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Z obsahu tohoto čísla :
* Rok 2015 je rokem příprav na IX. Sjezd KSČM * Pozvánka na
XXIII. Reprezentační Ples KSČM v Branticích * Minimální mzda
* Nezapomeňte na letní čas *
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 email. adresy zprávu na náš email
ov.bruntal@kscm.cz „mám zájem o Štafetu“ a příští čísla již budete dostávat prostřednictvím Vaší emailové pošty *

Rok 2015 je rokem příprav
na konání IX. Sjezdu KSČM
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ano, je to tak – v květnu roku 2016 se bude konat již IX. Sjezd KSČM. Definitivní
termín schválí 28. března letošního roku 14. zasedání ÚV KSČM v Praze. No a
sjezdovému rokování předchází výroční kampaň v celé členské základně. To znamená, že
v měsíci září a říjnu 2015 budeme v celém okrese konat Výroční členské schůze. V měsíci
listopadu to pak budou dvě městské konference – Krnov a Bruntál a Okresní konference
proběhne s největší pravděpodobností 9. ledna 2016. Vše samozřejmě podléhá schválení
vyšších stranických orgánů, ale takto to chci navrhnout zasedání OV KSČM v pátek dne
20. 02. 2015 v Bruntále.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Je samozřejmostí, že Vás budeme včas
informovat o definitivních termínech a o schválené
POZ výroční kampaně. Ještě chci upozornit, že
počátkem roku 2016 proběhne rovněž Krajská
konference, která završí předsjezdovou práci na
nižších stranických orgánech.
Pevně věřím, že se k úkolům postavíme čelem a
celou vnitrostranickou kampaň zvládneme se ctí.
Úkolů do základních organizací bude opravdu dost.
Chci se zde ještě zmínit o tradičním setkání
s předsedou ÚV KSČM s. Vojtěchem Filipem
v Ostravě v pondělí 9. února. Článek najdete hned
pod mým úvodníkem a zde uvádím odkazy na videa z

pondělního setkání s předsedou ÚV KSČM
Vojtěchem Filipem v Ostravě:
https://www.youtube.com/watch?v=ejoUMERW92M
https://www.youtube.com/watch?v=2c_IH_TLvP4
https://www.youtube.com/watch?v=326j1TpUIxU
https://www.youtube.com/watch?v=AszRo64pdPw
https://www.youtube.com/watch?v=gWfdHBU-fb4
Všechna videa jsou pořízena díky Henryku
Małyszovi. Patří mu za ně velký dík a vám přeji
nerušené chvíle při sledování vystoupení.
Pavel Bačgoň
předseda OV KSČM
Bruntál

Filip v Moravskoslezském kraji
V Domě kultury města Ostravy proběhlo tradiční setkání občanů s místopředsedou Poslanecké sněmovny
PČR a předsedou ÚV KSČM Vojtěchem Filipem.
Tohoto setkání se zúčastnila i poslankyně Evropského parlamentu Kateřina Konečná, nechyběli ani
poslanci KSČM Milada Halíková a René Číp. S občany přišli diskutovat náměstci hejtmana za KSČM Svatomír
Recman a Ivan Strachoň.
Filip ve svém úvodním projevu zdůraznil významnou úlohu
KSČM v politickém spektru České republiky a poděkoval lidem za
důvěru, kterou této straně dávají, o čemž svědčí i poslední nárůst
preferencí. Řekl, že je to současně velký závazek pro všechny
členy KSČM a důvod k tomu, aby ještě zvýšili své pracovní úsilí a
snažili se lidem pomoci řešit problémy, se kterými se na ně
obracejí, a zasadili se o celkové zlepšení životní úrovně občanů v
České republice. Na toto již tradiční setkání přišlo asi 450 občanů.
V dopoledních hodinách navštívil Filip Moravskoslezský kraj
a setkal se s primátorem Karviné Tomášem Hanzlem (ČSSD) a
náměstky za KSČM Karlem Wiewiorkou a Miroslavem Hajdušíkem. Následně se setkal s primátorem Havířova
Danielem Pawlasem (KSČM). Při tomto setkání ho doprovázel první náměstek hejtmana Moravskoslezského
kraje Josef Babka a předseda KV KSČM Karel Kuboš. Posledním zastavením byl Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, kde jej přivítal hejtman Miroslav Novák (ČSSD).
Jednodenní návštěva Moravskoslezského kraje byla pro všechny zúčastněné velmi zajímavá a poskytla
nové náměty nejen na možnost spolupráce, ale především na cesty řešení problémů tohoto regionu.
Ivana KALOUSKOVÁ, tajemnice KV KSČM
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MěV KSČM Bruntál má webové stránky na adrese ( http://mev-bruntal.wz.cz/ ).
MS KR KSČM má webové stránky na adrese ( http:// mskraj.kscm.cz / ).
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Nahluchlá nálada
Začátek nového roku je časem k zamyšlení, jak daleko jsme pokročili od dob „blbé
nálady“. Zda se naše společnost na křižovatce vydala cestou laskavosti, či řevnivosti.
Jednoznačnou odpověď vám nikdo nedá - ta se skrývá ve svědomí každého jednotlivce.
Ale jako společnost se můžeme zamyslet, proč si mezi sebou nerozumíme a jak to můžeme
napravit.
Současnou dobu můžeme charakterizovat jako dobu, kdy každý mluví, ale nikdo
nenaslouchá. Snaha o dialog naráží na neproniknutelnou zeď přesvědčení o správnosti
jediného názoru. Toho svého. Někteří jedinci ani nedají názorovému oponentovi prostor
sdělit jeho myšlenky a hlasitým mručením ho přehlušují. Žijeme v době, kdy se z
názorového oponenta stává nepřítel. Nepřítel v naší společné zemi a mezi svými
spoluobčany. Tím nepřítelem je dnes Miloš, zítra to může být Karel, pozítří Tonda… Může
jím být každý z nás.
Poselstvím nejen pro rok 2015 by mělo být více laskavosti a méně řevnivosti. Každý člověk je jedinečná
bytost, která má právo nejen promluvit, ale být zároveň i vyslechnuta. To je dar lidství, který bourá
neproniknutelné zdi vězení hluchoty. My, lidé, máme v rukou moc učinit naši společnost rozkvetlou a
svobodnou, takovou, ve které je většinový názor korigován dialogem s názorem menšinovým. Vytvořit
přátelskou společnost, ve které žádný hlas nevyzní do ztracena. Nejde totiž jenom o Miloše, Karla nebo Tondu.
Jde o budoucnost každého z nás, a tu za nás nikdo nezařídí.
Fotis FOTOPULOS,
člen Zastupitelstva MS kraje

Celý život pátrám po pravdě
Celý dospělý život se snažím dopátrat pravdy. Takové, která by ten život předznamenávala, doprovázela a ukotvila.
A až teď, když mi táhne na 60, jsem se konečně dozvěděl, jak taková pravda vypadá. Můj nový Spasitel a Guru a
Prorok a Veliký Myslitel se jmenuje Bára Tachecí! Posuďte sami její úžasný intelektuální výrok, prezentovaný
v Parlamentních listech. Vybírám právě tu pasáž, hodnou Nobelovy ceny za mír, za literaturu, za ..., za ..., a ZA
BLBOST:
Sympatizanti prezidenta Miloše Zemana a zastánci politiky ruského prezidenta Vladimíra Putina kritizují
zejména Českou televizi, že straní v rusko-ukrajinském konfliktu Ukrajině a není objektivní. Souhlasíte s tím?
Média veřejné služby by podle mého názoru měla stranit pravdě. A pravda je taková, že EU, jíž jsme členem,
dospěla k závěru, že Rusko nepostupovalo na Krymu ani Ukrajině v souladu s mezinárodním právem. Jestli tento dojem
vytvářela Česká televize, vytvářela ho podle mého názoru správně. Vyváženost pro mne není: minutu má ten a minutu má
ten druhý a divák ať si udělá názor sám. Vyváženost si překládám jako systematickou cestu k pravdě a k ničemu jinému.
Ta cesta nepatří k nejpohodlnějším, připouštím.
Tak takováhle totalitní hovádka mě informují o PRAVDĚ!

