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Usnesení okresní konference KSČM v Bruntále konané dne 09. ledna 2016
I. Okresní konference bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.

Písemný materiál „Přehled o účasti na jednáních“
Písemný materiál „Zpráva kádrové komise OV“
Písemný materiál „Návrh kandidátů pro volby do Senátu“
Písemný materiál „Návrh kandidátů do MS KZ“
Písemný materiál „Stanovisko pro Krajskou konferenci v Ostravě“
*

II. Okresní konference schvaluje :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Program řádné okresní konference
Jednací a volební řád OK
Zprávu o činnosti OV KSČM od řádné OK konané dne 14. 12. 2013
„Hlavní směry a cíle činnosti OV KSČM Bruntál pro následující funkční období“ jako materiál otevřený
Zprávu o hospodaření OV KSČM Bruntál
Zprávu revizní komise OV KSČM Bruntál
Zprávu rozhodčí komise OV KSČM Bruntál
Zprávu mandátové komise
Zprávu volební komise
Písemný materiál „Kontrola plnění usnesení za období od OK KSČM konané 14. 12. 2013 do 09. 01. 2016“
Hlavního skrutátora s. Jachymčáka a skrutátory ss. Špalek a Krygel
Mandátovou komisi ve složení: ss. Baráthová, Habidová
Volební komisi ve složení: ss. Vinkler, Domin, Kopečková
Návrhovou komisi ve složení: ss. Bačgoň, Srubjan a Kubis
Tiskovou komisi ve složení : ss. Bačgoň a Srubjan
Ověřovatele zápisu z OK : ss. Furmanová a Dworoková
Pracovní předsednictvo ss. Bačgoň, Babka; Konečná, Koruna
Za lídra kandidátky KSČM do krajských voleb s. Josefa Babku
*

III.
1.

2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Okresní konference potvrzuje a volí :
A/ potvrzuje :
Členy OV KSČM ss. Bačgoně Pavla, Baráthovou Alenu, Domina Miroslava, Hadaše Jaroslava, Jachymčáka
Pavla, Kaňáka Dalibora, Klíčníka Antonína, Kopečkovou Janu, Kovářovou Marcelu, Korunu Stanislava, Kubise
Rostislava, Srubjana Cyrila, Svobodu Karla, Špalka Martina
Členy ORK KSČM ss. Habidovou Ludmilu, Ludwigovou Marii a Mašláňovou Naděždu a Sudu Karla.
Člena ORoK OV KSČM ss. Varteckého Petra a Měrkovou Marii.
Člena ÚV KSČM soudruha Bačgoně Pavla
Člena MS KV soudruha Bačgoně Pavla
B/ volí :
Předsedu OV KSČM soudruha Bačgoně Pavla
Předsedu ORK OV KSČM soudruha Kutila Jaroslava
Předsedu ORoK OV KSČM soudruha Handla Libora
Člena OV KSČM soudruha Krygla Jaroslava
Člena MS KV soudruha Kaňáka Dalibora
Delegáty KK ss. Bačgoně Pavla, Srubjana Cyrila, Habidovou Ludmilu, Kaňáka Dalibora, Kotlára Jaroslava,
Varteckého Petra a náhradníka s. Domina Miroslava
Delegáty IX Sjezdu KSČM ss. Bačgoně Pavla, Fotise Fotopulose, Hadaše Jaroslava, Srubjana Cyrila a náhradníka
s. Varteckého Petra
Kandidáta do Senátu PČR s. Sekanina Ladislav
Kandidáty do MS KZ ss. Bačgoň Pavel, Baráthová Alena, Dworoková Jiřina, Fotopulos Fotis, Hanusová Jitka, Hegyi
Štefan, Koňařík Bronislav, Přasličák Martin, Soudková Jana, Suchomel Břetislav, Srubjan Cyril, Špalek Martin
*

IV. Okresní konference ukládá :
1.

V.

Rozpracovat hlavní směry a cíle pro funkční období 2016-2018 do plánů práce OV KSČM a komisí OV KSČM
Zodp.:
předseda a místopředseda OV KSČM
Termín : 2. zasedání OV KSČM
2. Výkonnému výboru OV KSČM vyhodnotit diskusi z OK a zabývat se přednesenými náměty, připomínkami a podněty.
Zodp.:
předseda OV KSČM
Termín . 2. zasedání OV KSČM
3. O obsahu a výsledcích jednání OK informovat členskou základnu
Zodp.:
delegáti OK, členové OV KSČM a předsedové ZO KSČM Termín: do 31. 03. 2016
Okresní konference doporučuje :
1. Zasedání OV KSČM ustavit na celé funkční období Kádrovou komisi OV KSČM pro personální práci.
Zodpov:
předseda OV KSČM
Termín: 2. zasedání OV KSČM

Děkuji všem delegátům okresní konference, kteří mi dali svůj hlas a důvěru. Rovněž děkuji za hlas pro všechny zvolené
kandidáty a funkcionáře.
Pavel Bačgoň – předseda OV KSČM
___________________________________________________________________________________________________________
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Drsný kraj – dobré srdce
Dovolil jsem si půjčit úvodní titulek, kterým začínal článek otištěný v HaNo dne 11. 1. 2016 o konání
okresní konference KSČM v Bruntále.
V sobotu 9. 1. 2016 se sešli komunisté okresu Bruntál, aby zhodnotili svou práci
od poslední konference, která se konala 14. prosince 2013.
Po úvodních procedurálních otázkách a následném přivítaní hostů, které si
dovolím vyjmenovat: europoslankyně Kateřina Konečná, poslanci parlamentu
Miroslav Opálka a Leo Luzar, první náměstek hejtmana MSK Josef Babka, náměstci
MSK Svatomír Recman a Ivan Strachoň. Za KV KSČM Ivana Kalousková.
Mezi hosty je také potřeba zmínit kandidáty na senátora Ladislava Sekaninu a
Františka Cába. A v neposlední řadě kandidáty pro letošní volby do zastupitelstva
MSK.
Prvním bodem byla hodnotící zpráva o činnosti od poslední konference, kterou
přednesl stávající předseda OV soudruh Bačgoň. Popisovat zdlouhavě zprávu o činnosti si myslím, že neusím,
protože sami víme co se nám daří nebo nedaří a nebo jaká je politická situace doma i ve světě. Ostatně celé
vystoupení předsedy je možno shlédnout na webových stránkách OV KSČM Bruntál.
http://www.ovkscmbruntal.cz/clanky/video/okresni-konference-kscm-bruntal_2.html
Spíš si myslím, že bude vhodnější se věnovat diskusním příspěvkům, kterých bylo jedenáct. Zda to bylo
dostačující a plně vypovídající nechám na každém z nás.
První diskutující s. Hadaš se zmínil o potřebě vytvoření ideologického oddělení při UV, které by mělo včas
analyzovat politickou situaci ve straně, v republice a ve světě.
Dalším byl starosta Města Janov s. Kaloč, který se ve svém vystoupení kriticky vyjádřil ke stávající situaci
ve straně. Jeho příspěvek by se dal shrnout do věty „je třeba robit, protože nikdo to za nás neudělá.“
Člen opavské ZO s. Zámarský směřoval svůj příspěvek k budování členské základny a volebnímu
programu strany.
Poslanec PČR s. Opálka se vyjádřil ke změně nálad ve společnosti a očekávání možných změn.
Předseda MěV KSČM Krnov s. Vartecký hovořil k předsjezdovým materiálům.
Náměstek s. Babka ve svém vystoupení poděkoval za práci naší okresní organizace a prezentoval co se
komunistům na krajské úrovni podařilo a jak tyto výsledky „prodat“ před nadcházejícími volbami do Senátu a
krajského zastupitelstva.
Dalším diskutujícím byl s. Cáb, který se zabýval stále aktuálním tématem „čím a jak zvýšit zájem o stranu
a volby“.
Zastupitelka MSK s. Hanusová seznámila delegáty se svou prací v zastupitelstvu a její pohled na politiku
na krajské úrovni.
S. Koruna požádal přítomné na konferenci o pomoc při sbírání materiálů o budování a životě na
bruntálsku.
S. Luzar, poslanec PČR se vyjádřil k některým kritickým připomínkám k vedení strany.
Jako poslední z hostů vystoupila europoslankyně s. Kateřina Konečná, která vyzdvihla spolupráci s naším
okresem. V této by ráda chtěla i nadále pokračovat a popřála všem kandidátům mnoho úspěchů ve volbách do
senátu i krajského zastupitelstva.
Po diskuzi bylo přijato usnesení a se závěrečným slovem vystoupil nově zvolený předseda OV s. Bačgoň.
Tolik stručně z okresní konference KSČM v Bruntále.

PS : Všechny videozáznamy z průběhu celé konference včetně fotek je možné shlédnout na webových
stránkách OV KSČM. http://www.ovkscmbruntal.cz/clanky/video/
Srubjan Cyril
místopředseda
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pohled do minulosti je někdy nejlepším průvodcem do budoucnosti.
Jan Procházka
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V Moravskoslezském kraji s novým předsedou
KV KSČM
Komunisté Moravskoslezského kraje v sobotu 13. 02. 2016 volili kandidáty pro volby do
Zastupitelstva MS kraje a také do stranických funkcí.
V hodnotící zprávě předseda Krajského výboru Komunistické strany Čech a Moravy Karel Kuboš
zdůraznil problematiku a specifiku krajské organizace, nutnost plnit program strany na všech stupních
stranické struktury a jako jeden tým jít do volební kampaně s cílem dosažení co nejlepšího výsledku.
Karel Kuboš již nekandidoval do funkce předsedy Krajského výboru KSČM a jeho dosavadní práce
byla oceněna upřímným potleskem všech přítomných.
Lídrem kandidátní litiny a také předsedou KV KSČM byl jednohlasně zvolen Josef Babka, který
seznámil delegáty s prací klubu KSČM v Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje, tezemi volebního
programu pro podzimní volby. Mezi kandidáty v kraji je devatenáct žen, vysokoškolsky vzdělaných
kandidátů je 32 procent a do 55 let více než 55 procent.
Konference přijala hlavní úkoly na nadcházející období, včetně postupu krajské organizace ve
volbách jak do Senátu, tak do krajského zastupitelstva. „Pokud chceme budovat socialismus, musíme ho budovat společně s
jinými zeměmi, sami to nedokážeme“, zmínila ve svém vystoupení poslankyně Evropského parlamentu Kateřina Konečná.
Přítomni na krajské konferenci byli i poslanci Parlamentu České republiky Milada Halíková, René Číp a Leo Luzar.
V závěru místopředsedkyně ÚV KSČM a poslankyně PČR Miloslava Vostrá ocenila práci komunistů Moravskoslezského
kraje, poděkovala všem zastupitelům, členům výborů a komisí, základním organizacím KSČM za kvalitní práci.
Ivana KALOUSKOVÁ, tajemnice KV KSČM

Usnesení
Krajské konference KSČM Moravskoslezského kraje konané v Ostravě dne 13. 2. 2016
Krajská konference KSČM, na základě svého jednání dle schváleného programu, jednacího a volebního řádu, předložených
zpráv, předložených podkladových materiálů, diskuse a po provedených volbách projednala a:
I. schvaluje:
1. program, jednací a volební řád konference
2. pracovní předsednictvo a komise ve složení:
pracovní předsednictvo: ss. Karel Kuboš, Josef Babka, Miloslava Vostrá, Jan Oprštěný, Petr Skyba, Jiří Nytra
mandátová: ss. Havránková Verona, Mařák Martin, Nečas Pavel
návrhová: ss. Recman Svatomír, Juroška Martin, Heczko Eduard
volební: ss. Svoboda Jiří, Strnad Jiří, Jakubek Oldřich, Kaňák Dalibor, Oprštěný Jan
3. zprávu mandátové komise, která konstatuje, že krajská konference je usnášení schopná – viz příloha
4. zprávu Moravskoslezské krajské rady KSČM o činnosti a hlavních úkolech
5. zprávu o plnění volebního programu KSČM v MSK za období 2012 - 2015, o činnosti klubu KSČM
6. zprávu MS KRK KSČM
7. zprávu MS KRoK KSČM
8. hlavní úkoly MS krajské organizace KSČM na rok 2016
9. Rámcový postup MS krajské organizace KSČM při zajištění volební kampaně do Zastupitelstva MSK a Senátu PČR ve
volebních obvodech č. 64, 67, 70, 73 MS kraje
10. stanovisko MS krajské konference KSČM k návrhům dokumentů předložených k vnitrostranické diskusi pro IX. sjezd
KSČM
11. zprávu volební komise krajské konference KSČM – viz příloha.
II. zmocňuje
1.

