OKRESNÍHO VÝBORU
KSČM V BRUNTÁLE
_________________________________________________________

VI / 2015
__________________________________________________________

Z obsahu tohoto čísla :
Rozšířené vydání /20 str./
* Končí rok 2015 – bude příští lepší? * K výročním členským
schůzím * …silvestr opět klepe na dveře *
* 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 „mám
zájem o Štafetu“ a příští čísla již budete dostávat prostřednictvím Vaší emailové pošty *

Končí rok 2015 – bude příští lepší?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

rok 2015 končí… Končí supervolební rok… /tak nějak začínal můj článek před rokem/.
Chtě nechtě musím tato slova zopakovat a pro rok příští přidávám i ten přívlastek „volební“ .
Ano volební – ale to už přece všichni víte – budeme volit naše zástupce do krajských
zastupitelstev a rovněž tak do Senátu PČR /volební okrsek číslo 64/.
S koncem roku se okresní stranické orgány připravují na okresní konferenci, která
zhodnotí dvouleté funkční období. Nebude to jednoduché, ale všichni jsme odhodláni se
s danou problematikou „poprat se ctí“.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VČS a městské konference skončily a komentář
k této problematice si můžete přečíst v článku místopředsedy OV pod úvodníkem.
V sobotu 12. prosince se konalo 17. zasedání ÚV
KSČM v Praze. Z velmi obsáhlého programu jednání
vybírám jen několik bodů. Úvodní vystoupení předsedy
strany bude samozřejmě v pondělních HaNo, rovněž tak
stanovisko k aktuální politické situaci. Schválili jsme
teze volebního programu a metodiku pro volby do Senátu a krajských zastupitelstev. Rovněž rámcový plán
práce VV a ÚV KSČM na první pololetí roku 2016.
Doplnili jsme „stínovou vládu“ o s. Ing. Karla Šídla –
pro oblast dopravy. Zhodnotili jsme plnění krajských
volebních programů s tím, že je nutné toto hodnocení
využít v následující volební kampani pro volby do krajských zastupitelstev.
Velmi obsáhlé bylo vystoupení europoslance s.
Ransdorfa k jeho „kauze“. Tato informace byla pokračováním úterní debaty na kolegiu vedení strany. Bylo
velmi zajímavé a poučné si dávat tyto informace z úst s.
Ransdorfa dohromady s informacemi, které nám „nabízela“ všechna ostatní média.

V závěru posledního úvodníku v letošním roce
bych chtěl poděkovat a popřát k vánočním svátkům a
do nového roku 2016. Příjměte tedy přání upřímné a
soudružské. Děkuji nejen za sebe, ale i jménem celého
OV KSČM Bruntál, všem členům základních organizací, výborům základních organizací, vedoucím
stranických obvodů, členům městských výborů, členům okresního výboru, komisím okresního výboru,
členům zájmových a společenských organizací za jejich celoroční obětavou a poctivou práci.
Děkuji rovněž zastupitelům na všech stupních
samosprávy, zvoleným za KSČM za jejich prosazování
politiky KSČM – politiky „s lidmi pro lidi.“
Přeji Vám všem klidné a pohodové svátky vánoční
a do nového roku 2016 přeji hodně zdraví, štěstí, osobní pohody a hlavně mír nám všem.
V novém roce přeji celé KSČM volební úspěch
nejen v krajských volbách, ale i do Senátu PČR. Mnoho zdaru i IX. Sjezdu strany.
Pavel Bačgoň
předseda OV KSČM

K výročním členským schůzím
Výroční členské schůze a městské konference v okrese skončily, takže nyní můžeme rekapitulovat, jak se
nám podařilo naplnit obsahový program VČS, který byl schválen na 14. zasedání ÚV KSČM dne 28. 3. 2015.
V působnosti OV KSČM máme evidováno 45 základních organizací, z tohoto počtu nahlásilo konání VČS
„pouze“30 základních organizací. Výročky proběhly ve všech nahlášených základních organizacích.
Společně s předsedou OV jsme se zúčastnili většiny těchto schůzí, takže můžeme zhodnotit, jak se podařilo
program výročních členských schůzí naplnit.
Již v předcházejících Štafetách jsem seznamoval předsedy a členy s informacemi k průběhu VČS, co je potřeba projednat, co navrhnout a co schválit. Na poradách předsedů jsem žádné připomínky nebo dotazy
k výročkám nezaznamenal, takže jsem považoval všechno za jasné.
Většina základních organizací se /v rámci svých možností/ program výročních schůzí snažila naplnit. Přesto jsem postrádal v některých usneseních některé informace. Na příklad návrhy nebo potvrzení na členy pléna
OV, návrhy na kandidáty do zastupitelstva kraje, delegáty na okresní a krajskou konferenci, sjezd a pod. Tyto
informace jsou potřebné pro komise, které mají na starosti přípravu okresní konference a jejich následné zjišťování telefonicky byla jako tradičně zbytečnou práci navíc.
Dosti kritiky, protože je potřeba také vcelku hodnotit, že jednotlivé organizace se k zajištění programu postavily zodpovědně, a jak jsem již napsal - v rámci svých možností.
Nyní máme za sebou první a druhou etapu naši práce. Následuje jednání na okresní a krajské konferenci a
vyvrcholením bude 9. sjezd naši strany, který nám určí další směr, kterým se bude řídit naše činnost v dalším
období.
K tomu bych popřál všem zvoleným funkcionářům základních organizací mnoho sil v jejich další práci.
Cyril Srubjan – místopředseda OV
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Přečti a pošli dál !!!
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25 let práce ve prospěch občanů
Rozhovor Haló novin ze dne 13. listopadu s předsedou ÚV KSČM Vojtěchem Filipem
Komunistická strana Čech a Moravy byla registrována Ministerstvem vnitra České republiky 28. listopadu
1990. Za pár dní si tedy připomínáme 25 let od založení KSČM. Co pro vás toto výročí znamená?
Znamená to mnohé, ale především to, že 25 let od založení KSČM je pro mě především ona spousta mravenčí
práce, která je po celých 25 let orientována ve prospěch občanů České republiky. Výsledky, kterých KSČM dosahuje, ať
už v komunálních, krajských či parlamentních volbách, znamenají především potvrzení toho, že lidé vnímají naši stranu
jako prospěšnou a prezentující jejich názory a požadavky, které na všech stupních politiky důsledně prosazujeme.
KSČM se pevně etablovala v politickém systému ČR. Co považujete za největší úspěch strany v uplynulých
25 letech a co za největší přínos občanům ČR?
Nerad bych jmenoval nějakou jednotlivost. Politická práce je souborem činností, který musí zásadně obhajovat a
vyjadřovat názory lidí, kteří nám dali ve volbách důvěru. A to je asi ten největší úspěch naší strany, že za těch 25 let
nedošlo k odklonu od našich idejí, že neustále pečlivě nasloucháme každému, kdo nás osloví a snažíme se na všech
úrovních prosadit taková opatření a zákony, které jsou prospěšné jak jednotlivcům, tak naší republice. KSČM vždy
předřazovala zájmy občanů nad zájmy jednotlivců, byť politiků ve vysokých funkcích. A to, že nedošlo k odtržení politiky
KSČM od každodenní reality, považuji za podstatné.
KSČM po volbách v roce 2012 stanula ve vedení ve více než polovině krajů ČR. Jakou výzvou pro ni je to,
aby se poprvé ve své existenci stala i vládní stranou celorepublikově? A je to pro volby 2017 reálné?
Je pro nás podstatné, abychom jednak obhájili své pozice v krajských volbách, případně počty zastupitelů navýšili, a
tím se rozhodně zvětší šance prosadit ještě více z našeho programu při rozvoji jednotlivých krajů naší země. A jak
dopadnou volby 2017, je ještě v nedohlednu. Rozhodně však uděláme vše pro to, aby v parlamentní kampani vystupovali
ti nejlepší z nás, abychom měli reálný volební program, který bude odrazem toho, co je třeba v naší zemi zlepšit. Záleží
pouze na občanech, jakou nám dají důvěru, neboť od toho se odvíjí výsledek voleb. KSČM má dostatek odborníků, aby
mohla zaujmout jakékoliv posty v případě, že se tak projeví vůle našich občanů.
Pětadvacet let v opozici je rovněž důvodem ke srovnání: která vláda podle vás byla tou nejhorší a která by
naopak získala alespoň malé plus?
Nejhorší byla, podle mě, rozhodně Nečasovo-Kalouskova, a pak Topolánkova vláda. Přes všechny rozpory a
dohady má přece jen část dnešní koalice snahu alespoň vnímat a podpořit, byť v malé míře, naše návrhy v parlamentu. A
proto si malé plus zaslouží.
Souhlasíte s názorem, že nebýt KSČM, není v České republice skutečně levicová strana, která by hájila
zájmy dolních 10 milionů občanů?
KSČM se vždy snažila být stranou, která podporuje všechny zdravé a prospěšné názory a hájí zájmy skutečné
většiny občanů naší republiky. A tak je přirozeným lídrem levice.
Nejblíže KSČM je z logického hlediska Česká strana sociálně demokratická. Jak byste zhodnotil z
dlouhodobého hlediska spolupráci s ní v době 25 let existence vaší strany?
Beze sporu v každé straně najdete politiky, se kterými jde, nebo naopak nejde řešit problémy. Stejně je tomu i s
ČSSD. Za těch 25 let by se daly vyjmenovat věci, na kterých jsme se shodli, i ty, kdy jsme při řešení témat stáli zásadně
proti sobě. Toto vše však politika s sebou přináší. Pro mě je rozhodující, že KSČM a její představitelé vždy stáli za svými
názory a nehledali bezpáteřní kompromisy, které sice mohou být přechodným řešením, ale nikdy nemohou vyřešit
problém dlouhodobě. A proto je třeba stále pečlivě vnímat názory jak našich členů, tak i široké veřejnosti, aby naše
rozhodování mělo svá pevná opodstatnění a vždy při respektu k ústavě naší země vedlo ke zlepšení života občanů.
Pravicové strany i po 25 letech rády vytahují strašáka tzv. komunismu. Nemíjí se v poslední době tato
rádoby taktika účinkem?
Tento otřepaný strašák již dávno ztratil svoji působnost. Jsem rád, že většina lidí posuzuje KSČM podle toho, jak
poznávají její jednotlivé politiky, ať už na regionální či celostátní úrovni. A mám za to, že hodnocení občanů vůči naší
straně není pro nás vůbec špatné.
Opravte mne, ale zdá se mi, že KSČM v uplynulých 25 letech měla nejméně skandálů a afér ze všech
tradičních stran. Souhlasíte?
Je to tak, ale nerad bych, i když nejsem pověrčivý, tuto situaci zakřiknul. V současné době se dá souhlasit s tím, že
KSČM skandály rozhodně neoplývá. A věřím, že tomu tak bude i do budoucna.
V životě člověka se střídají radosti i zklamání, úspěchy i neúspěchy, lehké i těžké chvíle. Co bylo z vašeho
pohledu tou nejtěžší chvílí za 25 let existence strany, byla-li nějaká taková?
Myslím, že nejsložitějším rozhodnutím bylo vlastní založení strany, kdy jsme diskutovali o tom, zda je to ta nejlepší
cesta a zda ji občané naší republiky akceptují. Po vyhodnocení často rozporuplných názorů jsme zvolili ten převažující,
že založení Komunistické strany Čech a Moravy je správným a jediným možným řešením, jak pokračovat v politice, která
bude hájit zájmy našich občanů a naší republiky jak doma, tak v zahraničí.
Haló noviny zanedlouho budou slavit rovněž čtvrtstoletí své existence. Co byste v rámci tohoto výročí
popřál jejich čtenářům a jaký je podle vás význam tohoto deníku z pohledu KSČM?
Rád bych popřál KSČM i Haló novinám ještě mnoho let úspěšné existence a především to, aby jak Komunistická
strana Čech a Moravy, tak Haló noviny pracovaly vždy ve prospěch občanů, hájily jejich zájmy a nebály se oponovat těm
názorům a činům, které je poškozují.
Petr KOJZAR
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Přečti a pošli dál !!!
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Z městských konferencí v Krnově a Bruntále
Ve čtvrtek 5. 11. 2015 o 16. hodině v prostorách městského výboru KSČM v Krnově zahájil její
předseda s. Vartecký městskou konferenci krnovských komunistů. Přivítal hosty této konference, soudruhy
Pavla Bačgoně - předsedu OV KSČM v Bruntále a předsedu městského výboru KSČM Bruntál Dalibora
Kaňáka. Mezi přítomnými delegáty uvítal i člena městského zastupitelstva v Krnově s. Mgr. Ladislava
Sekaninu, jako kandidáta do Senátu ČR za Bruntálský okres. Po organizačních otázkách byla přednesena
zpráva o činnosti a hospodaření krnovských komunistů od minulé městské konference v roce 2013.
Dalším bodem programu bylo projednání návrhů ze ZO KSČM v Krnově do stranických orgánů, na
okresní a krajskou konferenci a delegáty na 9. sjezd strany v Praze v roce 2016. Byli také navrženi kandidáti do
krajských voleb v příštím roce za město Krnov. Po projednání návrhů delegáty konference, byli navržení do
výše jmenovaných orgánů městskou konferencí schváleni.
Další částí programu městské konference bylo projednání dokumentu k 9. sjezdu KSČM a to „Materiály
pro diskusi“ na výročních členských schůzích, okresních a krajských konferencích KSČM. Předcházející část
programu a diskuse k „Materiálům…“ vedla k tomu, že delegáti konferenci ukončili před 20. hodinou.
Jaroslav Hadaš
Dne 27.listopadu 2015 se konala Městská konference KSČM v Bruntále, které se zúčastnilo 18 delegátů
a 6 hostů.
Předseda městského výboru s. Dalibor Kaňák začal svůj referát nejprve vzpomínkou na ty, kteří už nejsou
mezi námi. Následovala zpráva o činnost dvouletého období mezi konferencemi. Uskutečněné akce jako MDŽ,
1. máje, oslavy osvobození, bowling, besedy se zastupiteli města i poslanci PČR, se vyznačovaly snahou aby
lidé spolu více komunikovali a aby se k nám zapojovala širší veřejnost. Nejen v politice, ale i při
volnočasových akcích a tímto se odbourávala ještě nějaká ta nesnášenlivost vůči komunistům.
Nescházel také pohled na současnou lživou vládní trojkoalici a protiváhou byla nabídka s. Kaňáka k
návštěvě své kanceláře, kde nabízí četbu nebo zapůjčení levicového tisku.
ČR má ekonomické problémy, které se projevují v politice, ale lidem už schází podvědomí, že svým
aktivním přístupem „jít k volbám“ mohou něco změnit.
Předseda OV KSČM s. Pavel Bačgoň velmi kladně hodnotil práci s. Kaňáka jako prozatím nejlepšího
předsedu, který dokáže vést MěV KSČM, spolupracovat s OV hlavně při práci na počítači a nezastupitelná je
jeho práce organizátorská, na zajišťování společenských, kulturních nebo sportovních akcích. Samozřejmý dík
vyslovil celému MěV KSČM.
První do diskuze se zapojil s. Petr Vartecký, předseda MěV KSČM v Krnově, který je rovněž členem
Městského zastupitelstva v Krnově. Občané mají pravidelně zdarma své „Krnovské listy“, které zveřejňují také
komunistům články nebo informace. Společné zkušenosti by někdy pomohly posílit dobré věci.
s. Halabala, předseda Městské rady KČP zdůraznil, že není možné přihlížet falšování a zkreslování českých
dějin. Také, že padlí hrdinové před 70 léty nenesou žádnou vinu na současném světovém dění, ti mohou pouze
za to, že se každý z nich zasloužil o zastavení nacistického běsnění v touze o postupné vyhlazování některých
národů z mapy světa.
s. JUDr. Karel Svoboda – zastupitel města a předseda kontrolního výboru, konstatoval, že výbor má 9
členů a jejich starostí je dohled nad dodržováním právních předpisů, plnění usnesení Zastupitelstva a Rady
města Bruntálu. Případné nedostatky bývají odstraněny a jejich práce se setkává s porozuměním. Konstatoval,
že všichni zastupitelé zvolení za KSČM si své úkoly řádně a svědomitě plní.
s. Ing. Alena Baráthová, která je zastupitelkou města už 3 období zdůrazňovala, že poctivá práce člena
zastupitelstva, vyžaduje mnoho času, znalostí a osobní odvahy.
s. Cyril Srubjan, předseda Česko-ruské společnosti a účastník zájezdu k 70. výročí osvobození do
Volgogradu a Moskvy, nabídl uspořádání besedy k tomuto nevšednímu zážitku.
Na závěr byli všichni seznámeni s kandidáty do vyšších orgánů byly schváleny úkoly MěV KSČM i
Základním organizacím do příštího funkčního období a také volebního roku 2016. Naše propagace a
medializace musí být pravdivá, otevřená, vést směrem k veřejnosti, za demokratickou a rovnoprávnou
společnost občanů.
Ludmila Habidová
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Budoucnost patří lidem, kteří vidí příležitosti před tím, než ji vidí ostatní.
Theodore Levitt

