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Štafetu v elektronické podobě, stačí zaslat z Vaší emailové adresy zprávu na náš email „mám zájem o Štafetu“ a příští čísla
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  Končící rok 2013 – Co bude dál?  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

rok 2013 pomalu, ale jistě končí. Končí i stávající funkční období okresních
stranických orgánů. Mělo by se bilancovat, mělo by se hodnotit uplynulý rok a půl a
hlavně vytyčit nejdůležitější úkoly na období příští. Ano, bude se bilancovat a hodnotit –
je před námi okresní konference.
Ti z vás, kteří dnes, tedy 14. prosince 2013, čtete tyto řádky se okresní konference
účastníte a ti z vás, kteří ji budete číst později už budou z porad předsedů a následně na
svých členských schůzí informováni o konferenci právě svými delegáty.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

sedm delegátů KK /to je vybojované paritní zastoupení
všech okresů kraje/.
Okresní konference rovněž potvrdí v dalším funkčním období funkcionářský aktiv a pouze v několika
případech „dovolí“ nové tváře.
Po skončení konference se sejde okresní výbor na
svém ustavujícím zasedání, kde bude potvrzen výkonný
výbor a zvolen druhý místopředseda. Ale to vše jsou
všeobecně známé věci, které všichni známe.
Přejme tedy okresní konferenci a jejím delegátům
konstruktivní jednání, pohodu a klid pro svou práci.
Na závěr tradičně patří přání do nového roku. Přání upřímné a soudružské. Děkuji nejen jménem svým, ale i
jménem celého OV KSČM, všem členům základních organizací, výborům základních organizací, vedoucím stranických obvodů, členům městských výborů, členům okresního výboru, komisím okresního výboru, členům
zájmových a společenských organizací za jejich celoroční obětavou a poctivou práci, včetně práce v okrskových
volebních komisích a hlavně všem, kteří přiložili ruku k volební kampani do P ČR.
Děkuji rovněž všem zastupitelům, zvoleným za KSČM a to na všech stupních zastupitelské samosprávy za jejich důsledné prosazování politiky KSČM – politiky pro lidi.
Přeji Vám klidné a pohodové svátky vánoční a do nového roku přeji hodně zdraví, štěstí, osobní pohody, mír
a hlavně lepší – světlé zítřky nám všem.
Pavel Bačgoň – předseda OV KSČM
Pojďme tedy jen trochu bilancovat. Velké bilancování necháme okresní konferenci. Máme za sebou VČS
jednotlivých základních organizací a máme za sebou i
obě Městské konference KSČM a to jak v Bruntále, tak i
v Krnově.
Uzavřeli jsme tedy pomyslnou „první polovinu“
výročních kampaní a stojí před námi Okresní konference
a v lednu roku 2014 konference krajská.
Dnešní okresní konferencí se tedy přiblížíme
k závěru celé výroční kampani. Delegáti dnes zvolí

























Výsledky voleb do PS PČR v okrese Bruntál – říjen 2013
Byly dobré, ale ptám se, jsou opravdu tak vynikající ? Nemohly být ještě lepší ?!?
PROČ?
Ve 35-ti obcích uspěli na prvním místě kandidáti KSČM z toho v 11 ti obcích nemáme ZO. Výborný výsledek, ale ptám se, bylo to převážnou zásluhou pouze těch 14 ZO KSČM?
Ve 20 ti obcích jsme byli druzí, v 10 ti třetí, ve 2 čtvrtí.
Bez umístění jsme tradičně v Nové pláni, která je čistě pravicovou obcí – letos, ale bez úspěchu zklamané
ODS, která získala 3. místo. Tam zvítězilo Babišovo ANO 2011.
A teď stručné porovnání voleb roku 2010 a 2013:
Ve volbách do PS PČR v roce 2010/2013 jsme se umístili na 1. místě v 8/35 obcích a ve 48/20 obcích na 2.
místě.
Obce, jejichž výsledky se výrazně zlepšily – z 3. na 1. místo jsou Petrovice a Svobodné Heřmanice. Z 3. na
2. místo si polepšily Rýmařov a Stará Ves.
Žel máme i 7 obcí, které si pohoršily z 2. na 3. místo - snad se příští volby jejich výsledek zlepší.
Chtěl bych poděkovat všem členům a příznivcům KSČM, kteří se v rámci svých možností podíleli na volební kampani a akcích s ní spojených. Byli by jsme rádi, kdyby jste byli tak a nebo ještě o něco více aktivní při
přípravě a úspěšní ve výsledcích voleb v roce 2014 a dalších.
Vážení předsedové a výbory ZO KSČM, závěrem vás chci požádat o písemné nebo emailové dodání členů
a náhradníků do okrskových komisí pro květnové volby do EP. Předpokládám, že do poloviny února 2014 to
všichni zvládnete a nebudeme muset urgovat.
Miroslav Domin - předseda okresního volebního štábu



Přečti a pošli dál !!!
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Usnesení okresní konference KSČM v Bruntále
konané dne 14. prosince 2013
I.

Okresní konference bere na vědomí:

5.

1.

Písemný materiál „Přehled o účasti na
jednáních“
Písemný materiál „Zpráva kádrové komise OV“
Materiál „Návrh kandidáta pro volby do EP“
Písemný materiál „Návrh kandidátů do OV
KSČM a jeho komisí“
Materiál „Kontrola plnění usnesení z OK OV A
VV KSČM“

6.

2.
3.
4.
5.

*

II.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Okresní konference schvaluje:
Program řádné okresní konference
Jednací a volební řád OK
Zprávu o činnosti OV KSČM od řádné OK
konané 27. března 2010
„Hlavní směry a cíle činnosti OV KSČM Bruntál
pro následující funkční období“ jako materiál
otevřený
Zprávu o hospodaření OV KSČM Bruntál
Zprávu revizní komise OV KSČM Bruntál
Zprávu rozhodčí komise OV KSČM Bruntál
Zprávu mandátové komise
Zprávu volební komise
Písemný materiál „Kontrola plnění usnesení za
období od OK konané 18. 02. 2012 do 14. 12.
2013“
Hlavního skrutátora s. Jachymčáka a skrutátory
ss. Kubise a Hadaše
Mandátovou komisi ve složení: ss. Patíková a
Kristinek
Volební komisi ve složení: ss. Vinkler, Domin,
Kopečková
Návrhovou komisi ve složení: ss. Koruna, Bačgoň,
Baráthová
Tiskovou komisi ve složení: ss. Bačgoň a
Spálovská
Ověřovatele zápisu z OK: ss. Václavíková a Talla
Pracovní předsednictvo ss. Bačgoň, Koruna,
Jachymčák a Opálka,

7.
8.

Předsedu ORK OV KSČM soudruha Kutila
Jaroslava
Předsedu ORoK OV KSČM soudruha Handla
Libora
Člena ÚV KSČM soudruha Bačgoně Pavla
Člena MS KV soudruha Bačgoně Pavla
*

B/

volí:

1. Člena OV KSČM soudruha Špalka Martina
2. Člena ORoK OV KSČM soudružku Měrkovou M.
3. Člena ORK soudruha Sudu Karla
4. Člena MS KV soudruha Jachymčáka Pavla
5. Delegáty KK ss. Bačgoně Pavla, Domina
Miroslava, Jáchymčáka Pavla, Korunu Stanislava,
Cyrila Srubjana, Špalka Martina a Vinklera Jaromíra
a náhradníka Varteckého Petra.
*

IV. Okresní konference ukládá:
1.

Rozpracovat hlavní směry a cíle pro následující
funkční období do plánů práce OV KSČM a komisí
OV KSČM
Zodp.:
předseda a místopředseda
Termín: 2. zasedání OV KSČM

2.

