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Z obsahu tohoto čísla :
* Usnesení z 10. zasedání ÚV KSČM, konaného dne 29. března
2014 v Praze * S KSČM bez falešných iluzí a za evropský sociální stát *
mnoho dalších článků a informací pro Vás najdete v naší elektronické verzi Štafety *
* Pokud máte zájem dostávat Štafetu v elektronické podobě,
stačí zaslat z vaší emailové adresy zprávu na náš email „mám
zájem o Štafetu“ a příští čísla již budete dostávat prostřednictvím emailové pošty *

volby do EP
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jsou před námi volby do Evropského parlamentu. Předpokládám, že všichni o této
skutečnosti již vědí. Ostatně pravidelný čtenář naší Štafety je „v obraze“ stoprocentně.
Přesto dovolte malé připomenutí - do EP budeme v České republice moci volit ve dnech
23. a 24. května 2014 a to v pravidelných časech tak, jak je známe z voleb do ostatních
zastupitelských orgánů. Jediný rozdíl je v možnosti volit na základě voličského průkazu po
celé české republice, protože jsou to volby celorepublikové. To znamená, že každý volební
subjekt má v ČR pouze jednu kandidátní listinu.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Snad zde nemusím opakovat jména kandidátů
KSČM pro volby do Evropského parlamentu. Celá
kandidátní listina byla ostatně schválena již na 9.
zasedání ÚV KSČM v únoru letošního roku. V dnešní
Štafetě najdete k evropským volbám dostatek
materiálu včetně článků Kateřiny Konečně, dva
letáky s tématem „Chceme Evropu pro lidi“ a
v neposlední
řadě
materiál od předsedy
okresního
volebního
štábu s. Domina. Rovněž
bych rád upozornil na
článek
„Pohled
nestraníka
k jedné
besedě“. Ano jedná se o
besedu,
která
se
uskutečnila
na
OV
KSČM v Bruntále právě
s vedoucí
kandidátkou
celostátní
kandidátky
KSČM s. Kateřinou
Konečnou. Nebudu zde
rozepisovat další detaily,
vše ostatní si přečtete
v již
zmiňovaném
článku.
Kdo by chtěl zhlédnout videozáznam z uvedené
besedy, lze jej nalézt na našich webových stránkách
http://www.ovkscmbruntal.cz/clanky/video/,
kde
najdete i jiná videa ze života okresní organizace.
Ale abych se vrátil k původnímu tématu voleb do
Evropského parlamentu. Je nanejvýš žádoucí, aby se
občané těchto voleb zúčastnili. Evropa a evropská
legislativa zasahuje do našich životů dnes a denně. A
to nejen přebujelou administrativou či nesmyslnými
zákazy názvů jednotlivých výrobků, potravin či
nápojů.
Jsou na nás z Bruselu či Štrasburku chrleny
směrnice a nařízení všeho druhu. V poslední řadě je
naše republika omezována špatně vyjednanými
přístupovými podmínkami. Takto bych mohl
pokračovat ještě dlouho, ale jsou i pozitiva našeho
zapojení v Evropském společenství.

Čerpání dotací z operačních programů – bohužel
naše vlády nedokázaly zabezpečit jejich čerpání a
když už, tak je jejich čerpání neprůhledné a dokonce
se nahlas hovoří o jejich rozkrádání.
Volný pohyb občanů po státech Evropské unie,
s tím souvisí i pohyb zboží, ochrana spotřebitelů atd.
Proto je potřebné jít k volbám, nejlépe pak volit
levicové kandidáty, kteří
jsou pro sílu hlasů,
zapojeni
v Sjednocené
evropské levici.
Evropa se pro příští
období musí změnit. Nelze
se do nekonečna stávat
rukojmími
bank
a
byrokratického aparátu či
nadnárodních koncernů.
KSČM
a
její
kandidáti mají jasnou
představu o budoucnosti
Evropy
a
budou
v Evropském parlamentu
nadále stát na straně
občanů a hájit rovné
příležitosti všem, ochranu
lidských práv či důstojný život seniorů ve všech
členských státech.
Ostatně další body toho, jak bude KSČM
přistupovat ke své činnosti v Evropském parlamentu
se dočtete nejen v naší Štafetě, ale rovněž v jediných
levicových novinách vydávaných v České republice –
v Haló novinách. Další informace hledejte například
na internetu, např. na webových stránkách KSČM a
všech mutacích jednotlivých okresních organizací.
Prostě a jednoduše – kdo chce informace, ten si
je najde!
Závěrem mi tedy dovolte všechny Vás pozvat
k volbám do Evropského parlamentu a důrazně

KSČM má do těchto
voleb vylosováno číslo 10.
upozornit na fakt, že

Pavel Bačgoň – předseda OV KSČM Bruntál

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OV KSČM Bruntál má webové stránky na adrese ( http://www.ovkscmbruntal.cz/ ).

Přečti a pošli dál !!!



