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Rok 2018 končí
Končí s ním i moje víc než šestnáctiletá éra předsedy OV KSČM. Šestnáct let, hrozné číslo
v životě staršího člověka. Oproti tomu šestnástiletý člověk který právě vstupuje
do života, je plný elánu, nápadů a vznešených cílů. Jaký to paradox.
Kdysi mi kdosi řekl, že jsem nejdéle sloužícím předsedou od „majetkového
převratu“. Nepátral jsem, ale asi to tak bude. Slušelo by se tedy bilancovat, ale
ne nebojte se nebudu zde bilancovat rok po roku. Bylo by to velmi dlouhé čtení.
A ani paměť by tak daleko nešla…
Bohužel zdravotní problémy zavelely a řekly STOP. Proto se chci zde, na stránce naší okresní
Štafety jen a jen rozloučit se svými čtenáři z pozice předsedy a co hlavně, popřát nově zvolenému
předsedovi OV KSČM Bruntál s. Daliborovi Kaňákovi elán, nápady a hlavně hodně sil. Také pevné
nervy, zdraví a co je nejpodstatnější, dobré spolupracovníky co potáhnou tuhle „káru“ s ním dál. Pevně
věřím, že jich bude stále dost.
Osobně si vážím práce všech členů a sympatizantů KSČM, kteří se mnou a mými spolupracovníky
„nesli a nesou svou kůži na trh“. Patří jim ode mne velký, upřímný a soudružský dík.
Dovolím si věřit, že odchodem mé „maličkosti“ pojede okresní organizace KSČM stále dál a
myšlenky komunismu jednou v této ne zrovna příznivé společenské situaci zvítězí „na plné čáře“.
Pavel Bačgoň

Usnesení
5. zasedání ÚV KSČM dne 15. prosince 2018 v Praze
Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:
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1. Schvaluje
Stanoviska ÚV KSČM k aktuální politické situaci.
Volební řád pro volbu vedoucího kandidáta nebo kandidátky a dále volbu pořadí kandidátů a kandidátek na kandidátní listině
pro volby do EP 2019 a její název ,,KSČM - ČESKÁ LEVICE SPOLEČNĚ! .....
Volební program KSČM k volbám do EP v roce 2019.
Dokument „Návrh okruhů programových priorit pro volby do Evropského parlamentu 2019“.
Základní strategii KSČM k volbám do EP v roce 2019.
Petra Šimůnka jako zmocněnce KSČM pro volby do EP a Věru Žežulkovou jako náhradníka zmocněnce KSČM
Za vedoucí kandidátku pro volby do EP 2019 Kateřinu Konečnou a pořadí dalších kandidátů.
Hodnocení výsledku voleb do obecních zastupitelstev, ZHMP a Senátu v roce 2018.
Návrh na svolání celostranické konference KSČM k řešení vnitrostranických otázek KSČM, stanovení klíče pro volbu
delegátů, harmonogram členských schůzí a zasedání OV KSČM.
POZ na svolání Programové konference KSČM a stanovení klíče pro volbu delegátek a delegátů.
Založení politického institutu s právní formou „Ústavu“, a názvem „Institut české levice, z.ú.“. Institute of the czech left.
Správní radu Institutu ve složení Petr Šimůnek, Stanislav Grospič a Václav Ort.
Dozorčí radu Institutu ve složení Vojtěch Filip, Helena Vrzalová a Marie Pěnčíková.
Pracovní řád KSČM.
Vyhodnocení diskuze z mimořádného zasedání ÚV KSČM, konaného dne 15. 9. 2018.
Vyhodnocení diskuze ze 4. zasedání ÚV KSČM, konaného dne 20. 10. 2018.
Zprávu z jednání VV ÚV KSČM od 4. zasedání ÚV a kontrolu plnění usnesení ÚV a schůzí VV ÚV KSČM.
Rámcový plán práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na I. pololetí 2019.
Doplnění stínové vlády – odborných mluvčí KSČM.

2. Bere na vědomí

Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
Informaci o možnosti podle § 17, odst. 8, písm. j) zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a sdruženích,
požádat o příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu.
Informaci o projednání založení pol. institutu na jednání Hospodářské rady ÚV KSČM dne 27. 11. 2018, VV ÚV KSČM dne 30.
11. 2018 a doporučení těchto orgánů ke schválení na jednání ÚV KSČM dne 15. 12. 2018.
Dopis ZO KSČM Vejprnice okr. Plzeň-sever.

3. Uvolňuje

s. Petra Vlčka z funkce zástupce člena Komise mládeže ÚV KSČM za Prahu.
s. Petra Havránka z funkce tajemníka Komise žen ÚV KSČM.
s. Pavla Bačgoně z funkce člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Bruntál.
4. Volí
s. Petru Prokšanovou do funkce zástupkyně člena Komise mládeže ÚV KSČM za Prahu.
s. Terezu Čechovou Humpolcovou do funkce tajemnice Komise žen ÚV KSČM.
s. Dalibora Kaňáka do funkce člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Bruntál.

5. Doporučuje

1.

Poslaneckému klubu a vedení KSČM zajistit a posílit profesionální mediální přípravu našich zástupců do veřejných, zejména
televizních diskusí.
Zodpovídá: V. Filip, P. Kováčik
Termín: průběžně

1.

Seznámit s volebním programem kandidáty KSČM pro volby do EP.
Zodpovídá: Oddělení pro evropské záležitosti a občanský sektor ÚV KSČM,
Oddělení pro regionální politiku a volby ÚV KSČM
Termín: ihned
Řídit se volebním programem KSČM k volbám do EP v roce 2019.
Zodpovídá: kandidátky a kandidáti na kandidátní listině KSČM pro volby do EP
v roce 2019
Termín: ihned
Dopracovat na základě dokumentu „Návrh okruhů programových priorit pro volby do Evropského parlamentu 2019“ využitelné
materiály pro volební kampaň pro volby do EP 2019
Zodpovídá: K. Konečná
Termín: 28. 2. 2019
Realizovat kampaň pro volby do EP v souladu se schválenou strategií.
Zodpovídá: P. Šimůnek, K. Konečná, kandidátky a kandidáti, KV KSČM, OV
KSČM
Termín: průběžně
Využít poznatky z voleb v roce 2018 při zajištění volební kampaně k volbám do EP.
Zodpovídá.: P. Šimůnek, K. Konečná
Termín: dle harmonogramu úkolů k volbám do EP