Výkonnému výboru OV KSČM vyhodnotit diskusi
na OK a zabývat se přednesenými náměty,
připomínkami a podněty.
Zodp.: předseda OV KSČM
Termín: 2. zasedání OV KSČM

3.

O obsahu a výsledcích jednání OK informovat
členskou základnu
Zodp.:

delegáti OK, členové OV KSČM a předs.
ZO KSČM
Termín: do 31. 03. 2014

*

*

III. Okresní konference potvrzuje a volí:

V. Okresní konference doporučuje:

A/

potvrzuje:

1.

1.

Členy OV KSČM ss. Bačgoně Pavla, Baráthovou
Alenu, Domina Miroslava, Hadaše Jaroslava,
Jachymčáka Pavla, Kopečkovou Janu,
Kovářovou Marcelu, Korunu Stanislava, Kubise
Rostislava, Srubjana Cyrila, Svobodu Karla,
Tallu Vladimíra a Vinklera Jaromíra.
Členy ORK KSČM ss. Habidovou Ludmilu,
Ludwigovou Marii a Mašláňovou Naděždu.
Člena ORoK OV KSČM s. Varteckého Petra.
Předsedu OV KSČM soudruha Bačgoně Pavla

2.
3.
4.

Zasedání OV KSČM ustavit na celé funkční období
Kádrovou komisi OV KSČM pro personální práci.
Zodp.: předseda OV KSČM
Termín: 2. zasedání OV KSČM

2.

Krajské konferenci zařadit na kandidátní listinu do
Evropského parlamentu soudružku Kateřinu
Konečnou.
-*-

___________________________________________________________________________________________________________
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Další volby na obzoru
Za šest měsíců a pár dnů nás čekají další volby. Nemyslím tím opět případné volby předčasné do
naší Poslanecké sněmovny, ale volby do Evropského parlamentu. Tedy do jediného ze sedmi orgánů
Evropské unie, jehož personální, a tím i politické složení mohou ovlivnit občané.
Jakkoli se volby do EP setkávají ve všech členských státech EU s nízkým voličským
zájem, není to dobře. Evropská unie ovlivňuje náš život ve stále větší míře, a pokud
občané mají možnost jednou za pět let určit složení nepostradatelného zákonodárného
orgánu EU, měli by ji využít. Tím spíše, že celkový stav EU, její založení a směřování,
není v pořádku a levice (mimo sociální demokracii) je odmítá. Jinými slovy: s reálně
existující podobou EU se nelze smířit.
Její neoliberální založení (zakotvené v zakládacích smlouvách), militarizace,
nedostatek demokratické legitimity, absence principů sociálního státu a další aspekty – to
jsou zásadní problémy, které nelze vyřešit nějakými „kosmetickými“ úpravami. Je
zapotřebí v tomto ohledu působit ve smyslu změn Smlouvy o EU a Smlouvy o fungování
EU, ve smyslu jejího „nového startu“. Ovšem v zájmu integrace – integrace sloužící občanům, nikoli bankám a
nadnárodním koncernům.
„Nechceme Evropskou unii rozbít, neboť jsme proti návratu do stavu Evropy před integrací,“ řekl před pár
dny v Postupimi Francis Wurtz, bývalý předseda naší politické skupiny GUE/NGL v Evropském parlamentu,
varující před novým úzkoprsým nacionalismem. Evropská integrace totiž znamená také větší šance pro levici,
pro její nadnárodní spolupráci, která zdaleka nemusí mít jen podobu Strany evropské levice.
Je proto třeba, aby levicový program pro volby do Evropského parlamentu obsahoval jasnou výpověď o
celkovém pohledu na evropskou integraci a aby konkretizoval to, co levice, pokud jde o EU, zásadně odmítá a
o jakou podobu integrace usiluje. Levice zde má občanům co nabídnout, neboť jen ona vidí alternativu a
dokáže ji věcně formulovat. Alternativu v rámci evropské integrace.
Jiří MAŠTÁLKA,
poslanec Evropského parlamentu

Vánoční koleda 2013
Vánoční koleda...

/neznámý autor/

Koleda, koleda Štěpáne,
co jsme měli, nemáme.
Republiku bez dluhů,
teď jen vládu tlučhubů.

Zemědělství byla chlouba,
to nevěděl snad jen trouba,
až nad hlavu bylo práce,
za ní zdarma rekreace.

Peleší se, lžou a kradou,
stejně skončí vzhůru bradou.
Životní úroveň na nulu klesla,
největší zloději drží se vesla.

V Klausovi se zrodil plán,
„postarej se každý sám“,
proto řada zbohatlíků
vycucává republiku.

Poraďte jim, proletáři,
jak jste to jen dělali,
že jste nám tu republiku
bez těch dluhů předali?

Zaslouží si na náhrobku
velký věnec z kozích bobků
Hodně zdraví do všech domů
a od lékáren na sto honů.