__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

S KSČM bez falešných iluzí a za
evropský sociální stát
Evropská unie bezprostředně ovlivňuje život každého z nás i České republiky. 60 – 80 procent české
legislativy vychází ze směrnic Evropské unie. O těchto směrnicích rozhoduje Evropský parlament a právě proto
přes všechny problémy, které je třeba v rámci Evropské unie řešit, je
nutné dát najevo svým hlasem při volbách do Evropského
parlamentu podporu kandidátům KSČM. Bilance deseti let členství
v Evropské unii není zrovna růžová a dnes jen málokdo propadá
falešným iluzím. Mnohé absurdity, jako jsou spory o názvy rumu,
pomazánkového másla či debaty nad správným balením koblih
většinu z nás zvedá ze židle. Je také pochopitelné a oprávněné
rozčarování části obyvatel nad tragicky zmateným přístupem
Evropské unie k ukrajinské krizi. Máme důvod nechápavě kroutit
hlavou nad zrůdným byrokratismem a často nehospodárným
přístupem evropských institucí v době zvyšující se nezaměstnanosti
a rostoucího počtu Evropanů, kteří žijí na hranici chudoby, nebo pod
ni už klesli.
Je zřejmé, že se Evropská unie nachází na rozcestí. Jsou stále
hlasitější názory jejích odpůrců, kteří místo, aby kritizovali
odklonění od původní myšlenky evropského sociálního státu, touží
po vystoupení, jež by v době propojených ekonomik hrozilo izolací.
Bylo by ale chybou nechat se vtáhnout do nebezpečných hrátek
radikálních pravicových euroskeptiků.
Jsme součástí Evropy, Evropa je i naše, Evropa jsme i my. A stejně tak jako nesmíme rezignovat na české
zájmy, které musíme v Bruselu odhodlaně prosazovat, nesmíme být lhostejní k osudu více než dvaceti šesti
milionů lidí bez práce u nás a sousedů, nemůžeme dovolit další otevírání nůžek mezi bohatými a chudnoucími
Evropany, nesmíme dovolit dělení Evropské unie na prosperující jádro a nerovnoprávnou periferii.
Návrat k původním idejím sociální Evropské unie lze ovlivnit pouze volbami do jediné unijní
demokratické instituce, volbami do Evropského parlamentu. Tyto volby se konají v květnu. Občané mají výběr
poměrně snadný. Zatímco pravice České republice v minulých letech nasazovala masku trucujícího dítěte
v evropské rodině, sociální demokracie na druhé straně propadá naivnímu euroutopismu. Navíc u nás i
v Evropské unii se sociální demokracie spojuje s pravicovými stranami a přeochotně zapomíná na své levicové
poslání. Sociální demokracie v Evropském parlamentu zapomíná na hájení zájmů našich občanů, jako když
hlasovala pro klimaticko-energetický balíček, který zdraží občanům elektrickou energii. Je nepochybné, že po
volbách se sociální demokracie bude opět chtít spojit s Evropskou lidovou stranou jako ve všech minulých
obdobích – to jedinec na kandidátce nezmění.
Europoslanci za KSČM patří k nejaktivnějším. Dokázali na národní i regionální úrovni, že za svými
volebními sliby stojí. Takové kandidáty KSČM nabízí na své kandidátní listině i pro Europarlament. Chceme-li
Evropu sociální, soběstačnou a hrdou, měli bychom dát podporu našim kandidátům, kteří toho budou umět
dosáhnout.
Nenechejme Evropský parlament cynické pravici a sociální demokracii, která s touto pravicí spolupracuje.
V období ekonomické stagnace a nastupující krize by to znamenalo jen a jen další „úsporná opatření“ na úkor
sociálních programů a „stimulování“ formou subvencí nadnárodním monopolům.
Vnesme do Evropského parlamentu skutečné levicové názory, postoje a činy!
Díky Vám za podporu. Dovoluji si vás pozvat k volbám do Evropského parlamentu ve dnech 23. a
24. května 2014.
Ing. Kateřina Konečná, vedoucí kandidátka
pro volby do Evropského parlamentu za KSČM
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Svět je krásný a stojí za to o něj bojovat.

Ernest Hemingway

Přečti a pošli dál !!!
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Volby do EP

naše Katka

Vážení čtenáři Štafety, členové a příznivci KSČM. Jak jistě víte 23. a 24. května tohoto roku se
budou konat volby do Evropského Parlamentu.
Do těchto voleb naše komunistická strana navrhla a na zasedání ÚV KSČM schválila
28 kandidátů. Z tohoto počtu je 9 žen a 19 mužů. Do těchto voleb půjde „pouze“ 21
kandidátek a kandidátů a zbylých 7 jsou náhradníci.
Dalším bodem, a pro nás z Moravy a Slezska potěšujícím bylo schválení „jedničky“
na kandidátní listině Ing. Kateřiny Konečné. Jedničky proto, že slovo lídr se mi pro ženu
nelíbí a také proto, že Katka je prostě jednička!
Dokázala a dokazuje to více jak 10 let co je v PS PČR jako poslankyně a členka různých výborů, a v EP
jako pozorovatelka od 18. 4. 2003 do 30. 4. 2004 a poslankyně EP od 1. 5. 2004 do 20. 7. 2004. Více jak 10 let
ji znám jako mladou křehkou ženu, která se ale dokáže prát za práva všech občanů a hájit jejich zájmy. Hodně
pracuje i pro mladé lidi a těch potřebuje naše strana co nejvíce.
V pátek dne 4. 4. 2014 navštívila s. Katka Konečná OV Bruntál, kde proběhla odpoledne beseda
s občany, kteří zcela zaplnili zasedací místnost. Z této je na www stránkách OV KSČM Bruntál dokumentace
/videozáznam a 16 fotografií/, kterou pořídil „náš dokumentarista“ s. Dalibor Kaňák.
V úvodu svého vystoupení Katka poděkovala OV za zorganizování tohoto setkání a přítomným za účast.
Požádala všechny, aby na volby nerezignovali a v co největším počtu se jich zúčastnili. Zdůraznila nutnost
zastoupení poslanců KSČM v EP, kdy se na příklad na zasedání dne 3. 4. 2014 z iniciativy Miloslava Ransdorfa
zruší od r. 2015 roaming /nebudeme tedy platit nesmyslené poplatky pokud budeme v zahraničí či příhraničí/.
Zmínila se také o změně počtu poslanců v EP který je snížen na 751 oproti minulému funkčnímu období
/ přibude Chorvatsko /. Proto těch „pouhých“ 21 poslanců za celou ČR.
Po ukončení svého úvodního vystoupení dala prostor k obšírné diskusi přítomných občanů.
Více se o této besedě dočtete rovněž v převzatém článku „Pohled nestraníka k jedné besedě“ od PhDr.
Aloise Matušky.
Závěrem tohoto článku přejeme Katce a dalším kandidátům KSČM úspěch ve volbách a hodně sil
v práci pro dobro občanů této země.
------------------------------------------------

Informace pod čarou ------------------------------------------------

Podávám tímto zároveň i informaci o počtu volebních komisí v okrese Bruntál:
Ve všech 68 obcích delegujeme za KSČM členy do celkem 142 okrskových volebních komisí a k tomu
ještě navrhujeme 64 náhradníků. To je tedy celkem 206 zapojených lidí.
Nebylo lehké dát dohromady tento počet, ale nakonec se to i díky základním organizacím zvládlo. Nyní
nás už čeká rozvoz „Delegování do okrskových volebních komisí“ na jednotlivé obecní úřady.
Žádám tedy všechny delegované, aby tuto práci vykonali zodpovědně a i nadále byli takto aktivní a
nápomocni při akcích konaných v rámci okresní organizace.
Miroslav Domin
předseda okresního volebního štábu.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lidé nedovedou ocenit přítomnost a naplnit ji životem. Proto tolik touží po lepší budoucnosti a koketují
tolik s přítomností.
Johann Wolfgang Goethe