6. Ukládá
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Přijmout opatření a soustředit se na zdokonalení prezentace KSČM na sociálních sítích i na webových stránkách při volbách
do EP i v běžné stranické práci, a to jak z hlediska vzhledu, tak především z hlediska rychlé a čtivé reakce na aktuální
závažné problémy doma i ve světě.
Zodpovídá: K. Konečná, S. Gospič, předsedkyně a předsedové OV KSČM
Termín: ihned
Výrazně zvýšit průběžnou prezentaci práce zastupitelů zvolených za KSČM všemi v dané obci či městě dostupnými formami
(využití veřejných akcí k vystupování na veřejnosti, zastupitelské dny s voliči, profily na sociálních sítích a weby OV a KV
KSČM i zastupitelů, publikace článků v obecních zpravodajích, v HaNo i na internetu).
Zodpovídá: předsedkyně a předsedové OV KSČM
Termín: ihned
Na základě informací od OV KSČM o výsledcích jednání v obcích vytvořit aktuální seznam starostů, místostarostů, radních a
předsedů kontrolních a finančních výborů zvolených ve volbách do obecních zastupitelstev za KSČM
Zodpovídá: P. Šimůnek, předsedkyně a předsedové OV KSČM
Termín: leden 2019
Již od počátku volebního období začít připravovat kandidáty pro příští komunální volby, dle možností zapojit do práce komisí
aj. i nezvolené kandidáty, aby měli informace i zkušenosti, a tak byla v případě potřeby zajištěna kontinuita práce zastupitelů i
do budoucna. Účastnit se jednání zastupitelstev v obcích, kde jsme nezískali mandáty, a hledat cesty k obnovení vlivu.
Zodpovídá: předsedkyně a předsedové OV KSČM
Termín: ihned
Vrátit se k důkladnému proškolení členů okrskových volebních komisí na úrovni OV KSČM na základě manuálu připraveného
volebním oddělením ÚV KSČM a obnovit kontrolu výsledků voleb přes členy OVK za
KSČM.
Zodpovídá: P. Šimůnek, předsedkyně a předsedové OV KSČM
Termín: dle termínů voleb
Dle finančních možností strany posoudit možnost zadání profesionálního průzkumu struktury aktuálních i potenciálních voličů
KSČM.
Zodpovídá: P. Šimůnek
Termín: před krajskými volbami
Znovu dle aktuální situace posoudit, zda postavit kandidáta KSČM k příštím volbám do Senátu ve všech volebních obvodech,
popř. hledat širší podporu pro případného společného kandidáta levice.
Zodpovídá: V. Filip, P. Šimůnek
Termín: leden 2020
Realizovat vnitrostranickou diskusi včetně návrhu na úpravu Stanov KSČM, řízení org. struktury a řešení ekonomiky strany.
Zodpovídá: ss. P. Šimůnek, předsedkyně a předsedové KV a OV KSČM
Termín: do 31. 3. 2019
Realizovat vnitrostranickou diskusi zaměřenou na aktualizaci programu KSČM.
Zodpovídá: S. Grospič, předsedkyně a předsedové KV a OV KSČM
Termín: do 31. 5. 2019
Zpracovat „Zakládací listinu“ pro založení politického institutu a zajistit vše potřebné k založení Institutu.
Zodpovídá: Václav Ort a Stanislav Grospič
Zajistit potřebné písemné náležitosti pro žádost o příspěvek ze státního rozpočtu zasílané na Ministerstvo financí ČR.
Zodpovídá: Václav Ort a Stanislav Grospič
Zajistit finanční prostředky pro zahájení činnosti politického institutu.
Zodpovídá: Václav Ort a Stanislav Grospič
Seznámit všechny pracovníky KSČM s novým pracovním řádem KSČM.
Zodpovídá: I. místopředseda ÚV KSČM, vedoucí oddělení ÚV KSČM a
předsedkyně a předsedové KV a OV KSČM
Termín: 31. 12. 2018

7. Stanovuje

termín 6. zasedání ÚV KSČM na 30. března 2019 s programem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
Vyhodnocení diskuse ze 5. zasedání ÚV KSČM.
Zprávu z jednání VV ÚV KSČM od 5. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení 5. zasedání ÚV KSČM.
Informace o stavu a vývoji členské základny strany k 31. 12. 2018.
Informace o zajištění přípravy voleb do EP.
Návrh aktuálního politického programu KSČM.
Návrh rozpočtu organizační jednotky ÚV KSČM pro rok 2019.
Stanovisko ÚRK KSČM k rozpočtu organizační jednotky ÚV KSČM pro rok 2019.
Návrh rozpočtu KSČM pro rok 2019.
Stanovisko ÚRK KSČM k rozpočtu KSČM pro rok 2019.
Vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za rok 2018.
Stanovisko ÚRK KSČM k vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za rok 2018.
Výroční finanční zpráva KSČM za rok 2018.
Stanovisko ÚRK KSČM k výroční finanční zprávě KSČM za rok 2018.
Zpráva o činnosti ÚRoK za rok 2018.
Různé.

Kandidátní listina pro volby do Evropského parlamentu
v roce 2019
KSČM – česká levice společně!
1. Ing. Kateřina Konečná
37 let, poslankyně EP, KSČM, Nový Jičín
2. Andrej Bóna
23 let, V-Podlahy, copywriter – redaktor,
SDS, Brno
3. Arťom Korjagin
30 let, Sociální Družstvo Střecha, člen
družstva, provozní baru, KSČM, Praha
4. Roman Blaško
49 let, výtvarný fotograf, KSČ, Luboměř
5. Ing. Lukáš Pařízek
35 let, provozně technický specialista,
bezpartijní, Litoměřice
6. Dagmar Švendová, BA, LL.M.
41 let, koordinátorka evropské levicové
nadace, KSČM, Břeclav
7. Ing. Zdeněk Štefek
44 let, předseda Výboru pro památkovou péči,
kulturu a cestovní ruch Středočeského kraje,
KSČM, Praha - Zbraslav
8. Ing. Kateřina Ambrožová – Srncová
36 let, učitelka, KSČM, Zdounky
9. Ing. Petr Pick, PhD.
36 let, výzkumný pracovník - Výzkumný a
zkušební letecký ústav, bezpartijní, Praha
10. JUDr. Lubomír Ledl
66 let, poradce ústavního činitele, SDS, Praha
11. Anna Vaculíková
25 let, řidička kamionu - dálková přeprava do
zahraničí, KSČM, Jindřichův Hradec
12. Mgr. Ivan Maštálka, LL.M.
36 let, právník, KSČM, Plzeň
13. Petr Bureš
41 let, referent zahraničního obchodu, KSČM,
Štětí
14. JUDr. Bc. Richard Pokorný, Ph.D.
39 let, vysokoškolský učitel, KSČM, Plzeň