Přečti a pošli dál !!!
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Otevřela se Pandořina skříňka a došlo k
tomu v té nejméně vhodné době
Rozhovor se sociologem Janem Kellerem
Co říkáte výsledku voleb?
Jsem z něho rozčarován stejně jako asi většina lidí, kteří doufali, že předčasné volby vyřeší
politickou krizi. Zatím se zdá, že ji spíše prohloubily a její konec je v nedohlednu.
Proč oproti průzkumům sociální demokracie dostala mnohem méně hlasů?
Bylo veřejným tajemstvím, že pan Hašek s několika přáteli mydlí schody předsedovi Sobotkovi.
Proč to dělá, nevím. Opakovaně tvrdil, že nechce být premiérem. Ukazuje se ovšem, že jeho tvrzení se
ne vždy zakládají na pravdě. Domnívám se, že z těch zhruba 10-13 procent, o které získala ČSSD
méně, než se předpokládalo, získali část komunisté, část Babišovo ANO a něco dokonce i pan
Okamura.
Čím Babišovo ANO zapůsobilo na voliče?
Andrej Babiš reagoval na všeobecné zhnusení lidí politikou a politiky. Z těch etablovaných přibyly mandáty pouze
komunistům. To proto, že bývají označováni za nesystémovou stranu a lidé mají až po krk systému, kde se k nim před
volbami strany lísají a po volbách začnou dělat něco úplně jiného, než co slibovaly. I když jsem skeptický ohledně toho,
zda pan Babiš udrží jednotu svých téměř 50 poslanců, myslím si, že hlasy nespokojených mohly dopadnout ještě mnohem
hůře. Kdyby je nalákala třeba paní Bobošíková, bylo by to šílené.
Pan Schwarzenberg propad své strany prý očekával, a to proto, že dělala reformní kroky. Skutečně to, co dělala,
byly reformy?
Pan Schwarzenberg se ve dvou věcech mýlí. Jednak propad strany neočekával, ale domníval se, že v převleku za
agenta 009 bude ještě neodolatelnější než s fialovým čírem. Mýlí se i v tom, že prováděli reformy. Plánovitý rozvrat
veřejného sektoru a privatizace solidárních pojistných fondů nejsou žádné reformní kroky, nýbrž chladnokrevný rozvrat
státu a nebezpečný útok na jeho suverenitu. Říkat tomu všemu reformy byl od pravicových vlád výraz naprosté
demagogie.
SPOZ propadla, ač se stále pohybovala na hranici zvolení. Proč?
Rozpory v jejím rámci vypukly už před volbami, na rozdíl od ČSSD. Pokud by pánové Hašek se Škromachem
vystoupili před volbami podobně, jako se zachovali po volbách, ani ČSSD by nemusela překročit pět procent.
A co zelení? Osobně se domnívám, že jejich neúspěchu zabránily fotovoltaiky. Mám pravdu?
Zelení jsou odepsaní na řadu volebních období především díky tomu, co prováděli pod vedením pana Bursíka a
Kateřiny Jacques. U nás máme hodně odpůrců ekologie. Ale kvůli Bursíkovi přestali brát zelené vážně i mnozí stoupenci
ekologických opatření, ke kterým se počítám. Fotovoltaika je otázkou pro kriminalisty, nikoliv pro sociology a politology.
Sázka paní Bobošíkové na prezidenta Klause byla také krokem vedle. Anebo tato strana už vůbec nemá šanci?
Já si myslím, že vzhledem k tomu, co Václav Klaus dělal, a vzhledem k tomu, jak korunoval své vládnutí vysoce
nebezpečnou amnestií, je zisk 0,42 procenta pro paní Bobošíkovou až překvapivě lichotivý.
Co lze očekávat dál?
Je několik možných scénářů. Pokud si ČSSD vyřeší své vnitřní problémy a rozejde se s těmi, kteří se pokusili o
vnitrostranický puč, je možno se vyhnout předčasným volbám. Pokud pánové Hašek, Škromach a Tejc ve straně
zůstanou, můžeme se těšit na předčasné volby někdy v květnu.
Je konec se snahou alespoň pozastavit tzv. církevní restituce a další pseudoreformy z Kalouskovy dílny?
Nejhorší na tom, co se stalo v ČSSD, je skutečnost, že kvůli těmto pseudoproblémům se odsunuje řešení
opravdových problémů země, mezi které rozsah církevních restitucí a nejasnosti s nimi spojené patří v prvé řadě. Nebude
možno ani řešit narůstající krizi na Ostravsku, ani donutit „podnikatele“ typu pana Bakaly, aby vzali na sebe odpovědnost
za to, co způsobili.
Jaký scénář vymyslí, alespoň podle vašeho názoru, prezident?
Nevím, a vývoj se stává tak rychlým a nepředvídatelným, že si myslím, že to momentálně neví tak úplně ani sám
pan prezident. Otevřela se Pandořina skříňka a došlo k tomu v té nejméně vhodné době z hlediska stability naší země.
Co z toho vyplývá pro komunisty?
Předseda KSČM Vojtěch Filip patří k té nepatrné hrstce politiků, kteří v dnešní době dokážou uvažovat racionálně,
mají kontakt s realitou a zastávají čitelné a pevné postoje. Úplně postačí, když v tom bude pokračovat. Vývoj je obtížně
předvídatelný, ale jsem přesvědčen, že Vojtěch Filip má ty nejpravděpodobnější scénáře promyšleny na pár tahů dopředu.
Zatím tomu tak vždycky bylo.
HaNo - Jaroslav KOJZAR
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jak má člověk vědět, co chce od budoucnosti, když neví přesně ani co chce v přítomnosti?
Francois de la Rochefoucauld
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Povolební šleh Lubomíra Mikuláška
KSČM zase nejspíš skončí v opozici. A i když nás to netěší, přiznejme, že svou opoziční úlohu plní velmi
dobře. Svými návrhy týkajícími se školské sféry, sociálně znevýhodněných a obecně osob v důchodovém věku
(kterých bychom si všichni měli vážit za to, co pro naši zemi udělali) jde příkladem. A tím bych chtěl být pro
okolí jako mladý člen KSČM i já. Zejména socialistickými kroky, které jediné jsou možné pro nastolení
rovnováhy v ČR.
Mnohokrát jsem při své praxi v Domově pokojného stáří zaznamenal hodně neveselé příběhy. Staří lidé
vesměs říkali: „My to tady doklepeme, co ale ti naši mladí, když pro ně není práce a oni musí živit své rodiny
za velmi tvrdých podmínek“. Za tyto sféry občanů budu nadále usilovně bojovat, pravidelně se s nimi setkávat
a poslouchat jejich názory, které pro mne budou vždy velkou inspirací.
Měli bychom udělat sebereflexi toho, jestli ve volbách nebylo možno získat lepší výsledek. Není vůbec
špatný, ale přece jen jsme počítali s daleko větší účastí KSČM na chodu země v budoucnu.
Velkým ponaučením pro nás musí být strana ANO. Před touto partají jsme měli občany ještě více varovat.
Andrej Babiš je jedním z nejbohatších podnikatelů, i když lidé v jeho kapitalistickém Agrofertu, zejména v
Moravskoslezském kraji často živoří. Co by se stalo v případě jeho jmenování ministrem financí raději ani
nedomýšlet. Možnost nahlížet do účtů ostatních podnikatelů a osob jak právnických, tak i fyzických, by mohlo
mít fatální následky.
Na závěr je potřeba poznamenat a vyzvat členy KSČM k návratu do ulic. Musíme více naslouchat lidem,
řídit se především názory dělnictva, ale i osob poctivě podnikajících. I tak bych chtěl straně poblahopřát k
získání 15 % hlasů ve volbách. Věřím v nastolení socialismu!
(Autor je mladým členem KSČM Zlín.)

Městská konference v Krnově
7. listopadu měli komunisté v Krnově městskou konferenci. Zhodnotili práci od minulé, která byla
zaměřena na 8. sjezd KSČM. Byli úspěšně zvládnuty dvoje volby a to do krajských zastupitelstev a do
Parlamentu ČR. V obou byl zaznamenán větší počet hlasů pro KSČM na území města Krnova.
Trvalým úkolem od 8. sjezdu bylo a je získávání mladých do řad naší strany, což se nám nedaří tak, jak
bychom potřebovali. Hlavním cílem městské konference byla příprava a úkoly související s komunálními
volbami do měst a obcí v roce 2014. To znamená doplnění o nové mladší tváře na naši kandidátní listinu a také
začít pracovat na programu strany pro město Krnov.
Bohatá diskuse byla věnována volbám do Parlamentu ČR na území města i okresu. Také byla probrána
činnost zastupitelů od minulých komunálních voleb. Jedním z diskutovaných témat bylo získávání mladých na
kandidátku strany a do našich řad.
Jednání se zúčastnili zastupitelé města z klubu KSČM v Krnově. Jako host byl přítomen s. Pavel Bačgoň,
předseda OV KSČM a krajský zastupitel a p. Hruda za Klub českého pohraničí.
Úkoly z městské konference budou zpracovány městským výborem KSČM.
Hadaš