Ladislav Sýkora

Hádanka
Citace: „Domnívám se, že během zásahu NATO v Kosovu existuje jeden činitel, o kterém nikdo nemůže
pochybovat: nálety, bomby, nejsou vyvolávány hmotným zájmem. Jejich povaha je výlučně humanitární. To, co
je zde ve hře, jsou principy, lidská práva, jimž je dána taková priorita, která překračuje i státní suverenitu. A to
poskytuje útoku na Jugoslávskou federaci legitimitu i bez mandátu OSN.“
Tímto výrokem získal mnohých nepřátel zejména u lidí, kteří odmítali akce NATO na území bývalé
Jugoslávie. Tzv. Humanitární bombardování byla akce amerického letectva od 24. března – 10. června 1999
během Kosovské války. Za tři měsíce náletů přišlo o život 3500 lidí, z toho 2500 civilistů. Srbové dokonce po
válce postavili památník 500 zabitým dětem, obětem tzv. humanitárního bombardování. Tyto zrůdnosti, vraždy
a genocidu podporoval, tudíž byl vrahem.
Otázka tedy zní – o kom se zde píše? /odpověď najdete v příštím čísle i s odkazem na stránky www/
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na polopravdách je nejnebezpečnější, že skoro vždy se věří té nesprávné polovině.
Hans Krailsheimer
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Prof. Oskar Krejčí: Putin chystá tažení
na Prahu
PZ_ Nemohu se zbavit dojmu, že největším problémem české politiky je agresivita Ruska. Alespoň podle
některých veřejnoprávních sdělovacích prostředků a některých politiků. Že naše politiky musejí až ve
Washingtonu kárat, za neprincipiální postoj k Moskvě. Jako autor knihy o geopolitice středoevropského
prostoru – vidíte hrozící nebezpečí z Ruska?
Víte, v politické kultuře každého národa je několik iluzí a komplexů. K těm našim, tedy českým a
slovenským, patří představa, že prostor, který obýváme, je mimořádně cenný, ne-li nejcennější v Evropě. Je to
ovšem velký – někdy směšný, jindy tragický – omyl. Náš prostor všechny důležité silokřivky míjejí. Zajímaví
jsme trochu po Němce, protože nejkratší cesta z Berlína do Vídně vede přes Prahu. A vše nasvědčuje tomu, že v
Kremlu sedí vládce, který toto chápe.
Je to smutné, ale kvůli nám nikdo kopí lámat nebude.
PZ: Proč tedy tolik povyku?
Je to vnitropolitický boj, který má stmelit co nejvíce lidí kolem pravdoláskových idejí, jejichž nositelé se
posouvají dále na pravici. Prohráli prezidentské volby, pravicové polistopadové politické strany jsou v krizi a
mezinárodní situace se komplikuje. Navíc emotivní protiruské vystupování v Česku je propagandisticky
využitelné i v zemích, kde se dělá skutečná politika.
PZ: V čem vidíte největší rizika tohoto přístupu?
V tom, co odráží. Tedy zamrzlou občanskou válku na Ukrajině a zkoušky na pražský Majdan. V tom
prvním případě uvedená občanská válka je do značné míry tzv. proxy war – válka mocností v zastoupení.
Mocnosti se dostaly do konfliktu, ale bojují cizíma rukama. Po studené válce se tak poprvé stalo v Sýrii, teď se
přidala válka na Ukrajině.
PZ: Pohled na tisíce lidí s červenými kartami pro prezidenta naznačuje, že také u nás by bylo možné rozehrát
drama typu kyjevského Majdanu.
Ani země Evropské unie nejsou proti barevným revolucím imunní. Zdá se ale, že více pozornosti přitahuje
Maďarsko. Budapešť je nakloněna jak výstavbě ruských jaderných elektráren, tak i, jak ukázala návštěva
maďarského ministra zahraničí v Moskvě tento týden, spolupráci na plynovodu Jižní potok. To je v očích
některých takzvaných demokratů zrada, která opravňuje jednání nerespektující výsledky voleb.
Ale máte pravdu: minulý týden jsme viděli přípravu na den, kdy by Vladimír Putin náhodou zavítal do
Prahy. Přidejte ještě zvláštní vlaky z Polska, autobusy z venkova… Česká televize opět ukázala, jak pečlivě je
třeba připravovat spontánní manifestace. Obrázek „organizátora“ protestů nás pak měl poučit, že nejen v
podnikání, ale i v politice je možné potkat bílé koně. Poučné bylo využití hudebních skupin, které přitáhnou i
jinak nepolitické mladé lidi. Zbytek pak již na místě obstarají procesy, které na konci 19. století tak moudře
popsal Gustave Le Bon v knize Psychologie davu.
PZ: V této souvislosti se často zdůrazňuje, že s Ruskem jinak než silou hovořit nelze. Vždyť ono nic jiného
než ukazování svalů v posledních týdnech nedělá. Bombardéry nad evropskými moři, testy raket,
shromažďování vojáků u hranic Ukrajiny…
Západ promeškal šanci k moderním vztahům s Ruskem. Je dobré vracet se k počátkům konfliktů. Časový
sled pomáhá ukázat, kde je hlavní viník zhoršení vztahů. Ať již jde o řadu let trvající expanzi NATO na východ
k ruským hranicím, bombardování Jugoslávie v rozporu s manifestovanými zájmy Ruska, vyzbrojování a
výcvik gruzínské armády před útokem na Jižní Osetii, svržení ukrajinského prezidenta… Propaganda vždy
začíná komentovat události kdesi od prostředka, od bodu, který se hodí – byť by byl jen reakcí na předcházející
čin. Chronologie je ale neúprosná a ukazuje, že negativní iniciativa byla téměř vždy na straně Západu. Západ
sice používal líbivá slova o lidských právech a hospodářském partnerství, ale hovořil především silou.
Silové akce a protiakce vystupňovaly vzájemnou nedůvěru do úrovně, kdy je obtížné vést i dialog. Je to
absurdní strategie, která obrací Rusko k Číně coby perspektivnějšímu partnerovi v 21. století.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Malou poznámku k ruským vojenským cvičením. Letos jich zatím proběhlo 12, z toho ve třech se jednalo
o desetitisíce vojáků, z toho ve dvou případech o 150 tisíc. To rozhodně není málo. Květnové námořní cvičení
prováděla ruská armáda spolu s čínskou. Pokud je mi známo, vámi zmiňovaná ruská vojenská letadla létala nad
mezinárodními, nikoliv evropskými – propagandisty naznačováno „unijními“ či „aliančními“ – vodami.
Znovu připomínám, že podíl NATO na světových vojenských výdajích činí 60 %, Ruska pouze 5 %. A to
ruské ozbrojené síly procházejí modernizací, přezbrojují.
Podle slov Vladimíra Putina z konce minulého měsíce je ve strategických silách podíl moderních zbraní
55%. U letectva je podíl moderních zbraní 35%, u námořnictva více než 50%, u pozemních sil moderní obrněná
technika a auta tvoří téměř 70% daného typu výzbroje. To znamená, že v konvenčních zbraních je na tom
Aliance stále lépe než Rusko. Skutečnou oporou Ruska tak zůstávají strategické síly. Přesněji řečeno raketová
vojska strategického určení plus vojska protivzdušné a kosmické obrany.
PZ: Sankce ze strany Západu ale modernizaci ruské armády výrazně komplikují. Například termín předání
první vrtulníkové výsadkové lodi třídy Mistral Rusku uplynul a Francie nic nepředala.
Sankce obecně komplikují situaci Ruska. Ovšem stejně tak i Západu. Minulý týden podepsaly Rusko a
Čína dohodu o spolupráci při modernizaci letišť. Civilních i vojenských. Západní technologie a technika
začínají být nahraditelné.
Smlouva na dodávku lodí Mistral je na částku 1,13 miliard Euro. Kdo ony lodě od Francie koupí, když je
nedodá Rusku? Nemluvě o tom, že podle dostupných údajů smlouvou předpokládaná pokuta za nedodání je 1,2
miliardy Euro. Skutečně inteligentní forma sankcí ze strany Paříže!
PZ: Přece ale nemůžete dodávat zbraně svému protivníkovi!
Západ si protivníky vyrábí sám. Dvě výsadkové lodě ho nikterak nemohou ohrozit. Zkažený obchod se
zmíněnými loděmi v současné chvíli ale symbolizuje Pyrrhovo vítězství, které je spojeno se západními úspěchy
na Ukrajině. Tajenka je totiž skrytá v ekonomice, ne ve zbraňových systémech.
Současnou situaci charakterizují tři čísla: 10, 50 a 19. Podle aktuálních propočtů se letos hrubý domácí
produkt Ukrajiny ve srovnání s loňským rokem propadne o 10%. Ukrajinská hřivna ztratí letos polovinu své
hodnoty. A podle Mezinárodního měnového fondu bude Ukrajina příští rok potřebovat 19 miliard dolarů
pomoci ze zahraničí. Což jsou peníze, které nikdo nemá. Zvláště když je tu téměř nulová naděje, pokud jde o
vrácení půjček. I proto německý ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier ztrácí protiruské nadšení patrné na
něm v prvních týdnech ukrajinské krize. Zdá se, že se někteří lidé na Západě začínají na Moskvu zlobit
především proto, že se nechce podílet na financování eskapád současné kyjevské vlády.
PZ: Takže jaké je podle vás skutečné ruské stanovisko k situaci na Ukrajině? Hrozí vpád ruské armády?
Rusko objektivně potřebuje stabilní Ukrajinu. Stabilní ale Ukrajina nemůže být, když se Kyjev nedohodne
s jihovýchodními Ukrajinci. Dokud budou hrozit etnické čistky či nucené poukrajinšťování etnických Rusů,
konflikt se zastavit nedá. Klid vyžaduje samosprávu jihovýchodu. Třeba formou federalizace celé Ukrajiny. A
nalezení konsenzu mezi Ukrajinci, pokud jde o zahraniční politiku. Tedy žádný vstup Ukrajiny do NATO. Což
ovšem bylo jasné už před svržením prezidenta Viktora Janukovyče.
Problém je, že pro některé nacionalisty v Kyjevě je cestou z ekonomické krize vyostření konfliktu. Válku s
Ruskem vidí jako způsob, jak donutit Západ k solidárnímu chování. Někteří západní politici, a to i čeští, dávají
najevo ochotu podporovat vše protiruské a krvavý konflikt s Moskvou by se mohl jevit jako cesta k oněm
potřebným 19 miliardám.
PZ: To je ale cesta k velkému válečnému konfliktu. Těžko si představit, že Česko zůstane neutrální.
Česko není neutrální, je ale zmatené. Vysílá do zahraničí tolik rozporuplných signálů, že se stává
nečitelným. Na Slovensku se vypráví vtip, že sotva Češi trefili německého prezidenta vajíčkem do hlavy, hned
pozvali Putina, aby je ochránil…
PZ: To je sice úsměvné, ale situace rozhodně veselá není. Umírají lidé.
To máte pravdu. Tragické na tom je, že vše bylo tak snadno předvídatelné. Že se – a to je děsivé – v praxi
téměř vždy naplňují nejhorší scénáře možného vývoje, byť by se na první pohled zdály málo pravděpodobné.
(převzato z prvnizpravy.cz, Jiří Kouda)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Význam zrušení South Stream
Reakce na zrušení projektu South Stream byla zajímavá a je třeba ji vysvětlit velmi pečlivě.
Abychom pochopili, co se stalo, je nejdříve nutné se vrátit ke způsobu, jakým se vyvíjely rusko-evropské vztahy v 90. letech.
Krátce, v tomto období se předpokládalo, že Rusko se stane velkým dodavatelem energií a surovin do Evropy. Bylo to období, kdy
Evropa vedla „hon za plynem“, neboť se Evropané těšili na neomezené a nekonečné ruské dodávky. Byl to nárůst role ruského plynu v
evropském energetickém koktejlu, co umožnilo Evropě utlumit svůj uhelný průmysl a srazit své uhlíkové emise a strkat a poučovat
všechny ostatní, aby učinili totéž.
Nicméně Evropané nepředjímali, že Rusko je bude energiemi jen zásobovat. Spíše vždy předpokládali, že tyto energie budou pro
ně v Rusku těžit západní energetické společnosti. To je nakonec mustr aplikovaný ve většině rozvojového světa. EU to nazývá „energetická bezpečnost“ – což je eufemismus pro dobývání energetických zdrojů v jiných zemích, vlastními společnostmi pod vlastní kontrolou.
Nikdy k tomu však nedošlo. Ačkoliv ruský ropný průmysl byl zprivatizován, zůstal z velké části v ruských rukách. Poté, co se k moci v r.
2000 dostal Putin, byl trend privatizování ropného průmyslu zvrácen. Jedním z hlavních důvodů vzteku Západu kvůli zatčení Chodorkovského a uzavření Jukosu a převodu jeho aktiv na státní ropnou společnost Rosněft bylo právě to, že to zvrátilo tento trend privatizace v
ropném průmyslu.
V plynařském průmyslu proces privatizace nikdy prakticky nezačal. Vývoz plynu byl nadále kontrolován Gazpromem, který si udržoval svoji pozici státního monopolu na vývoz plynu. Od okamžiku, kdy se k moci dostal Putin, byla pozice Gazpromu coby státního ruského monopolu plně zajištěna.
Velkou část vzteku Západu na Putina lze vysvětlit zlostí Evropy a Západu kvůli jeho odmítnutí a odmítnutí ruské vlády rozbít ruské
energetické monopoly a „otevřít“ (jak se tomu eufemisticky říká) ruský energetický průmysl ve prospěch západních společností. Mnohá
obvinění z korupce, která jsou běžně vznášena vůči Putinovi osobně, mají vybudit dojem, že je proti „otevření“ ruského energetického
průmyslu a rozbití a privatizaci Gazpromu a Rosněftu proto, že v nich má osobní podíl (v případě Gazpromu že je ve skutečnosti vlastníkem). Když člověk konkrétní obvinění z korupce vznesená proti Putinovi prozkoumá podrobně (jak jsem učinil já), stává se to rychle
zjevným.
Agenda Západu donutit Rusko zprivatizovat a rozbít své energetické monopoly nikdy neskončila. To je důvod, proč Gazprom, navzdory svým klíčovým a spolehlivým službám, které poskytuje svým evropským zákazníkům, je předmětem tak velké kritiky. Když si Evropané stěžují na energetickou závislost Evropy na Rusku, vyjadřují svoji nelibost nad tím, že musí nakupovat od jediné ruské státní
společnosti (Gazprom), místo od svých vlastních společností působících v Rusku.