MS KV KSČM k úpravě kandidátní listiny KSČM pro volby do ZMSK 2016 v případě odstoupení (úmrtí, atp.) některého
z kandidátů.

III. ukládá:
1. Vyhodnotit diskusi a zapracovat náměty a připomínky ke krajskému výboru a vyšších stranických orgánů KSČM do
jejich činnosti.
Zodpovídá:
MS KV KSČM
Termín: březen 2016
2.

Rozpracovat návrh Rámcového postupu MS krajské organizace KSČM při zajištění volební kampaně do Zastupitelstva
MSK a Senátu PČR do konkrétních opatření OV KSČM.
Zodpovídá:
MS KV KSČM, OV (MěV) KSČM
Termín: březen – duben 2016

3.

Provést nezbytnou aktualizaci a potřebné úpravy volebního programu podle aktuální politicko-společenské situace.
Zodpovídá:
MS KV KSČM, Klub KSČM ZMSK,
Termín: březen – září 2016
kandidáti do voleb ZMSK

4.

Projednat výsledky jednání krajské konference KSČM spolu se závěry IX. sjezdu KSČM se všemi členy prostřednictvím
členských schůzí.
Zodpovídá:
MS KV KSČM, OV (MěV), ZO KSČM
Termín: březen – červen 2016

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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5.

Seznámit s výsledky jednání krajské konference KSČM spolu se závěry IX. sjezdu KSČM co nejširší okruh
sympatizantů. K seznámení využít osobní kontakty, veřejná setkání, Haló noviny, internet a další prostředky
komunikace v aktuálních časech.
Zodpovídá:
MS KV KSČM, OV KSČM, ZO KSČM
Termín: březen – srpen 2016

6.

Všemi formami usilovat o přijímání nových členů KSČM, o postupnou generační obměnu funkcionářského aktivu.
Zodpovídá:
MS KV KSČM, OV KSČM, ZO KSČM Termín: průběžně

7.

KV KSČM v případě odstoupení kandidáta z kandidátní listiny doplnit KL.
Zodpovídá:
předseda MS KV KSČM
Termín:

8.

do podání kandidátní listiny

KRoK projednat žádost s. Lubomíra Fišera o prošetření situace kolem sestavení kandidátky KSČM pro volby do
statutárního města Opavy v roce 2014.
Zodpovídá:
předseda MS KRoK KSČM
Termín: březen – červen 2016

z kandidátní listiny pro volby do Z MSK
Vybíráme ze schválené kandidáty kraje za okres Bruntál
Pořadí číslo 3.
Pořadí číslo 12.
Pořadí číslo 16.
Pořadí číslo 32.
Pořadí číslo 47.
Pořadí číslo 49.
Pořadí číslo 54.
Pořadí číslo 59.
Pořadí číslo 61.
Pořadí číslo 62.
Pořadí číslo 63.
Pořadí číslo 67.

Jitka Hanusová
Pavel Bačgoň
Fotis Fotopulos
Bronislav Koňařík
Břetislav Suchomel
Jana Soudková
Alena Baráthová
Jiřina Dworoková
Martin Špalek
Štefan Hegyi
Martin Přasličák
Cyril Srubjan

Město Albrechtice
Bruntál
Vrbno pod Pradědem
Rýmařov
Krnov
Vrbno pod Pradědem
Bruntál
Bruntál
Město Albrechtice
Město Albrechtice
Bruntál
Oborná

lektorka
pol. pracovník
úředník
stř. učitel
THP
OSVČ
ved. Byt. správy
učitelka
místostarosta
dělník
technolog
důchodce

45 let
62 let
37 let
41 let
46 let
40 let
59 let
56 let
44 let
54 let
56 let
63 let

členka KSČM
člen KSČM
člen KSČM
nestraník
nestraník
členka KSČM
členka KSČM
členka KSČM
člen KSČM
člen KSČM
členka KSČM
člen KSČM

Tradiční setkání v Ostravě
Místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip ani letos nevynechal tradiční setkání občanů
Moravskoslezského kraje s vedením strany a se zástupci ve vedení kraje.
Pondělní návštěvu předseda zahájil na krajském úřadu s vládním zmocněncem Jiřím Ciencialou, za účasti prvního
náměstka hejtmana Josefa Babky a člena Rady Moravskoslezského kraje Karla Kuboše, jejímž obsahem byla především
problematika OKD a restrukturalizace regionu. V doprovodu generálního ředitele Vítkovic pana Jana Světlíka a ředitele Velkého
světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic Jakuba Švrčka Vojtěch Filip ocenil přínosnost tohoto projektu a podpořil myšlenku zařadit
tato centra do školského systému.
Odpoledne divadelní sál Domu kultury města Ostravy doslova praskal ve švech, občané jej zaplnili do posledního místa,
aby si nejen poslechli aktuální informace z Poslanecké sněmovny, rady kraje, ale aby se i osobně zeptali na to, co je zajímá
nejvíce.
V úvodním slově předseda zdůraznil otázky mezinárodní i vnitřní bezpečnosti. »Bezpečnost země není jen otázkou
migrantů. Migrační vlna je pro Evropu civilizační problém. Islámský stát musí být poražen, ale poražen tak, aby již dál
neohrožoval svět. KSČM a komunistické strany dalších zemí prosazují emancipaci Evropy tak, aby nebyla závislá na USA.
Otázku migrace vidí KSČM v řešení její příčiny, a nikoli důsledku,« uvedl Filip.
O dalším problému - TTJP, která je snahou vnutit Evropě zboží USA, jehož kvalita je v mnoha případech diskutabilní
(modifikované potraviny atp.), hovořila poslankyně Evropského parlamentu Kateřina Konečná.
Nelze pominout ani přípravu na letošní volby do krajského zastupitelstva a Senátu PČR, o čemž hovořil Josef Babka, lídr
kandidátky KSČM. Na spoustu různých dotazů v závěru odpověděl předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.
Ivana KALOUSKOVA

Odkazy na videozáznamy z pondělní akce v DK Ostrava - Filip v Ostravě
Oldřich Jakubek – úvodní slovo
Vojtěch Filip – úvodní vystoupení
Kateřina Konečná – vystoupení
Josef Babka – odpovídá na dotazy
René Číp – odpovídá na dotazy
Kateřina Konečná – odpovídá na dotazy
Vojtěch Filip – odpovídá na dotazy
Oldřich Jakubek – závěr

https://www.youtube.com/watch?v=059-nV0bqfI
https://www.youtube.com/watch?v=-qh9Fi_GXB0
https://www.youtube.com/watch?v=T2zJyzVGyFo
https://www.youtube.com/watch?v=l6P74tPLpS0
https://www.youtube.com/watch?v=poNxy_evt0E
https://www.youtube.com/watch?v=h93RtIp6edI
https://www.youtube.com/watch?v=gvMUprs2oHg
https://www.youtube.com/watch?v=ySjjLdNiP_w
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Kandidát okresu Bruntál
do Senátu PČR
Ve volebním obvodu číslo 64, který zahrnuje celý okres Bruntál, západní část okresu Opava, ohraničená na
východě obcemi Holasovice, Neplachovice, Stěbořice, Dolní Životice, Lhotka u Litultovic, Nové Lublice,
Kružberk, Staré Těchanovice, Svatoňovice, Budišov nad Budišovkou. Celkem tedy 19 obcí opavského okresu.
Bruntálská Okresní konference zvolila 9. ledna 2016 kandidátem do Senátu PČR soudruha Ladislava
Sekaninu. O týden později byla jeho nominace projednána a schválena i na OK v Opavě.
Následně kandidaturu projednala a schválila Krajská konference v Ostravě a nyní se ke kandidátům vyjádří
zasedání ÚV KSČM v březnu 2016. Po schválení tímto zasedáním již nic nebude bránit zahájení volební
kampaně.
V dalších číslech naší Štafetě budeme samozřejmě představovat i kandidáty do krajského zastupitelstva
MS Kraje. Dnes zde nacházíte výše jmenovaného s. Ladislava Sekaninu a jeho stručný životopis.
red.

Představujeme
Jmenuji se Ladislav Sekanina, je mi 64 let.
Dětství prožité do 14 let v podhůří drsných Jeseníků, manuálně
pracující rodiče a jejich skromný život byly faktory, které ponejvíce
utvářely můj charakter a vlastnosti.
Po vojenském gymnáziu jsem dosáhl vysokoškolského vzdělání na
Pedagogické fakultě v Ostravě. To bylo zároveň období, kdy jsem
získával v SSM první zkušenosti v práci pro veřejnost.
Do pedagogické praxe jsem v roce 1974 nastoupil do obce mého
dětství Holčovic. Práce na veřejnosti, vztah k rodičům i žákům, a
výsledky školní práce byly důvodem, pro který jsem byl v roce l976
přijat do strany a o rok později jmenován do funkce zástupce ředitele ZŠ.
Rok 1976 byl mezníkem i v mém osobním životě. Oženil jsem se s
Martou Vojkovskou. Nutnost, že by jeden z manželů musel po zbytek
života dojíždět do zaměstnání byla po čase důvodem mého odchodu do
Krnova, kde jsme si vystavěli rod. dům. Z našeho manželství se rodí dvě
děti. Syn Martin a dcera Lada. Profesně jsem pokračoval jako zást.
ředitele na krnovských školách a pět let jsem byl ředitelem ZŠ v
Lichnově. Do téže funkce jsem byl v roce 1989 převeden na krnovskou
ZŠ.
Samet však nebyl sametem. I když jsem vyhrál dva konkurzy na
ředitele školy, přesto jsem byl OF a Okresním soudem v Bruntále odvolán rozsudkem: „Politická situace
nevyžaduje, aby vykonával funkci ředitele školy“. Vyvstalé problémy mne přiměly ke dvěma rozhodnutím.
Odejít ze školství, opustit milovanou práci s dětmi a od roku 1991 se živit jako OSVČ. A zároveň se intenzivně
věnovat veřejně prospěšné práci. Poukazovat na značné problémy a nedostatky dnešní doby a dokázat, že byť
jsem komunista, nebyl jsem kariéristou, ale člověkem, za kterým lidé stojí a obracejí se na něj i dnes.
Páté volební období jsem zastupitelem města za KSČM v Krnově a s odchodem ze školství i předsedou ZO
KSČM učitelů, která nemá nouzi o nové členy.
Mými zálibami jsou příroda, zahrádka a tanec. Velkou morální oporou je mi manželka. Elánem a
LS
optimismem mne dobíjejí čtyři vnukové.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Musíme věřit v krásnější budoucnost a bojovat za ni proti všem, kterým je dobře i takhle.

Dušan Radovič

Přečti a pošli dál !!!
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Bowling v Krnově
V sobotu 20. 02. 2016 proběhl v Krnově další ročník okresního memoriálu Bena Michalčáka v
bowlingu. Hladký průběh sledoval a ceny nejlepším předal předseda OV KSČM Bruntál s. Bačgoň, za což mu
pořadatelé velmi děkují.
Číslo druž.

Jména

Body

Celkem

Pořadí

7.

Kysela Z., Krygelová B., Krygel J.

3O4, 238, 307

849

1.

9.

Suchomel B., Dorotík S., Vartecký P.

305, 271,195

771

2.

5.

Šulák R., Adámek J., Kania H,

218, 289, 224

731

3.

3.

Kopecký B., Kopecká K., Vitásková H.

249, 157, 259

665

4.

8.

Sekanina L., Konupka V., Kopečkova J.

214, 199, 220

633

5.

10.

Sekanina M., Sekaninová M., Sekaninová S.

267, 155, 200

622

6.

1.

Puda S., Kuderová J., Cingel Z.

232, 167, 204

603

7.

2.

Sigmundová J., Cingeová M., Freharová A.

165, 167, 230

562

8.

6.

Kurej J., Vodáková L., Klimeš J.

165, 125, 174

464

9.

4.

Domin M., Pitnerová A., Řepová J.

153, 153, 147

453

10.

