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Z obsahu tohoto čísla :
* Volby do zastupitelstev obcí * Občané regionu Rýmařovska *
* Volby do zastupitelstev měst a obcí…. * CO KDY KDE *
Více dalších zajímavých článků a informací pro Vás najdete
v naší elektronické verzi Štafety *
* Pokud máte zájem dostávat Štafetu v elektronické podobě,
stačí zaslat z Vaší emailové adresy zprávu na náš email
ov.bruntal@kscm.cz s textem „mám zájem o Štafetu“ a příští
čísla již budete dostávat prostřednictvím Vaší emailové pošty *

volby do zastupitelstev obcí
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ano, čekají nás volby do zastupitelstev obcí. Ostatně pro ty z vás, kteří žijete aktivně a
sledujete dění kolem sebe - nic nového. Pro ty z vás, kteří připravují kandidátní listiny či
seznamy členů okrskových volebních komisí rovněž nic nového, protože už máte za sebou
minimálně dva měsíce práce. To nemluvím o práci okresních či centrálních orgánů, kdy
se obecními volbami centrum zabývalo již někdy v prosinci loňského roku. Na okresní
linii finišovali od předsedy okresního volebního štábu, přes místopředsedu i předsedu OV
všichni. Termín 5. srpna byl „zákonem“, přes který neexistovalo přejít. Podařilo se –
ostatní si přečtete v článku mých kolegů pod názvem „Volby do zastupitelstev měst a obcí v okrese Bruntál“.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V článku se dozvíte podstatné
informace k nadcházejícím volbám a
co jim předcházelo.
Dále v dnešní Štafetě najdete i
poučení jak upravit hlasovací lístek
v nadcházejících obecních volbách.
Jen pro připomenutí uvádím
termín komunálních voleb: pátek 10.
října od 14:00 do 22:00 hodin a v
sobotu 11. října od 08:00 do 14:00
hodin.
Pevně věřím, že všichni
uděláme vše pro zdárný průběh
volebních dnů a co hlavně, že
kandidáti za KSČM nejen obhájí své
mandáty, ale hlavně posílí pozici komunistů na
jednotlivých radnicích.

Doba vyžaduje abychom své
kandidáty podpořili.
Bude opravdu jen a jen na nás
voličích, kolik jim dáme hlasů. A to
nejen náš hlas, ale i hlas našich rodin,
přátel či známých!
Pevně
věřím,
že
se
k nadcházející
volební
kampani
postavíme všichni „čelem“ a svými
hlasy postavíme pravicovým silám
kvalitní a silné zástupce komunistické
strany.
* Přijďte všichni k volbám a
vezměte s sebou všechny lidi
levicového smýšlení! *
Pavel Bačgoň – předseda OV KSČM Bruntál

DOSTALI JSME POŠTOU

* OBČANÉ REGIONU RÝMAŘOVSKA *
Budeme požadovat po zdravotní pojišťovně VZP, KÚ Moravskoslezského kraje, poslancích, ministerstvu
zdravotnictví, aby radikálně zlepšili v našem regionu neutěšený stav s odbornými lékaři. Jedná se hlavně o
zubaře, oční, chirurgy, obvodní a ostatní. Všechno tu bylo i s nemocnicí, zaměstnáním, slušnou vlakovou i
autobusovou dopravou.
Kam se podělo to moudré plánování dopředu? Co fungovalo a bylo dobré se pomluvilo, zatratilo a dnes
jsme bez lékařů a slušné dopravy. Populace stárne a lékaři nebudou. „Hlavně myslíme dobří lékaři“! Asi se jim
tu málo platí, že se tady sotva ohřejí a utíkají jinam. Stávající lékaři jsou buď v předdůchodovém věku, nebo již
v důchodu a pomalu s praxí končí. Co bude dál? Jezdit za lékařem dále, na to už tu lidé nemají peníze, když
doplácejí takové částky za léky. Lékařem se nestane nikdo hned po absolvování školy.
Zatím to vypadá tak, že poslední vlády, Parlament i Senát by chtěli důchodce, nezaměstnané a ty co
pobírají za nic někde „JINDE“, aby ušetřili, ale peníze se zřejmě ztratí v nenávratnu. Televize a tisk ještě ke
všemu ukazují, jak si v nové vládě rozdělují nehorázné peníze a odměny, ač pro republiku a lidi nic neudělili.
Pro tohle není ve slovníku výraz a že ho máme bohatý. Pan president udělal gesto, ale ostatní si při státním
dluhu rozdělují peníze našich pravnoučat. Při tomhle systému hospodaření to nemůže nikdo zaplatit, když to
denně narůstá o nemalé částky a odvody daní zbohatlých a bohatých mizí v daňovém ráji mimo republiku.
Důchodcům se přidá bez ostychu 30,- Kč. Když je inflace, tak by měli dostat všichni stejně a ne procentuálně
z výše důchodu. Vždyť jsme Evropě pro smích, vlastně pro pláč. Banka nám klidně znehodnotila korunu a je
hůř. Kdy už se budeme mít tak, jak slibovali a slibují naše vlády, parlamentní strany, kterých stále přibývá.
Lidé přikyvováním a nadáváním se nic pro nás nevyřeší. Tak už se probuďte! Vždyť tolik nás žije na
R. Kubis, Rýmařov, 2014
hranici chudoby. A platy u zaměstnanců firem jsou sci-fi a drama.
Zasláno na adresy:

JUDr. Vojtěch Filip, ÚV KSČM
MS krajský úřad
AGEL a.s.

Haló Noviny
Ministerstvo zdravotnictví
VZP ČR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MěV KSČM Bruntál má webové stránky na adrese ( http://mev-bruntal.wz.cz/ ).

Přečti a pošli dál !!!
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Svět se topí ve sci-fi dluhu:
už přesahuje 223 kvadrilionu dolarů. Spojené státy jsou před kolapsem.
Čelíme větším tržním bublinám, než v roce 2008
Michael Snyder komentuje velmi pochmurně vyhlížející budoucnost celosvětové civilizace ve světle nového
amerického i světového dluhového rekordu
Co byste odpověděli, kdyby se vás někdo zeptal, zda víte, že jsou dnes Spojené státy celkem zadluženy v
částce těsně pod šedesát bilionů dolarů (tj. asi 1, 196 trilionů korun, pozn. red.)? Já bych na to mohl říci jediné:
je to tak.
Neuvěřitelný dluh
Když sečtete všechny typy dluhů včetně vládního (státního, pozn. red.) dluhu, hypoték a spotřebitelských
úvěrů a podobného zadlužení, dojdete k celkové hodnotě zadlužení 59,4 bilionů amerických dolarů. To je
částka tak šílená, že je těžké si ji představit, nebo ji jen popsat. Zkusme to však: kdybyste například žili v době
narození Ježíše Krista a každý den svého života od té doby dodnes utratili osmdesát milionů dolarů, pořád ještě
byste tuto částku nezvládli prošustrovat.
Většina z toho dluhu se navíc nahromadila v posledních desetiletích. Před čtyřiceti lety činila celková
dluhová bilance USA pouze kolem 2,2 trilionu dolarů. Nějakým záhadným způsobem jsme za ta čtyři
desetiletí nechali dluh nabobtnat tak, že je dnes sedmadvacetkrát větší. To je naprosté šílenství. Kdokoli si
snad myslí, že je toto tempo udržitelné, je zralý na blázinec. Žijeme v největší dluhové bublině všech dob a není
možné, aby současná situace skončila jinak, než výbuchem.
Podívejte se na následující graf:
Celková výše dluhu Spojených států amerických. Zdroj: Board of Governors of FED

Když udeřila poslední recese, úhrn amerického dluhu konečně
začal mírně klesat – na chvíli.
Ale pak FED (Federální rezervní banka, pozn. red.) a
politikové ve Washingtonu horečně vystartovali a začali onu
bublinu zase přifukovat. Přičemž na všechny strany ujišťovali, že
všechno bude „zase dobré“. A tak se Američané vrátili k návyku
utrácet. V současné situaci tudíž úhrnný dluh Spojených států roste
téměř stejným tempem, jako před krizí a právě dosáhl nového
historického rekordu.
Když se podíváme na graf, znázorňující výši spotřebitelských úvěrů, vidíme ostatně totéž:
Celková výše spotřebitelského úvěru v USA. Zdroj: Board of Governors of FED

Poté, co recese nastoupila, bylo chvíli oddlužení a snižování
výdajů na kreditce „trendy“. Ale tahle móda nějak podezřele
rychle přešla. Zdá se skoro, jako by rok 2008 vůbec nebyl. Děláme
stále stejné chyby. Jak jsem nedávno poznamenal, celkový úhrn
spotřebitelských úvěrů stoupl jen v minulých třech letech o 22%,
takže jsme se ocitli v situaci, kdy padesát šest procent Američanů
má zhoršený individuální scoring (hodnocení z hlediska banky, v
originále subprime credit rating, pozn. red.).
Nemůžeme si dovolit vlastní dům
Všimli jste si toho, kolik lidí dnes nemá absolutně problém se zadlužit po uši, jen aby si pořídili
nablýskané nové auto? V průběhu první čtvrtiny roku 2014 vystoupala výše průměrného úvěru na pořízení
automobilu na závratných 27.612 dolarů (tj. cca 556.318,- Kč, pozn. red.) . Před pěti lety stejný ukazatel činil
„jen“ 24.174 dolarů.
Jak jsem si nedávno všiml v jednom článku, výše průměrné měsíční splátky americké domácnosti na auto
je 474 dolarů (cca 9,5 tisíce korun, pozn. red.). To je v podstatě už číslo podobné splátce hypotéky.