Přečti a pošli dál !!!
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Snažme se těšit z každého dne
Rozhovor Haló novin s režisérem Zdeňkem Troškou
Pane režisére, vaše krásné české příjmení přímo vybízí ke slovní hrátce, zda jste v životě spíše „troškař“, nebo
maximalista...
To je otázka! Věříte, že mi ji ještě nikdo nikdy nepoložil? Snažím se být maximalista, i když z mnoha příčin a okolností
člověk musí mnohdy přistoupit na rozumný kompromis, aby vůbec něco udělal. Třeba v představě o výtvarné stránce filmu
musím „ubrat“ kvůli danému rozpočtu filmu, kvůli počasí, kvůli zaneprázdněnosti herců atp. Divák ale nesmí mít pocit, že byl o
něco ošizen, byť samozřejmě nezná režisérovu původní představu. Prostě vyskakovat si lze jen do výše daných možností.
Jak je tomu ve vaší tvůrčí a režisérské činnosti?
Přesně tak. Nejsem typ, který by si navymýšlel do scénáře nesmyslné a zbytečné záležitosti jen proto, aby se ukázal jako
umělec a kritici by pak psali o jeho nezvyklém, neotřelém a originálně překvapivém přístupu - a mnohdy o fascinujícím uchopení
závažného celospolečenského problému... (smích). Například z rozpočtu filmu Slunce, seno, jahody (rozpočet 2 900 000 Kčs)
jsem Barrandovu vrátil ušetřený milion, ze snímku Slunce, seno a pár facek (3 900 000 Kčs) opět milion korun. Prostě jsem ty
peníze nepotřeboval - a třeba pomohly mým kolegům, kteří točili výrobně daleko náročnější projekty.
Jak vlastně vaše filmy vznikají - je to nějaká „vyšší vůle“, tedy setkání s múzami?
Doposavad jsem nezjistil, kde ty děvenky poskakují – a to jsem byl i na řeckém Parnasu, kde prý mají trvalé bydliště – nic!
To nějak přijde samo. Řekneme si s producenty, že bychom mohli udělat pohádku nebo veselohru a věnujeme se tomu kterému
tématu. Jsem typ, který nosí dané téma a nápady v hlavě, přemýšlím sem, přemýšlím tam - a pak to najednou přijde samo.
Sednu a píšu. Mnoho scénářů jsem napsal vlastně na jeden zátah v krásném prostředí studovny pražské Národní knihovny,
tedy Klementina. Skvělá zašívárna!
Vytvořil jste krásné filmové pohádky, mající „dědovské“ náměty i způsob zpracování: poetika je v nich spojena s
realitou i nadsázkou. Nevrátíte se opět k této nadčasové tvorbě?
I když mi bylo řečeno, že o filmové pohádky už není u nás zájem(!), myslím si, že ještě než odejdu „ze scény“, jednu či dvě
natočím. Protože neznám nic hezčího, než je česká pohádka. Plná laskavosti, poezie, půvabu, pohody a nezbytného humoru.
Hezká pohádka je nesmrtelná a vždycky si své diváky najde. Vidím to třeba na Princezně ze mlejna, stále jí dorůstají nové a
nové dětské generace, které se jí těší.
Proč jste se vlastně od pohádek vzdálil a věnujete se spíše společenské satiře?
Není to nic plánovaného, to nějak přijde samo. Na střídačku. Jednou tak, podruhé onak. Chtěli jsme teď točit pohádku, ale
náhodou jsem dostal od jednoho pisatele námět, který mě zaujal a byl výrobně snazší. Proto jsme se rozhodli, že projekty
prohodíme. Ale nic pevného do budoucnosti neplánuju.
Nehrají určitou roli také všemocné peníze, tedy finanční zajištění pro vznik vašich nových filmů?
Samozřejmě, peníze jsou alfou a omegou všeho. Pokud jsou, můžete si dovolit mnohé, třeba i dražší a výrobně náročnější
projekt. I tady platí ono známé - za málo peněz do hospody... Tedy i za kameru - nelez. Pokud by se stalo, že by se zázrakem
objevil větší obnos peněz, z nachystaných záměrů bychom vybrali takový, který by se do nabízené sumy vešel. Když je peněz
míň, točíte současnost. Pokud se můžete „rozmáchnout“, vyberete výpravnější pohádku nebo nějaký historický či romantický
příběh.
Pamatujeme doby, kdy schválený scénář - a nejen jakkoliv společensky nebo politicky „angažovaný“ - po
příslušném „štemplu“ měl dokonalé ekonomické zajištění, garanci umělecké tvorby. Nyní jsme však skoro trvale
svědky opaku. Co je vlastně lepší?
Z vlastní zkušenosti potvrdím, že tehdy to bylo nepoměrně snazší. Filmy vyráběl Barrandov, a pokud scénář schválil, nic
už nestálo v cestě jeho realizaci. Peníze na něj prostě byly. Dneska běháte od Petra k Pavlovi, žádáte, prosíte a stydíte se... - a
kdyby nebyli ještě jedinci, kteří mají rádi český film, nevím, nevím...
Latiníci říkali „inter arma silent musea“, tedy že během válek múzy mlčí. Ale neplatí současně, že múzy jsou
někdy vyjádřením společenské revolty, tedy že umění nejvíce a nejosobitěji vzkvétá, když je národům a lidem nejhůř?
Vezměte si protektorát, co skvělých filmů se za války natočilo! Dodnes je vysílají všechny televizní stanice a stále mají své
diváky. A i za socialismu - kolik tehdy vzniklo krásných titulů! Každá doba má své. Jen ta dnešní doba se mi zdá spíš nějakým
mezidobím. Nijakým...
Procházíme obdobím „stěhování národů“ - jak to vnímáte?
To je těžká otázka. Je třeba se dopátrat prapříčiny - PROČ? Cui bono? Ale na to tady není ani místo - a myslím, že ani
nálada. Nic není samo od sebe a určitě to není nic příjemného. Myslím si však, že křesťanství a islám si nikdy nemůžou a
nebudou rozumět. Nevím, nevím, jak bychom dopadli my, kdybychom se chovali podle svého v muslimských zemích a
požadovali prostor pro svoje evropské zvyklosti. Myslím, že bychom asi dlouho nepožadovali...
Mnozí naši dobu dokonce přirovnávají v historickém sledu s epochou před „pádem Říše římské“. Máte podobné
mínění?
Jistě. Nešlo jen o boje a války, ale o infiltraci jiných etnik, která pak svým zcela odlišným způsobem života a nazíráním na
svět a vůbec na všecko kolem sebe úplně rozvrátila a rozleptala vyspělou římskou společnost. Padli bohové, padla vyspělá
životní úroveň, padlo všecko. Na všecko se skoro na půl druha tisíciletí zapomnělo. A začalo se klopotně od začátku.
Nedávno jsme s jedním filmařem srovnávali naši nedávnou minulost a současnost v české kinematografii. Také
někdy srovnáváte - alespoň ryze soukromě, jen ve vašich soukromých zamyšleních?
Kdo by nesrovnával? Jen ti narození po revoluci mají zcela jasno a bezpečně vědí, že všechno, tedy i filmy, bylo před
jejich narozením primitivní, bezcenné a zavrženíhodné... (úsměv))
Ptají se vás vlastně na podobné názory novináři?
Ani ne, jen tu a tam se k něčemu vyjádřím. Ti porevoluční čtenáři mě okamžitě přidělí nálepku staré struktury, ti dříve
narození děkují, že jsem to řekl či napsal přesně tak, jak to bylo a dávají mi za pravdu.