Přečti a pošli dál !!!
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Kde jsou vaše světové výrobky,
pánové?
Jsem antikomunista ale zajímají mě jen fakta a čísla.
Nemůžu za to, že postkomunisté (Havel, Klaus, Zeman, ODS, ČSSD, KDU apod.) jsou při správě země a
řízení hospodářství zjevně méně úspěšní a kompetentní než Husák, Štrougal a jejich komunisté.
Sám pocházím z rodiny „kulaka“, mého dědy Stanislava Kopečného z Kelče, který byl komunisty perzekuován.
Prostě hnus. Proto jsem komunisty rád neměl, po vzoru dědy jsem od puberty poslouchal Svobodnou Evropu a
Hlas Ameriky. Byl jsem antikomunista (dnes se tomu směju).
Listopad ´89 mě zastihl v 21 letech jako studenta elektrotechnické fakulty VUT v Brně. „Revoluci“ jsem
nadšeně prožíval a změny podporoval. Vzhledem k tomu, jak se Havel a spol. chovali, mně ovšem nadšení
dlouho nevydrželo. K žádným podstatným změnám na škole nedocházelo. A ve společnosti to pod vládou
Havla a Čalfy také moc dobře nevypadalo. Záhy přišel Klaus s jeho arogancí a to už mě začalo vytáčet. Stal
se ze mě tvrdý opozičník postkomunistů. V devadesátých letech jsme ale byli „ osamělí vojáci v poli „. Většina
obyvatelstva snila svůj sen o německé životní úrovni a podnikatelé a živnostníci o svém rychlém zbohatnutí.
Ale ani my, kriticky naladění jsme netušili k jakým smutným koncům postkomunisté naši krásnou
zemi a český národ přivedou.

Máme tedy letos 25. výročí podvodného „ sametového „ převratu.
Kdy jindy bychom se měli ptát nejen našich (?) politiků ale také podnikatelů, akademiků, novinářů
na stav naší země. A samozřejmě by jsme měli srovnávat s rokem ´89 a celkově život po převratu s životem za
reálného socializmu.
25 let (!!!) jsme utvrzováni jednostrannou propagandou o tom, že za „komunistů“ bylo všechno špatné,
měli jsme se „ špatně „, žili jsme špatně a na Západě bylo všechno lepší, dokonalé a bez chyby (!). Jakékoli
nedostatky postkomunizmu byly svalovány na dědictví komunizmu, na důsledek socialistického sytému.
S touto zcela primitivní, úplně lživou propagandou vydrželi postkomunisté až dodnes. V posledních letech
ale lidé, zjevně pod obrovským ekonomickým a sociálním tlakem, přestávají této sprosté propagandě
věřit. Zejména starší generace, už v důchodovém věku a tedy drcená sociálně postkomunistickou zdražovací
mašinerií, upouští od své dřívější obhajoby Klause a velebení režimu (údajné) svobody a demokracie.
Mladou generaci toto procitnutí teprve čeká ale nebude to trvat 20 let, jen několik málo roků příštích.
My, staří opozičníci, máme tedy jedinečnou příležitost zúčtovat s našimi úhlavními politickými i
ekonomickými nepřáteli – postkomunisty. A je jedno, zda jde o politiky, novináře, podnikatele nebo
akademiky, kteří všichni pomáhali (a pomáhají) dávno zkrachovaný režim udržet.
A tak se tedy ptám, páni postkomunisté: když komunisté dělali všechno špatně, socialistické podniky
byly špatné, jaké jsou Vaše úspěchy za 25 let vaší vlády?
Kde jsou ty vzorové, vzorné (ale české, ne Volkswagen) kapitalistické podniky, kde jsou ty světové výrobky,
světové značky, moderní výrobní technologie, vývojová oddělení, zastoupení po světě?!

Kde to všechno je??!! Za 25 roků!!!
Skutečností je, že za 25 let vaší vlády a vašeho podnikání vůbec žádné takové úspěchy prostě
NEEXISTUJÍ!!!

Za 25 let jste dokázali tak akorát všechno rozkrást, uplatit, zkorumpovat, zašantročit a
přivést ke krachu! (té malé menšině slušných podnikatelů má slova určena nejsou). Tak buďte
tak laskavi a přestaňte nadávat (těm slušným) komunistům, když jste se za 25 let nedokázali
dostat ani na jejich úroveň!!!
A ptám se dál: jaké mají lidé v ČR platy a důchody, jsou solidní, umožňují slušnou existenci srovnatelnou
se Západní Evropou a USA, jak vaši představitelé Havel a Klaus v r. ´89 lidem slibovali?!
A jaká je úroveň cen zboží? Je adekvátní příjmům?
A jaká je kvalita výrobků od potravin až po domy? Je to lepší než za komunistů?
A jaká je úroveň kriminality, je nízká jako za komunistů ? Nebo se občané bojí vyjít večer na ulici ?
A co lichva a exekutoři, je to dobré, jsou s tím lidé spokojeni?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.
Marcus Tullius Cicero

Přečti a pošli dál !!!
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A co mezinárodní postavení naší země, je důstojné? Nestali jsme se z kolonie Sovětského Svazu opět
jen prachsprostou kolonií západních zemí?
A co postkomunističtí politici, jsou lepší než komunisté, chovají se k lidem slušně, nejsou arogantní,
plní své předvolební sliby, neberou úplatky a jsou kompetentní?
A co zaměstnavatelé, chovají se k lidem slušně, nešikanují je, nevykořisťují, nediskriminují, je dostatek
volných míst pro mladé i starší?!
Vyzývám všechny postkomunisty, od prezidenta až po posledního starostu, od finančníků až po posledního
živnostníka aby okamžitě odpověděli na mé otázky!