Tato nelibost existuje zároveň s přesvědčením, v Evropě velmi zakořeněným, že Rusko je nějak závislé na Evropě coby zákazníkovi pro svůj plyn a coby dodavateli finančních zdrojů a technologií.
Tato kombinace nelibosti a nadměrné sebedůvěry je to, co stojí za opakovanými evropskými pokusy uzákonit v Evropě energetické záležitosti tak, aby to donutilo Rusko „otevřít“ svůj energetický průmysl.
Prvním pokusem byla tak zvaná Energetická charta, kterou Rusko podepsalo, ale nakonec odmítlo ratifikovat. Posledním pokusem
EU je tak zvaný Třetí energetický balíček. Ten je předkládán jako prokonkurenční a protimonopolní zákon EU. Ve skutečnosti, jak všichni vědí, je cílený na Gazprom, který je monopolem, ačkoliv evidentně ne evropským.
To je pozadí konfliktu kvůli South Stream. Úřady EU trvaly na tom, že South Stream se musí podvolit Třetímu energetickému balíčku, dokonce i přesto, že Třetí energetický balíček vznikl až po uzavření rámcových dohod o South Stream.
Podvolení se Třetímu energetickému balíčku by znamenalo, že ačkoliv by Gazprom dodával plyn, nemohl by vlastnit nebo kontrolovat
plynovody, kterými plyn dodává.
Pokud by s tím Gazprom souhlasil, uznal by pravomoc EU nad svými operacemi. V tomto případě by bezpochyby čelil řadě dalších
požadavků na další změny ve svých provozních metodách. Nakonec by to vedlo k požadavku na změnu struktury energetického průmyslu v samotném Rusku.
To, co se právě stalo, není nic jiného, než že Rusové řekli ne. Místo aby pokračovali v projektu za podvolení se evropským požadavkům, což Evropané očekávali, Rusové, k údivu všech, místo toho celý projekt zrušili. Toto rozhodnutí bylo zcela neočekávané. Ve
chvíli, kdy toto píšu, je éter plný vzteklých stížností z jihovýchodní Evropy, že se s nimi nikdo neporadil, nebo že nebyli o tomto rozhodnutí informováni předem. Několik politiků na jihovýchodě Evropy (obzvláště v Bulharsku) se zoufale drží ideje, že ruské oznámení je bluf
(není) a že projekt lze stále ještě zachránit. Protože Evropané tíhnou k víře, že Rusové k nim coby zákazníkům nemají alternativu, nebyli
schopni toto rozhodnutí předjímat a nyní ho nemohou vysvětlit.
Zde je důležité vysvětlit, proč je South Stream pro země jihovýchodní Evropy a evropskou ekonomiku jako celek důležitý.
Ekonomiky celého jihovýchodu Evropy jsou ve špatném stavu. Pro tyto země byl South Stream životně důležitou investicí a infrastrukturním projektem, zajišťujícím jejich energetickou budoucnost. Navíc tranzitní poplatky, které sliboval, by byly velkým zdrojem cizí měny.
Pro EU je klíčovým to, že závisí na ruském plynu. O hledání alternativních dodávek se toho v Evropě hodně namluvilo. Pokrok v
tomto směru byl, řečeno decentně, malý. Zkrátka a dobře alternativní dodávky, které by množstevně mohly nahradit plyn, který Evropa
dostává z Ruska, neexistují.
Vedly se jisté odvážné řeči o dodávkách amerického zkapalněného zemního plynu, který by nahradil plyn dodávaný plynovody z
Ruska. Nejen, že je takový americký plyn ze své podstaty dražší, než ruský plyn z plynovodů, čímž by to mělo silný dopad na evropské
spotřebitele a poškodilo by to evropskou konkurenceschopnost. Ale je nepravděpodobné, že bude k dispozici cokoliv v potřebném
množství. Mimo tlumící efekt současného propadu ceny ropy na americký břidlicový průmysl, budou, na základě historických údajů, USA
coby nenasytný spotřebitel energií spotřebovávat většinu, či veškerou energii z břidlic, kterou produkují. Je nepravděpodobné, že budou
schopny toho do Evropy mnoho vyvézt. Potřebná zařízení stejně neexistují a jistou dobu existovat nebudou, pokud vůbec kdy.
Další možné zdroje plynu jsou problematické, při nejmenším. Produkce plynu v Severním moři padá. Dovozy plynu ze severní Afriky a
Perského zálivu nebudou pravděpodobně dostupné, a rozhodně ne v potřebném množství. Plyn z Íránu není dostupný z politických důvodů. Zatímco toto by se mohlo případně změnit, je otázkou, kdy se Íránci (stejně jako Rusové) rozhodnou přesměrovat své energetické
toky na východ, do Indie a Číny, místo do Evropy. Ze zjevných geografických důvodů je Rusko logickým a nejlevnějším zdrojem plynu
pro Evropu. Všechny alternativy znamenají ekonomické a politické náklady, které je činí neatraktivními.
Problémy EU s nacházením alternativních zdrojů plynu byly drsně odhaleny debaklem tak zvaného dalšího projektu plynovodu
Nabucco, který měl přivést do Evropy plyn z Kavkazu a střední Asie. Ačkoliv se o tom mluvilo roky, nakonec se ani nerozjel, protože nikdy nedával ekonomický smysl. Mezitím, zatímco Evropa mluví o diverzifikaci svých dodávek, je to Rusko, kdo ve skutečnosti uzavírá
smlouvy. Rusko uzavřelo klíčovou smlouvu s Íránem, v rámci které půjde íránská ropa výměnou za ruské průmyslové zboží. Rusko se
také dohodlo na velkých investicích do íránského jaderného průmyslu. Pokud a kdy budou evropské sankce vůči Íránu zrušeny, není
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známo, ale pokud, tak Rusové tam už budou. Rusko právě uzavřelo obrovskou smlouvu na dodávky plynu Turecku (více o tom níže).
Tyto dohody zastiňují dvě obří dohody, které Rusko uzavřelo letos na dodávky plynu Číně.
Ruské energetické zdroje jsou obrovské, ale nejsou nekonečné. Druhá smlouva uzavřená s Čínou a smlouva právě uzavřená s Tureckem přesměrovávají do těchto dvou zemí plyn, který byl předtím vyčleněn pro Evropu. Objem plynu ve smlouvě s Tureckem téměř přesně odpovídá objemu plynu, který byl předtím zamýšlen pro South Stream. Kontrakt s Tureckem nahrazuje South Stream.
Tyto smlouvu ukazují, že Rusko učinilo letos strategické rozhodnutí přesměrovat své energetické toky mimo Evropu. Ačkoliv bude nějakou dobu trvat, než se plný efekt projeví, důsledky jsou pro Evropu pochmurné. Evropu čeká závažný nedostatek energie, který bude
schopna kompenzovat jen tehdy, když nakoupí energie za vyšší ceny.
Tyto ruské dohody s Čínou a Tureckem byly kritizovány, či dokonce zesměšňovány kvůli tomu, že pro Rusko znamenají nižší cenu
za plyn, než kterou platí Evropa. Skutečný rozdíl v ceně není tak velký, jak někteří tvrdí. Takováto kritika stejně přehlíží fakt, že cena je
jen jednou částí obchodních vztahů.
Přesměrováním plynu do Číny Rusko upevňuje ekonomické vazby se zemí, kterou nyní považuje za svého klíčového strategického partnera a která má (či brzy mít bude) největší a nejrychleji rostoucí ekonomiku na světě. Přesměrováním plynu do Turecka Rusko
konsoliduje své vzkvétající vztahy s Tureckem, jehož je nyní největším obchodním partnerem.
Turecko je klíčovým potenciálním spojencem Ruska, kdy konsoliduje pozici Ruska na Kavkaze a v Černém moři. Je to také země s 76
miliony obyvatel a rychle rostoucí ekonomikou o velikosti 1,5 bilionu dolarů, která se za posledních dvacet let neustále EU a Západu odcizovala a vzdalovala.
Přesměrováním plynu pryč z Evropy po sobě Rusko oproti tomu zanechává trh pro svůj plyn, který je ekonomicky stagnující a který
(jak letošní události ukázaly) je nenapravitelně nepřátelský. Nikdo by neměl být překvapen, že Rusko ze zřeklo vztahů, ve kterých dostává od svého bývalého partnera nekonečný proud hrozeb a nadávek, doplňovaných o moralizující ponaučování, politické vměšování, a
nyní sankce. Žádné vztahy, obchodní či jiné, takto fungovat nemohou a vztahy mezi Ruskem a Evropou nejsou výjimkou.
Neřekl jsem nic o Ukrajině, protože můj názor má na tuto záležitost jen malý vliv.
South Stream byl poprvé zplozen kvůli neustálému zneužívání své pozice tranzitního státu Ukrajinou – což bude pravděpodobně
pokračovat. Je důležité říct, že tento fakt byl uznán v Evropě, stejně jako v Rusku. A proto, že Ukrajina setrvale zneužívá své pozice
tranzitního státu, měl projekt South Stream chabou formální podporu EU. V podstatě EU potřebuje obejít Ukrajinu, aby si zajistila své
energetické dodávky stejně tak, jako Rusko chtělo trasu kolem Ukrajiny, aby se ji vyhnulo.
Přátelé Ukrajiny ve Washingtonu a Bruseli z toho nikdy neměli radost a neustále lobbovali proti South Stream.
Vtip je v tom, že to bylo Rusko, kdo u South Stream vypálil rybník, když mělo možnost v něm pokračovat po přijetí podmínek Evropanů.
Jinými slovy, Rusové považují problémy představované Ukrajinou coby tranzitní zemí za menší zlo, než podmínky, které EU přifařila k
South Stream.
Výstavba South Stream by trvala roky a jeho zrušení nemá proto na současnou krizi na Ukrajině žádný vliv. Rusové se rozhodli, že
si mohou dovolit ho rušit proto, že se rozhodli, že budoucnost Ruska je v prodeji jeho energií Číně a Turecku a dalším státům v Asii (další plynové dohody jsou na spadnutí s Koreou a Japonskem, a možná i s Pákistánem a Indií), místo Evropě. Vzhledem k tomu, že tomu
tak je, ztratil South Stream pro Rusko půvab. To je důvod, proč místo aby přijali evropské podmínky, tak Rusové svým typicky přímým
způsobem projekt zarazili.
Tím vzali Rusové Evropany za slovo. Nejen, že Rusko není závislé na Evropě coby svém energetickém zákazníkovi, ale je to Evropa, která si znepřátelila, pravděpodobně nenapravitelně, svého klíčového ekonomického partnera a dodavatele energií.
Než to uzavřu, chtěl bych nicméně nejdříve říct něco o těch, kteří na tuto záležitost doplatili nejvíc. A to zkorumpovaní a nekompetentní
političtí trpajzlíci, kteří předstírají, že jsou vládou Bulharska. Pokud by tito lidé měli aspoň špetku důstojnosti a sebeúcty, řekli by Evropské komisi, když jim předložila Třetí energetický balíček, aby s tím táhla. Pokud by Bulharsko dalo najevo svůj záměr protlačit projekt
South Stream, není pochyb, že by byl vybudován. Samozřejmě, že by v EU byly obrovské hádky, že Bulharsko otevřeně odvrhlo Třetí
energetický balíček, ale Bulharsko by jednalo ve svém národním zájmu a nemělo by v EU nedostatek přátel. Nakonec by to probojovalo.
Místo toho, pod tlakem individuí, jako senátor John McCain, se bulharské vedení zachovalo jako provinční politici, kterými jsou, a
pokoušelo se běžet zároveň se zajícem EU a ruskými honicími psy. Výsledkem této imbecilní politiky je uražení Ruska, historického spojence Bulharska, zatímco to vedlo k zajištění toho, že ruský plyn, který mohl proudit do Bulharska a zemi přeměnit, bude místo toho
proudit do Turecka, historickému nepříteli Bulharska. Bulhaři nejsou jedinými, kdo jednal tímto zbabělým způsobem. Všechny země EU,
dokonce i ty s historickými vazbami na Rusko, podpořily různé sankční balíčky EU vůči Rusku, navzdory pochybám, které vyjádřily
ohledně této politiky. Vloni Řecko, další země se silnými vazbami na Rusko, zrušilo dohodu o prodeji své plynárenské společnosti Gazpromu, protože EU ji neschvalovala, ačkoliv to byl Gazprom, kdo nabídl nejlepší cenu.
To ukazuje na širší poučení. Kdykoliv Rusové jednají způsobem, jako právě teď, Evropané reagují zmatením a vztekem, kterého je
všude vůkol nyní spousta. Politici EU, kteří činí rozhodnutí vyvolávající tyto ruské kroky, chovají, zdá se, víru, že zatímco je pro EU dobré sankcionovat Rusko dle libosti, Rusko nikdy neučiní totéž vůči EU. Když to Rusko učiní, nastane úžas, vždy doprovázený záplavou
prolhaných komentářů o tom, jak se Rusko chová „agresivně“, nebo „v rozporu se svými zájmy“, či že „utrpělo porážku“. Nic z toho není
pravda, jak zuřivost a vzájemné obviňování se lomozící nyní v kuloárech EU (o čemž jsem dobře informován) dokládá.
V červenci se EU snažila ochromit ropný průmysl Ruska tím, že uvalila sankce na vývoz vrtných technologií do Ruska. Tento pokus zcela jistě selže, neboť Rusko a země, se kterými obchoduje (včetně Číny a Jižní Koreje) jsou zcela jistě schopné vyrábět tyto technologie
sami.
Naopak, prostřednictvím dohod, které letos uzavřelo s Čínou, Tureckem a Íránem, to bylo Rusko, kdo uštědřil zničující ránu energetické budoucnosti EU. Za pár let začnou Evropané zjišťovat, že moralizování a zastrašování má svoji cenu. Bez ohledu na to, tím, že
zrušilo South Stream, uvalilo Rusko na Evropu ty nejúčinnější sankce, které jsme letos viděli…
The Importance Of The Cancellation Of South Stream vyšel 3. prosince 2014 na vineyardsaker.blogspot.co.uk
Poznámka editora
Alexander Mercouris, publikováno na „Zvědavec“.
Rád bych jen doplnil, že stejná metoda drancování zdrojů nadnárodními koncerny, o jakou se pokoušeli v Rusku, byla použitá velmi úspěšně v Kanadě. Kanada má dostatek vlastní ropy (většinou ve formě břidlicových písků). De facto má přebytek, pro vlastní potřebu by jí stačilo 50 % vytěžené ropy, druhou polovinu by mohla vyvážet a prodávat. A skutečnost? Kanadskou ropu těží americké koncerny, surovou ji dopravují do USA, kde ji rafinují a prodávají ji pak Kanadě zpátky za světové ceny. I například známá firma Petro Canada je ve skutečnosti vlastněna Američany, ačkoliv název zní pro kanaďany patrioticky. Americké koncerny platí kanadské vládě licenční poplatky a to je asi tak všechno. Kanada je tak zřejmě jednou z mála energeticky soběstačných zemí (Venezuela, Kuvajt, Saúdská Arábie apod.), kde její občané platí za vlastní naftu světové ceny. Proto je Kanada pevným článkem G7 a všech pro-západních