Každý umělec potřebuje k tomu, aby začal pracovat na novém díle, určitý podnět. U mě to jsou zpravidla dluhy.
Federico Fellini
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V nedávné epoše u nás působily výrazné režisérské zjevy, například Radúz Činčera, Miloš Forman, Věra
Chytilová, Vojtěch Jasný, Vlastimil Jireš, Antonín Kachlík, Dušan Klein, Jiří Krejčík, Evald Schorm, Karel Steklý, Jan
Švankmajer, Otakar Vávra, František Vláčil, Karel Zeman a další. Bylo jich samozřejmě mnohem víc. Jak tuto tvůrčí
generaci a její odkaz vnímáte, v čem byli svébytní a nadčasově výrazní, inspirativní?
Viděli svět svýma očima, snažili se vyhnout zavedeným klišé a ukázat skutečnost takovou, jaká byla. Zároveň dovedli do
svých výpovědí zakomponovat poezii a hladivý lidský nadhled. Určitě velká osobní odvaha.
Mnozí získávali - dokonce již jako mladí tvůrci – nespočet nejrůznějších prestižních mezinárodních ocenění. Čím
to, že v posledním čtvrtstoletí českou kinematografii svět příliš „nebere“? Filmové festivaly jsou toho ukázkou...
Byla jiná doba, jiné vlivy, jiné pravdy. Žilo se jinak, nějak klidněji a přátelštěji. Dneska je to jen fofr životem. A než se
otočíte, jste vzpomínkou.
Jak z tohoto nepříznivého stavu ven - znáte a máte nějaký recept?
Uchovat si to své, nedat se zlákat, ani zaprodat. A hlavně zůstat věrný svému divákovi. Já točím pro svého československého diváka a jsem šťastný. Nešilhám, jak to dělají tam a onde, ale jak si to můj divák přeje. Hezky česky, aspoň se tak
snažím. (usmání)
Budu upřímný: s vašimi „Kameňáky“ i s „Babovřeskami“ jsem měl někdy vnitřní „problémy“ percepce. Na jedné
straně mne sice zaujaly, na druhé straně mne ovšem místy „hnětly“ - zejména svou vyjadřovací rovinou. Byla to jen
moje chyba?
To není chyba, možná jste si jen zřejmě hned nevšiml, že jsem vlastně „nastavil zrcadlo“. Po uvedení Kameňáku mi volala
herečka paní Jiřina Jirásková a řekla: „Nejdřív jsem byla lehce v šoku a nahněvaná na tebe, cos to natočil, ale pak mi to došlo to jsme přece my, náš život, naše úroveň... tam jsme dospěli v nové demokratické společnosti“. Jako se dřív odsuzovaly
„Slunce, sena...“ a časem dozrály, tak to bude i s Kameňáky a Babovřesky. Čas ukáže, jací jsme byli a kam směřujeme. A co se
týče té vyjadřovací roviny, myslím, že jsem oproti jiným českým filmům a seriálům ještě velice prudérní.
Zatímco k Babovřeskám 2 jsem měl jistý osobní odstup, naopak při premiéře třetího dílu jsem se opravdu upřímně
smál, od začátku až do konce. Navíc jsem pozitivně kvitoval myšlenkovou linii. Byla to - z vašeho autorského hlediska náhoda?
Já o žádných jinotajích nepřemýšlel. Jak se tam u nás žije a mluví, tak jsem to použil ve filmu. Proto diváci berou tyto filmy
jako výpověď o sobě a za své - a hlavně jako životní pravdu.
Kvalitní satira, natož ta štiplavě provokující (a nejen ve filmu), je někdy současně osvobozující i inspirující. Vždy
byla něčím spíše jen ojedinělým, až vzácným. Čím to, že v současné české demokracii je jí tak pohříchu málo?
Protože si dneska může říct, kdo chce, co chce - a nikoho to už nezajímá. Dřív se šifrovalo a na filmy se kvůli těmto
„odvážným“ detailům chodilo a mnohdy v sále tleskalo. Jak říkám, jiná doba, všechno je jinak.
Nyní jste zahájil natáčení své další novinky „Strašidla“. Můžete ji přiblížit?
Rodinná veselohra o rodince strašidel, která už dostrašila a nezbývá jí nic, než se zapojit do lidské společnosti, což s
sebou nese úsměvné situace. Oddychový snímek pro celou rodinu. Asi v ranku filmů „Jak utopit doktora Mráčka“ apod.
To tedy byl pohled Zdeňka Trošky coby scenáristy. A co na to říká Zdeněk Troška v pozici režiséra?
Snažím se film natočit opravdu jako film a ne dokumentárním stylem, jak je dneska už bohužel zvykem. Tedy důraz na
kompozici obrazu, výpravu, hudbu - prostě na všechno, co dělá film filmem.
Teď trošku ze života: co si od novinky slibujete?
Nic víc, než aby divák strávil příjemných sto minut v kině nebo u televize, zasmál se, pobavil, potěšil se. Odpočinul si,
přišel na jiné myšlenky. A už to je moc, nemyslíte?
Novináři se obvykle ptají nejen na to, co právě děláte, ale i „za kolik“... Tajíte informace kolem financování svých
tak velkých projektů?
Záleží na tom, jací novináři. Slušní se neptají a bulvár je bulvár, stejně si částky a mnohé kolem vymyslí a napíše, co chce.
Pokud chcete vědět něco o financování projektu, obraťte se na paní producentku Danu Volákovou. Ta jediná je kompetentní
sdělit vám víc.
Trvale žijete v jihočeských Hošticích, do Prahy jezdíte jen občas. Co vám pobyt na venkově přináší – a co tam
naopak postrádáte?
Na venkově jsem doma, to je můj život, moje vlastní já. V Praze na výletě jako stále okouzlený turista. V mém věku nechci
už nic, než být zdravý a mít klid. Na čtení, procházky, hudbu. Čím je člověk starší, tím toho k životu míň potřebuje. Ale bez
knížky bych asi zahynul.
Věnujete se i zahrádkaření? Jak jste letošní dlouhodobě parné léto prožíval?
Na zahrádkaření nemám čas, tomu se věnuje můj bratr Pavel s manželkou Zdeňkou. Léto bylo přesně podle mých
představ - teplo a hlavně světlo, vůně lesa, řeky, ticho s knížkou na mezi nad vsí. Víc mi není třeba. Ale i v Praze si můžete
sednout s knihou třeba na Vyšehrad nebo v Šárce. Je tu tolik krásných míst, kde se cítím spokojený.
Už jste si zase zvykl na skutečnost, že po sladkém letním lenošení nastává opět čas práce?
Už jsem se nemohl dočkat! Neumím se nudit, stále si něco vymýšlím a samo natáčení je pro mě velikou vzpruhou. Přímo
mě nabíjí energií a těší mě.
Co pro vás vlastně práce - ať už jakákoliv - znamená?
Všecko. Alfa a omega mého žití. Je to největší radost v životě. Na besedách s mladými lidmi jim říkám svoji definici štěstí:
„Když se vaše práce stane vaším koníčkem a koníček prací“. A, i když zrovna nedělám to, co by mě nejvíc těšilo, snažím se ve
všem najít to hezké a přínosné. Aby každý den nebyl prožit nadarmo a zbytečně. Na jednom jihočeském hřbitůvku jsem četl
nápis, který je neuvěřitelně pravdivý: „Pomni, člověče, jak krátce jsi živ a jak dlouho mrtev“. Proto se snažme si každý svůj den
hýčkat a těšit se z něho. Dát mu smysl a těšit se pak vzpomínkou na něj. Miliony lidí touží po nesmrtelnosti a přitom nevědí, co
dělat, když v neděli odpoledne prší... (pousmání)
HaNo, Tomáš HEJZLAR
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Základní ideu kinematografie vyslovil už Galilei: „A přece se točí!“
Gabriel Laub
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Třešničkový pohár v Bruntále
Letos, již po druhé uspořádal městský výbor KSČM v Bruntále, včele s Daliborem Kaňákem, Třešničkový
turnaj v bowlingu. Protože při této hře nezáleží na věku ani fyzické zdatnosti, sešlo se 21. listopadu na dráze
celkem 30 hráčů nejen z Bruntálu, Krnova, Horní Města, ale i z Tvrdíkova. Tito utvořili celkem deset
smíšených družstev. Nálada byla výborná, vždyť hodit těžkou bowlingovou kouli mezi kuželky je víceméně
legrace.
Jakmile začala soutěž, vtáhlo to hráče do hry a každý chtěl být nejlepší. Neméně se bavili i přihlížející.
Všichni s napětím sledovali na obrazovkách, jak si jejich soupeři, spoluhráči či zástupci vedou, kolik kuželek
shodili či kolik jich zůstalo stát a čekali na další hod.
Po napínavém boji zvítězilo družstvo „221“ z Krnova, následovali „Buldoci“ z Horního Benešova a na
třetím místě Tvrdkov. Mezi jednotlivci se nejlépe umístila B. Krygelová – 263 bodů, V. Kulíšek – 252 b. a J.
Krygel – 245 b.
Po skončeném turnaji se všichni hráči i diváci sešli v klubovně OV, kde byly předsedou OV KSČM
Pavlem Bačgoněm a poslancem Miroslavem Opálkou, předány věcné odměny nejlepším hráčům a všem
poskytnuto občerstvení.
K následné neformální besedě byla využita i přítomnost poslance parlamentu ČR za KSČM M. Opálky,
který odpovídal na mnohé dotazy týkající se nejen vnitřní, ale i mezinárodní politiky. Poodkryl nám také nejen
dění v parlamentu, politické záměry, ale i metody jejich prosazování jednotlivými parlamentními stranami.
Odpoledne a podvečer strávený nejen hrou, ale i následnou besedou zanechalo nejen v hráčích, ale i
přihlížejících příjemné zážitky a dojmy.
Všichni vyjádřili přání, aby pořadatelé v příštím roce navázali na zájem hráčů a diváků o tento sport a
pokračovali v započaté tradici. Všem, kteří „přiložili ruku k dílu“ je třeba upřímně poděkovat a popřát si, aby se
B. Heřbolt / redakce/
další akce tohoto typu vydařily co nejlépe.

foto
DK
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Novela zákona o státních svátcích
33. schůze, 136. hlasování, 21. října 2015, 18:47
V našem českém kalendáři přibude další státní svátek. Stane se jím „Velký pátek“ jako součást
velikonočních svátků. Ve středu 21. října se na tom shodli poslanci PČR a předložený návrh zákona
schválili rovnou v prvním čtení a to během dvaceti minut. Ze 147 přítomných bylo pro 117 zákonodárců,
proti bylo celkem 8 zákonodárců.
Jak hlasovali poslanci KSČM:
(A = Ano: 7;
N = Ne: 3;
Nep. = Nepřihlášen: 4;
Nep.
Vojtěch Adam
Nep.
Hana Aulická Jírovcová
Z
Zuzka Bebarová Rujbrová
N
Jaroslav Borka
A
Alexander Černý
Z
René Číp
A
Jiří Dolejš
Z
Vojtěch Filip
Nep.
Miroslav Grebeníček
Oml.
Stanislav Grospič
Z
Milada Halíková
Z
Gabriela Hubáčková
A
Jan Klán
A
Vladimír Koníček
Nep.
Pavel Kováčik
Z
Leo Luzar
A
Stanislav Mackovík

Z = Zdržel se: 16;
Oml. = Omluven: 3;)
A
Soňa Marková
Oml.
Květa Matušovská
N
Josef Nekl
Z
Alena Nohavová
Z
Zdeněk Ondráček
A
Miroslav Opálka
Z
Marie Pěnčíková
Z
Ivo Pojezný
N
Marta Semelová
Z
Václav Snopek
Z
Josef Šenfeld
Z
Karel Šidlo
Z
Jiří Valenta
Oml.
Josef Vondrášek
Z
Miloslava Vostrá
Z
Josef Zahradníček

Návrh zákona musí ještě schválit Senát, kde pravděpodobně také projde. Následně poputuje návrh zákona
k prezidentovi k podpisu. Pokud jej Miloš Zeman podepíše, měl by nový státní svátek platit už od Velikonoc
roku 2016.
zdroj – hlasování PS PČR

Ještě k valorizacím důchodů
Poslanecký klub KSČM varoval před přijetím přechodné změny valorizačního vzorce, který
prosadila pravicová vláda. Upozorňovali jsme, že snížení se dotkne důchodců ne jen přechodně, ale
trvale, neboť jim nebude ochota ztrátu dorovnat.
Z tohoto důvodu jsme podpořili návrh současné vlády ke zkrácení tohoto restriktivního opatření o rok
dříve i mimořádné navýšení valorizace o 100 Kč měsíčně v r. 2015. Počítali jsme s obdobným postupem vlády i
pro r. 2016. Avšak ANO a KDU-ČSL takovýto návrh ČSSD v květnu 2015 nepodpořili. Když pak vláda
zjistila, že inflace za uplynulý rok je nízká a růst reálných mezd před dvěma léty byl nulový a zákonná
valorizace proto vyjde na pouhých paušálních 40 Kč, řešila zmírnění pobouření seniorů vláda cestou návrhu
mimořádného jednorázového příspěvku před Vánocemi ve výši 600 Kč. Legislativní proces se však protáhl a
částka se zvyšovala na 900 Kč, pak 1.000 Kč a nakonec se podařilo prosadit návrh KSČM na 1.200 Kč, což
odpovídá požadavku Rady seniorů a původnímu návrhu MPSV.
KSČM nyní podporuje legislativní iniciativu vlády pro další změnu valorizačního vzorce tak, aby stejně
jako v minulosti, byla vláda oprávněna zákonnou valorizaci dle své úvahy navýšit. Nemáme problém ani se
zavedením opatření proti zneužívání této pravomoci. Budeme však požadovat, aby první takto vrácené právo
sloužilo vládě k tomu, že se mimořádný příspěvek v r. 2016 promítne do základu pro další valorizace. Tím se
alespoň částečně srovná snížení reálné kupní síly důchodů za roky 2013 a 2014.
Miroslav Opálka – poslanec P ČR
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