Máme toho dost! Vaší arogance, zlodějství, sprostoty a prolhanosti!!!
Netvrdím, že socialistická ekonomika byla lepší než ta západní. To v žádném případě. Ostatně kdo zažil
socialismus alespoň krátce, může si srovnání udělat sám.
Tvrdím jen, že socialistické podniky nebyly zralé na likvidaci, jen na reformu a obnovu, tak jako
většina podniků, kdekoli na světě, čas od času potřebuje.
Něco zničit, pomluvit, očernit, přivést ke krachu je primitivní a dovede to každý hlupák, který má moc.
Ale něco vylepšit, zdokonalit, vybudovat primitivové, hlupáci a populisté prostě nedokážou.
Tak jim jen zbývá totalitními metodami (osočování za komunisty, extrémisty) umlčovat kritiky, jak se také
v 90. letech praktikovalo.
3.2.2014 /přišlo nám emailem/

Zvýšit produktivitu práce sněmovny
Produktivita práce českých poslanců je celkově neskutečně nízká. V souvislosti s Ústavou České republiky
se již dvacet let čeká na řadu zákonů.
Například zákon o všeobecném referendu. Další návrh KSČM k této problematice vláda neschválila a chce
předložit vlastní návrh. Ale až koncem tohoto roku. Deset let se připravuje zákon o státní službě. A tak by bylo
možné pokračovat.
Naléhavě je také potřebné snížit, nejlépe zrušit, daň z přidané hodnoty na léky. Dlouho se již o tom hovoří,
konkrétní návrh zákona neexistuje. A patří k těm, kde by se velmi rychle do značné míry mohl řešit problém
nedostatku financí ve zdravotnictví.
Skončit s lichvou
Za lichvu se považuje nepřiměřený zisk poskytovatele půjčky, který ho má díky přemrštěně vysokým
úrokům (až několik set procent). Podle našeho zákona je lichva trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo vědomě
zneužije rozumové slabosti, bázně, nezkušenosti, lehkomyslnosti, nebo rozrušení žadatele o půjčku. Čertovo
kopýtko je však v tom, že zákon přesně nestanoví, jaká konkrétně výše půjčky a úroků může být lichvou.
Lichva je tedy trestná, ale nikdo nemůže být odsouzen, protože soudci nemají stanoveno, co to lichva
(procentně) je. Za první republiky definici trestného činu lichvy naplňoval úrok nad 12 procent ročně. Pokud se
české soudy v současné době odhodlají odsoudit za lichvu, tak až když úroky z úvěru dosahují 60 - 70 %.
Za této situace je až neuvěřitelné, že v polovině února hladce prošel sněmovnou do druhého čtení návrh
zákona o spotřebitelském úvěru, který zavádí pro tyto půjčky úrokový strop. Úroky by u půjček nad 15 tisíc Kč
neměly překračovat dvacet procent.
Doufejme, že tento krok správným směrem bude urychleně dokončen. Snad již se nebude pokračovat v
tradici, podle které zákony v poslanecké sněmovně „poletují“ nejenom měsíce, ale i léta.
Václav VĚRTELÁŘ
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Režim je dobrý nebo špatný podle toho, jací jsou lidé. Neznám režim, který by se v rukou
podvodníků osudně nezvrhl, i kdyby měl sebekrásnější úmysly.
Gabriel Chevalier
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POHLED NESTRANÍKA K JEDNÉ
BESEDĚ:
Poděkování za besedu s Kateřinou. A snad ve volbách do Evropy zvítězí rozum a
budoucnost ...
Rád jsem se na základě pozvánky OV KSČM zúčastnil na setkání a
besedě s poslankyní za KSČM Kateřinou Konečnou v pátek 4. dubna v Bruntále.
Katku znám osobně už roky a opravdu nezklamala. Do evropských voleb
je jako lídr kandidátky KSČM rozhodně připravena a je zcela v roli a zejména
kompetentní. Na dotazy posluchačů z besedy, ať se týkaly jakéhokoliv tématu,
odpovídala vždy otevřeně, s nadhledem a hlavně vědoma si své závažné role i
osobní odpovědnosti, a to nejen ke členské stranické základně, ale i svému
přesvědčení a také svědomí. Nešpinila ostatní kandidáty ani jejich strany
(dokonce pochválila a uvedla, že si váží například i profesora Jana Kellera z
kandidátky ČSSD), představila své hlavní priority a požádala ostatní nejen o
účast ve volbách, ale také o pomoc s naplňováním její vize a práce v tomto
vrcholném orgánu EU.
Připomenula podporu zdola, ze členské základny a voličů, která pak
pomáhá při závažných rozhodováních ve volených orgánech a hlavně v zájmu
podpory zájmů celé ČR a zejména všech občanů.
Myslím si, že Kateřina Konečná v eurovolbách rozhodně zaujme mladé voliče i nestranické voliče - je
mladá, nadšená, racionální, ambiciózní, ale také hodně vzdělaná – kdy ona sama o svých vysokoškolských
studiích ze skromnosti nemluvila a nemluví, ani se nekasá tituly Ing. a Bc., kterých je ona řádnou držitelkou, na
rozdíl od některých politických „rychlostudentů“ třeba z práv z Plzně apod. Poslankyně „naše Kateřina“, které
je v Parlamentu ČR už od roku 2002, navíc evropská témata a práci v EP poznala už jako pozorovatelka v EP
zhruba před 10 lety.
Osobně mě zaujaly třeba i její odpovědi a kompetentní
reakce, jako dlouholeté místopředsedkyně zahraničního výboru
parlamentu, na dnešní složitou situaci kolem Ukrajiny. Názor
má rozhodně objektivní a střízlivý, kde za viníka rozhodně vidí
intervenci pomahačů zřejmě Západu, kteří kyjevský puč
vlastně rozpoutali. Navíc by trochu více racionality ve vztahu k
Ukrajině i Rusku radila i dnešnímu našemu ministru zahraničí
L. Zaorálkovi (ČSSD), které někdy rychleji mluví, než myslí.
A tak si jen po páteční milé i inspirativní besedě
říkám - kdyby takových Kateřin a mladých poslanců sedělo nejen v českém, ale i evropském parlamentu po
květnových volbách více. Snad by i ten zbyrokratizovaný orgán EU trochu více provětrali a dívali se hlavně do
současnosti a blízké budoucnosti, nikoliv stále jen zpátky do válek a událostí už dávné
minulosti.
Nebudu radit, koho volit ve volbách, já rozhodně jako levicový volič už vím,
jak se zachovám při házení svého hlasu do volební urny - takže s pozdravem všem!!
PhDr. Alois Matuška
http://www.moje-nazory.estranky.cz/
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Svět je krásný a stojí za to o něj bojovat.