15. Pavla Švepeš Šlahúnková, BA
30 let, vedoucí kanceláře europoslankyně,
KSČM, Trhové Sviny
16. Mgr. Ing. Tereza Čechová Humpolcová,
Ph.D.
31 let, vedoucí oddělení ÚV KSČM, KSČM,
Tišice
17. Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.
65 let, poslanec EP, KSČM, Teplice
18. JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D.
49 let, poslanec PS PČR, KSČM, Trutnov
19. prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
65 let, profesor Univerzity Karlovy v Praze,
biochemik, SDS, Praha
20. Ing. Bc. Eva Badinková
52 let, občanská zaměstnankyně Policie ČR,
KSČM, Holešov
21. Ludvík Šulda, BBA
39 let, předseda Kontrolního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje, KSČM,
Seloutky
22. Josef Jordán
46 let, servisní technik, KSČM, Brtnice
23. Ing. Bc. Petr Kubeš
29 let, skladník, logista výroby, KSČM, Žatec
24. Milan Krajča
35 let, publicista, nyní na rodičovské
dovolené, KSČM, Praha
25. Daniel Čapek
42 let, manažer telekomunikací, KSČM, Nové
Město
26. Ing. Petr Havránek
41 let, manažer, KSČM, Studénka
27. Ing. Květa Matušovská
34 let, poslankyně PS PČR, KSČM, Svitavy
28. Ing. Jiří Grünbauer
63 let, ředitel zdravotnického zařízení, KSČ,
Příbram
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Proč jsou komunální volby tak
trochu dost podvod
Záměrně píši tento blog až po volbách. Nechtěla jsem kazit nadšení jak
kandidujících, tak voličů. U obou skupin můžeme být totiž rádi, že ještě nějaké máme.
Protože jak praví můj trochu provokativní titulek, komunální volby jsou opravdu tak
trochu „podvod“. Hlavně na voliče. A že máme vůbec ještě nějaké kandidující, za to děkujme
jejich opravdovému, někdy až „sebevražednému“, zájmu pro svou obec či město pracovat do
roztrhání těla. V menších obcích a městech, kterých je většina, to totiž opravdu není o
nějakém supervýhodném křesle. Naopak - je být stále tak trochu „jednou nohou v kriminále“
nebo, v lepším případě, na urážejícím letáku. O zákonu o střetu zájmů, který nutí dávat
zástupce obcí a měst na veřejné zdroje (!!!) veškerý svůj majetek, nemluvě. Zajímalo by mne,
kolik stovek lidí to odradilo od kandidatury vůbec. Sama jich znám několik.
Začněme však „podvodem“ na voliče.
Ti si stále myslí, že volí konkrétní lidi, a křížkují celí nadšení napříč všemi těmi okénky, tedy napříč
stranami. Nemohou pak - oprávněně a logicky - pochopit, že Franta, který měl 820 hlasů, v zastupitelstvu není,
zatímco Honza, který měl jen 660, v zastupitelstvu je. Jen proto, že byl nahoře na kandidátce úspěšnější volební
strany, a ta Frantova nepřekročila 5%. Patláme tak dohromady zdánlivě (!!!) přímou volbu konkrétních lidí a
poměrný systém, který známe z voleb sněmovních. Tam má poměrný systém svůj smysl. V komunálních
volbách ani náhodou.
Už proto, že nutí strany, hnutí i místní uskupení, aby plnila kandidátky tzv. jen do počtu - často lidmi, kteří
ve skutečnosti ani kandidovat nechtějí, ale kamarádsky či rodinně pomohou těm v čele, protože nemít plnou
kandidátku znamená rovnou lépe nekandidovat. Bez plné kandidátky je totiž šance pramalá. A tak máme tisíce
kandidátů, kteří to nemyslí až tak vážně, jen prostě do počtu doplní daný počet svým přátelům či
spolustraníkům, protože ti je „ukecali“.
Přímá volba zastupitelů by přitom znamenala řadu pozitivních věcí - nutila by stavět do voleb opravdu
místní osobnosti, a nutně by nemusela znamenat, že je třeba postavit tolik kandidátů, kolik je v zastupitelstvu
křesel. Mohl by to být pro volební strany jen maximální počet. A co víc, přímá volba by umožnila kandidovat i
jednotlivcům, kterým pobyt na kandidátce nějaké strany není příjemný. Samozřejmě s určitým limitem například podporou určitého počtu občanů dané obce či města.
Volební strany by nominovaly své kandidáty do max. počtu členů zastupitelstva, své kandidatury by mohli
odevzdat i jednotlivci a skupiny na základě podpisů určitého procenta voličů, kandidáti by se seřadili podle
abecedy, a voliči - křížkujte. V případě, že by hlasů bylo na posledním místě stejně (náhody se dějí), až pak by
mohla rozhodnout úspěšnost nominující volební strany - tedy až v druhém běhu (v tom by byla jejich malá
výhoda, ovšem zase ve zcela výjimečném případě).
A tito zastupitelé by pak volili starostu atd., tak, jak známe dnes.
Zastupitelstva by tak byla tvořena těmi, kteří mají skutečně nejvyšší důvěru lidí, tedy nejvíce „křížků“.
Poměrný systém, který by někdo jistě označil za více „demokratický“ právě proto, že dostane do
zastupitelstva více volebních subjektů, je naopak antidemokratický, a to ze stejného důvodu - o složení
zastupitelstva de facto nerozhodnou voliči, ale jakýsi „přepočet“. A rozdrobenost, kdy za některé volební strany
je jeden člověk, nepřispívá také k ničemu - obce a města jsou odsouzeny k neustálým dohadováním o koalicích,
které se „obchodují“, a rozhodující jsou často hlasy lidí s nejmenší důvěrou voličů. A to, že jednotlivec dokáže
zastupitelstvo až paralyzovat, to si pište. A pozice přeběhlíků - darmo mluvit.
A pokud postaví jedna volební strana tolik osobností, že obec tzv. ovládne? Ať ji ovládne - ovšem také se
vší odpovědností. Zákony pak musí pouze přinést mechanismy pro případ, že se někdo „utrhne ze řetězu“, aby
se právním jednáním, která by byla proti zájmům občanů, mohlo zvenčí zabránit. Třeba až zásahem soudu.
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Tyto metody však již existují - na podkladě judikatury, tedy nic nového pod sluncem. Jen je třeba je zanést do
nového zákona o obcích. A ta ovládnutí se již dnes stejně dějí - nadpoloviční počet zastupitelů ze všech je
docela běžná věc. A je to za stávajícího volebního systému super velká většina.
Naplnit kandidátky tzv. do počtu je navíc stále větší problém. Ostatně za chvíli již nebude chtít nikdo ani
do jejich čela.
Proč?
Za prvé je za stávajícího systému nutné spojit své jméno s nějakou volební stranou. Pro nezávislé
osobnosti obrovský vnitřní problém, protože je to spojuje s lidmi, s nimiž třeba by spojeni být spíše nechtěli.
Za druhé - kdyby přijali nějakou funkci v čele obce či města radou obce počínaje, musí zveřejnit na
veřejně dostupné (!!!) servery informace nejen o svém majetku, ale i o majetku svého partnera - partnerky,
mají-li společné jmění manželů. Takto velí zákon o střetu zájmů, který doufejme zruší brzy Ústavní soud. Právě
z toho důvodu, že zasahuje do práv i nepovinných osob.
Za třetí - stačí často anonym, kterého se chytí Policie, a zastupitelé jsou několik let vláčeni po výsleších,
soudech, aby se pak přišlo na to, že vlastně nic nespáchali. Mám aktuálně takových kauz několik, a bude to
nakonec jedna velká ostuda - pro stát. To vím už teď. Unie obhájců, která dlouhodobě tento problém sleduje, by
mohla mluvit. Naopak ty opravdové lumpy z radnic potrestat skoro neumíme.
Za čtvrté - to, že neumíme držet politickou kulturu, a urážky a pomluvy,
vydávajíce je za svobodu slova, neumíme trestat, jak by zasloužily, je do nebe
volající. Je přece rozdíl tvrdá kritika a hrubá urážka. I komunální politik má
právo na ochranu své osobnosti, a pokud to neumíme zaručit, vážení lidé do
podobných funkcí prostě nepůjdou. Nechtějí být lovnou zvěří kdejakého
nýmanda, který napíše na papír, co mu fantazie napoví. Vůči politikovi přece
může vše (myslí si) - a není a neměla by to být pravda ani náhodou.
Takže podtrženo shrnuto - ty, kteří kandidovali, uspěli a drží a budou
držet naše obce a města, na které se hrne čím dál více byrokracie a omezení ve
snaze udělat z nich opět národní výbory, namísto aby se posilovala jejich
samostatnost (tu si často musí vybojovat až u soudů), bychom měli ozlatit.
Těm, kteří poctivě křížkovali, tedy voličům, bychom měli vysvětlit, že
nevolili až tak konkrétní lidi, ale dali de facto hlas dané volební straně, a že
jejich hlasy budou poměrně rozděleny i mezi ty méně úspěšné - myšleno
kandidáty.
Jako člověk, kterému se samospráva stala „osudem“, mám snad právo
vyslovit, že se bude muset za ty čtyři roky něco stát.
Za prve samospráva bude muset zabojovat tvrdě za svou nezávislost a samostatnost, za druhé by se měl
změnit volební systém, aby byl skutečně demokratický a o lidech, a za třetí to chce nový zákon o obcích,
který se už přežil, a je třeba, aby byl více návodný a konkrétní. Aby pak zastupitele nehonila Policie jen proto,
že si jako právní amatéři (zastupitelé prominou) něco špatně vyložili.
Tedy samospráva by měla být tématem dalších čtyř let na poli zákonodárném.
A měla by si tyto změny „vydupat“ zdola. Za pomoci zkušených poslanců a senátorů, kteří samosprávou
prošli.
My profesionálové z oboru práva jí v tom můžeme stát „pouze“ po boku - ale zato velmi zdatně a účinně.
Je to jistě výzva pro všechny nově zvolené, ale hlavně pro zkušené letité matadory na radnicích.
Jsem přesvědčena, že to půjde. Budeme-li chtít. Příští volby by už tak nemusely být „podvodem“ na voliče,
na radnicích by měl zvolené zastupitele čekat zbrusu nový zákon o obcích, a zákon o střetu zájmů by se měl
dostat do rozumných kolejí, v jakých byl před nešťastnou novelou. Je to velké sousto. Ale samospráva to dá.
Musí dát. Aby zůstala silná a nezávislá.
Jana Zwyrtek Hamplová
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Totální vymývání mozků.
Po přečtení tohoto textu možná lépe pochopíte, jak se to dnes dělá