Přečti a pošli dál !!!
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Když mluvíme o hypotékách, měli bychom zmínit jedno: a sice, že ačkoli klesají prodeje domů a procento
Američanů, kteří vlastní domy, je nejnižší za posledních 19 let, většina z občanů, kteří domy vlastní, je stále
předlužená. Dokonce natolik, alespoň podle jedné nedávné studie, že si dechberoucích 52 procent amerických
občanů de facto nemůže dovolit dům, v němž momentálně žijí.
Život na dluh
Současně se ovšem čím dál větší procento Američanů chová, jako by se minulá dluhová krize nikdy
neodehrála a jako by jejich domovy byly nějaké prasátko, do kterého lze „střádat“ dluh. „Sekundárních“
hypotéčních půjček (home equity loans) opět raketovým tempem přibývá a to znamená, že s úderem další velké
krize bude spousta lidí v neřešitelných finančních potížích.
Hodně se toho napsalo na téma, co je vlastně v nepořádku s realitami. Pravdou je, že ceny bydlení jsou
pořád ještě příliš vysoko a mladí si stejně nemohou dovolit koupit dům, protože jsou zatíženi dluhy ještě
předtím, než by taková koupě přicházela v úvahu. Vlastně nedávná studie ukázala, že 47% příslušníků
„generace přelomu tisíciletí“, tedy věkové skupiny mezi 22 a 33 lety, dává více než polovinu své výplaty na
umoření dluhů:
„Čtyři z deseti příslušníků této generace mají pocit, že jim „jejich dluh přerůstá přes hlavu“. To je vysoké číslo,
téměř o polovinu větší, než mezi generací „baby-boomers“(...), kterým je mezi 49 a 59 lety. Navíc 47% z
mladší věkové skupiny uvedlo, že aby se z tohoto dluhu dostali, utrácejí více než polovinu svých příjmů na
splátky dluhů.“
Co jsme to udělali?
Když jsem si to přečetl, byl jsem úplně perplex.
Je jasné, že největší dluh, který většina mladých dospělých má, je studentská půjčka. Podle statistik FEDu
je v Americe nyní více než 1,2 bilionu dolarů ve studentských půjčkách, a z těchto prostředků téměř 124
miliard představuje úvěr, s jehož splacením jsou příjemci úvěru v prodlení větším než devadesát dní.
Naší mládeži jsme provedli něco ohavného. Vehnali jsme je do toho, aby se uvázala k životu v dlužním otroctví
ještě předtím, než vůbec začala tušit, oč v životě jde.
Jak jsem nedávno napsal v článku, nazvaném „Je univerzita ztrátou času a peněz?“: „V dnešní Americe
zhruba dvě třetiny všech studentů promují se zadlužením, spojeným se studiem a výše průměrného takového
dluhu neustále narůstá. Jedna vědecká studie zjistila, že „sedmdesát procent vysokoškolsky vzdělaných, kteří
ukončili svá studia v roce 2013, se kvůli studiu zadlužilo – průměrně na částku 35.200 dolarů (tj. něco pod
710.000,- Kč, pozn. red.) – přičemž toto zadlužení představují buď půjčky z federálních a státních zdrojů, nebo
půjčky od vlastní rodiny, případně dluh na účtech, vztahujících se ke kreditním kartám.“
To je samo o sobě dost zlé – kdyby alespoň za tuto investici přišla odměna v podobě kvalitního pracovního
místa, které umožní absolventovi za studia zaplatit. Jenže to se neděje. Podle odhadů zhruba polovina
vysokoškolsky vzdělaných dělá práci, k níž není vysokoškolského vzdělání vůbec zapotřebí.“
Pak nás těžko překvapí fakt, že více než polovina vysokoškolsky vzdělané mládeže v USA je ještě dva
roky po skončení studia finančně závislá na rodičích. Nebo že podle Federálního statistického úřadu (U.S.
Census Bureau) jen 36% Američanů pod 35 let vlastní dům. To je nejnižší dosud zaznamenané číslo.
Fatální omyl politiků
Nastupujícím generacím jsme navíc odkázali největší veřejný dluh v celé historii lidstva. Americký
národní dluh je se 17,5 biliony dolarů pořádný Otesánek. Navíc téměř celý vznikl v průběhu posledních
čtyřiceti let. Před čtyřmi dekádami činil dluh Spojených států ani ne půl bilionu dolarů. A to jsme stále na
začátku – až se sociálním systémem prožene „demografická tsunami“ silných ročníků „baby-boomerů“,
budeme na prahu naprosto netušené dluhové krize.
I zbytek planety se tiše topí v narůstající dluhové zátěži. Nedávno jsem psal o tom, že světový dluh
vyšplhal na novou rekordní úroveň 223,3 kvadrilionu dolarů. A naši takzvaní „političtí vůdci“ stále dělají, jako
by toto tempo růstu dluhové zátěže, které o tolik předbíhá tempo celkového růstu ekonomiky, bylo udržitelné
donekonečna. Přitom každý s alespoň minimem selské logiky tuší, že nelze donekonečna utrácet peníze, které si
vypůjčíte. Jednoho dne přijde zúčtování.
Rok 2008 pro nás měl být varovným signálem, nabádajícím k probuzení. Měli jsme zahájit masívní
ekonomické reformy. Jenže místo toho světoví „vůdci“ jen přišili na děravý systém pár záplat, aby mohli znovu
nafouknout na chvíli splasklé, dobře známé tržní bubliny. Teď jsou ty bubliny mnohem větší, než byly před
začátkem „krize“. Politici a bankéři si ovšem myslí, že dobře vědí, co dělají a všechno dobře dopadne.
Jenže to se setsakramentsky pletou.

Přečti a pošli dál !!!



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Neziskoví lobbisté na hromadách
odpadků
Nakládání s odpady je v České republice mimořádně zajímavý byznys. Proto se nemůžeme divit, že každá
sebemenší novela Zákona o odpadech vyvolává mimořádnou pozornost mnoha
lobbistických skupin. Není tomu jinak ani v případě poslední novely připravené na půdě
Senátu, kterou v těchto dnech projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. V
průběhu projednávání této novely odsouhlasil Výbor pro životní prostředí několik
pozměňovacích návrhů.
Podstatná část těchto návrhů je zcela evidentně potřebná a prospěšná pro lepší
nakládání s odpady v ČR. Povinné třídění nejen papíru, plastů a skla, ale také kovů v
obcích je krok správným směrem. Zavedení třídění biologicky rozložitelných odpadů
významně sníží množství odpadů, které dnes ukládáme na skládky. Regulace tzv.
technického zabezpečení skládek, tedy množství odpadů, které je na skládky ukládáno
bezplatně, je nezbytné k zamezení podvodů, ke kterým v současné době evidentně dochází, kdy poplatky za
uložení i nebezpečných odpadů neplynou do Státního fondu životního prostředí, ale do soukromých kapes.
A konečně zákaz skládkování recyklovatelných a využitelných odpadů od roku 2024 je také jednoznačně
užitečným krokem směrem k lepšímu nakládání s odpady v naší zemi. Zcela chápu, že se vidina omezení
množství odpadů ukládaných na skládky nelíbí majitelům skládek a obcím, na jejichž území skládky leží a pro
které je příjem z těchto skládek do obecní pokladny důležitý. Pro společnost jako celek je však snižování
množství odpadů ukládaných na skládky krok velmi významný.
Současně je nutné konstatovat, že stanovení konkrétního termínu, kdy k radikálnímu omezení skládkování
dojde, je významným signálem pro obce a města, které by měly dostat co nejvíce času připravit se na tuto
změnu. Ze strany státu je takový krok nejenom správný, ale také maximálně seriózní. Paragrafy usnesení
Výboru pro životní prostředí jednoznačně směřují k tomu, aby se v prvé řadě recyklovalo, ale i když se
zrecykluje maximum, stále nám zbude odpad, který je využitelný a není nutné ho uložit na skládku. V kontextu
uvedených skutečností je zarážející, že se opakovaně setkáváme s aktivním lobováním představitelů Hnutí
Duha, které nepokrytě směřuje k podpoře skládkování. V současné době přesvědčují „neziskoví lobbyisté“
Kotecký a Kropáček poslance napravo i nalevo. Jejich návrhy přitom vždy usilují o jediné.
Zcela zamezit energetickému využití odpadů v ČR a v důsledku toho poslat co nejvíc odpadů na skládky.
Jestliže evropská směrnice i česká odpadová legislativa stanovuje jasnou hierarchii nakládání s odpady, jejíž
součástí je mimo jiné také energetické využití odpadů, pak se musíme ptát, co motivuje „neziskové lobbyisty“
tuto zákonem danou hierarchii účelově přehlížet. Odpověď možná nejlépe nalezneme v první větě tohoto
článku. Nakládání s odpady a skládkování je prostě v ČR velký byznys, a to bez ohledu na tzv. neziskovost
některých lobbistických osob a organizací.
Kateřina KONEČNÁ, poslankyně Evropského parlamentu a stínová ministryně životního prostředí za KSČM