struktur a žádný majdan tam nikdy nehrozí.
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Můžeme být vůbec ještě stranou komunistickou?
Milan Havlíček – vystoupení na XXXVI. pražské teoreticko-politické konferenci (listopad 2014)
Včera jsme spolu s přáteli vzpomenuli největší historickou událost v dějinách nejen komunistického a dělnického hnutí, ale lidstva
vůbec. Nuzný a nevzdělaný ruský lid pod vedením Lenina a organizované strany bolševiků, poprvé v historii třídních bojů ukázal, že to
jde! Od té doby to byl právě ruský a následně sovětský lid, který byl zárukou míru! I to, že tady dnes můžeme sedět a diskutovat, je
jeho zásluhou. Přinesl největší oběti pro lidstvo. A my dnes, kdy se znovu válčí na mnoha místech světa a dokonce i v Evropě a je
velké nebezpečí přerůstání konfliktů místních v konflikt světový, nemáme právo být ani na chvíli v klidu a hrát si na umírněnou opozici.
To nikdy skutečným komunistům nebylo vlastní. A chtěl bych úvodem slíbit a doufám za nás všechny dnes zúčastněné, že nikdo
nebude zapomenut a nic nebude zapomenuto!
Své vystoupení jsem pracovně nazval „Můžeme být vůbec ještě stranou komunistickou? Nebo zanikneme jen díky
nekomunistickému programu, vlastní pasivitě a neschopnosti?!“
Z mé strany to budou spíš poznámky a útržky než hlubokomyslná teoretická studie.
Nejprve pár tezí:
- Komunistické hnutí u nás se nachází již delší dobu v krizi.
- Svou činností (spíše nečinností) lidi nepřitahujeme, spíše odpuzujeme.
- O plošné akčnosti, o které by musely informovat všechny sdělovací prostředky, se nedá hovořit vůbec.
- V činnosti orgánů se mimo velkých voleb projevuje zápecnictví.
- Chybí systematická ideologická práce. Vyjma Dialogu nemáme tiskový orgán strany. Funkcionáři se nevzdělávají.
- Organizátorská práce strany je nepromyšlená. Organizační struktura neplní svou funkci. Nejsou plněny Stanovy KSČM.
- Rozpor mezi vedením a členskou základnou je v názoru na charakter strany.
- Leninské principy stranické práce a výstavby strany se nenosí. Kritika a sebekritika nefungují.
- Propojení některých funkcionářů na funkce a s nimi spojené požitky připomíná berlínskou zeď. Sama se nezbořila. (Stála, dokud
ji nerozkopali.)
Tyto neuměle seskládané teze zahrnují celý současný problém komunistického hnutí u nás a já bych teď mohl odejít. Ale takovou
radost vám neudělám.
Dovolte mi tedy pár slov úvodem.
Nejprve jednu optimistickou zprávu, možná ode mě dnes poslední. Ideály komunistického hnutí a jeho objektivní zákony a
zákonitosti tady budou a budou působit, i když my, jako KSČM tady nebudeme. O malosti a nepokrokovosti marxismu-leninismu
mohou dnes mluvit jen nevzdělanci, ignoranti a političtí dobrodruzi.
Jaká je skutečnost.
V současnosti se blížíme k vrcholu delší dobu trvající vnitrostranické krize. Několikery poslední volby se nám jaksi nepovedly,
výsledky Futury a paní Mrencové národ nepřesvědčily, šancí jako byly církevní restituce, zdravotnictví, exekuce, zákon o referendu,
dodržování základních lidských práv u nás (ne v Číně, ale u nás) jsme nevyužili, nebo nechali jiným.
Nechci se nikoho z přítomných dotknout, ale jako by se nás netýkal ani ten nárůst neofašismu a blížící se nebezpečí války. Staré
lidové přísloví říkalo, že když je hodně hub, bude válka. A mně letos rostli kozáci i na zahradě.
Přes zanedbané právní vzdělání většiny národa máme z amerických detektivních seriálů perfektně nacvičenou činnost
nazývanou - alibi. Kdo chce, udělá, kdo nechce - zdůvodní.
A tak například nemůžeme moc vystrkovat růžky, aby nás nezakázali., nemůžeme kandidovat v obecních volbách, protože jsme
staří, nemůžeme se vzdělávat, protože staří to nepotřebují a mladí to „nechcou“, atd., atp.
Již delší dobu řada členů KSČM kritizuje nekomunističnost komunistické strany. Je to, jako byste přišli do „bordelu“ a stály tam
pingpongové stoly nebo parkové sochy ze zámku Hluboká. I v našem případě jsou očekávání veřejnosti trošku jiná.
Pokud se ústřední výbor nebo sjezd domnívají, že je ve straně všechno v pořádku, protože jsme béčko sociální demokracie nebo
tzv. liberálně demokratická strana, protože to podle naší činnosti a výsledků práce tak skutečně vypadá, tak ať to řeknou na rovinu. Ale
pokud si nedáme stranu do pořádku, tak nejsme komunisté.
Již řadu let děláme v základních oblastech stranické práce všechno pro to, abychom vymřeli jak po meči, tak po přeslici. Velice
obtížně nacházíme prvky koncepčnosti v práci nejvyšších volených orgánů, a tím následně i v samotné práci našich základních
organizací. Nejsou tam.
Nám se poměrně ve velice krátké době po převratu před pětadvaceti lety podařil naplnit sen všech alchymistů císaře Rudolfa.
Stali jsme se neviditelnými. Zajímavé. Nejpočetnější organizovaná politická strana. Milion potenciálních voličů a nás není vidět. To celé
hnutí ANO, mající tolik členů, co je komunistů v okrese Kladno, je ve výsledcích vidět všude.
I při nedávných komunálních volbách nás zastavovali spoluobčané a konstatovali, že když jsme nepostavili kandidátky, tak
neměli koho volit.
Vytvořili jsme si kolem sebe tu menší, tu větší ghetta, jimiž se izolujeme od občanské veřejnosti. Možná, že to vyhovuje klidnému
životu jednotlivců, ale komunistické straně to určitě neprospívá. Jedním ze základních atributů současné práce komunistické strany
navenek je strach. Nechceme nikoho provokovat, nikam se necpeme, na otázky moderátorů odpovídáme poslušně, jak oni chtějí.
Neumíme se ani bránit, ani přejít do protiútoku.
Ozývají se také hlasy shůry nebo spíš od některých členů výkonného výboru či poslaneckého klubu: V preferencích jsme stále
kolem třetího místa, tak na co si stěžujete? Proč pořád kritizujete?
Kdysi jsem připomněl Murphyho zákony, že čím méně máme členů, tak nás volí více lidí. A až jednou nebudeme mít žádného
člena, tak vyhrajeme volby.
Víte, konzervativní solidarita dříve narozených i prozření mnohých dalších, co nám dnes dávají hlasy, je výborná. Ale nezachrání
to existenci strany, která jediná má vědecký základ toho jak budovat společnost demokratickou, spravedlivou, kde si jedni
nepřivlastňují výsledky práce druhých. Nejde o to nepracovat, ale o to, aby ti, co vytvářejí ze společensky potřebné práce nadhodnotu,
také rozhodovali o jejím přerozdělování právě ve prospěch celé společnosti, nebo alespoň ve prospěch její demokratické většiny.
Pokud tedy nechceme zmizet jako jedinečný politický subjekt a je jedno, jakými přívlastky nás kdo častuje, tak musíme nemalou
pozornost věnovat straně samotné. Musíme umět obhájit nejen svou současnost, ale také svou minulost. Obhajovat se ve sdělovacích
prostředcích tvrzením, že nemáme s tou předcházející předpřevratovou stranou nic společného, je to nejhorší, co můžeme dělat.
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My bychom měli být naopak hrdi na to, co generace komunistů ve dvacátém století u nás dokázaly. Komunisté dokázali ve velice
skromných a nám dnes nepředstavitelných podmínkách permanentních perzekucí pracovat mezi lidmi, vysvětlovat, agitovat,
objasňovat, organizovat a vést v rozhodujících chvílích v boji jak proti prvorepublikovému kapitalismu u nás, tak i proti rostoucímu
fašismu v Evropě.
Byl to Bohumír Šmeral, který představil na ustavujícím sjezdu komunistické strany nový program. Ne sociálně demokratický, ale
komunistický. Byli to právě „karlínští kluci“ v čele s Klementem Gottwaldem, kteří navrátili komunistickému hnutí u nás komunistický
charakter jejího zrodu. Tady hledejme zdroj poučení pro řešení současné naší krize.
Byl to Julius Fučík, novinář, politik, který velice dobře viděl, za jak těžkých sociálních, ekonomických i politických podmínek se v
Sovětském Rusku buduje nový společenský řád a přesto věřil, že to bude řád spravedlivější než všechny ty kapitalistické dohromady.
Byl to například Jan Šverma, jehož 70. výročí úmrtí ve Slovenském národním povstání si v pondělí na mnoha místech
připomeneme, a další komunisté, co šli do boje s fašismem.
Jedno měli naši prvorepublikoví, váleční a pováleční revolucionáři společné. Byl to nesmiřitelný boj s imperiálním kapitalismem a
jeho představiteli. Byli cele oddáni věci komunismu a osvobození vykořisťovaných a utiskovaných mas. A to naši dědové a otcové
dokázali. Tomuto boji podřídili svůj život. Práci pro komunistickou stranu dali na prvé místo a obětovali ji vše, mnozí i své životy.
Myslím si, že skuteční komunisté se nezříkají toho, co jejich předkové dobrého pro svou zemi i svět udělali. Zároveň, ale kriticky
hodnotíme vlastní neúmyslné chyby a nedostatky vzniklé z neznalosti či neprobádanosti budování lidově demokratické cesty a
distancujeme se od úmyslných trestných činů jednotlivců. Ty však nemohou zastřít jednoznačnou pokrokovost našeho hnutí.
A to právě musíme být schopni obhájit. V sobě, mezi lidmi, v parlamentu, u soudu, a to i třeba mezinárodního.
Jedna z mnoha (a to zdůrazňuji) podmínek získání autority komunistické strany ve společnosti zpět je jasně, z konkrétně
historického pohledu a především s jasným třídním přístupem, analyzovaná historie strany a naší společnosti, ve dvacátém století.
Je to úkol, který prostí členové strany požadují již od převratu a kladenského sjezdu. Ale přes drobné, opakované pokusy našich
sociálně demokratických funkcionářů se to nikdy nezdařilo. Přitom je to úkol zásadní. Strana na něj má. Máme po celé zemi ještě
historiky, kteří by se na podobném vědeckém zadání mohli podílet (i když u nich hrozí nebezpečí z prodlení), ale máme i mladé,
schopné se s takovým úkolem vypořádat.
Jak je dnes vysvětlována a představována novodobá historie, vidíme každý den v televizi. Za všechno špatné v historii minulého
století mohou bolševici a luza. Všechno dobré zachránili flanďáci, skromní a lidumilní kapitalisté typu Bati a pokrokoví s lidem cítící
pohrobci šlechty.
Vím, že dát do pořádku vlastní historii je běh na dlouhou trať. Ale nebude nikdy možný, když nebudeme mít jako komunistická
strana ucelený a funkcionářským aktivem přijatý za svůj systém ideologické práce.
Minulý týden mě na jedné schůzi slovně napadl dlouholetý vysokoškolsky vzdělaný, armádními funkcemi prošlý, dnes okresní
funkcionář. Cituji: „...ty furt s tím stranickým vzděláváním. Copak můžeme v základních organizacích chtít po těch stařenkách, aby se
ještě vzdělávaly?“
Vidíte, a to je jedno ze základních nepochopení našich funkcionářů. Ta osmdesátiletá soudružka, již, pokud sama nemá zájem,
nepotřebuje studovat klasiky ani nějaké moderní socialisty. Ona je natolik uvědomělá, že pro komunistické hnutí zůstává ve straně,
platí, pokud má z čeho stranické příspěvky a občas pokud se schůzuje, jde na schůzi. Mnozí naši nejstarší členové komunistické
strany jsou přirozenými autoritami ve svých rodinách. A i když jsou někdy potomci pitomci, dávají nezřídka svůj hlas ideálům svých
rodičů či prarodičů. I tam jsou některé z hlasů, které ve velkých volbách dostáváme mezi počtem členské základny a skutečně
získaným počtem hlasů. Bez této, poctivým a obětavým životem našich nejstarších členů vybudované autority v rodinách a mezi
přáteli, bychom nikdy tolik poslanců neměli. Vím, o čem hovořím.
Pozor ale, vraťme se k nakousnutému vzdělávání jako jedné ze součástí neprováděné ideologické práce. Takže, pominu-li
obecně známou pravdu, že velké znalosti marxismu-leninismu mají u nás představitelé římskokatolické církve a mnohdy
neorganizovaní mladí lidé, které přirozené sociální cítění a odpor ke lži donutil se o naše hnutí a objektivní pravdu zajímat, tak máme
na několika místech dnes ve straně pokusy vzdělávat skupinky mladých.
Přestože bývám v mnohém maximalista, tak i za tyto ojedinělé pokusy, které jsme ve Středočeském kraji partyzánským
způsobem probojovali, jsem vděčný. Ale víte, v současné době se stranické vzdělávání týká především (a to zdůrazňuji) našeho
předního funkcionářského aktivu. My dnes nemáme politicky vzdělané a komunisticky uvědomělé členy ústředního výboru, poslance,
krajské a okresní funkcionáře.
Co si například pomyslet o poslankyni zvolené na kandidátce KSČM, když řekne členům strany, že pokud budou tvrdit, že Katyň
způsobil někdo jiný než Rusové, že je sama půjde nahlásit. Tragédie strany, když údajná historička, si vykládá dějiny podle hraného
filmu Němci zaplaceného polského režiséra.
Zeptali jste se někdy, kdo tvoří politiku komunistické strany, které ani veřejnost, ani vlastní členská základna mnohdy nerozumí?