Nejlepšími jednotlivci byli v mužích J. Krygel a v ženách H. Vitásková.
Všem zúčastněným děkujeme za přízeň a těšíme se na viděnou v příštím roce. Nebylo by od věci, kdybychom
si všichni pospolu dali po kelíšku na okresním plese. Předsedové, zkuste to zařídit.
Pořadatelé

Vítězné družstvo

Kandidát KSČM do Senátu PČR s. Ladislav Sekanina „v akci“

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Smrt komunisty
Proč psát nekrolog, když ten mrtvý už si ho nepřečte? Na pohřbu sice ještě fyzicky byl, ale kdoví, zda z
katafalku mohl sledovat, co se tam o něm říkalo, jakou muziku mu hráli a co
bylo napsáno na smutečních stuhách? Nejspíš ani můj článek už k němu
nedojde. Přesto je tvorba nekrologů dobrou tradicí. Píšou se totiž pro živé.
Pokud je smrt jen epizoda, v níž se duše osvobozuje ze sevření těla, mohou
nás naši blízcí i ze záhrobí dál úkolovat? V příběhu Hamleta k tomu došlo.
Když jej duch zavražděného otce vyzval k pomstě, cítil se však kralevic
rozpolcen. Láska a úcta k nebožtíkovi mu diktovala poslušnost, ale intelekt
jej vedl k ověřování duchova tvrzení. Proto ta scéna s herci, kterou lze
nazvat úspěšnou rekonstrukcí zločinu, když vedla k psychickému zhroucení
vraha. Ani tento „nepřímý“ důkaz však Hamletovi nedal sílu pomstu
vykonat. Postava dánského prince je hodna zamyšlení, ale i soucitu, protože
od počátku příběhu zápolí s „naprogramováním“, které je jeho charakteru a inteligenci cizí.
Také poslední rozloučení s Miloslavem Ransdorfem mělo téměř shakespearovskou atmosféru.
Neočekávané projevy vdovy a dcery byly za svou autentičnost oceněny potleskem několika set přítomných, což
v prostorách Strašnického krematoria zvykem nebývá. Odhodlaně pronesené monology obou žen vyzněly jako
obžaloba. Především médií, která po mnoho let vytvářela zkreslený obraz politika a přispěla k jeho předčasné
smrti.
O zhoubných důsledcích mediálního lynče něco vím už od svých osmnácti let. Tehdy státní televize, státní
rozhlas a noviny pod vedením státní tajné policie uspořádaly koordinovanou štvanici proti mému tátovi,
spisovateli Janu Procházkovi. Z talentovaného a pravdu hledajícího autora, který svůj psací stroj každodenně
užíval jako pluh a za pouhých třináct let napsal deset knih a třicet scénářů k filmům, z nichž některé proslavily
české umění i v zahraničí, udělala normalizační média během jediného měsíce bezectného zrádce, dokonce
špiona. Jako zakázaný autor –předtím aktivně vystupující v průběhu pražského jara – už nedostal možnost hájit
se. Poslední půlrok prožil v nemocnici. I tam jej estébáci hlídali a mediální atak, zaměřený už i na mou
maminku, pokračoval. Když v pouhých dvaačtyřiceti letech táta zemřel, režim nám chtěl znemožnit pohřeb v
Praze. Je signifikantní, že jsem příběh o zakázaném, a přesto uskutečněném pohřbu nedávno vyprávěla právě
panu Ransdorfovi, když jsme se setkali v prostorách Betlémské kaple, kde se účastnil konference o Janu
Husovi. „Taková nenávist až za hrob svědčí o velikém strachu,“ podotkl. „Neboť pravdy a jejích nositelů je
třeba se bát,“ parafrázoval Karla Kryla.
Neviděli jsme se tehdy poprvé, bylo to však setkání nejdelší, konference byla celodenní. Během přestávek
na kávu vzdělanec Ransdorf opakovaně děkoval nám, organizátorům, za to, že mohl i on vystoupit se svým
referátem. Namítla jsem, že to je přece samozřejmé, neboť jeho studie o Husovi je skvělá. Nad tou
„samozřejmostí“ se jen smutně pousmál.
V závěru programu se v Betlémské kapli rozezvučely varhany a všichni jsme ve stoje vyslechli chorál
Kdož sú Boží bojovníci. Po tak silné emoci se pak nikomu nechtělo odejít zpět do reality, a tak jsme si ten
prožitek sounáležitosti a sdíleného povzbuzení protáhli u číše vína a prohlídkou podzemí, kde jsou zachované
původní zdi kaple. Tam jsem s doktorem Ransdorfem mluvila naposledy. V debatě, kterou jsme spolu vedli,
vyznívala jeho pokora a úcta k dějinám našeho národa. Když si tu vzpomínku teď vyvolávám z archívu paměti,
znovu cítím, že byl v oněch chvílích šťastný a posilněný zdařilým průběhem konference, na kterou se sjeli lidé
z celé republiky i ze Slovenska.

Na pohřbu M. R. se kdosi z komunistických poslanců vyjádřil, že zemřelý se měl raději věnovat jenom své
vědě a netrápit se politikou. To mi znovu evokuje vzpomínku na tátovo bolestné umírání. Při jedné z mých
každodenních návštěv nemocnice mi zašeptal: „Holčičko, ty piš. Vyprávěj lidem příběhy. Nedělej politiku. Na
to je škoda života…“ O tom, že na politiku je škoda života, ví rodina Miloslava Ransdorfa své. Projevy paní
Vlasty a dcery Anety už jsou k dosažení na internetu. Kdo má sílu porovnat jejich obsah s překroucenými
výkřiky mainstreamu, si možná klade otázku, proč se ten vzdělaný a neuvěřitelně pracovitý člověk disponující
kritickým myšlením a jiní, jemu podobní „donkichoti“, do toho nevyhratelného souboje vlastně pouštějí? Proč
se nedrží svého „kopyta“? Proč svou veřejnou politickou činností riskují rodinné vztahy, své zdraví, existenční
prostředky a k posledku i svůj život? Proč to dělají ti osamělí, charakterem obdaření blázni?
Odpověď je poměrně jednoduchá. Oni musejí. Jsou to lidé spřízněni volbou napříč časem. Lidé vědomí si
toho, že náš svět není uspořádán dobře a že je nutné změnit jej k lepšímu, aby přežil. Lidé s ideálem, který je
silnější než jejich ego a mnohdy i než pud sebezáchovy. Právě o takových osobnostech psal Miloslav Ransdorf
historické studie, takže věděl, jak se svět „odvděčuje“ svým reformátorům. A přesto do arény sám vkročil, nota
nebe se štítem komunisty.
O komunistech se říká, že jsou to lidé zvláštního ražení. Toto zevšeobecnění se původně týkalo bolševiků a
jejich krutých metod. Ideje komunismu naopak souvisejí s lidskou solidárností, humanismem a principem
občanské rovnosti. Skutečnost, že v praxi skončilo nakročení k ideálům komunismu porážkou, neznamená, že
ten ideál byl překonán nějakým pokrokovějším a pro lidstvo přínosnějším. Kapitalismus žádný ideál nedává,
má jen vítěze a poražené. Návrat ke kapitalismu v Čechách je krokem zpátky, což pro historika M. R. bylo
zřejmě onou pohnutkou, proč počátkem devadesátých let aktivně vstoupil do politiky a věnoval značnou část
své energie práci ve Sněmovně. Nešel tam jako sběrač mincí, ale rozsévač myšlenek. To média z něj udělala
příznivce starých pořádků, když kritizoval současné rozkrádání státu, devastaci školství, chudnutí občanů a také
zahraniční politiku, která suverenitu pouze předstírá. Jako poslanec si v mnohaleté praxi potvrdil, že doma
nikdo, především ne celoživotní komunista, nemůže být prorokem, nevzdal to ale a šel za národní zájmy (a
nejenom za ně) bojovat do Evropského parlamentu.
V emotivním projevu se v pátek paní Vlasta obrátila i ke smutečním hostům, když nám položila otázku:
„Měli jste možnost dozvědět se alespoň z našich nezávislých veřejnoprávních médií, která si povinně platíte,
pravdivé informace o Mílově práci (v EP)? MĚLI???“ Shromáždění jí odpovědělo: NE! Scéna skutečně hodná
Shakespeara pokračovala tím, že vdova u rakve svého manžela přečetla přítomným prohlášení Gabriely
Zimmer, která jako předsedkyně frakce Evropské sjednocené levice zhodnotila aktivitu svého českého kolegy
velmi vysoce s obdivem k jeho intelektu a neúnavnému pracovnímu nasazení. Média však nehodlají o
komunistickém politikovi šířit dobré zprávy ani po jeho smrti. Narušila by tím dlouhodobě šířený obraz
kverulanta, roztržitého poplety, špatného řidiče a lehkoživky. Jen desítky tisíc lidí v naší zemi zřejmě vědí, jaký
člověk Miloslav Ransdorf byl, jak těžkou životní cestu si zvolil a co všechno na ní přetrpěl a obětoval. Jeho
posedlost úkolem (posláním) vnímaly s trpkostí i jeho nejbližší bytosti. A přesto sebraly sílu a odvahu k tomu,
aby „vykřičely“ pravdu alespoň v krematoriu. Všude jinde by jim mikrofony vypnuli, anebo jejich projevy
sestříhali po svém. Tak, jak to nakonec udělali novináři mainstreamu a bulváru.
V pláči maminky pana Ransdorfa při pátečním rozloučení jsem slyšela echo pláče všech matek, jejichž
synové vykročili po cestě úzké, na jejímž konci je nečekala čest ani sláva. Mnozí nemají ani hrob. Energii jejich
myšlenek však nelze zničit. Vždy, v každém režimu a za všech okolností se najdou jejich příjemci a noví
učedníci, lidé spříznění volbou. A tak nás naši mrtví tátové, učitelé a duchovní vzory stále úkolují. Nikoliv k
pomstě, ale k obraně jejich cti a ke střežení a předávání ideálů napříč časem. Husitský chorál, který zazněl v
závěru rozloučení s komunistou Miloslavem Ransdorfem, byl vybrán po právu.
Vydáno: 1. 2. 2016 Autor: Lenka Procházková

Přečti a pošli dál !!!
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Z OKD byly vyvedeny zisky,
ztrátu teď má platit stát, zlobí se vicehejtman Moravskoslezského kraje. A žádá záruky
Říká, že ukončení těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech (OKD) je v rozporu s energetickou koncepcí České republiky.
Dále si první náměstek moravskoslezského hejtmana Josef Babka (KSČM) myslí, že soukromá společnost si nemůže dělat
s nerostným bohatstvím státu, co chce. Nelíbí se mu ani, že současný vlastník dolů si v časech, kdy vydělával miliardy,
nevytvářel potřebnou rezervu na horší časy. K
ochraně OKD by nechal vytvořit i nový zákon.
Počátkem tohoto týdne všechny překvapila už
konkrétnější informace ze strany vedení OKD,
které většinově vlastní společnost NWR, že do roku
2018 chce propustit až 50 procent zaměstnanců,
což znamená asi pět tisíc lidí. Vláda i zástupci
Moravskoslezského
kraje
se
společností
dlouhodobě jednají. Překvapila vás tato informace,
byla v něčem nová? A proč si myslíte, že k
prohlášení generálního ředitele Dale Ekmarka
došlo právě nyní? Některé zasvěcené osoby tvrdí,
že to má být další forma nátlaku na stát, aby
poskytl tolik diskutovanou finanční pomoc OKD,
tedy NWR…
První náměstek hejtmana náměstek moravskoslezského hejtmana Josef Babka