HISTORIE A SOUČASNOST OČIMA VLASTIMILA VONDRUŠKY
V moderní historii nemáme k podobnému pohybu národů, který už více než rok zažívá Evropa, paralelu,
proto je třeba použít nomenklaturu starších dějin. Nejde o migrační krizi, ale o nájezd muslimů. Spisovatel a
historik Vlastimil Vondruška ve svém dnešním zamyšlení upozorňuje na to, jak hanebně se zachází s fakty a
logikou, jak demagogicky se používají pojmy jako nepřizpůsobiví či migrační krize a jak se díky tomu dá
obecné mínění zmanipulovat.
Když čtu nebo poslouchám diskuse o současné společnosti a problémech, které
nás trápí, jímá mne smutek. Ne kvůli problémům samotným, ty jsou od toho, abychom
je řešili, ale jsem skoro zoufalý z toho, jak hanebně se pracuje s fakty a logikou. Aby
se dal nějaký problém řešit, musíme ho především přesně definovat. Někteří lidé si
vůbec neuvědomují, jak důležitou funkci má přesný význam slov.
A ti, kteří si to uvědomují, pracují často s významem slov naprosto demagogicky,
Spisovatel a historik Vlastimil Vondruška
neboť dobře vědí, jak snadno se dá obecné mínění zmanipulovat.
Dovolte mi kratičký exkurz, abych na konkrétních příkladech objasnil, co mám na mysli. Když v
padesátých letech minulého století vyháněli komunisté sedláky, neoznačovali je názvem, který platil po staletí,
ale dali jim hanlivou nálepku kulaků. Když jim kradli majetek, bylo to združstevňování. Nakonec společnost
díky masáži ze strany médií a ideologů přijala, že majetek nebyl sedlákům ukraden, ale legitimně združstevněn.
Okupanti nás v roce 1968 nenapadli, ale poskytli internacionální pomoc. A byli tu dočasně umístěni.
Vlastenci, kteří s okupací nesouhlasili, byli prohlášeni za protistátní živly, které rozvracejí socialismus. Jejich
pronásledování se pak nazývalo kádrovou prací.
Místo argumentů padají v diskusích snůšky urážek
Úmyslně uvádím příklady, které jsou všem srozumitelné. Pokud bychom šli hlouběji do minulosti nebo
zabrousili mimo Evropu, najdeme stovky podobných. Vyvražďování celých národů se pojmenovalo podle
okolností jako pokřtění či demokratizace. Upalování kazatelů jiné víry se prohlašovalo za očistu křesťanstva.
Popravy neoblíbených panovníků se konaly pod hlavičkou spravedlivého trestu, ať již z rukou Kristových
věrných, občanů revoluce, pěsti dělnické třídy nebo odpůrců totality. Je to pořád stejné. Realitu se snaží
vládcové a jejich nohsledi pojmenovat tak, aby vyhovovala jejich mocenským cílům.
Dnes skoro nikdo ve vášnivých diskusích nepřemýšlí o skutečné podstatě problémů. Chytáme se slov,
která nám vtloukají do hlav politici a média, a hádáme se o ně, jako by šlo o život.
Ale pokud se nad tím zamyslíme, pak by nám mělo dojít, že se ve skutečnosti hádáme o chiméry, o
pseudoproblémy, že proti sobě stavíme ideje, které jsou iluzorní, neboť pojmenovávají všechno jiné, jen ne
podstatu věci. A pak se samozřejmě nikdy nemůžeme dohodnout.
Bolestí většiny dnešních diskusí je navíc absolutní absence racionality, faktů a logiky. Na názor, který se
nějakému oponentovi nelíbí, často odpovídá urážkami. Zažil jsem to i já. Na mnoho mých článků jsem obdržel
snůšky urážek, aniž ovšem oponent vysvětlil, v čem se tedy mýlím a proč se mnou nesouhlasí. Za racionální
argument se dnes považuje pouhé konstatování, že ten druhý je sluníčkář, komouš, Putinův agent, Obamův
agent nebo prostě jen idiot.
Risknu tuhle škálu odsouzení a dovolím si předložit několik dnes běžně používaných termínů, k nimž se
pokusím přiřadit reálný obsah, což znamená správné a logické české pojmenování.
Nejde o migrační krizi, ale nájezd hord, které u nás nemají co dělat
A čím začít jiným než slovy „migrační krize“. Slovo krize se používá pro různé problémy, ať už jde o stav
po živelní katastrofě nebo o hospodářskou cyklickou krizi. Krizí je zlomový stav pacienta nebo neshoda v
manželství. Je to však vždy něco, co vzniká více či méně nezávisle na naší vůli. Slovy „migrační krize“ se tak
politici snaží navodit dojem, že jde o proces, který se děje mimo nás a my se mu musíme podvolit (stejně jako
se podvolíme zemětřesení nebo krachu na burze).
Jenže to je lež! Tahle událost není krize, protože my ji řešit můžeme! Je to pustý nájezd hord, které nemají
na našem území legitimně co dělat. Jistě, existují i ohledy humanitární, ale ty se musejí řešit vždycky v rámci
zákonů dané země a při respektování suverenity jejích hranic. Cokoli jiného je zvůle (a neohánějme se
vnucenými mezinárodními pakty a úmluvami, jsou-li navíc v rozporu s naší ústavou).
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Příliv migrantů není krize, je to výsledek neschopnosti bruselských vládnoucích elit plnit povinnosti, které
jako správci Evropy mají. Nikdo dnes nechrání evropské hranice, vedou se jen nekonečné žvásty, že je to třeba