Nulová sazba DPH již existuje
Miroslav Opálka (KSČM), místopředseda sociálního výboru:
Hovoříme tu sice o třech sazbách DPH, ale my už tři sazby máme, a
máme je dlouho. Je tu totiž nulová sazba. A o té se nikde nehovoří. Když
půjdete do obchodu a koupíte si pivo, tak ta láhev je bez DPH jako obal, a
když půjdete do zlatnictví, koupíte si prstýnek, tak zaplatíte sazbu základní, a
když si koupíte cihličku investičního zlata, tak to máte s nulovou sazbou DPH.
A my tu hovoříme o tom, kolik bude sazba na Sunar, ale přitom investiční
zlato prodáváme zcela bez zdanění. Já se ptám, do kdy to tak bude.
Ha No, Jana DUBNIČKOVÁ
Poslanci Milada Halíková, Leo Luzar a Miroslav Opálka
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jak poznáte, že jste opravdu staří?
Když budete v učebnicích dějepisu číst věci, které si pamatujete z novin,
a budete si pamatovat, že to bylo trochu jinak !!

Přečti a pošli dál !!!
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Letní dětský tábor Holčovice - Komora
Letošní letní tábor pro děti, pořádaný OV KSČM Bruntál ve spolupráci s europoslankyní Kateřinou
Konečnou, se uskutečnil v Holčovicích v krásném prostředí areálu Klimatických lázní Komora. Tábor
byl pořádán od soboty 26. 7. do pátku 8. 8. 2014. Zúčastnilo se ho celkem 38 dětí. Táborníci se sjeli
doslova z celé republiky, nejvíce jich však bylo z Moravskoslezského kraje.
O táborníky se, pod vedením hlavní vedoucí Romany Klučiarové, staralo 5
oddílových vedoucích, kterým opravdu vydatně pomáhali 4 instruktoři. O plné žaludky
účastníků se starala osvědčená kuchařka Kristýnka Kautská a to za vydatné pomoci Dáši
Klučiarové. O zdraví tradičně pečovala zdravotnice Katka Baráthová a o velmi důležitou
část, to je o finance se již tradičně a svědomitě starala Katka Konečná.
Počasí tentokráte táborníkům moc nepřálo, skoro každý den na chvíli zapršelo, ale
ani to jim nezkazilo dobrou náladu a radost z pobytu v přírodě. Hrála se celotáborová
hra, kde děti plnily úkoly, které byly inspirovány filmem „S tebou mě baví svět“.
Mimo soutěží v této hře děti hrály míčové hry, koupaly se v řece, kde jim vedoucí
vybudovali hráz a také se bavily u táboráku. Zpestřením pro všechny zúčastněné byla
i výuka společenských tanců, do které se zapojili všichni vedoucí. Nejen děti toto
velice zaujalo a pobavilo. Táborníci měli také možnost shlédnout ukázku požární
techniky a techniky hašení, kterou jim předvedli profesionální hasiči z Krnova.
Při pěších vycházkách táborníci navštívili zajímavosti v nejbližším okolí tábora,
autobusem děti také navštívily Ostravu, kde si prohlédli Ostravskou zoologickou
zahradu. Výlet se všem moc líbil.
Ve čtvrtek, den před odjezdem, bylo vyhlášení vítězů celotáborové hry, vítězům byly předány ceny. Děti
v pátek odjížděly po čtrnácti dnech bohatší o krásné zážitky, nové kamarády a také různé drobné dárky.
Po celou dobu tábora se naštěstí nikomu nic vážnějšího nestalo a tábor proběhl v klidu, pohodě a ke
spokojenosti všech.
Velké poděkování patří všem, kteří se o bezproblémový průběh tábora zasloužili a také velký dík
A. Baráthová
všem sponzorům.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Radost, kterou způsobíme druhému, má podivuhodnou vlastnost - odrazem se neoslabuje,
ale vrací se k nám košatější a zářivější.
Móhandás Karamčand Gándhí

Přečti a pošli dál !!!
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Parametrická optimalizace důchodového
systému ČR
KSČM byla po volbách připravena participovat na přípravě a realizaci dalšího postupu důchodové
reformy. Voliči však rozhodli svými hlasy o sestavení takové koalice, která si v
programovém prohlášení vytyčila rozhodnout jen o řešení šesti dílčích cílů. KSČM chce
touto cestou podat stručnou informaci o svých výchozích návrzích k řešení vládních cílů.
1. Navrhujeme zastropovat věkovou důchodovou hranici nejvýše na 65 letech s tím, že
průběžně bude probíhat srovnávací revize stanoveného věku s reálným vývojem v ČR.
2. Souhlasíme s návratem k původnímu valorizačnímu vzorci, který již parlament schválil.
Jako problém však vnímáme nevyrovnání ztráty za uplynulé dva roky platnosti snížené
valorizace. Takto kumulovaná ztráta navždy snižuje základ pro další valorizace.
3. Požadujeme ukončení důchodového spoření – II. pilíře s tímto postupem:
Alternativně umožnit klientům rozhodnutí o naložení se svými penězi ve II. pilíři:
a) Co se týká tří procent vyvedených z prvního pilíře
- Vrácení peněz do I. pilíře a zpětzískání nároku na neredukovaný výměr důchodových dávek.
- Jiné řešení s tím, že za období snížených odvodů do I. pilíře bude provedena, dle platného zákona,
redukce při výměru státních důchodových dávek.
Možnosti transformace peněz:
- Převedení do III. pilíře
- Převedení do jiného finančního produktu
- Vyplacení (na účet, složenkou, hotově)
b) Co se týká dvou procent navýšených z vlastních prostředků
Možnosti transformace peněz:
- Převedení do III. pilíře při zachování daňového zvýhodnění
- Převedení do jiného finančního produktu s dodatečným dodaněním
- Vyplacení (na účet, složenkou, hotově) s dodatečným dodaněním
4. Ve státním solidárním důchodovém pilíři jsme pro zachování prvků zásluhovosti, ale konstatujeme, že bez
vícezdrojového financování není pro jeho posílení prostor.
5. Máme za to, že není třeba posilovat státní podporu III. pilíře, neboť je do něj dlouhodobě zapojen maximální
počet ekonomicky činných občanů, kteří mají příjmy umožňující jim odloženou spotřebu. Z našeho pohledu je
nezbytné řešit zákonnou formou předdůchody u pracujících v těžkých profesích a zrušit diskriminační
podmínky pro nižší příspěvky.
6. Navrhujeme v rámci nových transferů mezi občany, rodinami a státem:
zvýšení důchodového pojištění u bezdětných nad třicet let; společným a rovným dílem sdílený vyměřovací
základ pro účely důchodového pojištění po dobu společného soužití manželů, který se rozdělí rovným dílem pro
nárok na důchodové dávky (bez vlivu na pozůstalostní důchody);
možnost dobrovolného rozhodnutí každé ekonomicky aktivní osoby poukazovat dva procentní body ze svého
odvodu na důchodové pojištění přímo na zvýšení starobních důchodů těch, kteří tuto osobu ve své rodině
vychovávali a připravili pro život.
Miroslav OPÁLKA, poslanec,
místopředseda stínové vlády KSČM
pro sociální strategii a zástupce KSČM
v Odborné komisi pro důchodovou reformu MPSV
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nikdo druhým nerozdává své peníze. Ale svůj čas a svůj život rozdává každý.
Michel de Montaigne