Každý, kdo žije v tomto regionu, ať občan, který pracuje v OKD, nebo i politická reprezentace kraje, dlouhodobě sleduje
vývoj v této společnosti. A mohu říci, že já s velkou obavou. Práce v hlubinných dolech je jak po fyzické, tak psychické stránce
značně vyčerpávající a projevuje se na zdraví a délce života horníků. Sám jsem v mládí pracoval v rámci OKD a i proto jsem
podpořil požadavky hornických odborů na zkrácení věku potřebného pro odchod na zasloužený odpočinek. Na můj návrh jak
zastupitelstvo města Ostravy, tak i rada Moravskoslezského kraje (MSK) podpořily oprávněné požadavky směřující k
urychlenému projednání příslušného zákona. Nyní k vlastní otázce. Informace, kterou podal generální ředitel Ekmark na jednání
zastupitelstva města Karviné, nebyla v žádném případě signalizována na jednáních za naší účasti. Intenzivně jsme se podíleli
na jednáních ve vztahu k Dolu Paskov a požadovali jsme vždy citlivé rozložení útlumu tohoto dolu tak, aby dopad propouštění
zaměstnanců byl region schopen vstřebat při důsledném dodržení sociálního programu souvisejícího s tímto propouštěním. Za
zásadní považujeme skutečnost, a to se týká celých OKD, že dobývací prostor i zásoby uhlí jsou ve vlastnictví státu, a tedy bez
účasti a kontroly státu nelze přijímat jednostranné kroky, které by vedly k neřízenému ukončení těžby těmi, kteří získali v
minulých letech z této těžby miliardové příjmy a nevytvořili dostatečné rezervy na dobu, kdy cena uhlí poklesla. Těžbu, stejně
tak jako řízený útlum na tak velkém ložisku považujeme za věc veřejného zájmu i z hlediska sociálních, ale i bezpečnostních
dopadů a rizik. Prohlášení pana generálního ředitele přišlo den po jednání tripartity, kde bylo opět ze strany vlády ČR
deklarováno stanovisko, že OKD či NWR nemůže počítat s přímou finanční podporou státu. Ano, považuji to za nátlak ze strany
generálního ředitele na orgány státu, přičemž nepochybuji, že vystoupil s vědomím vlastníků OKD či NWR. S redukcí
zaměstnanců do roku 2018 o padesát procent nemůže souhlasit nikdo, kdo ví, jaký negativní dopad by to mělo na celý region.
Někteří zaměstnanci i odboráři z OKD právě kritizují vedení firmy za to, že v dřívějších dobách, kdy se těžba vyplácela, si
vlastníci rozdělovali tučné dividendy namísto toho, aby si vytvářeli silnou rezervu pro krizová období. Proto teď také nemohou a
možná ani nechtějí dobývat tam, kde by to vyžadovalo více nákladů, to znamená ve vzdálenějších nebo hůře přístupných
slojích. Mají pravdu? Jaký na to zastáváte názor?
Mimo a nad rámec již uvedeného lze s interpretací odborářů souhlasit. Rovněž je nutno poukázat na skutečnost, že
prezentované ukončení těžby uhlí v OKD je v rozporu s energetickou koncepcí státu, tedy, opakuji, vlastníka nerostného
bohatství, kam uhlí bezesporu patří. Je velmi smutné a špatné, že stát dovolil vyvádět tyto tučné dividendy do zahraničí. Myslím,
že by se měl z této situace poučit a přijmout zákonné opatření proti této nedobré praxi, kdy se privatizuje zisk, a ztráty jdou na
bedra státu, potažmo daňových poplatníků. Není přeci normální, že z republiky odplynou ročně stovky miliard korun bez toho,
aby alespoň významná část nezůstala na krytí potřeb státního rozpočtu, ze kterého se financují sociální, zdravotní, školské a
další služby pro naše lidi.
Mezi horníky také kolují zvěsti o tom, že mohlo docházet i k postupnému tunelování společnosti. Vedení firmy prý
pořizovalo předražené strojní vybavení od svých spřízněných partnerů ze zahraničí, které by se u nás dalo sehnat daleko
laciněji, například od opavského Ostroje. Zbytečně se měly také rozprodávat důležité servisní firmy, od nichž se pak nakupovaly
služby za vysoké ceny a náklady tak pořád stoupaly. Domníváte se, že k takovým záležitostem skutečně docházelo, anebo to
jsou jen fámy? A když ano, šlo o záměr, anebo „jen“ o zásadní chyby managementu?
Že docházelo k pořizování investic zejména do technologických zařízení a strojů za miliardy, je pravdou. Že řada strojů a
zařízení včetně uhelných kombajnů nebyla vybrána pro konkrétní podmínky jednotlivých pracovišť a byla zbytečně nakoupena,
je informací, o které se horníci dlouhodobě baví a kritizují ji. Záměr se těžko prokazuje, ale co je jisté, správný a odpovědný
majitel i management se tak nechová.
Odboráři se také obávají, že když bude docházet k postupnému propouštění po stovkách zaměstnanců, majitelé nebudou
schopni dodržet podmínky sociálního programu, ke kterým se zavázali v kolektivní smlouvě. Horníci mají totiž dostávat až roční
odstupné. Zkušení důlní technici také nevěří, že firma, jež se nyní nachází v existenčních potížích a údajně se zpožďuje i s
platbami vůči svým dodavatelům, bude schopná šachty patřičně ekologicky a technicky zabezpečit podle zákona. Tedy proti
únikům plynů, zaplavení a podobně. Kdyby k tomu skutečně došlo, jak by reagovalo vedení MSK a potažmo vláda?
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Jsem přesvědčen, že stát má dostatek nástrojů k tomu, aby byl sociální program ze strany OKD dodržen. Nelze připustit,
aby na neplnění slibů a závazků doplatili zaměstnanci. Stát umožnil privatizaci, stát umožnil vyvedení zisku ze společnosti bez
tvorby rezerv prostřednictvím nedokonalé privatizační smlouvy, takže stát musí garantovat oprávněné požadavky těchto
zaměstnanců. V oblasti zajištění bezpečnosti jak při těžbě, tak i po případném útlumu hraje stěžejní roli rovněž stát
prostřednictvím Obvodního báňského úřadu. Na problematiku bezpečnosti v souvislosti s důlní vodou, výstupem metanu a
dalšími nebezpečími upozorňujeme na každém jednání souvisejícím s OKD. Jsem přesvědčen, že to je i téma pro Bezpečností
radu státu i vedení Moravskoslezského kraje. V případě kraje jsme připraveni se touto otázkou na bezpečnostní radě zabývat.
Už dříve se hovořilo o tom, že koncem letošního roku mají skončit důlní provozy Paskov a Lazy. Nyní generální ředitel
Ekmark přidal ještě Darkov. Jak by zakonzervování dolů, včetně masivního propouštění lidí, vlastně fungovalo? Existuje
konkrétní harmonogram? Poskytlo tyto údaje vedení OKD-NWR zástupcům kraje, odborářům nebo vládě?
Pokud se týká informování kraje o postupu, na který se ptáte, tak nikoliv. Dokonce si myslím, že takovýto harmonogram
ani plán zatím neexistuje. Domnívám se, že takový plán či harmonogram nelze zpracovat bez spolupráce se státními i krajskými
orgány, a nevím o tom, že by MSK byl k participaci na tomto plánu či harmonogramu vyzván.
Jakými konkrétními opatřeními se vedení MSK společně s vládou směrem k OKD nyní zabývá? Počítá se vůbec s „černým
scénářem“? Horníci se také obávají konkurzu, jestliže by společnost NWR nebyla schopna platit své závazky, a to prý nyní
hrozí. Ke kolapsu by tak mohlo dojít dost rychle. Jsou to reálné úvahy a byla by schopna naše sociální síť na to vhodně
zareagovat?
Je poměrně známý fakt, že v době vlády Jiřího Rusnoka jsme vytvořili „Pracovní skupinu pro řešení sociálně-ekonomické
situace v MSK“ pod vedením hejtmana kraje a za účasti tehdejšího ministra průmyslu a obchodu Jiřího Ciencialy. Hlavní podnět
pro vytvoření této pracovní skupiny byla situace kolem Dolu Paskov. Výsledky práce této pracovní skupiny se transformovaly do
řady usnesení vlády Jiřího Rusnoka a byly prohloubeny za vlády Bohuslava Sobotky. Ne všechny úkoly jsou splněny. Toto jsme
konstatovali i při společném jednání vlády ČR a rady MSK. Mnohdy nepochopení potřeb kraje na centrálních úřadech v Praze
zdržely přípravu některých opatření. Typická je příprava průmyslových zón, zejména Barbory, předčasné odchody do důchodu
horníků, řešení ekologických zátěží a některých dalších. Řada vládních představitelů, ale zejména úředníků nechápe nebo
nechce pochopit, že mimořádné věci se řeší mimořádnými prostředky. Že odpověď na některé požadavky „ten návrh není
systémový“ nelze přijmout při řešení zcela konkrétních a aktuálních potřeb tohoto regionu, ale i regionu Ústeckého kraje či části
Karlovarska. Ano, my požadujeme i nesystémový přístup, jinými slovy speciální přístup pomoci tomuto kraji!
Jak jste naznačil, Moravskoslezský kraj má stále problém s vysokou nezaměstnaností. Už dříve v médiích proběhly
informace o tom, že se připravuje vámi zmiňovaná průmyslová zóna Nad Barborou, kde by mělo najít práci až 2 tisíce lidí.
Jenže s ukončením její výstavby se počítá až v roce 2018 a samozřejmě potom je nutné najít firmy, které by tam začaly
podnikat, a to je „běh na delší trať“. Připravují se i další kroky?
Málokdo si uvědomuje, že přestože tento kraj, zejména jeho ostravsko-karvinská, ale i frýdeckomístecká část, změnil
poněkud svou průmyslovou charakteristiku, je historicky postaven na bázi uhlí-koks-železo. Tento unikátní tok máme zachycen
nejen v naší Dolní oblasti Vítkovice, jako národní kulturní památce, ale stále dominuje v zaměstnanecké oblasti. Proto
podporujeme stávající průmyslové podniky a jejich udržitelný rozvoj. Proto podporujeme rozvoj turismu v našich nádherných
Jeseníkách a Beskydech. Proto podporujeme rozvoj středních a vysokých škol v kraji, proto požadujeme rychlejší odstranění
ekologických zátěží z minulosti, investujeme do zlepšení životního prostředí, lákáme a jednáme se zahraničními i domácími
investory. Průmyslová zóna Barbora je sice strategická, ale není jediná. Jsou další na bývalé šachtě Dukla, máme prostor v
zóně u Mošnova, podporujeme jejich vznik ve městech, jako jsou Nový Jičín, Orlová, Krnov, a zabýváme se i jinými projekty.
Jaký postoj zaujímá vůbec k problematice OKD česká vláda? Premiérovi Sobotkovi některá média už dříve vyčítala, že v
době privatizace prodal ostravské doly, jako tehdejší ministr financí, ani ne za polovinu skutečné ceny, když se „zapomněly“ k
dolům ještě připočítat servisní organizace i jiný majetek. Na to tenkrát upozorňovala i Evropská komise (EK). Ministerstvo
financí pak zaslalo EK vysvětlující stanovisko s údaji, které paradoxně zpracovali, podle tvrzení iDNES.cz, experti právě z té
společnosti, jež nakonec OKD koupila. To byl určitě velmi nestandardní postup. Cítíte nyní ze strany vlády či premiéra snahu
odčinit tyto nehorázné chyby?
Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá řada soudních sporů i v oblasti trestněprávní roviny, věřím, že se výsledek
ve vztahu k ceně a k dalším nekalostem dozvíme. Kadence osobního zájmu na řešení situace v OKD se u ministrů vlády i
premiéra zvyšuje, pokud bych to posuzoval na četnosti návštěv v našem kraji.
Je zcela nepochybné, že bez aktivního a nebojácného přístupu vlády ČR se řešení pro OKD nenajde. Přemýšlím i o úloze
Parlamentu České republiky, který by s respektem k potřebám tohoto regionu přijal LEX OKD (zákon, závazné ustanovení) s
cílem vyřešit nesoulad mezi zájmy vlastníků OKD a státu ve veřejném zájmu zachování stability a prosperity
Moravskoslezského kraje.
autor: Jan Štěpán - http://www.parlamentnilisty.cz/

Host dne na Polaru
Záchranné složky MSK mají nejlepší vybavení v ČR
Vysílání Polaru ze dne 02. 02. 2016 k integrovaným výjezdovým centrům a vybavenosti profesionálních i
dobrovolných hasičů a záchranných složek. Ptala se redaktorka Renáta Eleonora Orlíková a odpovídal první náměstek
moravskoslezského hejtmana Josef Babka.
Vysílání naleznete na tomto odkazu:
http://polar.cz/porady/host-dne/host-dne-02-02-2016-17-14
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Korektně nekorektní Německo
Silvestrovské útoky mladých mužů vyznávajících islám v Německu oprávněně znepokojily celou Evropu. Stalo se
něco, co není na evropském kontinentu zvykem. Bohužel se stala ještě jedna politováníhodná událost, která v Německu
zvykem začíná být.
Ve snaze o maximální politickou korektnost udělala, doufám nechtěně, primátorka Kolína nad Rýnem z obětí viníky.
Rady o tom, jak mají ženy dodržovat odstup od mužů v tlačenici, nesou podprahové sdělení. A to hodně závažné. Oběti
útoku mi prominou, ale primátorka svoji radou podprahově řekla, že kdyby si ženy udržovaly odstup, tak se obětí útoku
nestanou - de facto svojí neopatrností si útok přivodily samy. Takovou radu chápu jako nezodpovědný útok na
rovnoprávné postavení mužů a žen v západní civilizaci, a proto ho považuji za mimořádně
nešťastný.
V Evropě mají všichni bez rozdílu pohlaví právo se zcela svobodně a s pocitem bezpečí
pohybovat, kromě těch, kteří toto právo odmítají respektovat. Ti, kteří toto právo odmítnou
respektovat, ať si laskavě najdou jinou zemi, která jim bude v tomto ohledu více vyhovovat,
protože za nerespektování tohoto práva je budeme důsledně trestat.