udělat. Ať už německá kancléřka stoupence islámu pozvala, či nikoli, nemají tu legitimně co dělat a překročení
našich hranic je trestný čin.
Skutečná migrace je ve skutečnosti něco, co má jistý zákonný nebo alespoň hospodářský rámec.
Přistěhovalec musí žádat o legalizaci pobytu, musí se v nové zemi přizpůsobit, musí v ní pracovat a uživit sebe
a svou rodinu. Nic z toho přicházející hordy neplní, nerespektují a nejsou toho ani potenciálně schopny. V
moderní historii nemáme k podobnému pohybu národů paralelu, proto je třeba použít nomenklaturu starších
dějin. Nejde o migrační krizi, ale o nájezd muslimů.
Zničí byt, obsadí cizí objekt, krade, ale je jen nepřizpůsobivý
Stejně fatálně se dnes pracuje s pojmem „nepřizpůsobivý“. Zákon stanoví jasně, že člověk je buď
bezúhonný, protože zákony plní, nebo je zločinec, případně podle vážnosti přestupku pachatel, neboť zákony a
předpisy porušuje.
Co je to nepřizpůsobivý? Člověk, který se rozhodne, že některé zákony a normy dodržovat nebude.
Dostane byt, ale zničí ho. Vláme se do cizího objektu a ve jménu svých ušlechtilých myšlenek ho obsadí. Na
ulicích dělá nepořádek, v noci hluk, páchá drobné krádeže, nechce pracovat. To vše se dnes označuje jako
nepřizpůsobivost. Proč, vždyť každý, kdo tohle dělá, je přece v dikci zákona pachatel nebo zločinec. Politici a
mediální komentátoři to snad nevědí? Pak by si měli zopakovat základy práva.
Stejně tak je podivné, aby se různé skupiny společnosti přejmenovávaly podle aktuální situace. Před
několika lety se vedly vášnivé polemiky na téma, jak hanebná je česká komunistická strana, protože se odmítá
přejmenovat (navzdory tomu, že propagace komunismu byla zákonem prohlášena za trestnou – typický právní
Kocourkov).
Komunisté věrni revolučním písním na své barikádě vytrvali a komunisty podle názvu zůstali. Zachovali
se rozhodně seriózněji než cikáni (historický název doložený již ve 14. století), kteří nedůvěryhodnou firmu
vyměnili za označení „Rom“. Přiznám se, že neznám národ, který by se po staletích existence přejmenoval jen
proto, že se mu jeho označení nezdá dostatečně důstojné. A až bude zpochybněno tohle slovo (ono už vlastně je
tím, jak ochotně se příslušníci této etnické menšiny přizpůsobují), najdou si třeba jiné označení.
Předkové nemohli polemizovat o „migrační krizi“, museli se chopit zbraní
Přemýšleli jste, kdo vlastně je „sociálně potřebný“, nebo dokonce „sociálně slabý“? Hledal jsem na
stránkách našich institucí, ale ani na marxistickém ministerstvu není definice, kdo to vlastně je. Všichni se však
tím pojmem ohánějí. Takové termíny jsou na nic, protože nikdo pořádně nechápe, co exaktně znamenají.
Označují totiž to, co se hodí politikům, úředníkům a aktivistům. Buďme však jazykově korektní. Ve
společnosti existují lidé bohatí a chudí. Je-li někdo chudý, má smůlu. Nicméně podle křesťanství chudoba cti
netratí. Navíc každý chudý může zbohatnout, pokud se bude snažit. Nebo pokud bude mít štěstí. Žijeme v době
pokrokové, která chudobu nepřipouští. Všichni bohatí ovšem být nemohou.
Dávat peníze na chudé, to se jaksi nenosí. Ale na sociálně potřebné? Kdo by mohl odmítnout pomáhat
potřebným? Mimochodem, potřebný je ve své podstatě každý člověk v této zemi. Soused má jaguára, ale já ne.
Jsem potřebný, protože bych ho chtěl taky. Být potřebný je psychologicky nebezpečné, je to slovo politicky
nabubřelé a prázdné. Být chudý nebo bohatý je však označení jasné, srozumitelné a z hlediska reality správné.
Pokud chceme tuhle společnost napravit, je třeba říkat pravdu. A to znamená označovat věci správnými
termíny, neskrývat nepříjemné skutečnosti za balast eufemismů. O tom, co sdělujeme, musí rozhodovat věcná
správnost, a nikoli politická korektnost, jemnocit či osobní ambice. Na všechny děje a stavy společnosti máme
prověřené pojmy, nevytvářejme nové.
Český jazyk je mimořádně bohatý, používejme jen ty obraty, které jsou známé po staletí. Pak se rozhodně
budeme na svět dívat reálněji a jednat pragmatičtěji. Protože naši předkové nemohli polemizovat o „migrační
krizi“, museli se chopit zbraní a bránit svou svobodu a majetek.
Mimochodem, obrat „bránit svou zemi, víru a majetek“ není urážkou!
Ale dokáže to dnes ještě někdo? Vyrostly nám tady generace „mužů“, které neumí vystřelit ani z praku, mimo
jiné proto, že nevědí, co to je. Hrdinové jsou jenom u počítače, ale jinak jsou to větší srabi, než dříve držitelé
tzv. modrých knížek. Kdo za to může a jak to napravíme? Jsme možná jediný národ, který vychovává nové
generace absolutně bez vztahu k vlasti, státnímu nebo národnímu majetku a jakýmkoliv duchovním hodnotám,
bez úcty k autoritám, k ženám, zkušenostem starších generací a vůbec ke stáří. A to je opravdu smutné.