No podle stanov strany je nejvyšším orgánem mezi sjezdy ústřední výbor. Takže nese plnou politickou zodpovědnost za to, co dělají
funkcionáři strany. Umíme vylučovat, měnit rozhodnutí členské základny, rušit okresní konference.
Co neumíme, je vytvořit podmínky, aby vedoucí funkcionářský aktiv strany včetně poslanců a krajských zastupitelů měl ucelené
politické komunistické vzdělání a mohl jednotně vystupovat ve sdělovacích prostředcích, na aktivech, schůzích a pokud bychom měli i skutečně komunistický program, tak jej vysvětlovat, obhajovat a prosazovat na veřejnosti.
Dnes je to cochcárna, kterou funkcionářský aktiv přijal jako alibi proti možnému nebezpečí zákazu strany a zdůvodnění nečinnosti
a udržování kapitalismu v chátrání.
Vždy, když se trochu zalekneme svých revolučnějších názorů ve straně, a to dokonce i doma, když nás nikdo neslyší, tak si
musíme klást otázku: Máme právo mlčet? Jak bude vypadat komunistická strana za pět deset let? Jaká bude její schopnost působit ve
společnosti? Kolik bude mít schopných mladých členů?
Anebo nás skutečně budou moci lidé spatřit opravdu už jen v rezervacích, tak jak si to přejí ti Zemanové, Kalouskové,
Schwarzenbergové, Klausové. a podobná svoloč?
Organizační struktura je velmi důležitá nedílná složka existence komunistické strany. Komunisté musí totiž působit v masách, a to
všude. Organizační struktura je pro nás důležitější než u kapitalismus budujících politických stran. To víme z historie naší strany i
mezinárodního komunistického hnutí. Ale ta naše současná je těžkopádná, nefunkční, upadá do nicoty. Přestože by moderní
komunikační technologie měly napomoci i nám. Před pěti lety jsem zde mimo jiné hovořil o Komunistické internetové televizi, jako o
jednom ze zásadních komunikačních kanálů s veřejností. Vyslali jsme dokonce do Leningradu našeho emisara, aby poznal možnosti
současného KrasnoeTV. Ale. nic.
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Hnutí Úsvit přímé demokracie Tomio Okamury mělo registrováno devět členů ve straně a v poslaneckých volbách získalo 14
poslaneckých křesel. Jak ho mohlo volit tolik lidí? Jak se o něm dozvěděli? No jednoduše. On trpělivě každý týden vystupoval na svém
blogu k aktuálním tématům společnosti. K tématům, které lidi pálí a zajímají a při tom sobě vlastní, řádně připravenou rétorikou, s prvky
babišovské prostoty, zemanovské ironie a kalouskovy drzosti, sázel z gauče svého bytu do webkamery jednu logickou, lidem
přitažlivou myšlenku za druhou. Zákonem padajícího ho*na za pomoci svých, při tom jemu osobně neznámých diváků a posluchačů
začal oslovovat desetitisíce. A ti, co nechtěli být spojováni ani s komunisty, ani s rozkradači z vládní ODS a sociální demokracie, mu
naslouchali a nejeden hlas do urny upadl. Není málo ani mezi námi komunisty lidí, kteří s některými navrhovanými řešeními tohoto
kamikadze souhlasili. A on po půl druha roce udělal sjezd ve výtahu a má 14 poslanců.
Tak silné je počítačové televizní médium. My neumíme ani do průjezdu tohoto domu dát obří obrazovku a ve smyčce ukazovat
zvěrstva současných banderovců na Ukrajině. Natož představit na YouTube komunistické mistry slova přitahující nám příznivce, nové
funkcionáře - revolucionáře.
Podobně bych mohl mluvit o ekonomické situaci strany. Pořádek a přísná náročnost na hospodaření strany je jedním z
předpokladů udržitelnosti i v ekonomicky složitých obdobích. Stranické příspěvky neodpovídají v celé straně stanovám. Jsou spíš
srdeční záležitostí každého člena individuálně, kolik je připraven a kolik může pro stranu dát. Nemalá část je ze sociálních důvodů od
placení osvobozena. Ale proto to neříkám. My máme nemalé množství voličů a ti nám garantují základní ekonomickou soběstačnost.
Ale pokud budeme mít další průšvihy ve smlouvách, nehospodárné dotace například do Futury apod., tak si možná někteří
sympatizanti řeknou, že bychom neuměli spravovat ani tuto zemi, když neumíme hospodařit se svým majetkem, a půjdou se svým
hlasem o dům dál.
Kdo není uvědomělým komunistou, neměl by pobírat prebendy ze stranických kádí. Rozdíly mezi jednotlivými okresy v
ekonomických možnostech jsou až tisíc procent. A to jsem si já bloud myslel, že jsme jedna komunistická strana. Nová ekonomická i
organizační struktura musí napomoci zajistit jak stabilní funkcionářský kádr, tak i základní činnost okresních výborů a zbytku
základních organizací. Tomu musí napomoci jak naši poslanci, tak i krajští radní.
Jestliže hovoříme o ideologické, akční, organizační a vnitřně ekonomické práci strany jako základu stranické práce, pak
neodmyslitelnou součástí, bez které to nejde, a z které vše vychází, je Program strany.
My, marxisté leninovci, se otevřeně hlásíme ke všem pokrokovým krokům a stadiím programů komunistického hnutí v historii.
Základ bude vždy tvořit Manifest komunistické strany, který dokončili Marx s Engelsem přesně sto let před mým narozením. V tu chvíli
dostává dělnické hnutí jako třída vědecké vysvětlení - opodstatnění své historické úlohy.
Své praktické i ideové opodstatnění měl vznik První internacionály, která byla nadnárodní organizací socialistických stran a
dělnických svazů i druhé dělnické Internacionály. V nich dostává komunistické hnutí nový - mezinárodní rozměr. 21 bodů Třetí
Komunistické internacionály upevňuje disciplínu komunistického hnutí, zakotvuje jeho celosvětový charakter a startuje konečný střet
dělnického hnutí s kapitalismem.
Komunistická strana Československa se od svého vzniku otevřeně přihlásila jak k Manifestu komunistické strany, tak i k Třetí
leninské internacionále. Vývoj našeho programu od května 1921 až do olomouckého sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy v roce
1990 se vždy snažil reflektovat aktuální politickou situaci při zachování trvalého cíle vybudování beztřídní společnosti. A tak se také
mohlo stát že po pátém sjezdu v roce 1929, kdy bylo potřeba napravit politické chyby ve vedení tehdejší komunistické strany, odešlo
mnoho členů ze strany.; tak se také mohlo stát, že ilegální práce strany za války přiváděla do strany členy i v nejkrutějších dobách a po
osvobození Rudou armádou vstupovaly na protest proti fašismu a prvorepublikovému kapitalismu do strany statisíce. V roce 1949 měla
strana přes dva a půl milionu členů.
To ve volbách 1946 a v únoru 1948, páni televizní „hysterici“ (promiňte historici), nebyl puč. To bylo rozhodnutí lidu.
Program Generální linie výstavby socialismu přijatý na devátém sjezdu KSČ v roce 1949, byl rozhodujícím v orientaci práce
strany a celé společnosti na další desetiletí. Budovatelské hnutí, nadšení pracujících, hrdinství mládežnických organizací a síla
odborového hnutí, to jsou prvky, které tato země nikdy předtím ani potom nezažila.
Pár srozumitelných jasných vět a národ věděl, co komunisté prosazují a proč za nimi jít. Poučme se od našich předků.
Domnívám se, že je na čase postavit a projednat nový Program komunistické strany na nejbližší období. Základem programu
musí být budování zdravější, spravedlivější společnosti. Bez srozumitelného programu nevybředneme z krize. Vím, že zeměkoule není
všude stejně kulatá. I náš program musí zákonitě obsahovat jistá specifika, ale pracující lidé vytvářející společensky potřebné hodnoty,
musí vědět, co chceme, jak toho chceme dosáhnout a které sociální skupině (třídě) straníme a sloužíme.
Žádný sebelepší program nám nepomůže, když ho veřejnost nebude znát, nebude mu rozumět, nepřijme jej za svůj. Nežijeme na
pustém ostrově. Svět kolem nás ovlivňuje i práci naší strany. A tak se programově v poslední době dostáváme jakoby ve spirále do
třicátých let. Možná že si mnozí z vás, stejně jako já, když nemohu spát, je ticho a slyším jak mi kornatějí tepny., kladou otázku. Co je
důležitější? Boj proti nebezpečí války nebo boj za komunistické ideály?
Odpověď je nasnadě. Mír byl vždycky spojen s komunistickým hnutím. Války jsou výdobytky kapitalismu. A i když vím, že to není
jen o heslech. Tak jedno pro vás mám: „Kdo nevolí komunisty, volí fašismus a válku!“ Protože všichni ostatní podporují agresivní
politiku NATO a Spojených států a přípravu na válku.
A jen ještě jedno připomenutí. Bez Nové komunistické internacionály, postavené na základech učení marxismu-leninismu,
čerpající z leninské internacionály, zkušeností z bojů proti fašismu, ale i z Pchjongjangské a Bruselské deklarace, nevytvoříme
jednotný mírový blok proti vrcholící krizi kapitalismu.
Náš cíl je dán! Ale jen objektivním vyhodnocením vlastní minulosti a kvalifikovaným posouzením aktuálních schopností a
možností, můžeme dospět k odpovídajícímu programu komunistické strany. Ani všelidové referendum nám nedá politickou moc bez
vítězství v třídním boji.
Naše nečinnost je hnojivo pro antikomunistické chování. Pojďme společně využít nadcházející období, trochu méně hektické při
absenci voleb, k rozvíření komunistických mozků a dejme společně komunistické hnutí u nás do pořádku. Autoritu komunistickému
hnutí nevrátí nějaká zákonná norma v kapitalistické společnosti, ale jen vítězný boj o lidi.
--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-Připojujeme i komentáře k výše uvedenému z webu OV KSČM Bruntál
Co dělat ?
(Miloš Rozkovec, 3. 2. 2015 18:29)
Tuto otázku nastolil počátkem minulého století Lenin. Mám zato, že se levicové hnutí a zejména komunistická strana ocitla na
rozcestí. Za uplynulých 25 let " svobody a demokracie " jsme se prostě zapouzdřili. Členská základna je pasivní a ZO jsou taženy
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několika jednotlivci. Několikrát jsem upozorňoval na úbytek členů a to jak z důvodů věkových, tak i z důvodu mnohdy bezhlavého
přijímání mladých členů, kteří po několika týdnech, či měsících ze strany vystupují. Mám na mysli tkzv. elektronické přihlášky. Po
volbách do obecních zastupitelstev jsme konstatovali, že naše politika je nečitelná, nemá potřebný náboj a již vůbec se nezaměřuje na
potenciální voliče mezi masou půl milionu nezaměstnaných a dvou milionů občanů, kteří jsou na pokraji chudoby. Místo toho nabízíme
vyčpělá hesla, načesané a otitulované panáky, kteří znají reálný život pouze z doslechu.
Politika KSČM v celostátním měřítku je na tom obdobně. Nevolám po revoluci a jsa si vědom právních následků, ani po třídním boji.
Témat, které se dotýkají každého občana je dost a dost. Máme možnost srovnávat. Strana Úsvit pana Okamury se vyjadřuje ke
kdejaké pitomosti. Stejně tak činí i další, oproti KSČM marginální strany. My nic. Pokud dojde k tiskovce, tak vidíme stále stejné tváře a
nezlobte se i stejné řeči. Události na Ukrajině se svým významem začínají vyrovnávat karibské krizi. Asi jako každému duševně
normálnímu člověku je jakákoli válka odporná. Tato je tím více odpornější, protože za ní stojí neonacismus, bohužel podporovaný
vládou ČR. Kdo mlčí, ten souhlasí. Zde mně schází jednoznačné prohlášení KSČM, interpelace a vůbec využití všech dostupných
parlamentních prostředků. Stejně tomu je i u zlodějiny, která se kryje pod označením „církevní restituce“.
Nyní osobně. Vážený soudruhu Havlíčku. S tím, co jsi napsal souhlasím do posledního bodu. Nestačí jen analyzovat, ale jednat. Jistou
platformou je PTPK, ale ta není brána vážně a když, tak jen jako prostředek ke kritice a jejich účastníků, což jsem zažil na vlastní kůži
a což mělo vést k bezprecedentnímu kroku vůči OV Trutnov. Můj osobní názor je ten, že celkovou změnu může nastolit jen
nadcházející IX. sjezd KSČM. Bude záležet na delegátech, jejich připravenosti a vůli současný stav změnit. Omlouvám se za poněkud
chaotický komentář a jsem s pozdravem Čest práci.
tyto teze jsou jako infuze pacientovi
(Václav, 2. 2. 2015 18:45)
Díky, vynikající, veškerou energii budu věnovat k šíření, propagaci a naplňění uvedených tezí. Takhle bych si představoval vyjádřování
myšlenkových pochodů budoucího předsedy strany!
Pod čarou
(Jiří Semrád, 2. 2. 2015 18:02)
S článkem až na drobné vyjímky lze souhlasit. Dnes nepotřebujeme řešit dějinné odpovědnosti a pravdy, ale budoucnost. Na co jsou
semináře pro lidi, kteří problematiku znají ale nechodí se ven, mezi veřejnost, veřejně pranýřovat současnou ekonomickou a politickou
krizi. Nemají cenu čárky za účast na okresních a krajských konferencích, ale počty lidí, kteří jsou dnešním děním rozčarováni a
odnikud neslyší reálné možnosti obratu nebo i náznak změny. Proto vítám každé veřejné vystoupení komunistů i když bude ze strany
médií ignorováno, nebo dokonce zesměšňováno. Nakonec se ukáže, že to je jenom kontraproduktivní.
Hezkééé
(Jan Zámarský, 2. 2. 2015 17:24)
V mnoha bodech souhlasím, s jedním souhlasit nemohu. Katyň mají opravdu na triku rusové. Ale to je minulost. KSČM by měla koukat
do budoucnosti. A to příliš nedělá...