EU má dost sil, kdyby chtělo
V poslední době návrhy Německa a jeho spojence Rakouska budí jemně řečeno v
obyčejném člověku úžas. Vzpomeňme si na jejich nekompromisní postoj k řeckému dluhu,
peskování Maďarska za stavbu plotu, silové prosazení přerozdělení uprchlíků atd. Ovšem
korunu tomu dali až teď. Poté, co Německo veřejně pozvalo všechny uprchlíky k sobě, najednou
chce uzavřít hranice na Balkáně, aby už žádní uprchlíci do Evropy nepřicházeli. Obyčejný člověk by zatleskal, ale světe
div se, oni navrhují hodit Řecko přes palubu a chránit hranice EU v nečlenském státě Makedonii. To už je silný šálek
kávy, který poukazuje na sílu solidarity v EU. Vidím v tom jasný signál pro každý členský stát EU, který říká jediné.
Jakmile se členský stát dostane do problémů, které jsou nad jeho síly, tak solidární pomoc 28 států nepřijde, protože
na základě chladného kalkulu je lacinější jiné řešení, které vůbec nebere v potaz jednotu EU. Tímto způsobem nemůže
žádné společenství fungovat, leda těsně před svým rozpadem. Jediným správným řešením je pomoc všech 28 členských
států při ochraně Schengenského prostoru v oblasti Egejského a Středozemního moře. Kapacity na to Evropa má.
Počítejte se mnou. Celkem 23 členských států má námořní síly. To je nezanedbatelná síla, která má schopnost
uhlídat jižní moře před nelegálním vstupem migrantů do Schengenského prostoru. Zbylé státy mají letectvo, které může v
jižních mořích patrolovat a poskytovat lodím součinnost. Jako celek je EU silná. Proto je důležité jednat jako celek, a ne
jak se to privilegovaným státům momentálně hodí.
Ruku na srdce, Němce není možné chápat jako seriózní partnery. Z jejich strany je trestuhodné, když proti většině
prosadí silou svůj názor, který bez jakékoliv kontroly spustí příliv uprchlíků, a za několik měsíců svůj postoj otočí o 360
stupňů, a přitom se tváří, že se nic fatálního nestalo, a bez mrknutí oka ve svém návrhu hodí přes palubu Řecko. To se v
civilizovaném světě nedělá a v EU se už nic takového opakovat nesmí.
Fotis FOTOPULOS,
zastupitel Moravskoslezského kraje