K VELKÉMU PÁTKU – 2. prosince Senát schválil tuto novelu zákona, která nyní putuje k prezidentovi
republiky Milošovi Zemanovi k podpisu
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Největším nebezpečím pro naší zemi
jsou spojenci v NATO. Sestřelení ruského letadla je splněný sen Washingtonu,
říká Oskar Krejčí
Politolog Oskar Krejčí uvedl v rozhovoru pro server Prvnizpravy.cz, že podle něho nese málokdo tak velkou
vinu za zničení syrské multikulturní společnosti jako vláda prezidenta Hollanda. Největším rizikem pro naši zemi
jsou pak podle něj někteří naši spojenci v NATO.
„Absurdní! Splněný sen amerických neokonzervativců,“ komentoval Krejčí úterní sestřelení ruského bombardéru
Tureckem a dodal, že je v tom tragédie politiky, protože absurdita a plánování se nevylučují. „Především je zřejmé, že
Rusové takovou akci z turecké strany neočekávali,“ poznamenal s tím, že podle něj není důležité, zda Rusko narušilo
turecký prostor nebo ne, protože Moskva vnímala Ankaru jako spojence, a tak by případné narušení vzdušného prostoru
nemělo nepřátelský charakter.
„Turecký úder do zad byl zcela neadekvátní. Takové události se řeší diplomatickou nótou, případně mediálním
divadlem. Ne sestřelením letadla a zabitím vojáků,“ vysvětlil a podotkl že je absurdita v tom, že rusko-turecké vztahy měly
až doposud charakter takzvaného strategického partnerství. „Turecko nepřistoupilo na západní sankce vůči Rusku.
Rusko je druhým největším obchodním partnerem Turecka. Ankara s Moskvou uskutečňují projekt Turecký potok –
dodávku plynu do jihovýchodní Evropy, která je nejvíce ohrožena blokováním plynovodu přes Ukrajinu. V Turecku staví
Rosatom jadernou elektrárnu, která by měla zůstat ve vlastnictví ruské firmy. Rusko a Turecko mají dohodu o
bezvízovém styku,“ popsal a dodal, že selhaly všechny linie, které jsou určeny k předcházení takovýmto incidentům, a to
proto, že někdo chtěl, aby to nefungovalo.
„Rusko informovalo dopředu o akci svých letců Spojené státy, které vedou koalici 12 zemí, jejímž členem je i
Turecko. Buď tuto informaci z Washingtonu Turecku nepředali, nebo byla využita k tomu, aby bylo naplánováno setkání
ruského bombardéru a tureckého stíhače. Nemluvě o tom, že let ruského bombardéru byl jistě vojáky NATO v Turecku
monitorován,“ vyvrátil Krejčí následně spekulaci o tom, že si turecká strana mohla myslet, že jde o syrské stroje.
Nejsou aktivisté jako aktivisté
Podle něho je pak zahraniční politika USA dlouhodobě špatně čitelná a dobré úmysly často končí katastrofou, jako
tomu bylo v případě izraelsko-palestinského konfliktu. „Bílý dům je v zajetí vlastní propagandy, což mu znemožňuje nejen
manévrovat, ale hlavně definovat priority. Chybí schopnost říci: Takzvaný islámský stát je hlavní nebezpečí, soustřeďme
se na boj s ním. Ostatní posléze,“ má politolog jasno, kde je největší problém Spojených států a připomíná, že se incident
stal ve chvíli, kdy vzrostlo napětí na Krymu kvůli přerušení dodávek elektřiny na poloostrov. „Jako by někdo chtěl
zkomplikovat Kremlu situaci hned na dvou frontách najednou,“ upozornil Krejčí.
Nápadná je podle něho i shodná změna slovníku, když se v souvislosti s ozbrojenci, kteří stříleli na padáky
s posádkou sestřeleného letadla, nemluvilo o umírněné opozici, ale o aktivistech – a stejně tak v případě vyhozených
sloupů vysokého napětí šlo taky o aktivisty. „Zkuste vyhodit sloupy spojující Anglii a Skotsko či Španělko a Katalánsko –
schválně, jestli vás označí za aktivistu?“ podotkl.
Slabý francouzský prezident a Merkelová před důchodem
Franscouzský prezident François Hollande je podle Krejčího velmi slabý prezident a jeho zahraniční politika je pouze
reakcí především na domácí události. „Včera zakázal dodání lodí Mistral Rusku, dnes v Moskvě volá po široké koalici –
aniž zmíní, že se Francie podílela a podílí na rozpoutání války v Sýrii, aniž zmíní, že tuto širokou koalici před zločinnými
atentáty v Paříži navrhovala Moskva, aniž zmíní, že by zásahy na území Sýrie měly probíhat podle norem mezinárodního
práva, tedy se souhlasem vlády v Damašku. Řečeno natvrdo: málokdo nese tak velkou vinu za zničení syrské
multikulturní společnosti jako vláda prezidenta Hollanda,“ nebral si politolog v rozhovoru servítky ani vůči nejvyššímu
francouzskému muži.
Krejčí dále na dálku vyzval německou sociální demokracii, aby odešla z koalice s Angelou Merkelovou, protože by
se tak mohla zformovat konstruktivní opozice. V opačném případě se protestní hlasy podle něj zformují kolem radikálních
neparlamentních stran. „Představa Merkelové, co je dobré pro Německo, musí být dobré i pro Unii, diskredituje ideu
Evropské unie jak za jejími hranicemi, tak především mezi občany Unie,“ řekl a poznamenal, že tak jako kdysi britští
konzervativci poslali do předčasného důchodu Margaretu Thatcherovou, tak by asi měla odejít i současná německá
kancléřka.
Celý rozhovor si můžete přečíst ZDE.
„Marine Le Penová či vůdcové Pegidy jsou velkými demokraty ve srovnání s většinou takzvaných aktivistů, které
Západ podporuje na Ukrajině a v Sýrii,“ řekl poté na adresu kontroverzních skupin ve Francii a v Německu. „Praha a
Bratislava by měly dát jasně najevo, že hazardování s mírem, které praktikuje Ankara, narazí z naší strany na tvrdý
odpor. Že akce dobrodruhů z Ankary nezískají nikdy v Bruselu naši podporu,“ dodal s tím, že je jisté, že české a
slovenské národní zájmy dnes nejvíce ohrožují někteří nevypočitatelní spojenci v NATO.
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Nejvetsim-nebezpecim-pro-nasi-zemi-jsou-spojenci-v-NATO-Sestreleniruskeho-letadla-je-splneny-sen-Washingtonu-rika-Oskar-Krejci-410452
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Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny.
Albert Einstein
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Zprávy z našeho kraje
Jednání rady MSK v Krnově.
Celodenní výjezdní zasedání rady kraje, které proběhlo 10. 11. 2015 v Krnově, bylo čistě pracovní. Setkání
s vedením města, návštěva podniku KOS, beseda se zástupci občanských spolků.
„Jde o region postižený nezaměstnaností, což souvisí i s dopravní obslužností a mobilitou pracovních sil.
Prioritou je proto dořešení obchvatu Krnova, dále pak brownfieldu po staré slévárně a přilákání nových
investorů do průmyslové zóny,“ shrnul 1. náměstek hejtmana kraje Josef Babka projednávaná témata a dodal,
že kraj je nejen připraven pomoci, ale už nyní zasílá Krnovsku prostředky nad rámec svých povinností.
Na závěr dne se konalo setkání náměstků hejtmana za KSČM se členy MěV KSČM v Krnově. Soudruzi
Josef Babka a Ivan Strachoň, nás seznámili s průběhem jednání pracovního dne.
V rámci besedy jsme prodiskutovali otázky kolem voleb, senátní a krajské volby, které nás čekají v příštím
roce, ale i další problematiku MS kraje. Dotazy se týkaly vedení strany, fungování kraje, názorů členské
základny i vedení KV KSČM.
Věříme, že setkání na této úrovni nebylo poslední a jeho přínos je oboustranně žádoucí a prospěšný.
Osobní setkání je vždy nenahraditelné a potřebné.|
PV

Nový vagon pro Osoblažskou úzkokolejku
Vlak, jezdící po Osoblažské úzkokolejce, má nyní větší kapacitu. Turisté mohou využívat další krytý
vagon, který před jeho první jízdou slavnostně pokřtil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Daniel
Havlík. „Jde o vyřazený vůz, který byl odkoupen od Českých drah
a prošel rekonstrukcí. Kraj na jeho renovaci přispěl v rámci
dotačního programu Podpora technických atraktivit v MSK v roce
2015 částkou 226 tisíc korun,“ říká náměstek hejtmana MSK
Daniel Havlík.
Osoblažská úzkokolejka je dráha s atypickým rozchodem 760
milimetrů, na které je již od roku 1898 pravidelný osobní provoz.
Obecně prospěšná společnost Slezské zemské dráhy úzkokolejku
zapojila do projektů Moravskoslezského kraje a Evropské unie
TECHNO TRASA a Destinační management MSK. Společnost
také získala dotace na provoz a modernizaci od Moravskoslezského kraje a Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko.
http://www.msk.cz/cz/doprava/novy-vagon-pro-osoblazskou-uzkokolejku-59788/