Přišlo nám emailem
Cituji zoufale pravdivý komentář jednoho Američana k situaci v ČR:
„Je s podivem, že zemi, kterou nepustoší tornáda, neničí zemětřesení, úrodu nesežerou kobylky, netrápí
ji roky sucha, místo sopky sem tam maximálně vybuchne parovodní potrubí, nezažila 68 let válku, dokáže
dostat na kolena parta zlodějů, podvodníků a lumpů během 23 let.“
Myslím, že není co dodat.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lidé nedovedou ocenit přítomnost a naplnit ji životem. Proto tolik touží
po lepší budoucnosti a koketují tolik s přítomností.
Johann Wolfgang Goethe
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Pravda je někdy složitější než
bulvární titulky
osobní zpověď Miloslava Ransdorfa
Vážení občané,
obracím se na vás tímto osobním dopisem.
Myslím,
že
mám
co
vysvětlovat. Celá léta práce v
politice mi byla posilou důvěra
vás, kteří jste mne do politiky
poslali. Snažil jsem se pracovat ze
všech sil, jak nejlépe jsem uměl,
pro to, aby, jak říkal Šmeral, byl i
na naší ulici svátek.
A právě teď, kdy nám více a
více lidí rozumí, mne potkala osobní pohroma, na níž
nesu samozřejmě také svůj díl odpovědnosti. Zakládal
jsem si na svém čistém štítu. Na tom, že mi nikdo, ani
ten nejzavilejší odpůrce nemůže upřít kompetentnost
a kvalifikaci. Karel Steigerwald dokonce kdysi
napsal, že jsem ten nejhorší z komunistů, protože prý
bourám mediální obraz komunisty. Tak začali
využívat lidských poklesků.
Například autonehod. Řídím od roku 1968. Za
těch 45 let jsem měl pouze čtyři lehké autonehody.
Nikdy nebyl zjištěn vliv alkoholu, vždy jsem se
podrobil dechové zkoušce.
Jiná věc: beru léky na tlak. Když jsem jich vzal
trochu víc, na chvíli jsem zdříml. Média to s gustem
opakují. Řekové říkali, že i veliký Homér si občas
zdřímne. Určitě nejsem Homér, ale Karel
Schwarzenberg také ne. Tomu se nikdo neposmívá,
mně ano. Litovat se nemá smysl. Je to poučení, že
sebekontrola je u komunistického politika naprosto
nutná věc.
Nejvíc rozruchu vyvolaly mé dluhy. Je to sice
soukromá věc, v ČR dluží kdekdo, od hvězd show
businessu, přes normální občany (zkušenost s exekucí
má v tomto roce přes jeden milion občanů) až po
politiky. U mne to vzniklo kombinací důvěřivosti v
takzvané přátele se snahou posílit výsledek voleb v
roce 2009. S odůvodněním, že je krize, dohodnutí
sponzoři odstoupili a já se svým problémem zůstal
sám.
Když už se několikrát zdálo, že problém je
vyřešen, nastoupila kampaň v médiích, která to
rozbila. Tolik účelových lží (včetně výše dluhu) jsem
nečekal, likvidovaly mne i mou rodinu, když reportéři
před domem hodiny číhali na každý jejich pohyb.

Závěr je takový, že se už nikdy nesmím stát
snadnou mediální kořistí, protože nejde jen o mne,
ale také o naši společnou věc.
Ve věci konfliktu s novinářem Tomem Staalem z
bulvární televize GeenStijl mé pravdivé stanovisko
potvrdila mluvčí Evropského parlamentu Marjory van
den Broekeová. Přesto část českých médií to na
vědomí nevzala.
Vrcholem mediální bezohlednosti je kauza Muzea
dělnického hnutí, kde můj přečin spočívá v tom, že
jsem chtěl, aby ředitelka, kterou jsem léta živil a
sponzoroval, plnila podmínky zákona, evidovala
svěřený majetek a dávala do sbírky listin u Městského
soudu výroční zprávy a účetní uzávěrky.
Výsledkem je, že ten, kdo mé výzvy (na které
mám příslušné doklady) ignoroval, podal trestní
oznámení, které hned dal novinářům. Budu se bránit
právní cestou, kterou mi umožňuje zákon.
Vážení občané.
Slibuji vám, že všechny své kauzy urychleně
dořeším a také mediálně zklidním. Jen tak mohu
navázat na práci, která mi v Evropském parlamentu
získala prestiž, která je nepopiratelná.
V Evropském parlamentu pracuji od roku 2004 a
není to práce zbytečná.
Pár příkladů pro ilustraci:
 Z mé iniciativy se chopila komisařka Viviane
Redingová regulace roamingu a přenosu dalších dat.
Snížené ceny za roaming pocítilo 380 milionů
klientů ve všech zemích EU. Byl jsem jediný Čech,
který byl u závěrečných třístranných jednání, kdy šlo
o úpravu cen směrem dolů
 Měl jsem klíčový podíl na tom, že jednání o
třetím energetickém balíčku skončila snesitelným
kompromisem pro český průmysl (mimo jiné jsem
prosadil
vyhození
dvacetiprocentní
klauzule,
požadující povinné rozdělení podniků s nejméně
dvacetiprocentním podílem na trhu: v případě
rozdělení ČEZu by to znamenalo rapidní zvýšení cen
za energii pro finální spotřebitele. Opět jsem byl
jediným českým poslancem, který byl u závěrečných
třístranných jednání mezi EP, EK a Evropskou radou

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Takoví jsou lidé, z pravdy uznávají málo, z veřejného mínění mnoho.

Marcus Tullius Cicero
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 Pomohl jsem vyjednání vyšší emisní kvóty pro
ČR v prvním období obchodování s emisními
povolenkami. Tuto problematiku sleduji i nadále,
protože se jedná o tzv. backloadingu, o nových
pravidlech pro využívání emisních povolenek
 Podílel jsem se na výsledné podobě sedmého a
osmého rámcového programu pro vědu a výzkum
(bez něj by nefungovala centra základního výzkumu)
a podporoval jsem komisaře Barota v jeho boji za
záchranu programu Galileo
 V EP jsem prosadil zprávu o nanovědách a
nanotechnologiích s vědomím, že je to pro českou
vědu klíčový obor. Podal jsem 52 pozměňovací
návrhy u regulace chemického průmyslu REACH, z
nichž bylo 30 přijato. REACH není ideální, ale jeho
původní podoba byla pro český průmysl daleko horší

A tak bych mohl pokračovat. Mou prioritou je
ochrana zájmů ČR, například v boji proti porušování
Schengenských dohod z německé strany (viz
korespondence s předsedou komise Barrosem) a
zejména usiluji o podporu pozic českého průmyslu, za
jehož vyslance v Bruselu se pokládám. Svou činností
v Bruselu jsem mu ušetřil miliardy.
Vážení občané,
chci se s Vámi poradit o tom, jak dál. Bez Vaší
důvěry pokračování v mé práci není možné. Těším se
na Vaše názory na www.ransdorf.com, kde je celý
výčet mé práce.
Miloslav Ransdorf
Místopředseda politickéskupiny GUE/NGL
(Sjednocená evropská levice/Severská zelená levice).

Řekli o Miloslavu Ransdorfovi
Znám
Miloslava
Ransdorfa téměř čtyřicet
let. Už je to tak dlouho,
co jsme se pravidelně
střetávali
ve
finále
studentských vědeckých
soutěží. Protože měl už
tehdy větší přehled přes
literaturu a byl jazykově lépe vybaven, umísťoval se
pravidelně o jedno místo přede mnou – přesto mu
pořád fandím.
Nikdy ale nebyl první. První místo muselo být
obsazeno čistě ideologickým výtvorem, zatímco my
dva jsme se věnovali tématům z hlediska komise příliš
odborným.
Jan Keller
(vysokoškolský pedagog, publicista)
Míly si velice vážím pro
jeho vzdělanost a mapování
cest od kapitalismu k
socialismu.
Ve
svých
studiích a knihách (např.
Nové čtení Marxe I. a II. díl)
se
snaží
dopracovávat
všechny možné varianty jak
přejít
co
nejsnáze
a
nejkomplexněji od dosluhujícího kapitalismu k
novému pojetí socialismu.

Díla tohoto poslance mají velký ohlas nejen v
Evropě. Jsou apelem, aby se neopakovaly chyby
minulosti.
Vzdávám dík Mílovi za tuto práci, kterou doposud
vykonal.
Lubomír Štrougal
(bývalý předseda vlády ČSSR)

V naší demokracii má bohužel
navrch bulvár. Když se nám
někdo nehodí, někde nám překáží,
tak se mu nasadí psí hlava. To
jsem zažil na vlastní kůži. Je to
takový hon na čarodějnice,
většinou těmi, kteří mu nesahají
ani po kotníky.
Ale na druhou stranu lidi by
měli rozeznat kvalitu člověka. Pro
mne je pan Ransdorf slušný člověk, ať je jeho
politická orientace jakákoliv.
Cením si jeho vzdělanosti, intelektu a přístupu k
lidem. Hluboce se skláním před jeho jazykovou
vybaveností. Ať se ukáže na někoho jiného, kdo se
domluví 15 jazyky.
To, že jako jediný z poslanců znal evropskou
hymnu (v originále) mi říká, že ke svým věcem
přistupuje zodpovědně.
Zdeněk Troška
(režisér)http://guengl.eu/

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl.