Přečti a pošli dál !!!



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pravda mizí před našima očima
Před časem jsem zveřejnil článek „Důkaz už na Západě žádnou hodnotu nemá“, a jako
důkaz této teze jsem uvedl západní obvinění Ruska ze sestřelení malasijského letadla.
Samozřejmě, že pro toto obvinění neexisoval jediný důkaz, zato však byl snesen bezpočet
důkazů o tom, že letadlo sestřelili neonacisté, kteří se po Washingtonem zorganizovaném puči
chopili moci na Ukrajině.
Přesto všechno však vina ulpěla na Rusku. Ne ovšem proto, že by pro ni mluvil jediný
důkaz, ale proto, že proud obvinění Ruska, spuštěný už v okamžiku, kdy letadlo spadlo, byl tak
mohutný, že pravda se v něm prostě rozpustila. A kdokoli se pak pídil po důkazu o vině Ruska,
byl označen za „Putinova obhájce“. Což už samo o sobě další debatu o důkazech a pravdě ze
hry vyřadilo.
Paul Craig Roberts
Kamkoli se dnes podíváme, vidíme, že obvinění bez jakýchkoli důkazů už zaujala postavení nevyvratitelných faktů.
„Zbraně hromadného ničení Saddama Husajna“, „Iránské atomové zbraně“, „Ruská invaze na Ukrajinu“, „Spiknutí
Trumpa a Putina, které ukradlo americké volby“, Syrské použití otravného plynu“ atd. Jediná špetička důkazů pro tato
obvinění neexistuje, ale přesto se ta obvinění uchytila v hlavách mnohých lidí na celém světě jako pravda.
Věda dala světu zásadu, že fakta musí být doložena důkazy, což skoncovalo s pálením čarodějnic a politickými
rozhodnutími, vycházejícími z pověr.
Jenže se objevil problém: fakta totiž mohou překážet agendám. A jak elity nabývaly moci, začala se pravda dělit do
kategorií. Na pravdu výhodnou, méně výhodnou a nepřijatelnou – a to tak dlouho, až skutečná pravda zmizela. A pravdou
se pro elitu stalo to, co se ztotožňovalo s jejími zájmy, čímž pravda o svůj původní význam přišla.
Důsledkem takovéhoto vývoje pak je, že pravda se už dnes neustavuje důkazem, ale neustálým opakováním
obvinění a lží.
A tak bylo možno likvidovat jak lidi, tak státy, pouhými lžemi. Kdo dnes ještě vzpomene na D. Strausse-Kahna,
někdejšího ředitele Mezinárodního měnového fondu a tehdy pravděpodobného příštího francouzského prezidenta, který
měl ovšem tu smůlu, že nešel pod vousy Washingtonu. Ten chtěl, aby se příštím francouzským prezidentem stala jeho
loutka Sarkozy – a tak se přihodilo následující: Strauss-Kahn přijel do New Yorku, jedna z hotelových pokojských ho
obvinila ze sexuálního útoku a presstituky jej prohlásily za obviněného právem. Kauza skončila bez požadování důkazu –
obvinění pokojské stačilo - a Strauss-Kahn směřoval do basy.
Později vyšlo najevo, že ona pokojská rozhazuje spousty peněz, které si nemohla našetřit ze svého platu, a že
Sarkozy o budoucím uvěznění Strausse-Kahna věděl ještě dřív, než policie případ komukoli oznámila.
Kauza tak spadla ze stolu, new-yorský prokurátor se za případ veřejně omluvil, ale to už byl mezitím Strauss-Kahn
přinucen rezignovat jak na ředitele Mezinárodního měnového fondu, tak na soutěž o prezidentský úřad. Washington svoji
hru proti nepohodlnému kandidátu francouzského prezidenství vyhrál.
Dnes už se trik se ženou, která přednese obvinění o sexuálním obtěžování, stal pro obě politické strany USA běžnou
praxí. Kandidát, o kterém strana usoudí, že nekráčí dostatečně přesně podle její agendy, má v tu ránu na krku obvinění
buď ze sexuálního obtěžování, zneužití či útoku. Což se stává tak často, že každý rozumný člověk podobným obviněním
už dnes nevěří.
Se stejně zničujícím účinkem jako na jednotlivce, padají obvinění z neexistujících zločinů i na státy.
Zničen už byl Afghánistán, Irák, Libye, nejčerstvěji Jemen - a Washington se ani na okamžik nevzdal myšlenky, že
stejný osud připraví i Sýrii a Iránu. Na základě falešných obvinění, postrádajících jakékoli důkazy, byly miliony lidí
zabity, zmrzačeny, či vyhnány ze svých domovů a přeměněny v nekončící proud uprchlíků, zaplavující dnes Evropu.
Neexistuje zrničko důkazu, které by současné zločiny Washingtonu vůči lidstvu mohlo ospravedlnit. Nicméně jsou
tyto činy, které by ve světě vyznávajícím pravdu musely už dávno vést k obžalobě několika amerických vlád ze zločinů
válečných i ze zločinů proti lidskosti, ignorovány. A to proto, že pouhá americká obvinění (bez důkazů), proti uvedeným
a dnes už zničeným zemím a národům dostačovalo zatím Washingtonu k tomu, aby své zločiny proti těmto zemím
ospravedlnil.
Tím jsem popsal svět, z něhož se už pravda vytratila. Už pro ni ve světě, který Západ stvořil, není místo, a západní
nemilost vůči pravdě se stala doslova omračující. Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, jsou hlasatelé pravdy vylučování z
facebooku, twitteru i PayPalu. A na celém světě byla pravda předefinována na „konspirační teorii“.
Elity, jako George Soros a nespočetné množství z daní financovaných vládních agentur, jako jsou např. Národní
nadace pro demokracii, utrácejí peníze daňových poplatníků na diskreditaci těch, kteří říkají lidem pravdu. A mnoho vlád
se chystá tyto mluvčí pravdy, čímž míní „nepřátele vládnoucích elit“, poslat jako nepřátele státu za mříže.
Už 17 let je svět živen lží o 11. září, založené na obvinění bez důkazů a produkované politickými podvodníky. Proti
nim stojí stanovisko tisíců expertů – avšak dodneška se lživá obvinění těší vetší důvěře lidí než zdokumentovaná fakta,
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experty doložená. Tito experti už totiž mezitím byli, aby původci zločinu zůstali v skrytu, označeni za „konspirační
teoretiky“.
A tak už dnes v americkém tisku a v televizních médiích nenaleznete člověka, který se odváží říct pravdu. Kdyby to
totiž učinil, už by v tisku a televizním médiu nebyl. A bez médií, oddaných pravdě, nelze už žádnou vládu kontrolovat či
usměrňovat.
Nikdy historii nestáli lidé tak blízko ztráty svého chápání reality, jak ve světě dnešním, v němž je už veškerý respekt
k pravdě mrtvý.
Vybral a přeložil Lubomír Man








