Aktivní členové KSČM v Osoblaze
V Osoblaze, kde kdysi do roku 1989 bývala silná organizace KSČ, jsme v současné době jen dva členové
KSČM. Elena Červenkova a Ladislav Suchý, který je zároveň i
zastupitelem obecního zastupitelstva. Abychom mohli
„fungovat“, přiřadili jsme se k organizaci ve Slezských
Pavlovicích. I když jsme tedy v Osoblaze pouze dva členové
KSČM, snažíme se u nás „doma“ být aktivními členy,
zúčastňujeme se veškerého dění v Osoblaze, ať se jedná o volby
nebo společenské kulturní akce. Nejvíce aktivní jsme v našem
ochotnickém divadelním kroužku, který byl založen před dvěma
a půl lety. Iniciátorem a zakladatelem byl Ladislav Suchý, který
nejen kroužek vede, ale je i scénáristou, režisérem i hercem
zároveň. Toto naše divadlo je specifické v tom, že jednotlivé hry,
pohádky i skeče jsou upraveny jinak, než je klasika a mnohdy jsou ve velké míře situovány přímo na Osoblahu
a její obyvatele. Proto jsme získali velikou oblibu nejen u nás, ale i v okolních vesnicích, kam dojíždíme hrát
divadlo při různých příležitostech a musíme se pochlubit, vždy máme plný sál diváků. Velice nás to těší,
alespoň se tak můžeme plnohodnotně uplatnit.
ČE
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Presstitutky v činnosti
Západní sdělovací prostředky mají jen dva nástroje. Jedním je nestoudná lež.
Tenhle nadužívaný nástroj už nefunguje, vyjma na pitomé Američany. Zaměřovací přesnost ruských
řízených střel a náletů otřásl Pentagonem v základech. Ale podle
západních presstitutek ruské rakety padaly z oblohy na Írán a nikdy ne
na své cíle v ISIS. Podle těchhle presstitučních zpráv ruské nálety
zabíjely jen civilisty a rozbily nemocnici.
Presstitutky oklamou jen sebe a pitomé Američany.
Druhým nástrojem, jenž presstitutky používají, je diskuse o
problému bez jakéhokoli poukázání na jeho příčiny.
Poslouchal jsem dlouhou diskusi na NPR, statutárním, Izraelci
vlastněném propagandistickém orgánu, o problému migrantů v Evropě.
Ano, migrantů, nikoli uprchlíků.
Tito migranti se neobjevili jen tak z ničeho. Rozhodli se hledat lepší život v Evropě, kde kapitalismus, jenž
poskytuje zaměstnání, svobodu, demokracii a ženská práva, zaručuje plnohodnotný život. Jen Západ poskytuje
plnohodnotný život, protože sám sebe ještě nebombarduje.
Hordy táhnoucí Evropou se rozhodly jít tam náhodně. Nemá to nic společného s washingtonskými 14 roky
ničení sedmi zemí, umožněného samotnými pitomými Evropany, kteří poskytli krytí pro válečné zločiny pod
přezdívkami jako „koalice ochotných“ a „operace NATO“, přinášejícími svobodu a demokracii“.
Ze západních presstitučních sdělovacích prostředků se nikdy nedovíte, že miliony prchající do Evropy
prchají před americkými a evropskými bombami, jež rukou nerozdílnou zmasakrovaly a vyhnaly miliony
Muslimů. Dokonce ani nepatrný zbyteček konzervativních časopisů, těch, jež neokonzervativní náckové
nepřevzali nebo nezničili, nenajde odvahu spojit uprchlíky s politikou USA na Středním východě. Například
Srdja Trifkovic, píšící v říjnovém vydání Chronicles:
Časopis americké kultury, vidí uprchlíky jako „třetí muslimský vpád do Evropy“. Uprchlíci jsou pro něj
nájezdníky, kteří způsobí zhroucení zbytků západní křesťanské civilizace. Trifkovic se nikdy nezmiňuje, že
Evropané si sami na sebe přivedli miliony muslimů proto, že jejich úplatní političtí bossové jsou dobře
placenými vazaly Washingtonu a umožnili washingtonské války za nadvládu, jež vytlačily miliony Muslimů
z domova. Pro Trifkovice i pro kteréhokoli jiného konzervativce jen Muslimové mohou konat křivdy. Jak to
chápe Trifkovic, je špatné, že se Západ Muslimům nebrání. Je přesvědčený, že Západ bude brzy žít pod právem
šaria. Rád by věděl, jestli Amerika bude „mít prostředky nést pochodeň“.
Většina Američanů žije ve falešném světě, stvořeném propagandou. Jsou odpojení od reality. Mám
před sebou místní deník ze Severní Georgie s říjnovým datem, se zprávou, že „v hasičském středisku okresu
Dawson drželi 11. září vzpomínkovou službu na Den patriotů, aby si tak připomněli teroristické útoky, jež před
14 roky šokovaly Ameriku“.
Různí místní hodnostáři vyzývali k účasti na připomenutí „všech, kteří zemřeli nejen v onen den, ale od
onoho dne v boji za to, aby Amerika zůstala svobodná“.
Honorace neřekla, jak nás vraždění a vyhnání milionů Muslimů ze sedmi zemí udrží svobodné. Taková
otázka je bezpochyby nikdy nenapadla. Amerika funguje na mechanických frázích.
Prezidenti Ruska a Číny s úžasem sledují nemorální hloupost, jež se stala vlastností, definující Ameriku.
V určitém okamžiku Rusové i Číňané zjistí, že bez ohledu na to, jak jsou trpěliví, je Západ ztracený a zachránit
jej nelze. Až se Západ pod svým vlastním zlem zhroutí, do světa se navrátí mír.
Paul Craig Roberts (překlad =npa=) www.intrepidreport.com/archives/16644
_________________________________________________________________________________________
Info k autorovi:
Dr. Paul Craig Roberts byl asistentem ministra financí pro hospodářskou politiku a spolupracovník redaktorů
listu Wall Street Journal.
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Humanita stojí dnes tak vysoko, že i vrahům zachraňuje život. Jen zavražděným ne.
Gabriel Laub
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V USA nejsou dvě, ale jen jedna strana strana byznysu.
Bush dělal totéž, co Hitler. Promlouvá kanadský právník u trestních tribunálů, jemuž vyhrožovala CIA
Mezinárodní právo je na papíře, ale v praxi nefunguje. Organizace spojených národů, která by měla být silovou
mezinárodní institucí, je k smíchu. Od založení ji USA, kde vládne pouze jedna strana byznysu, využívají k manipulaci. Takhle
drsně mluví kanadský právník Christopher Black, který se věnuje práci v trestních tribunálech pro bývalou Jugoslávii a pro
zločiny spáchané ve Rwandě. Kvůli postojům mu několikrát CIA vyhrožovala likvidací.
„Spojené státy americké už dávno nejsou demokracií, ale jde o vládu oligarchie. Je vedena několika nadnárodními
korporacemi. Když prezident Dwight Eisenhower odcházel z úřadu, prohlásil, že bychom měli být obezřetní, protože budeme
stále více kontrolováni vojenskoprůmyslovými skupinami. A to se stalo. Dnes už v USA nejsou dvě strany, ale pouze jedna.
Nazval bych ji stranou byznysu, protože pracuje v zájmu byznysmanů,“ začíná právník Christopher Black, který pochází z
kanadského Toronta, ale kvůli práci létá po celém světě.
Bush jako Hitler
Black se v kritice stranického systému USA opravdu zpátky nedrží: „Demokraté, kteří říkají, že jsou nalevo, jsou vlastně
také, byť v měkčím slova smyslu, chlapíci pro byznys. O tom, že v USA existuje jediná byznys strana, se vážně hovoří v
univerzitních kampusech i na různých konferencích. Demokraté hrají opozici jen na oko, jinak mají s konzervativci úplně stejné
zájmy. Pro pracující lidi nedělají vůbec nic. Společnost je k tomu hluchá.“
Právník hlavně kroutí hlavou nad chováním amerických elit v souvislosti s mezinárodním právem. „Existují principy
mezinárodního práva. Jsou ale jen na papíře. Jaké to je právo, když je neustále porušováno. V Česku máte vládu, která
kontroluje zemi, a parlament, jenž přijímá zákony. Policii, jež je prosazuje, a soudy, které trestají lidi, jež je porušují. V
mezinárodním měřítku to tak není. Nemáme světovou vládu, světovou policii a tak dále. Máme OSN, která by mohla něco
podobného představovat, ale je k smíchu. Vždyť nerozhoduje skoro vůbec o ničem. Od té doby, co byla v roce 1945 založena,
je USA zneužívána k manipulaci. USA sice s mezinárodním právem stále operují, ale také jej pořád porušují a ignorují. A není
síla, která by jim v tom zabránila. Bushova intervence v Iráku byla obyčejným aktem agrese. To dělal i Hitler,“ míní.
Pozor na smlouvy s USA
Když se dostaneme k Transatlantickému obchodnímu a investičnímu partnerství (TTIP), začne Evropskou unii varovat:
„Chtějí jen do Evropy přenést svůj systém, o němž jsme už mluvili. Jde o to, aby se ‚starý kontinent‘ dostal pod kontrolu
amerických korporací. Když bude chtít třeba česká vláda udržet na některých školách bezplatné vzdělání, tak se jí to nedovolí,
protože USA budou chtít, aby se v Česku rozvíjelo soukromé školství, které vydělává.“
Jako příklad podobného podmanění uvádí rodnou Kanadu: „U nás po druhé světové válce začaly dominovat americké
banky a nadnárodní korporace s centrálou v USA. Postupně si Kanadu podmanily, takže i naše vláda je kontrolována
korporacemi. Proto kanadští vojáci pomáhali s útoky na územích v bývalé Jugoslávii, proto jsou v rámci NATO posíláni k
hranicím Ukrajiny a Ruska. Přitom v našem zákoně stojí, že kanadská armáda může být poslána pouze na mise schválené
OSN.“ Christopher Black se posledních patnáct let věnuje práci v Mezinárodním trestním tribunálu pro bývalou Jugoslávii v
Haagu a v Mezinárodním trestním tribunálu pro zločiny spáchané ve Rwandě v Tanzanii. Jasně říká, že většina těchto procesů
je politicky motivována.
Putin není Jelcin
Od roku 1945 proběhlo mnoho válek, v nichž se USA snažily prosazovat své zájmy. Vietnam, Korea, konflikty v Latinské
Americe a tak dále. „Byly to strašné války, kde zemřely miliony lidí a bylo napácháno mnoho škod. Všechny ty války USA z
dlouhodobějšího hlediska prohrály. Skáza SSSR znamenala, že mohly říci, že je ekonomický systém USA nejlepší na světě.
Mohly deklarovat, že jsou nejsilnější, takže si mohu dělat, co se jim zachce. Jelcin byl jejich hračkou, Rusko bylo v chaosu. Pak
nastoupil k vládě v Rusku nacionalistický a patriotický režim Vladimira Putina a tamní situace se konsolidovala. Rusko se chce
opět vrátit na výsluní světové politiky, a to je pro USA nevýhodné. Proto byly Německem a Velkou Británií, kteří podporují USA,
záměrně zaranžovány nepokoje na Ukrajině. Američané totiž chtějí rozvrátit Rusko,“ podotýká.
USA prý ztrácejí svou politickou i ekonomickou sílu, a tak kolem sebe koušou jako poraněné zvíře. „Hospodářská a
ekonomická síla se v globalizovaném světě přesunuje do Číny. V USA se stále tisknou nové peníze, které jsou ale jen
potištěným papírem. Pro USA a zbytek světa je hodně překvapující zjištění, že čínští komunisté vybudovali nejlepší
kapitalistický systém na světě. To je sice ironie, ale pravda. USA ztratily část své dominance v Jižní Americe a nedaří se jim ani
v boji proti terorismu, protože ohledně Islámského státu ukazují ruští vojáci, že to jde, když se chce,“ pokračuje.
Výhrůžky z CIA
Black se netají tím, že je kanadský komunista. „Byl jsem členem předsednictva komunistické strany Kanady, ale nyní v ní
moc aktivní nejsem. Mám práci v Africe a Evropě. Pocházím z pracující třídy Anglie. Odtamtud jsme se odstěhovali, když mi
bylo deset, protože táta sehnal práci za oceánem. Abyste mě pochopili, nevadí mi, že lidé vydělávají peníze a stávají se z nich
milionáři. To je v pořádku. Nicméně mi vadí žít v systému, v němž pár rodin ovládá většinu světového bohatství a zbytek
dostává za svou těžkou práci minimum. Kdyby se naši politici starali i o naše zájmy, asi bych tak naštavný nebyl, ale oni to
nedělají,“ podotýká.
Vzhledem ke svým názorům, které svobodně ventiluje po světě, mu bylo již několikrát vyhrožováno. „U většiny trestních
tribunálů jsou přítomni agenti Ústřední zpravodajské služby USA (CIA). V roce 2008 jsem třeba seděl s kamarádem v baru a
přisedl si k nám jeden vysoký státní úředník. Naprosto otevřeně začal hovořit o tom, že bojoval v Iráku, pak v administrativě
NATO a pak v CIA. Bylo mi divné, proč mi to říká. ‚Lidé jako my stojí okolo kruhu smrti. Nicméně vy už stojíte na té kružnici. Měl
byste se držet zpátky,‘ prohlásil. Něco podobného se mi pak stalo ještě několikrát,“ vypráví a dodává: „Hodně lidí si myslí, že
jsem paranoidní. Mě to ale opravdu znervózňuje. Nicméně své názory nezměním, půjdu dál svou cestou. Kdyby člověka takto
www.parlamentnilisty.cz
umlčeli, tak zvítězí, což nechci!“
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Albertov 17. 11. 2015
Zhruba v 13:45 přicházím na Albertov. Všude spousta policistů, jak uniformovaných, tak tajných. Cestou si všímám
policajtů. Procházím kolem skupiny tajných a slyším, jak po vysílačce si sdělují polohy lidí s protiislámskými
transparenty. Těch je tu ale požehnaně, včetně praporů organizace proti islámu. Transparenty na podporu Zemana, proti
imigrační politice vlády , proti EU apod. Lidé se chovají ohleduplně a přátelsky. Jsou tu mladí i staří. Lidí několik tisíc.
Prodírám se davem nahoru směrem k tribuně. Zastavuji se asi uprostřed Albertova. Poslouchám diskuze lidí mezi sebou a
zjišťuji, že přítomní mají stejné názory jako já. Zvláště mě to překvapuje u mladých. Mají až překvapivě kriticky jasno co
se týče Washingtonu, imigrantů, wallstreetských finančních magnátů, imigrantů z Arábie a Afriky, Ruska a politiků ve
vládě. Začínají projevy. Zaznívá tvrdá kritika diktátu Washingtonu, EU a jejich vedoucích politiků, imigrační politiky a
informací, podsouvaných z veřejnoprávních médií ČT a ČRo.
Pak mluví Zeman klidně, věcně a bez emocí. Kritizuje snahu zvnějšku vnucovat našemu národu to co má dělat a
říkat. Nabádá k samostatnému myšlení a nepodléhání mediálním masážím a odsuzuje to, že ten, kdo se vyjádří proti
imigrantům, je médii nazýván fašistou, homofobem nebo rasistou. Lidi poslouchají a souhlasně skandují. Zvláště
emocionálně působí mladí lidé stojící kolem mne, kteří s mladistvou energií souhlasně pokřikují. Atmosféra je taková, že
tou masou lidí doslova rezonuje jednota názorů a toho proč sem přišli. Osobně jsem měl pocit, že kdyby v tu chvíli
pronesl Zeman emotivně zaměřený projev, tak by v ČR spustil novou revoluci. Kolem mne se prosmýkají dva tajní
policisté mezi nimiž jde zadržená osoba(muž cca 40-50 let).Cestou kolem mne se ptá proč byl zadržen. Vpředu cestu
razící policista mu říká, že bude poučen. Dál za mnou se někdo pokouší křičet „ať žije Havel“. V tu chvíli se bez ohledu
na Zemanův projev ozývá hlasité „ať žije Zeman“. Lidi kolem mne tak hlasitě volají, že z toho bolí uši. Od té chvíle se už
o provolání slávy Havlovi dotyčný nepokusil. Hymna na závěr - všichni zpívají a některým tečou slzy.
Pomalu odcházím z Albertova a mířím na Václavské náměstí. V tu chvíli kdy jsem na dolní části Albertova se
najednou vyrojili policisté v kombinézách s kuklami přes obličej a přehrazují odcházejícím cestu ulicí Na Slupi. Jdu až ke
kordonu a mezi dvěma urostlými policisty hledám důvod. Vidím že v dálce zhruba na úrovni kde se kříží ulice Na Slupi s
Apolinářskou se nachází skupina lidí. Vidím, že mají ukrajinskou vlajku. Říkám si že jsme to dotáhli daleko, když
ukrajinci jdou vysvětlit našemu prezidentovi, jak se má chovat k imigrantům.
Obcházíme to ulicí Botičskou a Vyšehradskou. Cestou se ke mně přidal pán ve stáří cca 60 let. Ptá se kudy na
Václavák, říkám mu že tam jdu také ať jde se mnou. Cestou se dozvídám že přijel z Českých Budějovic podpořit Zemana
a protestovat proti vládě.
Na Václavák k muzeu přicházím ve chvíli kdy akce po zhruba 20 minutách končí. Přesto to co slyším z tribuny za tu
chvíli je „výživné“. Lidí je tu ještě spousta. Vidím vlajky ČR, vlajky organizace proti islámu i ruskou vlajku. Kolik je tu
lidí si netroufám odhadnout, ale celkem asi tolik jako na Albertově. Pro sebe si říkám že je škoda té nejednoty v konání
akcí. Tady je rétorika řečníků kritika v jejich projevech ve srovnání s Albertovem daleko razantnější a konkrétnější. Mluví
se o zradě našich politiků, odvolání Sobotky, vystoupení z EU, NATO. Zaznívá tvrdá kritika USA, NATO, EU, imigrační
politiky a opět našich médií. Řečník který žije 8 let v Berlíně vykládá své osobní zkušenosti o tom co se děje v Německu.
O každodenních výhružkách skupin islámských přistěhovalců Němcům ve vlacích, o zalidňování malých vesnic
imigranty v počtu několikanásobně převyšujícím německé obyvatelstvo.
Přesouvám se na Klárov, kde má být od 17:00 demonstrace před úřadem vlády. V parku jsou postaveny dva nebo tři
stany s ozvučením prostranství odkud někdo promlouvá, ale lidí je tu ještě v 17:00 poměrně málo. Mladí lidé kteří odtud
mluví hovoří opět kriticky o USA, EU, kritizují politiku vůči Rusku, imigrantech, rozkradení republiky. Jsem překvapen
jejich věcnými projevy. Po dobu co jsem poslouchal jsem nezaslechl nic, s čím bych nesouhlasil. Před vlastním úřadem
vlády je ale jen pár lidí a spousta policajtů. Vracím se pár desítek metrů zpět na Klárov. Během pár minut však přichází
na Klárov veliký pochodující dav s vlajkami a skandováním, doprovázený kordonem a kolonou policajtů včetně jednotky
těžkooděnců. Během chvíle je zaplněn Klárov a jak mohu dohlédnou i Mánesův most.
Zaznívá opět tvrdá kritika na adresu imigrační politiky naší vlády, skanduje se odstoupení Sobotky a demise vlády,
vystoupení z EU a NATO. Atmosféra houstne. Jsem už utahaný a jdu na metro. Tramvaje nejezdí. Vracím se s pocitem,
že takovou demonstraci Praha už dávno nezažila a to prý probíhaly ještě paralelní protestní akce na náměstí Míru a
dalších místech. Praha dneska, tak jak jsem to vnímal já, připomínala přetopený kotel, který každým okamžikem bouchne.
Pak jsem si pustil zprávy na ČT a žasnul jsem jak o těchto událostech referovala. Hlavní slovo opět Železný a
Písařovicová. Inu pravdoláskaři z Kavčích hor to musí přeci vidět těma správnýma očima. My všichni, kteří jsme tam
byly ale víme, jak to bylo doopravdy.
B.
CHÁPU, ŽE SE AUTOR NECHCE PODEPSAT, ALE VĚŘÍM, ŽE TO TAK MOHLO PROBÍHAT.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Žijeme v morálním blahobytu: téměř každý má dvojí morálku.
Gabriel Laub
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Slovenský parlament „přistřihl
křidélka“ komerčním bankám
Slovenské banky budou muset nabízet klientům bankovní účet za nízký měsíční poplatek, lidé s
malými příjmy dostanou možnost využívat vybrané bankovní služby bezplatně. Spotřebitelům také
klesnou některé poplatky v souvislosti s úvěry na bydlení.
Vyplývá to z balíku zákonů, které v tomto týdnu schválil slovenský parlament. Banky tak musí počítat
s tím, že na výnosech z poplatků mohou přijít o částku, která odpovídá zhruba desetině jejich ročního zisku.
Od příštího roku budou mít klienti komerčních peněžních ústavů na Slovensku nárok na zřízení a vedení
jednoho účtu s měsíčním poplatkem tři eura (81 Kč). „Účet bude poskytovat všechny standardní operace,
vklady a výběry z bankomatu i na pobočkách, on-line služby, platební kartu. Je to průlom v poplatkové politice
bank,“ řekl premiér Robert Fico. Účet s regulovaným poplatkem budou moci využít nejen Slováci, ale všichni
lidé s pobytem v EU, přičemž nesmí mít žádný jiný běžný bankovní účet.
Obyvatelé s čistým měsíčním příjmem do 400 eur (10 800 Kč), což na Slovensku odpovídá zhruba 60
procentům průměrné mzdy po zdanění a povinných odvodech, nebudou za zmiňovaný bankovní účet platit
žádný poplatek.
Strop i u hypoték
Slovenský ministr financí Peter Kažimír odhadl, že banky by na poplatcích mohly přijít o 50 až 60
milionů eur ročně. „Je jasné, že bankám se takovýto přístup nelíbí. Toto opatření bude na úkor zisku bank,“
řekl Kažimír. Dodal, že se neobává zvýšení poplatků za jiné bankovní služby. Loni bankovní sektor na
Slovensku hospodařil s čistým ziskem 560 milionů eur.
K regulaci poplatků za bankovní služby slovenská vláda využila unijní směrnici, jejímž cílem je kromě
jiného zpřístupnit bankovní účty lidem, kteří si je nemohou dovolit.
Slovenský parlament zákonem také stanovil strop na poplatky v souvislosti s úvěry na bydlení, které v
současnosti tvoří značnou část nově poskytovaných půjček. Klienti bank budou moci jednou ročně bez poplatku
splatit pětinu jistiny takového úvěru a v případě předčasného splacení půjčky bude moci banka inkasovat
poplatek ve výši nanejvýš procenta z uhrazené částky.
Kromě regulace poplatků se rovněž zjednoduší proces přenosu bankovního účtu do jiného peněžního
ústavu. Klienti na novém účtu například nebudou muset opětovně nastavovat inkasa nebo trvalé příkazy,
postarat se o to bude muset banka.
http://www.halonoviny.cz/articles/view/41406651
(za)
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Alain Mouton: Kdo plní kasu „Islámského státu“
Svědectví z metropole, kde sídlí EU i NATO
Ta otázka už denervuje i belgický týdeník Trend-Tendances. Čtou ho hlavně manažeři a bankéři. Komu vděčí „Islámský
stát“ za to, že je „jednou z nejzámožnějších námezdních armád světa“, tu vysvětluje Alain Mouton.
Roční rozpočet IS – píše s odvoláním na zjištění amerických i dalších západních rozvědek - činí kolem 2,5 miliardy
dolarů. Ty „gigantické finance pocházejí z prodeje ropy i plynu, racketeeringu, únosů, prodeje historických pokladů umění i
exportu bavlny“ a dalších komodit (například cementu). V případě artefaktů jde často o předměty, staré až osm tisíc let. IS má
ovšem i „spousty vlivných mecenášů“. Právě „finanční zdroje jsou tím, na čem úspěch všech závisí především“.
„Po vyhlášení nového ´státu´ - ´Islámského chalífátu´ se zákony šaría – začaly do jeho kasy proudit daně od jeho
desetimiliónové populace, jakož i z nákladní přepravy a rovněž ´revoluční daň´. Těchto peněz se i na zajištění určitých funkcí
státu typu zásobování vodou a zdravotnictví využívá jen zčásti. Hlavní díl daňového inkasa jde na žold militantů.“
„Poté, co se zmocnili města Mosul v severním Iráku, padla do rukou teroristů filiálka irácké Národní banky se 400
milióny dolarů.“ Už to „umožňuje vyplácet 60.000 militantům celý rok po 600 dolarech měsíčně“.
„´Islámský stát´ však nemá jen ´populaci´ a okupované banky.“ Opírá se i o „zákulisní podporu Turecka“. „Ovládá
nejdůležitější zemědělské oblasti Sýrie,“ jež „byla ještě nedávno jedním z největších producentů bavlny na světě“. Teď ale
„patří 90 % bavlníkových polí IS. Bavlna se ilegálně exportuje do Turecka, kde se prodává za dumpingové ceny. Turecká
vláda, oficiálně vystupující proti IS, nad tím přivírá oči. Tržby z prodeje bavlny, kukuřice, obilovin a jiných plodin činí až 180
miliónů euro ročně.“
„Tras kontrabandu mezi Sýrií a Tureckem se využívá i k exportu ropy. IS ovládá důležitá ropná pole v Sýrii (kolem 60 %
celku) a Iráku (10 % celku). Tržby z ropy činí kolem 700 miliónů dolarů ročně, tedy kolem 38 % ročního rozpočtu IS.“ Na
druhém místě jsou inkasa za zemní plyn (17 % celku).
Okupovaná ropná pole „produkují desetitisíce barelů denně“. „IS prodává ropu za dumpingových 20 až 25 dolarů za barel.
Že právě Turecko je i jejich hlavním kupujícím, není žádným tajemstvím“. A právě v tom tkví i „absurdita celé situace“.
„Turecko, člen NATO i mezinárodní koalice proti teroristům, nakupuje bez zábran ropu od těch samých teroristů a USA za to
Turecko žádnými ekonomickými sankcemi netrestají. Nám, expertům v mezinárodní politice, to demonstruje očividně, jak
dvojznačnou roli v regionu hrají Turecko i USA.“
„Jen zřídka u nás bývá řeč i o finančních tocích, proudících do IS ze zemí Perského zálivu, konkrétně Saúdské Arábie a
Kataru. Nejde o přímou státní pomoc. Jsou to peníze zámožných mecenášů, sympatizujících s islámským fundamentalismem.
Financování daného ražení z této teroristické organizace činí skutečný mezinárodní koncern.“ A to se na rozpočtu IS podílí jen
ze 2 %.
Jen jeden z „výběrčích“, tuniský militant Bin Al Falih al-Awni, zabitý dronem letos v červnu, dokázal v samotném Kataru
inkasovat 2 milióny dolarů. „V armádě IS bojují ozbrojenci z celého světa.“ Jsou z celkem 110 zemí. Nejvíc jich „pochází ze
Saúdské Arábie (2.500) a Tunisu (3.000), přibližně 400 však i z Belgie a 800 z Francie. Mnozí žoldáci s sebou do IS vezou i
peníze. Ví se například, že řada belgických militantů si před odjezdem nabrala spotřebitelské úvěry, které se přirozeně nebudou
jaktěživ splácet.“ Korunu všemu nasazuje fakt, že „mnozí evropští militanti inkasují přes bankomaty v Turecku i sociální
dávky“.
„Podle názoru francouzského kriminalisty Xaviera Raufera jsou mezi ozbrojenci, bojujícími v Sýrii, a jejich komplici ve
Francii a Belgii nastaveny propracované zločinecké kanály dodávek zbraní a narkotik do Evropy, tržby z jejichž prodeje se pak
různými cestami vrací zpět do ISIS. Opomenout nelze ani fakt, že soukromí žoldáci vždy přecházejí k tomu, kdo platí víc. Děje
se to i v Iráku a Sýrii. Pro žoldáky, působící v tzv. umírněných povstaleckých skupinách, financovaných státy Perského zálivu a
Spojenými státy (a bojujících proti IS, ale i proti Asadovi), je dezerce k tomu, kdo platí nejvíc, tedy k IS, lákadlem. Když k
teroristům přecházejí, jdou tam i se vší vojenskou výbavou od dosavadních principálů.“
A tak „jsme svědky války, v níž se protkaly desítky zájmů. Chaos, který nastal následkem americké intervence v Iráku v
roce 2003 a ´Arabského jara´ v roce 2008, expandoval celým regionem a destabilizoval hlavně Sýrii. Staletou rivalitu dvou
islámských tendencí: islámu sunnitského ražení v Saúdské Arábii a šíitského, jehož hlavním představitelem je Írán, dovedl k
tomu, že v regionu jsou teď úplně všechny politické těžké váhy.“
„V mnoha směrech to dospělo do slepé ulice, protože USA nechtějí podpořit ani jednu ze stran. Staví se jak proti IS, tak
proti Asadovi. Role, již hraje v regionu Turecko coby spojenec USA, je také nejednoznačná. Prezident Erdogan se verbálně
staví proti IS, na druhé straně však i nadále beztrestně obchoduje s teroristy.“
Týdeník, čtený hlavně v kruzích, kde se „točí peníze“, logicky trápí i vše, čím „slepá ulice“ poutá ruce jim. Skepticky to
vidí i přední expert Belfius Bank: „Omezení volného pohybu uvnitř Evropy a pohraniční kontroly, vyvolané jak prudkým
přílivem běženců před válkou, tak teroristickými útoky“ podle něj nastaví mantinely i „pohybu lidí a zboží v rámci EU“. To
nutně „udeří i na efektivitu produkce“. Minimálně do momentu, než „válka v Sýrii skončí, se tak jakéhokoli ekonomického
růstu nedočkáme“.
AM
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Mír přináší bohatství, bohatství přináší zpupnost, zpupnost přináší válku, válka přináší chudobu,
chudoba přináší pokoru, pokora přináší mír.
Arabské přísloví
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Syrská vláda má zpět celý Homs…
Tereza Spencerová
Západ se sice snaží od turecké politiky v Sýrii distancovat, k veřejné kritice se ale – v době, kdy má Ankara v
rámci migrační krize Evropskou unii „na lopatě“ – neodvážil.
Od sestřelení ruského bombardéru se Erdoganovo Turecko ocitlo v defenzívě. Obamova administrativa až
dosud nad jeho nadstandardními vazbami na Daeš zavírala oči, bez ohledu nad to, že Daeš popravoval i americké
občany – vidina dávno stanoveného, ale s postupem času stále méně reálného cíle, tedy svržení Bašára Asada, byla
očividně lákavější, než vlastní „boj proti terorismu“. Podle bývalého šéfa CIA Michaela Morrella tak USA například
neútočily na ropná zařízení Daeše, protože „nechtěly způsobit ekologickou katastrofu“, a umožňovaly tak Daeši, aby
bohatl prodejem ropy z Iráku a Sýrie do Turecka po 20 dolarech za barel, tedy za poloviny ceny na světových trzích.
Rusko mezitím dál stupňuje tlak na Turecko. K sérii tvrzení, že se na lukrativním obchodu s ropou, kterou v
Sýrii krade Daeš, podílejí přímo příbuzní prezidenta Erdogana, ruské ministerstvo obrany zveřejnilo mapy a satelitní
snímky hlavních koridorů, jimiž byla ropa do Turecka pašována. Západ se tím dostává do nepříjemné pozice. Pokud
totiž kilometry dlouhé kolony cisteren viděli ruští piloti a satelity, jak to, že je po více než rok „války proti
Islámskému státu“ neviděli piloti a satelity z USA? Reakce Západu na ruské mapy je adekvátně neuchopitelná.
Zatímco například německý bulvární deník Bild ruské snímky označil za podvrh, Time pochybuje, že by Turecko na
obchodu s ukradenou ropou vydělávalo, americký Brookings Institute pochybuje, že by s ropou od Daeše
obchodoval přímo Erdoganův syn Bilal, americké ministerstvo zahraničí po prvotních odmítavých postojích
připouští, že Turecko od Daeše ropu sice kupuje, ale „v nevýznamném množství“, turecká opozice nebo rakouský
Die Presse ruskou verzi tureckých kšeftů potvrzují, německý Handelsblatt mluví o Erdoganovu synu Bilalovi jako o
„ropném ministrovi Daeše“ a americký Buzzfeed v rozsáhlé reportáži rovnou popisuje, jak pašování a kšefty s touto
ropou probíhají přímo v Turecku. To své si tedy může vybrat skoro každý.
A zatímco Vladimir Putin do Ankary vzkazuje, že sestřelení ruského bombardéru bude „nejednou litovat“,
Západ se podle ruských zdrojů snaží od Turecka distancovat, hlasitou kritiku svého spojence v NATO si ale až na
výjimky nechává pro zákulisní jednání. Praktické kroky jsou ale čitelnější -- USA už například vzaly zpět svůj nápad
s posílením turecké letecké role v jejich „válce proti Daeši“, Německo se s Tureckem nechce dělit o zpravodajské
informace, protože se obává, že Ankara hraje „dvojí hru“, lídr nizozemských pravicových radikálů Geert Wilders
Turkům vzkázal, že „nejsou v Evropě vítáni“, budova tureckého kulturního centra v Marseille skončila v
plamenech… Svůj význam přitom mají i názory z USA. Někdejší vrchní velitel NATO generál Wesley Clark, který
si svého času „zprivatizoval“ Kosovo a v plánu měl „podnikání“ i v dobyté Sýrii, má za to, že Daeš svými útoky na
šíity slouží především zájmům Turecka a Saúdské Arábie, a šéf sněmovního podvýboru pro Evropu a Eurasii Dana
Rohrabacher zdůrazňuje, že Bašár Asad (stejně jako Saddám Husajn) nepředstavuje pro USA nebo NATO žádnou
hrozbu, a „pokud členství v NATO znamená chránit Erdogana, tak by v NATO neměl být on, nebo my“.
Racionálnější lidé ve Washingtonu možná v koutku duše uvažují podobně, Bílý dům i Evropa ale navenek
dávají raději přednost tradiční těkavosti a hře na to, že mají nezpochybnitelné právo rozhodovat o tom, kdo kde a
komu bude vládnout. V době, kdy Francie „už nevěří“, že je třeba Asada zbavit moci, a Berlín kolem Asadova
osudu lavíruje, ministr zahraničí John Kerry USA minulý týden prohlásil, že Asadova demise by byla „pro všechny
vzpruhou“ a Daeš by pak byl „poražen během několika měsíců“. Zmínil přitom nutnost utvoření jednotné přechodné
vlády s rebely, což je ovšem jádrem ruského plánu, který USA neustále odmítají. Barack Obama, který má na
„triku“ asi sedm „nevítězných“ válek, týž den vyjádřil naději, že „Putin pochopí“, že Rusku v Sýrii „hrozí další
Afghánistán“, a že proto Asada sám odstraní, byť příčinná souvislost mezi oběma tezemi není zřejmá. John Kerry
hned následující den otočil a připustil, že by se rebelové přece jen mohli spojit s Asadovými jednotkami i v době,
kdy by Asad byl stále ještě u moci, ale prý by bylo velmi těžké je k tomu přesvědčit. Po tomto veletoči, jímž USA
fakticky akceptovaly Asada v čele Sýrie, se ale Kerry nejspíš zalekl sám sebe, vrátil se ke Clausewitzovi a pohrozil
Rusku a Íránu „odvetnými opatřeními“, pokud budou Asada dál podporovat a „blokovat politický proces“ v Sýrii. A
k tomu Washington – současně s neustálým prodlužováním protiruských sankcí kvůli Ukrajině -- chce, aby Rusko
zrušilo své sankce proti Turecku…
Plynové intermezzo
Mimochodem, v otázce ruských sankcí se „nehraje“ jen o politiku nebo ztráty tureckých exportérů na ruském
trhu. Turecko odebírá polovinu své spotřeby zemního plynu z Ruska, přičemž právě přes Turecko měl původně
proudit zemní plyn do Evropy. Nyní je ale projekt Blue Stream zastaven v rámci ruských sankcí (a náhradní zdroje
Turecko zatím hledá marně, protože za současné politické i čistě technické konstelace nepomohou Ázerbájdžán, ani
Katar, natož pak Irák, který je stále více pod vlivem Íránu). Sama EU si před časem z ideologických důvodů (pod
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Po hloupém generálovi je nejhorší věc inteligentní generál.