Ernest Hemingway
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Zprává z 22. PLESU OV KSČM Bruntál
V pořadí 22. ples,
vyšel na 8. března dnes
a kam nás slavit touha táhla,
inu opět do Úvalna.
Na pódiu s. Bačgoň a s. Opálka se vystřídali,
aby krátce, upřímně a srdečně
ženám k jejich svátku promlouvali.
S. Bačgoň vzpomněl na uplynulých 100 let boje,
kdy ženy na celém světě žádaly,
rovnoprávné postavení svoje.
S. Opálka připomenul s lítostí,
že vracíme se opět k minulosti.
Oba společně rozhodně připustili ty skutečnosti,
že jen neustálá účast ve volbách
pomoci může opět ke spravedlivé společnosti.
Místopředseda OV s. Domin
a s. Vartecký - zastupitel města Krnova,
bývají výborní pořadatelé stále znova.
Roznášeli také ženám kytičky
a rozsvěcovali intimní kouličky.
Při předtančení nám dívky oblíbený kankán tancovaly
a my jsme si málem ruce utleskali.
S. Kaňák - dokumentarista OV skvělý,
poprvé fotil náš ples celý
a také dělal fotečky,
když svítily nám oblečky.
Hosté co seděli bokem od sálu,
neměli moc dobrou náladu,

u stolu že jsou nacpaní
s. Spálovské nahlas říkali.
Ona byla smutná po tom hlasu,
neboť celá příprava plesu jí zabrala hodně času.
My někteří, co jsme měli místa dost,
přáli jsme jim potají,
ať aspoň v tombole něco vyhrají.
S. Patíková má k balení vlohy
a s láskou zabalí prostě cokoli.
Také je to naše moderátorka „Májové oslavy“,
co pohotově umí hovořit, bez veliké přípravy.
Na parketu už jsou Kopečkovi - tanečníci známí,
také Tihlaříkovi to pěkně válí
a z Bruntálu tři věrné manželské dvojice,
co na tanečky odjíždějí z Dukelské ulice.
Pomyslnou medaili za věrnost a účasti na plese
si rozhodně dnes odnese:
s. Vlasta Šoltýsová
a s. Miluška Sedláčková.
Skončilo naše letošní setkání
a zapomenout nesmíme ani v tomto roce na naše
poslání.
Každý má přece to levicové srdce svoje,
tak vzhůru do volebního boje.
S. Konečná už je s karafiáty a zajíčky
v terénu na plný úvazek,
aby se pokusila v EU zatahat
za nějaký ten správný provázek.

HaLu
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Proboha radujte se více! To je jediný a nejspolehlivější lék na všechny nemoci.

Nikolaj Vasiljevič Gogol
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Nebyli jste na Majdanu? Tak to si na
léčbu udělejte sbírku.
Léčíme jen teroristy
Nemáte-li pro vlastní, nekrmte cizí. Neberte vlastním kvůli cizím, pokud zbývá z vlastních byť jediný,
který potřebuje pomoct. Nejdřív pomozte sobě, dětem a rodině, pak přátelům a známým. Pokud můžete, jsou na
řadě sousedé, lidé ve vaší obci či městě, ve vlastním státě. Máte-li na víc, můžete pomoct za hranicemi. Zdá se
to být tak logické.
Zdravotní pojišťovny u nás odmítají proplácet nejlepší možnou dostupnou péči. Výběr lékaře nebo místa
pro zákrok či operaci si můžete vybrat jen papírově. Pokud vám to revizní lékař pojišťovny neschválí, máte
peška. Mají totiž své koně s uzavřenými smlouvami bez výběrových řízení, a protože dnešní zdravotnictví má k
Hippokratově přísaze asi tak daleko, jako politika ke správě věcí veřejných, když u obou jde především o zisk
moci nad veřejnými penězi, půjdete tam, kam oni chtějí, tedy kde a co vám proplatí.
Česká republika je plná soukromých finančních sbírek na léčení našich občanů. Kromě výše uvedeného
postupu totiž některé typy léčby neproplácí zdravotní pojišťovny vůbec. Tedy když nejste VIP. Když jste,
existuje mechanismus, kdy vám pojišťovna přes předchozí formální nesouhlas léčbu zpětně proplatí. Tam už
totiž fungují jiné schvalovací procedury. Proplatí to pěkně potichu, aby tu nejlepší možnou péči, na kterou máte
dokonce ze zákona nárok, nedejbože někdo z lidí dole nechtěl taky. Rozhodování o tom, co je nejlepší, je totiž v
rukou téměř nepřezkoumatelných rozhodnutí, neboť jsou založena na ryze subjektivním hodnocení. Když VIP
nejste, můžete se třeba posrat a máte smůlu. K tomu všemu můžete číst každý den, jak ve zdravotnictví chybí
peníze, a že není na léčbu toho či onoho, natož aby bylo mnohdy na dodávku energií. Akce jako například půl
miliardy ze Všeobecné zdravotní pojišťovny a dalších pěti pojišťoven na úhradu jako rozborů krve firmě
Chambon, ze kterých přes 300 milionů skončilo na účtu Janouška? Předražené nákupy zdravotní techniky podle
tak upravených podmínek, že jako na potvoru vyhovuje jen jeden dodavatel? Neblbněte. Otočte list a
zapomeňte.
Když jsem dnes vyzvedával kluka ve školce, stála u vchodu krabice.
„Sbíráme víčka z PET lahví pro Natálku.“ Vzpomněl jsem si na
každotýdenní emotivní reportáže z televizních zpráv o nemocných dětech,
ale i dospělých, které končí sdělením čísla účtu, kam můžete přispět. A
vzpomněl jsem si na dnes už třetí letadlo, které naši politici poslali pro
„nejhorší případy“ zraněných z Majdanu, na informace o vybavenosti a
připravenosti postarat se o mediálně pomalu na smrt jdoucí, zatímco řada z
těch, které jsme s takovou mediální pompou transportovali v předchozích
dvou letadlech, se již zázračně uzdravila a s darovaným mobilem a tabletem
jede po vlastních zpět na Ukrajinu. A chtělo se mi někomu z těch politicky
korektních pachatelů dobra nahoře hrozně rozbít držku.
Zatím jsme doma sesbírali víčka z PET lahví. Ale kdo ví, co bude za
čas, když převzetí moci nad situací skrze Molotovovy koktejly a ostrou střelbu je už vlastně pohledem našich
evropských hodnot legální, ne?
František Matějka