Přišlo nám emailem:
Děti se dnes nemají nutit k jídlu, spánku, učení, pohybu, domácím pracím, ba ani k respektu autorit. Děti dnes jednoduše
mohou vše, dospělí nic. Vyrůstá přece generace osobností, která nepotřebuje to, čím si prošli rodiče…
Nevím, čím si prošli ostatní rodiče, ale občas mi z článků o dnešní výchově připadá, že si museli projít doslova očistcem a proto
na své děti aplikují ty nejšílenější alternativní metody. Děti dnes nemusí nic, doslova.
Třeba my jsme v mládí museli poslouchat – rodiče, prarodiče, učitele, trenéry... To je asi první věc, kterou dnešní rodiče na své
děti neaplikují, aby neměly doživotní mindrák. Jo, já poslouchat musela a mimochodem žádný mindrák z toho nemám. Šlo to bez bití,
má-li někdo pocit, že poslouchání je vždy jen pod pohrůžkou trestu. Rodiče měli autoritu, a dokud jsem bydlela do dospělosti doma,
platila pravidla mých rodičů. Nevím, co je na tom tak divného, ale přijde mi to normální. Asi ne ostatním kolem, takže nevychovaných
dětiček, co se neumí chovat ani doma, ani kdekoliv na veřejnosti, v hotelu či restauraci, vídám stále více. Neposlechnou za žádnou
cenu, ani za cenu sebezničení, a tomuhle někdo říká „zdravé“ dětské sebevědomí?
Děti dnes nemusí ani jíst v pravidelných časech normální jídlo. Vídám maminky, které se lžičkou v ruce pobíhají kolem stolu či
kdekoliv jinde a snaží se dostat do své osobnosti oběd. Dítě oběd odmítá, načež vyškemrá po chvíli sušenku nebo zmrzlinu. Pamatuji
se, jak u nás platilo snídaně-oběd-večeře, nikdo nás do jídla nenutil, ale všichni věděli, že v mezičase nic nebude.
Najez se jídla, sladkosti jsou za odměnu nebo si dej ovoce. U televize nic k „zobání“ nebylo a po večeři se nic netláskalo. A světe
div se, obezita nebyla takovým strašákem jako je dnes a to se u nikoho doma žádné speciality, cizokrajná, odlehčená, bezlepková (i
pro ty, kteří takovou dietu nepotřebují), veganská nebo light jídla nepřipravovala…
Děti dnes zásadně nemusí doma pomáhat. Rodiče dost často připomínají otroky a sloužící. Z práce honem vyzvednout autem
děti, honem je odvézt do kroužku, připravit jim tohle a tamto, dovézt domů, uvařit jídlo, uklidit, vysát, vyprat, vyžehlit, dát do skříně…
Slýchám, jak se některým ratolestem zažírá i to, že musí dát nádobí do myčky, případně ho z myčky uklidit do skříněk.
S odpadky chodí tátové, hadr na podlahu osobnosti neznají, není přece od věci pořídit automatický vysavač?! A posekat trávu
nebo snad vyplít záhon? Pomoci u babičky nebo dojít pěšky pro nákup???? Žijí jako v bavlnce, jediný stres, který je doma může potkat
je nefunkční anténa k TV nebo výpadek internetového signálu…
No, jsem zvědavá, kdo jim takový servis bude poskytovat až rodiče nebudou nebo až je takové osobnosti šoupnou do LDN? No a
nutit děti snad do učení nebo je vyhnat někam do lesa za pohybem, v horším případě na stadion či plavečák? Nebo je snad nutit jít
večer spát????
Já vám nevím, ale opravdu je správná cesta nechtít po dětech nic? Nemusí nic znát protože vše najdou na internetu? Vždyť už
dnešní děti neumí ani pořádně psát, leckteré nedokáží ani číst a bez kalkulačky si nespočítají ani nákup… Bez tabletu si neumí najít
cestu nebo vyhledat odjezd vlaku v jízdním řádu. Bez internetu se vlastně neumí ani bavit, protože internet a sociální sítě jsou pro ně
jedinou zábavou, všechno ostatní je nuda…
A takoví jedinci, kteří se vlastně neumí o sebe postarat, nic nevědí, nemají jakékoli sociální návyky a žijí znuděné životy, to má
být ta lepší příští generace????
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Přišlo nám emailem
Budeme cinkat klíči - tentokrát francouzskými
Dobrý den přátelé přeposílám mail, neustále útoky proti prezidentovi asi nikdy neskončí. Ve světě je víc
problémů a tady se bude jenom pořád provokovat. Pokud můžete, šiřte dál.
Předmět: Budeme cinkat klíči - tentokrát francouzskými
Koncem měsíce /ledna/ svolávají na Staroměstské náměstí „mladí a perspektivní“ demonstraci proti RUSKU,
PUTINOVI a zástupně proti ZEMANOVI. Tedy opět další provokace....
Velvyslanectví UA v Praze dnes „ocenilo správný postoj vlády ČR“ a pokáralo za „nesprávný postoj“
prezidenta. Co si to Shapiro dovoluje!!!
Normální a slušná vláda by si za tohle zavolala pana velvyslance, vrátila mu pověřovací listiny a prohlásila ho
za osobu nežádoucí na území ČR. Jak je možné, že se z některých velvyslanectví řídí nepřátelské akce proti našemu
prezidentovi? Kam až se necháme zahnat?
Občané této země, poslední měsíce a týdny jsme svědky zvláštních jevů na naší politické scéně, které nevěští
nic dobrého!!! Tento proces začal před 25 lety pomalu, plíživě a jeho formální stránka nám byla nabídnuta jako
demokracie a svoboda. S nadšením jsme ji tehdy přijali, ale již s menším nadšením ji dnes hodnotíme.
V parlamentu, senátu a ve vládě se střídala různá politická uskupení, která však měla pramalý zájem na tom,
aby se tato země rozvíjela zdravým a korektním směrem. Celá desetiletí zde vládli lidé, jejichž jedinou snahou bylo
zdevastovat naše hospodářství, zkorumpovat a paralyzovat justici, ukrást vše co se ukrást dá, a finanční prostředky,
získané z těchto kriminálních transakcí, vyvézt ze země!!!
Ano, tato země byla bohatá do té doby, než byla ukradena a vyvezena převážná část peněz, získaných z hodnot,
které vytvořili lidé zde žijící - tedy vy všichni svou vlastní prací, mnohdy ne právě lehkou!!!
Proto se dnes nedostává prostředků na budování infrastruktury, na zdravotnictví, proto je vykraden státní
důchodový fond, proto si vyděláváme v přepočtu mnohonásobně méně peněz, než jiní Evropané ve svých zemích.
Všimněte si tedy, že tato země byla cíleně vykradena a ožebračena, že zde byl dán prostor pro doslovné řádění
zvrhlých a zkorumpovaných soudců a advokátů, pod jejichž ochranou se skrývají celé firmy se sofistikovanými
programy na okrádání lidí.
Všimněte si, že zde byly uměle vytvořeny podmínky pro akceleraci rasové a etnické nesnášenlivosti tím, že
menšině byly přiřknuty veškeré výhody a většina to zaplatila svými daněmi. Všimněte si, že naše armáda není vůbec
schopna bránit naši zem, neboť na to nemá prostředky, lidi ani výzbroj, a navíc je zhusta vysílána na zahraniční
mise, na nichž je této zemi opravdu houby platná. A v neposlední řadě se zamyslete nad tím, proč se to vlastně
všechno stalo???
Odpověď je jednoduchá:
Toto je klasický scénář přípravy a plánování občanské války. Občanská válka se nemůže vést na území, které je
bohaté, stabilní a ekonomicky výkonné. Nemůže se vést tam, kde funguje dobře státní správa, justice a armáda.
Občanská válka se dnes velmi pečlivě připravuje, vede se jich spousta v různých částech světa. Odborníkem,
vlastnícím know-how na tuto věc je CIA.
Takže - naše země se dnes dostala do situace, kdy se stává geopoliticky velmi vhodným územím pro vyvolání
občanské války!!! Stačí již jen pár promyšlených akcí,zase pod taktovkou CIA, a může se to spustit!!!
Amerika potřebuje nutně další zdevastované území, na jehož obnově potom mnohonásobně vydělá!!!
To se neděje poprvé, tento scénář je velmi klasický a ve světě již mnohokrát použitý!!! A nejlepší spouštěč toho
všeho je, udělat zde druhý Majdan!!! Jenom s tím rozdílem, že zde už poteče krev a budou sem masivně importování
cizí ostřelovači.
Zatím se to tváří, jako nevinná společenská hra, když naše děti, které absolutně netuší o co jde, ukazují na
veřejnosti červené cedulky, které dehonestují prezidenta této země.
Všichni rodiče, občané, kterým ještě zůstal zdravý rozum, lidé, kterým záleží na šťastnější budoucnosti této
země, nedopusťte, abychom se my a naše děti stali loutkami, které zničí vlastní zem!!!
Stejně tak, jako nemocného člověka nemůžeme začít léčit utínáním jeho údů, stejně tak se nemůžeme chovat k
vlastní zemi, k prezidentovi, jehož jsme si zvolili, ke svým tradičním hodnotám, kultuře a přírodě.
Záleží totiž jenom na nás, záleží jen na tom, abychom neztratili poslední zbytky zdravého rozumu, a začali
konečně přemýšlet, jak tento vývoj zvrátit. Jestli není pozdě, je určitě méně, než za pět minut dvanáct!!!
MUDr. Janda Karel, lékař,
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Moudrost nepřátel mi nikdy tak neuškodila jako hloupost přátel.
George Bernard Shaw
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Kolik peněz ročně získáte v důchodovém
spoření
II. důchodový pilíř bude pravděpodobně k 1. lednu 2016 zrušen a lidé, již se ho účastnili, dostanou zpět
svoje peníze i státní příspěvek. Krom povinného důchodového pojištění, které se nám automaticky strhává z
platu, tak zbývá už jen poslední možnost: doplňkové penzijní spoření. Má cenu se jím zabývat?
Pokud jste se účastnili II. důchodového pilíře, převáděli jste si 3 % z veřejného důchodového systému do vlastního
spoření u penzijní společnosti, částku ve výši 2 % odvodů jste dodávali ze svého a čerpali jste k tomu výhodný státní
příspěvek. Tato možnost teď podle zákona, který připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí, padá a od 1. ledna roku
2016 budou tato dobrovolná důchodová spoření zrušena.
O peníze však nepřijdete. Nejpozději do konce roku 2016 je dostanete zpět, včetně státního příspěvku. Buď si je
budete moct nechat zaslat na bankovní účet, poštovní poukázkou nebo si je přesunout do třetího pilíře důchodového
systému. Jaké výhody tento třetí pilíř (který už vlastně není třetím) přináší?
Dříve stát přispíval méně, ale i za menší částky
Do konce roku 2012 jste mohli v doplňkovém penzijním spoření získat od státu měsíčně nejvíce 150 Kč. Podívejme
se tedy na jednoho z reálných klientů takového spoření a na to, co mu účast v něm přinesla. Paní Milerová se spořením
založeným 1. ledna 2007 si plánovala pro rok 2011 každý měsíc poslat na spoření 500 Kč. V únoru a říjnu si to ale
nemohla dovolit a poslala pouze stokorunu. Zaměstnavatel jí na spoření nepřispíval.
Každý měsíc jí přišel příspěvek od státu 150 Kč, v únoru a říjnu pouze 50 Kč. Za celý rok 2011 tak naspořila ze
svého 5 200 Kč, 1 600 Kč dostala od státu a také jí byl připsán příspěvek z fondu ve výši 311 Kč. Celkem si tak naspořila
7 111 Kč.
Kolik můžete získat teď
Od 1. ledna 2013 jsou příspěvky od státu vyšší. Můžete získat až 2 760 Kč (230 Kč měsíčně). Nicméně se změnila
tarifní pásma pro jednotlivé příspěvky. Co by paní Milerová získala, kdyby v roce 2014 spořila stejně, jako jsme to popsali
výše? Za únor a říjen by jí stát nepřispěl ničím, ostatní měsíce 130 Kč. Ke svým 5 200 Kč by tak dostala už jen 1 300 Kč.
V současnosti je nejvýhodnější posílat si na spoření alespoň tisícikorunu měsíčně. Když pošlete více, stát vám už
víc než 230 Kč nepřispěje. Můžete si za to ale odečíst slevu na dani při ročním vyúčtování. Při přispívání 1 500 Kč
měsíčně je to sleva 900 Kč, při 2 000 Kč měsíčně jednou tolik (1 800 Kč). Právě z toho vyplývá celková částka státní
podpory 4 560 Kč ročně, o které penzijní společnosti ve svých nabídkách píšou. Nemůžete-li dávat stranou měsíčně
alespoň 300 Kč, je diskutabilní, zda má cenu doplňkové penzijní spoření zakládat. Ovšem stále tu jsou možné výnosy z
fondů.
Co potřebujete vědět
Státní příspěvky k III. pilíři tedy nejsou zanedbatelné. Pošlete-li si na účet aspoň 300 Kč, dostanete od státu 90 Kč,
což je 30 % naspořené částky. Je ale třeba počítat s tím, že doplňkové penzijní spoření opravdu odpovídá tomu, k čemu
je určeno: k zajištění vás nebo vaší rodiny na stáří. Budete-li tak chtít smlouvu předčasně ukončit, můžete to udělat
nejdříve po dvou letech spoření a dostanete pouze tzv. odbytné. To znamená všechny své poslané příspěvky, ale bez
státní podpory (ta se vrátí do státního rozpočtu). Výnosy z fondu a případné příspěvky vašeho zaměstnavatele budou
zdaněny srážkovou daní. Standardní ukončení smlouvy nastává nejdříve 5 let před důchodovým věkem pod podmínkou,
že jste spoření řádně platili nejméně 60 měsíců (tzn. 5 let).
Druhou věcí, kterou potřebujete promyslet, je typ fondu. Fondy (např. dynamický účastnický, vyvážený účastnický,
povinný konzervativní) se liší podle toho, jak vysoké nabízejí zhodnocení při jak velkém riziku.