Charles de Gaulle
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tlakem USA) zablokovala projekt South Stream a aktuálně sílí odpor především (proamerických členů EU) Polska a
Pobaltí proti projektu Nord Stream 2… Jinými slovy, zatímco Erdogan chce nové zdroje zemního plynu hledat „s
boží pomocí“, EU se v koordinaci s NATO pomalu ale jistě vmanévrovává do situace, kdy si všechny dostupné
kohoutky uzavře sama.
Důkazy (a protidůkazy)
Ale zpět. Recep Erdogan sice dál drží v rukou všechny „uprchlické“ trumfy, s nimiž je s to vydírat celou EU,
ale jinak se ocitá v izolaci -- „dovoluje“ si na něj už i sousední Irák, který považuje vyslání stovky tureckých vojáků
k Mosulu, kde prý mají cvičit místní oddíly k boji proti Daeši, za agresi. A syrský ministr bytové výstavby a rozvoje
Muhammad Valíd Ghazál mezitím přijel na průlomovou návštěvu do Káhiry, kde má – jako vůbec první člen syrské
vlády od roku 2012 - jednat nejen s egyptskou vládou, ale i představiteli celého regionu. Egypt je navíc připravený
nahradit turecký vývoz do Ruska, stejně jako Tunisko nabízí ruským turistům svá letoviska místo těch tureckých. To
vše za situace, kdy – po sestřelení ruského letounu - Turecko „pozastavilo“ své beztak jen vzácné nálety proti Daeši,
nijak nereaguje ani na to, že syrská armáda se spojeneckými lokálními nebo šíitskými oddíly obsazuje další body na
společné hranici, a turecké letectvo porušuje už jen vzdušný prostor Řecka.
Sama Ankara se tváří v tvář ruským mapám a snímkům „ropného průmyslu“ Daeše hájí tím, že Rusku beztak
nikdo neuvěří, protože jeho obvinění se podobají „sovětské propagandě“. Prezident Erdogan přešel do protiútoku a
slíbil důkazy o tom, že se na kšeftech s ropou od Daeše podíleli i „známí ruští šachisté“, čímž měl nejspíš na mysli
dlouholetého šéfa šachové federace FIDE, oligarchu Kirsana Iljumžinova, kterého USA nedávno zařadily na sankční
seznam s obviněním, že zprostředkovával nákup ropy od Daeše pro syrskou vládu. (Mimochodem, stalo se tak
krátce poté, co FIDE uznala slavného šachistu a Putinova kritika Garriho Kasparova vinným z korupce a na dva
roky ho odstranila od šachů.)
Do „přehazované“ se vložil i Írán s tím, že „pokud Turecko není o ropných obchodech s Daešem informováno,
rád mu důkazy dodá také“. Mohou se podle všeho týkat vazeb Erdoganovy vlády na organizovaný zločin, přes který
byly Daeši do Sýrie údajně dodávány bezpilotníky. (Rusko už mezitím začalo Íránu dodávat protiletecké systémy
S300.)
Homs i hranice
Zatímco Ankara nejspíš přesně neví, jaký má být její další krok (a v médiích se objevují „podezřele
načasované“ poukazy na Izrael a jeho ropné kšefty s Daešem), po devíti týdnech ruského bombardování a postupu
pozemních operací syrské armády Damašek v týdnu oznámil ovládnutí Homsu, třetího největšího města Sýrie. Stalo
se tak mimo jiné i po sérii jednání o zastavení palby, díky čemuž se z města o minulém víkendu stáhly poslední dva
tisíce džihádistů, přičemž další asi dvě stovky se jich vládě rovnou vzdaly.
Syrská armáda na tureckých hranicích, Homs v rukou vlády – před případným dalším kolem vídeňských
jednání o Sýrii, která mají na programu mimo jiné i otázku lokálních příměří, je pro Západ situace čím dál kritičtější.
Případná dohoda totiž teoreticky „zmrazí“ územní zisky jednotlivých stran v okamžiku podpisu, a čím déle bude
podpis odkládán, tím silnější vyjednávací pozici bude mít Damašek se svými spojenci. I z tohoto pohledu lze vnímat
rychlý bombardovací vstup Francie, Británie a Německa do války v Sýrii; tedy jako pokus „zachránit ještě alespoň
něco“ vysláním i pozemních jednotek, které přinejmenším v první fázi nemají oficiálně bojové úkoly. Je přitom asi
zřejmé, že Rusko jen s letectvem nebude s to proti soustředěnému vojenskému tlaku států NATO v čele s USA Sýrii
ubránit, a tak se do bojů zapojuje (v roli „poradců“) i ruská námořní pěchota. A tomuto scénáři napovídá i fakt, že
Rusko sice vítá britské a německé útoky proti Daeši, jeho výzvy k velké koalici jsou ale marné. (Je přitom určitou
ironií, že britské nálety unisono odmítly jak Damašek, tak i rebelové, jimž chce Británie údajně pomáhat. Podle
Sýrie jsou nálety bez jejího souhlasu agresí, podle rebelů je další bombardování Rakká, které už bombarduje
kdekdo, naprosto nesmyslné a jen zhoršuje humanitární situaci v oblasti.) Do této sféry spadá i snaha USA posílit
své jednotky v Iráku, byť Bagdád takovou „pomoc“ odmítá a šíitské oddíly dopředu slibují, že budou „pronásledovat
všechny americké vojáky a bojovat s nimi“, protože „kdyby Amerika přestala Daeš podporovat, vyřídili bychom je
během pár dní“.
Jak už ale bylo řečeno, svébytný „politický proces“ v některých oblastech Sýrie běží i bez Západu, což
vysvětluje nejen urychlené vyslání amerických vojáků do Sýrie, ale i americké varování Rusku, aby jeho stíhačky
nebyly vyzbrojovány ke vzdušným soubojům (v situaci, kdy americké F15, tedy většina strojů amerického či
tureckého letectva v regionu, právě ke vzdušným soubojům určeny jsou). Rusko ale zprovoznilo v Sýrii další dvě
základny a varovalo všechny „zúčastněné“, že jakákoli letadla bez povolení přeletu nad Damaškem se stanou terčem
systémů S300.
Válka v Sýrii pokračuje. Zatím stále ještě bez čáky proměnit se ve třetí světovou.
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Lidstvo musí války ukončit, jinak války ukončí lidstvo.