Přečti a pošli dál !!!
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Zbytečné obavy o KSČM
Pan primas Duka ví všechno. Jen zapomíná, že jeden z nejlepších myslitelů v historii říkal, že ví, že nic
neví. Pan kardinál a arcibiskup tvrdí, že v krátkém horizontu komunisté prostě nebudou. Přání otcem myšlenky,
zejména když mu jde o majetek a v Poslanecké sněmovně měli odpovědní ministři
odpovídat na otázky okolo realizace tzv. církevních restitucí. KSČM svým požadavkem na
projednání tohoto bodu naplňovala nejen svůj program, s nímž šla do voleb, ale i to, co
požadovala většina obyvatel naší vlasti, která se staví proti tomuto nesmyslnému daru
především katolické církvi. Majetek, který mají církve dostat, jim z velké části nepatřil od
dob císaře Josefa II. a byl jim jen propůjčen k užívání.
Na řadě příkladů lze také dokázat, že k vydání je požadován i majetek, který podléhal
už první pozemkové reformě či je dokonce o něm rozhodnuto soudy. A o to všechno jde.
Katolická církev namísto toho, aby se řídila odkazem vlastních zakladatelů, kteří byli proti
shromažďování jmění, znovu a znovu o majetek usiluje na úkor většiny občanů. Je namístě upozornit, že
převážná většina obyvatel naší vlasti je bez vyznání, resp. nevěří současné církevní hierarchii.
Pokud jde o komunisty, ubezpečuji pana primase, že volební výsledky, které tak rád cituje, ukázaly, že
většina voličů KSČM vůbec není členy této strany, ale volí ji, protože se ztotožňuje s jejím programem.
Masivní antikomunistická propaganda jistě ovlivnila část mladé generace, ale znovu chci upozornit pana Duku,
že po poznání reálného života už jako střední generace plně vyvažuje úbytek členů KSČM. A pokud jde o
zmíněný úbytek našich členů, myslím, že si nevezmeme příklad od katolické církve a nezavedeme celibát,
raději budeme podporovat rodiny s dětmi, a tak nástupců budeme mít dost. A když bude pokračovat asociální
politika v naší vlasti jako dosud, a pokud bude tak brutálně postupováno proti vůli občanů, z jejichž vůle
vychází legitimita všech rozhodnutí, jako se to stalo při tzv. církevních restitucích, pak o příští volební úspěch
KSČM nemusí pan primas mít obavy.
Vojtěch FILIP, předseda ÚV KSČM

Malé ekonomické zamyšlení o tom, jak to
bylo a je v ČR po „sametu“
Většinou se říká „do třetice všeho dobrého, nebo zlého“. Já mám pro dnešek tři informace, které vám
radost nejspíše neudělají, spíše zvednou tlak a zeptáte se sami sebe, proč jsme to dopustili.
Informace první: Víte, že před rokem 1989 dodávalo ČKD tramvaje do více než 70 zemí světa a že každá
třetí tramvaj na celičkém širém světě pocházela z Československa? Kromě těchto tramvají ČKD také například
vyrábělo a vyváželo 700 lokomotiv ročně. Jak myslíte, že to s výrobou tramvají a jejich vývojem vypadá dnes?
Co se z ČKD neprodalo, to se zbouralo, nebo rozkradlo, vždyť proč by náš stát vydělával peníze, raději to
přenecháme ostatním zemím z EU a sami budeme žít na dluh.
Informace druhá: Víte, že každá třetí motorka na světě byla před rokem 1989 JAWA? V některých zemích
název JAWA používali jako synonymum ke slovu motorka. Jak myslíte, že to s jejich výrobou a vývozem
vypadá dnes? Odpověď je, bohužel, stejná jako u informace jedna.
Informace třetí: Kdo si dnes ještě vzpomene na Poldi Kladno? Tato ocelárna vyráběla vysoce ušlechtilé
slitiny a ocel a vyvážela ji doslova do celého světa, její produkty se plně vyrovnaly těm švýcarským a její
likvidace byla špinavým dílem domluvy našich politiků se západní konkurencí. Tyto informace ví však kdekdo.
Málokdo však ví, že tento podnik měl svá skladiště zušlechtěné ocele i v USA. Tady se dostáváme ke třetí
trojce. Po řízeném krachu této ocelárny totiž zůstalo v USA ve skladišti za tři miliardy zušlechtěných ocelových
slitin a ty prostě beze stopy zmizely. Nikdo to nevyšetřoval, nikdo po tom nepátral, prostě se to ututlalo. K
vyšetření této megakrádeže nebyla politická vůle. Vždyť k ní došlo v tolik opěvovaných USA.
To je pro dnešek vše, doufám, že příště třeba budu moci přinést nějaké dobré zprávy. Moc bych si to přál.
Jan HUDEC
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Manžel musel opustit výhodné zaměstnání. Poslední dobou mu všechno padalo z rukou.
Co dělal?
Pyrotechnika.