Zdroj: Blog autora
http://www.bezpolitickekorektnosti.cz/?p=22224
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Režim je dobrý nebo špatný podle toho, jací jsou lidé. Neznám režim, který by se v rukou
podvodníků osudně nezvrhl, i kdyby měl sebekrásnější úmysly.
Gabriel Chevalier
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Polohy ve spánku a jejich vliv na
zdraví a tělo
Dostatek spánku je pro naše tělo velmi důležitý. Ale věděli jste, že způsob, jakým usínáte nebo spíte
v noci, může ovlivňovat vaše zdraví? Podívejte se proto na několik nejčastějších poloh ve spánku a jejich
účinky na lidské tělo.
Na zádech s rukama podél těla
Tato poloha se obecně označuje jako jedna z nejlepších. Je prospěšná páteři a krku, ale to jen v tom
případě, že si pod hlavu nedáte několik polštářů. Bohužel má i jednu nevýhodu. Lidé, kteří spí na zádech,
chrápou daleko více než v jiných polohách. Stejně tak se při spaní na zádech často objevuje spánková apnoe,
která je často spojována s kardiovaskulárními onemocněními. Pokud tedy zaregistrujete, že váš partner přestane
v noci na několik sekund dýchat, vyhledejte lékaře a požádejte o podrobné vyšetření.
Na zádech s rukama nahoru
Tato poloha, tzv. hvězdice, je také prospěšná především pro záda a nezáleží na tom,
jestli si rukama přidržujete polštář nebo je necháváte natažené. Spaní na zádech může
také pomoci předejít předčasné tvorbě vrásek. Nicméně stejně jako předchozí poloha
hrozí chrápání a spánková apnoe. Je také možné, že vás po ránu budou bolet ruce
(ze spaní s rukama pod hlavou), což může být způsobeno tím, že paže vyvíjejí
tlak na nervy v ramenou.
Na břiše
Spaní na břiše může zlepšovat a zjednodušovat trávení bohužel jen v tom
případě, že
by se dalo dýchat přes polštář, uvádí s nadsázkou server dailyhealthpost.com.
Pokud spíte
na břiše, pak pravděpodobně obracíte hlavu na levou nebo pravou stranu. Jenomže tato
poloha, pokud v ní usínáte pravidelně po dobu několika let, může způsobovat velké bolesti krku i zad zejména
proto, že je páteř v nepřirozeném úhlu.
Do klubíčka
Poloha, kdy se člověk stočí na bok, skrčí nohy a kolena si přitáhne k sobě, může být sice pohodlná, ale
opět zde není přirozená křivka páteře, tudíž je možné, že se po ránu budete cítit rozlámaní. Extrémní zvlnění
také může omezit hluboké dýchání, které je pro klidné spaní velice důležité. Tuto polohu preferují těhotné ženy
nebo naopak lidé, kteří mají problémy s chrápáním.
Spaní na boku
Pokud usínáte na boku s rovnýma nataženýma nohama a rukama podél těla, vaše páteř zajásá. Tvoříte pro
ni totiž přirozenou polohu, která může přispět ke snížení bolesti zad i spánkové apnoe. Jaké jsou nevýhody?
Spaní na boku může přispět ke stárnutí kůže, a to především díky gravitaci,
která má vliv na obličejové vrásky i povislá prsa.
Na straně záleží
Pokud k pohodlnému a občerstvujícímu spánku potřebujete spát buď na
jednom, nebo druhém boku, pak vězte, že i to, jestli spíte na levé nebo pravé
straně, něco znamená. Spánek na pravém boku může zhoršovat pálení žáhy, na
levé straně zase tělo vyvíjí tlak na vnitřní orgány, jako jsou játra, plíce nebo
žaludek.
Naopak lékaři doporučují spaní na levém boku především těhotným ženám, a to kvůli zlepšení krevního
oběhu plodu.
ema, Novinky
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a
veselá nálada prázdnin rozežene každý smutek.
Lucius Annaeus Seneca
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Co má společného alkoholové hlasování a sociální
pojištění?
Nedávno se naši poslanci domlouvali na tom, jestli mohou v pracovní době popíjet alkohol za zvýhodněné ceny. Šetřit se musí a
je chvályhodné, že nám jdou příkladem. Že nechodí na paňáka do drahých restaurací, ale popíjejí úsporně v parlamentní kantýně. A
určitě stojí za zmínku, že myslí i na to, že peníze kazí charakter.
V naší malé zemi máme jedno z nejvyšších sociálních pojištění ve světě, a tak, co se týká vydělaných peněz, můžeme se radovat
z toho, že jich pořádný krajíc obratem odevzáme státu. A to se pozitivním způsobem podepisuje na našem charakteru. Rozdíl mezi
cenou práce známou pod pojmem superhrubá mzda a čistou mzdou, kterou pracovník skutečně obdrží, je v naší zemi neobvykle
vysoký. Největší podíl na tom má placené pojistné, a to konkrétně sociální pojištění. V České republice platíme jedno z nejvyšších na
světě. Většina Čechů má přesto pocit, že se jim peníze odvedené státu ani v nejmenším nevrátí. A jak si vedeme ve srovnání se
zahraničím?
Zdá se, že tam asi politici holdují alkoholu poněkud méně. A taky to vypadá, že nemyslí na blaho obyvatelstva tak pečlivě, jako
u nás. Na sociálním pojištění jim totiž strhávají o dost méně a riskují tak, že jim peníze pěkně pošramotí jejich charakter.
Sociální pojištění patří mezi vedlejší náklady zaměstnavatele na zaměstnance. Zaměstnavatel platí za své pracovníky mnohem
více, než na sebe platí oni sami. Odvádí pojistné ve výši 34 %, z čehož 25 % tvoří sociální a 9 % zdravotní pojištění. Pro zdravotní
pojištění není v letech 2013 až 2015 stanoven maximální vyměřovací základ, což znamená vyšší mzdové náklady. Podnikatelé
odvádějí z poloviny čistého zisku 13,5 % na zdravotní a 29,2 % na sociální pojištění.
Rozsáhlá studie, která se zabývala výší sociálního pojištění ve 36 zemích světa, přináší pro nás ne příliš potěšující výsledky.
Závěr ukazuje, že s rostoucí mzdou roste i odváděné pojistné. V České republice se při průměrné měsíční mzdě odvod pohybuje na
průměru ve srovnání s ostatními státy. Avšak při mzdě 50 tisíc korun měsíčně se již řadíme mezi nejdražší země. Při této výši mzdy
jsou například ve Velké Británii či na Maltě vedlejší náklady zaměstnavatele na pracovní sílu méně než 25 % oproti Česku.
Při úvahách na toto téma je ovšem nutné zohlednit, že struktura odvodů ze mzdy se stát od státu liší. Podmínky povinného
pojištění jsou vždy charakteristické pro danou zemi. Jako příklad můžeme uvést Dánsko, které dávky financuje z daní, a tudíž
pojištění může být nízké. Z čehož ovšem na druhé straně vyplývá, že Dánové odvádějí vysoké daně. A ve Velké Británii jsou si lidé
nuceni hledat jiný zdroj financí na stáří, neboť systém jim poskytne jen nejnutnější pomoc. Mezi nejdražší země z hlediska pojištění
se řadí Švédsko a Lucembursko. Naopak nejlevnějšími jsou Rusko, Čína, Rumunsko a Bulharsko.
Vysoké náklady na zaměstnance zapříčiňují, že zaměstnavatelé dlouze rozmýšlejí, kolik zaměstnat pracovníků a jakou jim
poskytnout mzdu. Nezřídka se také stává, že zaměstnavatel proto raději vyplácí pracovníkům část mzdy na ruku, aby se vyhnul
vysokým odvodům.
Každý z nás se s tím musí nějak vypořádat. Politikové, zaměstnanci i zaměstnavatelé. A tak je tady jedna úvaha: Nikdo se o nás
nepostará lépe, než my sami. Dát si peníze stranou na zadní kolečka je jedna z dobrých voleb, jak se připravit na období našich životů,
které nás všechny čeká. Na dobu, kdy se nám nebude chtít nebo nebudeme moci pracovat a vydělávat peníze. Existuje celá řada
možností, jak se na to připravit a pokud se o tom budete chtít poradit, využijte kontaktů na webu autora.