Auguste Rodin
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Spokojený občan děkuje
Děkuji Havlovi, že přinesl svobodu, demokracii a kapitalismus.
Děkuji Havlovi, že jako jiní, nemohu kdykoli a kamkoli cestovat, protože na to nemám.
Děkuji Havlovi, že jako loutka státu rozdával svá „moudra a vize“ venku a doma nepřekážel mocným v
plundrování republiky, vstupu do NATO a EU.
Děkuji Havlovi, že se podílel na rozbití Československa. Toto zneuctění díla a odkazu pana Masaryka a
desetitisíců padlých podílejících se na vzniku svobodného samostatného státu, dneska, nejen vládnoucí horda,
ještě z hrdostí vyzdvihuje jako Havlův přínos pro stát.
Děkuji Havlovi, že spolu z Dybou, Klauzem a jinými, za pakatel nechal rozprodat 70% státního a
národního majetku cizákům. (ČKD, Škoda, Pilsner Urqell, Bižuterie, České sklo, Tatra, Zbrojní průmysl,
Mattoni, Porcelán atd.)
Děkuji Havlovi, že pro jeho „světonázor a politický rozhled“ náš stát přišel o 80% světových trhů a
odbytišť našich výrobků, (Asie, Afrika, Jižní Amerika, Rusko atd.)
Děkuji Havlovi, že nechal totálně rozpadnou a zkrachovat naše zemědělství.
Děkuji Havlovi (Ježkovi, Klauzovi a jiným) za kuponovou privatizaci a tím zlegalizování možnosti
rozkrádání toho co ještě ve státě zbylo.
Děkuji Havlovi za nezaměstnanost, protože nemusím mrznou ve frontě na banány, ale stát v teple na
pracáku, kde se poskytuje štědrá „sociální“ pomoc i těm, kteří nikdy nepracovali, nepracují a pracovat nebudou.
Děkuji Havlovi, že skoro 70% občanů za práci nedostává ani polovinu průměru celostátního platu.
Děkuji Havlovi, že za odpracování více jak čtyřiceti tří let, pobírám důchod ve výši třetiny průměrného
celostátního platu.
Děkuji Havlovi za jeho slova o svobodném sebeurčení národů, pak schvalování a doporučování vysílání
naší armády, po boku agresora, do Kosova, Iráku, Afganistánu.
Děkuji Havlovi za jeho příkladné morální vlastnosti. Ještě neuvadly květiny na hrobě ženy, která se po celý
život o něj starala v jeho deliriích, a už se pelešil s jinou.
Děkuji Havlovi za jeho oduševnělou a smysluplnou dramatickou činnost.

Proto, že já nezapomenu!

Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí!
©fjbs
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Proč levice nikdy nevyhraje
Ilona Švihlíková - 27. 10. 2013
Příznivci pravice pravidelně před jakýmikoliv volbami straší možností spojení levice. U některých to
vypadá, že snad skutečně věří nesmyslům o novém Únoru, putinovském směřování (což by bylo směřování
státního kapitalismu, ale určitě ne komunismu) atd. Mohu je všechny uklidnit – v ČR levice nikdy nevyhraje,
maximálně se jí podaří tzv. nevýhra. Nebude mít ovšem síly na to, aby mohla prosadit to, co říká (říkat tomu
program je příliš velká nadsázka). Jaké jsou důvody tohoto tristního stavu levice, do které nyní zahrnu nejen
politické strany, ale také občanské iniciativy a sdružení a odbory?
Levice je zoufale nejednotná. Starý bonmot, že pravici spojují peníze, zatímco levici rozdělují ideje, je
stále velmi platný. Např. v reakcích na volby se můžeme dočíst, že jediné možné řešení je, aby se všichni spojili
v jeden jediný subjekt. To lze těžko očekávat, ona by úplně stačila koordinovaná spolupráce, při které by si
subjekty a členové alespoň neokopávali kotníky. Druhé návrhy jsou ještě pozoruhodnější, říkají, že by se levice
(už nyní roztříštěná jak rozbitá mozaika), měla dále rozdělit! Konkrétně by měla vzniknout čisťounká ČSSD v
čele s Dienstbierem a Špidlou (kdo by tam byl dál, mi poněkud uniká), zatímco ti ostatní oškliví (např. Hašek)
by měli odejít nějak úplně jinam, pokud možno mimo tuto zeměkouli. Vynikající nápad, jak se rozštěpit na ty
„hodné“ a pak ty „nehodné“ a vytvořit pěkný běloskvoucí subjekt, jehož členstvo by se mohlo scházet ve
výtahu.
Žáby na prameni. V levicových strukturách obecně je mnoho žab na prameni. To je samozřejmě výraz
dlouhodobé strukturální degenerace, která se bohužel v ČR pohybuje na mnoha úrovních, včetně ekonomické.
Je to ovšem katastrofa tehdy, když daná žába zastupuje obrovskou sílu, která by mohla být aktivizována. Pokud
ovšem někdo na jakoukoliv otázku ohledně aktivizace této skupiny před volbami odpovídá „že na to mají
usnesení“, tak těžko něco pořídíte. Žáby na prameni jsou naprosto neschopné dosahovat jakýchkoliv výsledků
práce s danou skupinou, koneckonců to je ani nezajímá. Jde jim o jejich funkci a pašalíky s tím spojené. A
jedna věc jim jde dokonale – pohlídat si, aby jim nikdo nenarušil jejich postavení a bleskurychle dotyčného
odstavit.
Levice je nesolidární. Levice sice má, s prominutím, plnou hubu solidarity a pomoci, ale sama na sebe to
rozhodně neaplikuje. Takže v jedné partaji např. vyhazují z práce lidi v předdůchodovém věku, aby pak tvrdili,
že jsou „s lidmi pro lidi.“ Pravice se sice prezentuje jako individualistická, ale umí se o své lidi postarat. Levice
své lidi odkopne, a pokud byli schopní, pak se jim ta neschopná skvadra za zády směje a pošklebuje. Někteří se
dokáží vrátit (např. současný prezident) a pak se náhle objeví spousty obav, jestli se nebude mstít. Osobně bych
chtěla vidět někoho, kdo by na chování takového typu zapomněl. Levice neošetřuje své raněné a nepohřbívá
své mrtvé, říká Oskar Krejčí. Je to přesné, neboť s lehkostí hází své příznivce, sympatizanty, členy či
předsedy přes palubu, čímž si sama vytváří své budoucí nepřátele. Je to politika malosti a ubohosti. Místo
solidárního postupu, pomocné ruky, nebo alespoň pragmatické úvahy (!) následuje „vida, tak teď selhal(a) a
teď mu/jí to pěkně vrátíme!“
Média. Levice si, právem, stěžuje na to, že média, včetně veřejnoprávních ji zrovna nepřejí. To je jistě
dlouhodobě pravda, ještě posílená tím, že tu máme miliardáře, který si vlastní média prostě koupí. Věčně si ale
stýskat nad tím, „jak nás ti novináři nemají rádi a píší o nás ošklivě“, nemá žádný smysl. Je potřeba mít vlastní
mediální zázemí. KSČM udržuje své Haló noviny, které jako často jediné informují o aktivitách občanských
iniciativ. Sociální demokracie svůj tisk nemá, přestože byly doby, kdy na tom byla finančně velmi dobře. Když
jsem zjišťovala důvod, proč neobnoví např. tradici první republiky (družstevní noviny, jejichž podpora sloužila
zároveň jako členské příspěvky), dostala jsem odpověď, „že by se na tom ČSSD štípla, ohledně toho, jestli tam
budou mít více prostoru sobotkovci nebo haškovci.“ Je tedy na nás všech, abychom se – např. na družstevní
bázi - dali dohromady a po malých částkách se složili na objektivní zpravodajský server (vedle toho štěstí, že
máme Britské listy).
Degenerativní struktury. „Klasické“ politické strany se stávají neprostupnými pro nové lidi a pro nové
myšlenky. Z vlastní zkušenosti s ČSSD mohu potvrdit, že na prvním místě je obhájení míst jedince (kraj) a
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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výsledek strany je nezajímá (!), jen pokud se ti dotyční dostanou do Poslanecké sněmovny. Naopak, je zde
cílená snaha se těch, kteří by mohli přinést straně úspěch, zbavit a odstavit je zcela. V takovém případě už
strana ztrácí svou původní funkci a stává se pouhým výtahem k moci, což se na sestavování kandidátek muselo
projevit. Propojení na místní struktury a jejich „kámoše“ je velice silné a vliv centra naopak téměř nulový. Není
divu, že mi jeden bývalý sociální demokrat řekl, že soc. dem. je „volný spolek krajských sdružení“. Praha je
krásným příkladem totální degenerace, kde na kandidátce najdete kámoše, děti a milenky jistých vlivných
pražských osob.
Noví členové, či sympatizanti jsou vnímáni na prvním místě jako hrozba, která by dokonce snad mohla
být úspěšná (!) a mohla ohrozit ty, kteří mají „odschůzováno.“ Znám mnoho případů, kdy byli ti příliš schopní
vylučováni, sesazování dolů či nakonec tak znechucení, že odešli – v případech, které jsou mi známy k A.
Babišovi (s vysvětlením „umí ocenit práci“) a k T. Okamurovi. Pamatuji si na jednoho sociálního demokrata,
který se snažil rozvinout ve svém místě koncept lokální ekonomiky. Byl obviněn, že „chce přeskočit ostatní do
voleb do Senátu“ a okamžitě odstaven. Situace v ČSSD je mnohem vážnější, než se to může jevit. Bez
přehánění je sociální demokracie vzdálená cca jeden rok od vývoje v ODS.
Programová prázdnota. Vzhledem k degeneraci struktur je to logický jev. Proč se starat o program, když
vzestup ve straně mi zaručí to, že s Lojzou zintrikuji vyloučení Franty, abych si pak s Pepíkem pojistil místní
veřejné zakázky. Programové vybavení se v takovéto situaci stává jaksi zbytečným luxusem. Nezapomenu
ovšem na to, když jsem od vrcholných představitelů ČSSD slyšela, že na programovou práci nemají čas, neb
jsou zcela pohlceni tím, aby se jim strana nerozpadla za pochodu. Představitelé krajů se zase členům rádi
pochlubí, s kým si povídali (z VIP ČSSD), příp. doplněno informací, co bylo k obědu.
Negativní je rovněž plýtvání zdroji v řádu desítek milionů na nic neříkající akce a utlumení a nefunkčnost
struktur právě v odborně-vizionářských komisích. Zdroje by měly být určeny na tvorbu programu a práci se
členy, sympatizanty apod. Místo toho se financují kampaně jarmarečního typu, což je únik z historického
zakotvení ČSSD. Nad pouťovými atrakcemi a rozdáváním statisíců růží by měla stát trvalá mravenčí práce a
kontaktní politika s jasnou prací od základních organizací, přes okresní a krajské. ČSSD se stává pouze volební
stranou, z níž mizí obsah.
V KSČM alespoň funguje odborné zázemí, pořádají řadu zajímavých akcí a samozřejmě Vratimov, což je
jedna z vrcholných levicových akcí roku.
Odbory mají nejlepší makroekonomiku v republice, občanské iniciativy dělají spoustu dobré práce v
určitých otázkách (sociální bydlení, družstevnictví, koncepty přímé demokracie) atd. Na komplexní pohled
ovšem nemají síly, ani zdroje. ČSSD má sice MDA, jenže věkový průměr návštěvníků je cca 80 let (tedy v
Praze). Protože hodně tahounů, těch poctivých dělníků bez funkcí v ČSSD znám a velice si jich vážím a jsou to
moji přátelé, znám velmi dobře jejich stesky. Nejčastější je, že členové o jejich odbornou práci nejeví žádný
zájem a žádné propojení není ani do odborných komisí a vůbec „nahoru.“ V degenerativní struktuře, kde je na
prvním místě mít síť svých „kámošů, co mě podrží“, je programová a vůbec ideová práce prostě zbytečná.
Proto jsou otázky programové prázdnoty a struktury neoddělitelně spjaty. ČSSD si navíc rozbila odborné
zázemí, které totálně nefunguje. Ve chvíli, kdy řeším, jestli v odborných komisích není moc lidí a jak budou
jezdit do Prahy a kolik to bude stát, je debata o strategii a programu skutečně na nic.
Pokud ovšem nefunguje programové zázemí, pak strana není schopná nabídnout skutečně velká témata,
např. – jaké bude postavení ČR v Evropě a ve světové ekonomice? Jakou máme vizi českého národního
zájmu? Jak ho budeme prosazovat? A místo toho se ubíjí v podružnostech a v detailech, jako je zákaz
kouření v restauracích.
V současné situaci se nabízí pošklebovat se ČSSD za katastrofální výsledek (ztratit téměř 15 procentních
bodů během kampaně je opravdu děsivé, kdyby byly volby až za týden, tak je Andrej Babiš vyhraje). Ještě lepší
je zchladit si žáhu na totálním propadu SPOZ. Skvělé, někdo si může ulevit. A levici to prosím prospěje jak?
Můžeme si kopnout do určitých jedinců a cítit se pak jako „my jsme jim to nandali.“ Nebo spíše hledat řešení
problémů, které jsem nahoře zmínila. Pokud to neuděláme, bude se postupovat dále ve vytváření dalších
antagonistických skupin/jedinců, zatímco pravice si bude dál v klidu vládnout. Výsledky předčasných voleb
nám říkají: pusťme se do práce, je jí více než dost!
http://blisty.cz/art/70712.html
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O našem kapitalistickém blahobytu po 17. listopadu 1989
Čest práci! Takovýmto pozdravem se zdravili nejen soudruzi, ale i my
ostatní (s potutelným úsměvem na rtu), když jsme stáli fronty u píchaček
„našich“ socialistických fabrik, které nás všechny živily. Fronty byly dlouhé, a
práce bylo dost. Dneska je situace jiná. Fronty jsou na Úřadech práce a před
prázdnými kontejnery. Naši studenti cinkali klíči co mohli, a dneska, kdy mají
okolo padesátky, jsou bez práce, protože je nikdo nechce zaměstnat. Herci,
kteří se tehdy vzdali všech zasloužilých a národních titulů a básnili o
budoucím blahobytu, teď musí hrát i po osmdesátce, aby měli co do huby.
Když ten vysněný kapitalistický blahobyt ne a ne přijít...
*Věnováno památce 17. listopadu.*...
Vzpomínám si na to dobře. Mladí se bouřili, protože jim bylo zle, a 17. 11. 1989 udělal Zifčák Růžička
mrtvého brouka v Praze. Dodneška si žije skvěle na Bruntálsku. „Zabili nám studenta!“, řval dav, a dal se na
pochod s klíči v rukou. Přidali se i umělci, kteří byli doposud na trestné lavici, protože je všechny KSČ
nenáviděla, a měli doma ucho. Jednou budem dál, jednou bude líp... Všichni budeme mít všechno! Jak se
ukázalo později, až na tu práci, matku pokroku... Co komu scházelo? Nebyly sice banány, ale každý něco dělal:
Vašek koulel sudy, jiný topil pro blaho nás všech, vekslák podnikal, cigán makal, Zeman s Klausem
prognostikovali co bude, a nikdo z nás ani netušil, co opravdu bude! Znovu vytáhnutá Marta se položila na
otázku Kde domov můj i s Tatrami, a i my, ostatní uhranuté stádo, jsme cinkali jako malá hlupata klíči od svých
socialistických králíkáren.
Znovu jsme věřili v lepší zítřky! Otevřel se nám svět... Západní styl života nás naučil poznávat to zatím
tajené. Vznikly nové noviny, bulvár, časopisy bez cenzury, a již týden dopředu jsem se těšil na to, jak opravdu
vypadá narkomanka Tereza mezi nohama...
Poprvé jsem ochutnal vychváleného západního hamburgera, a fuj, od té doby jsem ho do huby nevzal. Pitr
dovezl první kopírku, a bylo nám hej!
Nemajetní důchodci hodili své poslední prachy do kampeliček, a o tři roky později se nestačili divit z těch
výnosů. Kupónová privatizace, čili rozprodej státu do rukou nás všech skončil tak, že vyčůraní machři shrábli
všechno, a my, hlupáci, jsme byli rádi za desetinásobek od Koženého.
Špinavé peníze neexistují, hřímal tehdy Klaus. Potom Kožený zdrhnul do ráje, za ním ostatní, co si
nahrabali, sem tam někdo někoho z novodobé mafie picnul do hlavy. Bílí koňové se šli potápět do Orlíku, a my
jsme na to čuměli u nové plazmy s otevřenýma hubama... Maximálně jsme si hrdě zazpívali Jsem Čech, Čech,
Čech...
Potom se po volbách spojily opozice s koalicí, což byl světový unikát, něco jako za dob vlády jedné strany,
náš trh byl nasycen nadnárodními monopoly, které slibovaly nízké a neměnné ceny zboží. Tím pádem se
odrovnali čeští malopodnikatelé, takzvaná střední třída, kterou mocní zápaďáci účinně převálcovali. Parkanová
zpívala svůj hit o hvězdách a pruzích, a bylo hotovo. Tehdy jsem ještě věřil, že bude vládnout zdravá
konkurence a zdravý rozum. Měli jsme dobrá prasata, dobré zelí, brambory, ale všechno jsme pozabíjeli a
zaorali. Hnusný dovoz všeho možného až třeba z druhého konce světa udělal své... A pro poctivé české ručičky
nejsou dotace...
A bude ještě hůře! Nižší platy, vyšší DPH, nezaměstnanost, korupce, přepadávání z hladu, zásahy
sedmi mocipánů z ČNB do peněženek nás všech, to jsou jenom prkotiny našeho současného kapitalismu...
Nemohu si v této souvislosti nevzpomenout na svého tátu, který umřel na začátku devadesátých let. Říkal
nám: Ještě budete dlouho vzpomínat na komunisty!... Táto, měl jsi pravdu! Kam jsme se to, proboha, jenom
docinkali?...