Přečti a pošli dál !!!
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Ukrajina jako zrcadlově obrácená Sýrie
Nadcházející týdny na Ukrajině klid nepřinesou. Kyjev sice tvrdí, že je otevřený dialogu, ale současně zkouší
zintenzivnit „protiteroristickou operaci“ na východě země a dosáhnout nějakých významnějších územních zisků, aby v
onom hypotetickém dialogu měl pozici silnějšího.
„Mezinárodní společenství“, tedy vlastně USA a EU, tento postup podporuje logickým argumentem, že je
přirozeným právem svrchovaného Kyjeva vypořádat se se separatismem. Západ přitom Kyjev až dosud podporoval
převážně politicky a finančně, ale i to už se pomalu mění. Víkendové rozhodnutí EU zrušit své půl roku trvající embargo
na dovoz zbraní na Ukrajinu nebo příjezd týmu z Evropského velení amerických ozbrojených sil, kteří mají v Kyjevě
„radit“ při vyšetřování havárie malajsijského boeingu, ve válce zcela určitě změní rovnováhu sil.
A vojenskou „vzpruhu“ Kyjev podle všeho potřebuje, protože se pro něj situace na frontě nevyvíjí nijak dobře.
Ministr obrany Vitalij Heletej sice tvrdí, že ukrajinská armáda má k vítězství „už blízko“, jeho slova je ale třeba brát s
despektem, neboť nejsou z nejspolehlivějších: zároveň například oznámil, že rebelové sestřelili celkem sedm velkých
dopravních letounů, které vezly zásoby a munici oddílům na frontě, ale rebelové se podle všeho hlásí jen ke čtyřem
sestřelům. Proviant měl mířit mimo jiné k 72. a 79. brigádě, ale ty jsou podle kyjevských zdrojů – spolu se 24. brigádou –
už více než 20 dní v obklíčení „teroristů“. (Prezident Porošenko nově přikázal dodat ukrajinské armádě do týdne alespoň
léky, přičemž vyhodil všechny, kdo až dosud zodpovídali za proviant a výzbroj)
Armáda je na pohled v rozvalu. Už minulý týden začal válečný soud s příslušníky 51. mechanizované brigády, kteří
hromadně přešli na ruské území a byli „internováni“ zpět na Ukrajinu. Nově podle Ruska na jeho území o azyl požádalo
už přes 430 ukrajinských vojáků a mezitím i Kyjev potvrdil, že před boji do Ruska uteklo dalších více než 300
ukrajinských vojáků a pohraničníků, z nichž se jich asi 200 prý zase vrátilo na Ukrajinu, respektive na východ země (aniž
by ovšem bylo jasné, zda budou v bojích pokračovat, a pokud ano, tak na čí straně). Lehce bizarně přitom vyznívá tvrzení
poradce ministra vnitra Antona Heraščenka, že „evakuace vojáků na území Ruska byla vynucená a se souhlasem
generálního štábu“. Týž Heraščenko pak připustil, že na stranu rebelů v Doněcku přešlo dalších 300 policistů.
Vzhledem k tomu, že už třetí vlna povolávání nových branců do armády naráží na stále větší protesty a odmítání
rukovat, lze soudit, že když mainstreamová média hlásí, že „vládní jednotky“ už pomalu vstupují do Doněcku, ve
skutečnosti tak budou spíš činit mnohem efektivnější soukromé žoldnéřské oddíly financované oligarchou Ihorem
Kolomojským (aniž by ovšem bylo jasné, co bude za svou službu Kyjevu posléze požadovat). Mezitím Kyjev už třetí
měsíc neúspěšně zkouší „rozpustit“ dobrovolnický prapor Ajdar vzešlý přímo z Majdanu – na bitevním poli patří sice k
nejlepším, ale zároveň jsou jeho příslušníci viněni z drancování nebo „násilí na civilistech“, a to v míře, která zřejmě
překračuje normy. Amnesty International v této souvislosti požaduje prošetření činnosti „dobrovolníků“, mezi nimi i
kroky šéfa třetí nejpopulárnější politické strany Oleha Ljaška, přičemž popisuje případy únosů a fyzického týrání vězňů.
Nicméně, stále více zpráv naznačuje, že „živelné lidové povstání“ propuká také v Záporoží, ministr vnitra Arsen
Avakov k tomu požaduje rozpustit zvolené vedení dosud relativně klidného Charkova, a tak lze usuzovat, chaos na
Ukrajině nepomíjí, právě naopak. Proto může být – s nadsázkou -- pravdivé tvrzení Washingtonu, že neví, kde jsou
aktuálně rozmístěny ukrajinské raketové baterie. Příznačným však je, že kyjevská Rada pro národní bezpečnost pomalu
posouvá konec „protiteroristické operace“ z původního zářijového termínu na zimu.
Ukrajinský konflikt se přitom stále zřetelněji mění v zrcadlový opak války v Sýrii – nyní je to Západ, kdo podporuje
vládu proti rebelům, zatímco Rusku „zbyli“ na rozdíl od Sýrie právě rebelové. Možná právě vytvoření této situace je nyní
cílem Obamovy administrativy, přičemž si v obou válkách uchovává svou strategickou výhodu – konflikty v Sýrii a na
Ukrajině jsou mnohem blíž k Evropě, zatímco USA zůstávají v klidném zámoří.
Změna unijního tónu?
Eskalace útoků s nasazením těžkých zbraní proti rebelským městům, která už bez vody či elektřiny hlásí stav
humanitární katastrofy a s tímto hodnocením v principu souhlasí i OSN, mají dostat Kreml pod tlak a podle všeho i blíž k
vojenské intervenci na Ukrajinu. Nicméně, Moskva dál upřednostňuje metodu „řízeného chaosu“, čímž veškerou
zodpovědnost za dysfunkční ukrajinský stát ponechává dál na EU a USA. A mezitím se s každým dnem pomalu ukazuje
rozsah ruské odpovědi na západní sankce. Jak konstatoval (nebo rovnou varoval?) náměstek ruského ministra zahraničí
Sergej Rjabkov, sankce „omezí možnosti ruské spolupráce v ostatních zájmových sférách (EU a USA), protože nemohou
zůstat bez povšimnutí“. Podle Rjabkova se Rusko stále drží zpátky, ačkoli připustil, že zhoršování vztahů mezi oběma
stranami bude podle všeho pokračovat: „Nepřistupujeme k nepřátelství vůči USA nebo EU nebo Kanadě, a ani vůči
Ukrajině. Přesto proces uvalování sankcí nepolevuje a nikdo se nepokouší na ně podívat z jiné perspektivy. Existuje
reálné nebezpečí, které by nemělo být ignorováno, že nynější sankční „kopřivka“ ještě nekončí. Budou si ji škrábat až do
krve.“
Ruské sankce se rýsují. Moskva – podle neoficiálních zpráv -- zvažuje zákaz veškerého dovozu potravin z USA a
navrch také embargo na veškerou zeleninu a ovoce ze všech zemí EU, které se připojily k protiruským sankcím. Na
sankčním seznamu se po polských jablkách objevilo také hovězí z Rumunska, dobytek z Itálie, Řecka a Bulharska, podle
všeho i letecké motory z České republiky a v reakci na sankce, které připoutaly k zemi letouny ruské nízkonákladové
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letecké společnosti Dobrolet, se prý zvažuje také možnost zakázat evropským a ukrajinským leteckým společnostem
průlet vzdušným prostorem nad Sibiří. Prodloužila by se tím nejen doba letů, ale i náklady a tím i ceny letenek či
přepravy nákladů.
V době kdy Polsko a další země už žádají po Bruselu miliardové náhrady za ztráty ze zrušených obchodů s Ruskem,
neb situaci nevyřešil ani Petro Porošenko, když se „na vztek Putinovi“ demonstrativně zahryzl do polského jablka, v EU
planou vášně. Jak v komentáři podotýká Deutsche Welle, rozpory propukají i mezi „starými členy“, neboť zatímco „zlá“
Francie chce Rusku dál prodat dvě vrtulníkové lodě, „hodné“ Německo zakázalo koncernu Rheinmetall dojednanou
výstavbu centra bojové přípravy v Rusku. Situaci nepomáhají ani „alternativní“ návrhy, podle nichž by obě francouzská
plavidla mohla odkoupit sama EU, neboť v německém případě takovou variantu uplatnit podle všeho nelze. I bez toho už
EU odepsala si 90 miliard eur uniklých zisků v příštích dvou letech, Ukrajinská unie průmyslníků a podnikatelů odhaduje,
že „bude třeba 10 let a přímých investic ve výši 170 až 180 miliard eur, aby byly vytvořeny podmínky pro adaptaci na
asociační smlouvu“ (a nejen tyto peníze Kyjev jednoznačně očekává ze zahraničí, tedy hlavně z Bruselu), a tak suma
sumárum není divu, že se euro vůči dolaru jen propadá… Mimochodem, dohoda zmíněného Dobroletu s americkým,
Boeingem o nákupu 16 letadel pak za této situace vypadá jako čistá rusko americká provokace.
A ještě jedno důležité mimochodem: Ruská potravinářská a veterinární služba tvrdí, že zákaz dovozu potravin není
reakcí na západní sankce, protože Putin nařídil odpovědným úřadům připravit „přesnou odpověď na sankce“, a
vicepremiér Dmitrij Rogozin varuje, že skutečné protisankce budou oznámeny už brzy, budou prý tvrdé a dotknou se i
oblasti raket a vesmíru. Názor Kremlu pak shrnul šéf parlamentního zahraničního výboru Alexej Puškov -- podle něj už se
ruská zahraniční politika „nebude ohlížet na Washington“, neboť americká politika ve svém důsledku připravila Bílý dům
o „nátlakové páky“.
Obamova administrativa má za to, že ruské odvetné sankce poškodí hlavně Rusko, ale EU volí jiná slova. Unijní
velvyslanec v Moskvě Vygaudas Ušackas ve středu prohlásil, že ukrajinskou krizi nelze řešit sankcemi, ale snahou o
deeskalaci, a zástupce Evropské komise v Německu Richard Kühnel vzápětí pro Deutsche Welle zdůraznil, že EU je sice
připravena „dál utahovat šrouby“ a na principu „oko za oko“ v odvetě za zákaz přeletů nad Sibiří zavřít evropské nebe pro
ruské letecké společnosti, ale že je přesto nutné „překonat logiku sankcí, sednout si s Rusy ke stolu a společně projednat
budoucí cestu rozvoje Ukrajiny“.
„Na teplou vodu nečekejte“
Ještě v pátek neměla teplou vodu jen část obyvatel Kyjeva, nyní už o ni přišli všichni a magistrát vyzývá občany,
aby už na horkou vodu od města v rámci úspor spotřeby plynu ani nečekali a koupili si vlastní topicí zařízení. V Kyjevě
už vznikl speciální protikrizový energetický štáb, který řeší problémy spojené s letošní zimou, starost o uprchlíky z oblastí
bojů na východě slibuje na zimu převzít OSN. Majdan do toho odmítá vpustit armádu na „své“ náměstí kvůli přehlídce ke
Dni nezávislosti, prý ať si dělá přehlídky v Doněcku, Luhansku nebo krymském Sevastopolu. Dav údajných aktivistů z
Majdanu pak ve středu obsadil jednu z lékařských klinik v Kyjevě a policie z bezpečnostních důvodů razantně omezila
volný pohyb v okolí prezidentského paláce.
Za této situace chce Ukrajina, slovy Petra Porošenka, získat perspektivu členství v EU, „jakmile bude nastolen
mír“…
-- Rusko zakázalo ukrajinským leteckým společnostem využívat ruský vzdušný prostor na tranzitních linkách do
Gruzie, Ázerbajdžánu, Arménie a Turecka. Pravidelné spoje mezi Kyjevem a Moskvou zůstávají beze změn.
-- Ruský premiér Dmitrij Medveděv s konečnou platností podepsal výnos o embargu na dovoz hovězího, vepřového
a drůbežího masa, ryb, sýrů, mléka, zeleniny a ovoce z EU, USA, Austrálie, Kanady a Norska. Zákaz dovozu má platit
zatím jeden rok, nicméně pokud Západ „projeví konstruktivní přístup“, Rusko je připraveno lhůtu "přezkoumat", prohlásil
Medveděv s tím, že Rusko doufá, že na Západě „pragmatismus převládne nad politickými úvahami“. Bělorusko už
nabídlo, že nahradí alespoň část nově zakázaného dovozu zemědělské produkce. Evropská unie, která do Ruska vyváží asi
10 procent své zemědělské produkce, nyní zvažuje, zda na Rusko nepodá stížnost ke Světové obchodní organizaci
(WTO). Medveděv tuto reakci EU označil za „cynismus bez hranic“. Akcie norských firem po oznámení ruského zákazu
dovozu ryb padly až o 12 procent.
-- Na Kyjevském Majdanu propukly ostré srážky mezi aktivisty a policií, několik osob bylo zraněno, další byly
zatčeny. „Obyvatelé“ Majdanu odmítají požadavek kyjevského magistrátu, aby vyklidili centrální náměstí ukrajinské
metropole. Tajná služba hlásí, že na Majdanu zadržela „dvě skupiny diverzantů“ vyzbrojených granáty a granátometem.
-- Petro Porošenko „poděkoval za práci“ šéfovi kyjevské Rady národní bezpečnosti a někdejšímu lídrovi Majdanu
Serhiji Parubijovi. O jeho rezignaci se spekuluje už několik dní.
-- Ukrajinský premiér Arsenij Jaceňuk se s ministerstvem zahraničí USA dohodl na „výměně zkušeností“ při
vyhlašování a prosazování sankcí „coby nástroje proti narušování mezinárodního práva“.
-- Poté, co ruský Gazprom Kyjevu kvůli neplacení dodávek ukončil prodej zemního plynu, odebírá Ukrajina plyn přes
Polsko a Maďarsko, nicméně v objemu, který činí jen asi desetinu dovozu loňského.
Tereza Spencerová, 07. Srpen 2014
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Washington připravuje první atomový úder
proti Rusku
Objeveno na síti
Washington si myslí, že dokáže vyhrát atomovou válku a připravuje první úder proti Rusku a možná i proti
Číně, aby se do nebezpečí nedostala ani americká světová nadvláda. Plány pokročily, realizace je v běhu. Jak jsem
již napsal dříve, USA změnily svoji strategickou doktrínu. Atomové zbraně již nejsou odvetnými zbraněmi, slouží k
útočnému prvnímu úderu. V Polsku byly v blízkosti ruské hranice umístěné systémy protiraketové obrany, další
základny se připravují. Ve finále bude Rusko obklíčeno americkými raketovými základnami.
Raketový deštník slouží na to, aby zachytil a zničil mezikontinentální rakety. Podle americké vojenské doktríny
USA provedou proti Rusku první úder. A to, co zůstane Rusku na odvetné opatření, má neutralizovat raketový
deštník.
Změnu doktríny odůvodnil Washington možností, že teroristům by se mohla dostat do rukou atomová zbraň a
mohli by za její pomoci zničit některé americké město. Toto vysvětlení nedává smysl. Teroristi jsou jednotlivci
anebo skupiny jednotlivců, ne země s nebezpečnou armádou. Kdo použije proti teroristům atomové zbraně, zničí o
mnoho více než teroristy, krom toho by to bylo úplně zbytečné, úplně by postačilo bezpilotní letadlo vybavené
konvenční raketou.
Umístění raket v Polsku vysvětlil Washington tím, že chce chránit Evropu před íránskými mezikontinentálními
raketami. Washington i vláda i té poslední evropské země dobře vědí, že Írán nedisponuje mezikontinentálními
raketami a že Írán neprojevil žádný úmysl napadnout Evropu.
Vysvětlením Washingtonu nevěří žádná vláda. Každá si je vědoma toho, že Washington zakrývá skutečný
důvod - chce se vyzbrojit tak, aby vyhrál atomovou válku. Rusko pochopilo, kam míří změna americké doktríny,
pochopilo, že americké raketové základny před jeho hranicemi míří na Rusko, a pochopilo, že Washington plánuje
proti Rusku první atomový úder.
I Čína pochopila, že Washington má ve vztahu k Pekingu podobné úmysly. Jak jsem již napsal před několika
měsíci, Čína reagovala na hrozby Washingtonu připomenutím, že dokáže zničit USA, pokud by Washington
zosnoval konflikt. Washington je ale toho názoru, že by atomovou válku dokázal vyhrát bez toho, aby tím USA
utrpěly, případně za cenu jen nepatrných škod. Tento odhad zvyšuje pravděpodobnost atomové války.
Jak vysvětlil Steven Starr, tento odhad je založený na ignoranci. V případě atomové války neexistuje žádný
vítěz. I kdyby raketový deštník ochránil americká města před odvetnými opatřeními, radioaktivní záření a důsledky
jaderné zimy, kterou by spustilo odpálení atomových zbraní v Rusku a Číně, by zničily i USA.
Média se od doby korupčního Clintonova režimu v rukou několika jednotlivců na tomto zločinu spolupodílejí
tím, že na toto téma mlčí. Vlády amerických vazalských států v západní a východní Evropě, v Kanadě, Austrálii a
Japonsku jsou také vinné spolupachatelstvím, protože akceptují úmysly Washingtonu a poskytují základny potřebné
pro tento účel. Duševně pomatená vláda Polska pravděpodobně podepsala rozsudek smrti pro lidstvo. Americký
kongres je vinen jako spolupachatel, protože k plánům exekutivy pro atomovou válku se neuskutečnily žádné
jednání.
Washington navodil nebezpečnou situaci, Rusko a Čína se domnívají, že očividně jsou vystaveny nebezpečí
prvního úderu, což by je mělo podnítit k tomu, aby samy zaútočily jako první. Proč by Rusko a Čína měly sedět na
zadku a čekat na neodvratné, zatímco jejich nepřítel úplně dokončí svůj protiraketový deštník? Až bude
protiraketový deštník dokončený, útok na Rusko a Čínu je jistý, pokud před tím nekapitulují.
Desetiminutová zpráva stanice Russia Today ukazuje, že tajný plán Washingtonu udeřit na Rusko není
tajemstvím. Vyplývá z ní i to, že Washington je připravený uklidit z cesty všechny evropské funkcionáře, kteří by se
Washingtonu postavili do cesty.
Když se čtenáři ptají: Co můžeme učinit my? Odpovím jim: Vypněte to ministerstvo propagandy. Nesledujte
Fox News, CNN, BBC, ABC, NBC, CBS, přestaňte číst New York Times, Washington Post, LA Times. Jednoduše
se vykašlete na oficiální média. Nevěřte ani slovo z toho, co tvrdí vláda. Uvědomte si, že zlo sedí ve Washingtonu.
Jen v 21. století zničil Washington sedm zemí úplně anebo zčásti. Zabil, zmrzačil anebo vyhnal miliony lidí.
Lítost přitom nikdy žádnou neukázal. Lítost neprojevily ani církve, které se nazývají „křesťanské“. Destrukce,
kterou má na svědomí Washington, je prezentovaná jako velký úspěch. Washington se prosadil. A Washington je
rozhodnutý prosazovat se nadále. Zlo, které reprezentuje Washington, žene svět do záhuby.
Převzato z německého tisku, kráceno
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Úvaha
Dívám se na mapu Evropy, na skoro třicet základen NATO kolem hranic s Ruskem. Přes třicet států
Západu doráží, jako rozzuření sršni, na jedinou ruskou armádu, které ještě vyčítají, že si jí dovolují mít na
svém, tedy ruském území.
Drzost opravdu nezná mezí. Aliance na území cizích států nevadí, ale ruská armáda na vlastním území Ruské
federace je ohrožením světové bezpečnosti. A v čele tohoto pomateného srocení jsou Spojené státy, co mají své
vojáky ve sto padesáti zemích planety, ale to je O.K.
V kolika zemích má svoji armádu Putin? Najde se někdo, kdo mi odpoví?
Chcem dodať: aj mne ide na nervy to vymývanie mozgov, ktoré produkujú verejnoprávne média a ešte za to od
nás berú koncesionárske poplatky.
...Nuž čože tu už dodať - mierotvorca spoza veľkej mláky akoby ani oči nemal, no akú roľu tu zohráva EU ?
Začať sa báť ?
přišlo emailem od přítele ze Slovenska

