyvíjí. Dneska mnohem rychleji než dřív. Dokonce jsou profese a řemesla, která zanikla. A budou zanikat.
Před pár lety byla běžná profese telegrafisty. Dnes tato profese neexistuje. Pracuj na sobě a přizpůsobuj se době. Buď o krok napřed.
V zaměstnání si tě budou víc cenit a v podnikání porazíš konkurenci.“

A to je celé. Dává Vám to smysl?
Tak se do toho pusťte! Začněte třeba tím, že si přečete knihu „Nejbohatší muž v Babyloně.“ Na internetu je k mání v řadě
e-shopů za cenu kolem stovky. Určitě nebudete této drobné investice litovat.
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
________________________________________________________________________________________________________________________

4. zasedání zastupitelstva kraje – Krajský úřad Ostrava
Ve čtvrtek 20. června 2013 se uskutečnilo 4. zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje, které mělo
na programu 98. bodů k projednání.
Z nejdůležitějších bodů programu vybírám:
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•

Projednán závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2012 a návrh Účetní závěrky Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2012
Projednáno poskytnutí finanční výpomoci ze Zajišťovacího fondu postiženým záplavami
v červnu 2013
Projednáno poskytnutí účelových neinvestičních dotací určených k dofinancování výdajů na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje v roce 2013
Projednáno poskytnutí neinvestiční účelové dotace občanskému sdružení Jagello 2000, se sídlem
Výstavní 8, Ostrava, IČ 70640866, na úhradu nákladů spojených s bezpečnostními opatřeními
v rámci akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky“ ve výši
500 tis. Kč
Projednáno poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Občanskému sdružení Perseus, se sídlem Chelčického 531/3, Ostrava, IČ 22693378, na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodního filmového festivalu Ekofilm ve výši 500 tis.
Projednáno poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Opava, IČ 00300535, ve výši 295.000 Kč na úpravu projektové dokumentace pro
vydání územního rozhodnutí na stavbu „Přeložka silnic II/461 a II/443 (Jižní obchvat – Hradecká – Olomoucká)
Projednáno poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje organizační jednotce občanského sdružení Klub českých turistů s názvem KČT oblast Moravskoslezská, IČ 71160477,
na realizaci projektu „Výroba, distribuce a montáž alespoň 4 kusů interaktivních panelů určených pro výchovu návštěvníků hor k ochraně přírody a krajiny a k řádnému nakládání s odpady,
včetně umístění těchto panelů v Beskydech na značených turistických stezkách“ ve výši 57.200,- Kč
Projednáno poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje městu Krnov,
IČ 00296139, ve výši 150.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem „XII. ročník
Krnovských hudebních slavností“
Projednáno zahájit realizaci projektu „CHEMICKÝ MONITORING - CHEMON“ předloženého
do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5 Omezování průmyslového znečištění
a snižování environmentálních rizik, oblasti podpory 5.1 Omezování průmyslového znečištění a
snižování environmentálních rizik v roce 2013
Projednáno udělit Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje „Vesnice Moravskoslezského kraje
roku 2013“ v rámci krajského kola soutěže
Projednán návrh postupu při zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje
v návaznosti na otevírání trhu a řešení výběrových řízení na provozovatele veřejných služeb
v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v budoucím období

Bruntál – červen 2013

ing. Jitka Hanusová

– zastupitel MS KZ



Přeji Vám krásné letní dny, plné sluníčka a modré oblohy. JH

 CO  KDY  KDE 
Červenec 2013
 05. července 2013 pátek
 06. července 2013 sobota

Státní svátek – Cyril a Metoděj
Státní svátek – mistr Jan Hus (1415)

 08. července 2013 pondělí

VV KV KSČM – Ostrava

 12. července 2013 pátek

14. schůze VV ÚV KSČM – Praha

 14. července 2013
☺

↕

Letní dětský tábor – Železná – Vrbno p. P.
↕

↕

 27. července 2013

☺

↕

Letní dětský tábor – Železná – Vrbno p. P.

 15. července 2013 pondělí

15,15

9. zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM

 19. července 2013 pátek

Klub KSČM Z MS K – Ostrava

 25. července 2013 čtvrtek

Zasedání Z MS K – Ostrava

 29. července 2013 pondělí

VV KV KSČM – Ostrava

SRPen 2013
 02. srpna 2013

pátek

15. schůze VV ÚV KSČM – Praha

 19. srpna 2013

pondělí

VV KV KSČM – Ostrava

 24. srpna 2013

sobota

Slavnosti česko-slovenské vzájemnosti – Frýdlant







pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

26. srpna 2013
27. srpna 2013
28. srpna 2013
29. srpna 2013
30. srpna 2013

 28. září 2013

sobota

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

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
10. zasedání OV KSČM – budova OV KSČM
7. zasedání ÚV KSČM – Praha

                                 

   ! Změny termínů po redakční uzávěrce vyhrazeny!   
                                 




!!!
!!!

PRÁZDNINY !!!
DOVOLENÁ !!!




Okresní výbor Komunistické strany Čech a Moravy v Bruntále Vám všem přeje krásné léto, hodně sluníčka, všem dětem nádherné prázdniny a všem dospělým příjemnou dovolenou. Krásné zážitky a chvíle pohody
se svými blízkými i přáteli. Nám všem přejeme to nejdůležitější – načerpání nových sil na „výroční podzim“
letošního roku.
Za redakci Pavel Bačgoň
předseda OV KSČM Bruntál

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