Slovenský poslanec Blaha
k 17. listopadu
Viete, čo ma naozaj hnevá? Keď ba niekto snaží znegovať život našich otcov a starých otcov, ktorí tu
desaťročia budovali všetko, čo dnes máme – školy, nemocnice, továrne, cesty, sídliská, mosty, skrátka, všetko.
Títo dobrí ľudia po vojne postavili Slovensko na nohy. Vlastnými rukami. Ale vraj ich nemáme oslavovať.
Máme z nich byť vraj znechutení. Oslavovať sa majú nejakí ožrani a prevracači kabátov, ktorí odovzdali po
roku 89 našu vlasť západným mocnostiam a nadnárodným koncernom. Prepáčte, ale nikdy!
Ja si vážim generácie ľudí, čo tu žili pred rokom 1989, vrátane úprimných komunistov, ktorí verili, že
budujú nový svet bez chudoby a nerovnosti. Po roku 1989 sa zo všetkých týchto ľudí robia „opice“, ktoré len
bezmyšlienkovito skákali, ako režim pískal, alebo ešte horšie: robia z nich „zločincov“, ktorí sa pričinili o
gulagy a vraždenia. Preboha, však tu žili milióny ľudí, ktorí verili v ideály rovnosti a spravodlivosti! ČSSR bol
moderný a vyspelý štát, ktorý mal vlastný priemysel a staral sa o ľudí. To, že boli zavreté hranice a tajné služby
prenasledovali opozíciu je samozrejme zlé – ale to bol dôsledok studenej vojny, za ktorú mohol rovnako ZSSR,
ako aj USA. Takéto prejavy sú bežné aj dnes v kapitalizme, keď spolu vedú spory mocnosti: nijako to nesúvisí
so socializmom. To, čo so socializmom ako takým súvisí, to bolo to, že ľudia mali prácu, bývanie, vzdelanie a
zdravotnú starostlivosť. Že decká nefetovali, neboli tu gangstri, mafiáni, teroristi ani žiadne finančné skupiny.
Ľudia budovali svoju vlasť a tvrdo pracovali!
A túto generáciu ľudí chce dnes niekto len tak „odpísať“?! Ich život vyhlásiť za zlyhanie, omyl, smolu,
zbytočnosť?! Alebo rovno za zločin?! A kto ide týchto ľudí súdiť? Zlodeji, prevracači kabátov, privatizéri či
oligarchovia? Tí, čo tu po novembri 89 rozkradli všetko, čo sa nehýbalo? Tí, ktorí tu vytvorili jeľcinovský
mafiánsky kapitalizmus 90. rokov? To sú tí hrdinovia novembra?! Tí, čo sprivatizovali strategické národné
bohatstvo, ktoré tu desaťročia budovali komunisti?! Tí, čo sa zo dňa na deň zázračne premenili z marxistovleninistov na reagano-thatcheristov? Títo farizeji?!
Je mi zle z toho, keď vidím tú neúctu niektorých liberálnych mladých ľudí ku generácii vlastných rodičov a
starých rodičov: nech sa zamyslia, čo urobili pre Slovensko ich rodičia a čo robia pre Slovensko oni zo svojich
luxusných kancelárií v západných korporáciách, kde dnes zarábajú ťažké prachy vďaka vzdelaniu, ktoré im
zaplatil náš štát. A hneď po štátniciach zdupkali zo Slovenska za lepšími peniazmi – pre svoj osobný profit.
Ostal tu po nich len nezaplatený účet za oslavu promócie. Toto je ich príspevok do dejín Slovenska – k rozvoju
vlastného štátu. A dnes kopú do komunistov, do staršej generácie, ktorá tu vybudovala všetko, čo máme.
Nie, mňa nikdy nikto neprinúti, aby som dehonestoval ľudí, ktorí verili v komunizmus pred rokom 1989, a
ktorí budovali ČSSR. Nikdy. Ľudia, čo žili pred rokom 1989, pracovali a verili v ideály socializmu, majú moju
plnú úctu. Zaslúžia si obdiv, zaslúžia si rešpekt, zaslúžia si rehabilitáciu. Novembrovej mytológii o dobrých
havloch a zlých komunistoch verí čoraz menej ľudí. Kapitalizmus priniesol zlo. Veľa ľudí sa cíti byť
podvedených a sklamaných. A ja budem vždy stáť na ich strane. Nie preto, že by som si idealizoval bývalý
sovietsky režim, ale preto, že vidím, aké strašné zlo priniesol súčasný kapitalistický režim.
Pekný deň, priatelia!
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Kdy není při prodeji nemovitosti
nutné platit daň z příjmu
Na všechny peníze, které spadají do vašeho příjmu, se vztahuje daň z příjmu. Tedy i
částka, kterou získáte prodejem své nemovitosti. Je však několik případů, kdy to neplatí.
Do daňového přiznání je nutné uvést také příjem z prodeje nemovitosti či jejího převodu.
Daň činí 15 procent. Existuje však několik výjimek, kdy se tato povinnost na prodej
nemovitosti či její převod nevztahuje.
Nemovitost, kterou jste získali darem
Dostanete-li nemovitost darem od osoby v příbuzenském vztahu v hlavní nebo vedlejší linii nebo od
osoby, se kterou jste alespoň jeden rok bezprostředně před darováním nemovitosti sdíleli domácnost,
příjem je od daně z příjmu osvobozen.
Přesáhne-li hodnota nemovitosti 5 milionů korun, platí oznamovací povinnost vůči správci daně. Při
jejím nesplnění jsou účtovány vysoké pokuty, proto je důležité věnovat jí náležitou pozornost.
Nemovitost získaná skrze dědictví
Ať už zdědíte nemovitost bez rodinné vazby, nebo v rámci přímé či vedlejší rodinné linie, je předmět
dědictví od daně osvobozen.
Pokud však hodnota nemovitosti přesáhne pět milionů korun, je nutné oznámit dědictví správci daně.
Je tak třeba učinit do konce lhůty pro podání daňového přiznání za dané zdaňovací období, a to podle
data příjmu dědictví. Na webu ministerstva financí si pro tento účel lze stáhnout formulář pro oznámení o
osvobozených příjmech.
Nemovitost, kterou vlastníte alespoň pět let
Pokud prodávaná nemovitost je nebo do pěti let před prodejem byla zařazena do obchodního
majetku, povinnost zaplatit daň nezaniká.
Pokud se ale nejedná o obchodní majetek a vlastníte nemovitost alespoň pět let, není nutné daň z
příjmu při prodeji platit. A nemusí to být ani pět let, pokud jste nemovitost nabyli dědictvím od předchozího
majitele v přímé rodinné linii. Přímá rodinná linie se týká osy děti - rodiče - prarodiče. V takovém případě
se pětiletá lhůta zkracuje o dobu, po kterou měl předchozí majitel nemovitost ve vlastnictví.
Nemovitost, ve které alespoň dva roky bydlíte
Pokud ve vlastní prodávané nemovitosti bydlíte alespoň po dva roky bezprostředně navazující na
datum prodeje, také jste od povinnosti daně z příjmu osvobozeni.
Nemusí se přitom jednat o místo trvalého bydliště, ale místo, které daňový poplatník ke stálému
bydlení používá a trvale se tam zdržuje. Platí tam služby, energie, nechává si tam posílat poštu a
podobně.
Výjimka se nevztahuje na nemovitosti zahrnuté do obchodního majetku dva roky před jejich
vyřazením ani na družstevní byty.
Prodej nemovitosti za účelem zajištění bytové potřeby
Může se také stát, že potřebujete prodat nemovitost, abyste mohli vyřešit vlastní bytovou situaci. To
se vztahuje na koupi nové nemovitosti nebo rekonstrukci.
Zde je nutné využít finanční prostředky nabyté prodejem k řešení bytové situace nejpozději do
jednoho roku následujícího po roce, kdy jste nemovitost prodali.
Pokud částka vynaložená na řešení bytové situace není tak vysoká jako částka získaná za prodej
původní nemovitosti, vztahuje se na zbylou částku z prodeje běžná patnáctiprocentní sazba daně z
příjmu.
Lze to udělat i obráceně Nejprve tedy řešit bytovou situaci a poté ji krýt prostředky získanými z
prodeje nemovitosti, a to opět do jednoho roku. V prodávané nemovitosti je však třeba doložit pobyt po
určitou dobu před jejím prodejem. Přijetí peněz z prodeje je nutné oznámit příslušnému finančnímu úřadu,
a to do konce kalendářního roku, ve kterém přijmete peníze z prodeje nemovitosti.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Další užitečné informace přináší web www.vladislavutikal.cz/
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Rok 2018 končí
SILVESTR Opět klepe
na dveře!!