Jak z toho ven?
Na názoru, že se v určitém rozsahu vrací duch potom i přisunování ruských sil k hranici s Ukrajinou.
konfrontace z doby studené války, se shoduje mnoho Dalším krokem by měl být návrat k politickému
politiků, politologů i novinářů. Ale zároveň s tím se řešení podstaty problému, takž by hlavní slovo měli
výrazně odlišují v odpovědi na otázku, jak tento politikové, nikoliv velitelé.
nepříznivý stav překonat. Jedno velice zajímavé
Dále dva bývalí ministři doporučují, aby se obě
řešení nabídli Malcolm Rifkind, ministr obrany (1992 strany zaměřily na zlepšení vzájemné komunikace, a
– 1995) a ministr zahraničních věcí Velké Británie to nejen na politické, ale zejména pak na vojenské
(1995 – 1997) a spolu s ním Igor Ivanov, ministr úrovni. To považují za jedinou možnost, jak předejít
zahraničních věcí Ruské federace v letech 1998 – hrozbě ztráty kontroly nad stále silnější konfrontací.
2004.
Toto doporučení zdůvodňují především tím, že v
Když byli ve funkcích, tak se nikdy přímo dalších letech bude zbídačená Ukrajina potřebovat
nepotkali, ale o to významnější je to, že se právě dnes obrovské investice a ty nemůže poskytnout jenom
potkávají v názoru na vážnost ukrajinské krize a Západ, ale musí se na tom velmi významně podílet
nezbytnost jejího politického řešení, které by také Rusko. Čím dříve se s ním začne komunikovat,
odvrátilo hrozbu vojenské konfrontace. Velmi tím lépe pro náročnou budoucnost.
důležité je to, že oba dva zažili tu krásnou atmosféru
A konečně třetím, zastřešujícím návrhem dvou
prvního desetiletí po skončení studené války, kdy bývalých ministrů je přímý intenzivní dialog mezi
prudce pokleslo mezinárodní napětí, rozsáhle se Ruskou federací a NATO a zejména pak USA. Tento
odzbrojovalo, rozšiřovala se spolupráce. Právě pod dialog by měl probíhat na nejvyšší politické úrovni a
vlivem této skvělé doby přistupují k současné krizi měl by nahradit dosavadní nekončící palbu
kolem Ukrajiny. Jak Rifkind, tak Ivanov ji považují propagandisticky založených siláckých vyjádření.
za nechtěnou a zbytečnou eskalaci napětí, která je o to
Společný návrh někdejších ministrů je určen
nebezpečnější, že ozbrojené síly NATO a RF jsou k především nejvyšším potentátům v Bílém domě, v
sobě stále blíže a blíže, a tak je i hrozba jejich Kremlu a v Bruselu. Ale zároveň s tím je velkou
vzájemného střetu, byť nechtěné, stále vážnější a inspirací také pro politiky a veřejnost ve všech
naléhavější.
evropských zemích. Vybízí k tomu, abychom se
Pokud jde o možná východiska, pak na prvním během současné vyhrocené krize nenechávali unášet
místě doporučují demilitarizaci současných napjatých emotivními pohnutkami a abychom se nad ní
vztahů. V jejím rámci kladou velký důraz na co zamýšleli i z hlediska toho, co bude potřeba udělat
největší vojenskou zdrženlivost na všech stupních během následujících měsíců a let.
vojenského velení, což znamená, že by se měl zastavit
text Jana Eichlera
soustavný posun západních jednotek na východ a
Otázkou jen je, proč by Rusko mělo platit dluhy rozkradené a zdevastované Ukrajiny. To ať platí USA a EU,
včetně našich eurohujerů , ale ze svých, ne z našich kapes. Přišlo emailem od KK
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Čtyřicet let kopané ve Vysoké
V malebné příhraniční střediskové obci Vysoká na Bruntálsku se v sobotu 2. srpna 2014
uskutečnil fotbalový turnaj. Nic nového pro domorodce, kteří jsou na fotbalové turnaje o
prázdninách zvyklí. Avšak oslavy založení Jednoty, navíc její čtyřicáté výročí, už nejsou
vůbec obvyklé v období, kdy mnohé sportovní oddíly jsou pro nedostatek financí rušeny.
V úvodu slavnostního dne Radim Hranec, funkcionář oddílu a místostarosta obce,
přivítal jménem organizátorů přítomné a hosty, mezi kterými nechyběl ani zakládající člen
Jednoty Ing. Jan Bláha, který byl též prvním sloužícím předsedou.
Druhým a nejdéle sloužícím předsedou, úctyhodných třiatřicet let, byl Jiří Radoň,
kterého na počátku letošního roku ze zdravotních důvodů vystřídal Jozef Murín.
Slavnostní ráz sportovní akce doplnili svoji návštěvou poslanec PČR Ing. René Číp a zastupitel
Moravskoslezského kraje Pavel Bačgoň, kteří hovořili v družné debatě se starostkami Vysoké Marcelou
Hrancovou a Dívčího Hradu Boženou Mruzíkovou, zatímco se na hřišti odehrávaly lité boje o vzácnou trofej.
Diskutovali o problémech, které trápí obce v pohraničí. Klíčovými problémy jsou velká nezaměstnanost a
dopravní obslužnost.
Krásné počasí, bojovný duch na hřišti a přátelská debata byly hlavními atributy vydařeného dne, který
přilákal návštěvníky širokého okolí a jen dokreslil rámec pro organizátory úspěšné akce.
Oba hosté si domů odnesli nejen příjemné zážitky, ale také poznání, že i v pohraničí žijí lidé, kteří se umí
prát s každodenními problémy a starostmi, za které je potřeba se v zastupitelských orgánech poprat.
Autor: Václav Havel