Ivo Přeček
O autorovi:
Bydlím v Ostravě, a po celoživotní úmorné pracovní dřině jsem zakotvil v přístavu předčasného důchodu. Nikdy jsem nebyl v žádné
politické straně. Podívejte se také na MŮJ ARCHÍV "Pro úsměv i poučení", kde to navíc i hraje a zpívá... Čest pracujícím!
Kontakt:
Skype: Ivo Přeček1 (Ostrava)
Email: ivo.precek @centrum.cz
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Jak splnit přání lidu o revizi
církevních restitucí?
Je to jednoduché, toto přání je dokonce shodné s papežovým přáním o chudé církvi, razícím v současnosti
heslo „Nečekej, až ti na dveře zaklepou chudí, běž za nimi“. Za současných ekonomických podmínek, jež se v
ČR nacházejí, je toto nejen aktuální, ale v přímém rozporu s tím, co se děje nyní v České republice. V tomto
skandálním nepoměru Maltézští rytíři, tedy řád, jehož členy jsou Karel Schwarzenberg, kardinál Dominik Duka
a jiní chudí této republiky, a to nemluvím ani o řádu německých rytířů, žádají o rozsáhlé miliardové majetky.
Toto je právě nepochopitelné, nikdo nepředložil, co se má vracet, přesto je finančně odhadnut vydávaný
majetek a absurdně vypočítána finanční kompenzace. Někteří se dnes diví, o co je požádáno a za kolik. Celková
proklamovaná částka asi nebude souhlasit, bude určitě mnohonásobně nepoměrně vyšší. Odpovědí politiků z
ODS a TOP 09 asi bude, spletli jsme se, promiňte, už jsme se napakovali.
Jak tedy vyhovět asi 80 procentům občanů, především těm, kteří volili ty politické strany, jež měly revizi
církevních restitucí v programu? Je nutné ještě připomenout, že Babišovo hnutí ANO se k nějaké revizi
přihlásilo také. Úsvit, ten má technologii řešení přímo jako hlavní volební téma.
Nikde jsem nezaznamenal recept, jak na to. Já bych ho národu rád předložil. Vzhledem k tomu, že k přijetí
prováděcího zákona o obecném referendu se hlásí KSČM, ČSSD, hnutí ANO a Úsvit přímé demokracie, není
problém vdechnout tomuto ústavnímu institutu konečně život.
Po přijetí prováděcího zákona o obecném referendu by občané vyslovili nesouhlas s církevními
restitucemi. Poté by dle mého muselo nastat zrušení zákona o církevních restitucích, jelikož referendum má sílu
ústavního zákona a zákon o církevních restitucích nesmí být v rozporu s normou vyšší právní síly. Ústavní soud
se touto otázkou ve svém předešlém rozhodnutí nezabýval, takže by platila předešlá právní konstrukce. Ve
smluvním vztahu - kromě nemravných až zlodějských darů církvi - by nebyl platný odkaz na zákon, který byl
zrušen. Možná je to jednoduché, proto jsem o tom nikdy ještě neslyšel.
Antonín SNÁŠEL