Podívejte se na zajímavosti a úspěchy
roku 2014
V dnešním článku nenajdete rady, jak správně spořit, nastavit si výhodnou hypotéku nebo dobře investovat.
Konec roku byl příležitostí k tomu, abychom si připomněli, co se za poslední rok stalo. Udělejte si šálek dobrého
čaje nebo kávy a odpočiňte si na chvilku u výčtu nedávných událostí.
Od 4. do 27. ledna v ostravské zoo přivítali 3 nové přírůstky. Narodila se mláďata ovcí mongolských, 2 beránci a
jedna ovečka. Beránek ze 4. ledna byl vůbec první mládě roku 2014 v této zoo.
2. února se stal Čech Zdeněk Štybar v nizozemském Hoogerheide mistrem světa v cyklokrosu v kategorii Elite.
Od 8. do 19. února získala na zimních olympijských hrách v ruském městě Soči česká reprezentace celkem 8
medailí, 2 zlaté, 4 stříbrné a 2 bronzové.
1. března dosáhl Jaromír Jágr jako sedmý hokejista v historii v NHL hranice 700 gólů. Bylo to ve 24. minutě během
zápasu na ledě York Islanders a Jágr tím zvýšil vedení na 2:0.
Ve stejný den také oslavil své 75. narozeniny český spisovatel, herec a loutkář Ivan Kraus.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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13. března udělili knězi, teologovi, sociologovi a politickému aktivistovi Prof. Tomáši Halíkovi jako prvnímu Čechovi
Templetonovu cenu, jež se od roku 1973 získává za přínos pro pokrok ve výzkumu a objevech týkajících se duchovních
skutečností.
27. března ohlásili Američané objev trpasličí planety s dosud nejvzdálenějším perihéliem, (což je vzdálenost od
Slunce).
1. dubna oslavil 85. narozeniny český spisovatel žijící ve Francii Milan Kundera. Francouzský deník Le Figaro velmi
pozitivně zhodnotil jeho novou knihu Fete de l'insignifiance (Slavnost bezvýznamnosti), která ve francouzském vydání
vyšla 3. dubna. Kundera se tím vrátil na literární scénu po dlouhých 14 letech (v roce 2000 vyšel jeho předchozí román
Neznalost).
15. dubna byly vyhlášeny ceny za literaturu v soutěži Magnesia Litera. Knihou roku se stala literatura faktu, kniha
Jiřího Padevěta Procházky protektorátní Prahou. V kategorii próza zvítězil Emil Hakl a jeho Skutečná událost. Cenu
čtenářů získal Zdeněk Svěrák za povídkovou knížku Po strništi bos.
22. května převzal profesor Jaromír Hradec výroční cenu pro Českou kardiologickou společnost. ČKS byla oceněna
na 66. valném shromáždění Světové zdravotnické organizace v Ženevě za celosvětový přínos k léčbě akutního srdečního
infarktu a za originální výzkumné výsledky s přímým dopadem na léčebnou praxi.
2. června oslavila 1. rok historicky první česká paterčata: Terezka, Michael, Deniel, Martin a Alex.
19. července informovala česká média, že se v pražské motolské nemocnici podařilo lékařům úspěšně voperovat
umělé srdce prvnímu dětskému pacientovi.
24. července se na prkna prestižního newyorského divadla DR 2 dostalo české komorní drama The Good and the
True od Lucie Kolouchové a Tomáše a Danieala Hrbka. Domovskou scénou je pro hru Švandovo divadlo v Praze, kde se
hraje pod jménem Šoa.
26. července český horolezec Radek Jaroš zdolal K2 a stal se tak 15. horolezcem světa, který zvládl všech 14
osmitisícovek bez použití dýchacího přístroje.
8. srpna v brněnské čtvrti Líšeň otevřeli hmatovou stezku pro návštěvníky bez bot. Vytvořili ji dobrovolníci pomocí
písku, pilin, šišek, či kamínků a štěrku a sestává z 11 různých úseků. Zodpovídá za ni občanské sdružení Bez bot.
13. srpna informovala média české čtenáře o tom, že na severu Řecka objevili archeologové vchod do hrobky z
doby slavného starověkého vládce Alexandra Makedonského. Hrob nebyl porušený ani vyrabovaný.
30. srpna dovezl speciální kamion do Holašovic na Českobudějovicku jeden z největších menhirů v Evropě.
70kilometrovou trasu jel kamion s tímto 60tunovým kolosem čtyři hodiny. V Holašovicích se tak monolit původně ze
Studánek stal součástí komplexu, který napodobuje zahraniční Stonehenge.
17. září v Litomyšli na Svitavsku přivítali známou pohádkovou postavičku – plyšového krtečka, který v roce 2011
letěl do vesmíru. Pomocí něj teď na přednáškách Milan Halousek z České kosmické kanceláře popisuje dětem, jaký je
pro kosmonauty pobyt v raketoplánech a na vesmírných stanicích.
23. září získala americká společnost Boeing kontrakt NASA na zajištění přepravy posádek do vesmíru. Plánuje
vyvinout vesmírné „taxi“, které bude astronauty vozit na palubu Mezinárodní vesmírné stanice (ISS).
7. října se v Honkgkongu podařilo vydražit vzácný růžový diamant v přepočtu zhruba za 384 milionů korun. Jedná
se o vnitřně bezchybný diamant o 8,41 karátech.
9. října začali nadšenci ve zlínské sportovní hale skládat největší sériově vyráběné puzzle, obsahující 33 600 dílků.
Rekord v rychlosti pokořili a zapsali se tak do Guinnessovy knihy rekordů.
23. října se konal ve Veletržním paláci slavnostní ceremoniál předávání státních cen za rok 2014. Za literaturu byl
oceněn lingvista, básník a překladatel z francouzštiny Patrik Ouředník a za překlad literární teoretik a estetik Jiří Pechar.
Pro přínos architektuře ocenilo Ministerstvo kultury Ladislava Lábuse, v kategorii hudby Miloše Štědroně, výtvarného
umění sochaře Stanislava Kolíbala a divadla Adolfa Scherla.
12. listopadu dosedla sonda Rosetta na kometu 67P/Churyumov-Gerasimenko. Sondu vypustila Evropská
kosmická agentura v roce 2004. Momentálně je sonda ve stínu a „spí“.
16. listopadu završila České filharmonie své americké turné v newyorské síni Carnegie Hall mimořádně úspěšným
koncertem, který byl vyprodán několik týdnů dopředu. České umělce ocenilo třítisícové publikum dlouhými ovacemi ve
stoje.
17. listopadu byl do hokejové Síně slávy v Torontu uveden první Čech v historii – Dominik Hašek. Dostal se tak
mezi 259 hokejistů, kteří byli od roku 1945 do 2013 do Síně slávy vybráni.
5. prosince v 13:05 středoevropského času odstartovala z Kennedyho kosmického střediska na Floridě vesmírná
loď Orion, která má v budoucnu dopravit astronauty na Mars. Loď se díky raketě s názvem Delta IV dostala do výšky
5800 kilometrů a během více než 4 hodiny trvajícího letu obletěla dvakrát kolem Země.
9. prosince přijela traktorem na jižní pól Nizozemka Manon Osservoortová. 2500 kilometrů uřídila 38letá žena s
podporou 7členného týmu za 16 dní, průměrnou rychlostí 10 kilometrů za hodinu.
16. prosince byla poprvé v Česku voperována biologická náhrada menisku kolenního kloubu. Ta postupně vytvoří
tkáň velmi podobnou lidskému menisku a umožní pacientovi do tří měsíců návrat k aktivnímu životu, do roka i k
vrcholovému sportu.
___________________________________________________________________________________________________________