Jak se správně pojistit proti živelním pohromám
Přírodní živly každoročně napáchají obrovské škody. Slýcháme o tom z televizních zpráv, čteme o tom v novinách, přesto
většina z nás pojištěná není. Průměrná škoda na jednu pojistnou událost se pohybuje v řádech desítek tisíc korun. Následující článek
přinese návod, jak pomocí pojištění zabezpečit domácnost a nemovitost před nejčastějšími škodami, která páchá příroda.
Krupobití, vichřice, blesky, požár, sníh – to vše jsou hrozby pro náš majetek. Největší podíl škod z živelních pohrom je
způsoben povodněmi nebo vichřicemi. Průzkumy potvrzují, že lidé mají strach o svůj majetek, přesto však pojištěni nejsou. Může to
být způsobeno nízkou informovaností. Proto si nyní ukážeme, co všechno lze mimo jiné pojistit, a uvedeme, jak se příslušnému
pojištění říká odborně.

Pojištění spotřebičů proti přepětí v síti
Pojištění proti přímému úderu blesku bývá v základní variantě pojištění a kryje pouze škody na spotřebičích, které jsou zapojené
do sítě objektu zasaženého bleskem. Rozkolísané napětí se však projeví v širším okolí a poškozuje především spotřebiče s
obrazovkou, pračky a telefonní linky.

Pojištění rizika silného mrazu
Jedná se o pojištění topných těles, vodoměrů a také následných škod, které může rozmrzající voda vytékající z prasklých potrubí
způsobit například na malbách a omítkách. Je však nutné mít pojištěnou jak budovu, tak domácnost.

Pojištění rizika spojeného s tíhou sněhu a námrazy
Toto pojištění kryje škody na střechách a jejich příslušenství (jako jsou například okapy) vzniklé tíhou sněhu. I zde jsou kryty
také přímo související škody. Pojistíte-li si proti tomuto riziku i domácnost, bude Vám vyplacena náhrada, pokud voda pronikne
poškozenou střechou a poničí vnitřní vybavení bytu. Krytí škod vzniklých zatečením vody bez poškození střechy zajišťuje pojištění
zatečení atmosférických srážek.
Dále můžeme jmenovat pojištění zahradní architektury nebo pojištění rizika pádu laviny. Pojišťovny nabízejí mnoho možností
ochrany majetku. Využijete-li je, ochráníte tak svůj majetek před poškozením, sebe před stresem a rodinný rozpočet před
neočekávanými výdaji.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Další užitečné informace přináší web www.vladislavutikal.cz/
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Paragrafy pro každého

použito s laskavým svolením autora
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Přečti a pošli dál !!!
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U s n e s e n í 10. zasedání ÚV KSČM dne 29. března 2014 v Praze
Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:
I. Schvaluje
1. Stanovisko k aktuální politické situaci.
2. Kandidáty pro volby do Senátu v roce 2014.
3. Zmocněnce a náhradníky zmocněnců pro volby do
Senátu v roce 2014.
4. Informaci o stavu a vývoji členské základny KSČM
k 31. 12. 2013.
5. Materiál „Přístupy KSČM k možnosti odvolatelnosti
poslanců.“
6. Materiál „Podpora investic do dopravy s důrazem
na železniční hromadnou a integrovanou dopravu.“
7. Vyhodnocení hospodaření organizační jednotky
ÚV KSČM za rok 2013.
8. Výroční finanční zprávu KSČM za rok 2013.
9. Vyhodnocení diskuse z 8. zasedání ÚV KSČM,
konaného dne 7. 12. 2013.
10. Vyhodnocení diskuse z 9. zasedání ÚV KSČM,
konaného dne 22. 2. 2014.
11. Zprávu z jednání VV ÚV KSČM od 8. zasedání ÚV
KSČM a kontrolu plnění usnesení ÚV KSČM a
schůzí VV ÚV KSČM.
II. Bere na vědomí
1. Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
2. Stanovisko
ÚRK
KSČM
k
vyhodnocení
hospodaření OJ ÚV KSČM za rok 2013.
3. Stanovisko ÚRK KSČM k výroční finanční zprávě
KSČM za rok 2013.
III. Uvolňuje
s. Antonína Prchala z funkce člena Komise mládeže ÚV
KSČM (Středočeský kraj)
s. Dagmar Rychtářovou z funkce členky Komise žen ÚV
KSČM (Karlovarský kraj)
IV. Volí
s. Terezu Čechovou Humpolcovou do funkce členky
Komise mládeže ÚV KSČM (Středočeský kraj)
s. Janu Voborníkovou do funkce čl. Komise žen ÚV KSČM
V. Potvrzuje
nového člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM
Mělník s. Vladimíra Nového
VI. Ukládá
1. Připravit přihlášky k registraci kandidátů do Senátu
a po vyhlášení termínu voleb upřesnit harmonogr.
k volbám do Senátu v souladu s již schválenou
koncepcí.
Zodp.: P. Šimůnek
Termín: 13. 6. 2014
2. Postoupit informaci o stavu a vývoji členské
základny krajským a okresním výborům KSČM.
Zodp.:
členové
ÚV
KSČM,
předsedové KV KSČM
Termín: do 10. 4. 2014
3.