Majetková přiznání KSČM sněmovna zamítla
Sněmovna zamítla návrh poslanců KSČM na zavedení plošných majetkových přiznání hned v úvodním kole
projednávání. Jeho cílem bylo zaplnit mezeru v našem právním řádu v oblastí správy daní. Pro zamítnutí předlohy byli
vládní poslanci, podpoření TOP O9 a ODS.
Sněmovna předlohu začala projednávat už loni v únoru, rozprava však byla přerušena do předložení vládní předlohy
zákona o prokazování původu majetku, ta nedávno prošla prvním čtením. Poslanci se tak vrátili k iniciativě komunistů.
„Dejte našemu návrhu šanci,“ apeloval na kolegy vedoucí skupiny předkladatelů, stínový ministr financí KSČM Jiří
Dolejš. „Vládní návrh příliš spoléhá na iniciativu berního úřadu. Náš systém, který je plošný, by mohl být účinnější,“
zdůraznil. KSČM navrhovala speciální povinnost vykazovat majetek a k tomu i speciální kontrolní postup. Podle návrhu
KSČM by občané přiznávali majetek nad 10 mil. Kč, firmy nad 30 mil. Kč. Přiznání by se netýkalo osobních movitých
věcí kromě automobilů či letadel, ani vybavení domácností a dědictví. Majetek pořízený z nezdaněných peněz by úřady
zdanily podle normy sto procenty a podaly by podnět policii.
„Válcovací mašinérie koalice pokračuje“ posteskl si předseda klubu KSČM Pavel Kováčik, který vysvětloval, že oba
návrhy by~se mohly projednávat paralelně a rozhodlo by závěrečné hlasování.
HaNo ku,jad
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Přišlo nám emailem
úsudek nechť si udělá každý čtenář sám
Ing. Petr Dvořák,
ředitel České televize
Ing. Oldřich Lukáš
kontakt - viz konec dokumentu
na vědomí: Volební výbor PS PČR (PhDr. Martin Komárek)
Rada pro rozhlasové a TV vysílání
Plzeň 2. 12. 2015
Věc: Stížnost na trestnou činnost ČT (zrada vlastního národa, spoluúčast na likvidaci ČR)
Vážený pane řediteli,
chápu, že je výhodné zavděčit se těm, kteří Vás do funkce dosadili. Je zcela evidentní, že díky své moci a dolarům již dostali Českou
televizi plně kontrolu vrahové euroatlantské civilizace (nazývaní Světovládou, nebo též Osou zla), neboť ČT pouští do éteru výhradně
jen americkou verzi pravdy, demokracie a svobody, což nejspíš v tichosti pečlivě monitoruje úřad pana Shapira (přezdívaného US
protektorem). Bylo by tudíž od Vás férové, abyste Českou televizi přejmenoval na Americkou televizi (nebo CIA News), odmítl dotace
našeho státu a požádal o dotace Washington.
To, co předvádí ČT pod vaším vedením, nemá v historii obdoby. I Goebels by záviděl! Vše obrátí vzhůru nohama, z barvy bílé v
okamžiku udělá černou, z vlka beránka, co slovo - to lež, co čin - to zločin (přinejmenším etický a občanský)! Že přeháním? Nuže,
pozastavme se u několika málo důkazů – „pravd“, kterými nás Vaši mediální žoldáci v poslední době tak rádi vykrmují, abychom si
uvědomili, jak mimořádně závažné zločiny na veřejném mínění páchají:
Zeman a Čína
Když prezident Miloš Zeman navštívil Čínu, v publicistických pořadech (zprávy, komentáře apod.) jsem o něm nezaznamenal
jedinou pozitivní informaci, za to negativních chrlila ČT nekonečnou řadu. Zaznamenal jsem bláboly o mezinárodním fiasku a ostudě,
plivnutí do tváře lidským právům, prostě katastrofa! Ještě řadu dní po té Vaši moderátoři s mimořádným nasazením přežvykovali
washingtonská hesla stále dokola; vše umocňovaly „zasvěcené komentáře“ vašich „expertů“, kteří však ze sebe kromě pomluv a
trapných útoků nevypotili nic než naprosto idiotské plácání. Jenže – tumáš čerte kropáč! Zakrátko přijíždí tentýž čínský prezident, se
kterým se Zeman setkal, do Velké Británie, kde ho vozí sama královna ve zlatém kočáře! A copak na to ČT? Neuvěřitelný obrat - ani
jediné slůvko z toho, co plivači jedu dštili na adresu našeho pana prezidenta za jeho drzost jet do Číny bez souhlasu Shapira! Ptám se
– jak je to možné? To se za těch pár týdnů zcela změnil čínský prezident a čínská politika? Nikoliv? Pak šlo jednoznačně a
prokazatelně o zlovolné pomluvy hlavy našeho státu! Máte-li jiné vysvětlení, rád se s ním seznámím. A aby toho nebylo dost, před pár
dny vyrazil do Číny i náš premiér Sobotka. A zase nic! Jak je to možné, vždyť navazoval na to, co se Zemanovi podařilo nastartovat?
Najednou je vše v nejlepším pořádku! Toto naprosto ubohé, průhledné a stupidní překrucování pravdy už opravdu další komentář
nepotřebuje!
17. listopad 2015
Z vystoupení prezidenta na Albertově jsem se z ČT nedozvěděl vůbec nic, jen pár vět vytržených z kontextu. Proč jste tak
mimořádně významné vystoupení nevysílali v přímém přenosu, nebo alespoň ze záznamu? Vždyť jeho vystoupení bylo o moudrosti a
statečnosti, o svobodě a loajalitě k národu a o tom, že si máme vládnout sami! Pravda, kritizoval mediální manipulace a vymývání
mozků, jakož i nálepkování každého, kdo říká pravdu, extrémistou, xenofobem, islámofobem, rasistou či fašistou, ale to jistě víte lépe
než já. Proč však v kontrastu s tím poskytla ČT neuvěřitelný prostor pomluvám prezidenta a ubohostem hodných nejpokleslejších
charakterů? Hrůzu a podlost publicistiky ČT dokonale odhalil 20.11.2015 moderátorský exhibicionisa Takáč, když moderoval „diskusi“ o
Zemanově projevu. Celý pořad měl jasný záměr – naházet na prezidenta co nejvíc špíny, a přitom nezveřejnit pravdu, tedy co z jeho
úst skutečně zaznělo. K tomu využil názorů US vlastence Dienstbiera, agentky Bruselu Šojdrové (řečené Plivající mamba), uspávače
hadů Sobotky, pavlačového pomlouvače Mitrofanova a podobných. Pana senátora Velebu, který chtěl říci nepohodlnou pravdu,
okřikoval jak malého kluka. Rád bych tohoto mord-derátora uklidnil, že jím několikrát opakovaná otázka, zda Zeman takto národ
spojuje, je pro každého mimo ČT nadbytečná; za těch deset minut projevu spojil náš prezident mnohem víc lidí, než se US ambasádě
a kavárenským povalečům podařilo za 25 let rozeštvat!
Třešinkou na dortu se stal pořad o tom, jak si Zeman přivezl z Moravy své roztleskávače. Fakt jsem se bavil, jak se snažili
nasazení agenti vydolovat z celé akce něco závadného. Kdyby vynaložili jen desetinu stejné snahy před rokem, kdy na Zemana házeli
vajíčka a mávali rudými kartami mentálně nevyvinutí jedinci, měli by mnohem větší úspěch, neboť by velmi lehce získali důkazy o
podvratné aktivitě smečky kolem pana Shapira a vlastizrádné činnosti najatých kolaborantů z „kavárny“.
Sestřelení malajsijského letadla
Výsledky šetření sestřelení letu MH 17 měli Holanďané už měsíc po té, co zahájili šetření. Když CIA zjistila, k jakým závěrům se
experti blíží, byly expertízy zabaveny, tým obměněn a vyšetřování začalo znovu, tentokrát pod přímým vedením CIA. Zcela
nepochopitelně zakázali spoluúčast na vyšetřování Rusům i samotným Malajsijcům. V té chvíli místo stupidních lží mediátorů CIA měla
ČT křičet do světa „Proč?“ Závěry komise pak dopadly přesně dle očekávání - šlo o sestřelení raketou BUK. Všichni členové týmu
museli podepsat absolutní mlčenlivost o průběhu šetření. Přesto uniklo, že nezávislí odborníci jednoznačně dovodili, že zásah Bukem
je vyloučen, neboť tato raketa je vyrobena pro sestřelování letadel zdola a vždy exploduje cca 20 m pod letadlem. Let MH17 byl ale
sestřelen výbuchem přibližně 80 cm nad levou horní stranou kokpitu, čímž došlo poškození přídě, nasátí obrovské masy vzduchu a k
roztrhání stroje ve vzduchu. Přesně to dokáže izraelská raketa Python samočinně naváděná na nos letadla, kde vysílá jeho radar.
Osudného dne se v Dněpropetrovsku zastavily gruzínské bitevníky SU-25, které se účastnily cvičení NATO v Černém moři a
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Bulharsku. Stroje byly „náhodou“ vybaveny právě raketami Python na křídlech. Existují satelitní snímky dokládající, že těsně před
sestřelem se poblíž malajsijského letadla pohybovala minimálně jedna stíhačka. Let MH17 byl „náhodou“ vychýlen ukrajinským
Řízením letového provozu o 400 km mimo letovou dráhu; dispečer, který letadlo naváděl, po incidentu záhadně zmizel. Ukrajina
dodnes nedala k dispozici záznamy letového provozu v inkriminované době. Proč se ČT ani nepatrně nepozastavila nad těmito do
nebe volajícími otazníky? Veřejně se na internetu hovoří o tom, že rozkaz k sestřelení „cizího západního letadla“ vydal v
Dněpropetrovsku osobně Igor Kolomojský, ukrajinský mafián, zločinec a oligarcha. Proč to ČT absolutně nezajímá?
Rusko versus Islámský stát
Írán, Rusko i Sýrie předložily důkazy o tom, že na letištích, která byla donedávna pod kontrolou ISIS, dlouhodobě přistávala
americká zásobovací letadla (vesměs v noci). Copak tam asi dělala? Rovněž daly na stůl satelitní snímky lukrativních ropných
pašeráckých obchodů ISIS (Daeše) a informace o tom, že ukradená Syrská nafta v objemu cca dvou milionů dolarů denně putuje do
Turecka (to odhalili i jeho vlastní novináři, za což si vysloužili obžalobu ze špionáže, ale také bývalý velitel sil NATO Wesley Clark).
Rusko též nabídlo důkazy, že ISIS je financován konkrétními osobami ze 40 zemí, a to vč. několika členů G20 (vč. snímku z jednání
Johna McCaina s Abu Bagdadim, hlavou islámských hrdlořezů)! Výsledek? Mediální embargo, absolutní ticho! Nedávno se v USA
samotných provalilo, že ISIS je produktem CIA. Proč o tom všem nepadlo v ČT jediné slovo?
Rusové za 14 dnů operací v Sýrii rozmlátili vrahům z ISIS, co se dalo, a to tak dokonale, že hrdlořezové v panice prchají do Iráku
a Turecka, zatímco výsledkem několikaletého „boje“ USA proti islámským extrémistům se stalo děsivé rozbujení ISIS z pouhého zrnka
na vraždící monstrum rozežírající celý střední východ. Proč tato i fakta ČT ignoruje?
Západní mocnosti se rozčilují, že Rusko vtrhlo do Sýrie a pomáhá Bašáru Asadovi. To slyším v ČT neustále. Ale ani jednou ČT
nepoložila otázku (natož pak odpověď) zcela zásadní: „Kdo je v Sýrii legitimně na pozvání legitimně zvoleného prezidenta a legitimní
vlády a kdo je tam ilegálně?“ Proč? Protože nemůže, nepomohlo by jí totiž ani kličkování v nejtemnějších hlubinách demagogie, aby
zakryla, že Rusové tam jsou naprosto legálně a hájí mezinárodní právo, zatímco US žoldáci, kteří tam léta cvičili a zásobovali tu
nejhorší sběř z islámského světa, vnikli na území cizího státu naprosto v rozporu s mezinárodním právem, aby vyvolali převrat a
vyvraždili místní (zčásti křesťanské) obyvatelstvo.
Bašár Asad – diktátor?
Bašár Asad je prezident legitimně zvolený (dokonce opakovaně) drtivou většinou občanů Sýrie (podle BBC - 88% při volební
účasti 73%). Otázkou zůstává, proč je Asad trnem v oku Ose zla (Washington – Londýn – Brusel – Ankara – Rijád), proč o něm mluví
západní média jako o diktátorovi. Kvůli tomu, že zajistil svému lidu nejlepší zdravotnictví, školství a sociální jistoty na celém Středním
východě? Protože neboural památky po dávných civilizacích? Protože držel muslimy hodně nakrátko? Nebo proto, že odmítá tancovat
dle US diktátu a že nechce Rusko považovat za nepřítele? Není to náhodou proto, že země má obrovské zásoby ropy? Proč v ČT o
tom nepadne ani slovo? Ve škole nás kdysi učili, že diktátor je ten, kdo diktuje ostatním, co mají či nemají dělat, a zneužívá k tomu síly
a moci, vyhrožování, vydírání a úplatků, kdo agresivně a bezohledně prosazuje své vlastní zájmy. Kdyby si tuto definici nějaký
odvážlivec v ČT dovolil použít na současný svět, vynořil by se diktátor bezkonkurenčně vyčnívající nad všemi diktátory světa: USA přesněji CIA a jeho rozvratné gangy. Proč nám tedy ČT diktuje, že diktátorem je Asad, který jako lékař ctí na rozdíl od primitivních
barbarů evropské zvyklosti a právo?
Migranti a islám
Menu ČT v této oblasti života je vypráskané jak žito po vymlácení! Křečovitě hledáte cokoliv pozitivního a cokoliv, co vybudí soucit s
muslimy. Musí to být pořádná dřina, najít zjevně nejde skoro nic. A tak ČT alespoň uvrhla totální informační embargo na cokoliv, co by
obraz muslimů mohlo zpochybnit či dokonce zhoršit, což ovšem v praxi znamená téměř na všechno, co dělají. ČT hluboce mlčí o
děsivé kriminalitě muslimů ve většině západních a severský zemí, o vraždách a znásilňování „bílého masa“, o pronásledování a
trestání obětí a svědků zločinů, o muslimských demonstracích nepokrytě vyhrožujících vyvražděním původních obyvatel, o ilegálním
blokování ulic Paříže klaněním Alláhovi, o příšerných zkušenostech zdravotníků, zejména žen, o upalování křesťanů v Nigérii za živa, o
podřezávání „bezvěrců“, o protestních akcích proti chování muslimů a jejich masovému přijímání do Evropy atd. Proč?
Nikoho z „odborníků“ v ČT nezajímá, že prchají z muslimských zemí, kde byli nešťastní, neboť tam zničili život až na dřeň, a jsou
šťastní v každé zemi, která není muslimská. Že přinášejí tutéž „kulturu“, která zničila jejich vlast; sotva se zabydlí, hned chtějí země,
které je přijaly, změnit na muslimské, tedy na takové, ze kterých utekli a kde byli nešťastní. Ba co víc, právě evropské země, kam
prchají (vč. ČR), dali na seznam satanské koalice – ďábelských zemí, které musí být zničeny! Zásadní otázkou tedy je, proč k nám
přicházejí? A právě to by měla ČT řešit!
Nikomu v ČT se nezdá divné, že do Evropy bez nejmenšího odporu proudí islámská invazní vojska (dobře živení muži ve
značkových oblecích s moderními telefony a tisíci dolarů v kapsách, kteří kdesi zanechali své rodiny na pospas ISIS, místo aby za ně
bojovali), že jsou převáženi loděmi pod US vlajkou (kterou u evropských břehů stahují), že jakési US „neziskové organizace“ v jejich
domovině jim vymývají mozky s tím, že v Evropě dostanou zcela bezpracně všechno zadarmo a kopu peněz navíc, že tam budou mít
všechna práva a žádné povinnosti. A muslimští duchovní pak tvrdí muziku tím, že vše, co migranti v Evropě dostávají (šaty, strava,
ubytování, finanční podpora, zdravotní péče aj.), není dar států, které je přijímají, že nemají za to cítit jakýkoliv vděk, neboť vše je
Alláhovo, a tedy jejich – jediných správně věřících. Vděk Evropanům je nepřijatelný, nenávist k nim nezbytná a oslavovaná! Proč tuto
hrůzu ČT ignoruje? Proč nikdo neřekne jasně – ilegálně vstoupili na cizí území, porušili zákony státu a to je trestné! V Arábii či Íránu je
za to vězení, dokonce i trest smrti!
Je příznačné, že se nikdo z hlasatelů, moderátorů a komentátorů ČT dosud nezeptal ani na naprosto zásadní nesrovnalosti: proč
arabští uprchlíci neprchají do Saudské Arábie ke svým bratrům ve víře, která má 100 tisíc klimatizovaných stanů pro 3 miliony osob,
ale využívá je jen při pouti do Mekky? Proč nepomáháme uprchlíkům tam, odkud utíkají, kde je jejich domov, kde znají jazyk i kulturu?
Proč je taháme k nám?
Proč EU neudělá kolem svých hranic blokádu, proč čluny s uprchlíky nevrací tam, odkud vypluly, proč nepotopí uprázdněné lodě
pašeráků? Proč Agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států (FRONTEX) má k ostraze hranic EU k
dispozici pouhých šest lodí, z toho pět je „náhodou“ v současné době v opravě a „náhodou“ nemůže dostat k dispozici jiné, byť
námořní loďstvo většiny evropských zemí nemá do čeho píchnout? Proč ani na tak zásadní otázky nikdo v ČT nehledá odpovědi?
Austrálie vyřešila problém s imigranty velmi elegantně; premiér Tony Abbott v roce 2013 v programu „Zastavme lodi“, kterým
během jediného roku jakoukoliv nelegální imigraci zcela zastavil. Rusko má na migranty jednoznačný názor, v některých zemích je
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islám zakázán jako fašistické a xenofobní hnutí, USA se brání imigrantům z Mexika (nepoměrně vzdělanějším a pracovitějším než ti,
co se valí do Evropy) tisícikilometrovým plotem, šaría a džihád, dokonce i zahalování obličejů se postupně zakazuje v celé řadě zemí.
Proč na to vše ČT uvalila nejvyšší informační embargo? Kdo to nařídil?
Muslimští imigranti nepokrytě pohrdají naší svobodou a demokracií, nenávidí naši kulturu a hodnoty, což rádi v mnoha videích
přiznávají. Ani je nenapadne se přizpůsobit, ignorují státní suverenitu a pronikají přes hranice, aby mohli zadarmo a bezpracně užívat
evropskou prosperitu. Až vyplení, co se dá (vč. žen a dětí), dají Evropanům (nevěřícím psům) na výběr – stát se otroky, nebo odejít po
svých v trenýrkách do Afriky a hospodařit na poušti, pokud je ovšem rovnou nevyhladí. Jde o zabijácké parazity, kteří chtějí co
nejrychleji zničit svého hostitele. Cílem mohamedánů je vytvořit z Evropy muslimský chalifát a ukrást původním obyvatelům úplně vše,
co oni a generace jejich předků svým umem, usilovnou prací, tvořivostí a moudrostí vybudovali, vyrabovat národní bohatství, zničit
památky a kulturu, evropské právo nahradit šaríjou; videí s „výkladem“ jejich imámů či fanatickým vyřváváním těchto cílů primitivními
zrůdami je na internetu víc než dost. Proč ČT o tom neodvysílá ani vteřinu a neřekne jediné slovo?
Pouze ten, kdo používá svůj mozek jen jako závaží, aby se mu při spánku hlava nezvedala, nevidí, že islámská invaze je řízená a
uměle vyvolaná, že má za cíl zničit evropskou civilizaci a národy na tomto kontinentu. Ví to už skoro každý, jen do publicistických
redakcí ČT nic z toho zatím neproniklo. Proč? Po několika mírumilovných muslimech vždy přijdou nespokojení (s nekonečnou řadou
požadavků), po nich nepřizpůsobiví (které uráží všechno – nakonec i sama naše existence), a po nich vrazi. Prezident Zeman to skvěle
vystihnul paralelou s pohádkou o jezinkách: „Jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme, hned zase půjdeme!“
Muslimové v hostitelských zemích okamžitě budují mešity (centra ekonomické, vojenské, ideologické i sociální moci) a zakládají
muslimské obce, ve kterých uplatňují svoje pravidla hry a odkud původní obyvatele velmi rychle vytlačí. To proto, aby zneužili práva
volit a uchvátili vládu v obcích, krajích, zemích i státech. Jak asi naloží s atomovými zbraněmi, až se zmocní vlády v zemích, které
disponují jaderným arzenálem? Pak nepochybně obohatí i země bezvěrců, kde islám neuspěl; tentokrát multi-kulti uranem a radiací!
Hergot, pane řediteli, ani to vás nezajímá?
Islámský prorok Muhammad prokazatelně podváděl a lhal, loupil a vraždil, znásilňoval a zneužíval mladé dívky. A pak sepsal
Korán – k obrazu svému. Tak rozporuplný, že muselo být vymyšleno učení o tom, který verš je v případě rozporu s jinými platný! A
jakkoliv jsou mnohá z dogmat v něm zakotvených v přímém rozporu se základními lidskými právy, křesťanskými etickými imperativy, s
láskou k bližnímu, právem na sebeurčení a na vlastní cestu, či obyčejnou selkou logikou, jsou neměnná a je zakázáno o jakýchkoliv
změnách vůbec uvažovat, natož pak diskutovat. Odhalování pravdy, tedy lží a psychopatických veršů, je zakázáno a také krutě
trestáno (bičování, kamenování, upalování, podřezávání apod.). Proč o tom v ČT nepadne jediná zmínka?
Proč ČT nenatočí rozhovory s humanitárně znásilněnými Švédkami, se sirotky ze Sýrie či Afriky, jejichž tátům (většinou
křesťanům) před jejich očima uřezali muslimové hlavy a ve jménu laskavého Alláha matky znásilnili a povraždili? Nebo interview s
dívkami, které utekly z islámského světa a vyprávějí, jaké hrůzy zažívaly. Proč nevysíláte rozhovory s muslimskými rodiči, kteří
umírněně ukamenovali vlastní dceru za to, že si nechtěla vzít jakéhosi starého úchyla?
Že je to přehnané? Že je mnoho muslimů přátelských? Inu – podle činů poznáte je, stejně jako strom podle jeho ovoce. Miloš
Zeman skvěle vystihnul podstatu problému: „Ne každý Arab je terorista, ale téměř každý terorista je Arab“. A ne každý muslim
podřezává bližního svého, ale každá hlava za živa oddělená od těla byla uříznuta muslimem! Pokud jde o ty slušné a mírumilovné,
snad jen toto: kdo se ustupuje barbarům, jejich náboženství a systému, ten ho schvaluje a stává se irelevantním. Indiáni to formulovali
jednoznačně: „Kdo zlu nebrání, je stejný jako ten, kdo ho páchá!“ Že ne všichni muslimové jsou militantní? Jistě, militantní muslim
odřezává hlavy nevěřícím, kdežto umírněný muslim jen drží obětem nohy.
Lidská práva
jsou v pojetí ČT naprostou parodií na to, čím by měla být. Když se jich domáhá ten, kdo zákony dodržuje, proti těm, kteří je
ignorují, zejména proti muslimům, je označován za rasistu či xenofoba a je mu doporučeno nechat si všechno líbit a „držet hubu a
krok“, nechce-li se vystavit soudnímu stíhání. Zatímco tomu, kdo zákony porušuje a lidská práva svými činy dennodenně rozcupovává,
jsou přiznávána lidská práva i taková, jaká snad ani neexistují. Demokraticky podporujeme ty, kteří demokracii nenávidí, aby naši
demokracii zlikvidovali, a nedemokraticky terorizujeme ty, kteří demokracii po celý život ctí jako nedotknutelnou hodnotu. Práva a
svobodu přiznáváme těm, kteří jiným veškerá práva upírají a zotročují i vlastní manželky, zatímco ty, kteří svobodu hájí, vystavujeme
mediální a posléze i justiční šikaně. Otevíráme dveře multi-kulturní „kultuře“, abychom zničili kulturu vlastní. Jsme sebevrazi, kteří
objímají své vrahy a financují si vlastní vraždu! Vrcholem bezuzdného cynismu je skutečnost, že dodržování lidských práv muslimů v
Evropě hlídá Saudská Arábie – matka všech vrahů, kde zabijí každého, kdo chce myslet svobodně, kdo chce jen něco málo pravdy či
práv přiznat nevěřícím, nebo chce diskutovat o nedokonalosti Koránu! Proč o tom, pane řediteli, nepadne v ČT ani slovo?
Lidských práv se mohou dovolávat jen ti, kteří se chovají jako lidé a ctí lidská práva jiných. Avšak bestiální vrahové překonávající
ve svém sadistickém řádění i nejhorší predátory, kteří naprosto rozcupovávají i ta nejzákladnější práva člověka na život, sami svými
činy rozhodli, že nemají právo domáhat se základních lidských práv, tím méně jakékoliv tolerance a podpory, a že mají právo jedině na
okamžité vyhoštění tam, odkud přišli, kde by měli dostat podle tamějšího práva za své nelidské konání tresty nejvyšší. Ideální téma pro
filosofy ČT, nemyslíte?
ČT cílevědomě zaměňuje lidská práva s právem ignorovat lidská práva a zákony hostitelské země! Díky pomateným či
zkorumpovaným mozkům úplně převrací pojmy. Černá je najednou bílá, kdo říká pravdu, je xenofob, kdo varuje před vrahy z IS je
rasista! Tato zvrácenost vede v evropských zemích k tomu, že se nesmí šetřit zločiny spáchané muslimy a namísto pachatelů
zrůdných zločinů se zatýkají jejich oběti a svědkové! Lidská práva těch, kteří zákony dodržují, jsou redukována na nulu, zatímco
islámským vrahům, kteří na evropské zákony z vysoka kašlou, se ponechávají v rozsahu umocněném na druhou! Zlo se tak původním
obyvatelům, kteří svou zemi po generace budovali, stále hlasitěji vysmívá do očí! Občané západoevropských měst, kteří se pod tlakem
islámské kriminality ve strachu odstěhovávají ze svých domovů, jsou obviňováni, že tak vytvářejí gheta - „no go zóny“, kde pro původní
obyvatele platí zákaz vstupu a kde vládne jediný zákon - šaríja! Neuvěřitelné salto mortale veškeré logiky!
Obdobnou multi-kulti genocicu původního obyvatelstva chtějí Vyhlazovači zavést u nás za vydatné podpory Vámi řízené ČT, což
se jim, jak vidno, daří. Stále více prostoru dostávají hlasy vlastizrádných zbabělců, multi-kulti gangsterů a zkorumpovaných křiváků,
kteří každého, kdo nechce, abychom spáchali sebevraždu, označují za rasistu (viz pořad „Máte slovo“ – psychopatické výlevy
Kohouta). Jinými slovy: nejsem-li šílenec, co se nebrání sebezničení a zve si domů své vrahy, aby je vydržoval, pak jsem xenofob!
Nepošleme-li my, Evropané, hlasatele těchto brutálních lží rychle tam, kam patří, tedy do Arábie, kriminálu či do blázince, velmi rychle
zlikvidují evropskou humanitu, demokracii, kulturu, svobodu a naše civilizace skončí! Proč toto řádění nejvyšší vlastizrádné brizance v
ČT tolerujete?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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Strategie EU, jak kolonizovat ČR imigranty, je smrtící. Merkelová si vybere vzdělané a pracovité Syřany, ostatních se zbaví
jediným možným způsobem – vyhostí je jako ekonomické migranty (domovské země však už hlásí, že je zpět nechtějí), nebo je
přerozdělí jinam. Kam? Do sousedních zemí! Proto tak nezbytně potřebuje EU prosadit kvóty! Jen tak se jí podaří zbavit se
psychopatů, teroristů, negramotných líných primitivů, nemocemi prolezlých pedofilů! Pochopitelně jim musí dát ČR podporu jako
Německo, jinak by se jim z Německa odejít nechtělo! Budeme tudíž povinni dávat jim několikanásobně víc než našim důchodcům,
nemluvě o stravě, dopravě a ubytování zdarma. Negramotný Afričan s HIV napojený na teroristické organizace, který pro náš stát
nehnul prstem, by tak měl dostávat mnohem víc, než naši občané, kteří přišli o práci. Nádherná budoucnost! Jenže v ČT se opět
dozvíte, že to je jinak, že černá je vlastně ta nejbělejší bílá. Obávám se, že už brzy při takovémto výkladu pravdy bude trestné,
řekneme-li, že je to lež, že černá odjakživa byla černá a že bílá by měla zůstat bílou! Tedy – jen tehdy, připustíme-li to. Také proto,
Vám vážený pane řediteli, tuto stížnost posílám.
A co přijde potom? Démonizování Putina a Ruska už neúčinkuje, svět v nich dokonce spatřuje jedinou jistotu v boji proti
islamizaci světa. Mocní dostali strach, že by se bezmocní přestali bát. A tak je nezbytné v Evropě rozpoutat peklo - masové teroristické
útoky, které povedou k rozvratu státu, lidé budou zoufalí a šílení strachem. Pak nadšeně přivítají americkou armádu, která nás přijde
"ochránit" před teroristy a zavede „pořádek“. Bude nastolen totalitní režim opírající se o místní americké posádky. USA pak získá
přístup k našim surovinám, pracovní síle a know-how zcela zdarma. Strýček Sam už dnes pomlaskává při představách, jak skvěle se
nakrmí. A černá pak bude ještě bělejší a bílá ještě černější!
Pohádky jako nástroj vymývání mozků našich dětí
Jeden z nejodpornějších druhů propagandy je bezesporu manipulace dětí, kdy jsou do dětských pořadů, kterým rodiče nevěnují
pozornost, zakomponovány ideologické postoje. Bohužel, i v této oblasti si již ČT „umazala ruce krví“. Jeden příklad za všechny –
pohádka o slizké potvoře se třemi bradami z planety „Ne“ – tupá průhledná proimigrační manipulace dětského vnímání světa, typická
propaganda hodná totalitního režimu! Kam až, pane řediteli, hodláte zajít? Už se „těším“ na pohádky, které jsou v Dánsku či Norsku
součástí povinné školní výchovy, o princi s obrovským údem zamilovaným do krále s údem ještě větším apod. Za naše peníze
indoktrinujete naše děti způsobem, který by byl v každém právním státě trestný, neboť likviduje samotné základy civilizace, její odvěké
hodnoty!
Co bude dál? Nejspíš trestání rodičů, kteří si troufnou dětem vysvětlovat, že to je lež, stejně jako rodičů, kteří odmítnou dávat
dětičky do školek, kde se podobné úchylnosti a svinstva učí. Ve školách se objeví „poradci“, kteří budou učit děti, jak práskat rodiče.
Argumentace maminek a tatínků, že chtějí své děti vychovávat k lásce k vlasti, rodině, bližnímu a křesťanským hodnotám, k moudrosti,
pokoře a úctě ke kulturnímu dědictví po našich předcích nepomůže, naopak vše bude obráceno proti nim. Pak přijdou pohádky o zlém
tatínkovi, který nemá rád černouška, co mu chce hladit úd, což je nutné nahlásit „poradcům“, aby tatínkovi vysvětlili, jak moc mu
ubližuje, a že má v sobě slizouna se třemi bradami, kterého se zbaví jen ve zvláštní nemocnici s mřížemi a ostrahou …
Vážený pane řediteli, už dost!
Mohl bych ve svém výčtu pokračovat na stovce dalších stran, ale to nemá smysl. Podstata mé stížnosti je z uvedených příkladů
více než zřejmá. Gigantická cenzura a zlovolná manipulace v posledních letech uplatňovaná v ČT podle přání eurokolaborantů a US
světovlády nemá v historii obdoby. Naštěstí ČT nezná míru, a tak se ve svých manipulacích a lžích pustila daleko za hranice toho, co
je český národ se svou nadstandardně rozvinutou intuicí ochoten tolerovat.
Vašim mladým manažerům, moderátorům, hlasatelům a komentátorům zjevně chybí životní moudrost a zkušenost, a tak za mrzký
peníz dál „tvrdí muziku“. Jenže český národ má zkušeností víc než dost, proto stále zřetelněji vnímá falešné tóny muziky, kterou mu ČT
dennodenně servíruje. Těm vnímavějším se z nich již dělá nevolno, ti méně vnímaví se už také probouzejí a uvědomují si, že v relacích
ČT cosi stále hlasitěji skřípe. Přemýšlejí, proč ČT dává tak obrovský prostor vlastizrádcům a tak nepatrný těm, kteří mluví pravdu a hájí
zájmy národa, a postupně tak sami odhalují pravdu (viz obrázek níže - smutný humor z internetu).
A tak díky „osvětě“ České televize, a to je nádherný paradox, již velmi rychle celý národ pochopí, co se děje, a najde sílu vyčistit ten
Augiášův chlív. Zaprodaní kolaboranti v ČT tak poskytují svým nadnárodním chlebodárcům v bitvě o vědomí občana medvědí službu jako katalyzátor urychlují probuzení národa z letargie a svým stupidním vymýváním mozků dosahují pravého opaku - osvobození naší
mysli z exkrementů mediálních sugescí!
Ale abych byl objektivní – jedna malá pozitivní douška na závěr: včera na mne po
mnoha letech dýchnul závan necenzurované pravdy, když jsem sledoval pořad o
Bašáru Asádovi; oboustranná úmluva o nezasahování do natočeného dokumentu
zjevně vykonala vše dobré, co měla. Škoda, že dlouhé měsíce ČT ve svých pořadech
deklarovala něco naprosto jiného; tento rozdíl se nazývá čistokrevná lež a zlovolná
manipulace. Ponese za ni někdo odpovědnost?
Děkuji Vám a věřím, že na moji stížnost zareagujete nikoliv unifikovaným
prohlášením o ničem, ale konkrétními změnami v personálním obsazení redakce
publicistiky a hlavně změnami ve struktuře a obsahu televize, která je česká už jen
jazykem, kterým hovoří. Rád Vám s tím v případě Vašeho zájmu budu konkrétními
náměty nápomocen. Určitě bych Vám nepřál, abyste jednou musel skládat účty z
trestné činnosti, kterou Vámi řízená organizace páchá proti těm, kteří ji ze svých daní
financují.
S pozdravem
Ing. Oldřich Lukáš
ekolog, ekonom, pedagog,
předseda o.s. Lidé lidem …
lukas.oldrich@email.cz
adresa a tel: pošlu na požádání
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Co přinese rok 2016? Úspěchy a nové šance všem
rozvážným
Podle čínského horoskopu je rok 2016 ve znamení Ohnivé Opice – zvířete sice moudrého, ale také
svéhlavého. Dařit se má stěhování, nákupům nemovitostí, vydělávání peněz i podnikatelským nápadům. Každé
rozhodnutí je však nutné velmi dobře promyslet.
Opice ochrání všechny opatrné a rozvážné lidi, obzvlášť intelektuály a tvůrce. Ti, kteří budou tvrdě pracovat
a zacházet se svými financemi obezřetně, mohou očekávat zlepšení a stabilitu. Rok 2016 je příhodný pro zvýšení
zůstatků na běžných i spořicích účtech.
Pořiďte si na začátku roku dům
Nejen rok Opice, ale i současný realitní trh přeje nákupům nemovitostí. Úrokové sazby hypoték jsou stále nízké,
avšak v roce 2016 půjdou zřejmě mírně nahoru. Proto byste s pořízením nového bytu, domu či prostoru pro podnikání
neměli otálet. Navíc pokud se pro tuto akci rozhodnete počátkem roku 2016, nejspíš se ještě vyhnete placení daně z
nabytí nemovitých věcí (4 % z kupní ceny nebo úředně stanovené nabývací hodnoty). Nyní ji totiž platí převážně
prodávající, zatímco od dubna 2016 se má tato nepříjemná povinnost přenést výhradně na kupujícího.
Založte sociální podnik
Ani v roce 2016 se bohužel nevyhneme přírodním katastrofám – záplavám, zemětřesením a dalším otřesům. Žijeme
v pohnuté době, kdy jsme svědky boření všeho nestabilního. A na každém jednotlivci záleží, jak a s čím vyrazí do nové
epochy, která je už za dveřmi. Symbolická Opice při tom ocení jakékoliv podání pomocné ruky potřebným. Zasvěcení
uvádí: „Kdo chce tento náročný rok zvládnout, musí dávat víc, než dostává.“
Pouhá dobročinnost už ale dnes nestačí – v kurzu je sociální podnikání. Stále více firem chce totiž investovat do
projektů, které peníze nejen spotřebují, ale také vytvoří. Případně je finančně podpoří a očekávají návratnost vložených
prostředků i rozumný zisk. Rok 2016 bude příznivý z hlediska nových projektů a podnikatelských nápadů, ale riskantní
pro dobrodruhy inklinující k pochybným obchodům. Stále je třeba mít na paměti opatrnost, etiku a dodržování všeho
slíbeného. Potom očekávejte pohodu a prosperitu.
Pokud vás zaujala myšlenka sociálního podnikání, řadu informací získáte od organizací EVPA, Byznys pro
společnost, Ashoka nebo TESSEA. A budete-li zaměstnávat zdravotně postižené nebo jinak znevýhodněné občany, lze
počítat i se státní podporou. Příkladem může být Laskavárna Moravská Třebová, v níž pracují handicapovaní lidé spolu
se zdravými.
Ovšem v roce 2016 to nebudou mít snadné ani ti, kteří se běžně cítí zdraví. Mohou se potýkat s migrénami,
závratěmi, potížemi se zrakem, přeludy i duševními poruchami. Z tíživé reality se bude množství lidí snažit dostat s
pomocí prášků, alkoholu a drog. Doufejme, že převážná většina Čechů zůstane silná, protože právě naše země se ocitá
na osudové křižovatce. Její další cestu zvolí občané, kteří si uvědomí svou odpovědnost.
Radujte se z rodinného života
Opici se vůbec nelíbí nezávazné románky a život „na psí knížku“, naopak upřednostňuje legitimní partnerství a
fungující rodinné zázemí. Manželství i vztahy, které vzniknou v roce 2016, budou proto dlouhé, pevné, harmonické,
obdařené uměním vzájemného naslouchání. Patříte-li mezi nezadané, také se těšte – právě v roce Ohnivé Opice byste
mohli potkat svou spřízněnou duši na celý život.