Proč máme takovou paměť, že si pamatujeme nejmenší podrobnosti toho, co se nám
přihodilo, ale ne takovou, abychom si zapamatovali, kolikrát jsme to řekli téže osobě?
Francois de la Rochefoucauld
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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OV KSČM Bruntál
a MěV KSČM Krnov
pořádají

23. REPREZENTAČNÍ PLES

dne 7. 3. 2015 ve 20,oo hodin.

v sále Kulturního Domu
v Branticích
Hudba k tanci i poslechu
Vstupné 30,- Kč, místenka 7O,- Kč
Určitě bude i tombola.
Doprava zajištěna tradičním
způsobem.
__________________________________________

Předprodej na OV KSČM Bruntál
tel. 554 717 565
Zajištění dopravy :
1. l i n k a - Holčovice - Brantice
18,40 hod. - Holčovice-Obec. Úřad
19,00 hod. - M. Al-ce- KD pod lipami
19,05 hod. - M. Al-ce-aut. nádraží
19,30 hod. - Krnov - aut. nádraží
2. l i n k a - Krnov – Brantice
19,10 hod. - Krnov – U věžáku
19,20 hod. - Krnov - aut. Nádraží
19,30 hod. - Krnov – U ROKERA
3. l i n k a - Bruntál - Brantice
18,50
19,00
19,10
19,15
19,25

hod. - Bruntál - DDM u rybníka
hod. - Bruntál - Seliko
hod. - Bruntál - Dukelská
hod. - Bruntál – u MěÚ /OkÚ
hod. - Oborná – u hospody

Od ledna 2015 je v EU
uzákoněna minimální
hodinová mzda:
Minimální mzdu v současnosti zaručuje zákonem
celkem 22 členských států. V následující tabulce přinášíme některé sazby:
Lucembursko
Německo /nově/
Francie
Nizozemsko
Irsko
Belgie
Velká Británie
Řecko
Španělsko
Malta
Slovinsko
Portugalsko
Česká republika

8,69 EUR
8,50 EUR
8,03 EUR
7,96 EUR
7,65 EUR
7,48 EUR
7,36 EUR
3,86 EUR
3,78 EUR
3,35 EUR
3,03 EUR
2,62 EUR
1,58 EUR

V ČR se minimální mzda od 1. ledna 2015 zvyšuje
o 700 Kč měsíčně na 9200 Kč (asi 332 eur). Nejvyšší
minimální mzdu z EU má tedy Lucembursko (1921 eur
měsíčně) a nejnižší Bulharsko (184 eur). Minimální
mzdu přes 1000 eur měsíčně garantuje sedm zemí unie
(Lucembursko, Belgie, Nizozemsko, Irsko, Německo,
Francie a Británie). V deseti zemích EU je nižší než 500
eur (Bulharsko, Rumunsko, Litva, ČR, Lotyšsko, Maďarsko, Slovensko, Estonsko, Chorvatsko a Polsko).
ČR zaujímá mezi zeměmi EU, jež minimální mzdu
upravují celoplošně, čtvrtou nejhorší příčku. Od roku
2004 si pohoršila o několik schůdků, když ji přeskočily
mj. Slovensko, Estonsko, Polsko či Lotyšsko.
Z pohledu reálné minimální hodinové mzdy je v
ČR 80% žebráků, což je zřejmě světové unikum! A je
třeba dodat, že ceny výrobků a služeb jsou u nás stejné a
mnohdy i vyšší, než v uvedených zemích.
To potěší...

! ! upozornění ! !
Na letní čas se v ČR každý rok
přechází poslední neděli v
březnu, kdy se v 02:00 SEČ
(středoevropského
času)
posunou hodiny na 03:00
SELČ
(středoevropského
letního času). Letní čas končí
poslední neděli v říjnu, kdy se v
03:00 SELČ hodiny posunou na
02:00 SEČ.

Tak nezapomeňte, ať něco důležitého nezmeškáte!

______________________________________________________________________________________________________________________________________
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Březen 2015
Březen – za kamna vlezem

05. březen 2015

čtvrtek

zasedání Z MS K – KÚ Ostrava

06. březen 2015

pátek

32. schůze VV ÚV KSČM – Praha

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
♫ 07. březen 2015

sobota

20,oo

XXIII. reprezentační ples KSČM – Brantice ♫

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
08. březen 2015
16. březen 2015
23. březen 2015
23. březen 2015
28. březen 2015

Mezinárodní den žen
pondělí
pondělí
pondělí
sobota

15,15
09,oo
14,oo
09,oo

8. zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM
zasedání VV MS KV KSČM – Ostrava
zasedání MS KV KSČM – Ostrava
14. zasedání ÚV KSČM – Praha

!! 29. březen 2015 02,00 –
Začíná letní čas Mějte to tedy na paměti - ať něco nezmeškáte!

!!

Duben 2015
Duben – ještě tam budem

06. duben 2015
13. duben 2015

pondělí
pondělí

Velikonoční pondělí
zasedání VV MS KV KSČM

13. duben 2015
14. duben 2015
15. duben 2015
16. duben 2015
17. duben 2015

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

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
33. schůze VV ÚV KSČM – Praha

17. duben 2015

pátek

15,15

9. zasedání OV KSČM – budova OV KSČM

1. květen 2015

pátek

1. máj – oslavy Svátku práce

! Změny termínů po redakční uzávěrce vyhrazeny!   

Vzácné jsou šťastné časy, kdy si můžeš myslet, co chceš, a říkat, co si myslíš.
Publius Cornelius Tacitus
* * * 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 *********************