John Fitzgerald Kennedy
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Jak na kreditní kartu a kontokorent,
aby přinášely pouze užitek?
Kreditní karta a kontokorent jsou výborné bankovní produkty, ovšem pokud se používají správně,
tedy ke krátkodobému úvěrování v době přechodného nedostatku vlastních volných finančních
prostředků.
Samozřejmě banky na to pohlížejí jinak a usilují o to, aby klienti oba produkty využívali co nejvíce, k
čemuž jsou motivováni různými bonusy. Ale když zapomenou na včasnou splátku, případně jsou na účtu v
neustálém mínusu, bance plynou tučné zisky.
Široká dostupnost kreditních karet (nabitých penězi banky) a kontokorentů (povoleného přečerpání účtů)
není bohužel v souladu s všeobecnou finanční gramotností. V důsledku toho se lidé dnes a denně dostávají
do problémů, které mohou vyvrcholit až exekucí majetku.
Vlastnictví těchto produktů znamená také ztížený přístup k hypotéce a dalším úvěrům, proto se před
podáním žádosti o hypotéku doporučuje jejich zrušení, byť přechodné.
Vybíráme ideální kreditku
Mezi nejdůležitější parametry kreditních karet patří výše úroků, měsíční poplatky a tzv. bezúročné období,
které se pohybuje od 30 do 75 dnů. Aby byla půjčka skutečně zdarma, je třeba uhradit peníze čerpané z karty
v této lhůtě a raději v předstihu několika dnů kvůli jejich převodu (splátky lze nastavit také formou inkasa). Poté
na kreditce „naskakuje“ vysoký úrok (většinou přes 20 %), což už pro klienta rozhodně výhodné není.
Z dlouhodobého hlediska je lepší požádat banku o spotřebitelský úvěr
Nejlepší kreditní karta by měla mít optimálně nastavenou měsíční částku k čerpání (zhruba ve výši
poloviny měsíčního příjmu), co nejdelší bezúročné období, vedení zdarma (popř. s podmínkou čerpání nízké
měsíční částky), propojení s inkasem, dostupné výběry z bankomatů a bonusy, které jsou opravdu využitelné,
např. 2 % z plateb zpět na účet a cestovní pojištění pro celou rodinu.
Disciplinovaný uživatel kreditní karty ušetří měsíčně stovky až tisíce korun – díky maximálnímu využití
bezúročného období, bonusům z nákupů, slevám v partnerském programu, častému cestování a hlavně
vědomí, že peníze pokaždé včas vrátí.
Také kombinace kreditky a kontokorentu (s nižšími úroky) může hodně pomoci, ale účty je třeba
dorovnávat a celkově dbát na to, aby úspora z používání těchto produktů převyšovala náklady spojené s jejich
vlastnictvím.
Z historie kreditních karet (1868–2015)
Slavnými předchůdci kreditních karet byly cestovní šeky, které vynalezl Thomas Cook roku 1868 v
Londýně. V roce 1891 je zavedla také dopravní a kurýrní společnost American Express. Papírové karty
prokazovaly nárok na bezplatné nebo zlevněné služby a tržby z jejich prodeje šly rázem do milionů dolarů.
Skutečný rozvoj kreditních karet nastal po roce 1910 v Americe, s pauzou během 2. světové války.
Masovým produktem se staly v 60. letech 20. století. Americké firmy vynalezly také dodnes používané principy
karet, jimiž jsou minimální měsíční splátky nebo bezúročné období čerpání úvěru.
Ve 3. tisíciletí se dostaly do popředí technologie komunikace na velmi blízké vzdálenosti. Současné
kreditky nabízejí spoustu benefitů a existují už i takové, díky nimž lze rozložit nákupy do 10 splátek bez
navýšení a úroků. Mohou být v tradiční podobě nebo nalepovací na mobil. Výjimkou není ani placení
prostřednictvím prstenu, klíčenky či náramku, zkrátka co nejpohodlnější, bez vytahování peněženky.
Hlavní zásada úspěšného používání kreditních karet se však táhne napříč staletími: vždy zaplatit celý
dluh v bezúročném období, tedy mít je jako platební, nikoliv úvěrový nástroj.
Bezpečnostní hlediska
V terénu je důležité nevydat kartu z rukou, příp. ji neztratit z dohledu a vždy požadovat potvrzení o
transakci, i když byla zamítnuta. V restauraci se má správně postupovat tak, že obsluha přinese mobilní
terminál až k hostovi. Pozor také na placení benzinu v některých zemích, např. Řecku, kde zákazník běžně
nevysedá z auta a prodejce kreditku odnáší.
A co stále rozšířenější úhrady zboží a služeb kartou přes internet? Není třeba se jich obávat, jsou
spolehlivé, zvláště po ověření bezpečnostního certifikátu příslušné stránky e-shopu. Mnoho obchodů už navíc
umožňuje platby přímo přes internetové bankovnictví některých bank a přibývají i technologicky vyspělé
platební procesory.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Další užitečné informace přináší web www.vladislavutikal.cz/
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Rok 2015 končí
SILVESTR Opět klepe
na dveře!!
Jde turista po pláži a najde starou láhev. Otevře ji, z
láhve se vznese džin a povídá:
„Jsem džin a splním Ti jedno přání. Tak dobře rozvažuj“.
Turista: „No, v životě jsem celkem spokojený, nic mi
neschází, snad jen postav dálnici z Evropy na Floridu“.
Džin se zarazí a povídá: „Jsem sice džin, ale měj trošku ohledy. Postavit dálnici přes oceán není žádná
sranda. Nechceš si to rozmyslet a dát mi nějaký lehčí
úkol, prosím?“
Turista: „Zklamal jsi mě, ale co s Tebou nadělám. Víš
co, chtěl bych pochopit ženské myšlení, ženskou logiku“.
Džinovi ztuhne úsměv a nesměle se zeptá: „Chtěl jsi
čtyřproudou nebo šestiproudou?“