Chtěl někdo z vás v roce 1989
 aby bylo 600 000 evidovaných nezaměstnaných a 30 000 bezdomovců
 aby vodu zdražili na 8Oti násobek ceny roku 1989
 aby plyn zdražili na 15ti násobek
 aby elektřinu zdražili na 15tinásobek
 aby se bytů stavěla polovina a byty podražily na 50ti násobek
 aby uhlí a dříví zdražili na 15ti násobek
 aby metro zdražili na 32 násobek
 aby se neobdělávalo sedm miliard m2 zemědělské půdy
 aby masmédia manipulovala s veřejným míněním
 aby vybili dva miliony kusů skotu
 aby zdraví bylo jen pro bohaté
 aby se rodilo v průměru každý rok o 50 000 dětí méně
 aby byl milion exekucí ročně
 aby tady byla gigantická byrokracie a přibylo 50 000 státních úředníků
 aby národní podniky předali zahraničním vlastníkům a ti si odváželi domů miliardy výnosů a zisků
ročně???
(za)
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Novinky v podmínkách pro předčasný
důchod v roce 2014
Pro žadatele o předčasný důchod budou od příštího roku platit nové podmínky. Mezi hodnocená
kritéria patří věk a délka předchozího pojištění. V následujícím článku jsou uvedeny předpoklady, které
bude nutno splnit, pro předčasný odchod do důchodu. A budou přísnější, než jak tomu bylo doposud.
Aby byl žadateli odchod do předčasného důchodu umožněn, musí splnit několik podmínek. Jedním z
měřítek je věk. Aby bylo žadateli vyhověno, musí mu chybět maximálně tři roky do dosažení věku pro přiznání
řádného důchodu. Změna oproti současnému roku nastane v délce pojištění, které bude nutno získat. Nyní stačí
29 let, ale od následujícího roku bude toho kritérium přísnější. Starobní důchod dostanou přiznaný pouze lidé s
minimálně 30 lety pojištění.
Je nutné brát v úvahu také míru krácení předčasného důchodu. Ten je krácen trvale a při dosažení věku pro
získání řádného starobního důchodu nedochází k přepočítání. Předčasný důchod je krácen tím víc, čím dříve se
do něho odchází. Naznačíme postup výpočtu. Krácení se uvádí v procentech a je závislé na počtu dní, o kolik
dřív člověk odchází před dosažením věku pro přiznání řádného důchodu.
Procento udávající míru krácení se zvyšuje za každých 90 dní. Pokud občan odchází do penze o 1 až 90 dní
dříve, tak se mu důchod krátí o 0,9%. Pokud je odchod do důchodu mezi 91 až 180 dni předem, je dané
procento ve výši 1,8%. A takto procento nadále vzrůstá až do výše 15,9% při intervalu 1 081 až 1 170 dní.
Vzhledem k tomu, že sazba je vždy 90 dní stejná, je vhodné zvážit, kdy do předčasného důchodu odejít, aby
krácení bylo co nejnižší.
V roce 2014 dojde ke změnám ve výpočtu starobního důchodu, a to konkrétně v redukčních hranicích, což
se samozřejmě dotkne i předčasného důchodu. Základní výměra bude stanovena na 2 340 Kč.

Finanční odškodnění od příštího roku
nově i pro svědky nehody
Nový občanský zákoník pro nás chystá mnoho změn. Tentokrát se blíže podíváme na novinku
chystanou v oblasti náhrady škody pro svědky události. Nově bude zavedeno odškodnění pro ty, kteří
utrpí psychickou újmu. V tomto článku bude blíže specifikováno, kdo a za jakých podmínek má na
finanční náhradu nárok.
Dosud platí, že nárok na odškodnění mají pouze osoby se vztahem k oběti a navíc se náhrada vyplácí jen
do určité částky. Zákon určuje, že náhradu lze přiznat pouze manželce/manželovi, dítěti, rodiči, sourozenci
nebo osobě, která žila s obětí nehody ve společné domácnosti. Přitom tyto osoby nemusely být přítomny u
neštěstí. Vyplacená částka se může vyšplhat maximálně do výše 240 tisíc korun.
Nový občanský zákoník tyto skutečnosti ruší a od příštího roku nově zavádí označení sekundární oběť.
Sekundární obětí je člověk, který při neštěstí utrpí psychickou újmu. Ta se může projevit depresí, nervovým
šokem, nespavostí nebo traumatem. Toto osobní neštěstí z něj dělá nepřímou oběť nehody. A přitom nemusí
mít příbuzenský nebo blízký vztah s tím, koho havárie postihla. Psychický otřes lze utrpět například přítomností
u něčí smrti.
Toto osobní neštěstí bude samozřejmě muset být prokázáno. Bude se tak dít na základě výpovědi
poškozeného, posudky znalců a ošetřujících lékařů. Újma je záležitost subjektivní, proto by měl mít možnost
žádat o náhradu nemajetkové škody každý, kdo pociťuje, že mu nehoda významně poznamenala psychiku, a
narušila tak osobní život.
Výše náhrady psychické újmy bude posuzována individuálně, každý případ zvlášť. Nebude se přihlížet k
žádným tabulkám, nýbrž se bude dbát na zásadu spravedlnosti.
Pro český občanský zákoník se jedná o novinku, avšak tento princip sekundární oběti již používají
anglosaské země, Německo i Rakousko.
Další užitečné informace přináší web www.vladislavutikal.cz/

použito s laskavým svolením autora
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Rok 2013 končí
SILVESTR Opět klepe
na dveře!!










Anička se kouká na maminku, jak si nanáší na obličej
pleťovou masku a ptá se jí:
„Maminko, proč to děláš?“ „Abych byla krásná.“
Za chvíli si ji maminka sundá a Anička povídá:
„Vzdáváš to?“

„Prej ses oženil.“
„Jo jo, oženil.“
„To musíš být šťastnej.“
No, to musím.“


Alkoholik si stěžuje doktorovi:
„Doktore, hrozně se mi třesou ruce.“
„A pijete hodně?“
Ani ne, většinu toho vybryndám!“

Soudce se obrátí ke svědkyni s blond
hřívou:
„Víte co vás čeká, když budete křivě
přísahat?“
„Ano“ odpoví blondýnka,
„kožich a deset tisíc na ruku.“


Dámy, když muž řekne, že něco opraví, tak to
taky udělá.
Není potřeba mu to každé dva měsíce připomínat












Jde večer opilec z hospody domů. Na své cestě se ptá
kolemjdoucího:
„Prosím vás, můžete mi říct, kolik mám
na čele boulí?“
„Čtyři“ odpoví procházející pán.
„Tak to je dobrý, ještě dva sloupy a jsem
doma.“

„Tati, opravdu mi ten počítač přinesl Ježíšek?“
„Ale samozřejmě, co tě to napadlo?“
„No, já jen, že před domem stojí nějakej chlápek a
chce třetí splátku!“












Manželka se vrátí ulítaná domů a povídá manželovi:
„Jsi mě teď pěkně naštval! Já tě hledám po všech hospodách a ty si tu v klidu myješ nádobí!“

„Vy jste se rozešli? Jak to?“
„A ty bys mohla chodit s někým, kdo pije,
kouří, nadává a příliš sensuálně žije?“
„No to určitě ne.“
No vidíš, on taky ne!“

















Klaustrofobie je strach z
uzavřených prostor. Například:
Jdu do hospody a bojím se, že je
zavřeno.

Optimista je člověk, který v pondělí ráno při nástupu
do práce zvolá“
„A pozítří už máme středu!“







Dva sklerotici u piva:
„Ty kámo, já už zapomněl tvoje jméno.“
„No a do kdy to potřebuješ vědět?!!“

Povídají si dva chlapy v hospodě: Jak ten týden letí, co?
Jeden nestačí ani vystřízlivět, a už je tu zase pátek.



PŘEJEME VÁM HODNĚ
ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ,
POHODY
A HLAVNĚ PEVNÝCH
NERVŮ
V NOVÉM ROCE 2014












 CO  KDY  KDE 
Leden 201
2014
 01. ledna 2014

neděle

Nový rok – státní svátek

 06. ledna 2014

pondělí

zasedání MS VV KV KSČM – Ostrava

 10. ledna 2014

pátek

19. schůze VV ÚV KSČM – Praha

 11. ledna 2014

sobota

KK KSČM –Ostrava

 13. ledna 2014

pondělí

 27. ledna 2014

pondělí

15,15

1. zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM
zasedání MS VV KV KSČM – Ostrava

ÚNOR 201
2014
 07. února 2014

pátek

20. schůze VV ÚV KSČM – Praha

 17. února 2014

pondělí

zasedání MS VV KV KSČM – Ostrava

 22. února 2014

sobota

mimořádné zasedání ÚV KSČM – Praha






pondělí
úterý
středa
čtvrtek

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

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

pátek

15,15

2. zasedání OV KSČM – budova OV KSČM

24. února 2014
25. února 2014
26. února 2014
27. února 2014

 28. února 2014

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
♫ 08. březen 2014

sobota

20,oo

XXII. reprezentační ples KSČM – Úvalno

♫

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

   ! Změny termínů po redakční uzávěrce vyhrazeny!   
                        

Život je krásnější o to, co o něm lidé sní.
Romain Rolland
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