Jak ovlivní nové zákony hypotéky v roce 2016?
Na první polovinu roku 2016 jsou přichystány legislativní změny, z nichž některé mají lidem hypotéky zjednodušit,
avšak jiné je mohou zase zkomplikovat. Podívejme se pro lepší orientaci na změny, abyste si vybrali ve své situaci to
nejlepší řešení.
Zákon o úvěru pro spotřebitele má především profesionalizovat trh s půjčkami, ale přináší také nová pravidla pro
poskytování hypoték. Klienti by podle něho měli mít nárok jednou za rok splatit 20 % hypotéky bez sankce. Stejně tak by
nemělo být předčasné splacení hypotéky pokutováno z důvodu úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity dlužníka. V
současnosti hypoteční banky účtují za předčasné splacení zhruba 5 % ze splácené částky za každý rok, který zbývá do
konce fixace. Evropská komise je toho názoru, že by měly v sankcích uplatnit pouze skutečné náklady, s čímž souhlasí i
české Ministerstvo financí. Nově by se tak poplatek za úplné předčasné splacení hypotečního úvěru v době fixace měl
značně snížit.
Vzrostou ceny nových bytů?
Zásadní změna čeká už tak všeobecně neoblíbenou daň z nabytí nemovitých věcí, kterou má od dubna 2016 platit
výhradně kupující. Dosud tuto daň ve většině případů platil prodávající. Někdy ji ale na základě dohody zaplatil kupující,
přičemž druhá strana obchodu vystupovala jako ručitel. Vláda toto ručení aktuálně ruší, s cílem zjednodušit a zpřehlednit
pravidla. Jednoznačné vymezení nabyvatele jako poplatníka daně podle ní odpovídá koncepci většiny evropských zemí.
Výše daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 % z kupní ceny (případně z úředně určené nabývací hodnoty). Co z toho
vyplývá? Pokud plánujte koupi bytu, počítejte s tím, že od dubna 2016 zaplatíte státu daň vy jako kupující (například z
částky 1 000 000 Kč to bude 40 000 Kč).
Odborníci z realitního trhu tuto změnu kritizují, protože prý povede ke zdražení nových bytů. Upozorňují také na to,
že v případě hypotečních úvěrů se s velkou pravděpodobností zvýší zátěž na vlastní zdroje kupujícího o 4 % (k obvyklým
10 – 20 %). Že by o tato 4 % zlevnil prodávající, jak předpokládá Ministerstvo financí, silně pochybují.
Pokračování článku najdete na odkazu: http://www.vladislavutikal.cz/clanek-1620-jak-ovlivni-nove-zakony-hypoteky-v-roce-2016/
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Další užitečné informace přináší web www.vladislavutikal.cz/
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INFORMACE Z MS KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA
_________________________________________________________________________________________________________