Úprava hlasovacího lístku v obecních volbách
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků může volič upravit lístek jedním z uvedených
způsobů:
Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu.
Tím je dán hlas všem kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí
počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více
než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.
Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli
volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno. Počet členů
zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno
tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem
jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v
libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je
dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na
hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. Takto např.
pokud má být voleno 11 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 11 kandidáty a kromě toho 5
kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno označené volební straně 6 hlasů, a to pro
kandidáty na prvních šesti místech.
Takovéto možnosti kombinovat se říká panašování = volič může hlasovat pro jednu volební stranu, nebo
pro jednotlivé kandidáty, či kombinovat hlasování pro stranu a pro kandidáty z různých volebních stran.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek
nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do
téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dejte hlas kandidátům KSČM
S LIDMI PRO LIDI

Přečti a pošli dál !!!
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Zdravý člověk má cenu 10 milionů - aneb nová
pravidla v oblasti náhrad za bolest
Nové doporučení, které vydal Nejvyšší soud i lékaři z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, stanovilo cenu ztráty lidského
zdraví na částku 10 051 200 korun. Analýza, kterou se odborníci zabývali více než rok a půl, představuje výrazný posun v
určování ceny života. Dle předchozích úprav měl lidský život hodnotu 240 000 korun.
Metodika řešící nemajetkovou újmu, bolestné a ztížení společenského uplatnění je odvozena od průměrné hrubé měsíční
mzdy. Dalšími kritérii jsou potom mimo diagnózu také míra vyřazení ze společenského života, zátěž v rodinných vztazích,
zachování možnosti se dále vzdělávat či řídit auto. Ke všem proměnným se přičtou procenta, jejichž výsledek udá výši
odškodného.
Nová metodika zamezí sporům o výši bolestného - Přestože je metodika pouhým doporučením, měla by předejít
různým výkladům soudu. Již v dřívějších letech se mnohdy stávalo, že soudy napříč republikou odškodňovaly oběti v různých
výších, což vyvolávalo další spory. I když je nynější doporučení reakcí na nový občanský zákoník, do jeho novely nebude
zahrnuto.
Přes doporučující charakter má nynější metodika jednu nespornou výhodu. Tou je samotné její vydání Nejvyšším soudem.
Soudy všech instancí by měly uvedená pravidla respektovat jednak kvůli tomu, že s nimi byla předjednána, jednak i proto, že se
jimi řídí právě Nejvyšší soud. Ten totiž může rozhodování nižších soudů zrušit a postupovat podle připravené metodiky.
Ztížení společenského uplatnění je vypočítáváno až po nějaké době, respektive po ustálení zdravotního stavu. Z toho
vyplývá, že tato doporučení budou uplatňována nejspíše až po prvním lednu příštího roku. Jiná situace panuje u výpočtů
bolestného. Nárok na odškodnění nelze uplatňovat zpětně. Platí tedy až od vydání nového občanského zákoníku.
Víte, jaký máte limit povinného ručení? - Na současný stav už zareagovaly také pojišťovny, které budou muset vyplácet
mnohem vyšší částky. Změny výpočtu bolestného a míry společenského uplatnění ovšem nutně nemusejí znamenat, že se
paušálně zvednou částky za způsobený úraz či trvalé následky.
Nová metodika zřejmě přinese i řadu změn do oblasti pojištění a povinného ručení. Aktuální limity na jednoho zraněného u
povinného ručení by v brzké době nemusely stačit. V případě bolestného, ušlých výdělků a doživotní renty by placení náhrad
přešlo na řidiče, který nehodu způsobil.
Podobné finanční potíže mohou nastat, když dojde ke srážce na lyžích, kolečkových bruslích nebo na kole. Ideálním
řešením se stává pojištění odpovědnosti, které nabízí drtivá většina pojišťoven. Vzhledem k tomu, že se dá očekávat výrazný
zájem o nové povinné ručení i pojištění odpovědnosti, je na místě se řádně informovat a vybrat tu nejvýhodnější nabídku.