Veverka sedí na stromě a louská oříšky.
Rozlouskne první – stříbrné šaty.
Rozlouskne druhý – zlaté šaty.
Rozlouskne třetí – svatební šaty.
Veverka se rozpláče….
Schoulí se na větvičku a vzlyká:
„Se kvůli té posrané pohádce ani nenažeru…“

„Volám ti, jen abych ti řekl, že jsi to nejlepší co mě
v životě potkalo a že tě moc miluju.“
„Pane, dovolal jste se do pivovaru!“
„Ano, já vím.“

„Franto, prej ses oženil.“
„Jo jo oženil.“
„To musíš bejt šťastnej.“
Jo jo to musím.“

Slečno, začíná poprchávat, co kdybychom zašli do kina? – „To ne, tam je tma, vy byste mne osahával, líbal...“
„To bych si nedovolil kvůli lidem, co budou sedět za
námi!“
„A to nemáte dost peněz, abyste koupil lístky do poslední řady?“

9 moudrých vět pro zasmání:
1/ Zanechat alkohol je dobrá věc… Mnohem horší
však je, když si nepamatuješ kde.
2/ Když se po dvou sychravých, deštivých dnech vzbudíš do krásného, sluncem zalitého rána, je stoprocentně pondělí.
3/ Ženy, které si myslí, že muže dostanou přes jejich
žaludek, mýlí se o cca 20 centimetrů.
4/ Říká se, že muži neustále myslí na sex. To není
pravda, mnohdy je napadne i pivo.
5/ Dámy! Když jste si už oblíbily kávu bez kofejnu, colu bez cukru a cigarety bez nikotinu, proč nerady i
impotenty?
6/ V mém bytě jsem si nechal udělat střešní okno. Ti
co bydlí nade mnou se dost naštvali.
7/ S manželkou se vždy držíme za ruce, když jdeme
ven. Když ji pustím, okamžitě něco nakupuje…
8/ Nevím, co bych si počal bez mé ženy…































Ale i tak je to nádherná představa!
9/ V mládí jsem měl 4 ohebné údy a 1 pevný.
Dnes mám pevné údy 4 a ohebný 1.


Přijde Josef k šéfovi do kanceláře a stěžuje si:
„Šéfe, nemohl byste mi zvýšit plat? Vždyť tu dělám už
10 let jen za 8000,-Kč měsíčné.“
Šéf se pousměje, nalije Josefovi štamprle a začne:
„Podívej, Josefe, je pravda, že vyděláváš 8 000 Kč
měsíčně, což je 96.000Kč ročně, ale...
Rok má 365 dní. Z toho je 52 sobot a 52 nedělí. To je
už jen 261 dní. Dál máš 28 dní dovolené a 5 dnů jsi
byl nemocný, to je už jen 228 dní. Den má sice 24 hodin, ale ty pracuješ jen 8 hodin, tedy 1 třetinu dne, to
znamená 76 dní.
Nemluvě o tom, že v roce máme 13 svátků, což jsou
dny pracovního volna, tedy pracuješ jen 63 dní. To
jsou jen 2 měsíce a 1 den.
No a co chceš víc za prácí za dva měsíce? Vždyť vyděláváš skoro 48 000 Kč měsíčně!.“
„Promiňte, šéfe, nechtěl jsem vás vyrušovat...“


Žena smaží volská oka k večeři, tu do kuchyně vtrhne
její muž a začne křičet:
„POZOR !!! POZOR !!! VÍC OLEJE !!! POTŘEBUJEME VÍC OLEJE!!!!...
OTOČIT, OTOČIT, OTOČIT... RYCHLE!!! POZOR!!! TEN OLEJ !!!! PROBOHA, SŮL!!!! NEZAPOMEŇ NA SŮL!!!!“
Žena vypění: „Co tak řveš!! Myslíš si že neumím
usmažit vejce??
Muž klidným hlasem odpoví: „To jen abys věděla, jak
se cítím, když mi mluvíš do řízení, miláčku.“



PŘEJEME VÁM HODNĚ
ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ,
POHODY, KLIDU
A HLAVNĚ PEVNÝCH
NERVŮ
V NOVÉM ROCE 2019












 CO  KDY  KDE 
Leden 2019
01. ledna 2019

úterý

Nový rok – státní svátek

 18. ledna 2019

pátek

zasedání VV ÚV KSČM

 21. ledna 2019

pondělí

zasedání MS KV KSČM – Ostrava

 28. ledna 2019

pondělí

15,15

zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM

ÚNOR 2019
 15. února 2019|

pondělí

18. února 2019
19. února 2019
20. února 2019
21. února 2019

pondělí
úterý
středa
čtvrtek

15,oo
15,oo
16,oo
15,oo

pátek

15,15






 22. února 2019

zasedání VV ÚV KSČM
Pozor na změny

!!! Porada předs. ZO KSČM – Budova MěÚ H. Benešov
!!! Porada předs. ZO KSČM – Budova OV KSČM Br.
!!! Porada předs. ZO KSČM – Třemešná
Porada předs. ZO KSČM – Budova MěV Krnov
zasedání OV KSČM – budova OV KSČM

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
♫ 09. březen 2019

sobota

20,oo

XXVII. reprezentační ples KSČM - Leskovec

♫

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
  27. duben 2019

sobota

Celostátní konference KSČM – Nymburk

 

                        

   ! Změny termínů po redakční uzávěrce vyhrazeny!   
                        

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