Další informace najdete na webových stránkách Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje: www.kr-moravskoslezsky.cz
__________________________________________________________________________________________________________

18. zasedání zastupitelstva kraje – Krajský úřad Ostrava
Ve čtvrtek 25. února 2016 proběhne 18. zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje, které má na
programu 74 bodů k projednání.

Z nejdůležitějších bodů programu vybírám:
Krajské zastupitelstvo:
•

Vezme na vědomí dokument „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Moravskoslezského kraje 2016“

•

Rozhodne poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, v maximální výši 750.000,-Kč, na pořízení a instalaci kamerového systému na vybrané železniční přejezdy

•

Vezme na vědomí plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2016 hrazených ze Státního
fondu dopravní infrastruktury

•

Rozhodne o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu MSK na r. 2016 a stanovení maximální výše
oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování soc.
služeb pro r. 2016 fin. z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu

•

Rozhodne poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci
dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí
v Moravskoslezském kraji na rok 2016“

•

Rozhodne poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na rok 2016 na kulturní akce
krajského a nadregionálního významu

•

Vezme na vědomí informace o pokračující přípravě „Průmyslové zóně nad Barbarou“

•

Rozhodne poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci
dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje“ pro rok 2016

•

Rozhodne poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci
dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“

Přeji všem čtenářům mnoho krásných jarních dnů.
Bruntál – únor 2016

ing.

Jitka Hanusová

– zastupitel MS KZ

_________________________________________________________________________________________________________

Nikdy nemyslím na budoucnost. Přijde i tak dost brzy.
Albert Einstein
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OV KSČM Bruntál
a MěV KSČM Bruntál
pořádají

! ! 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.

24. REPREZENTAČNÍ PLES

Tak nezapomeňte, ať něco důležitého nezmeškáte!

dne 12. 3. 2016 ve 20,oo hodin.

v sále Kulturního Domu
v Leskovci

Soudruzi z Města Albrechtic nám poslali pozvánku
na „Sousedský bál“, který již má tři úspěšné ročníky za sebou. Takže zde přetiskujeme:

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 - Město Al-ce - Leskovec
18:30 hod. – M. Al-ce – KD pod lipami
18:35 hod. – M. Al-ce – aut. nádraží
19:05 hod. – Krnov – aut. nádraží
19:35 hod. – H. Benešov – pod městem
19:40 hod. – H. Benešov – zast. Leskovecká

Reflexní prvky
Od soboty, 20. února, vešla v platnost novela zákona
361/2000 Sb., o silničním provozu.
Lidem, kteří se za tmy či mlhy, tedy za snížené viditelnosti, vydají jako chodci na silnici mezi dvěma obcemi, bude
nově hrozit pokuta až dva a půl tisíce korun, pokud na svém
oblečení nebudou mít výrazné reflexní prvky.

2. l i n k a - Krnov – Leskovec
18:50 hod. – Krnov – U věžáku
19:00 hod. – Krnov – aut. Nádraží
19:10 hod. – Krnov – U ROKERA
3. l i n k a - Bruntál – Leskovec
19:10 hod. – Bruntál – u nemocnice
19:15 hod. – Bruntál – Dukelská
19:20 hod. – Bruntál – aut. nádraží

Reflexní vesta

Reflexní pásek

Nezapomínejte tedy na svou bezpečnost a řiďte
se heslem „Vidět a být viděn“. Je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích.“

______________________________________________________________________________________________________________________________________

CO

KDY

KDE



Březen 2016
Březen – za kamna vlezem

08. březen 2016

Mezinárodní den žen

11. březen 2016

pátek

schůze VV ÚV KSČM – Praha

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

sobota

20,oo

XXIV. reprezentační ples KSČM – Leskovec ♫

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
19. březen 2016

sobota

zasedání ÚV KSČM – Praha

21. březen 2016
21. březen 2016
22. březen 2016
28. březen 2016

pondělí
pondělí
!!!úterý!!!
pondělí

12,oo
14,oo
15,15

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

!! 27. březen 2016 02,00 03,00
Začíná letní čas Mějte to tedy na paměti - ať něco nezmeškáte!

!!

Duben 2016
Duben – ještě tam budem

01. duben 2016
04. duben 2016
09. duben 2016

pátek
pondělí
sobota

schůze VV ÚV KSČM – Praha
zasedání VV MS KV KSČM
zasedání ÚV KSČM – Praha

15. duben 2016

čtvrtek

zasedání Z MS K – KÚ Ostrava

25. duben 2016
26. duben 2016
27. duben 2016
28. duben 2016

pondělí
úterý
středa
čtvrtek

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

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

29. duben 2016

pátek

15,15

3. zasedání OV KSČM – budova OV KSČM

1. květen 2016
14.-15. května 2016

neděle
sobota – neděle

1. máj – oslavy Svátku práce
IX. sjezd KSČM – Praha

! Změny termínů po redakční uzávěrce vyhrazeny!   

Budoucnost je plna výzev a nadějí.
Nathaniel Hawthorne
* * * 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 *********************