Pravidelná aktualizace pojištění nemovitostí vám
může zachránit majetek
Všichni se měníme. Mění se i věci kolem nás. Pořizujeme si nové technologie, vybavujeme byt, rekonstruujeme. Nová
televize nebo mikrovlnná trouba asi hodnotu naší domácnosti nebo nemovitosti nezmění. Ale změna vybavení nebo
rekonstrukce koupelny již ano. Aktualizujete své pojistné smlouvy?
Výzkum české asociace pojišťoven, který byl prováděn již před více jak dvěma lety, ukázal, že třetina občanů si pojištění
nemovitosti neaktualizuje. Bohužel velká většina respondentů ani nevěděla, že se pojištění může, či dokonce musí aktualizovat.
Abychom zabránili škodám dřív než bude pozdě, měli bychom se zaměřit především na tři aspekty pojistných smluv.
Formální a administrativní prvky.
Odpovídá sjednaná pojistná částka aktuální ceně vaší nemovitosti?
Vykoukněte z okna ven! Nezměnilo se něco?
Přestože kontrola smlouvy může být banální záležitostí, mnohdy se na ní zapomíná. Zvláště tomu nahrává i již uvedený
stav, kdy celých dvacet procent pojištěnců neví, že by onu aktualizaci měli kontrolovat. Lehce se tak může stát, že pojistná
smlouva, kterou klienti sjednali před deseti lety, již pozbyla platnosti. V případě krádeže, vytopení nebo požáru by byl majitel
bez platné pojistné smlouvy, tedy bez nároku na finanční pomoc. Podobné problémy nastávají i se změnou osobních údajů.
Rekonstrukce koupelny a zateplení rodinného domu jistě změní hodnotu nemovitosti
Drobné nákupy do vaší nemovitosti samozřejmě cenu nemovitosti nezvýší. Ovšem větší investice již ano. Ať už tedy jde o
rekonstrukci koupelny, bytového jádra, či kuchyně, je dobré navštívit svého finančního poradce nebo pojišťovnu a poradit se,
zda „stará“ pojistná částka skutečně odpovídá současnému stavu domácnosti. V minulosti se stávalo, že pojistné částky byly
často podhodnocené. Byly-li podhodnocené již v době vzniku, jak podhodnocené jsou asi dnes? Z logiky věci tedy plyne, jak
bychom měli být opatrní při kontrole stávajících smluv.
Podobným příkladem může být též nemovitost jako taková. Pokud tedy klient například rekonstruoval dům, opravoval
střechu, zateploval fasádu a přistavoval druhé patro, zákonitě se změnila i cena nemovitosti. Kromě aktualizace smluv se tak
doporučuje i řádná fotodokumentace.
Dřívější smlouvy nepočítaly s aktuálními problémy
Ruku v ruce s vnitřním vybavením domácnosti jde i okolí vašeho majetku. Na první pohled se může zdát, že tento stav
nehraje žádnou roli, ale nenechte se mýlit. Jestliže majitel rodinného domu před deseti lety, kdy svůj baráček postavil,
neočekával, že na samotě bude potřebovat dodatečné krytí pro případ krádeže, dnes, ve společnosti dalších desítek sousedů,
jistě přemýšlí trochu jinak.
Stejné je to i s klimatickými změnami, třeba s bleskovou povodní a zemětřesným rojem. Podobné, často dosti ničivé
živelné pohromy, jsou v naší republice celkem častým jevem. Před několika lety bychom si o tomto druhu pojistného krytí mohli
nechat zdát.
Nejenom, že nám aktualizace pojištění může zachránit majetek, ale díky výhodným aktuálním nabídkám mnohdy ušetříte i
nemalé finanční prostředky.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Další užitečné informace přináší web www.vladislavutikal.cz/
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Volby do zastupitelstev měst a obcí
v okrese Bruntál.
Jaký je výsledek snahy a úsilí členů ZO KSČM, městských výborů a pracovníků OV KSČM při
sestavování kandidátních listin?
Začátek práce s návrhy na kandidáty byl někdy na podzim roku 2013. Toto
se týkalo pouze minimálního počtu ZO KSČM, které mají alespoň „přímé“
spojení přes členy pléna s okresním výborem KSČM.
Přes počáteční potíže se sestavováním kandidátních listin /dále jen KL/ v
mnoha ZO, ale i v obcích, kde ZO nemáme, podařilo se a někde i v hodině
dvanácté, tedy na poslední chvíli, sestavit a k 5. srpnu 2014 zaregistrovat KL do
32 obcí.
Jen pro informaci: v roce 2010 bylo za KSČM podáno 36 KL a získali
jsme 69 mandátů a v roce 2006 42 KL se ziskem 69 mandátů.
Letos je s plným počtem požadovaných členů zastupitelstva 28 KL a 4
s neúplným počtem /Liptaň, Nové Heřminovy, Dětřichov, Svobodné Heřmanice/.
Kandidáti – členové KSČM jsou na 3 jiných KL v obcích našeho okresu a
to v Leskovci, Starých Heřmínovech a Václavově.
Z tohoto počtu 345 je 114 žen a 231 mužů s věkovým průměrem cca 52 let.
Z celkového počtu kandidátů je celkem 116 členů KSČM.
Je na ZO KSČM a kandidátech, ale samozřejmě i na pomoci nás všech zpracovat volební programy pro své
konkrétní obce, který se musí dostat mezi co nejvíce voličů.
Velmi doporučujeme i osobní kontaktní kampaň kandidátů, pozvat občany k volbám a hlavně
přesvědčit je, aby do volebních uren vhodili hlasovací lístky KSČM.
Jelikož do voleb je již jen cca. 7 týdnů od chvíle, kdy dostáváte do rukou toto vydání naší Štafety, nesmíme
nikdo zahálet a musíme se s vervou pustit do tohoto úkolu.
Již teď je zde ale další hlavní úkol, a to delegování členů a náhradníků okrskových volebních komisí.
Zde zdůrazňujeme, že na delegováni nemohou být kandidáti, které jste zaregistrovali jako kandidáty!!!
Na formulářích musí být uvedeno příjmení, jméno, datum narození a místo trvalého bydliště členů a
náhradníků. Nutné je uvést i kontaktní telefonní číslo, případně email.
Zmocněncem pro okrskové volební komise může být i ta samá osoba, která je zmocněncem na již
odevzdaných KL.
Navíc některé obecní úřady vyžadují i pověření předsedy OV KSČM, které je k dispozici.
Dle harmonogramu voleb je termín odevzdání delegování do 10. září 2014!!!
Výsledky naší společné práce a vynaloženého úsilí budeme moci zhodnotit až po volebním maratónu
v měsíci říjnu.
Domin, Srubjan
______________________________________________________________

Dejte hlas kandidátům KSČM
S LIDMI PRO LIDI
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Neexistuje žádné vítězství než takové, kdy nepřátelé i v duchu uznají, že jsou poraženi.
Claudius Claudianus
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Září 2014
05. září 2014

pátek

27. schůze VV ÚV KSČM – Praha

05. září 2014

pátek

jednání klubu Z MSK

11. září 2014

čtvrtek

zasedání Z MS K

15. září 2014

pondělí

22. září 2014

pondělí

zasedání MS KV KSČM – Ostrava

27. září 2014

sobota

12. zasedání ÚV KSČM – Praha

28. září 2014

neděle

Státní svátek – Den české státnosti

15,15

5. zasedání VV OV KSČM – budova OV

Říjen 2014
06. října 2014

pondělí

zasedání VV MS KV KSČM – Ostrava

10. a 11. října 2014

pátek a sobota

VOLBY do obecních zastupitelstev

13. října 2014
14. října 2014
15. října 2014
16. října 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

17. října 2014

pátek

15,15

6. zasedání OV KSČM – budova OV KSČM

17. října 2014

pátek

28. zasedání VV ÚV KSČM – Praha

27. října 2014

pondělí

zasedání VV MS KV KSČM – Ostrava

28. října 2014

úterý

Den vzniku samostatného československa /1918/

! Změny termínů po redakční uzávěrce vyhrazeny!   
☺
☺
Přijde chlap do masny a pozdraví „Čest práci!“
Je na řadě. „Co si přejete“, ptá se prodavač.
„Kilo bůčku.“ Prodavač mu jej podá a říká: „22,- korun.“
On objednává dále: „Dvě kila hovězího zadního.“
Prodavač: „48,- korun.“
V tom se velice vehementně ozve zákazník, co nakupoval předním:
„Pane vedoucí, co to má znamenat, já jsem platil za kilo bůčku 90,- korun a za 2 kila hovězího skoro
500,- korun.“
Na to mu prodavač odpoví: „Jó pane, starý pozdrav, starý ceny!“
☺ ☺
* * * Vydává OV KSČM v Bruntále - určeno členům KSČM a sympatizujícím spoluobčanům * * *
* Telefon: 734 430 209 nebo 554 717 565; 720 493 013 * * * E-mailová adresa – ov.bruntal@kscm.cz *
* * * Webové stránky : http://www.ovkscmbruntal.cz/ * * *
********************* N E P R O D E J N É *********************