„Nebojíš se zahýbat manželce, co když se o tom dozví?“
„No, v lepším případě podá návrh na rozvod.“
„A v horším případě?“
„No, v horším případě ten návrh na rozvod nepodá.“

Přijde pán do firmy a říká sekretářce:
„Jsem z finanční a daňové kontroly a rád bych mluvil
s vaším šéfem.“
Sekretářka odvětí:
„Není tady.“
Pán se ohradí:
„Jak to, před chvílí jsem ho zahlédl oknem.“
„No právě, on vás taky...“

Povídají si dva chlapi v hospodě:
„Jak ten týden uteče, co? Jeden nestačí ani
vystřízlivět, a už je tu zase pátek...“

Zajíc: „Ahoj hade, chci se ti omluvit.“
Had: „Za co?“
Zajíc: „Že jsem se ti smál, že nemáš nohy.“
Had: „To je zas nějaký fórek, ne?“

Zajíc: „Ne, fakt ne. Je mi to líto. Opravdu.“
Had: „Ok, omluvu přijímám.“
Zajíc: „Tak, ruku na to?“
Nikdo není na tomto světě zbytečný.
I ten největší blbec může sloužit alespoň jako špatný
příklad...

Blondýna na křižovatce nabourá do chlápka, ten jí
začne nadávat:
„Ty krávo blbá, dělala sis vůbec řidičák?“
A blondýná odpoví:
„Rozhodně víckrát než ty, blbečku!“

Včera jsem si koupil balíček kondomů... Uvnitř byly
tři kusy.
A na balíčku napsáno: „Spotřebujte do 24 měsíců.“
Nechápu, proč na mě vyvíjejí takovej nátlak.

Přijde dcera domů ze školy a v žákovské má poznámku:
„Je drzá a neustále vyrušuje.“
Druhý den přijde do školy a dává přečíst učitelce odpověď: „To má po matce. Zmlátil jsem je obě. Otec.“

Malá Hanička se ptá babičky:
„A babi, komunisti byli rudí, nebo červení?“
Babička se na chvilku zamyslela a povídá: „Zlatí, děvenko, zlatí!“

PŘEJEME VÁM HODNĚ
ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ,
POHODY
A HLAVNĚ PEVNÝCH
NERVŮ
V NOVÉM ROCE 2016

CO

KDY

KDE



Leden 2016
01. ledna 2016

pátek

Nový rok – státní svátek

04. ledna 2016

pondělí

15,15

zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM

09. ledna 2016
09. ledna 2016

sobota
sobota

09,00

Okresní konference KSČM – budova OV KSČM
1. zasedání OV KSČM – budova OV KSČM

18. ledna 2016

pondělí

zasedání MS VV KV KSČM – Ostrava

25. ledna 2016

pondělí

zasedání MS KV KSČM – Ostrava

ÚNOR 2016
08 února 2016|

pondělí

zasedání MS VV KV KSČM – Ostrava

08. února 2016 (15.02.)

pondělí

13 února 2016

sobota

Krajská konference MS KSČM – Praha

19. února 2016

pátek

zasedání Klubu KSČM ZMSK – Ostrava

22. února 2016
23. února 2016
24. února 2016
25. února 2016
25. února 2016

pondělí
úterý
středa
pátek
čtvrtek

15,3o

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

26. února 2016

pátek

15,15

2. zasedání OV KSČM – budova OV KSČM

16,00

15,oo
15,oo
15,3o !!!

Setkání s občany MS kraje – Ostrava

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
♫ 12. březen 2016

sobota

20,oo

XXIV. reprezentační ples KSČM

♫

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

! Změny termínů po redakční uzávěrce vyhrazeny!   

Vidět a cítit znamená existovat, myslet znamená žít.
William Shakespeare
* * * Vydává OV KSČM v Bruntále - určeno členům KSČM a sympatizujícím spoluobčanům * * *
* Telefon: 734 430 209 nebo 554 717 565; 720 493 013 *
E-mailové adresy : ov.bruntal@kscm.cz ; místopředseda.bruntal@kscm.cz ; ekonom.bruntal@kscm.cz
* * * Webové stránky : http://www.ovkscmbruntal.cz/ ; http://mev-bruntal.wz.cz/ * * *
********************* N E P R O D E J N É *********************