Zabývat se pravidelně stavem a vývojem členské
základny na úrovni krajských a okresních výborů KSČM,
přijímat a vyhodnocovat vlastní opatření k přijímání
nových členů, stabilizaci a rozvoji členské základny.

Zodp.: předs. KV a OV KSČM
Termín: průběž., kontr. 1x za ½ r.
4. K propagaci členství v KSČM využívat webové
stránky krajských a okresních výborů KSČM.

Zodp.: předs. KV a OV KSČM
Termín: průběžně
5. Předávat na oddělení pro řízení stranické práce
ÚV KSČM zpětně informace o vyřízení
elektronických přihlášek jednotlivými OV KSČM.
Zodp.: předs. OV KSČM
Termín: do 30 po obdržení el.
přihlášky

6. Po zapracování připomínek členů ÚV KSČM
poskytnout materiál „Přístupy KSČM k možnosti
odvolatelnosti poslanců“ k využití předs. KV KSČM
a OV KSČM, poslancům a senátorům PČR a
krajským zastupitelům zvoleným za KSČM.
Zodp.: J. Dolejš
Termín: 2. 4. 2014
7. Po zapracování připomínek členů VV ÚV KSČM
poskytnout materiál „Podpora investic do dopravy s
důrazem na železniční hromadnou a integrovanou
dopravu“ k využití předs. KV KSČM a OV KSČM,
zastupitelům, poslancům, senátorům a poslancům
EP zvoleným za KSČM.
Zodp.: J. Dolejš
Termín: 2. 4. 2014
8. Využít materiál „Podpora investic do dopravy s
důrazem na železniční hromadnou a integrovanou
dopravu“ v souvislosti s volbami do Evropského
parlamentu, komunálními volbami a volbami do
Senátu PČR. Zodpovídá: P. Šimůnek, J. Dolejš
Termín: průběžně
9. Předložit výroční finanční zprávu KSČM za rok
2013 s příslušným
přílohami do Poslanecké
sněmovny PČR. Zodpovídá: M. Vostrá
Termín: do 31. 3. 2014

VII. Stanovuje
termín 11. zas. ÚV KSČM na 28. červen 2014
s programem:
Zpráva z jednání VV ÚV KSČM od 10. zasedání
ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení 10. zasedání
ÚV KSČM a schůzí VV ÚV KSČM.
Vyhodnocení diskuse z 10. zasedání ÚV KSČM.
Návrh Rámcového plánu práce VV ÚV KSČM a
ÚV KSČM na II. pololetí 2014.
Předběžné hodnocení výsledků voleb do EP a
průběhu volební kampaně.
Návrh metodiky a strategie KSČM k volbám do
Senátu, ZHMP a obecních zastupitelstev /včetně
upřesněného harmonogramu úkolů/.
Návrhy a.s. Futura na volební materiály k volbám
do Senátu, ZHMP a obecních zastupitelstev.
Přístupy KSČM k možnosti vytvoření české
národní komerční banky nebo české komerční
banky, která by pracovala jako banka se státní
účastí.
Návrh zabezpečení vyšší formy centrálního
politického vzdělávání KSČM.
Návrh tezí volebních programů pro volby do
ZHMP, měst a obcí a jedné třetiny Senátu PČR.
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Květen 2014
30. dubna 2014
01. května 2014

02. května 2014
05. května 2014
07. května 2014
07. května 2014
08. května 2014
12. května 2014
16. května 2014
26. května 2014

středa
čtvrtek

pátek
pondělí
středa
středa
čtvrtek
pondělí
pátek
pondělí

15,oo
10,oo
13,oo
14,oo
16,oo
09,oo
16,oo pohřebiště
16,oo památník
15,15
09,oo

23. a 24. května 2014 - pátek a sobota

Rýmařov – náměstí – setkání s občany
SVÁTEK PRÁCE
SVČ Méďa Krnov
Hřiště TJ Slavoj Bruntál – slav. zahájení 13,30
Park – Město Albrechtice
májová veselice – LKŽ + KSČM Vrbno p. P.
zasedání VV MS KV KSČM
Oslava výročí osvobození – Bruntál
Oslava výročí osvobození – Rýmařov
Státní svátek – Den vítězství
3. zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM
23. zasedání VV ÚV KSČM – Praha
zasedání VV MS KV KSČM

Volby do Evropského Parlamentu

Červen 2014
13. června 2014

pátek

24. zasedání VV ÚV KSČM – Praha

12. června 2014

čtvrtek

10. zasedání KZ MS K Ostrava

16. června 2014
17. června 2014
18. června 2014
19. června 2014

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

20. června 2014

pátek

15,15

4. zasedání OV KSČM – budova OV KSČM

28. června 2014

sobota

26. 07. – 08. srpna 2014

10. zasedání ÚV KSČM – Praha

Letní dětský tábor – Klimatické lázně - Holčovice

! Změny termínů po redakční uzávěrce vyhrazeny!   

Teď když jsme se naučili létat v povětří jako ptáci a potápět se jako ryby,
zbývá už jen jediné - naučit se žít na zemi jako lidé.
George Bernard Shaw
* * * Vydává OV KSČM v Bruntále - určeno členům KSČM a sympatizujícím spoluobčanům * * *
* * * Telefon a fax : 554 717 565; 720 493 013 * * * E-mailová adresa – ov.bruntal@kscm.cz * * *
* * * Webové stránky : http://www.ovkscmbruntal.cz/ * * *
********************* N E P R O D E J N É *********************

